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ــور عزمــي الشــعيبي- مستشــار  ــن بــدوان إلعدادهــا هــذه الدراســة، وللدكت ــة عري ــل للباحث يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزي
ــى مراجعــة الدراســة وحتريرهــا.  ــذي عمــل عل ــق أمــان ال ــس إدارة ائتــاف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد، وفري مجل

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. »نظــام 

النزاهــة احمللــي يف الهيئــات احملليــة، بلديــة ســلفيت منوذجــاً«. رام اهلل- فلســطني. 

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

تفحــص هــذه الدراســة واقــع النزاهــة يف بلديــة ســلفيت، عــن طريــق تقييــم شــفافية اإلجــراءات واآلليــات التــي تتبعهــا البلديــة يف 
إطــار توفيــر اخلدمــات للمواطنــني، وفحــص فاعليــة نظــام العمــل، وتقييــم واقــع النزاهــة للمســؤولني والعاملــني فيهــا، والتأكــد مــن 
وجــود نظــام ملســاءلتهم، مبــا يشــمل معاجلــة الشــكاوى وآليــات الكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد، إضافــة إلــى واقــع املســاءلة 
ــة. وقــد خلصــت إلــى  ــم النزاهــة والشــفافية يف أداء وعمــل البلدي ــز دور األطــراف فيهــا، مــن أجــل ترســيخ قي ــة وتعزي اجملتمعي

التالــي:

على صعيد اإلطار العام
إن بلديــة ســلفيت، كباقــي الوضــع الفلســطيني، تعانــي غيــاب دوريــة االنتخابــات، ال ســيما أنهــا هــي اآلليــة األساســية يف العصــر 

احلديــث لتجديــد، وتنظيــم احليــاة العامــة يف املؤسســات العامــة، ال ســيما يف هيئــات احلكــم احمللــي.
هــذا الغيــاب لانتخابــات الــذي عطــل اجمللــس التشــريعي، لــم يؤثــر فقــط علــى حتديــث القوانــني املتعلقــة بهيئــات احلكــم احمللــي 
ــان  ــة لضم ــات املســاءلة الازم ــة أساســية آللي ــا، باعتبارهــا ضمان ــى التراجــع التدريجــي لثقافته ــل أدى إل ــم التطــورات، ب لتوائ

ســامة احلكــم واســتجابة احلاكــم ألولويــات اجلمهــور.
ويعتبر ضمان دورية االنتخابات فعاالً ملسألة تآكل الشرعيات وحماية للنظام السياسي من التفرد واالستبداد.

على صعيد قيم النزاهة
التــزام مــن أعضــاء اجمللــس احمللــي بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة وبتوقيــع علــى مدونــة ســلوك غيــر منشــورة، حتكــم أعمــال رئيــس 
وأعضــاء اجمللــس يف البلديــة، باإلضافــة إلــى وجــود مدونــة ســلوك أيضــاً غيــر منشــورة، خاصــة بالعاملــني، لكنهــم غيــر ملتزمــني 

بالتوقيــع عليهــا كاجمللــس البلــدي، ويكتفــون باالطــاع عليهــا فقــط.
إلــى جانــب ذلــك كلــه، يلتــزم اجمللــس بأحــكام قانــون الهيئــات احملليــة ونظــام رؤســاء الهيئــات احملليــة املعــدل املتعلــق باحتــرام قيــم 

النزاهــة مــن قبــل أعضــاء اجمللــس.
كمــا حتــرص علــى أن يتحلــى العاملــون لديهــا بتلــك القيــم، فهــي تتبنــى سياســة اإلعــان عــن الوظائــف وفقــاً للقوانــني، كمــا أنهــا 

تقــوم بتدويــر املوظفــني يف الهيكليــات اإلداريــة لاســتفادة مــن كفاءاتهــم وطاقاتهــم.
أمــا فيمــا يخــص خدمــات املواطنــني، فالبلديــة تقــوم بــإدارة كافــة خدماتهــا بنفســها، ويف مســتوى رضــا مرتفــع مــن املواطنــني علــى 
إدارة تلــك اخلدمــات مثــل )امليــاه، والكهربــاء، والنفايــات، واحلدائــق العامــة، ومنــح التراخيــص واألذونــات التــي تتولــى مســؤولية 
منحهــا وفقــاً للقانــون(، لكــن يف إطــار عــدم االســتقالية الكاملــة عــن الــوزارة، تعانــي أحيانــاً البلديــة يف بعــض إجراءاتهــا التــي 

حتتــاج إلــى موافقــة الــوزارة.

على صعيد الشفافية
تعمــل بلديــة ســلفيت ضمــن خطــة إســتراتيجية مطــورة وموازنــة محــددة وتفصيليــة مصوغــة مبشــاركة مجتمعيــة متنوعــة وفعالــة 

ومنشــورة علــى صفحتهــا، محــددة مــن خالهــا رســالتها وأهدافهــا ورؤيتهــا.
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ــى موقعهــا اإللكترونــي أعمالهــا اخلاصــة، مــن خطــط وتقاريــر وموازنــات ومحاضــر اجللســات األســبوعية،  ــة عل وتنشــر البلدي
وإعانــات العطــاءات والوظائــف، والكثيــر مــن املعلومــات عــن أنشــطتها وفعالياتهــا أيضــاً، إال أن هنــاك بعض املعلومــات التفصيلية 
ال ميكــن الوصــول لهــا بســهولة، وهــو مــا يتطلــب تطويــر موقعهــا اإللكترونــي، ال ســيما أن البلديــة توفــر الكثيــر مــن املعلومــات يف 

حــال طلبهــا مــن املواطنــني أو الباحثــني.
ــاً مختصــة  ــاك جلان ــة، خصوصــاً أن هن ــة بتطبيــق نظــام املشــتريات والعطــاءات، مبــا يضمــن املنافســة اجلدي ــزم البلدي كمــا تلت
بذلــك تسترشــد بدليــل مشــتريات خــاص يضمــن تطبيــق القوانــني والتعليمــات اخلاصــة التــي تعــزز قيــم الشــفافية، ال ســيما أن 
ــاً بشــكل طــارئ حســب حاجــة  ــة بشــكل دوري، وأحيان ــر البلدي ــة ملدي ــر املكتوب ــة التقاري ــر البلدي ــك اللجــان تقــدم كباقــي دوائ تل

العمــل، الــذي بــدوره يناقشــها مــع اجمللــس البلــدي يف اجتماعاتهــم التــي تعقــد بشــكل أســبوعي.

على صعيد املساءلة
تتمتــع بلديــة ســلفيت بهيــكل وظيفــي منظــم واضــح املهــام والصاحيــات، ويعمــل يف إطــار مســاءلة عمــودي وأفقــي؛ األمــر الــذي 
ميّكــن اجمللــس البلــدي مــن اإلدارة واإلشــراف والرقابــة علــى موظفيهــا واألعمــال بســهولة، مســتنداً إلــى وحــدة رقابــة داخليــة 

تنضــوي مجتمعــة حتــت رقابــة اجمللــس ورئيــس البلديــة.
كمــا تـُـدار إجــراءات الشــكاوى يف البلديــة بفعاليــة يف حــل القضايــا املقدمــة لهــا، إذ توجــد للبلديــة أكثــر مــن قنــاة لتقــدمي الشــكوى، 
ســواء بالشــكل املباشــر مــن خــال احلضــور ملبنــى البلديــة أو االتصــال، حيــث توضــح اآلليــات مــن دليــل شــكاوى منشــور، وهــو 
كتيــب شــامل ومعــد بطريقــة متكــن املواطنــني مــن تقــدمي شــكاوى، واآلليــات التــي متــر بهــا الشــكوى حتــى حلهــا، وهــو مــا ســاهم 
علــى مــدى العامــني املاضيــني بتســهيل حــل معظــم الشــكاوى داخــل البلديــة وعــدم رفعهــا حملكمــة بلديــة ســلفيت. وطريقــة 
الشــكاوى تلــك هــي نفســها املتبعــة إزاء االعتــراض علــى قــرارات اجمللــس البلــدي، وعلــى الرغــم مــن تلــك الفعاليــة، إال أن البلديــة 
بحاجــة إلــى تطويــر منــوذج إلكترونــي ميكــن املواطــن رفــع الشــكوى إلكترونّيــاً، باإلضافــة إلــى الفصــل بــني نظــام الشــكاوى 
اخلاصــة باخلدمــات، واالعتــراض علــى قــرارات اجمللــس البلــدي، ال ســيما أنــه ال يوجــد للبلديــة مجلــس استشــاري مشــكل مــن 
املواطنــني يف املدينــة، خصوصــاً أن البلديــة تلتــزم بتعديــل ماحظــات اللجــان اخلارجيــة واجلهــات املنــوط بهــا املســاءلة يف حــال 

تلقــت ماحظــات تشــير إلــى جتــاوزات يف أعمالهــا.

على صعيد مكافحة الفساد
لــم تُســجل ضــد بلديــة ســلفيت حتــى كتابــة هــذه الدراســة شــكاوى أو قضايــا فســاد مــن أي مــن اجلهــات املنــوط بهــا مراقبــة 
أعمــال البلديــة أو محاســبتها، ال ســيما اجلهــات الرقابيــة اخلاصــة التــي تعمــل يف البلديــة أو هيئــة مكافحــة ومحكمــة الفســاد 

وغيرهــا.
كمــا لــم تعمــل البلديــة نفســها أو هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســات اجملتمــع املدنــي بالشــكل الــكايف وبقــدرة واســعة علــى رفــع 

وعــي املواطنــني والعاملــني بالبلديــة مبكافحــة الفســاد. 
فهــذه األطــراف لــم تنفــذ تدريبــات وال فعاليــات كافيــة مــع البلديــة أو مــع املواطنــني، ولــم تقــم بتنفيــذ برامــج لرفــع الوعــي حــول 

تلــك املعاييــر واملبــادئ، كمــا أن البلديــة نفســها لــم تبــادر للطلــب مــن تلــك األطــراف بالعمــل علــى ذلــك. 
وبعــد فحــص كافــة املؤشــرات اخلاصــة بنظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة ســلفيت وتطبيــق مفتــاح األلــوان علــى املؤشــرات، كانــت 

النتيجــة كمــا هــي يف اجلــدول التالــي:

الفساد ومكافحته نظم املساءلة مبادئ الشفافية قيم النزاهة
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مقدمة 

يــزداد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي حــول اإلصــاح يف نظــام احلكــم، عــن طريــق تفويــض صاحيــات إداريــة للمســتوى احمللــي 
كاتخــاذ القــرارات وتطبيقهــا واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وصــوالً إلــى مســتوى أوســع مــن اســتقالية املســتوى احمللــي عــن املركــزي.
وتقــوم هــذه الفكــرة علــى أن تتمتــع هــذه الوحــدة احملليــة بشــخصية قانونيــة اعتباريــة واســتقالية ضمــن حــدود إقليميــة معينــة، 
وتتحــدد عاقتهــا بالســلطة املركزيــة عبــر نظــام المركــزي )يف اإلدارة، واملاليــة، والقــرارات( ضمــن نطاقــات يحددهــا القانــون، 
وتخضــع لســلطة رقابيــة، وذلــك إميانــاً مببــدأ أن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى معرفــة احتياجــات مواطنيهــا واهتماماتهــم،  
ال ســيما أن متثيليــة هــذه الوحــدات تنبــع مــن أن مجالســها تأتــي عبــر انتخابــات يختــار فيهــا املواطنــون ممثليهــم، للتعبيــر عــن 

مصاحلهــم وتفضياتهــم وخياراتهــم احملليــة املتمايــزة عــن غيرهــا.
واســتجابة إلــى التوجــه العاملــي هــذا، الــذي لــم يكــن معــزوالً عــن الفلســطينيني، أعربــت احلكومــة الفلســطينية يف خطتهــا 
للتنميــة واإلصــاح عــام 2007 عــن التــزام الســلطة الفلســطينية بتحقيــق حكــم محلــي أقــرب إلــى النــاس مــن خــال ضمــان حكــم 
محلــي أكثــر قــوة ومســاءلة، بشــكل يتســق مــع الــدور املتعاظــم للحكــم احمللــي يف توســيع مجــاالت املشــاركة الشــعبية يف التنميــة 

والدميقراطيــة، وحتقيــق معــدالت أعلــى مــن الرفــاه االجتماعــي . 
وهــذا يتطلــب إتاحــة الفرصــة للمجتمــع احمللــي واملواطــن يف املشــاركة ويف الرقابــة علــى األعمــال والبرامــج، واملوازنــات، واملشــاركة 

يف صنــع القــرارات، األمــر الــذي تطلــب تبنــي العمــل مببــادئ الشــفافية ووصــول املواطنــني للمعلومــات.
ومتثــل الرقابــة اجملتمعيــة واملســاءلة مــن قبــل الناخبــني للهيئــات احملليــة أبــرز أدوات الرقابــة يف هــذا اجملــال، حيــث ميكــن 
ــا،  ــي تقدمه ــر عــن اخلدمــات الت ــة ونشــر التقاري ــات احمللي ــة أعمــال الهيئ ــة مراقب ــي احمللي ــور ومؤسســات اجملتمــع املدن للجمه
وحضــور االجتماعــات واللجــان املتخصصــة لهــا، وممارســة الضغــوط، وتقــدمي العرائــض، وغيــر ذلــك مــن وســائل وأشــكال 

الرقابــة واملســاءلة الشــعبية اجملتمعيــة.
ومــن أجــل جنــاح تلــك الرقابــة ورفــع مســتويات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة وتقليــل فــرص الفســاد فيهــا، ال بــد أن تكــون 
أعمــال الهيئــة احمللّيــة شــفافة، ومنفتحــة يف قراراتهــا وأعمالهــا واإلجــراءات التــي تتخذهــا، مــن خــال نشــر املعلومــات وإتاحتهــا 
للمواطنــني املنتفعــني مــن خدماتهــا، واألطــراف ذات العاقــة الرســمية واألهليــة، واملمّولــني، إضافــة إلــى ضــرورة وضــوح األنظمــة، 
ــة  ــني كاف ــى تتســنى للمواطن ــة؛ حت ــة احمللّي ــي تســّير الهيئ ــات الت ــة األهــداف والغاي ــع املســتفيدين واملانحــني، وعلنّي ــاح م واالنفت

متابعــة الطــرق وآليــات اتخــاذ القــرار والنشــاطات، إضافــة إلــى نشــر املوازنــات ونتائــج األعمــال .
ــى  ــان إل ــادرت مؤسســة أم ــة يف فلســطني، ب ــات احمللي ــل الهيئ ــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عم ــم النزاهــة ومب ــز قي ولتعزي
ــاً  تبنــي برنامــج خــاص ملســاعدة الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وبالشــراكة مــع األطــراف ذات العاقــة محلّي
ودولّيــاً، وبشــكل خــاص احتــاد الهيئــات احملليــة ومجلــس تطويــر البلديــات، مــن أجــل تفعيــل قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم 
املســاءلة، بعــد أن قــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان بتوطــني وماءمــة املؤشــرات الدوليــة ذات العاقــة لتتناســب 

والواقــع الفلســطيني.
واســتكماالً لعمليــة فحــص مــدى فعاليــة وكفــاءة مؤشــرات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة الــذي مت تطبيقــه علــى مجموعــة مــن 
البلديــات منــذ العــام 2014، ويف ســياق خطــة ائتــاف أمــان اإلســتراتيجية 2020-2022 لتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية 
ونظــم املســاءلة يف الهيئــات احملليــة مبحــاوره الثاثــة يف )تعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي للهيئــات احملليــة، ورفــع الوعــي احمللــي 
ــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان بإعــداد  ــة(، ق ــة واخلارجي ــات املســاءلة الداخلي ــل آلي مبكافحــة الفســاد، وتفعي

دراســة لفحــص نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة ســلفيت.

2013https://www.aman-palestine.org/programs-and-projects/2306.html ،االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، ط4، 2016،ص101.
باسم زبيدي، نحو صياغة رؤية للحكم احمللي يف فلسطني، ص3، بدون سنة النشر.
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية )سلفيت( عن طريق:

فحص مدى فعالية وكفاءة مؤشرات نظام النزاهة يف بلدية سلفيت.	 
تقييم شفافية اإلجراءات واآلليات التي تقدم يف إطارها اخلدمات وفاعلية نظام العمل ونزاهة العاملني ومساءلتهم.	 
تقييم واقع ودور األطراف اجملتمعية يف املساءلة اجملتمعية يف سلفيت.	 
بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية بالتعاون مع الفئات املستهدفة.	 

منهجية إعداد الدراسة 
ــة عمــل قطــاع  ــك مــن خــال وصــف بيئ ــة، وذل ــي ألهــداف تطبيقي ــي التحليل ــج الوصف ــى املنه يعتمــد إعــداد هــذه الدراســة عل
الهيئــات احملليــة مــن مختلــف جوانبــه القانونيــة، والبيئــة املؤسســاتية، واإلجرائيــة، والسياســاتية، ثــم تطبيــق مؤشــرات الدراســة 

علــى الهيئــة احملليــة اخملتــارة وهــي بلديــة ســلفيت لصالــح أهــداف هــذه الدراســة.
وتركــز مؤشــرات »نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة« علــى تقييــم بيئــة احلوكمــة يف هــذه الهيئــات، مــن حيــث احلكــم الداخلــي يف 
الهيئــة احملليــة، وقــدرة  كل الفاعلــني األساســيني فيهــا علــى االلتــزام بقيــم النزاهــة، كمــا تعمــل أيضــاً علــى فحــص مــدى االلتــزام 
يف العمــل مببــادئ الشــفافية، مثــل علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات مــن أجــل فتــح اجملــال للمواطنــني 

يف املشــاركة، وفحــص مــدى فعاليــة نظامــي الرقابــة واملســاءلة.
كمــا اســتخدمت الدراســة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا يف تقييــم دور األطــراف يف الهيئــات احملليــة، مؤشــرات عامــة لقياســها، ويف 
كل مؤشــر مت قيــاس ثاثــة أبعــاد، هــي: النزاهــة والشــفافية واملســاءلة والفســاد ومكافحتــه مــن خــال دراســة اجمللــس ورئيســه، 
والنظــام الهيكلــي للبلديــة ومحكمــة البلديــة، وأجهــزة الرقابــة ومكافحــة الفســاد اخلارجيــة؛ ولــكل مؤشــر وظيفــة، وهنــاك أبعــاد مت 
قياســها عــن طريــق أســئلة محــددة، ومت تقييمهــا باســتخدام طريقــة التوزيــن باأللــوان، حيــث اســتخدمت بالدراســة ثاثــة ألــوان 

للتعبيــر عــن تقييــم املؤشــر:

جيد
متوسط
ضعيف
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البيئة العامة واإلطار القانوني املرجعي للحكم احمللي - فلسطني

أواًل: البيئة القانونية
تناولــت العديــد مــن الدراســات احلديثــة التــي قــام بهــا ائتــاف أمــان يف ســياق خطتــه اإلســتراتيجية؛ القوانــني واألنظمــة 
والتعليمــات ذات العاقــة التــي تنظــم القواعــد األساســية والضروريــة لعمــل الهيئــات احملليــة وطبيعــة  املســؤوليات الّامركزيــة 
يف عملهــا، وقــد مت تقييــم هــذه القوانــني واســتجابتها ملعــززات النزاهــة والشــفافية يف عمــل الهيئــات احملليــة، وذلــك بــدءاً مــن 
قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997، واالعتبــارات والتحديثــات التــي طــرأت علــى تطويــر بعــض األنظمــة املعمــول بهــا 
بالســنوات الاحقــة، انتهــاء بالتعليمــات التــي صــدرت عــام 2020.  لذلــك، ونظــراً لعــدم وجــود أي مســتجدات علــى هــذا احملــور 
مــن الناحيــة القانونيــة لــن يتطــرق القوانــني واألنظمــة التــي مت النظــر فيهــا يف التقاريــر الســابقة الئتــاف أمــان، غيــر تعليمــات 
رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن موظفــي الهيئــات احملليــة، حيــث تقــدم الهيئــة احملليــة مبوجبــه للــوزارة وصفــاً شــامًا للوظائــف يف 
الهيكليــة التنظيميــة للهيئــة احملليــة، يحتــوي وصفــاً لــكل وظيفــة محــدداً فيــه واجباتهــا ومســؤولياتها وشــروط شــغلها وتصنيفهــا 
واحلــد األدنــى مــن اخلبــرات املطلوبــة، وأي تعديــات تطــرأ عليهــا. كمــا تقــدم الهيئــة للــوزارة قائمــة باحتياجاتهــا الســنوية مــن 

الوظائــف الــواردة يف الهيكليــة التنظيميــة املعتمــدة. 
وقــد خلصــت معظــم الدراســات يف هــذا احملــور، إلــى أن اإلطــار القانونــي اخلــاص بالهيئــات احملليــة بحاجــة إلــى حتديــث مــن 

قبــل اجلهــات اخملتصــة، وأبرزهــا :
فــض التداخــل يف الصاحيــات واالختصاصــات بــني الهيئــات احملليــة والــوزارات ذات االختصــاص، وخاصــة يف مجــال منــح 	 

التراخيــص واحلــرف والصناعــات.
ــق بالوصــول إلــى 	  تعزيــز مبــادئ الشــفافية يف الهيئــات احملليــة مــن خــال العمــل علــى وضــع إجــراءات واضحــة فيمــا يتعل

ــل اجلمهــور. ــة مــن قب املعلومــات يف اجملالــس احمللي
تعزيــز نظــم املســاءلة يف الهيئــات احملليــة مــن خــال إنشــاء وحــدات خاصــة للشــكاوى يف الهيئــات احملليــة وحتديــد اإلجــراءات 	 

املتعلقــة بالشــكاوى يف إطــار نظــام خــاص بذلــك، وتفعيــل أدوات املســاءلة اجملتمعيــة جتــاه الهيئــات احملليــة.
اقتــراح سياســات ماليــة أكثــر فاعليــة لتحســني إيــرادات الهيئــات احملليــة، ومســاعدتها علــى أخــذ دورهــا يف التنميــة 	 

االقتصاديــة، مثــل أن يتــم إيــداع األمــوال التــي حُتّصــل للبلديــات، يف حســاب خــاص منفصــل عــن حســاب خزينــة الدولــة، 
ليتــم حتويلــه تلقائّيــاً للبلديــات وبشــكل دوري ومنتظــم.

ــز دورهــم يف اإلعــام 	  ــات، وتعزي ــى املعلوم ــم يف االطــاع واحلصــول عل ــني وحقه ــة الصحفي ســن تشــريعات خاصــة بحماي
ــة. ــات احمللي ــال الهيئ ــى أعم ــة عل ــة اجملتمعي االســتقصائي والرقاب

تعديــل قانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة، لينــص علــى حتديــد ســقف للدعايــة االنتخابيــة لتحقيــق املســاواة أمــام 	 
املترشــحني، وكذلــك بنشــر التقاريــر املاليــة املدققــة حــول متويــل ومصــادر احلملــة الدعائيــة للمرشــحني.

تعتبــر هــذه الدراســة اخلاصــة ببلديــة ســلفيت أن القوانــني مــا زالــت بحاجــة إلــى حتديــث وفقــاً ملســتخلصات الدراســات الســابقة 
التــي متــت مراجعتهــا، وهــو مــا أكــده رئيــس بلديــة ســلفيت قائــًا:  إن الكثيــر مــن القوانــني قدميــة وأصبحــت معيقــة لعمــل البلدية، 
وهــي بحاجــة لتعديــل حتــى تتناســب مــع واقــع البلديــة احلالــي، باإلضافــة إلــى نقــص يف القوانــني التــي تنظــم العاقــة بــني القطــاع 

اخلــاص والهيئــات احملليــة، يأخــذ باالعتبــار حجــم البلديــات وواقعهــا املالــي واإلداري ليســتجيب مــع تقســيم البلديــات أ، ب، ج. 

ومــن األمثلــة علــى التشــريعات التــي تنظــم الهيئــات احملليــة: القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2008 بشــأن تعديــل قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2018 بتعديــل نظــام األبنيــة 
والتنظيــم لألراضــي خــارج حــدود اخملططــات الهيكليــة رقــم )1( لســنة 2016، وقــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2019 بتعديــل القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2018 بشــأن محاكــم الهيئــات احملليــة، ومبوجبــه مت إنشــاء محكمــة 
متخصصــة يف كل محافظــة تســمى محكمــة الهيئــات احملليــة، وتكــون ضمــن تشــكيل احملاكــم النظاميــة، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2018 بتعديــل نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )3( لســنة 
2017، وقــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون ضريبــة األبنيــة واألراضــي داخــل مناطــق البلديــات واجملالــس احملليــة رقــم )11( لســنة 1954م وتعدياتــه، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2018م 
املعــدل جلــداول احلــرف املصنفــة بذيــل قانــون احلــرف والصناعــات رقــم )16( لســنة 1953 وتعدياتــه، وقــرار رقــم )3( لســنة 2018م بتعديــل القــرار رقــم )3( لســنة 2017 بنظــام مواقــف املركبــات يف مناطــق الهيئــات احملليــة. 
للمزيــد انظــر: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(،  النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة، نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة قلقيليــة، سلســلة تقاريــر رقــم )145(، رام اهلل، فلســطني، 2019، ص13-12.

االئتاف من  أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلكم احمللي بلدية رام اهلل دراسة حالة،  2014، ص73.
مقابلة شخصية مع السيد عبد الكرمي زبيدي، رئيس  مجلس بلدية سلفيت، بتاريخ  2020/9/26، مقر البلدية.
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ناهيــك عــن أن هيئــات احلكــم احمللــي يف فلســطني بوجــه عــام تواجــه تأخيــراً يف إجــراء االنتخابــات يف أكثــر مــن دورة، وأن آخــر 
انتخابــات محليــة كانــت بتاريــخ 2017/5/13، وهــي اجلولــة الثالثــة فقــط منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية يف العــام 1994، كمــا 
أنهــا لــم جتــِر يف إطارهــا الزمنــي احملــدد حســب القانــون، خاصــة يف قطــاع غــزة،  حيــث قاطعتهــا بعــض الفصائــل الفلســطينية.  
فمــن ناحيــة دوريــة االنتخابــات، مت حــل بعــض مجالــس الهيئــات احملليــة، وتعيــني رؤســاء وأعضــاء بــدالً مــن الرؤســاء واألعضــاء 
املنتخبــني، مــا شــكل مساســاً مببــدأ التمثيــل واملســاءلة اجملتمعيــة، وأثــر علــى ثقــة املواطنــني بهــذه الهيئــات، ال ســيما أن كافــة 
األطيــاف السياســية لــم تشــارك يف االنتخابــات األخيــرة، وهــذا يقلــل مــن حــدة املنافســة وحريــة الترشــح، وقــد أثــر ذلــك علــى 

نظــام املســاءلة لألعضــاء الذيــن مت انتخابهــم أو تعيينهــم مــن قبــل املواطنــني.

البيئة العامة: بلدية سلفيت 
تعتبــر محافظــة ســلفيت مــن احملافظــات الفلســطينية األشــد تضــرراً مــن املشــروع االســتيطاني لدولــة االحتــال اإلســرائيلي، 
نظــراً ملوقعهــا اإلســتراتيجي واملركــزي علــى هضــاب جبــال الضفــة الغربيــة، وألنهــا تعتبــر حلقــة الوصــل بــني املناطــق الســاحلية 
ــر واســتهداف  ــاح كبي ــة الشــرقية، وقــد تعرضــت هــذه احملافظــة كغيرهــا مــن اجتي ــة وغــور األردن مــن اجله ــة الغربي مــن اجله

ألراضيهــا اخلصبــة واملرتفعــة علــى مــدى عقــود مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي.
ــاً، كانــت ملدينــة ســلفيت بلديــة مســتقلة بــدأت عملهــا منــذ عــام 1882، كانــت تتبــع إلــى محافظــة نابلــس خــال احلكــم  وتاريخّي
األردنــي قبــل عــام 1967، ومــن ثــم إلــى محافظــة طولكــرم بعــد االحتــال اإلســرائيلي، وبعــد قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

يف التســعينيات، مت إصــدار قــرار بتحويلهــا إلــى محافظــة مســتقلة .
وعينــت الســلطة يف العــام 1997 جلنــة بلديــة برئاســة د. شــاهر اشــتية، وهــي امتــداد لعــدة مجالــس بلديــة ســابقة،  واســتمرت 
حتــى عــام 2005، حيــث جــرت انتخابــات للبلديــة، ومت انتخــاب مجلــس بلــدي جديــد برئاســة الشــيخ حتســني أبــو ســليمة، ويف عــام 
2012، مت انتخــاب د. شــاهر اشــتية رئيســاً للبلديــة، ويف عــام 2017، مت انتخــاب مجلــس بلــدي جديــد ملدينــة ســلفيت برئاســة أ. 
عبــد الكــرمي زبيــدي إضافــة إلــى 11 عضــو مجلــس بلــدي مــن الذكــور و3 أعضــاء مجلــس بلــدي مــن اإلنــاث اســتناداً إلــى القانــون .
وتبلــغ مســاحة مدينــة ســلفيت بحدودهــا اإلداريــة احلاليــة التــي تســتفيد مــن خدمــات البلديــة حوالــي 7000 دومن يقطنهــا 16 ألــف 
نســمة،  وبهــا العديــد مــن مؤسســات اجملتمــع احمللــي النشــطة التــي متثــل جــزءاً مهّمــاً مــن تفاعــات املدينــة، كـــ: )نــادي ســلفيت 
الرياضــي، وجمعيــة الفجــر اخليريــة، ومجلــس الشــباب يف ســلفيت، وجمعيــة الهــال األحمــر، وجمعيــة ســلفيت اخليــر، وجامعــة 
ــة،  ــة ســلفيت للتنمي ــال، ودار املســنني، وجمعي ــة ســلفيت النســائية، واحتــاد األعم ــة، وجمعي ــة الزيتون القــدس املفتوحــة، وجامع

ومجلــس الشــباب احمللــي، واللجنــة الزراعيــة يف ســلفيت.. إلــخ(.

لذلــك، ســتكتفي هــذه الدراســة اخلاصــة ببلديــة ســلفيت فقــط بــإدراج التقييــم اخلــاص بهــذا احملــور، مــع اإلشــارة بالرجــوع 
ــة منهــا، ونخــص بالذكــر دراســة نظــام  إلــى الدراســات الســابقة لهــذه القيمــة، الصــادرة عــن املؤسســة، وخاصــة احلديث

النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي »بلديــة قلقيليــة«.

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية، دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية طولكرم، سلسلة تقارير رقم 130، رام اهلل،  فلسطني ، 2018، ص28.

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية، دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية نابلس، سلسلة تقارير، رقم 139، رام اهلل، فلسطني، 2018، ص12.
حمزة حايبة، االستيطان واجلدار يف محافظة سلفيت، مركز رؤية للتنمية السياسية، فلسطني، 2019، ص3.

. http://www.salfeet.org/?p=74 ،املوقع الرسمي  لبلدية سلفيت
بلدية سلفيت، تقرير اإلجنازات، دائرة العاقات العامة 2018، ص3.

نافست أربع قوائم انتخابية على بلدية سلفيت، وهي: قائمة سلفيت للجميع وكتلة شهداء سلفيت وكتلة األقصى وقائمة سلفيت موحدة. حركة حماس لم تشارك يف الترشح، وشاركت يف عملية التصويت فقط، 
والنتيجة النهائية تشكل اجمللس البلدي يف سلفيت، بفوز قائمة سلفيت للجميع بـ6 مقاعد، وكتلة األقصى بـ5 مقاعد، وكتلة شهداء سلفيت بـ3 مقاعد، حيث كانت نسبة االقتراع 66.47%، علماً أن هذه القوائم 

كانت مشكلة من كتلة لليسار وكتلة مشتركة بني فتح واليسار وكتلتني لفتح. 
للمزيد انظر: نتائج انتخابات الهيئات احمللية يف عام 2017، منشور على املوقع اإللكتروني https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/LE2017_finalResultSeats.pdf موضحاً ذلك، السيد عبد 

الكرمي زبيدي، مصدر سابق.
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وهــي جــزء مــن محافظــة ســلفيت ككل التــي تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 204 كيلومتــرات مربعــة ويســكنها حوالــي 75 ألــف 
فلســطيني وتخضــع الغالبيــة العظمــى مــن أراضيهــا )حوالــي 75%( للســيطرة اإلســرائيلية كقــوة احتــال،  وهــو مــا يحــد مــن قــدرة 
البلديــة علــى حــل بعــض املشــكات البيئيــة، نظــراً حلالــة الترابــط بــني املدينــة املركــز واحملافظــة، ومــن أبرزهــا مــرور مجــاري 
مســتوطنة أرئيــل يف األراضــي الزراعيــة يف املطــوي وقــرب الينابيــع. كمــا يتــم التخلــص مــن النفايــات الصلبــة الصناعيــة ملســتوطنة 
بــركان يف أراضــي املطــوي، باإلضافــة إلــى تأخيــر إنشــاء محطــة معاجلــة للميــاه العادمــة، وهــو مــا أثــر علــى املنطقــة مــن الناحيــة 
الصحيــة، وقلــل حجــم الزراعــة يف املنطقــة،  وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى املــوارد الطبيعيــة، فهنــاك مــا يقــارب 6000 دومن 
خلــف اجلــدار الــذي مت بنــاؤه مــن قبــل االحتــال، يصعــب الوصــول إليهــا مــن قبــل األهالــي والبلديــة، ناهيــك عــن املضايقــات مــن 

االحتــال عنــد حفــر اآلبــار االرتوازيــة، وطلــب احلصــول علــى تصاريــح مــن االحتــال . 
وبســبب وجــود هــذه الســيطرة السياســية والعســكرية علــى األرض والتغــول االســتيطاني، تعتبــر محافظــة ســلفيت مــن احملافظــات 

الفلســطينية املنكوبــة، خصوصــاً أن التهديــد لــم يعــد لــألرض فقــط بــل ويهــدد الوجــود الفلســطيني. 
وقــد عملــت املؤسســات الوطنيــة الفلســطينية الرســمية واألهليــة والشــعبية ضمــن إمكانياتهــا احملــدودة واملتواضعــة علــى دعــم 
صمــود هــذه احملافظــة وســكانها يف وجــه االســتيطان، فمــن حيــث الوجــود الفلســطيني األصيــل، وحســب اإلحصــاء الفلســطيني، 
يوجــد يف محافظــة ســلفيت 20 جتمعــاً فلســطينّياً تشــمل املدينــة والقــرى احمليطــة بهــا، ويبلــغ مجمــوع الســكان يف هــذه التجمعــات 

444,75 نســمة .
 وتــزود بلديــة ســلفيت خدماتهــا لـــ20,000 نســمة مــن أهالــي املدينــة والقــرى )فرخــة وضاحيــة خربــة قيــس، بامليــاه والكهربــاء، 

وإســكاكا وعموريــة وعــارورة ومــزارع النوبانــي(، وكذلــك متــد التجمعــات البدويــة بامليــاه والكهربــاء. 
وعلــى الرغــم مــن تلــك املعطيــات الســابقة ملســاحات األرض، والســيادة املنقوصــة علــى األرض واملــوارد بفعــل التشــويه والتهديــد 
مــن االحتــال اإلســرائيلي، إال أن بلديــة ســلفيت تقــوم مبســؤولياتها وتقــدم اخلدمــات ملواطنيهــا ضمــن إمكانياتهــا وصاحياتهــا،  
وتطــور مــن نفســها وأدائهــا علــى نحــو متميــز، الــذي أهلهــا لتحســني تصنيفهــا لــدى صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات لعــام 
2017 ليصبــح )أ(، حيــث كان تصنيفهــا يف عــام 2014 )ب+(. كذلــك حصلــت البلديــة يف العــام 2017 علــى املرتبــة األولــى علــى 

مســتوى فلســطني يف تقييــم أداء اجلــودة حســب تقريــر البنــك الدولــي . 

حمزة حايبة، مصدر سابق، ص3.
صندوق تطوير وإقراض البلديات، التقرير التشخيصي لبيئة التنمية االقتصادية احمللية »مدينة سلفيت«، فلسطني، 2020،  ص30.

مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق.
حمزة حايبة، مصدر سابق، ص3.

املوقع  الرسمي لبلدية سلفيت، http://www.salfeet.org/?p=74؛ مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق.
مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق.

صندوق تطوير وإقراض البلديات، التقرير التشخيصي لبيئة التنمية االقتصادية احمللية »مدينة سلفيت«، مصدرسابق، ص31.
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نظام النزاهة ومكافحة الفساد يف بلدية سلفيت

أواًل: قيم النزاهة
أعضاء اجمللس البلدي 

يؤكد رئيس بلدية سلفيت أن األحكام املتعلقة بتقييم السلوك والواردة واملتضمنة يف القوانني واألنظمة التي تركز على قيم النزاهة، 
مثــل جتنــب تضــارب املصالــح، وتلقــي الهدايــا، فعالــة وتســري علــى أعضاء اجمللس البلدي ويلتزمون بها، ومــن ضمنها تقدمي إقرار 
الذمة املالية إلى هيئة مكافحة الفساد، والتزامهم جميعهم يف التوقيع على مدونة السلوك الصادرة من قبل وزارة احلكم احمللي.
كمــا مت توزيــع مدونــات الســلوك علــى أعضــاء اجمللــس البلــدي، وهــي غيــر منشــورة، متضمنة املبــادئ املتعلقة بقيــم النزاهة ومبادئ 
الشــفافية ونظــم املســاءلة واحملاســبة، ومتــت مناقشــتها جماعّيــاً مــع رئيــس البلديــة وبحضــور مديريــة احلكــم احمللــي يف ســلفيت.  

استقاللية اتخاذ القرارات
  

يعتبــر اســتقال األطــراف املســؤولة يف إدارة الهيئــات احملليــة دون التدخــل فيــه مــن أي طــرف للتأثيــر علــى قراراتهــم، هــو أحــد 
املرتكــزات يف أعمــال الهيئــة احملليــة األساســية لضمــان احلياديــة واملهنيــة واملوضوعيــة التــي تضمــن اســتقاليتها، حيــث اعتبــر 
أنهــا شــخصية اعتباريــة ذات اســتقال مالــي حتــدد وظائفهــا وســلطاتها مبقتضــى القانــون، ويتولــى إدارة الهيئــة احملليــة مجلــس 

ينتخــب أعضــاؤه انتخابــاً حــّراً ومباشــراً . 
يؤكــد رئيــس بلديــة ســلفيت أن البلديــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة يف مباشــرة إداراتهــا وقراراتهــا، يف إطــار القانــون 
الــذي منــح البلديــة هــذه الشــخصية املعنويــة العامــة املســتقلة. وتتأثــر هــذه االســتقالية أحيانــاً بفعــل اشــتراط املوافقــة مــن قبــل 
وزارة احلكــم احمللــي علــى بعــض القــرارات التــي تعتبــر مقيــدة لعمــل البلديــة. علــى ســبيل املثــال، هنــاك بعــض املمتلــكات تريــد 
ــى قــرار  ــي عل ــأِت موافقــة وزيــر احلكــم احملل ــم ت ــة تقــدم مواطــن لشــرائها، ول ــة التصــرف بهــا، مثــل أرض متلكهــا البلدي البلدي
اتخذتــه البلديــة بالبيــع إال بعــد ســنتني. هــذه واقعــة، وهنــاك وقائــع أخــرى مماثلــة، مثــل بعــض اآلليــات املعطلــة )بواكــر( التــي ال 

ميكــن التصــرف بهــا إال بعــد موافقــة الوزيــر.
ويؤكــد رئيــس البلديــة أن هــذا التقييــد يؤخــر اســتثمار املبلــغ يف مشــاريع خاصــة بالبلديــة، ناهيــك عــن أن الفرصــة املاليــة أيضــاً 
قــد ال تتكــرر. لذلــك، يتطلــب إقــرار قوانــني متنــح صاحيــات تعطــي هامشــاً أوســع للبلديــة التخــاذ قــرارات يف إدارة ممتلــكات 

البلديــة وعلــى املســتوى الداخلــي.
أمــا مــن ناحيــة االســتقال عــن تأثيــر التجاذبــات السياســية، فيؤكــد رئيــس البلديــة أن اجمللــس ســيد نفســه يف اتخــاذ القــرارات، 
بالرغــم مــن أنــه يتعــرض يف بعــض األحيــان إلــى ضغــوط خارجيــة مــن قبــل بعــض العائــات، أو بعــض الفصائــل التــي تتدخــل مــن 
أجــل تغييــر بعــض القــرارات التفصيليــة مثــل: التدخــل يف مســألة اإلعفــاء مــن رســوم امليــاه، وكذلــك عنــد حفــر اآلبــار االرتوازيــة، 

والتدخــل يف إعطــاء منــح مدرســية لبعــض الطــاب.

مقابلة هاتفية مع السيدة هبة عفانة، عضو مجلس البلدي، بتاريخ 2020/11/17.
املادة )3( من قانون الهيئات احمللية الفلسطيني رقم )1( لسنة 1997.
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إجراءات التوظيف 
  

ــة، نظــراً للوســاطة  ــة العمومي ــل يف الوظيف ــد اإلعــان عــن شــواغر للعم ــة عن ــدام الثق ــة التشــكيك وانع ــا تتجــدد حمل ــاً م دائم
ــن الشــباب. ــرة م ــى شــريحة كبي ــأس يســيطر عل ــات الي ــى ب ــف، حت ــي تشــوب مراحــل التوظي واحملســوبية الت

ــل عــدد واســع مــن املواطنــني ووفقــاً  ــة اخملتلفــة مــن قب ــة يف أجهــزة الدول ــة عــدم الثقــة يف نزاهــة شــغل الوظيفــة العمومي حال
للعديــد مــن اســتطاعات الــرأي أيضــاً، تنســحب علــى شــغل وظائــف هيئــات احلكــم احمللــي، خافــاً ملبــدأ تكافــؤ الفــرص يف تقلــد 

الوظيفــة العموميــة، وفقــاً ألحــكام القانــون األساســي الفلســطيني.
لقــد اشــترطت تعليمــات رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن موظفــي الهيئــات احملليــة املــادة )6(، التــي اســتندت فيهــا ألحــكام القانــون 
األساســي املعــدل لســنة 2003 وأحــكام القانــون رقــم )1( لســنة 1997 وأحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2009،  بــأن 
ــي  ــع اإللكترون ــر املوق ــة أو عب ــات الداخلي ــني ولوحــة اإلعان ــني يوميت ــف الشــاغرة يف صحيفت ــة عــن الوظائ ــة احمللي ــن الهيئ تعل
الرســمي للهيئــة، ويتضمــن اإلعــان البيانــات املتعلقــة بالوظيفــة وشــروط شــغلها وفــق بطاقــات الوصــف الوظيفــي، وتقــوم دائــرة 
شــؤون املوظفــني بإجــراء االمتحانــات التنافســية واملقابــات الشــخصية للمرشــحني للتعيــني، ويكــون االمتحــان حتريرّيــاً أو عملّيــاً 
أو عــن طريــق مقابــات شــخصية، ويجــوز اجلمــع بينهــا، وباملقابــل، فرضــت واجبــات وكثيــراً مــن اإلجــراءات االنضباطيــة، لضمــان 

القيــام بواجبــه جتــاه املواطنــني. 
ويف هــذا اإلطــار، يشــير رئيــس بلديــة ســلفيت إلــى أن إجــراءات تعيــني موظفــي البلديــة جتــري بطريقــة شــفافة، بــدون وســاطة أو 
محســوبية، ووفقــاً لإلجــراءات املتتابعــة التــي نــص عليــه القانــون، بدايــة مــن اإلعــان عــن الوظيفــة الشــاغرة علــى موقــع البلديــة 

اإللكترونــي، ومركــز خدمــات اجلمهــور والراديــو.. إلــخ، حتــى عمليــة التعيــني بشــكل نهائــي.
لكــن يرصــد تقريــر الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 2018 جتــاوز البلديــة لإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة يف جزئيــة التوظيــف، 
ــه  ــك الوظيفــة، وقــد مت توجي عندمــا عينــت موظفــاً لديهــا دون اإلعــان عــن الوظيفــة يف الصحــف أو عمــل مســابقة لشــغل تل
ــه إلــى نظــام عقــد  ــه بعقــد عمــل مياومــة، ومت حتويل ــة أن هــذا املوظــف مت تعيين ــة لهــذه النقطــة. وقــد جــاء يف رد البلدي البلدي
مبوجــب جلنــة شــؤون املوظفــني وصــادق عليــه اجمللــس، وأشــارت البلديــة إلــى أنهــا ســتعمل علــى تصويــب هــذه املاحظــة قبــل 

نهايــة العــام، وذلــك مــن خــال اإلعــان عــن الوظيفــة وفــق اإلجــراءات القانونيــة والشــروط. 
لكــن وفقــاً ألحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )19( لعــام 2018 املعــدل لنظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم )1( لعــام 2009، 
ميكــن لرئيــس البلديــة أن يعــني باملياومــة للقيــام بعمــل مؤقــت ملــدة ال تتجــاوز 6 أشــهر، وال يجــوز تكرارهــا ألكثــر مــن مــرة واحــدة 
إال وفقــاً للحاجــة،  لكــن ال يجــوز لــه أن يحــول هــذا إلــى نظــام عقــد، ويجــب علــى البلديــة أن تتبــع اإلجــراءات القانونيــة وتلتــزم 

بالشــفافية يف عمليــة التوظيــف.
كمــا أثــار تقريــر ديــوان الرقابــة ماحظــة أخــرى تتعلــق بقيــام البلديــة بترقيــة بعــض املوظفــني يف وقــت االســتحقاق لكــن وفقــاً 
لنظــام موظفــي الهيئــات احملليــة الــذي مت إقــراره بعــد 6 أشــهر مــن تاريــخ الترقيــة، واعتبــر ديــوان الرقابــة أن الترقيــة يجــب أن 

تتزامــن مــع القانــون املتــاح، وليــس اســتباقاً لنظــام يحتــوي علــى ميــزات أعلــى ســيتم إقــراره.
ــم  ــا تعل ــي بســلفيت، كونه ــة احلكــم احملل ــة جــاءت بالتنســيق مــع مديري ــة عــن هــذه النقطــة، أن هــذه الترقي ــت البلدي وقــد أجاب
بحيثيــات التعديــات القادمــة،  ال ســيما أن النظــام بعــد إصــداره أجــاز احلفــاظ علــى درجــات مــن هــم كانــوا فعــًا يســتحقون 
الترقيــة.  ويشــير رئيــس البلديــة إلــى أن البلديــة لــم تخالــف هــذه اجلزئيــة، لكنهــا فعلّيــاً اســتبقت إصــدار التعديــات، حتــت تبريــر 

احلــرص منهــا علــى احلفــاظ علــى حقــوق املوظفــني

منشور بالوقائع الفلسطينية العدد 165 منشورة بتاريخ 2020/3/19.
تقرير من بلدية سلفيت للرد على تقرير ديوان الرقابة املالية لسنة 2018، مصدر  سابق.

عدلت املادة )13( مبوجب أحكام املادة )8( من قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2018 بشأن تعديل نظام موظفي الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 2009.سابق.
مقابلة شخصية مع السيد عبد العزيز حسان، القائم بأعمال املدير اإلداري، بتاريخ 2020/9/26، مقر البلدية.

املادة )10( من قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2018 بشأن تعديل نظام موظفي الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 2009 »2. مينح املوظف عند كل ترفيع خمس عاوات 
دورية سنوية ملن هم بالفئة الثانية فما دون، وست عاوات دورية سنوية ملن هم بالفئة األولى بالفئة وبأقدميات الدرجة ملن هم الفئة العليا. 3. يستحق املوظف من تاريخ 

الترفيع أول مربوط الدرجة اجلديدة أو عاوة من عاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه األصلي الذي يشمل العاوات الواردة يف الفقرة )2( من هذه املادة، أيهما أكبر….«. 
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إجراءات الشراء والعطاءات 
  

تلتــزم بلديــة ســلفيت بالقــرار بقانــون الشــراء العــام الفلســطيني رقــم )8( لســنة 2014، وبقــرار مجلــس الــوزراء املتعلــق بنظــام 
الشــراء العــام رقــم )5( لســنة 2014 الــذي يؤكــد علــى عمليــات شــراء اللــوازم واألشــغال واخلدمــات بأفضــل األســعار، مبــا 
يســاهم يف ترشــيد النفقــات مــع احلفــاظ علــى ضمــان اجلــودة، وتعزيــز مبــدأ املنافســة العادلــة وتشــجيع املشــاركة يف إجــراءات 
الشــراء العــام مــن جانــب املورديــن واملقاولــني واالستشــاريني املؤهلــني، وإتاحــة فــرص متكافئــة دون متييــز، وتوفيــر معاملــة عادلــة 
ــام،   ــات الشــراء الع ــق الشــفافية والنزاهــة يف إجــراءات وســير عملي ــع املناقصــني واملستشــارين، وضمــان حتقي ومتســاوية جلمي
إذ تقــوم البلديــة بنشــر اإلعانــات عــن التفاصيــل الازمــة للعطــاءات علــى موقعهــا اإللكترونــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ومجلــس الشــراء األعلــى،  باإلضافــة إلــى الصحــف، وملــدة يومــني متتاليــني، مبــا يســمح باملنافســة، ال ســيما أن للبلديــة جلنــة 
خاصــة بالعطــاءات تعمــل وفــق القوانــني، ولديهــا أيضــاً دليــل مفصــل يســهل عمليــة إجــراءات العطــاءات واســتدراج العــروض، 
وتشــكيل جلنــة فتــح العطــاء، وجلنــة البــت، وجلــان الشــراء واالســتام االبتدائــي والنهائــي، وغيــر ذلــك مــن األحــكام التــي تضمــن 

النزاهــة واملنافســة بــني املقاولــني واملورديــن .

ضوابط النزاهة للعاملني يف البلدية 
  

تُطبــق بلديــة ســلفيت نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 2009 املعــدل بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم       )19( لســنة 
ــان عــدم  ــة وضم ــة احمللي ــي تســتوجب نزاهــة موظــف الهيئ ــي تتضمــن مجموعــة مــن احملظــورات، الت ــادة )28( الت 2018 يف امل

تضــارب مصاحلــه، وحتصينــه مــن احملابــاة واحملســوبية. 
ــى تعريــف  ــة عل ــح، التــي حتــرص البلدي ــا الفســاد وتضــارب املصال ــي تتعامــل مــع قضاي وباإلضافــة إلــى األنظمــة والقوانــني الت

ــح.  ــوزراء رقــم )1( لعــام 2020 الــذي ينــص باإلفصــاح عــن تضــارب املصال املوظفــني بهــا، ومنهــا قــرار مجلــس ال
ــى  ــج الفضل ــق النتائ ــة وصــوالً لتحقي ــر األداء الســليم يف البلدي ــور معايي ــة تبل ــة ســلوك معتمــدة ملوظفــي البلدي كمــا توجــد مدون
يف تنفيــذ املهــام وجــودة اخلدمــة املقدمــة إلــى اجلمهــور،  خصوصــاً أنهــا تعــزز بيئــة النزاهــة، وتفعــل املســاءلة مــن خــال زيــادة 
االنفتــاح علــى اجلمهــور، وأيضــاً تعزيــز اإلجــراءات الوقائيــة ضــد مظاهــر الفســاد وصــوره، واحلث علــى زيادة االلتــزام باإلجراءات 
ــة. وتبــرز اخلطــوط احلمــراء واحملــددات والقيــود التــي ال يجــوز جتاوزهــا مــن أي موظــف. كمــا  والقوانــني الســارية ذات الصل
تتضمــن مدونــة الســلوك بنــداً يحــث أي مواطــن مــن اجملتمــع احمللــي علــى لفــت انتبــاه أي موظــف أو عضــو مجلــس بســبب خلــل 

يف األداء دون خــوف أو ترهيــب ومبســؤولية عاليــة، واإلبــاغ عــن اخلروقــات واالنتهــاكات حســب اإلجــراءات القانونيــة  .

وقــد أكــد رئيــس البلديــة أيضــاً أن هــذه املدونــة متــرر علــى كل املوظفــني لاطــاع عليهــا عنــد التوظيــف، موضحــاً فيهــا كل مــا 
يتعلــق بالضوابــط اإلداريــة لــكل دائــرة، والتعفــف عــن تلقــي الهدايــا، واإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد اخلاصــة بالطاقــم التنفيــذي.

مادة )5( من قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام.
.http://www.salfeet.org/?p=7172 :إعان تقدمي عطاء مشروع ممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات احمللية، منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت

http://www.salfeet. ،مقابلة هاتفية مع السيد إياد عواد، رئيس شعبة املشتريات والعطاءات، بلدية سلفيت، بتاريخ 2020/10/1، للمزيد، انظر: املوقع الرسمي لبلدية سلفيت
.http://www.salfeet.org/?p=7172 :منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيتorg/?p=7172

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.بتاريخ 2020/10/1، للمزيد، انظر: املوقع الرسمي لبلدية سلفيت، http://www.salfeet.org/?p=7172منشور على املوقع 
.http://www.salfeet.org/?p=7172 :الرسمي لبلدية سلفيت

محضر اجتماع مجلس بلدي رقم اجللسة )63( بتاريخ 2019/2/2.انظر: املوقع الرسمي لبلدية سلفيت، http://www.salfeet.org/?p=7172منشور على املوقع الرسمي لبلدية 
.http://www.salfeet.org/?p=7172 :سلفيت

http://www.salfeet. ،بلدية سلفيت، دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية، ملحق رقم )4( مدونة سلوك العاملني يف البلديات، متوز، 2018، ص70.الرسمي لبلدية سلفيت
.http://www.salfeet.org/?p=7172 :منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيتorg/?p=7172
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أمــا فيمــا يتعلــق بتعليمــات اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد، فقــد أشــار رئيــس البلديــة إلــى عــدم وجــود تعليمــات مخصصــة مكتوبــة 
ومعممــة داخــل البلديــة بهــذا اخلصــوص غيــر القوانــني ومــا يوجــد باملدونــة،  ال ســيما أن البلديــة تقــوم بإعــادة تدويــر املوظفــني 
أثنــاء حتديــث الهيكليــة لاســتفادة القصــوى منهــم داخــل البلديــة، كمــا تضمــن هــذه اآلليــة عــدم الســماح لبنــاء بــؤر فســاد . وفيمــا 

يتعلــق بحياديــة املوظفــني، فقــد أكــد رئيــس البلديــة وعضــو يف اجمللــس البلــدي متتــع موظفــي البلديــة باحلياديــة. 
ــى أســاس  ــة، عل ــم الوظيفي ــق بأوضاعه ــا يتعل ــا، ال ســيما يف التعامــل يف كل م ــات جتــاه موظفيه ــزم بالواجب ــة تلت ــا أن البلدي كم
االســتحقاق واجلــدارة، والتنافســية، وتكافــؤ الفــرص، خصوصــاً أن القانــون يكفــل حــق املوظــف يف التظلــم أو الشــكوى مــن أي 

قــرار خاطــئ اتخــذ بحقــه .

آليات عمل الهيئة 
 

ــني مــن أجــل  ــاع املواطن ــا الّط ــة بأعماله ــى إتاحــة املعلومــات املتعلق ــادرة عل ــة الق ــا الهيئ ــة الناجحــة بأنه ــة احمللي ــف الهيئ تصن
التفاعــل املطلــوب باملشــاركة والرقابــة اجملتمعيــة يف جميــع مراحــل تنفيــذ مهامهــا ووظائفهــا املنصــوص عليهــا بالتشــريعات، وتلــك 

املهمــات املتوقــع منهــا القيــام بهــا.
ــة  ــات احمللي ــم )1( لســنة 1997 بشــأن الهيئ ــون رق ــا حــدد قان ــا اإلســتراتيجية واملســتجيبة مل ــق خطته ــة ســلفيت وف وتعمــل بلدي
ــاء، واحلــرف والصناعــات،  ــاه، والكهرب ــم املي ــي، وتنظي ــاء واملبان ــدة والشــوارع، ورخــص البن الفلســطينية، وتشــمل: تخطيــط البل

ــخ . ــق واملنتزهــات... إل ــة، واحلدائ ــم األســواق، واملســاكن التجاري ــة، وتنظي ــة، والصــرف الصحــي والصحــة العام والنظاف
ويقــول رئيــس البلديــة إنــه يتابــع ويشــرف علــى كل تلــك األعمــال مــع الدوائــر اخملتصــة، والطواقــم الفنيــة، مســتعيناً أحيانــاً بـ«دليــل 
رئيــس وأعضــاء الهيئــات احملليــة«، الــذي أصدرتــه وزارة احلكــم احمللــي، وتناولــت فيــه كل مــا هــو مطلــوب عملــه مــن اجمللــس 
ــي،  مــن أجــل ضمــان جــودة  ــة مــع اجملتمــع احملل ــات والعاق ــوق والواجب ــة واحلق ــة واملالي ــة والقانوني ــدي يف األمــور اإلداري البل

اخملرجــات يف املشــاريع، والــرد علــى املواطنــني يف حــال حــدوث أي خلــل. 
وإلــى جانــب القوانــني واألنظمــة الســارية يف البلديــة، تعتمــد البلديــة يف عملهــا علــى دليــل خدمــة اجلمهــور املنشــور بشــكل ورقــي 
ــة، مــن حيــث الوثائــق  ــى تقــدمي وتوصيــف لكافــة أعمــال وخدمــات البلدي فقــط. وهــو دليــل إجــراءات عمــل منوذجــي يقــوم عل

املطلــوب إرفاقهــا إلمتــام اخلدمــة، ومــن حيــث اخلطــوات واإلجــراءات املطلوبــة .
ــع  ــة للمواطنــني واملؤسســات يف جمي ــة بإعــادة تأهيــل مركــز خدمــة اجلمهــور لتقــدمي كافــة اخلدمــات البلدي وقــد قامــت البلدي
اجملــاالت، حيــث يعمــل املركــز اآلن علــى تقــدمي كافــة اخلدمــات حتــت ســقف واحــد، بحيــث يتجنــب املواطــن التنقــل بــني املكاتــب 
والدوائــر اخملتلفــة كــي ينجــز معاماتــه، ويف هــذا توفيــر للوقــت واملصاريــف. كمــا ميكــن التواصــل مــع مركــز خدمــة اجلمهــور، إمــا 
مــن خــال الزيــارة املباشــرة أو مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة لتعبئــة الطلبــات والنمــاذج، أو مــن خــال الهاتــف، وهــذا يســاهم يف 

جعــل معامــات البلديــة أمــراً ميســوراً وال يتطلــب جهــداً أو تكاليــف كبيــرة .
فيمــا يتعلــق بتوثيــق أعمــال الهيئــة، يعتمــد اجمللــس علــى ســجل يــدوي إلعــداد محاضــر اجللســات، ويقــوم بكتابــة احملضــر أثنــاء 
اجللســة موظــف إداري مكلــف مــن اجمللــس البلــدي، ويتــم إعــداد احملضــر بــكل مجريــات اجللســة وتســجيل كافــة القــرارات ويوقــع 

عليهــا الرئيــس واألعضــاء احلاضــرون، والتــي يتــم نشــرها فيمــا بعــد علــى املوقــع الرســمي لبلديــة ســلفيت . 

ثانيًا: مبادئ الشفافية 

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31.

مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31.
مقابلة هاتفية مع السيد رياض عوض عضو اجمللس البلدي، بتاريخ 2020/11/1.

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.

مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق.
 http://www.molg.pna.ps/manual-final[1].pdf دليل رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية الفلسطيني

 http://www.salfeet.org/?p=3643 :يراجع املوقع الرسمي لبلدية سلفيت ،USAID بلدية سلفيت، دليل خدمة اجلمهور، 2014، الذي أجنز بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عاملية وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية
صندوق تطوير وإقراض البلديات، مصدر سابق، ص11؛ مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق؛ مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق.
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نشر املوازنة 

ــاج شــركة إكســبرتس، يعمــل بنظــام  ــاً مــن إنت ــة احملوســبة، حيــث إذ تســتخدم نظامــاً مالّي ــة ســلفيت أنظمتهــا املالي طــورت بلدي
أوراكل، وذلــك جلميــع العمليــات اخلاصــة باحلســابات واألصــول والرواتــب ونظــام املــوارد البشــرية، والفوتــرة والتحصيــل وإدارة 

األصــول الثابتــة. 
وتفعيــًا ملبــدأ الشــفافية، يقــول رئيــس بلديــة ســلفيت إنهــا تعمــد إلــى نشــر املوازنــة العامــة علــى صفحتهــا الرســمية، لألعــوام 
2017، 2018، 2019، 2020، كمــا تنشــر أيضــاً تقريــر مدقــق احلســابات املســتقل والبيانــات املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة 2018. 
ويجــدر التنويــه إلــى أنــه يصعــب البحــث علــى موقــع البلديــة اإللكترونــي علــى موازنــات األعــوام الســابقة بشــكل تفصيلــي، عــدا 
موازنــة عــام 2013،  والتكلفــة النهائيــة للمشــاريع املنفــذة فقــط، وهــي منشــورة يف ملــف إجنــاز البلديــة للعامــني 2018 و2019، 
ــي  ــا، فه ــى الرغــم مــن أهميته ــك، وعل ــى شــكل إنفوجرافي ــة املواطــن(، وهــي عل ــة،  و)موازن ــات العام ــرة العاق ــده دائ ــذي تع ال
توضــح اخلطــوط العريضــة واملبالــغ النهائيــة، ســواء اإليــرادات أو الديــون العامــة، أو موازنــة بعــض املشــاريع الهامــة التــي تنفــذ أو 
نفــذت. صحيــح أنــه تســهل قراءتهــا واســتيعابها مــن قبــل املواطنــني، لكنهــا يف النهايــة موازنــة غيــر تفصيليــة،  مثــل موازنــة عــام 
2013 املعروضــة علــى نفــس املوقــع والتــي تســتعرض هيــكل تفصيــل املوازنــة التشــغيلية، والربحيــة واإلمنائيــة، وتســمح باملقارنــة 
بــني اجلبايــة واملنــح املاليــة، واملصروفــات، مــن اجلهــات املعنيــة، ال ســيما الباحثــني القادريــن علــى مقارنــة أداء اجملالــس البلديــة 

املتاحقــة.
ويف هــذا الشــأن، مت تأكيــد أن كافــة املوازنــات متاحــة علــى املوقــع اإللكترونــي، لكــن يجــب العــودة إلــى الســنوات املاضيــة مــن 
ــة بالشــكل املطلــوب، خصوصــاً يف ظــل تطــور املواقــع  خــال خاصيــة »املزيــد«.  يف حقيقــة األمــر، هــذه اخلاصيــة ليســت فعال
ــى  ــا، مــا يســهل عل ــة له ــات مــن خــال تخصيــص خان ــى املوازن ــم يســهل الوصــول إل ــى تصمي ــة تقســيمه إل ــة وإمكاني اإللكتروني

ــد. ــا بســهولة ودون تعقي املهتمــني الوصــول له

نشر إجراءات الشكاوى واالعتراض على قرارات اجمللس

توفــر البلديــة دليــل إجــراءات شــكاوى منشــوراً علــى صفحتهــا الرئيســية منــذ عــام 2018، يتكــون مــن 25 صفحــة، ومت توزيــع آالف 
النســخ املطبوعــة علــى املواطنــني، وهــو يشــرح  للمواطنــني بشــكل ســلس كيفيــة تقــدمي الشــكوى، ومناذجهــا، واســتقبالها، ومعاييــر 
التعامــل مــع الشــكاوى الــواردة، واخلطــوات التــي تتــم معاجلتهــا فيــه ومتــى يتــم إغــاق الشــكوى أو ترحيلهــا جلهــات االختصــاص، 

التــي تقــوم فيمــا بعــد بإعــداد تقريــر عنهــا .
وبالنســبة لاعتــراض علــى قــرارات اجمللــس البلــدي مــن املواطنــني، تطبــق البلديــة علــى نفــس اآلليــة املتبعــة يف نظــام الشــكاوى، 

فوفقــاً للمديــر اإلداري، فــإن إجــراءات تقــدمي الشــكوى تشــبه كثيــراً إجــراءات االعتــراض علــى قــرارات البلديــة .

صندوق تطوير وإقراض البلديات، مصدر سابق، ص9

للمزيد، انظر: دائرة العاقات العامة، إجنازات بلدية سلفيت لعام 2019، بلدية سلفيت، 2020، ص29-28.
موازنة املواطن، منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت  http://www.salfeet.org/?p=7150 سلفيت، 2020، ص29-28.

مقابلة شخصية مع السيد محمد عودة، املدير املالي يف بلدية سلفيت، بتاريخ 2020/9/26، مقر البلدية؛ مقابلة مع السيد إياد عواد، مصدر سابق.
 http://salfeet.org/504.pdf ،دليل إجراءات الشكاوى، 2018، املنشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت؛ الرابط املباشر للدليل

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31.

http://www.salfeet.org ،انظر املوقع الرسمي لبلدية سلفيت
 http://www.salfeet.org/000111.pdf
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آليات جمع الضرائب والرسوم 
  

تتولــى بلديــة ســلفيت كباقــي البلديــات جمــع اإليــرادات املاليــة بكافــة أشــكالها، كــــ: )الرســوم واألجــور واالشــتراكات وضرائــب 
احلــرف والصناعــات وضريبــة املعــارف وضريبــة اخلدمــات الدوريــة(، وهــي إيــرادات يتوجــب علــى املواطن دفعهــا مقابل اخلدمات 

التــي تقدمهــا البلديــة وفــق األنظمــة والقوانــني.  
وبالنســبة للكهربــاء، تشــتريها البلديــة مباشــرة مــن شــركة الكهربــاء القطريــة اإلســرائيلية، وتلتــزم بتزويــد املدينــة بهــا بنظــام الدفــع 

املســبق وفــق التســعيرة التــي يضعهــا مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء واملعلــن عنهــا مــن قبــل البلديــة .
أمــا خدمــة امليــاه، فهــي متوفــرة مــن أربعــة مصــادر: مــن الشــركة اإلســرائيلية )مجــروت(، والبئــر االرتوازيــة للبلديــة، وعينــي ســكا 
واملطــوي، وهــي ميــاه صاحلــة لاســتخدام يف جميــع اجملــاالت، تقــوم البلديــة بتحديــد تســعيرتها وتعلنهــا للمواطنــني . وتســعى 
البلديــة حالّيــاً إلــى تطبيــق اســتخدام عــدادات ميــاه بالدفــع املســبق وربطهــا بالنظــام املالــي، كمــا هــو احلــال يف عــدادات الكهربــاء 

بالدفــع املســبق .
أمــا فيمــا يتعلــق برســوم احلــرف والصناعــات، فقيمــة الرســوم محــددة ومعلنــة حســب قــرار مجلــس الــوزراء اخلــاص باحلــرف 
والصناعــات، الــذي وحــد رســوم الترخيــص لكافــة احلــرف والصناعــات بـــ25 دينــاراً،  عــدا املتاجــر الكبيــرة )supermarkets( التــي 
تــزداد قيمــة رســومها بزيــادة تعريفــة األطعمــة ومــواد التنظيــف، لتصــل إلــى 50 دينــاراً ســنوّياً، وهــذا مبوجــب التنســيق مــع وزارة 
الصحــة، ومــا تتيحــه األنظمــة القانونيــة التــي متنحهــم هــذه الصاحيــة.  وقــد خّفــض حتديــد الرســوم بشــأن احلــرف والصناعــات 

بقيمــة 25 دينــاراً مــن إيــرادات البلديــة 50% تقريبــاً .
ويعتبــر املديــر املالــي أن نظــام جمــع الرســوم والضرائــب يف البلديــة يقــوم علــى آليــات محــددة وواضحــة يعلــن عنهــا عبــر الوســائل 
اإلعاميــة، وال يوجــد بهــا مجــال للتاعــب، نظــراً لوجــود نظــام مالــي رصــني وقوانــني ماليــة واضحــة، وقيــود دفــع وخصــم 
محوســبة وفــق برنامــج إلكترونــي تســتخدمه البلديــة بشــكل خــاص يقــوم علــى حتقيــق الرقابــة علــى األمــوال وإدارتهــا، مضيفــاً أن 

كافــة الضرائــب والرســوم تدفــع مباشــرة يف البلديــة .

شفافية املشتريات والعطاءات 
 

تلتــزم بلديــة ســلفيت يف نظــام العطــاءات والشــراء والتوريــد، بالنظــام القانونــي، الــذي بنــي عليــه النظــام الداخلــي لبلديــة ســلفيت 
ــات  ــة مباشــرة، تســتقبل طلب ــس البلدي ــة لرئي ــام 2004، وهــي شــعبة تابع ــذ ع ــي تأسســت من -شــعبة املشــتريات خاصــة-، الت
الشــراء مــن األقســام اخملتلفــة، وتطــرح العطــاءات واملناقصــات مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي الرســمي، بوابــة خاصــة بالعطــاءات 
مــن خــال مجلــس الشــراء األعلــى، والصحــف الرســمية ولوحــة اإلعانــات بالبلديــة ووســائل التواصــل االجتماعــي، تبعــاً لنظــام 
إدارة خــاص باملشــتريات، وتعــد أوامــر شــراء للمورديــن املعتمديــن الذيــن يتــم اختيارهــم بعــد توقيــع االتفاقيــات، كمــا تتأكــد مــن 
الفواتيــر وعمليــة ضبطهــا وترتيبهــا حســب األصــول لقســم املاليــة، ال ســيما أنهــا تنســق مــع قســم احملاســبة، ومعظــم األقســام 

ذات الصلــة .

مقابلة مع السيد محمد عودة، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31.
مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31.

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.
صندوق تطوير وإقراض البلديات، مصدر سابق، ص9

املادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2018 املعدل جلدول احلرف املصنفة بذيل قانون احلرف والصناعات رقم )16( لسنة 1953 وتعدياته.
مقابلة مع السيد أشرف زهد، مصدر سابق.
مقابلة مع السيد أشرف زهد، مصدر سابق.

نفس املصدر السابق؛ مقابلة مع السيد محمد عودة، مصدر سابق. 
http://www.salfeet.org/?p=211 ،شعبة املشتريات، منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت، الرابط املباشر
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 لكــن وعلــى الرغــم مــن أن إطــار العمــل للبلديــة يف هــذا الســياق متسلســل، ويغطــي دورة املشــتريات بالكامــل مــع جميــع اجلهــات 
الفاعلــة املعنيــة بذلــك، خصوصــاً أن هنــاك جهــات رقابيــة خارجيــة مــن املواطنــني املتابعــني املعنيــني بهــذه العمليــة املاليــة،  وهــو 

مــا يحقــق درجــات عاليــة مــن االلتــزام والقيــود احملكمــة، ويوفــر فعاليــة املراجعــة واإلصــاح للمخالفــات إذا لــزم األمــر. 
وحســب تقريــر ديــوان الرقابــة عــن الســنة املاليــة 2018، تبــني أن بلديــة ســلفيت اشــترت محروقــات خــال ذلــك  العــام بشــكل 
مباشــر بــدون طــرح عطــاء، وبــررت ذلــك أن احملطــة املنافســة األخــرى ال متنــح قيمــة خصــم علــى احملروقــات. قــد تكــون بلديــة 
ســلفيت يف هــذه احلالــة بالفعــل حصلــت علــى أقــل األســعار بالنســبة للمحروقــات، لكنهــا فعلّيــاً خالفــت أحــكام القانــون وإتاحــة 
الفرصــة للتنافــس. لكــن يبــدو أن البلديــة اســتدركت ســلوكها يف هــذه اجلزئيــة وقامــت بعمــل عــروض أســعار للمحروقــات اخلاصــة 

بعــام 2020 .

شفافية اإلدارة 
  

يعمــل يف بلديــة ســلفيت طاقــم مكــون مــن 74 موظفــاً منهــم 12 امــرأة. ويوجــد لــدى البلديــة هيــكل تنظيمــي، يقســم الدوائــر ونطــاق 
عملهــا ومرجعيتهــا، حيــث توجــد يف البلديــة ســبع دوائــر رئيســية تضــم عــدة أقســام داخلهــا هــي: »دائــرة الشــؤون اإلداريــة، ودائــرة 
الشــؤون املاليــة، ودائــرة الهندســة، ودائــرة امليــاه والصــرف الصحــي، ودائــرة الكهربــاء، ودائــرة العاقــات العامــة واملكتبــة، ودائــرة 

الصحــة والبيئــة«، ووحــدة املشــتريات والعطــاءات، ووحــدة التدقيــق الداخلــي« .
وتلتــزم بلديــة ســلفيت مــن خــال صفحتهــا الرســمية بتصنيــف منشــور علــى صفحتهــا الرســمية لدوائــر البلديــة، وعمــل ووظائــف 
كل دائــرة وشــعبة وأهدافهــا، وعاقــات كل دائــرة مــع الدوائــر األخــرى، كمــا تنشــر أرقــام الهواتــف اخلاصــة بــكل دائــرة، كالدائــرة 

املاليــة مثــًا . 
ــاء  ــة البن ــه أيضــاً كقــرارات جلن ــدي، وتصنيــف القــرارات الصــادرة عن وتقــوم بنشــر ســجل اجتماعــات كل جلســة للمجلــس البل
ــى نشــر  ــة إل ــا، باإلضاف ــت له ــي وصل ــة واملراحــل الت ــي تنفذهــا البلدي ــة النشــاطات واملشــاريع الت ــا تنشــر البلدي ــم،  كم والتنظي

عطاءاتهــا وإعانــات الوظائــف يف كل مــن الصحــف احملليــة واملوقــع الرســمي ووســائل التواصــل االجتماعــي . 
وجتتهد البلدية أيضاً يف تنمية ورفع كفاءة موظفي اإلعام والعاقات العامة بكيفية نشر املعلومات بكافة أشكالها .

نشر املعلومات املالية 
  

ــم  ــم، فل ــكات اخلاصــة به ــا اإلفصــاح عــن املمتل ــي يقصــد به ــة اخلاصــة باألعضــاء، الت ــق بنشــر املعلومــات املالي ــا يتعل ــا فيم أم
تبــادر البلديــة لنشــر مثــل هــذه املعلومــات. كمــا ال توجــد مبــادرات ذاتيــة مــن قبــل أعضــاء اجمللــس  مصرحــني عــن ذممهــم املاليــة 

للجمهــور .
علمــاً أن اإلفصــاح عــن املمتلــكات اخلاصــة بأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة يعــد مــن املمارســات الفضلــى يف الشــفافية، وهــو 

إجــراء وقائــي ملنــع الوقــوع يف تضــارب املصالــح مــن قبــل األعضــاء.

مقابلة مع السيد إياد عواد، مصدر سابق .
تقرير من بلدية سلفيت  للرد على ديوان الرقابة املالية واإلدارية عن السنة املالية املنتهية 2018، مصدر سابق.

صندوق تطوير وإقراض البلديات، مصدر سابق، ص7.
http://www.salfeet.org/?cat=11 :تصنيف دوائر البلدية، منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت

http://www.salfeet.org/?cat=23 تصنيف قرارات اجمللس البلدي، منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت
 https://www.facebook.com/salfeetmun :؛ وصفحة التواصل االجتماعي الفيسبوك /http://www.salfeet.org :للمزيد، نظر املوقع الرسمي لبلدية سلفيت

مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق.

https://www.facebook. ،منشور على املوقع االجتماعي  الفيسبوك اخلاص بالبلدية  zoom دائرة العاقات  العامة يف بلدية سلفيت، 2020، تشارك يف ورشة العمل االفتراضية من خال برنامج
 com/salfeetmun/posts/3140226469537195
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اإلشراف على اخلدمات  
  

يوفــر الهيــكل التنظيمــي للبلديــة املقســم إلــى دوائــر وأقســام التسلســل اإلداري واالتصــال العمــودي الهرمــي واملعتمــد للعــام 2019،  
صاحيــة  للمجلــس البلــدي وجلانــه املشــكلة، اإلشــراف علــى مســؤولي الدوائــر التنفيذيــة واإلداريــة والفنيــة،  ومســاءلتها عــن 
أعمالهــا، ال ســيما أن الصاحيــات واملســؤوليات محــددة لدوائــر الهيئــة اخملتلفــة، والوصــف الوظيفــي للمســؤولني، موضحــة فيــه 
اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا يف تنفيــذ املهــام املوكلــة للعاملــني فيهــا، ســواء كانــت داخــل البلديــة لتذليــل املعامــات اإلداريــة أمــام 

املواطنــني، أو خدمــات خارجيــة، كميــاه، وكهربــاء، وخدمــات صحيــة... إلــخ .
كمــا أشــار رئيــس البلديــة إلــى أن االتصــال بــني موظفــي البلديــة ورئيــس البلديــة هــو اتصــال عمــودي يتبــع التسلســل الهرمــي 
يف الهيكلــة، حيــث يجــري التواصــل مــع اإلدارات واألقســام والشــعب ومراقبــة أعمالهــا عبــر مــدراء الدوائــر، الــذي بــدوره يقــوم 

بتقــدمي تقريــر دوري عــن أعمــال البلديــة التــي يتســلمها مــن املوظفــني يف البلديــة.
ومــن جهــة أخــرى، ميــارس رئيــس اجمللــس إشــرافه العــام عبــر تشــكيل جلــان متخصصــة مــن أعضــاء اجمللــس التــي تقــدم 
ــة تقــدم تقريرهــا اإلداري لرئيــس  ــة داخلي ــاك وحــدة رقاب ــس، كمــا أن هن ــر رئيــس اجملل ــى تقري ــس، إضافــة إل تقاريرهــا للمجل

ــة.   ــال البلدي ــى أقســام وأعم ــي عل ــا اليوم ــى ضــوء تدقيقه ــك عل ــس، وذل اجملل
كمــا ميــارس مهندســو البلديــة رقابــة علــى املقاولــني مــن القطــاع اخلــاص يف حــال تنفيــذ أعمــال الطــرق أو التعهــدات، وبدورهــم 

يلتزمــون بتقــدمي تقاريرهــم إلــى الدائــرة .

احلرف والصناعات 
  

تلتــزم بلديــة ســلفيت يف إدارة احلــرف والصناعــات يف املدينــة بالقانــون رقــم )16( لســنة 1953، باإلضافــة إلى قــرار مجلس الوزراء 
رقــم )1( لســنة 2018 املعــدل جلــداول احلــرف املصنفــة بذيــل قانــون احلــرف والصناعــات رقــم )16( لســنة 1953 وتعدياتــه، حيث 
تقــوم بالتفتيــش الــدوري علــى قطــاع احلــرف والصناعــات، ومتابعــة اخملالفــات، وإخطــار احلــاالت غيــر املرخصــة، ال ســيما أن 
البلديــة لديهــا مختبــر خــاص لفحــص جــودة امليــاه. أمــا جــودة األغذيــة، فهــي تتــم يف مختبــرات وزارة الصحــة،   إذ تشــارك البلديــة 
اجلهــات ذات العاقــة، مثــل وزارة الصحــة )قســم الصحــة( يف التفتيــش علــى احملــال التجاريــة واألســواق للتأكــد مــن مواصفــات 

وســامة األغذيــة، أو وزارة الصناعــة، والدفــاع املدنــي، ملتابعــة إجــراءات الســامة يف الــورش الفنيــة والصناعيــة... إلــخ. 
ــة %81،  ــن البلدي ــة م ــة املقدم ــات العام ــة عــن اخلدم ــل أصحــاب املنشــآت االقتصادي ــن ِقب ــام م ــت نســبة الرضــا الع ــث بلغ حي
حيــث اعتبــروا أن )اخلدمــات العامــة، وخدمــات البيئــة، وخدمــات الشــوارع، وامليــاه والكهربــاء، وخدمــات األســواق، واالســتثمار 

ــة( عاليــة جــّداً مــن حيــث طبيعــة اخلدمــات وتطورهــا وســهولة احلصــول عليهــا .  واخلدمــات االقتصادي

ثالثًا: نظم املساءلة 

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.
)دائرة املياه والصرف الصحي والزراعة، ودائرة الصحة والبيئة، ودائرة الشؤون اإلدارية، ودائرة الشؤون املالية، ودائرة الهندسة واملشاريع، ودائرة احلركة 

وامليكانيك واحلرف، ودائرة الكهرباء، ودائرة العاقات العامة واإلعام، ودائرة التخطيط والتطوير، ووحدة الرقابة الداخلية(. للمزيد، انظر: املوقع اإللكتروني 
 http://www.salfeet.org/?cat=11 ،الرسمي للبلدية، تصنيف دوائر البلدية

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.
مقابلة هاتفية مع السيد أشرف زهد، مدير الصحة والبيئة يف بلدية سلفيت، أجريت بتاريخ 2020/10/1.

صندوق تطوير وإقراض البلديات، مصدر سابق، ص24.
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تقدمي التقارير الدورية للمجلس البلدي 
  

يقــدم موظفــو الدوائــر تقاريرهــم بشــكل شــهري وربــع ســنوي إلــى مديــر الدائــرة، الــذي بــدوره يرفعهــا إلــى رئيــس اجمللــس الــذي 
يتابعهــا مباشــرة إذا لــم تكــن بحاجــة إلــى قــرار مــن اجمللــس.  يف حــني يقــوم رئيــس البلديــة بتوضيــح تطــورات ومجريــات العمــل 
يف البلديــة ألعضــاء اجمللــس أثنــاء جلســات اجمللــس التــي تعقــد بشــكل أســبوعي،  وذلــك مــن خــال تزويدهــم باخلطــط والتقاريــر 
املكتوبــة واملوضــح فيهــا كافــة التفاصيــل اخلاصــة باملشــاريع وطبيعــة مواصفاتهــا، ويف بعــض األحيــان، هنــاك تفاصيــل ونقاشــات 

تكــون شــفوية يحــاط بهــا اجمللــس البلــدي وال يســتدعي األمــر أن تكــون مكتوبــة .
ويقســم اجمللــس إلــى جلــان تســاعد رئيــس اجمللــس يف إدارة البلديــة مــن خــال املتابعــة مــع مــدراء األقســام والدوائــر، كل حســب 
اختصاصــه، وهــو مــا يســهل عمليــة النقــاش يف اجللســات األســبوعية، ويجعلهــم علــى اطــاع بشــكل مباشــر وعملــي أيضــاً علــى 
مجريــات األعمــال،  مثــل جلنــة الرقابــة الداخليــة املشــكلة مــن أعضــاء اجمللــس البلــدي، ويتــم انتخــاب ممثــل لهــا، تقــوم باملتابعــة 
واالطــاع علــى التقاريــر قبــل رفعهــا للمجلــس البلــدي وكذلــك  تقــوم بالتدقيــق ومتابعــة قضايــا الفســاد، وتضــارب املصالــح، وتقــوم 

بالتبليــغ بعــد أن تتحقــق مــن ذلــك.  

التدقيق الداخلي يف البلدية 
  

تعمــل بلديــة ســلفيت مــن خــال دائــرة خاصــة مســتقلة بالتدقيــق الداخلــي، وهــي وحــدة الرقابــة الداخليــة )مكونــة مــن موظــف 
واحــد(، وتقــع يف الهيــكل التنظيمــي للبلديــة بــني اجمللــس البلــدي ورئيــس البلديــة، ال ســيما أن وحــدة الرقابــة متتلــك الســلطة 
ــان  ــى ضم ــدف إل ــذي يه ــي ال ــم احملل ــي الصــادر عــن وزارة احلك ــل الرقاب ــات الدلي ــاً لتعليم ــق،  وفق ــة للتدقي واملســؤولية الكامل
وســامة النشــاط املالــي، وكفــاءة األداء وحســن اســتخدام الســلطة والكشــف عــن االنحرافــات، ومــدى انســجام ومطابقــة النشــاط 

املالــي واإلداري لألنظمــة والقوانــني والقــرارات والتعاميــم النافــذة . 
كمــا تعتمــد البلديــة مدققــاً خارجّيــاً لــكل عــام، يختلــف عــن األعــوام الســابقة، ويتــم نشــر عطــاءات بهــذا اخلصــوص، ويتــم نشــر 

تقريــر املدقــق علــى موقــع البلديــة، وتأخــذ البلديــة توصيــات املدقــق بعــني االعتبــار، وتقــوم بعمــل التعديــات . 

نظام الشكاوى والعرائض واالعتراض 
  

يطبــق مركــز خدمــات اجلمهــور يف البلديــة سياســة البــاب املفتــوح، حيــث ميكــن للمواطــن أن يتقــدم بشــكواه يف أي وقــت يريــد 
مــن أوقــات عمــل البلديــة .

كمــا توفــر البلديــة »صنــدوق الشــكاوى البيئــي« ضمــن مشــروع  تعزيــز احلوكمــة البيئيــة بالتعــاون مــع »شــبكة منظمــات البيئــة 
أصدقــاء األرض، فلســطني« الــذي يوفــر رقمــاً مجانّيــاً لتقــدمي الشــكوى ومتابعتهــا، بهــدف تعزيــز املســاءلة يف القضايــا البيئيــة .

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31؛ ومقابلة مع محمد عودة، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31.
مقابلة مع السيد عبد كرمي زبيدي، مصدر سابق، بتاريخ 2020/10/31.

مقابلة هاتفية مع السيد رياض عواد، عضو اجمللس البلدي لسلفيت، بتاريخ 2020/11/1.
مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.

مقابلة مع السيد عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق .
مقابلة هاتفية مع السيد عبد الناصر علوش، رئيس شعبة التدقيق الداخلي يف  بلدية سلفيت، بتاريخ 2020/10/1.

محيي الدين العارضة، دليل إجراءات الرقابة على أعمال الهيئات احمللية، وزارة احلكم احمللي، رام اهلل، فلسطني، ص5.

عبد الكرمي زبيدي، مصدر سابق.
 https://www.youtube.com/watch?v=WHTxvv9ry0I ،2016/8/22 ،وكالة وطن، صندوق للشكاوى، تقرير فيديو مصور ولقاءات مباشرة مع املوظفني واملسؤولني بالبلدية

http://www.salfeet.org/000111.pdf :مقابلة مع السيد محمد عودة، مصدر سابق، للمزيد، انظر تقرير مدقق احلسابات املستقل والقوائم املالية لسنة 2018 منشور على املوقع اإللكتروني لبلدية سلفيت
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كمــا يتــم اســتقبال الشــكاوى أيضــاً بشــكل غيــر وجاهــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي أو هواتــف البلديــة، أو موقــع البلديــة 
اإللكترونــي، وهــذا األخيــر ال يوجــد بــه منــوذج خــاص بالشــكوى يظهــر مقدمهــا وعنوانهــا وآليــات التواصــل معــه أو القســم أو جهــة 
الــرد، كالــذي يوفــره مركــز خدمــات اجلمهــور الــذي يدخــل املعلومــات بشــكل إلكترونــي ويتــم تتبعهــا مــع الدوائــر اخملتصــة.  علــى 
الرغــم مــن ذلــك، يتــم إدخــال الشــكوى غيــر الوجاهيــة بشــكل محوســب مــن قبــل مركــز خدمــات اجلمهــور، وتوجــه للجهــة اخلاصــة 

بهــا كمــا يف احلالــة الوجاهيــة مــن أجــل متابعتهــا، وهــذا يتيــح للبلديــة معرفــة الشــكاوى وأنواعهــا وعددهــا مــن كافــة اجلهــات.  
وفيمــا يتعلــق بآليــات تقــدمي العرائــض واالعتــراض علــى قــرارات اجمللــس البلــدي، تعتمــد البلديــة علــى دليــل الشــكاوى وبنفــس 

إجــراءات الشــكوى املتبعــة التــي يوفرهــا الدليــل، إذ يقــوم اجمللــس بدراســة االعتــراض والــرد عليــه بشــكل مكتــوب .
وقــد عملــت البلديــة يف اآلونــة األخيــرة علــى توحيــد جهــات اســتقبال كافــة أشــكال الشــكاوى والطلبــات لكافــة معامــات البلديــة، 
مــن خــال مركــز خدمــات اجلمهــور مــن أجــل تســهيل وتبســيط عمليــة تقــدمي الطلبــات للمواطنــني، ومتابعــة ســير املعاملــة بشــكل 
إلكترونــي، مبــا مينــع فقدانهــا وضياعهــا، وهــو مــا يســهل حتقيــق مبــدأ الرقابــة يف ضبــط ســير املعاملــة ومتابعــة مســتمرة إلنهائهــا 
ضمــن الفتــرة احملــددة، وتخفيــف عــبء املراجعــات املســتمرة وغيــر املنظمــة للموظفــني، مبــا يحقــق أداء أفضــل يف أجــواء عمــل 
هادئــة.  وقــد ســجل مركــز خدمــات اجلمهــور للعــام 2018 مــا يقــارب 3113 معاملــة موزعــة مــا بــني اشــتراكات امليــاه والكهربــاء 

والصــرف الصحــي والشــهادات باختــاف أنواعهــا والشــكاوى والطلبــات لكافــة الدوائــر. 

التدقيق اخلارجي )ديوان الرقابة املالية واإلدارية( 
  

ــات املدرجــة  ــة ســلفيت مــن ضمــن البلدي ــى أن بلدي ــة إل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة يف دي ــات احمللي ــر وحــدة الهيئ أشــار مدي
علــى اخلطــة الســنوية التــي جــرى اســتهدافها بالتدقيــق الشــامل آخــر مــرة، وإصــدار تقريــر مــا زال غيــر منشــور حتــى تاريــخ 
اعــداد هــذه الدراســة عــن الســنة املاليــة لعــام 2018. واعتبــر الســيد عمــر ياســني، مديــر عــام الرقابــة، ووفقــاً للتقريــر، أن بلديــة 
ســلفيت مــن البلديــات امللتزمــة بالقوانــني واألنظمــة، والبلديــة تتجــه نحــو األفضــل بإقامــة مشــاريع اقتصاديــة وتنمويــة، رغــم بعــض 
الشــكاوى التــي كان يتقــدم بهــا مواطنــون ومتــت متابعتهــا مــن خــال الديــوان. ورصــد التقريــر 18 ماحظــة علــى البلديــة، وهــي 

ماحظــات ال ترتقــي إلــى االشــتباه بقضايــا فســاد معظمهــا يف إطــار مخالفــات إداريــة وماليــة. 
ــت إنهــا  ــة املســموحة، وقال ــام وفــق املــدة القانوني ــذي صــدر بشــهر 8 مــن هــذا الع ــر ال ــى التقري ــة ســلفيت ردت عل ــت بلدي وكان
تلتــزم مبــا جــاء يف تقريــر الديــوان، وأكــدت أن العديــد مــن املاحظــات مت تصويبهــا حســب توصيــات الديــوان، وهنــاك ماحظــات 
موضحــة وجهــة نظرهــا ودوافعهــا إليهــا، وماحظــات أخــرى بحاجــة إلــى وقــت لتصويبهــا، ألنهــا ناجتــة عــن تراكمــات منــذ زمــن 
وهــي قيــد التنفيــذ،  ال ســيما أن نســبة االلتــزام لبلديــة ســلفيت يف معاجلــة التوصيــات الصــادرة عــن الديــوان جتــاه البلديــة يف 

تقاريــر مشــابهة كتقريــر الرقابــة علــى مشــروع الكهربــاء عــام 2017 وصلــت إلــى %89 . 

مقابلة مع السيد محمد عودة، مصدر سابق
مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.

نفس املصدر السابق.
صندوق تطوير وإقراض البلديات، مصدر سابق، ص11.

تقرير مركز خدمة اجلمهور يف سلفيت عام 2018. 
مقابلة مع السيد عمر ياسني، مصدر سابق.

تقرير بلدية سلفيت يتضمن ماحظات للرد على  تقرير ديوان الرقابة، مكون من 18 ماحظة، مصدر سابق.
إحداث الفارق يف حياة املواطن، التقرير السنوي 2019 -متابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية-، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، ص149.
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املساءلة واملشاركة اجملتمعية 
  

يشــير رئيــس البلديــة إلــى أنــه تتــم دعــوة املواطنــني مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي أو دعــوات عامــة وأحيانــاً خاصــة 
لــذوي االختصــاص، للمناقشــة والتشــاور يف تقــدمي خدمــات أو مشــاريع مقترحــة، وذلــك حســب املتــاح واحلاجــة، كمــا يتــم 
اســتقبال املواطنــني يف هــذا اجلانــب يف كل األوقــات. كمــا أضــاف أن البلديــة تتابــع مــن خــال صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي ردود األفعــال علــى املشــاريع التــي يتــم طرحهــا، واملقترحــات التــي يتــم تقدميهــا يف التعليقــات، والتــي تؤخــذ بعــني 
االعتبــار، بعــد استشــارة الدوائــر الفنيــة اخملتصــة، كمــا ميــارس اإلعــام احمللــي أيضــاً دوراً يف مجــال مســاءلة البلديــة يف مدينــة 

ســلفيت. 
وقــد أكــد عــدد مــن املواطنــني الذيــن متــت مراجعتهــم أن البلديــة بالفعــل تقــوم باملتابعــة واالهتمــام باجلانــب اجملتمعــي، حيــث تقــوم 

بدعوتهــم يف كثيــر مــن األحيــان للمشــاركة يف أنشــطة مجتمعيــة مختلفــة تقــوم البلديــة بتنظيمها. 

اخلطة اإلستراتيجية واملوازنة العامة للبلدية 
  

تعمــل بلديــة ســلفيت برؤيــة ورســالة واضحــة نابعــة مــن اخلطــة اإلســتراتيجية املبنيــة علــى مشــاركة مجتمعيــة، فهــي تؤمــن بأهميــة 
إشــراك اجملتمــع احمللــي واملدنــي يف اخلطــط التنمويــة، حيــث تشــارك الفئــات اخملتلفــة يف إعــداد اخلطــة اإلســتراتيجية التنمويــة، 
واملوازنــة العامــة اخلاصــة ببلديــة ســلفيت، مثــل خطــة 2018-2021 التــي حملــت عنــوان »اخلطــة التنمويــة احملليــة ملدينــة ســلفيت 
2018--2021 لقــاء البيــت املفتــوح لعمليــة التحديــث والتقييــم والتخطيــط للعــام 2020 - املوازنــة العامــة املقترحــة للعــام 2020«،  
التــي ســاهمت يف صياغتهــا 14 جلنــة مختصــة مــن شــرائح مختلفــة، منهــم كــوادر أكادمييــة، ومختصــون مفــروزون مــن اجلامعــات 

الفلســطينية، وفنيــون، ومتــت فيمــا بعــد دعــوة املواطنــني إلــى مناقشــتها. 
وقــد حضــر آخــر لقــاء ملناقشــة هــذه اخلطــة 102 شــخص، مت إشــراكهم واالســتماع لوجهــات نظرهــم يف اخلطــة، وضــم اللقــاء: 
ــي حملافظــة  ــم احملل ــة احلك ــن مديري ــداً م ــب محافظــة ســلفيت، ووف ــن مكت ــداً م ــة ســلفيت، ووف ــس بلدي ــس وأعضــاء مجل »رئي
ســلفيت، وأشــخاصاً اعتباريــني مــن مدينــة ســلفيت، وممثلــي املؤسســات الرســمية واملدنيــة، وممثلــي أصحــاب العاقــة، وممثلــي 
ــت نســبة مشــاركة النســاء 26% مــن احلضــور، والشــباب  ــني. وكان ــي، وأعضــاء اللجــان املتخصصــة مــن املواطن اجملتمــع احملل

وصلــت إلــى 14%، وأيضــاً ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
ومت الترويــج للقــاء عــن طريــق الدعــوات العامــة واخلاصــة )حيــث مت توزيــع مــا يقــارب 150 دعــوة خاصــة، إضافــة إلــى اإلعــان 
عــن اللقــاء بواســطة موقــع التواصــل االجتماعــي اخلــاص ببلديــة ســلفيت، وكذلــك الصفحــة الرســمية لبلديــة ســلفيت علــى 
اإلنترنــت(، ومــن خــال مجموعــة مــن رســائل الـــ SMS، وبذلــت البلديــة كل مــا بوســعها، ومت اســتخدام كافــة اإلمكانيــات واألدوات 

التــي ميكــن أن ترفــع مســتوى ونوعيــة املشــاركة واحلضــور .
علــى مســتوى اإلســتراتيجية تضمنــت: مجــال البنيــة التحتيــة والبيئــة، واجملــال االقتصــادي االســتثماري، والتنميــة االجتماعيــة، 
واإلدارة واحلكــم الرشــيد، واســتعرضت الهيئــات اإلداريــة املرشــحة لتنفيــذ املشــاريع، واجلهــات املرشــحة للتمويــل، ومقترحــات 

دراســات اجلــدوى والعطــاءات.
أمــا علــى مســتوى املوازنــة، فقــد تضمنــت عرضــاً لتقاريــر ورســائل املشــاريع املمولــة مــن الداخــل واخلــارج والنفقــات واإليــرادات 

واملعاييــر التــي يتــم الصــرف بنــاء عليهــا، واحلــاالت الطارئــة .

مقابلة هاتفية مع السيد عاء رمال والسيدة حليمة حبوب، مواطنني من سلفيت، بتاريخ 2020/11/17.

املصدر السابق- قسم املوازنة العامة.

صالح عفانة من فريق التخطيط األساسي، اخلطة التنموية احمللية ملدينة سلفيت 2018-2021 لقاء البيت املفتوح لعملية التحديث والتقييم والتخطيط للعام 2020 وعرض ومناقشة املوازنة 
 http://salfeet.org/110011.pdf ،العامة للعام 2020، منشور على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت

ماحظة: اخلطة املنشورة على املوقع الرسمي لبلدية سلفيت، هي تطور وحتديث تراكمي جلميع اخلطط السابقة، وهذه العملية ال توفر إمكانية املقارنة بني اخلطة احلالية واخلطط 
السابقة، لذلك، أشار رئيس البلدية إلى أنه يف إطار األبحاث العلمية، يفضل أن يتم نشر جميع اخلطط السابقة.



22

نظام النزاهة المحلي في الهيئات المحلية بلدية سلفيت نموذجًا

تشكيل مجلس استشاري للبلدية 
   

يــرى رئيــس بلديــة ســلفيت أن البلديــة ليســت بحاجــة لتشــكيل مجلــس استشــاري مــن املواطنــني للبلديــة، فهــي لديهــا سياســة 
أخــرى يف هــذه اجلزئيــة مــن املشــاركة واملســاءلة اجملتمعيــة، حيــث تقــوم باستشــارة املواطنــني وأصحــاب االختصــاص يف أي قضية 

تواجــه البلديــة أو مشــروع تعكــف علــى تنفيــذه، فهــذا يوفــر لهــا مــن وجهــة نظرهــا مقترحــات أفضــل وأكثــر تخصصــاً.
ولهــذه اآلليــة، تقــوم البلديــة بتشــكيل »أجســام استشــارية مؤقتــة- جلــان مؤقتــة« مــن املواطنــني الذيــن تتــم استشــارتهم ويكونــون 
أيضــاً مبثابــة جهــة رقابيــة، وتنتهــي مهمتهــم بانتهــاء القضيــة أو املشــروع الــذي متــت استشــارتهم فيــه، بعــد أن تتيــح لهــم البلديــة 
االطــاع علــى املعلومــات وحتليلهــا مــن خــال موظــف مختــص، مــن أجــل حتديــد أوجــه القصــور يف األداء أو اخلدمــات ومــدى 

االســتجابة، قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــة املســاءلة اجملتمعيــة، وتنفيــذ املشــروع أو حــل القضيــة القائمــة .

نشاطات ومشاريع اجملتمع احمللي 
  

أعــرب العديــد مــن نشــطاء اجملتمــع املدنــي عــن رضاهــم عــن األنشــطة واملشــاركات واملشــاريع يف اجملتمــع احمللــي التــي تقــوم بهــا 
البلديــة بالشــراكة معهــم. إذ ميكــن متابعــة هــذه األنشــطة بســهولة، وهــي منشــورة علــى صفحــة البلديــة علــى موقــع فيســبوك، 

ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
مشــروع نــوادي النزاهــة للهيئــات احملليــة، بالشــراكة مــع املركــز الفلســطيني لقضايــا الســام والدميقراطيــة، الــذي، حســب 	 

الســيدة نــداء عبــد اهلل بنــي منــرة منســقة املشــروع، اســتهدف تدريــب فئــة الطــاب علــى مبــادئ وقيــم النزاهــة ومحاربــة 
الفســاد، بهــدف إشــرافهم علــى مشــاريع تنفذهــا البلديــة، وكان مــن ضمــن هــذه املشــاريع، مشــروع تعبيــد وترميــم الطــرق 

الداخليــة، ومشــروع ترميــم البلــدة القدميــة خــال هــذا العــام. 
وقــد قامــوا بلقــاء الطواقــم التنفيذيــة مــن البلديــة حســب التخصصــات، وقامــوا بزيــارات ميدانيــة ملواقــع العمــل، واالطــاع علــى 
التفاصيــل التــي تتعلــق باملشــاريع ومقارنتهــا بالواقــع، وأعــدوا املاحظــات التــي رصدوهــا وقامــوا مبتابعتهــا مــع رئيــس البلديــة. 

وهــذه اآلليــة أيضــاً اتبعــت العــام املاضــي مــع البلديــة مــن خــال اإلشــراف علــى مشــروعي الطاقــة الشمســية واملبنــى التجــاري، 
التــي يتــم رصدهــا ورفعهــا إلــى رئيــس البلديــة ملتابعتهــا .

مشــروع التشــبيك- التنميــة املتكاملــة واالتصــال لبلديــة ســلفيت مــع اجملتمعــات اجملــاورة يف مناطــق »ج«، املمــول مــن االحتــاد 	 
األوروبــي، بهــدف تعزيــز قــدرة بلديــة ســلفيت علــى توفيــر إدارة فعالــة ملــوارد املنطقــة والتــي ســتؤدي إلــى تنميــة املنطقــة »ج«، 
ــز مشــاركة الشــباب والنســاء بشــكل  ــة يف مناطــق ســلفيت، وتعزي ــز املســاءلة واملشــاركة الدميقراطي ــك مــن خــال تعزي وذل

هــادف مــن أجــل تطويــر املنطقــة »ج« مبوجــب ميثــاق جديــد للتنميــة احملليــة. 
ــد  ــاء القــدرات املتعلقــة بقطاعــي الشــباب والنســاء. ففــي التمهي ــدورات الهادفــة لبن ــة بعقــد سلســلة مــن ال حيــث قامــت البلدي
للمشــروع، قامــت البلديــة بتنفيــذ دورتــني يف اإلدارة وإدارة املشــاريع، ودورة يف التســويق واالتصــال، يف 2019/6/27. وقــد هــدف 
التدريــب الــذي شــارك فيــه 30 مشــاركاً مــن عــدة قطاعــات ومؤسســات مجتمعيــة، باإلضافــة إلــى األنديــة الرياضيــة ومجموعــة 
ــع  ــرة وإدارة املشــاريع، إضافــة إلــى مواضي ــاء قــدرات املشــاركني يف مفهــوم إدارة املشــاريع الصغي ــى بن ــة اجلامعــات، إل مــن طلب
تتعلــق بتحليــل نقــاط القــوة والضعــف والتعــرف علــى مفهــوم دورة حيــاة املشــروع، وإرشــادات عامــة تتعلــق بكيفيــة كتابــة املقتــرح 

ملشــروع ناجــح.

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.
مقابلة هاتفية مع السيدة نداء عبد اهلل بني منرة، مدربة يف املركز الفلسطيني للسام والدميقراطية، بتاريخ 2020/11/1.
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محكمة البلدية 
  

فيمــا يتعلــق مبحكمــة بلديــة ســلفيت وبنــاء علــى القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم )32( 
ــة متخصصــة يف كل  ــه محكم ــذي أنشــئت مبوجب ــخ 2018/10/2 ال ــة الصــادر بتاري ــات احمللي ــم الهيئ لســنة 2018 بشــأن محاك
محافظــة مــن محافظــات الوطــن تســمى محكمــة الهيئــات احملليــة تكــون ضمــن تشــكيل احملاكــم النظاميــة، فقــد باشــرت بلديــة 

ســلفيت التعامــل مــع احملكمــة. 
ومنــذ عامــني، ال توجــد قضايــا مــن البلديــة علــى املواطنــني، وال مــن املواطنــني علــى البلديــة، باســتثناء مــا يتعلــق مبوضــوع تســوية 

األراضــي، ومعظــم الشــكاوى يتــم حلهــا داخــل البلديــة.
ــة كخصــم، نتيجــة عــدم وضــوح  ــا رفعــت ضــد البلدي ــى األراضــي، فكله ــزاع عل ــق بتســوية الن ــي تتعل ــا املرفوعــة الت أمــا القضاي
اخلصــم األصلــي، إذ يهــدف املواطــن مــن ذلــك إلــى أن توضــح معالــم وحــدود األرض، وبالتالــي تكــون عمليــة التســوية ســهلة علــى 

املواطنــني .

ويف النهايــة، اختتــم املشــروع بالشــراكة مــع GVC مــن خــال دورة تدريبيــة حــول مهــارات املناصــرة وأدواتهــا  )تدريبــات عمليــة 
عــدة حــول قضايــا يف محافظــة ســلفيت وخطــة بلديــة ســلفيت اإلســتراتيجية(، وقــد شــارك يف الــدورة عــدد مــن قطــاع الشــباب 
والنســاء واجلمعيــات والــوزارات والبلديــات والنــوادي واجمللــس الشــبابي يف احملافظــة، لتطويــر وبنــاء قــدرات الشــركاء يف 
املؤسســات اجملتمعيــة يف مهــارات املناصــرة بهــدف توعيتهــم بكيفيــة املطالبــة بحقوقهــم بشــكل صحيــح، ومناصــرة قضايــا الشــعب 

الفلســطيني يف احملافــل الدوليــة .
وتهتــم البلديــة مبشــاركة الشــباب وتدريبهــم، إميانــاً منهــا بطاقتهــم وبدورهــم الفعــال، لذلــك، قامــت مــن خــال التعــاون مــع مجلــس 
الشــباب لســلفيت، بتدريــب بعــض أعضــاء اجمللــس الشــاب، يف أقســام تنفيذيــة بالبلديــة، كمــا أن البلديــة تضــع مجلــس الشــباب 

بصــورة املشــاريع وتناقشــهم وتستشــيرهم فيهــا، وأيضــاً تأخــذ ماحظاتهــم بعــني االعتبــار بشــكل جــدي .

وكالة وطن لألنباء، دورات تدريبية يف بلدية سلفيت لقطاعي الشباب والنساء يف املناطق الست التي يضمها مشروع االحتاد األوروبي )التشبيك(، 2019 منشور على الرابط اإللكتروني 
 https://www.wattan.net/ar/news/285594.html :التالي

 https://www.wattan.net/ar/news/285594.html :مقابلة هاتفية مع طارق فادي عودة، نائب رئيس مجلس الشباب احمللي ملدينة سلفيت، بتاريخ 2020/11/1.التالي
مقابلة هاتفية مع األستاذ عبد القادر غفلتة، املستشار القانوني لبلدية سلفيت، بتاريخ 2020/10/13.
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رابعًا: الفساد ومكافحته يف بلدية سلفيت 
  

لــم تضبــط اللجنــة الرقابيــة يف بلديــة ســلفيت أي حالــة فســاد داخلهــا ترتقــي لتصبــح قضيــة فســاد تســتلزم التحويــل إلــى هيئــة 
مكافحــة الفســاد،  وهــذا ينســجم مــع مــا قالتــه مديــرة وحــدة حمايــة املبلغــني والشــهود يف الهيئــة والء عبــد اهلل، وأن الباغــات 
التــي جــاءت علــى البلديــة هــي كانــت مــن املواطنــني علــى البلديــة مت حفظهــا بعــد أن اتضــح أنهــا كيديــة وكانــت تتمحــور حــول 

الواســطة واحملســوبية. ومنــذ عــام 2019 حتــى يومنــا هــذا، لــم تتلــَق هيئــة مكافحــة الفســاد أي شــكوى ضــد بلديــة ســلفيت .

رفع الوعي مبكافحة الفساد
  

يظهــر اختصــاص هيئــة مكافحــة الفســاد وفــق مــا ورد يف املــادة )8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعدياتــه، 
أن للهيئــة اختصاصــات تتعلــق بالتدابيــر الوقائيــة ملكافحــة الفســاد، مــن خــال توعيــة اجملتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر 
الرســمية وتبصيرهــم مبخاطــر جرائــم الفســاد وآثــاره وآليــات مكافحــة وتعزيــز قيــم النزاهــة، وذلــك بالتعــاون مــع اجلهــات ذات 
العاقــة، ســواء مؤسســات رســمية أو غيــر رســمية أو إعاميــة... إلــخ، حيــث تقــوم وبشــكل مكثــف بعقــد الــدورات التدريبيــة وورش 
العمــل، مســتهدفة كافــة اجلهــات املعنيــة، وهيئــات احلكــم احمللــي بشــكل عــام،  ومنهــا محافظــة ســلفيت وبلديتهــا يف العــام 2015 .
ويعتبــر املديــر اإلداري أن مثــل تلــك الــدورات كانــت بالفعــل مكثفــة حتــى عــام 2015، لكــن بعــد هــذا التاريــخ انقطعــت تقريبــاً، وإن 
حدثــت، فــا تكــون بذلــك الزخــم الســابق. وينطبــق هــذا أيضــاً علــى مؤسســة ائتــاف أمــان أيضــاً املعنيــة بشــكل مباشــر مبثــل 

هــذه األنــواع مــن التدريبــات.

لكــن هــذا ال ينفــي أن يكــون بعــض املوظفــني مــن البلديــة اســتفادوا بشــكل غيــر مباشــر مــن بعــض أنشــطة هيئــة مكافحــة الفســاد، 
ــى عمــل برنامــج  ــا، إل ــروس كورون ــة النتشــار في ــة الوبائي ــرة، ونتيجــة للحال ــرة األخي ــث عمــدت يف الفت ــة، حي ال ســيما اإلعامي
توعــوي تبثــه قنــاة فضائيــة القــدس لنشــر الثقافــة اخلاصــة مبكافحــة الفســاد.  أمــا بشــكل مباشــر، وخصوصــاً أعضــاء اجمللــس 
احلالــي، فقــد أكــد رئيــس البلديــة أنهــم لــم يتلقــوا أي تدريــب يتعلــق مبكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة مــن قبــل أي مــن مؤسســات 

اجملتمــع املدنــي، ال ســيما مؤسســة أمــان، أو مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، منــذ العــام 2017. 
لكــن مــا ســبق ال يعنــي أال يوضــع جــزء مــن املســؤولية علــى البلديــة نفســها، التــي لــم تبــادر إلــى دعــوة أٍي مــن املؤسســات املعنيــة 
مبكافحــة الفســاد واملعنيــة بتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية إلــى أي ورشــة عمــل أو تبــرز حاجــة موظفــي البلديــة إلــى تدريبــات 

عمليــة مــن التــي تقــوم بهــا تلــك املؤسســات.

مقابلة مع السيدة هبة عفانة، مصدر سابق؛ ومقابلة مع السيد محمد عودة، مصدر سابق.
مقابلة شخصية مع السيدة والء عبد اهلل، مديرة وحدة حماية املبلغني والشهود، بتاريخ  2020/10/5، يف مقر هيئة مكافحة الفساد.

نفس املرجع السابق. 
مقابلة شخصية مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق.

مقابلة مع السيد عبد العزيز حسان، مصدر سابق
مقابلة مع السيدة والء عبد اهلل، مصدر سابق.
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االستنتاجات اخلاصة ببلدية سلفيت

تواجــه ســلفيت تأخيــراً يف إجــراء االنتخابــات ألكثــر مــن دورة كباقــي هيئــات احلكــم احمللــي وباقــي القطاعــات األخــرى، لكــن 	 
االنتخابــات األخيــرة جــرت يف جميــع مراحلهــا حــرة وعادلــة ضمــن التمثيــل النســبي الكامــل مــع احملافظــة علــى نســبة متثيــل 
املــرأة، حيــث جــرى تشــكيل بعــض القوائــم املســتقلة شــكلّياً، وبعضهــا متعــددة الفصائــل، عــدا حركــة حمــاس التــي غابــت فعلّيــاً 

عــن الترشــح نظــراً لانقســام، لكنهــا بالواقــع شــاركت بدعــم بعــض فصائــل املرشــحني مــن خــال القوائــم.
مــا زالــت بعــض القوانــني قدميــة ال بــد مــن تطويرهــا مــن أجــل أن تعالــج الضعــف القانونــي املطلــوب الــذي ميكــن أن يعــزز 	 

الامركزيــة، ومينــع تداخــل الصاحيــات.
نقص يف التشريعات التي تنظم العاقة بني القطاع اخلاص والبلدية.	 
وجــود الشــخصية االعتباريــة املســتقلة للبلديــة يف مباشــرة إدارتهــا وقراراتهــا، حيــث يشــترط موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي 	 

علــى الكثيــر مــن الصاحيــات، وهــو مــا يعيــق عمــل البلديــة يف بعــض األحيــان. 

على مستوى قيم النزاهة 
كافة أعضاء اجمللس البلدي والعاملني يف بلدية سلفيت ملتزمون بتقدمي إقرار الذمة املالية إلى هيئة مكافحة الفساد. 	 
كمــا أن أعضــاء اجمللــس البلــدي قامــوا بالتوقيــع علــى مدونــات ســلوك، ويقــول رئيــس البلديــة إنهــم قامــوا بتعريــف املوظفــني 	 

مبدونــة ســلوك خاصــة بهــم، كمــا أن اجمللــس يتعامــل مــع املوظفــني علــى أســاس االســتحقاق واجلــدارة، والتنافســية، وتكافــؤ 
الفرص.

تتبنــى البلديــة سياســة تدويــر املوظفــني أثنــاء إعــادة هيكليــات البلديــة لاســتفادة مــن كفاءاتهــم وطاقاتهــم، وتلتــزم بتصويــب 	 
اإلجــراءات بنــاء علــى املاحظــات التــي توجــه لهــا مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة اخلارجيــة، ســواء يف نظــام الترقيــات، أو 
إجــراءات التوظيــف، التــي جتــري وفقــاً للنصــوص القانونيــة املتبعــة بطريقــة شــفافة، بدايــة مــن اإلعــان عــن الوظيفــة 

ــى موقــع البلديــة حتــى عمليــة التعيــني بشــكل نهائــي. الشــاغرة عل
تطبــق البلديــة نظامــاً للمشــتريات والعطــاءات يضمــن املنافســة، وتوجــد جلنــة خاصــة بالعطــاءات ولديهــا دليــل مشــتريات 	 

تسترشــد بــه، ويتــم تشــكيل جلنــة فتــح العطــاء، وجلنــة البــت، وجلــان الشــراء واالســتام االبتدائــي والنهائــي، وغيــر ذلــك مــن 
األحــكام التــي تضمــن النزاهــة.

على مستوى االلتزام مببادئ الشفافية
يتــم احتــرام مبــادئ الشــفافية بشــكل عــام يف أعمالهــا، حيــث أظهــرت يف خطتهــا التنمويــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2018-	 

2021، رؤيــة البلديــة ورســالتها، وأولويــة أهدافهــا التنمويــة للتجمعــات الســكانية وحتديــد البرامــج واملشــاريع القــادرة علــى 
حتقيــق هــذه األهــداف خــال فتــرة زمنيــة معينــة، مبــا يتماشــى مــع تطلعــات الســكان واألخــذ بعــني االعتبــار املــوارد املتاحــة 

واملعيقــات، خاصــة مــن االحتــال. 
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ــي ســاهم يف 	  ــة العامــة، الت ــم املوازن ــة، وتقيي ــي بشــكل مباشــر يف وضــع اخلطــة اإلســتراتيجية للبلدي شــارك اجملتمــع احملل
صياغتهــا، والتــي حملــت عنــوان »اخلطــة التنمويــة احملليــة ملدينــة ســلفيت 2018--2021 )لقــاء البيــت املفتــوح لعمليــة 

التحديــث والتقييــم والتخطيــط للعــام 2020 - املوازنــة العامــة املقترحــة للعــام 2020(«.
توفــر البلديــة املعلومــات اخلاصــة بنشــاطاتها بشــكل عــام، حيــث تصــدر دائــرة العاقــات العامــة علــى صفحــة البلديــة 	 

اإلجنــازات التــي تقــوم بهــا البلديــة لكافــة األعــوام حتــت عنــوان »إجنــازات بلديــة ســلفيت« باإلضافــة إلــى قــرارات اجمللــس 
ــكل جلســة أســبوعية.  ل

تنشــر بلديــة ســلفيت موازنتهــا املاليــة علــى صفحتهــا الرئيســية، لكــن يصعــب الوصــول إلــى كافــة املوازنــات مــن خــال املوقــع 	 
اإللكترونــي بســهولة للمهتمــني واملعنيــني مــن الباحثــني، ال ســيما الذيــن يهدفــون إلــى مقارنــة الســنوات املاليــة. أمــا بالنســبة 
للمواطنــني، فهــي متوفــرة علــى شــكل إنفوجرافيــك تســهل قراءتهــا واســتيعابها مــن قبــل املواطنــني، وموضحــة فيهــا اخلطــوط 

العريضــة واملبالــغ النهائيــة غيــر التفصيليــة املتعلقــة بالديــون العامــة وبعــض املشــاريع املنفــذة أو التــي تنفــذ.
توفر معلومات عن مهام كل دائرة من دوائرها واختصاصها وأرقام هواتف الدائرة على موقع البلدية الرئيسي.	 
تنشــر البلديــة تقاريــر مدققــي احلســابات اخلارجيــني علــى صفحتهــا الرئيســية، وتلتــزم باملاحظــات والتوصيــات التــي 	 

يوردهــا املدقــق يف التقريــر.
تطــرح البلديــة العطــاءات واملناقصــات مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي الرســمي، وبوابــة خاصــة بالعطــاءات مــن خــال مجلــس 	 

ــة قيمــة  ــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي. وتــدرك البلدي ــى، والصحــف الرســمية، ولوحــة اإلعانــات بالبلدي الشــراء األعل
املاحظــات حــول تصحيــح أوضاعهــا يف هــذا القســم، إذ تداركــت ماحظــات ســبق أن أوردهــا تقريــر الرقابــة عــن الســنة 
املاليــة 2018 بخصــوص توريــد محروقــات دون طــرح عطــاءات، مــن خــال إدراج بنــد احملروقــات علــى عطــاءات الســنوات 

التاليــة 2020.

على مستوى املساءلة  
ــر. 	  ــام ومــدراء الدوائ ــة ومديرهــا الع ــس ورئيــس البلدي ــل اجملل ــة مــن قب ــات إلدارة عمــل البلدي ــة واضحــة وآلي تتوفــر هيكلي

وتعتمــد يف إدارتهــا علــى دليــل إجــراءات أعضــاء الهيئــات احملليــة، حيــث يوجــد توصيــف لكافــة أعمــال وخدمــات البلديــة، 
مــن حيــث الوثائــق املطلــوب إرفاقهــا إلمتــام اخلدمــة، وهــو مــا يوفــر إجــراءات إشــراف ومســاءلة فعالــة ومباشــرة، ومحاســبة 
جديــة علــى أعمــال املقاولــني ومــزودي اخلدمــات، مــن قبــل اجمللــس البلــدي والدوائــر اخملتصــة يف البلديــة. إذ يقــدم اجلهــاز 
التنفيــذي يف البلديــة التقاريــر إلــى اجمللــس البلــدي بانتظــام، واجمللــس يناقشــها بشــكل جــدي. ويتــم إعــداد احملضــر بــكل 

مجريــات اجللســة مبــا يتوافــق مــع أحــكام املــادة 8 مــن قانــون احلكــم احمللــي. 
تقــوم الدوائــر الرقابيــة الرســمية بالتدقيــق الفعلــي علــى البلديــة مــرة واحــدة كل عــام علــى األقــل، مــن قبــل ديــوان الرقابــة 	 

املاليــة واإلداريــة، وقــد كان آخــر تقريــر لــه عــن البلديــة عــام 2018، حيــث وجــه بعــض املاحظــات للبلديــة التــي اســتجابت 
بدورهــا وتعمــل علــى تصحيحهــا، إضافــة إلــى تقريــر عــام 2017، الــذي كان خاّصــاً بالرقابــة علــى قطــاع الكهربــاء باملدينــة.

تعمــل البلديــة مبوجــب دليــل إجــراءات شــكاوى منشــور علــى صفحتهــا تشــرح فيــه اخلطــوات التــي تتــم معاجلــة الشــكوى منــذ 	 
بدايتهــا حتــى يتــم إغاقهــا أو ترحيلهــا جلهــات االختصــاص. وقــد قامــت البلديــة بإعــادة تأهيــل مركــز خدمــة اجلمهــور، 
ــا  ــة منه ــر الوجاهي ــى غي ــة أشــكال الشــكاوى، حت ــا اســتقبال كاف ــن ضمنه ــات حتــت ســقف واحــد، وم ــة اخلدم ــر كاف ليوف
)املرســلة عبــر اإلمييــل ووســائل التواصــل االجتماعــي(، ويتــم التعامــل معهــا بشــكل محوســب، مــن أجــل تســهيل وتبســيط 
عمليــة تقدميهــا، ومتابعــة ســير املعاملــة بشــكل إلكترونــي، مبــا مينــع فقدانهــا وضياعهــا، وهــو مــا يســهل حتقيــق مبــدأ الرقابــة 

يف ضبــط ســير املعاملــة ومتابعــة مســتمرة إلنهائهــا ضمــن الفتــرة احملــددة.
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ال يوجــد نظــام منشــور لتوجيــه املواطنــني لاعتــراض علــى قــرارات اجمللــس، فهــي تكتفــي بنفــس اآلليــة التــي يتــم فيهــا تقــدمي 	 
الشكوى.

تتابــع البلديــة مــن خــال صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ردود األفعــال علــى املشــاريع التــي يتــم طرحهــا، 	 
واملقترحــات التــي يتــم تقدميهــا يف التعليقــات، والتــي تؤخــذ بعــني االعتبــار، بعــد استشــارة الدوائــر الفنيــة اخملتصــة.

ال يوجــد مجلــس استشــاري مشــكل مــن املواطنــني يف املدينــة »جلنــة حــي أو جلنــة مدينــة«، لكــن البلديــة تستشــير املواطنــني 	 
أصحــاب االختصــاص يف أي قضيــة تواجــه البلديــة، أو مشــروع تعكــف علــى تنفيــذه، مــن خــال »جلنــة مؤقتــة« تخصــص لــه 
موظــف اتصــال مــن البلديــة للمتابعــة معــه. لكــن البلديــة لــم توضــح اآلليــة التــي تتشــكل فيهــا هــذه اجملالــس، كمــا لــم تقــم 

بتوعيــة املواطنــني بهــذا األســلوب.
منــذ عامــني، ال توجــد قضايــا مــن البلديــة ســلفيت علــى املواطنــني، وال مــن املواطنــني علــى البلديــة، غيــر مــا يتعلــق مبوضــوع 	 

تســوية األراضــي، ومعظــم الشــكاوى يتــم حلهــا داخــل البلديــة ولــم يتــم اللجــوء إلــى محكمــة البلديــة.

على مستوى الفساد ومكافحته 
ال توجــد قضايــا فســاد علــى مســتوى بلديــة ســلفيت، ولــم يتــم الكشــف عــن قضايــا فســاد ال مــن قبــل اإلعاميــني وال 	 

املواطنــني، وال مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، وليســت هنــاك حتقيقــات نتجــت عنهــا ماحقــات قضائيــة للبلديــة، أو أي 
مــن أعضائهــا، ال ســيما أن البلديــة نفســها لــم حتــول طــوال املــدة الزمنيــة الســابقة أّيــاً مــن الشــكاوى بذلــك اخلصــوص إلــى 

اجلهــات الرقابيــة املعنيــة مبكافحــة الفســاد.   
لــم يتلــَق أعضــاء اجمللــس البلــدي أو موظفــو البلديــة أي تدريــب حــول مكافحــة الفســاد خــال العامــني الســابقني، ال ســيما 	 

أن البلديــة لــم تبــادر إلــى دعــوة املؤسســات املعنيــة مبكافحــة الفســاد لتعزيــز كفــاءة املوظفــني مــن خــال األنشــطة اخملتلفــة 
لذلــك.

ال توجــد تعليمــات مخصصــة مكتوبــة ومعممــة داخــل البلديــة حــول اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد، غيــر القوانــني ومدونــات 	 
الســلوك.
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التوصيات 

 ضــرورة اســتغال أجــواء التوافــق الوطنــي بعــد انعقــاد اإلطــار القيــادي املوحــد واإلســراع يف إجــراء املصاحلــة الفلســطينية 	 
وإنهــاء االنقســام، واســتعادة التئــام اجمللــس التشــريعي وإجــراء االنتخابــات العامــة واحملليــة بشــكل دوري مبوعدهــا القانونــي، 
وصياغــة سياســة عامــة إســتراتيجية وطنيــة تشــارك فيهــا كل اجلهــات املعنيــة واخملتصــة، حتــدد فيهــا الرؤيــة الفلســطينية 

لقطــاع احلكــم احمللــي وشــكله ووظائفــه، يأخــذ باالعتبــار احتيــاج التصــدي للمشــروع الصهيونــي االســتيطاني.
حتديــث القوانــني والتشــريعات العامــة، املتعلقــة بهيئــات احلكــم احمللــي، مبــا يعــزز الامركزيــة ويطــور املــوارد املاليــة للهيئــات 	 

احملليــة، وتشــريعات تنظــم عاقاتهــا بــني القطــاع اخلــاص والبلديــة لتجنــب تضــارب املصالــح.
ضــرورة التــزام احلكومــة باإليفــاء باخملصصــات والتعهــدات املاليــة جتــاه البلديــات، مبــا يعــزز مــن قــدرة البلديــة علــى تقــدمي 	 

خدمــات أوســع، ورفــع كفــاءة اخلدمــات احلاليــة للمواطنــني.
نشر مدونات السلوك للعاملني وأعضاء اجمللس البلدي على املواقع الرسمية للبلدية.	 
تبنــي مبــدأ سياســة اإلفصــاح عــن املعلومــات املاليــة اخلاصــة باألعضــاء التــي يقصــد بهــا )اإلفصــاح عــن املمتلــكات اخلاصــة 	 

بهــم(، بديــًا عــن سياســة الذمــة املاليــة الســرية.
تطويــر املوقــع اإللكترونــي بشــكل يســهل علــى املهتمــني الوصــول إلــى املعلومــات، ســواء احلاليــة أو للســنوات املاضيــة، وذلــك 	 

مــن خــال تخصيــص أيقونــات خاصــة ببعــض املعلومــات وتصنيفاتهــا، مثــل املوازنــة التفصيليــة، وتقاريــر املدققــني، ســواء 
ديــوان الرقابــة أو املدقــق املالــي اخلارجــي، أو عــروض األســعار.

تطويــر منــوذج إلكترونــي ميكــن املواطــن مــن رفــع الشــكوى إلكترونّيــاً، والــرد عليهــا بنفــس اآلليــة، وذلــك تفعيــًا لتعزيــز مبــدأ 	 
املســاءلة واالســتجابة لهــا.

تشــكيل مجلــس استشــاري مــن املواطنــني يف مدينــة ســلفيت، ميكــن للبلديــة استشــارته بشــكل أســرع مــن اجملالــس املؤقتــة 	 
ــس  ــن خــال اجملال ــة االستشــارة م ــة لعملي ــة املتبع ــت، أو يف حــال اســتمرت بنفــس اآللي ــرة يف كل وق ــون متوف ــن تك ــي ل الت
املؤقتــة، أن تقــوم بتوعيــة املواطنــني مــن خــال اإلعــام حــول هــذه اآلليــة املتبعــة، وكيفيــة عملهــا، ال ســيما أنهــا حتقــق 

ــس الواحــد. ــة أوســع مــن اجملل مشــاركة مجتمعي
ــل 	  ــى قــرارات اجمللــس، أســوة بدلي ــراض عل ــة التــي ميكــن مــن خالهــا االعت ــل توضيحــي للمواطنــني حــول اآللي إعــداد دلي

تقــدمي الشــكاوى.
التواصــل مــع اجلهــات الرســمية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي للمســاهمة الواســعة يف نشــر الوعــي والتثقيــف بثقافــة النزاهــة 	 

واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، مــن خــال مبــادرات وحمــات ضغــط وتدريبــات للموظفــني واملواطنــني علــى الســواء.
التأكيــد علــى دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي يف إشــاعة ثقافــة املســاءلة اجملتمعيــة، وأهميتهــا يف حتســني جــودة اخلدمــات 	 

املقدمــة مــن الهيئــات احملليــة، وأثرهــا علــى عمليــة التنميــة.
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االئتــاف 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 االئتــاف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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