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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث األســتاذ معتصــم زايــد إلعــداده هــذه الدراســة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي- 
مستشــار مجلــس إدارة ائتــاف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد، وفريــق أمــان الــذي عمــل علــى مراجعــة الدراســة وتحريرهــا. 

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. »نظــام 
النزاهــة المحّلــي فــي الهيئــات المحّليــة، بلديــة طوبــاس نموذجــًا«. رام اللــه- فلســطين. 

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي الدراســة، وال 
يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.
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الملخص التنفيذي
ــات التــي تتبعهــا  ــق تقييــم شــفافية اإلجــراءات واآللي ــة طوبــاس، عــن طري تفحــص هــذه الدراســة واقــع النزاهــة يف بلدي
البلديــة يف إطــار توفيــر اخلدمــات للمواطنــن، وفحــص فاعليــة نظــام املســاءلة، وتقييــم واقــع التــزام املســؤولن والعاملــن 
فيهــا بقيــم النزاهــة، مبــا يشــمل معاجلــة الشــكاوى ومــدى االهتمــام مبكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى التعــرف علــى واقــع 

املســاءلة املجتمعيــة، وقــد خلصــت إلــى التالــي:

على صعيد اإلطار العام

علـــى صعيـــد االنتخابات احمللية، يضمـــن قانـــون انتخابـــات الهيئـــات احملليـــة انتخابـــات حـــرة وعادلـــة وممثلـــة، ولكـــن على 
أرض الواقع، أدى االنقسام السياســـي إلـــى رفـــض بعـــض الفصائـــل السياســـية املشـــاركة فـــي انتخابـــات مجالـــس الهيئـات 

احملليـــة فـــي العـــام 2017، األمر الـــذي أدى إلـــى انخفـــاض التصويـــت يف انتخابات املجالـــس البلـــدية.

وبالرغــم مــن غيــاب دوريــة االنتخابــات يف بعــض البلديــات، إاّل أّن بلديــة طوبــاس حافظــت علــى هــذه الدوريــة، فاملجلــس 
احلالــي منتخــب منــذ عــام 2017، وهــو مجلــس يعكــس يف تركيبتــه التنــوع العشــائري والســكاني ملدينــة طوبــاس، ويضــم 
املجلــُس البلــدي شــخصياٍت بألــواٍن وأطيــاٍف سياســية وعشــائرية مختلفــة، ويبلــغ عــدد أعضــاء املجلــس )15( عضــواً، 12 

عضــواً منهــم مــن الذكــور، و3 أعضــاء مــن اإلنــاث، وغالبيتهــم مــن فئــة األعمــار الكبيــرة واملتوســطة.

على صعيد قيم النزاهة

يلتــزم أعضــاء املجلــس البلــدي والعاملــون يف بلديــة طوبــاس باألنظمــة والقوانــن التــي مــن شــأنها تعزيــز قيــم النزاهــة يف 
عمــل املجلــس البلــدي، والــواردة واملتضمنــة يف القوانــن واألنظمــة املرتبطــة بعمــل الهيئــات احملليــة الفلســطينية، كمــا يلتــزم 

أعضــاء املجلــس البلــدي بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد. 

وبــادر أعضــاء املجلــس البلــدي بالتوقيــع علــى ميثــاق شــرف رئيــس وأعضــاء مجلــس الهيئــات احملليــة الصــادر مــن قبــل 
االحتــاد الفلســطيني للهيئــات احملليــة، وهــم ملتزمــون أدبيــاً وأخالقيــاً مبــا ورد فيــه. 

ــه  ــدي أّن ــس البل ــد املجل ــن يؤك ــة، ولك ــن يف البلدي ــات ســلوك خاصــة باملوظفــن والعامل ــة أخــرى ال توجــد مدّون مــن جه
يتعامــل مــع املوظفــن علــى أســاس االســتحقاق واجلــدارة، والتنافســية، وتكافــؤ الفــرص.

وتتبنــى بلديــة طوبــاس إجــراءات واضحــة لتعيــن موظفــي البلديــة جتــري وفــق دليــل إجــراءات العمــل داخــل البلديــة 
بطريقــة شــفافة، بــدون واســطة أو محســوبية، ووفقــاً لإلجــراءات املتتابعــة التــي نــص عليــه القانــون، حيــث متــر عمليــة 
التوظيــف بعــدة مراحــل متسلســلة، ولكــن هنــاك حاجــة ملحــة لتطويــر نظــام تقييــم أداء ســنوي للموظفــن داخــل البلديــة 

مــن أجــل أن يكــون هــذا التقييــم أساســاً مهنيــاً مــن أجــل حتديــد حقــوق وواجبــات املوظفــن.

أمــا فيمــا يخــص املشــتريات والتوريــدات، فتلتــزم بلديــة طوبــاس بنظــام الشــراء العــام الصــادر عــن املجلــس األعلــى 
لسياســات الشــراء العــام، وتوجــد جلنــة خاصــة بالعطــاءات ولديهــا دليــل إجــراءات توريــد تسترشــد بــه، ويتــم تشــكيل جلنــة 
فتــح العطــاء، وجلنــة البــت، وجلــان الشــراء واالســتالم االبتدائــي والنهائــي، وغيــر ذلــك مــن األحــكام التــي تضمــن النزاهــة، 

ولكــن باملقابــل ال يوجــد قســم خــاص للمشــتريات يف البلديــة.

ــف  ــة يف مختل ــى أداء البلدي ــة، مــا ينعكــس ســلباً عل ــة داخــل البلدي كمــا لوحــظ وجــود نقــص يف الكــوادر البشــرية املؤهل
ــة.  ــات العام ــي، والعالق ــة، واإلعــالم الرقم ــة الداخلي ــاك نقصــاً واضحــاً يف مجــاالت، الرقاب املجــاالت وخاصــة أّن هن

ــس  ــا بنفســها أو مــن خــالل ترؤســها للمجال ــة خدماته ــإدارة كاف ــوم ب ــة تق ــن، فالبلدي ــات املواطن ــا يخــص خدم ــا فيم أّم
املشــتركة للميــاه والنفايــات، وشــركة كهربــاء طوبــاس، ومــع أّن البلديــة تؤكــد وجــود رضــا عــام مــن اخلدمــات، إاّل أّنــه ال 
توجــد لديهــا أّي أداة أو دراســة واضحــة لقيــاس مســتوى رضــا املواطنــن علــى إدارة اخلدمــات مثــل )امليــاه، والكهربــاء، 
والنفايــات، واحلدائــق العامــة، ومنــح التراخيــص واألذونــات التــي تتولــى مســؤولية منحهــا وفقــاً للقانــون(، لكــن يف إطــار 

عــدم االســتقاللية الكاملــة عــن الــوزارة، تعانــي البلديــة أحيانــاً يف بعــض إجراءاتهــا التــي حتتــاج إلــى موافقــة الــوزارة.



نظام النزاهة احملّلي يف الهيئات احملّلية - بلدية طوباس منوذجًا

5

على صعيد الشفافية

يتــم احتــرام مبــادئ الشــفافية بشــكل عــام يف أعمــال بلديــة طوبــاس، حيــث تظهــر خطتهــا التنمويــة االســتراتيجية لألعــوام 
2018-2021، رؤيــة البلديــة ورســالتها، وأولويــة أهدافهــا التنمويــة للتجمعــات الســكانية وحتديــد البرامــج واملشــاريع 
القــادرة علــى حتقيــق هــذه األهــداف خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، مبــا يتماشــى مــع تطلعــات الســكان واألخــذ بعــن االعتبــار 

املــوارد املتاحــة واملعيقــات، خاصــة مــن االحتــالل. 

ــوان »اخلطــة  ــت عن ــي حمل ــة، والت ــي بشــكل مباشــر يف وضــع اخلطــة االســتراتيجية للبلدي ــع احملل ــا ويشــارك املجتم كم
التنمويــة احملليــة ملدينــة طوبــاس 2021-2018«. 

مــن جهــة أخــرى، توفــر البلديــة املعلومــات اخلاصــة بعملهــا بشــكل عــام، حيــث تنشــر البلديــة علــى صفحتهــا علــى موقــع 
فيســبوك أخبارهــا والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، باإلضافــة إلــى قــرارات املجلــس لــكّل جلســة، ولكــن ال يوجــد تقريــر 
»إجنــازات ســنوي لبلديــة طوبــاس«، كمــا أّن محتــوى البيانــات واملعلومــات بحاجــة لتطويــر مــن حيــث احملتــوى والعــرض 

لتصبــح أكثــر فهمــاً مــن قبــل املواطــن. 

كمــا لوحــظ أّن بلديــة طوبــاس تنشــر موازنتهــا املاليــة الســنوية بشــكل دوري ومنتظــم، ولكــن هنــاك صعوبــة يف الوصــول إلــى 
كافــة املوازنــات مــن خــالل البحــث يف صفحــة البلديــة علــى الفيســبوك بســبب غيــاب خاصيــة )search( يف الفيســبوك، 
مــا يشــّكل عائقــاً أمــام املهتمــن واملعنيــن مــن الباحثــن، أو بالنســبة للمواطنــن، ولكــن تنشــر البلديــة أحيانــاً املوازنــة شــكل 

إنفو-جرافيــك لتســّهل قراءتهــا واســتيعابها مــن قبــل املواطنــن.

كمــا لوحــظ وجــود معلومــات وافيــة وموثقــة عــن مهــام كّل قســم مــن أقســام البلديــة واختصاصاتــه مــن خــالل دليــل 
»إجــراءات العمــل«، كمــا ويتــم مــن جهــة أخــرى نشــر أرقــام هواتــف البلديــة واألقســام املختلفــة علــى صفحــة الفيســبوك.

وتلتــزم بلديــة طوبــاس بنشــر تقاريرهــا املدققــة مــن قبــل مدققــي احلســابات اخلارجيــن علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك، 
وتلتــزم باملالحظــات والتوصيــات التــي يوردهــا املدقــق يف التقريــر.

كمــا تطــرح البلديــة العطــاءات واملناقصــات مــن خــالل صفحتهــا علــى الفيســبوك، والبوابــة اخلاصــة بالعطــاءات مــن خــالل 
مجلــس الشــراء األعلــى، والصحــف احملليــة، ولوحــة اإلعالنــات بالبلديــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة.

وقــد لوحــظ أّن املوقــع اإللكترونــي للبلديــة معطــل وهــذا يعيــق وصــول املواطنــن للمعلومــات والبيانــات املختلفــة، ولكــّن 
البلديــة أوضحــت أّنهــا تعاقــدت مــع شــركة برمجــة لتطويــر موقعهــا اإللكترونــي والــذي ســيتم إطالقــه قريبــاً. 

على صعيد املساءلة

ــة ومديرهــا،  ــس ورئيــس البلدي ــل املجل ــة مــن قب ــات إلدارة عمــل البلدي ــة واضحــة وآلي ــاس هيكلي ــة طوب ــدى بلدي تتوفــر ل
ــة طوبــاس، و »دليــل إجــراءات العمــل  ــى »دليــل إجــراءات العمــل اخلــاص ببلدي ومــدراء األقســام. وتعتمــد يف إدارتهــا عل
اخلــاص بأعضــاء الهيئــات احملليــة«، حيــث يوجــد توصيــف لكافــة أعمــال وأقســام وخدمــات البلديــة، مــن حيــث الوثائــق 
ــى  ــة عل ــة ومباشــرة، ومحاســبة جدي ــوب إرفاقهــا إلمتــام اخلدمــة، وهــو مــا يوفــر إجــراءات إشــراف ومســاءلة فعال املطل
أعمــال املقاولــن ومــزودي اخلدمــات، مــن قبــل املجلــس البلــدي واألقســام املختصــة يف البلديــة. إذ يقــّدم اجلهــاز التنفيــذي 
يف البلديــة التقاريــر بانتظــام إلــى املجلــس البلــدي الــذي يقــوم بــدوره مبناقشــتها بشــكل جــدي، ويتــم إعــداد احملضــر بــكل 

مجريــات اجللســة مبــا يتوافــق مــع أحــكام املــادة 8 مــن قانــون احلكــم احمللــي. 

ومــن الواضــح أّن الدوائــر الرقابيــة الرســمية تقــوم بالتدقيــق الفعلــي علــى البلديــة مــرة واحــدة كلَّ عــام علــى األقــل، مــن 
قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وقــد كان آخــر تقريــر للديــوان عــن البلديــة عــام 2020م ولــم يصــدر بعــد، باإلضافــة 
لتقريــري عــام 2018 و2019 اللذيــن مت خاللهمــا توجيــه بعــض املالحظــات للبلديــة التــي اســتجابت بدورهــا وبــدأت العمــل 
علــى تصحيحهــا، إضافــة إلــى تقريــر عــام 2018، الــذي كان خاّصــاً بالرقابــة علــى ضريبــة املعــارف، فضــاًل عــن تقريــر 

آخــر خــاص بشــركة كهربــاء طوبــاس عــام 2018م والتــي تتــرأس بلديــة طوبــاس مجلــس إدارتهــا.

مــن جهــة أخــرى، تعمــل البلديــة مبوجــب دليــل ونظــام إجــراءات شــكاوى مكتــوب، حيــث يشــرح هــذا الدليــل اخلطــوات التــي 
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تتــم فيهــا معاجلــة الشــكوى منــذ اســتالمها وحتــى إغالقهــا أو ترحيلهــا جلهــات االختصــاص. وقــد قامــت البلديــة بإنشــاء 
مركــز خدمــة اجلمهــور، ليوّفــر كافــة اخلدمــات حتــت ســقف واحــد، ومــن ضمنهــا اســتقبال كافــة أشــكال الشــكاوى، حتــى 
غيــر الوجاهيــة منهــا )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 واملتابعــة املســتمرة إلنهائهــا ضمــن الفتــرة احملــددة. ولكــن ال يوجــد 
نظــام أو دليــل منشــور لتوجيــه املواطنــن لالعتــراض علــى قــرارات املجلــس، فهــي تكتفــي بنفــس اآلليــة التــي يتــم فيهــا 

تقــدمي الشــكوى، وبسياســات البــاب املفتــوح الســتقبال املواطنــن وســماع اعتراضاتهــم.

كمــا أّن املوقــع اإللكترونــي الرســمي للبلديــة ال يعمــل وتوجــد فيــه مشــكلة تقنيــة، وهــذا مينــع املواطنــن واألطــراف املختلفــة 
مــن احلصــول علــى البيانــات أو املعلومــات أو متابعــة عمــل البلديــة، أو التواصــل مــع البلديــة وأقســامها املختلفــة. 

مــن جهــة ثانيــة، ال يوجــد مجلــس استشــاري مشــّكل مــن املواطنــن يف املدينــة »جلنــة حــي أو جلنــة مدينــة«، لكــّن البلديــة 
تستشــير املواطنــن أصحــاب االختصــاص يف أّي قضيــة تواجــه البلديــة، أو مشــروع تعكــف علــى تنفيــذه، مــن خــالل »جلــان 
عمــل مؤقتــة« تخصــص البلديــة لهــا موظــف اتصــال للمتابعــة معــه، لكــّن البلديــة لــم توضــح اآلليــة التــي تتشــكل فيهــا هــذه 

املجالــس، كمــا لــم تقــم بتوعيــة املواطنــن بهــذا األســلوب.

أمــا فيمــا يتعلــق بعمــل محكمــة البلديــة، فمنــذ عــام، ال توجــد قضايــا مــن بلديــة طوبــاس علــى املواطنــن، وال مــن املواطنــن 
علــى البلديــة، باســتثناء مــا يتعلــق مبوضــوع مخالفــات البنــاء واالعتــداء علــى الشــوارع، وتســوية األراضــي، ويعــزى عــدد 
القضايــا القليــل خــالل الفتــرة األخيــرة إلــى أوضــاع اإلغــالق التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى أّن كثيــراً مــن 

القضايــا يتــّم حلهــا مــن خــالل البلديــة.

 على صعيد مكافحة الفساد

بشــكل عــام ال توجــد قضايــا فســاد علــى مســتوى بلديــة طوبــاس، ولــم يتــم الكشــف عــن قضايــا فســاد ال مــن قبــل 
اإلعالميــن وال املواطنــن، وال مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، وليســت هنــاك حتقيقــات نتجــت عنهــا مالحقــات قضائيــة 
للبلديــة، أو أليٍّ مــن أعضائهــا، الســّيما أّن البلديــة نفســها لــم حتــّول طــوال املــدة الزمنيــة الســابقة أّيــاً مــن الشــكاوى بهــذا 

اخلصــوص إلــى اجلهــات الرقابيــة املعنيــة مبكافحــة الفســاد.   

وقــد تلّقــى أعضــاء املجلــس البلــدي، وموظفــو البلديــة خــالل الســنوات املاضيــة تدريبــات ولقــاءات توعويــة حــول مكافحــة 
الفســاد واإلجــراءات املانعــة لــه خــالل العامــن الســابقن مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد وائتــالف أمــان. ولكــن لغايــة اآلن 
ال توجــد تعليمــات مخصصــة مكتوبــة ومعممــة داخــل البلديــة حــول اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، غيــر القوانــن ومدّونــات 

الســلوك اخلاصــة مبحاربــة الفســاد.

وبعــد فحــص كافــة املؤشــرات اخلاصــة بنظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة طوبــاس وتطبيــق مفتــاح األلــوان علــى املؤشــرات، 
كانــت النتيجــة كمــا هــي يف اجلــدول التالــي:

الفساد ومكافحتهنظم المساءلةمبادئ الشفافيةقيم النزاهة
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مقدمة 
تــزداد يومــاً بعــد يــوم التوجهــات العامليــة نحــو مزيــد مــن اإلصــالح يف نظــام احلكــم، وذلــك عــن طريــق تفويــض صالحيــات 
إداريــة للمســتوى احمللــي كاتخــاذ القــرارات وتطبيقهــا واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وصــوالً إلــى مســتوى أوســع مــن اســتقاللية 

املســتوى احمللــي عــن اإلدارة املركزيــة.

وتقــوم هــذه الفكــرة علــى أن تتمتــع هــذه الوحــدة احملليــة بشــخصية قانونيــة اعتباريــة واســتقاللية ضمــن حــدود إقليميــة 
معينــة، وتتحــدد عالقتهــا بالســلطة املركزيــة عبــر نظــام المركــزي )يف اإلدارة، واملاليــة، والقــرارات( ضمــن نطاقــات 

ــون. يحددهــا القان

إّن الهيئات احمللية أكثر قدرة على معرفة احتياجات مواطنيها واهتماماتهم،1 السّيما أّن متثيلية هذه الوحدات تنبع من 
أّن مجالسها تأتي عبر انتخابات يختار فيها املواطنون ممثليهم، 

للتعبير عن مصاحلهم وتفضيالتهم وخياراتهم احمللية املتمايزة عن 
غيرها.

واســتجابة لهــذا التوجــه العاملــي، والــذي لــم يكــن الفلســطينيون معزولــن 
عنــه، أعربــت احلكومــة الفلســطينية عــن تبنــي هــذا التوجــه يف خطتهــا 
للتنميــة واإلصــالح التــي أطلقتهــا عــام 2007، والتــي أعربــت فيهــا عــن 
التــزام الســلطة الفلســطينية بتحقيــق حكــم محلــي أقــرب إلــى النــاس مــن 
خــالل 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 االجتماعــي2. 

ــى األعمــال  ــة عل ــع القــرارات، ويف الرقاب ــي واملواطــن يف املشــاركة يف صن ــب إتاحــة الفرصــة للمجتمــع احملل وهــذا يتطل
ــن للمعلومــات. ــادئ الشــفافية ووصــول املواطن ــي العمــل مبب ــب تبن ــذي تطلّ ــات، األمــر ال والبرامــج واملوازن

ومتثــل املســاءلة املجتمعيــة مــن قبــل الناخبــن ملجالــس الهيئــات احملليــة أبــرز أدوات الرقابــة يف هــذا القســم )النزاهــة(، 
حيــث ميكــن للجمهــور ومؤسســات املجتمــع املدنــي احملليــة متابعــة أعمــال الهيئــات احملليــة، وحضــور االجتماعــات واللجــان 
املتخصصــة لهــا، وممارســة الضغــوط لتحديــد األولويــات، وتقــدمي العرائــض، وغيــر ذلــك مــن وســائل وأشــكال الرقابــة 

واملســاءلة الشــعبية املجتمعيــة.

ومــن أجــل جنــاح تلــك املســاءلة ورفــع مســتويات التــزام املســؤولن بقيــم النزاهــة، والعمــل مبوجــب مبــادئ الشــفافية 
وتفعيــل نظــم املســاءلة، وتقليــل فــرص الفســاد فيهــا، ال بــد أن تكــون أعمــال الهيئــة احمللّيــة شــفافة، ومنفتحــة يف قراراتهــا 
وأعمالهــا واإلجــراءات التــي تتخذهــا، مــن خــالل نشــر املعلومــات وإتاحتهــا للمواطنــن املنتفعــن مــن خدماتهــا، واألطــراف 
ذات العالقــة الرســمية واألهليــة، واملمّولــن، إضافــة إلــى ضــرورة وضــوح األنظمــة، واالنفتــاح مــع املســتفيدين واملانحــن، 
وعلنّيــة األهــداف والغايــات التــي تســّير الهيئــة احمللّيــة؛ حتــى يتســنى لكافــة املواطنــن املتابعــة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرار 

والنشــاطات، إضافــة إلــى نشــر املوازنــات ونتائــج األعمــال3.

ولتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة يف فلســطن، بــادر ائتــالف أمــان إلــى 
ــة وقطــاع غــزة بالشــراكة مــع األطــراف ذات العالقــة  ــة الغربي ــة يف الضف ــات احمللي ــي برنامــج خــاص ملســاعدة الهيئ تبن
محلّيــاً ودولّيــاً، وبشــكل خــاص احتــاد الهيئــات احملليــة ومجلــس تطويــر البلديــات، مــن أجــل تفعيــل قيــم النزاهــة ومبــادئ 
الشــفافية ونظــم املســاءلة، بعــد أن قــام االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان بتوطــن ومالءمــة املؤشــرات الدوليــة 

ذات العالقــة لتتناســب والواقــع الفلســطيني.

واســتكماالً لعمليــة فحــص مــدى فعاليــة وكفــاءة مؤشــرات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة الــذي مت تطبيقــه علــى 

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

2    باسم زبيدي، نحو صياغة رؤية للحكم احمللي يف فلسطن، ص3، بدون سنة النشر.

جوهر منهجية ائتالف أمان تقوم على فحص 

مدى االلتزام بالمؤشرات المعتمدة لمحاور 

)قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم 

المساءلة، ومكافحة الفساد(.
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مجموعــة مــن البلديــات منــذ العــام 2014، ويف ســياق خطــة ائتــالف أمــان االســتراتيجية 2020–2022 لتعزيــز قيــم 
النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف الهيئــات احملليــة، ورفــع الوعــي احمللــي مبكافحــة الفســاد، وتفعيــل آليــات 
املســاءلة املجتمعيــة، قــام االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( بإعــداد دراســة لفحــص نظــام النزاهــة احمللــي يف 

بلديــة طوبــاس.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية )طوباس( عن طريق:

أوالً: فحص مدى فعالية وكفاءة مؤشرات نظام النزاهة يف بلدية طوباس بشكل عام، وتشمل:

تقييم مدى التزام املسؤولن والعاملن بقيم النزاهة يف عملهم.  	

تقييم شفافية اإلجراءات واآلليات التي تقدم يف إطارها اخلدمات. 	

تقييــم مــدى فاعليــة نظــم املســاءلة والتــي تشــمل املســاءلة اخلارجيــة الرســمية والداخليــة، واملســاءلة  	
املجتمعيــة.

تقييم دور املجلس احمللي يف الوقاية من الفساد ومكافحته. 	

ثانياً: بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية بالتعاون مع الفئات املستهدفة.

منهجية إعداد الدراسة 

يعتمــد إعــداد هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي ألهــداف تطبيقيــة، وذلــك مــن خــالل وصــف بيئــة عمــل الهيئــة 
احملليــة، والتــي تشــمل البيئــة املؤسســاتية، واإلجرائيــة، والسياســاتية، باالســتناد علــى تطبيــق مؤشــرات الدراســة لصالــح 

أهــداف هــذه الدراســة.

ــث احلكــم  ــات، مــن حي ــة احلوكمــة يف هــذه الهيئ ــم بيئ ــى تقيي ــة« عل ــات احمللي ــز مؤشــرات »نظــام النزاهــة يف الهيئ وترك
الداخلــي يف الهيئــة احملليــة، وقــدرة كلِّ الفاعلــن األساســين فيهــا علــى أداء املهــام املنوطــة بهــم، كمــا تعمــل أيضــاً علــى 
فحــص مــدى االلتــزام يف العمــل مببــادئ الشــفافية، مثــل علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات مــن 

أجــل فتــح املجــال للمواطنــن 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، يف كّل محــور، هــي: 

 مؤشرات قيم النزاهة.	

 مؤشرات مبادئ الشفافية.	

 مؤشرات نظم املساءلة.	

 مؤشرات الفساد ومكافحته.	

حيــث مت قيــاس هــذه املؤشــرات مــن خــالل دراســة املجلــس ورئيســه، والنظــام الهيكلــي للبلديــة ومحكمــة البلديــة، وأجهــزة 
ــق أســئلة محــددة، ومت  ــاد مت قياســها عــن طري ــاك أبع ــكّل مؤشــر وظيفــة، وهن ــة، ول ــة ومكافحــة الفســاد اخلارجي الرقاب
ــم املؤشــر،  ــر عــن تقيي ــوان للتعبي ــة أل ــث اســتخدمت يف الدراســة ثالث ــوان، حي ــن باألل ــة التوزي ــا باســتخدام طريق تقييمه

تظهــر يف اجلــدول التالــي:

جيد
متوسط
ضعيف



نظام النزاهة احملّلي يف الهيئات احملّلية - بلدية طوباس منوذجًا

9

البيئة العامة والبيئة القانونية 

أواًل: البيئة القانونية لتعزيز نظام النزاهة 

يشـــمل اإلطــار القانونـــي مجمـــوعة التشـــريعات املرتبطــة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر بعمـــل الهيئـــات احملليــة، وهـــي: 
قانـــون انتخـــاب مجالـــس الهيئـــات احملليــة، وقانـــون الهيئـــات احملليــة، وقوانــن احلــرف والصناعـــات، واملوازنــة العامـــة، 
وأنظمـــة التوظيـــف، وأنظمـــة املشتريات، وجمـــع الضرائـــب والرســـوم، ومنـــح رخـــص البنـــاء ورســـومها، ومكافحـــة الفسـاد، 

والتدقيـــق والرقابـــة اخلارجيــة.

وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات احلديثــة التــي قــام بهــا ائتــالف أمــان يف ســياق خطتــه االســتراتيجية؛ القوانــن 
واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة التــي تنظــم القواعــد األساســية والضروريــة لعمــل الهيئــات احملليــة وطبيعة املســؤوليات 
الاّلمركزيــة يف عملهــا، وقــد مت تقييــم هــذه القوانــن 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 يف الســنوات الالحقــة، وانتهــاًء بالتعليمــات التــي صــدرت عــام 4.2020 لذلــك، ونظــراً لعــدم وجــود 
ــم التطــرق للقوانــن واألنظمــة التــي مّت النظــر فيهــا يف  ــن يت ــة ل ــة القانوني ــى هــذا احملــور مــن الناحي ــة مســتجدات عل أّي
التقاريــر الســابقة الئتــالف أمــان، غيــر التعليمــات رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن موظفــي الهيئــات احملليــة، حيــث تقــدم 
الهيئــة احملليــة مبوجبهــا للــوزارة وصفــاً شــاماًل للوظائــف يف الهيكليــة التنظيميــة للهيئــة احملليــة، يحتــوي وصفاً لــكّل وظيفة 
محــدداً فيــه واجباتهــا ومســؤولياتها وشــروط شــغلها وتصنيفهــا واحلــد األدنــى مــن اخلبــرات املطلوبــة، وأّيــة تعديالت تطرأ 

عليهــا. كمــا تقــدم الهيئــة للــوزارة قائمــة باحتياجاتهــا الســنوية مــن الوظائــف الــواردة يف الهيكليــة التنظيميــة املعتمــدة. 

وقــد خلصــت معظــم الدراســات يف هــذا احملــور، إلــى أّن اإلطــار القانونــي اخلــاص بالهيئــات احملليــة بحاجــة إلــى حتديــث 
يف عــدة جوانــب مــن قبــل اجلهــات املختصــة، وأبرزهــا 5:

 تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة ومكافحة الفساد.	 

فــض التداخــل يف الصالحيــات واالختصاصــات بــن الهيئــات احملليــة والــوزارات ذات االختصــاص، وخاصــة 	 
يف مجــال منــح التراخيــص واحلــرف والصناعــات.

تعزيــز مبــادئ الشــفافية يف الهيئــات احملليــة مــن خــالل العمــل علــى وضــع إجــراءات واضحــة فيمــا يتعلــق 	 
بالوصــول إلــى املعلومــات يف املجالــس احملليــة مــن قبــل اجلمهــور.

تعزيــز نظــم املســاءلة يف الهيئــات احملليــة مــن خــالل إنشــاء وحــدات خاصــة للشــكاوى يف الهيئــات احملليــة 	 
ــة  وحتديــد اإلجــراءات املتعلقــة بالشــكاوى يف إطــار نظــام خــاص بذلــك، وتفعيــل أدوات املســاءلة املجتمعي

جتــاه الهيئــات احملليــة.

اقتــراح سياســات ماليــة أكثــر فاعليــة لتحســن 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.

 ســن تشــريعات خاصــة بحمايــة الصحفيــن وحّقهــم يف االّطــالع واحلصــول علــى املعلومــات، وتعزيــز دورهــم 	 
يف اإلعــالم االســتقصائي والرقابــة املجتمعيــة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة.

 تعديــل قانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة، لينــص علــى حتديــد ســقٍف للدعايــة االنتخابيــة لتحقيــق 	 

4  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 املخططــات 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 واملجالــس احملليــة رقــم )11( لســنة 1954م وتعديالتــه، 
وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2018م املعــدل جلــداول احلــرف املصنفــة بذيــل قانــون احلــرف والصناعــات رقــم )16( لســنة 1953 وتعديالتــه، وقــرار رقــم )3( لســنة 2018م بتعديــل القــرار رقــم )3( لســنة 
2017 بنظــام مواقــف املركبــات يف مناطــق الهيئــات احملليــة. للمزيــد انظــر/ي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة، نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة 

قلقيليــة، سلســلة تقاريــر رقــم )145(، رام اهلل، فلســطن، 2019، ص13-12.

5  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلكم احمللي بلدية رام اهلل دراسة حالة، 2014، ص73.
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املســاواة أمــام املترشــحن، وكذلــك بنشــر التقاريــر املاليــة املدققــة حــول متويــل ومصــادر احلملــة الدعائيــة 
للمرشــحن.

وممــا يؤكــد احلاجــة امللحــة إلــى حتديــث اإلطــار القانونــي اخلــاص بالهيئــات احملليــة مــن قبــل اجلهــات املختصــة، مــا ورد 
يف االســتراتيجية القطاعيــة للحكــم احمللــي الفلســطيني 2021-2023 مؤخــراً، حيــث متــت اإلشــارة بوضــوح يف القســم 
اخلــاص بالبيئــة التشــريعية إلــى أّن قطــاع احلكــم احمللــي تأثــر بشــكل كبيــر بســبب اإلربــاك يف العمليــة التشــريعية الــذي 

حصــل نتيجــة لعــدة أســباب منهــا:

تعطيــل دور املجلــس التشــريعي الفلســطيني غــداة االنقســام السياســي، والــذي ترتــب عليــه قيــام الســلطة 	 
التنفيذيــة يف احملافظــات الشــمالية بتحديــد عمليــة التشــريع مبــا هــو طــارئ مــن خــالل وضــع تشــريعات جديــدة 

أو تعديــل تشــريعات قائمــة علــى صيغــة قــرار بقانــون. 

حــال عطيــل املجلــس التشــريعي دون الشــروع يف توحيــد هــذه التشــريعات وحتديثهــا وضمــان انســجامها 	 
ومواءمتهــا للتوجــه الالمركــزي للحكومــة ولتنظيــم هيكليــة قطــاع احلكــم احمللــي كمــا طمحــت االســتراتيجيات 
الســابقة. فالعديــد مــن مشــاريع األنظمــة والقوانــن الهادفــة إلــى تطويــر البنــاء القانونــي للحكــم احمللــي لــم جتــد 
طريقــاً لإلقــرار، األمــر الــذي أدى إلــى إربــاكات كبيــرة وبشــكل ســلبي علــى السياســات قيــد التخطيــط والتنفيــذ، 

وبالــذات نظــام دمــج الهيئــات احملليــة والتعديــات علــى قانــون االنتخابــات وغيرهــا6. 

جــزء مــن األنظمــة التــي صــدرت حديثــاً يف إطــار قطــاع احلكــم احمللــي كانــت مقّيــدة لعمــل الهيئــات احملليــة، 	 
وأضعفــت مــن اســتقالليتها وصالحياتهــا، األمــر الــذي يعتبــر مخالفــاً لنهــج الالمركزيــة الــذي تبّنتــه وزارة احلكــم 

احمللــي يف توجهاتهــا وخططتهــا. 

كمــا تعتبــر هــذه الدراســة اخلاصــة ببلديــة طوبــاس أّن القوانــن مــا زالــت بحاجــة إلــى حتديــث وفقــاً ملســتخلصات 
الدراســات الســابقة التــي متــت مراجعتهــا، ناهيــك عــن أّن هيئــات احلكــم احمللــي يف فلســطن بوجــه عــام تواجــه تأخيــراً 

6  االستراتيجية القطاعية للحكم احمللي 2021-2023/ البيئة التشريعية، ص23.
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يف إجــراء االنتخابــات يف أكثــر مــن دورة، وأّن آخــر انتخابــات محليــة كانــت بتاريــخ 2017/5/13، باإلضافــة لالنتخابــات 
التكميليــة واإلعــادة التــي تبعتهــا، وهــي يف مجموعهــا متّثــل اجلولــة الثالثــة فقــط مــن االنتخابــات منــذ تأســيس الســلطة 
ــون، خاصــة يف قطــاع غــزة7،  ــي احملــدد حســب القان ــم جتــِر يف إطارهــا الزمن ــا ل ــا أنه ــام 1994، كم الفلســطينية يف الع
حيــث قاطعتهــا بعــض الفصائــل الفلســطينية.8 فمــن ناحيــة دوريــة االنتخابــات، مت حــّل بعــض مجالــس الهيئــات احملليــة، 
وتعيــن رؤســاء وأعضــاء بــدالً مــن الرؤســاء واألعضــاء املنتخبــن، مــا شــّكل مساســاً مببــدأ التمثيــل واملســاءلة املجتمعيــة، 
وأّثــر علــى ثقــة املواطنــن بهــذه الهيئــات، الســّيما أّن كافــة األطيــاف السياســية لــم تشــارك يف االنتخابــات األخيــرة، وهــذا 
يقلّــل مــن حــدة املنافســة وحريــة الترشــح9، وقــد أّثــر ذلــك علــى نظــام املســاءلة لألعضــاء الذيــن مت انتخابهــم أو تعيينهــم 

مــن قبــل املواطنــن.

لذلــك، ســتكتفي هــذه الدراســة الخاصــة ببلديــة طوبــاس بــإدراج التقييــم الخــاص بهــذا المحــور فقــط، مــع اإلشــارة بالرجــوع 

إلــى الدراســات الســابقة لهــذه القيمــة، الصــادرة عــن ائتــالف أمــان، وخاصــة الحديثــة منهــا، ونخــص بالذكــر دراســة نظــام النزاهة 

فــي هيئــات الحكــم المحلــي »بلديــة ســلفيت«، بلديــة قلقيليــة«، »بلديــة نابلــس«، » بلديــة بيــت لحــم« وغيرهــا مــن البلديــات10.

ثانيًا: البيئة العامة: 

محافظة طوباس11: 

تقــع طوبــاس يف الركــن الشــمالي مــن محافظــات الضفــة الغربيــة، وهــي يف الشــمال الشــرقي ملدينــة نابلــس وعلــى بعــد 20 
كيلومتــراً منهــا، وتبعــد 20 كيلومتــراً إلــى اجلنــوب الشــرقي مــن مدينــة جنــن. ويبلــغ عــدد ســكان املدينــة حوالــي 25,000 
نســمة، فيمــا يبلــغ عــدد ســكان محافظــة طوبــاس حوالــي 75,000 نســمة موزعــن علــى 23 جتمعــاً ســكنياً، وتبلــغ مســاحة 
محافظــة طوبــاس الكليــة حوالــي 409 كــم²، وتصــل مســاحة طوبــاس حســب املخطــط الهيكلــي إلــى 9,073 دومنــاً، وتقــوم 
البلديــة بتوســيع خدماتهــا بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن 15,000 دومن. ومؤخــراً مت ضــم كلٍّ مــن املجالــس القرويــة وجلــان 
املشــاريع التاليــة الــى احلــدود التنظيميــة12 لبلديــة طوبــاس )الثغــرة، وراس الفارعــة، وقشــدة، وســلحب(، وبذلــك تصبــح 

املســاحة التابعــة لبلديــة طوبــاس أكثــر مــن 20,000 دومن.

ــة مســتقلة  ــم كمنطقــة إداري ــة وث ــرة انتخابي ــة الفلســطينية أرض الوطــن مت اعتمادهــا كدائ وبعــد دخــول الســلطة الوطني
حيــث مت فتــح العديــد مــن دوائــر وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مثــل وزارة احلكــم احمللــي، ووزارة العمــل، ووزارة 
الزراعــة، ودائــرة االنتخابــات املركزيــة، ووزارة الصحــة، ووزارة الداخليــة، ووزارة الشــؤون املدنيــة، ووزارة شــؤون األســرى 

واحملرريــن، ووزارة الســياحة واآلثــار، ووزارة اإلســكان، وغيرهــا. 

بتاريــخ 2007/11/18 صــدر مرســوم رئاســي مــن الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة فلســطن باعتماد طوبــاس محافظة. 
أّمــا مــن الناحيــة االســتراتيجية فقــد متثلــت بكونهــا منطقــة حدوديــة وذات طبيعــة متنوعــة التضاريــس جعلــت منهــا هدفــاً 
لالحتــالل واالســتغالل وقــد عمــد االحتــالل لتنفيــذ مخططاتــه يف هــذه املنطقــة مــن خــالل سلســلة كبيــرة مــن اإلجــراءات 

التعســفية احلاقــدة بحــق الســكان واألرض واملبانــي واملنشــآت االقتصاديــة املختلفــة.

7  االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة، دراســة حــول نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة طولكــرم، سلســلة تقاريــر رقــم 130، رام اهلل، فلســطن، 2018، 
ص28.

8  نافســت 8 قوائــم انتخابيــة علــى بلديــة طوبــاس، وهــي: طوبــاس للجميــع، وشــهداء طوبــاس، وطوبــاس الكرامــة، واملســتقبل، وشــباب البلــد، والعمــل والبنــاء، والوفــاء، واميــان، حيــث مت تســجيل كافــة هــذه القوائــم 
https://www.elections.ps/portals/30/pdf/FinalReport/LE2017-  :ــي ــى املوقــع اإللكترون ــات احملليــة يف عــام 2017، منشــور عل ــات الهيئ ــد انظــر/ي: نتائــج انتخاب ــم مســتقلة. للمزي كقوائ

.FinalReportAr.pdf

9  االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة، دراســة حــول نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة نابلــس، سلســلة تقاريــر، رقــم 139، رام اهلل، فلســطن، 2018، 
ص12.

 .source=300&source=300&page=1?14-https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/page-sec-15 - 10 إصدارات أمان

11  مصدر البيانات بلدية طوباس. 

12  تضــم احلــدود اإلداريــة حملافظــة طوبــاس حاليــاً كاّلً مــن )بردلــه، وعــن البيضــا، وكردلــه، وخربــة تــل احلمــة، وابزيــق، وســلحب، وعقابــا، وتياســير، والفارســية، والعقبــة، والثغــرة، واملالــح، وطوبــاس، وقشــدة، 
وخربــة يــرزه، وراس الفارعــة، ومخيــم الفارعــة، وخربــة الــراس األحمــر، ووادي الفارعــة، وطمــون، وخربــة عاطــوف، واحلديديــة، وخربــة حمصــة(.
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مــن الناحيــة اإلداريــة كانــت منطقــة طوبــاس تســمى منطقــة مجموعــة قــرى مشــاريق اجلــرار وتتبــع إداريــاً لنابلــس، وبعــد 
االحتــالل اإلســرائيلي عــام 1967 متــت جتزئــة املنطقــة إداريــاً حيــث تبعــت بعــض القــرى والتجمعــات إلــى جنــن وأخرى إلى 
نابلــس، وقامــت ســلطات االحتــالل مبصــادرة أكثــر مــن نصــف مســاحة املنطقــة وخاصــة حتــت ذريعــة اإلغــالق العســكري. 

بلدية طوباس13: 

ــاس  ــة طوب ــات لبلدي ــدي عــام 1955، وجــرت أول انتخاب ــس بل ــاس عــام 1953، ومت تشــكيل أول مجل ــة طوب تأسســت بلدي
عــام 1964، وقــد مت إجــراء آخــر انتخابــات لبلديــة طوبــاس بتاريــخ 13 مايــو 2017، ويبلــغ عــدد موظفــي البلديــة )املثبتــن 
26، موظفــي العقــود 13، موظفــي املياومــة 19، املوظفــن املتقاعديــن 40(، وتصنــف بلديــة طوبــاس مــن الفئــة )أ(، وتوجــد 
فيهــا ســت دوائــر رئيســية حســب الهيكليــة التنظيميــة املصــادق عليهــا مــن وزارة احلكــم احمللــي، وهــي الهندســة واملشــاريع، 
والشــؤون املاليــة، والشــؤون اإلداريــة، والتخطيــط والتطويــر، والصحــة وامليــاه والكهربــاء، والعالقــات العامــة والثقافــة 

واإلعــالم.

ــع مســتوى  ــي ورف ــع احملل ــر املجتم ــة يف املســاهمة يف تطوي ــل رســالة البلدي ــاس14، تتمث ــة طوب وبحســب اســتراتيجية بلدي
معيشــته عــن طريــق خلــق منــاخ ســليم وصحــي وتوفيــر احلــد األدنــى مــن متطلبــات احليــاة وتقــدمي اخلدمــات األساســية 
ــاء،  ــات البن ــم عملي ــا، وتنظي ــدارس وصيانته ــاء امل ــد الشــوارع، وبن ــة وتعبي ــات، وصيان ــاء، والنفاي ــاه، والكهرب للســكان )املي
والصحــة العامــة، ورخــص احلــرف والصناعــات، وإنشــاء احلدائــق واخلدمــات الترفيهيــة، ورعايــة ذوي االحتياجــات 

ــخ(. ــة واملشــاريع النســوية والشــبابية... ال ــة الطفول اخلاصــة، ورعاي

تتبنــى بلديــة طوبــاس مجموعــة مــن القيــم التــي لهــا األثــر الكبيــر يف تطويــر اخلدمــات وحتســن ظــروف العمــل وزيــادة 
املشــاركة املجتمعيــة ومنهــا املرتبطــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــة الفســاد )األمانــة، 

واإلخــالص والصــدق، واحتــرام العاملــن، وااللتــزام باملســؤولية االجتماعيــة(. 

تقــوم البلديــة بتطويــر اســتراتيجيات خاصــة بالعمــل بحيــث تعمــل علــى تطويرهــا ومراجعتهــا باســتمرار لضمــان عمليــات 
التحســن املســتمر يف أدائهــا وحتقيــق رؤيتهــا ورســالتها بفاعليــة عاليــة، ومــن هــذه االســتراتيجيات: 

· زيادة االتصال والتواصل مع اجلهات املختصة واملعنية.	

· مشاركة املجتمع احمللي لتحديد احتياجات املدينة وحتقيقها.	

· التعامل بشفافية تامة، والتعامل مع اجلميع مبساواة دون متييز.	

· مشاركة اجلميع يف اتخاذ القرار. 	

13  مصدر البيانات بلدية طوباس. 
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نظام النزاهة ومكافحة الفساد في بلدية طوباس

أواًل: قيم النزاهة

أعضاء املجلس البلدي 

ضعيفمتوسطجيد

يؤكــد رئيــس بلديــة طوبــاس الســيد خالــد ســمير عبــد الــرازق15، أّن املجلــس البلــدي بشــكل عــام ملتــزم باألحــكام املتعلقــة 
بتطبيــق اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تعزيــز قيــم النزاهــة يف عملــه، والــواردة واملتضمنــة يف القوانــن واألنظمــة املرتبطــة 
بالهيئــات احملليــة الفلســطينية، كتفعيـــل نظـــام رؤســـاء الهيئـــات احملليــة بعـــد التعديــالت التـــي أدخلـــت عليـــه يف حزيـــران/ 

ــات  ــات بـــن احتــاد الهيئـ 2018 اســتناداً إلـــى تفاهمـ
احمللية ووزارة احلكم احمللي، وهـــذا النظـــام يتضمـــن 
العديـــد مـــن البنـــود التـــي تنظـم وتعــــزز نزاهــة عمــل 
رئيــــس املجلــس البلــــدي وأعضائــــه. وهــــذه األحــكام 
والتعليمــــات تســــري علــــى مجلــــس بلديــــة طوبــاس 
كافــة، وهنــاك أيضــاً قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( 
لســنة 2020 اخلــاص بنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب 
املصالــح، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 
2019 اخلاص بنظام الهدايا، وغيرها من األحكام. 

وأكــد الســيد خالــد ســمير عبــد الرازق أيضــاً أّن كافة 
أعضــاء املجلــس البلــدي والعاملــن يف بلديــة طوبــاس 
يخضـــعون لقانـــون مكافحـــة الفســـاد لســـنة )2005( 
وتعديالتــه، باإلضافــة إلــى قانـــون ديـــوان الرقابـــة 
املاليــة واإلداريــة، ومــن ضمــن ذلــك القيــام بتعبئــة 
هيئــة  إلــى  وتقدميــه  املاليــة  الذمــة  إقــرار  منــوذج 
مكافحــة الفســاد، باإلضافــة إلــى التــزام األعضــاء 
الهيئــات  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  شــرف  مبيثــاق 
الفلســطيني  االحتــاد  قبــل  مــن  الصــادر  احملليــة 

للهيئــات احملليــة16.

ــداه رئيــس  ــزام الــذي أب ولكــن بشــكل عــام فــإّن االلت
البلديــة، يأتــي يف ســياق االلتــزام األخالقــي مــن قبلــه 
وقبــل أعضــاء البلديــة، حيــث لــم تــرد يف محاضــر 

جلســات املجلــس البلــدي أّي إشــارة أو قــرار واضــح بهــذا الشــأن، وهــذا يعــود بحســب كالم رئيــس البلديــة العتبــار أّن هــذه 
اإلجــراءات حتصيــل حاصــل وال ضــرورة لذكرهــا يف قــرارات ومحاضــر املجلــس البلــدي بشــكل مباشــر.

هنــاك حاجــة ملحــة لترجمــة هــذا االلتــزام العالــي مــن قبــل رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي يف طوبــاس خلطــوات عمليــة 
وإجرائيــة أكثــر وضوحــاً مــن خــالل أخــذ قــرارات ملزمــة وموثقــة يف محاضــر اجتماعــات املجلــس، كالتوقيــع علــى مدّونــة 
ســلوك لرئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي، والتأكيــد علــى االلتــزام مبــا ورد يف القوانــن واألنظمــة ذات العالقــة بقيــم 

النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي. 

15  مقابلة شخصية مع السيد خالد سمير عبد الرازق، رئيس بلدية طوباس، بتاريخ 2021/3/10، مقر البلدية.
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إّن اســتقالل قــرار الهيئــات المحليــة هــو عمــاد اإلدارة المحليــة، 
القانونيــة  أو  المعنويــة  بالشــخصية  لهــا  باالعتــراف  ويتحقــق 

فــي  مرتبطــة  فاالســتقاللية  يكفــي،  ال  هــذا  ولكــّن  المســتقلة، 
ــة  ــات مــن مــوارد ومصــادر بشــرية ومالي ــاح لهــذه الهيئ الواقــع بمــا يت
تمكنهــا مــن إنشــاء وإدارة المرافــق العامــة التــي تــؤدي خدماتهــا 
إلشــباع احتياجــات الســكان المحلييــن، ومــن ثــم يمكــن القــول إّن 
تحقيــق االســتقالل النظــري لهــذه الهيئــات دون اســتقاللها الفعلــي 
يكــون ناقصــًا، إذ بــدون هــذا االســتقالل العملــي أو بمعنــى آخــر 
ــح وحــدات  ــة تصب ــة الكافي ــوارد والمصــادر البشــرية والمالي ــدون الم ب
اإلدارة المحليــة عاجــزة تمامــًا عــن تأديــة دورهــا فــي تطبيــق مبــدأ 
أبعادهــا  بكافــة  المحليــة  التنميــة  تحقيــق  أو  الالمركزيــة  التنميــة 

المختلفــة. 

ويعتبــر اســتقالل األطــراف المســؤولة فــي إدارة الهيئــات المحليــة 
دون التدخــل فيــه مــن أي طــرف للتأثيــر علــى قراراتهــم، هــو أحــد 
المرتكــزات فــي أعمــال الهيئــة المحليــة األساســية لضمــان الحياديــة 
ــا  ــر أّنه ــث اعتب ــتقالليتها، حي ــن اس ــي تضم ــة الت ــة والموضوعي والمهني
شــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي تحــدد وظائفهــا وســلطاتها 
بمقتضــى القانــون، ويتولــى إدارة الهيئــة المحليــة مجلــس ينتخــب 

ــرًا.  ــّرًا ومباش ــًا ح ــاؤه انتخاب أعض

 المــادة )3( مــن قانــون الهيئــات المحليــة الفلســطيني رقــم )1( لســنة 
.1997
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استقاللية اتخاذ القرارات

ضعيفمتوسطجيد
يؤكــد الســيد خالــد عبــد الــرازق رئيــس بلديــة طوبــاس 
املســتقلة  االعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  البلديــة  أّن 
القانــون  إطــار  يف  وقراراتهــا،  إداراتهــا  مباشــرة  يف 
الــذي منــح البلديــة هــذه الشــخصية املعنويــة العامــة 
ــأّي  ــر ب ــد أّن هــذه االســتقاللية ال تتأث املســتقلة. ويؤك
وفــق  يعمــل  البلــدي  املجلــس  وأّن  جهــة،  أو  طــرف 
القوانــن واألنظمــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة 
ويعتبرهــا املرجعيــة األساســية لعملــه مــع مراعــاة دور 
وزارة  رأســها  وعلــى  العالقــة،  ذات  األطــراف  باقــي 

احلكــم احمللــي. 

التجاذبــات  تأثيــر  عــن  االســتقالل  ناحيــة  مــن  أمــا 
السياســية والعائليــة، فيؤكــد رئيــس البلديــة أّن املجلــس 
بشــكل عــام هــو ســيد نفســه يف اتخــاذ القــرارات، وهذا 
يعــود إلــى التنــوع التنظيمــي والعائلــي ألعضــاء املجلــس 

البلــدي.

ويــرى الســيد حســام أبــو عليــان مديــر عــام البلديــة17، 
ــوارد  ــل وامل ــن نقــص التموي ــي م ــم احملل ــات احلك ــه هيئ ــا تعاني ــوم بســبب م ــر واردة الي ــة غي ــة االســتقاللية املالي أّن قضي
واإليــرادات التــي ميكــن أن تتحصــل عليهــا، لــذا فــإّن هنــاك حاجــة دائمــة لدعــم باقــي األطــراف يف احلكومــة وصنــدوق 

تطويــر وإقــراض البلديــات، واملانحــن مــن أجــل مســاعدة البلديــة يف تلبيــة احتياجــات الســكان املتصاعــدة.

إّن قضيــة االســتقاللية يف اتخــاذ القــرارات قضيــة نســبية وتتنــوع فيهــا وجهــات النظــر، فمــن جهــة يــرى رئيــس وأعضــاء 
املجلــس البلــدي أّن هــذه االســتقاللية متوفــرة واّن هنــاك نوعــاً مــن التوافــق يف اتخــاذ القــرارات، إاّل أّن قســماً آخــَر مــن 
أعضــاء جلنــة املســاءلة املجتمعيــة يــرون أّن األبعــاد التنظيميــة والعائليــة والشــخصية تلعــب دوراً كبيــراً يف عمليــة اتخــاذ 
القــرارات علــى مســتوى البلديــة، وأّن واقــع االنقســام السياســي وواقــع النظــام السياســي الفلســطيني لعــب دوراً يف زعزعــة 

هــذه االســتقاللية علــى مســتوى هيئــات احلكــم احمللــي ككل18. 

إجراءات التوظيف 

ضعيفمتوسطجيد
ــة طوبــاس19، أبــدى  ــاً يف مدين ــة التــي مت تفعيلهــا حديث ــة املســاءلة املجتمعي مــن خــالل اللقــاء مــع عــدٍد مــن أعضــاء جلن
ــه حــول عــدم ثقتهــم بإجــراءات التوظيــف يف القطــاع العــام، نظــراً النتشــار الواســطة واحملســوبية يف  بعضهــم مالحظات

ــرة مــن اخلريجــن اجلامعيــن الشــباب. ــى شــريحة كبي ــاط يســيطر عل ــات اليــأس واإلحب ــى ب ــات التوظيــف، حت عملي

ويف هذا اإلطار، يشير السيد حسام أبو عليان20 مدير بلدية طوباس إلى أّن إجراءات تعين موظفي البلدية جتري وفق 
دليل إجراءات العمل داخل البلدية بطريقة شفافة، بدون واسطة أو محسوبية، ووفقاً لإلجراءات املتتابعة التي نص 

عليها القانون.
ويقــول مديــر عــام البلديــة إّن البلديــة ملتزمــة باإلعــالن عــن الوظائــف الشــاغرة علــى موقــع البلديــة اإللكترونــي، وصفحــة 
الفيســبوك، ومركــز خدمــات اجلمهــور والراديــو وغيرهــا مــن الوســائل، وبحســب كالمــه فــإّن البلديــة ملزمــة أيضــاً 

17  مقابلة شخصية مع السيد حسام أبو عليان، مدير بلدية طوباس، بتاريخ 2021/3/10، مقر البلدية. 

18 مقابلة مع جلنة املساءلة املجتمعية. 

19 لقاء مجموعة بؤرية من أعضاء جلنة املساءلة املجتمعية يف طوباس يوم 7 ابريل 2021.

20  حسام أبو عليان، مصدر سابق.

تمــر عمليــة التوظيــف فــي بلديــة طوبــاس بعــدة مراحــل، 
وهــي:

-مراعــاة تثبيــت تعييــن الموظفيــن فــي الموازنــة الســنوية التــي 
ترفــع لــوزارة الحكــم المحلــي.

-بعد تحديد طبيعة الوظيفة الشاغرة يتم اإلعالن عنها.

-تحديد فترة زمنية الستقبال الطلبات.

-تحديد الدرجة العلمية وسنوات الخبرة المطلوبة للتوظيف.

-تحديد لجنة لمتابعة موضوع التوظيف. 

-تقوم اللجنة بدراسة الطلبات واختيار األفضل.

-مقابلة أحسن المتقدمين.

-تقوم اللجنة باختيار األفضل من بين المتقدمين. 

-يوافق رئيس المجلس البلدي على التعيين.

-يتم تبليغ وزارة الحكم المحلي. 

-يقــوم رئيــس القســم المســؤول بتعريــف الموظــف الجديــد علــى 
البلديــة وأقســامها وسياســاتها.
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ــة اعتراضــات مــن قبــل اجلمهــور حــول أّي  باســتقبال أّي
قضيــة متــس عمليــة التوظيــف، وخــالل األعــوام الثالثــة 
ــون يف هــذا  ــة جتــاوز للقان ل أّي قضي ــجَّ ــم تُس ــة ل املاضي

االجتــاه21. 

ولكــن وفقــاً ألحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )19( لعــام 
2018 املعــدل لنظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم )1( 
لعــام 2009، ميكــن لرئيــس البلديــة أن يعــن موظفــن 
باملياومــة للقيــام بعمــل مؤقــت ملــدة ال تتجــاوز 6 أشــهر، 
وفقــاً  إاّل  واحــدة  مــرة  مــن  تكرارهــا ألكثــر  يجــوز  وال 
للحاجــة،22 لكــن ال يجــوز لــه أن يحــّول هــذا التعيــن إلــى 
نظــام عقــد، ويجــب علــى البلديــة أن تتبــع اإلجــراءات 

ــف. ــة التوظي ــزم بالشــفافية يف عملي ــة وتلت القانوني

وبالرغــم مــن تأكيــد املجلــس البلــدي علــى اتبــاع كافــة 
اإلجــراءات واألنظمــة املتعلقــة بالتوظيــف، إاّل أّن ذلــك ال 
يعنــي عــدم وجــود اعتراضــات مــن قبــل املواطنــن علــى 

ــة.  ــف يف البلدي ــات التوظي بعــض عملي

إجراءات الشراء والعطاءات 

ضعيفمتوسطجيد
تلتــزم بلديــة طوبــاس بالقــرار بقانــون الشــراء العــام الفلســطيني رقــم )8( لســنة 2014، وبقــرار مجلــس الــوزراء املتعلــق 
بنظــام الشــراء العــام رقــم )5( لســنة 2014 23إذ تقــوم البلديــة بنشــر اإلعالنــات عــن التفاصيــل الالزمــة للعطــاءات علــى 
موقعهــا اإللكترونــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ومجلــس الشــراء األعلــى 24، باإلضافــة إلــى الصحــف، وملــدة يومــْن 
متتاليــْن، مبــا يســمح باملنافســة، الســّيما أّن للبلديــة جلنــة خاصــة بالعطــاءات تعمــل وفــق القوانــن، ولديهــا أيضــاً دليــل 
مفصــل يســهل عمليــة إجــراء العطــاءات واســتدراج العــروض، وتشــكيل جلنــة فتــح العطــاء، وجلنــة البــت، وجلــان الشــراء 

واالستالم االبتدائي والنهائي، وغير ذلك من األحكام التي تضمن النزاهة واملنافسة بن املقاولن واملوردين 25.

ــه  ــام 2019م، فقــد ورد في ــاس للع ــة طوب ــة حــول أعمــال بلدي ــة اإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــر دي ــج تقري ولكــن وبحســب نتائ
مالحظــة حــول »عــدم وجــود قســم أو جلنــة مســتقلة للمشــتريات يف البلديــة«، حيــث ردت البلديــة علــى هــذه النقطــة بأّنــه 
توجــد جلنــة مشــتريات وعطــاءات مشــّكلة مــن أعضــاء املجلــس البلــدي والدائــرة املاليــة ومســؤول القســم املختــص، وأّن 
هــذه اللجنــة متــارس مهامهــا وصالحياتهــا يف جميــع عمليــات الشــراء واســتدراجات العــروض، والعطــاءات يف البلديــة26.

كمــا يتضــح مــن خــالل هيكليــة بلديــة طوبــاس، أّنــه يوجــد قســم للمشــتريات يف الهيكليــة ولكــن هــذا القســم شــاغٌر حلــد 
اآلن27. 

21  بحسب ما ورد يف تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية أعوام 2018، 2019. 

22 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.

23 مــادة )5( مــن قــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014م بشــأن الشــراء العــام تؤكــد 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 واملقاولــن واالستشــارين املؤهلــن، وإتاحــة فــرص متكافئــة دون متييــز، وتوفيــر معاملــة عادلــة ومتســاوية 

جلميــع املناقصــن واملستشــارين، وضمــان حتقيــق الشــفافية والنزاهــة يف إجــراءات وســير عمليــات الشــراء العــام.

24  العطاءات منشورة على صفحة الفيسبوك اخلاصة بالبلدية:
 /116127435219701-88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%AF%D9%https://www.facebook.com/Tubas-Municipality-%D8%A8%D9 

25 مقابلة مع السيد حسام أبو عليان، مدير بلدية طوباس، بتاريخ 2021/04/25.

26 كتاب رد بلدية طوباس على مالحظات تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول أعمال بلدية طوباس للعام 2019م.

27 هيكلية بلدية طوباس 2021.

فــي  الســلوك  لمدّونــات  أهميــة  هنــاك 

المســاءلة  وتفعيــل  النزاهــة،  بيئــة  تعزيــز 

الجمهــور،  علــى  االنفتــاح  زيــادة  خــالل  مــن 

وأيضــًا تعزيــز اإلجــراءات الوقائيــة ضــد مظاهــر 

الفســاد وصــوره، والحــث علــى زيــادة االلتــزام 

الصلــة.  الســارية ذات  والقوانيــن  باإلجــراءات 

ــود  ــراء والمحــددات والقي ــرز الخطــوط الحم وتب

أّي موظــف. التــي ال يجــوز تجاوزهــا مــن قبــل 

حالــة عــدم الثقــة فــي نزاهــة شــغل الوظيفــة العموميــة فــي 
أجهــزة الدولــة المختلفــة مــن قبــل عــدد واســع مــن المواطنيــن 
علــى  تنســحب  أيضــًا،  الــرأي  اســتطالعات  مــن  للعديــد  ووفقــًا 
لمبــدأ تكافــؤ  المحلــي، خالفــًا  الحكــم  شــغل وظائــف هيئــات 
ــون  ــًا ألحــكام القان ــة، وفق ــة العمومي ــد الوظيف الفــرص فــي تقل

الفلســطيني. األساســي 

لقــد اشــترطت تعليمــات رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن موظفــي 
الهيئــات المحليــة المــادة )6(، التــي اســتندت فيهــا ألحــكام القانون 
األساســي المعــدل لســنة 2003 وأحــكام القانــون رقــم )1( لســنة 
1997 وأحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2009، بأن تعلن 
ــن  ــن يوميتْي الهيئــة المحليــة عــن الوظائــف الشــاغرة فــي صحيفتْي
ولوحــة اإلعالنــات الداخليــة أو عبــر الموقــع اإللكترونــي الرســمي 
للهيئــة، ويتضمــن اإلعــالن البيانــات المتعلقــة بالوظيفــة وشــروط 
شــغلها وفــق بطاقــات الوصــف الوظيفــي، وتقــوم دائــرة المــوارد 
التنافســية  االمتحانــات  بإجــراء  الموظفيــن  أو شــؤون  البشــرية 
والمقابــالت الشــخصية للمرشــحين للتعييــن، ويكــون االمتحــان 
ــًا أو عــن طريــق مقابــالت شــخصية، ويجــوز الجمــع  ــًا أو عملّي تحريرّي
بينهــا، وبالمقابــل، فرضــت علــى الموظــف واجبــات وكثيــرًا مــن 
اإلجــراءات االنضباطيــة، لضمــان القيــام بواجبــه تجــاه المواطنيــن.
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وهنــا يجــب التنويــه إلــى وجــود دليــل إلجــراءات التوريــدات يف بلديــة طوبــاس، وهــو دليــل مفّصــل يعكــس إجــراءات واضحــة 
ــة  ــات الفني ــر املواصف ــل بتحضي ــة وفــق هــذا الدلي ــث تقــوم األقســام الفني ــواع املشــتريات، حي ــكّل أن ــد ل ــة التوري يف عملي
للتوريــدات واملشــتريات املطلوبــة وتســليمها للقســم اإلداري ليقــوم بــدروه بتحضيــر وثائــق العطــاءات واســتدراجات عــروض 
األســعار املختلفــة واإلعــالن عنهــا، ولكــّن عــدم وجــود قســم خــاص يف بلديــة طوبــاس يجعــل عمليــات الشــراء وطــرح 

العطــاءات عرضــة للثغــرات واإلشــكاليات التــي قــد تــؤدي لوقــوع أخطــاء وجتــاوزات.

ضوابط النزاهة للعاملني يف البلدية 

ضعيفمتوسطجيد
حســب األنظمــة املطّبقــة يف بلديــة طوبــاس، تلتــزم البلديــة بنظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 2009 املعــدل 
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )19( لســنة 2018 يف املــادة )28( التــي تتضمــن مجموعــة مــن احملظــورات، التــي تســتوجب 

نزاهــة موظــف الهيئــة احملليــة وضمــان عــدم تضــارب مصاحلــه، وحتصينــه مــن احملابــاة واحملســوبية.28

ــى  ــة عل ــي حتــرص البلدي ــح، الت ــا الفســاد وتضــارب املصال ــع قضاي ــل م ــي تتعام ــن الت ــة والقوان ــى األنظم ــة إل وباإلضاف
تعريــف املوظفــن بهــا، ومنهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لعــام 2020 الــذي ينــص علــى اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح، 

وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2019م اخلــاص بنظــام الهدايــا. 

ولكــن ال توجــد أّي وثيقــة أو مدّونــة ســلوك معتمــدة ملوظفــي بلديــة طوبــاس فيمــا يخــص معاييــر األداء الســليم يف البلديــة 
وضمــان حتقيــق النتائــج الفضلــى يف تنفيــذ املهــام وجــودة اخلدمــة املقّدمــة إلــى اجلمهــور. 

أمــا فيمــا يتعلــق بتعليمــات اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، فقــد أشــار رئيــس البلديــة إلــى عــدم وجــود تعليمــات مخصصــة 
مكتوبــة ومعممــة داخــل البلديــة بهــذا اخلصــوص، وأّن البلديــة تلتــزم بالواجبــات جتــاه موظفيهــا، الســّيما يف كل مــا يتعلــق 
بأوضاعهــم الوظيفيــة، علــى أســاس االســتحقاق واجلــدارة، والتنافســية، وتكافــؤ الفــرص، خصوصــاً أّن القانــون يكفــل حــّق 

املوظــف يف التظلــم أو الشــكوى مــن أّي قــرار خاطــئ اتخــذ بحقــه29.

ولكــن وبحســب نتائــج تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول أعمــال بلديــة طوبــاس للعــام 2019م، فقــد نــص التقريــر 
علــى وجــود بعــض املالحظــات حــول عــدم وجــود وصــف وظيفــي دقيــق يحــدد املســؤوليات والواجبــات واملهــام والصالحيــات 
لــكّل وظائــف البلديــة، كمــا أّنــه ال يتــم تقييــم أداء املوظفــن ســنوياً، خالفــاً للمــادة رقــم )59( مــن نظــام موظفــي الهيئــات 

احملليــة رقــم )7( لعــام 2009 30. 

وبحســب معطيــات مديــر عــام البلديــة الســيد حســام أبــو عليــان فقــد قامــت البلديــة يف عــام 2010 بإعــداد وصــف وظيفــي 
دقيــق ملوظفيهــا، وهــذا الوصــف يشــمل املســؤوليات والواجبــات واملهــام والصالحيــات لــكل موقــع وظيفــي يف البلديــة، وهــو 
منشــور علــى صفحــة الفيســبوك اخلاصــة بالبلديــة ومت إعــداده مــن قبــل شــركة استشــارية مكلفــة مــن وزارة احلكــم احمللي.  

28  مقابلة مع السيد حسام أبو عليان، مصدر سابق.

29  مقابلة مع السيد خالد عبد الرازق، مصدر سابق.

30  تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول أعمال بلدية طوباس للعام 2019م.
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ثانيًا: مبادئ الشفافية 

آليات عمل الهيئة 

ضعيفمتوسطجيد
يقــول رئيــس البلديــة إّنــه يتابــع ويشــرف علــى كل تلــك األعمــال مــع الدوائــر 
بـــ »دليــل رئيــس وأعضــاء  املختصــة، والطواقــم الفنيــة، مســتعيناً أحيانــاً 
الهيئــات احملليــة«، الــذي أصدرتــه وزارة احلكــم احمللــي، وتناولــت فيــه كّل مــا 
هــو مطلــوب عملــه مــن املجلــس البلــدي يف األمــور اإلداريــة والقانونيــة واملالية 
واحلقــوق والواجبــات والعالقــة مــع املجتمــع احمللــي،31 مــن أجــل ضمــان جــودة 

املخرجــات يف املشــاريع، والــرد علــى املواطنــن يف حــال حــدوث أي خلــل. 
وإلــى جانــب القوانــن واألنظمــة الســارية يف البلديــة، تعتمــد البلديــة يف 
عملهــا علــى دليــل خدمــة اجلمهــور املنشــور بشــكل ورقــي وإلكترونــي. وهــو 
دليــل إجــراءات عمــل منوذجــي يقــوم علــى تقــدمي توصيــف لكافــة أعمــال 
وخدمــات البلديــة، مــن حيــث الوثائــق املطلــوب إرفاقهــا إلمتــام اخلدمــة، ومــن 

ــة32. ــث اخلطــوات واإلجــراءات املطلوب حي

وقــد قامــت البلديــة بإعــادة تأهيــل مركــز خدمــة اجلمهــور لتقــدمي كافــة خدمــات البلديــة للمواطنــن واملؤسســات يف جميــع 
املجــاالت، حيــث يعمــل املركــز اآلن علــى تقــدمي كافــة اخلدمــات حتــت ســقف واحــد، بحيــث يتجنــب املواطــن التنقــل بــن 
املكاتــب والدوائــر املختلفــة كــي ينجــز معامالتــه، ويف هــذا توفيــر للوقــت واملصاريــف. كمــا ميكــن التواصــل مــع مركــز خدمــة 
اجلمهــور، مــن خــالل الزيــارة املباشــرة أو مــن خــالل الهاتــف، ولكــن متــت مالحظــة عــدم وجــود بوابــة إلكترونيــة خاصــة 

لتعبئــة الطلبــات والنمــاذج. 

فيمــا يتعلــق بتوثيــق أعمــال الهيئــة، فهمــي حتفــظ بطريقــة إلكترونيــة ويدويــة، ويعتمــد املجلــس علــى ســجل يــدوي إلعــداد 
محاضــر اجللســات، ويقــوم بكتابــة احملضــر أثنــاء اجللســة مديــر عــام البلديــة املكلــف مــن املجلــس، ويتــم إعــداد احملضــر 
بــكل مجريــات اجللســة وتســجيل كافــة القــرارات ويوقــع عليهــا الرئيــس واألعضــاء احلاضــرون، والتــي يتــم نشــرها الحقــاً 

علــى صفحــة الفيســبوك اخلاصــة ببلديــة طوبــاس33. 

نشر املوازنة 

ضعيفمتوسطجيد
ــاً برنامــج الشــامل احملاســبي مــن إنتــاج شــركة  طــورت بلديــة طوبــاس أنظمتهــا املاليــة احملوســبة، حيــث تســتخدم حديث
ــوارد البشــرية،  ــب ونظــام امل ــات اخلاصــة باحلســابات واألصــول والروات ــع العملي ــق جمي ــك لتوثي اإلســراء للبرمجــة، وذل

والفوتــرة والتحصيــل وإدارة األصــول الثابتــة.34

وتفعيــاًل ملبــدأ الشــفافية، يقــول رئيــس بلديــة طوبــاس إّن البلديــة تقــوم بنشــر املوازنــة العامــة علــى صفحتهــا الرســمية 
ووســائل التواصــل االجتماعــي، باإلضافــة لنشــر تقاريــر مدقــق احلســابات اخلارجــي35. كمــا يؤكــد رئيــس البلديــة أّن قضيــة 
نشــر البيانــات واملعلومــات املاليــة هــذ جــزء مــن سياســة البلديــة التــي انتهجتهــا عــام 2014 مــن خــالل »وثيقــة سياســات 

اإلفصــاح العــام لبلديــة طوبــاس« والتــي مت إعدادهــا مــن قبــل البلديــة وبدعــم مــن شــركائها36. 

 http://www.molg.pna.ps/manual-final[1].pdf 31  دليل رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية الفلسطيني

.USAID 32  بلدية طوباس، دليل خدمة اجلمهور، 2014، الذي أجُنز بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عاملية وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية

33 مقابلة مع السيد حسام أبو عليان، مصدر سابق.
34 مقابلة مع السيدة سهى عريان، القائم بأعمال مدير الدائرة املالية يف بلدية طوباس، بتاريخ 10\3\2021. 

https://www.facebook.com/Tubas-Municipality-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8 35
  %B3-116127435219701

36 وثيقة سياسات اإلفصاح العام لبلدية طوباس، أب 2014. 

بأّنهــا  الناجحــة  المحليــة  الهيئــة  تعــّرف 

الهيئــة القــادرة علــى إتاحــة المعلومــات 

المتعلقــة بأعمالهــا الّطــالع المواطنيــن 

مــن أجــل التفاعــل المطلــوب بالمشــاركة 

والرقابــة المجتمعيــة فــي جميــع مراحــل 

المنصــوص  ووظائفهــا  مهامهــا  تنفيــذ 

المهمــات  وتلــك  بالتشــريعات،  عليهــا 

المتوقــع منهــا القيــام بهــا.
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ويجــدر التنويــه إلــى أّن موقــع البلديــة اإللكترونــي37 ال يعمــل حاليــاً، لذلــك ال يســتطيع املواطنــون االّطــالع علــى موازنــات 
األعــوام الســابقة بشــكل تفصيلــي، ولكــّن هــذه املوازنــات منشــورة علــى صفحــة الفيســبوك اخلاصــة بالبلديــة38، كمــا ال 

يوجــد ملــف إجنــاز للبلديــة، والــذي يجــب أن تعــده دائــرة العالقــات العامــة.

وأحيانــاً تعتمــد بلديــة طوبــاس علــى »موازنــة املواطــن« يف نشــر بياناتهــا املاليــة، وهــي أداة تعــرض البيانــات املاليــة 
علــى شــكل إنفو-جرافيــك، وصحيــح أّن هــذا األســلوب يف عــرض البيانــات املاليــة يســّهل قراءتهــا واســتيعابها مــن قبــل 
ــي  ــة، والت ــى صفحــة البلدي ــة عــام 2018 املعروضــة عل ــل موازن ــة39، مث ــر تفصيلي ــة غي ــة موازن املواطنــن، لكّنهــا يف النهاي

ــة. ــن تذهــب أمــوال البلدي ــى أي ــة، وإل ــي أمــوال البلدي ــن تأت تســتعرض مــن أي

ولكــّن عــدم تفعيــل املوقــع اإللكترونــي للبلديــة يعيــق عمليــة نشــر وايصــال املعلومــات والبيانــات املاليــة واإلداريــة والتشــغيلية 
ــادئ  ــن أهــم مب ــر م ــي تعتب ــادئ اإلفصــاح والشــفافية الت ــن مب ــف م ــة ســهلة وبســيطة ومباشــرة، ويضع ــور بطريق للجمه

احلوكمــة يف الهيئــات احملليــة، وحاليــاً تعمــل البلديــة علــى تطويــر موقعهــا اإللكترونــي وســيتم إطالقــه قريبــاً. 

نشر إجراءات الشكاوى 

ضعيفمتوسطجيد
لــدى بلديــة طوبــاس دليــل خــاص إلجــراءات الشــكاوى مت وضعــه عــام 2019م، حيــث تعتمــد البلديــة علــى هــذا الدليــل يف 
اســتقبال طلبــات الشــكاوى مــن خــالل مركــز خدمــات اجلمهــور، وفــق إجــراءات تفصيليــة توضــح كيفيــة تقــدمي الشــكوى، 
ومناذجهــا، واســتقبالها، ومعاييــر التعامــل مــع الشــكاوى الــواردة، واخلطــوات التــي تتــم معاجلتهــا فيهــا ومتــى يتــم إغــالق 

الشــكوى أو ترحيلهــا جلهــات االختصــاص، التــي تقــوم فيمــا بعــد بإعــداد تقريــر عنهــا40.

ولكــن كمــا أســلفنا فهنــاك مشــكلة يف آليــات نشــر البيانــات واملعلومــات اخلاصــة بعمــل البلديــة نتيجــة عــدم تفعيــل املوقــع 
اإللكترونــي الرســمي للبلديــة. 

آليات جمع الضرائب والرسوم 

ضعيفمتوسطجيد
تقــوم بلديــة طوبــاس كباقــي البلديــات بجمــع أشــكاٍل وأنــواٍع مختلفــة مــن اإليــرادات املاليــة املباشــرة، كالرســوم واألجــور 
واالشــتراكات وضرائــب احلــرف والصناعــات وضريبــة املعــارف وضريبــة اخلدمــات الدوريــة، وإيجــارات العقــارات اململوكــة 
للبلديــة، وتصديــر الشــهادات، ورســوم ترخيــص املركبــات مــن الديناموميتــر التابــع للبلديــة، وهــي إيــرادات يتوجــب علــى 

املواطــن دفعهــا مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــة وفــق األنظمــة والقوانــن41.

ــاس42 كمصــدر رئيســي، ومــن  ــاء طوب ــى الشــراء املباشــر مــن شــركة كهرب ــاس عل ــة طوب ــاء، تعتمــد بلدي وبالنســبة للكهرب
مشــروع الطاقــة املتجــددة43 كمصــدر ثانــوي، وتلتــزم بتزويــد املدينــة بهــا بنظــام الدفــع املســبق وفــق التســعيرة التــي يضعهــا 
مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء واملعلــن عنهــا مــن قبــل البلديــة44. علمــاً أّن مشــروع الكهربــاء يــدار مــن قبــل شــركة كهربــاء 

منطقــة طوبــاس والــذي تتــرأس مجلــس إدارتــه بلديــة طوبــاس حاليــاً. 

أمــا خدمــة امليــاه، فهــي متوفــرة مــن عــدة مصــادر منهــا اآلبــار االرتوازيــة التابعــة لســلطة امليــاه الفلســطينية، وهــي ميــاه 
صاحلــة لالســتخدام يف جميــع املجــاالت، تقــوم البلديــة بتحديــد تســعيرتها وتعلنهــا للمواطنــن45. وتســعى البلديــة حالّيــاً 

 www.tubas.ps  37
D8%A7%D8%A8%D8%88%D9%B7%D8%-A9%8A%D8%AF%D9%D8%84%D9%A8%38https://www.facebook.com/Tubas-Municipality-%D8

  116127435219701-B3%

39  موازنة املواطن، صفحة الفيسبوك التابعة لبلدية طوباس:
 https://www.facebook.com/TOUBASS/posts/2387665954608942

 .USAID 40  بلدية طوباس، دليل نظام وإجراءات الشكاوى، ودليل خدمة اجلمهور، 2014، الذي أجنز بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عاملية وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية

41  مقابلة مع السيدة سهى عريان، مصدر سابق، بتاريخ 2021/04/25.

42  تترأس بلدية طوباس مجلس إدارة شركة كهرباء طوباس. 

43  هو مشروع توليد كهرباء من خالل الطاقة الشمسية ومملوك لثالثة أطراف رئيسية وهي: بلدية طوباس، مجموعة من القطاع اخلاص، شركة كهرباء طوباس. 

44  مقابلة مع السيد حسام أبو عليان، مصدر سابق، بتاريخ 2021/04/25.

45  مقابلة مع السيدة سهى عريان، مصدر سابق.
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إلــى تطبيــق اســتخدام عــدادات ميــاه بالدفــع املســبق وربطهــا بالنظــام املالــي، كمــا هــو احلــال يف عــدادات الكهربــاء بالدفــع 
املســبق46. علمــاً أّن مشــروع امليــاه يــدار مــن قبــل مجلــس خدمــات الشــرب والصــرف الصحــي والــذي تتــرأس مجلــس إدارتــه 

بلديــة طوبــاس حاليــاً. 
ــوزراء اخلــاص  ــس ال ــرار مجل ــة حســب ق ــة الرســوم محــددة ومعلن ــق برســوم احلــرف والصناعــات، فقيم ــا يتعل ــا فيم أم
باحلــرف والصناعــات، الــذي وّحــد رســوم الترخيــص لكافــة احلــرف والصناعــات بـــ 25 دينــارا47ً، عــدا املتاجــر واحملــالت 
الكبيــرة التــي تــزداد قيمــة رســومها بزيــادة تعريفــة حســب عــدد األصنــاف، لتتــراوح أحيانــاً مــا بــن 75-50 دينــاراً ســنوّياً، 

وهــذا مبوجــب التنســيق مــع وزارة الصحــة، ومــا تتيحــه األنظمــة القانونيــة التــي متنــح هــذه الصالحيــة48.
وتعتبــر مســؤولة دائــرة احملاســبة أّن نظــام جمــع الرســوم والضرائــب يف البلديــة يقــوم علــى آليــات محــددة وواضحــة يحصل 
عليهــا املواطــن مــن خــالل زيارتــه للبلديــة أو ملركــز خدمــات اجلمهــور، وال يوجــد بهــا مجــال للتالعــب، نظــراً لوجــود نظــام 
مالــي رصــن وقوانــن ماليــة واضحــة، وقيــود دفــع وخصــم محوســبة وفــق برنامــج إلكترونــي تســتخدمه البلديــة بشــكل 
خــاص يقــوم علــى حتقيــق الرقابــة علــى األمــوال وإدارتهــا، مضيفــًة أّن كافــة الضرائــب والرســوم تُدفــع مباشــرة يف البلديــة. 

ولكــن وبحســب نتائــج تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 2019 حــول أعمــال بلديــة طوبــاس، فقــد وردت 
مالحظــة حــول عــدم اعتمــاد أو اســتخدام برنامــج الشــامل احملاســبي يف جميــع األقســام املاليــة يف البلديــة، كمــا أّن هنــاك 
مالحظــات علــى عمليــة حتققــات رســوم احلــرف والصناعــات والتــي ال تظهــر فيهــا املبالــغ املســتحقة علــى املكلّفــن خــالل 
العــام والتحققــات الســابقة واملبلــغ الكلــي املســتحق، كمــا أظهــر نفــس التقريــر أّنــه ال يوجــد ســجل مســتقل لقيــد حتققــات 

مشــتركي خدمــة النفايــات، باإلضافــة إلــى أّنــه ال يوجــد ســجل مســتقل إليجــار أمــالك البلديــة49. 
وقــد أكــدت الســيدة ســهى عريــان، القائــم بأعمــال مديــر الدائــرة املاليــة بــأّن البلديــة عملــت خــالل عــام 2020م و2021م 
علــى اعتمــاد برنامــج الشــامل احملاســبي لــكل أقســام البلديــة، حيــث حــدث تأخــر يف اعتمــاد برنامــج الشــامل احملاســبي 
ســابقاً خــالل عــام 2019 بســبب إجــراءات تركيــب البرنامــج والتدريــب عليــه مــن قبــل شــركة اإلســراء للبرمجــة واليــوم 

متــت معاجلــة هــذه املشــكلة. 
أيضــا أظهــر التقريــر أّن البلديــة ال تقــوم بإيــداع بــدل تأمــن رخــص األبنيــة يف احلســاب البنكــي اخلــاص فيــه، كمــا لــم 
تلتــزم البلديــة بقــرارات مجلــس التنظيــم األعلــى رقــم )30( بخصــوص تنظيــم األبنيــة والتنظيــم للهيئــات احملليــة لســنة 
2011م، بشــأن قيمــة الرســوم املســتوفاة بــدل مواقــف املركبــات، مــا أدى لضيــاع مبالــغ علــى خزينــة البلديــة تقــدر بقيمــة 

ــار أدرنــي. )57,000( دين
ــة حــول  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــر دي ــة املعــارف بحســب تقري ــرزت مجموعــة مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بضريب كمــا ب
ــات  ــذي أظهــر مجموعــة مــن التجــاوزات املتعلقــة بآلي ــاس عــام 2017، وال ــة طوب ــة املعــارف يف بلدي ــى ضريب ــة عل الرقاب
اجلبايــة، وأوجــه الصــرف، تتمثــل بضعــف اآلليــات واإلجــراءات، ووجــود خصومــات بــدون قــرارات للمكلفــن، وغيــاب توثيــق 
حملاضــر جلســات جلنــة املعــارف، وعــدم إعــداد تســويات بنكيــة حســب األصــول املهنيــة، وعــدم تســجيل العمليــات املاليــة 

لضريبــة املعــارف علــى برنامــج الشــامل احملاســبي املعتمــد مــن البلديــة حيــث يتــم االعتمــاد علــى التســجيل اليــدوي.

وأكــدت الســيدة ســهى عريــان، القائــم بأعمــال مديــر الدائــرة املاليــة بأّنــه كانــت هنــاك مشــكلة خــالل األعــوام الســابقة 
بطريقــة تســجيل وتوثيــق ضريبــة املعــارف، ولكــن مت حــل هــذه اإلشــكاليات حاليــاً، وإضافــة مركــز تكلفــة مخصــص لضريبــة 
املعــارف يف حســابات البلديــة ويف برنامــج الشــامل احملاســبي، حيــث يوضــح مركــز التكلفــة كافــة القيــود املتعلقــة بضريبــة 

املعــارف بشــكل تفصيلــي مــن حيــث اإليــرادات والديــون والنفقــات.

شفافية املشتريات والعطاءات 

ضعيفمتوسطجيد
تلتــزم بلديــة طوبــاس يف نظــام العطــاءات والشــراء والتوريــد، بدليــل إجــراءات التوريــدات، الذي وضعته البلديــة عام 2014، 
حيــث يقــوم القســم اإلداري يف البلديــة باســتقبال طلبــات الشــراء مــن األقســام املختلفــة، ويطــرح العطــاءات واملناقصــات 

46   صندوق تطوير وإقراض البلديات، مصدر سابق، ص9.

47  املادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2018 املعدل جلدول احلرف املصنفة بذيل قانون احلرف والصناعات رقم )16( لسنة 1953 وتعديالته.

48 مقابلة مع السيد حسام أبو عليان مصدر سابق.

49 تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول أعمال بلدية طوباس لعام 2019.
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ــام  ــة املوحــدة للشــراء الع ــة 50، والبواب ــي الرســمي للبلدي ــى الفيســبوك، واملوقــع اإللكترون ــة عل مــن خــالل صفحــة البلدي
اخلاصــة بالعطــاءات مــن خــالل املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام، والصحــف احملليــة، ولوحــة اإلعالنــات بالبلديــة، 
ــم  ــن يت ــن الذي ــن املعتمدي ــوم القســم اإلداري بإعــداد أوامــر شــراء للموردي ــاً لنظــام إدارة خــاص باملشــتريات، كمــا يق تبع
اختيارهــم بعــد توقيــع االتفاقيــات، ويتأكــد مــن الفواتيــر وعمليــة ضبطهــا وترتيبهــا حســب األصــول لقســم املاليــة، الســّيما 

أّنــه ينســق مــع قســم احملاســبة، ومعظــم األقســام ذات الصلــة51.

ومــن خــالل مراجعــة كافــة التقاريــر الرقابيــة اخلاصــة بأعمــال بلديــة طوبــاس والصــادرة عــن ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة، لــم تــرد أّيــة مالحظــات حــول عــدم التــزام البلديــة بإجــراءات نظــام املشــتريات 

والعطــاءات. 

شفافية اإلدارة 

ضعيفمتوسطجيد
تلتــزم بلديــة طوبــاس مــن خــالل دليــل إجــراءات العمــل بتصنيــف دوائــر 
البلديــة، وعمــل ووظائــف كل دائــرة وشــعبة وأهدافهــا، وعالقــات كّل 

دائــرة مــع الدوائــر األخــرى52.

ولكــن كمــا أســلفنا فاملوقــع اإللكترونــي الرســمي لبلديــة طوبــاس ال 
ــور  ــات عــن اجلمه ــات واملعلوم ــن البيان ــر م ــل، وهــذا يحجــب الكثي يعم
كســجل اجتماعــات كل جلســة للمجلــس البلــدي، وقــرارات جلنــة البنــاء 
والتنظيــم، والنشــاطات واملشــاريع التــي تنفذهــا البلديــة واملراحــل التــي 
وصلــت لهــا، والعطــاءات وإعالنــات الوظائــف، وأرقــام هواتــف االتصــال 

بالبلديــة والدوائــر واألقســام، وغيرهــا مــن املعلومــات املهمــة. 

وجتتهد البلدية بالنشــر من خالل صفحة الفيســبوك اخلاصة بالبلدية، 
ولكــن عنــد زيارتهــا واالطــالع علــى محتــوى الصفحــة لوحــظ غيــاب 
الكثيــر مــن املعلومــات، فضــاًل عــن أّن عمليــة البحــث عــن املعلومــات مــن 
خــالل صفحــات التواصــل االجتماعــي صعبــة علــى املواطنــن وال ميكــن 
االعتمــاد عليهــا يف احلصــول علــى املعلومــات والبيانــات األساســية. 
ــة  ــدى البلدي وبالرغــم مــن وجــود وثيقــة خاصــة بسياســات اإلفصــاح ل
ــه وبعــد االطــالع عليهــا ومقارنــة  والتــي مت وضعهــا عــام 2014م، إاّل أّن
الواقــع احلالــي لعمليــة اإلفصــاح يظهــر أّن معظــم بنــود هــذه الوثيقــة لــم 

تطّبــق لغايــة اآلن. 

   
نشر املعلومات املالية اخلاصة باألعضاء

ضعيفمتوسطجيد
فيمــا يتعلــق بنشــر املعلومــات املاليــة اخلاصــة باألعضــاء، التــي يقصــد بهــا اإلفصــاح عــن املمتلــكات اخلاصــة بهــم، فلــم 
تبــادر البلديــة لنشــر مثــل هــذه املعلومــات، كمــا ال توجــد مبــادرات ذاتيــة مــن قبــل أعضــاء املجلــس للتصريــح عــن ذممهــم 

املاليــة للجمهــور53.

علمــاً أّن اإلفصــاح عــن املمتلــكات اخلاصــة بأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة يعــّد مــن املمارســات الفضلــى يف الشــفافية، 
وهــو إجــراء وقائــي ملنــع الوقــوع يف الكســب غيــر املشــروع مــن قبــل األعضــاء أو تضــارب املصالــح عنــد اتخــاذ القــرارات.

50 املوقع اإللكتروني الرسمي ال يعمل حالياً بسبب مشاكل تقنية لذا لم نستطع التأكد من نشر البلدية لكل العطاءات عليه. 

51 مقابلة مع السيد حسام أبو عليان، مصدر سابق. 

52 دليل إجراءات العمل يف بلدية طوباس. 

53 مقابلة مع السيد حسام أبو عليان، مصدر سابق.

طوبــاس  لبلديــة  التنظيمــي  الهيــكل  يوفــر 
التسلســل  وأقســام  دوائــر  إلــى  المقســم 
الهرمــي  العمــودي  واالتصــال  اإلداري 
والمعتمــد وفــق دليــل إجــراءات العمــل فــي 
للمجلــس  صاحيــة  يعطــي  كمــا  البلديــة، 
علــى  باإلشــراف  المشــكلة،  ولجانــه  البلــدي 
واإلداريــة  التنفيذيــة  الدوائــر  مســؤولي 
والفنيــة،  ومســاءلتها عــن أعمالهــا، الســّيما 
أّن الصاحيــات والمســؤوليات محــددة لدوائــر 
الوصــف  أن  إلــى  أضافــة  المختلفــة،  الهيئــة 
اإلجــراءات  يوضــح  للمســؤولين  الوظيفــي 
الواجــب اتباعهــا فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة 
للعامليــن فيهــا، ســواء كانــت داخــل البلديــة 
لتســيير المعامــات اإلداريــة أمــام المواطنيــن، 
أو خدمــات خارجيــة، كميــاه، وكهرباء، وخدمات 

إلــخ . صحيــة... 



ثالثًا: نظم المساءلة 

اإلشراف على اخلدمات  
ضعيفمتوسطجيد

أشــار رئيــس البلديــة إلــى أّن االتصــال بــن موظفــي البلديــة ورئيــس البلديــة هــو اتصــال عمــودي يتبــع التسلســل الهرمــي 
يف الهيكليــة، حيــث يجــري التواصــل مــع اإلدارات واألقســام والشــعب ومراقبــة أعمالهــا عبــر مــدراء الدوائــر، ليقــوم رئيــس 

البلديــة بــدوره بتقــدمي تقريــر دوري عــن أعمــال البلديــة التــي يتســلمها مــن املوظفــن.
ومــن جهــة أخــرى، ميــارس رئيــس املجلــس إشــرافه العــام عبــر تشــكيل جلــان متخصصــة مــن أعضــاء املجلــس، كمــا ميــارس 
رؤســاء األقســام يف البلديــة أعمــال الرقابــة علــى عمــل موظفــي أقســامهم واألطــراف ذات العالقــة بعملهــم، كاملقاولــن مــن 
القطــاع اخلــاص يف حــال تنفيــذ أعمــال الطــرق أو التعهــدات، وبدورهــم يلتزمــون بتقــدمي تقاريرهــم إلــى املجلــس البلــدي. 

ولكــن ال يوجــد يف بلديــة طوبــاس وحــدة رقابــة داخليــة مســتقلة تضــم ذوي خبــرة واختصــاص، وهــذا يضعــف احلوكمــة 
داخــل البلديــة، ويجعــل عمليــة الرقابــة وكشــف ومعاجلــة األخطــاء واملشــاكل املتعلقــة باخلدمــات صعبــة، األمــر الــذي يبطــئ 

عمليــة حتســن جــودة اخلدمــات نتيجــة غيــاب الرقابــة عليهــا 54. 

احلرف والصناعات 

ضعيفمتوسطجيد
تلتــزم بلديــة طوبــاس يف إدارة احلــرف والصناعــات يف املدينــة بالقانــون رقــم )16( لســنة 1953، باإلضافــة إلــى قــرار 
ــم )16(  ــون احلــرف والصناعــات رق ــل قان ــة بذي ــدل جلــداول احلــرف املصنف ــم )1( لســنة 2018 املع ــوزراء رق ــس ال مجل
لســنة 1953 وتعديالتــه، حيــث تقــوم بالتفتيــش الــدوري علــى قطــاع احلــرف والصناعــات، ومتابعــة املخالفــات، وإخطــار 
احلــاالت غيــر املرخصــة، وتشــارك البلديــة اجلهــات ذات العالقــة، مثــل وزارة الصحــة )قســم الصحــة( يف التفتيــش علــى 
احملــال التجاريــة واألســواق للتأكــد مــن مواصفــات وســالمة األغذيــة، أو وزارة الصناعــة، والدفــاع املدنــي، ملتابعــة إجــراءات 

الســالمة يف الــورش الفنيــة والصناعيــة... إلــخ. 

ولكــن وبحســب نتائــج تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 2019 حــول أعمــال بلديــة طوبــاس، فقــد وردت مجموعــة 
مــن املالحظــات حــول ســجل حتققــات رســوم احلــرف والصناعــات والــذي ال تظهــر فيــه املبالــغ املســتحقة علــى املكلّفــن 
خــالل العــام والتحققــات الســابقة واملبلــغ الكلــي املســتحق، كمــا أظهــر نفــس التقريــر وجــود ضعــف يف ترخيــص وحتصيــل 
إيــرادات احلــرف والصناعــات، حيــث مت ترخيــص وإصــدار 280 رخصــة يف عــام 2019م مــن أصــل 800 محــل مقيــد يف 
ســجالت احلــرف والصناعــات يف املدينــة طوبــاس وبنســبة %35 مــن مجمــوع احملــالت واحلــرف، خالفــاً للمــادة رقــم )5( 

مــن النظــام املالــي للهيئــات احملليــة. 
وقــد أكــد الســيد محمــد دراغمــة مفتــش الصحــة يف بلديــة طوبــاس أّنــه خــالل عامــي 2020 و2021 مت إجــراء حصــر دقيــق 

بكافــة مبالــغ ذمم احلــرف والصناعــات وتســجيلها على برنامج الشــامل احملاســبي55. 

تقدمي التقارير الدورية للمجلس البلدي 

ضعيفمتوسطجيد
يقــدم موظفــو الدوائــر تقاريرهــم بحســب طبيعــة عمــل الدائــرة، فهنــاك دوائــر تقــّدم تقاريرهــا بشــكل أســبوعي، وأخــرى 
بشــكل شــهري وربــع ســنوي، وتقــدم التقاريــر بحســب التسلســل الهرمــي والوظيفــي إلــى مديــر الدائــرة، الــذي يرفعهــا بــدوره 
إلــى مديــر عــام البلديــة، ومــن ثــم إلــى رئيــس املجلــس البلــدي، الــذي يتابعهــا مباشــرة إذا لــم تكــن بحاجــة إلــى قــرار مــن 
املجلــس56. يف حــن يقــوم رئيــس البلديــة بتوضيــح تطــورات ومجريــات العمــل يف البلديــة ألعضــاء املجلــس أثنــاء جلســات 

54 نتائج تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول أعمال بلدية طوباس عام 2019م. 

55 مقابلة مع السيد محمد دراغمة مفتش الصحة يف بلدية طوباس بتاريخ 15\7\2021.

56 مقابلة مع السيد حسام أبو عليان، مصدر سابق، بتاريخ 2021/03/10، ومقابلة مع خالد عبد الرازق، مصدر سابق، بتاريخ 2021/04/25.
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ــة  ــا كاف ــة واملوضــح فيه ــر املكتوب ــك مــن خــالل تزويدهــم باخلطــط والتقاري ــي تعقــد بشــكل أســبوعي57، وذل ــس الت املجل
التفاصيــل اخلاصــة باملشــاريع وطبيعــة مواصفاتهــا، ويف بعــض األحيــان، هنــاك تفاصيــل ونقاشــات تكــون شــفوية يحــاط 

بهــا املجلــس البلــدي وال يســتدعي األمــر أن تكــون مكتوبــة. 

ويقســم املجلــس إلــى جلــان تســاعد رئيــس املجلــس يف إدارة البلديــة مــن خــالل املتابعــة مــع املديــر العــام للبلديــة ومــدراء 
األقســام والدوائــر، كل حســب اختصاصــه، وهــو مــا يســهل عمليــة النقــاش يف اجللســات األســبوعية، ويجعلهــم علــى اطــالع 

بشــكل مباشــر وعملــي أيضــاً علــى مجريــات األعمــال58.

التدقيق الداخلي يف البلدية 

ضعيفمتوسطجيد
ــات  ــة لهيئ ــة الداخلي ــل إجــراءات الرقاب ــى تعليمــات دلي ــي عل ــق الداخل ــاس يف ضبــط إجــراءات التدقي ــة طوب تعتمــد بلدي
احلكــم احمللــي الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي الــذي يهــدف لضمــان وســالمة النشــاط املالــي، وكفــاءة األداء وحســن 
ــي واإلداري لألنظمــة والقوانــن  اســتخدام الســلطة والكشــف عــن االنحرافــات، ومــدى انســجام ومطابقــة النشــاط املال
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 بعــن االعتبــار، 

وتقــوم بعمــل التعديــالت59. 

وقــد قامــت البلديــة بإعــداد تقريــر تشــخيصي لوظيفــة الرقابــة الداخليــة، يوضــح موقــع وظيفــة الرقابــة الداخليــة، 
ووظائفهــا، ومتطلباتهــا، وغيرهــا مــن التفاصيــل، ولكــن ال يوجــد يف بلديــة طوبــاس قســم رقابــة داخليــة مســتقلة تضــم ذوي 
خبــرة واختصــاص، وهــذا يضعــف احلوكمــة داخــل البلديــة، ويجعــل عمليــة الرقابــة وكشــف ومعاجلــة األخطــاء واملشــاكل 

املتعلقــة باخلدمــات صعبــة، األمــر الــذي يبطــئ عمليــة حتســن جــودة اخلدمــات نتيجــة غيــاب الرقابــة عليهــا 60. 

ــي أو قســم  ــة بعــدم وجــود مدقــق داخل ــاس متمثل ــة طوب ــة يف بلدي ــة الداخلي ــرة يف نظــام الرقاب ولكــن تبقــى الثغــرة الكبي
ــا بشــكل عــام.  ــة ويضعفه ــي، وهــذا يشــتت جهــود الرقاب ــق الداخل خــاص بالتدقي

نظام الشكاوى والعرائض واالعتراض 

ضعيفمتوسطجيد
يطبــق مركــز خدمــات اجلمهــور يف البلديــة سياســة البــاب املفتــوح، حيــث ميكــن ألي مواطــن أن يتقــدم بشــكواه يف أي وقــت 
يريــد مــن أوقــات عمــل البلديــة61، ويوجــد داخــل مركــز خدمــات اجلمهــور »صنــدوق مخصــص للشــكاوى« حيــث تتــم معاجلــة 

الشــكاوى وفــق اإلجــراءات املذكــورة يف دليــل خدمــات اجلمهــور. 

وقــال رئيــس البلديــة إّنــه يتــم اســتقبال الشــكاوى أيضــاً بشــكل وجاهــي مــن خــالل زيــارة مكتبيــة يف مقــر البلديــة، وبشــكل 
غيــر وجاهــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي أو هواتــف البلديــة، مشــيراً إلــى أّنــه ال توجــد منــاذج خاصــة بهــذه الطــرق 

لرفــع الشــكاوى.

وفيمــا يتعلــق بآليــات تقــدمي العرائــض واالعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي، تعتمــد البلديــة علــى دليــل نظــام 
وإجــراءات الشــكاوى، إذ يقــوم املجلــس بدراســة االعتــراض والــرد عليــه بشــكل شــفوي أو مكتــوب62.

57 مقابلة مع السيد خالد عبد الرازق، مصدر سابق، بتاريخ 2021/04/25.

58 دليل إجراءات العمل يف بلدية طوباس.

59 دليل اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية يف هيئات احلكم احمللي: 
http://halhul-city.ps/site/images/stories/IMG2017/finguide.pdf 

60 نتائج تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول أعمال بلدية طوباس عام 2019م. 

61 حسام أبو عليان، مصدر سابق.

62 حسام أبو عليان، مصدر سابق.
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التدقيق اخلارجي 

ضعيفمتوسطجيد
تشــير تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى أّن بلديــة طوبــاس مــن ضمــن البلديــات املدرجــة علــى اخلطــة الســنوية 
للديــوان والتــي جــرى اســتهدافها بالتدقيــق الشــامل يف العامــن األخيريــن 2019 و2021، حيــث صــدر تقريــر عــام 2019، 
بينمــا مــا زال تقريــر عــام 2021 غيــر جاهــز. كمــا قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــام 2018 بإجــراء تدقيــق خــاص 
حــول ضريبــة املعــارف يف بلديــة طوبــاس للتأكــد مــن ســالمة اإلجــراءات التــي تتبعهــا جلنــة املعــارف يف بلديــة طوبــاس 
ــة  ــة بالقوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا بشــأن ضريب ــزام اللجن يف أعمالهــا وانشــطتها خــالل عــام 2017، والتأكــد مــن الت
املعــارف، باإلضافــة إلــى كشــف أوجــه االنحــراف املالــي واإلداري يف أعمــال اللجنــة، وقــد قامــت بلديــة طوبــاس بالــرد علــى 
مالحظــات تقريــر الديــوان وعاجلــت جــزءاً مــن هــذه املالحظــات ولكــن بقيــت مجموعــة مــن التوصيــات واملالحظــات التــي 

يجــب اســتدراكها. 

ــة أّن  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــذي صــدر عــام 2019، وأعلمــت دي ــر ال ــى التقري ــرد عل ــاس بال ــة طوب ــا قامــت بلدي كم
املجلــس البلــدي قــرر يف جلســته رقــم 21\2020 املنعقــدة بتاريــخ 10\10\2022 اتخــاذ الــالزم للعمــل بالتوصيــات الــواردة 

يف التقريــر حســب اإلمكانيــات املتاحــة63. 

ويؤكــد الســيد حســام أبــو عليــان مديــر بلديــة طوبــاس، أّن البلديــة تتعــاون بشــكل كامــل مــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، 
وحتــاول وفــق إمكانياتهــا وقدراتهــا معاجلــة كافــة املالحظــات والثغــرات الــواردة يف تقاريــر الديــوان، وقــد عاجلــت البلديــة 

يف الفتــرة األخيــرة الكثيــر مــن املالحظــات الــواردة يف التقاريــر. 

املساءلة واملشاركة املجتمعية 
ضعيفمتوسطجيد

يشــير الســيد حســام أبــو عليــان مديــر عــام البلديــة إلــى أّن البلديــة تقــوم بدعــوة املواطنــن واملؤسســات احملليــة مــن 

خــالل الدعــوات الشــخصية، أو وســائل التواصــل االجتماعــي، أو الدعــوات يف األماكــن العامــة، لالجتماعــات االستشــارية 
ملناقشــة واقــع تقــدمي اخلدمــات واملشــاريع املقترحــة يف البلديــة، وذلــك 

حســب الظــروف واحلاجــة. 

مؤخــراً مت إعــادة تفعيــل جلنــة املســاءلة املجتمعيــة يف بلديــة طوبــاس 
ــر وإقــراض  ــدوق تطوي ــاون مــع مؤسســة Reform وصن مــن خــالل التع
البلديــات، ويف لقــاء مــع مجموعــة بؤريــة مــن أعضــاء هــذه اللجنــة يف 
مقــر بلديــة طوبــاس يــوم 7 أبريــل 2021، حتــدث الكثيــرون عــن أهميــة 
قبــول املجلــس البلــدي بــدور اللجنــة ودعــم عملهــا، وأّن هنــاك الكثيــر مــن 
القضايــا واملشــاكل املتراكمــة التــي يجــب حلّهــا يف طوبــاس بالتعــاون الوثيــق 

ــة.  ــة وباقــي مؤسســات املدين مــع البلدي

ولوحــظ خــالل االجتمــاع أّن غالبيــة أعضــاء اللجنــة مــن الفئــات الشــابة 
ومــن كال اجلنســن مــا يعطــي شــعور بالراحــة واإليجابيــة، ويعكــس متثيــاًل 
مجتمعيــاً أفضــل. وبشــكل عــام اتفــق غالبيــة املشــاركن واملشــاركات يف 
ــر  ــي متعــاون وميكــن تطوي ــدي احلال ــى أّن املجلــس البل ــة املســاءلة عل جلن
العالقــة معــه مــن أجــل خدمــات أفضــل للجميــع. كمــا يوجــد يف البلديــة 
جلنة مشــاركة مجتمعية، وجلنة العشــائر والســلم األهلي، ومجلس شــبابي 
طوبــاس، وهــذه األطــر تعــزز نهــج املشــاركة واملســاءلة يف عمــل البلديــة 64. 

63 كتاب الرد على ديوان الرقابة املالية واإلدارية الصادر من بلدية طوباس بتاريخ 10\10\2020م حتت رقم 1\27\2058

64 السيد حسام أبو عليان، مصدر سابق

مــع  الشــراكة  علــى  طوبــاس  بلديــة  تحــرص 
بمختلــف  والمواطنيــن  المحلــي  المجتمــع 
هــذه  تعزيــز  علــى  منهــا  وحرصــًا  فئاتهــم، 
باســتحداث  البلديــة  قامــت  والثقــة  العاقــة 
مركــز  داخــل  والشــكاوى  الطلبــات  نظــام 
اســتام  بموجبــه  ليتــم  الجمهــور  خدمــات 
الشــكاوى وفــق نمــوذج خــاص يظهــر موضــوع 
وآليــات  المشــتكي،  وعنــوان  الشــكوى، 
تتــم  وبعدهــا  الــرد،  وجهــة  معــه،  التواصــل 
حيــث  المواطنيــن،  شــكاوى  كافــة  متابعــة 
تقــوم وحــدة خاصــة بالمتابعــة والتنســيق مــع 
الشــكوى  بموضــوع  العاقــة  ذات  األقســام 
أو االقتــراح واالتصــال مــع مقدمهــا للــرد عليــه 

المتبــع. النظــام  حســب 

دليل خدمات الجمهور في بلدية طوباس 
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اخلطة االستراتيجية 

ضعيفمتوسطجيد

لألعــوام  االســتراتيجية  خطتهــا  يف  طوبــاس  بلديــة  ارتكــزت 

املشــاركة،  وهــي  املبــادئ  مــن  مجموعــة  علــى   2021-2018
ــة، وشــمولية التشــخيص والبعــد  والشــفافية واملســاءلة، والتكاملي

والفعاليــة. والكفــاءة  االســتراتيجي، 

ولضمــان النهــج التشــاركي، فقــد مت إشــراك حوالــي 100 مشــارك 
ومشــاركة مــن مختلــف مكونــات املجتمــع احمللــي بشــكل عــام، 
والفئــات الضعيفــة وخاصــة املــرأة والشــباب واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بشــكل خــاص يف مختلــف مراحــل عمليــة التخطيــط، 
ودمــج  جهــة،  مــن  التنمويــة  اللجــان  يف  متثيلهــم  عبــر  وذلــك 
احتياجاتهــم وأولوياتهــم يف اخلطــة التنمويــة احملليــة مــن جهــة 
أخــرى، وترجمتهــا إلــى برامــج ومشــاريع يف املجــاالت التنمويــة 

املختلفــة.

وقــد اعتمــدت بلديــة طوبــاس علــى هيكليــة إدارة عمليــة التخطيط 
ــي،  ــل التخطيــط التنمــوي احملل ــي املقترحــة يف دلي التنمــوي احملل
وحيــث أطلقــت البلديــة عمليــة التخطيــط التنمــوي احمللــي يف لقــاء 
البيــت املفتــوح املنعقــد بتاريــخ 2018/5/23، واســتكملت تشــكيل 
اللجــان التنمويــة التــي عملــت كل منهــا يف مجــال تخصصهــا، وقــد 
وفــرت البلديــة البيانــات واملعلومــات الالزمــة لــكل مجــال تنمــوي، 

وعملــت اللجــان حســب أدوارهــا ومســؤولياتها.

وقــد متــت دعــوة املجتمــع احمللــي واملؤسســات األهليــة وممثلــي 
إطــالق  خــالل  مــن  طوبــاس  مدينــة  يف  املختلفــة  القطاعــات 
الدعــوات العامــة والدعــوات الشــخصية، إضافــة إلــى اإلعــالن 
عــن اللقــاءات مــن خــالل املوقــع اإللكترونــي للبلديــة وصفحــة 

الهاتفيــة65. واالتصــاالت  بهــا،  اخلاصــة  الفيســبوك 

تشــخيص  علــى  احمللــي،  التنمــوي  التخطيــط  عمليــة  وركــزت 
وحتليــل أربعــة مجــاالت تنمويــة رئيســية وهــي مجــال البيئــة والبنى 

التحتيــة، وتنميــة االقتصــاد احمللــي، والتنميــة االجتماعيــة والتمكــن، واإلدارة واحلكــم الرشــيد.

وبشــكل عــام تؤكــد م. مهــا مجاهــد صوافطــة، منســقة فريــق التخطيــط األساســي66، بــأّن عمليــة التخطيــط احمللــي 
اليــوم مــن العمليــات األساســية واملهمــة التــي تشــرف علــى تنفيذهــا عــدة جهــات كــوزارة احلكــم احمللــي، وصنــدوق تطويــر 
وإقــراض البلديــات، واملؤسســات الدوليــة الداعمــة لقطــاع احلكــم احمللــي مــا يضمــن تنفيذهــا بالشــكل املطلــوب وضمــان 
أكبــر مشــاركة مــن قبــل املجتمــع احمللــي، حيــث يعتبــر عنصــر املشــاركة مــن أهــم عناصــر جنــاح وشــرعية أّي خطــة 

اســتراتيجية. 

تشكيل مجلس استشاري للبلدية 
ضعيفمتوسطجيد

يؤكــد الســيد حســام أبــو عليــان مديــر بلديــة طوبــاس، أّن البلديــة حاولــت خــالل الســنوات املاضيــة تشــكيل مجلــس 
استشــاري مــن املواطنــن واملؤسســات احملليــة، ولكــن العتبــارات معينــة لــم تنجــح البلديــة يف ذلــك، لذلــك فهــي حتــاول 

65 اتصال هاتفي مع السيدة مها دراغمة، رئيسة جمعية طوباس اخليرية وإحدى أعضاء جلان اخلطة االستراتيجية التخصصية.  
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مــن  نابعــة  ورســالة  برؤيــة  طوبــاس  بلديــة  تنطلــق 
خطتهــا االســتراتيجية لألعــوام 2018-2021 والتــي 
تــم إعدادهــا بمشــاركة مجتمعيــة واســعة، فالبلديــة 
تؤمــن بضــرورة إشــراك المجتمــع المحلــي ومنظمــات 
المحلــي  التخطيــط  عمليــة  فــي  المدنــي  المجتمــع 
التنمويــة لضمــان نجــاح هــذه العمليــة، وقــد بــدأت 
منــذ  التخطيــط  عمليــة  بممارســة  طوبــاس  بلديــة 
حينــه  فــي  التخطيــط  عمليــة  وكانــت   ،2009 عــام 
العمليــة  واكبــوا  ومستشــارين  خبــراء  بإشــراف  تتــم 
تدريــب كادر  خطــوة بخطــوة، والتــي مــن أهدافهــا 
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لمدينــة  المحليــة  التنمويــة  الخطــة  حرصــت  وقــد 
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وثيقة الخطة االستراتيجية 

االســتعاضة عــن هــذه اخلطــوة بخطــوات أخــرى، مثــل تشــكيل جلــان مجتمعيــة ملعاجلــة بعــض املشــاكل، وجلــان مســاءلة 
ــل يف أّن تفاعــل املواطنــن ليــس  ــاك مشــكلة تتمث ــة، وجلــان شــبابية، وجلــان نســوية، ولكــن بشــكل عــام فــإّن هن مجتمعي
باملســتوى املطلــوب أحيانــاً، وهــذا يحــد مــن دافعيــة البلديــة لتشــكيل جلــان جديــدة خوفــاً مــن عــدم جــدوى وفاعليــة عملهــا. 

نشاطات ومشاريع املجتمع احمللي 

ضعيفمتوسطجيد
أعــرب الســيد خالــد عبــد الــرازق رئيــس بلديــة طوبــاس عــن رضــاه عــن شــراكة بلديــة طوبــاس مــع املجتمــع احمللــي يف 
مجــال تنفيــذ املشــاريع واألنشــطة املختلفــة، حيــث تنفــذ ســنوياً عشــرات األنشــطة واملبــادرات املجتمعيــة يف مدينــة طوبــاس 
والتــي تكــون البلديــة جــزءاً منهــا ومــن تنفيذهــا، وحتتــوي صفحــة البلديــة واملؤسســات احملليــة يف طوبــاس علــى أخبــار هــذه 

األنشطة بشكل مستمر، ومنها على سبيل املثال ال احلصر67:
	 ــاس ــة طوب ــح جمعي ــي للنســاء لصال ــب مهن ــز تدري إنشــاء مرك

اخليريــة، يضــم مركــزاً متخصصــاً للتدريــب علــى مجموعــة 
مــن املهــن واحلــرف كالطبــخ، والتجميــل وغيرهــا. 

	 ــا ــزة أوكســجن ملرضــى كورون ــة لشــراء أجه حمــالت مجتمعي
ــاس.  ــزكاة يف طوب ــة أمــوال ال ــاون مــع جلن بالتع

	 حمــالت مجتمعيــة لشــراء معــدات وأجهــزة طبيــة لصالــح مركز
صحــي طوباس. 

	 بنــاء وتشــطيب مدرســة الدكتــور ســالم أبــو خيــزران بالتعــاون
مــع بلديــة طوبــاس. 

	 .شراء أرض لصالح بناء مركز صحي لصالح وزارة الصحة

كمــا أّن هنــاك عشــرات املشــاريع املذكــورة يف اخلطــة االســتراتيجية 
ــع املجتمــع احمللــي  ــى الشــراكة م ــاس 2018-2021 تقــوم عل لطوب
واملؤسســات األهليــة املختلفــة، وهــذا النهــج يف الشــراكة واضــح 
يف توجهــات البلديــة نحــو العمــل واالســتجابة الحتياجــات املجتمــع 

احمللــي68. 

محكمة البلدية 

ضعيفمتوسطجيد
يقــول الســيد عمــاد الديــن منــر دراغمــة، املستشــار القانونــي لبلديــة طوبــاس، إنــه لــم تــرد خــالل العالــم املاضــي الكثيــر 
مــن القضايــا، ســواء مــن البلديــة علــى املواطنــن، أو مــن املواطنــن علــى البلديــة، باســتثناء مــا يتعلــق مبوضــوع مخالفــات 
البنــاء واالعتــداء علــى الشــوارع، وتســوية األراضــي، حيــث وردت حوالــي 20-30 قضيــة فقــط خــالل العــام املاضــي 

.692020

ويرجــع الســيد عمــاد الديــن دراغمــة عــدد القضايــا القليــل الفتــرة األخيــرة الــى أوضــاع جائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى أّن 
كثيــراً مــن القضايــا يتــم حلهــا مــن خــالل البلديــة، لــذا لــم يتــم حتويلهــا للمحكمــة. 
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 2018/10/2 بتاريــخ  الفلســطيني  الرئيــس  صــادق 
الهيئــات  إنشــاء محاكــم  بقانــون بشــأن  قــرار  علــى 
بموجبــه  نشــأت  والــذي   ،2018 لســنة  المحليــة 
تســمى  محافظــة  كل  فــي  متخصصــة  محكمــة 
فــي  بالنظــر  تختــص  المحليــة  الهيئــات  محكمــة 
المخالفــات التــي ترتكــب ضمــن دائــرة االختصــاص 
التشــريعات  ألحــكام  خافــًا  للمحكمــة  المكانــي 

المحليــة. الهيئــات  ألعمــال  الناظمــة 

فيمــا يتعلــق بمحكمــة بلديــة طوبــاس وبنــاء علــى 
القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن تعديــل 
القــرار بقانــون رقــم )32( لســنة 2018 بشــأن محاكــم 
 2018/10/2 بتاريــخ  الصــادر  المحليــة  الهيئــات 
الــذي أنشــئت بموجبــه محكمــة متخصصــة فــي كل 
محافظــة مــن محافظــات الوطــن تســمى محكمــة 
المحاكــم  تكــون ضمــن تشــكيل  المحليــة  الهيئــات 
التعامــل  بلديــة طوبــاس  باشــرت  النظاميــة، فقــد 

مــع المحكمــة.

جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية
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رابعًا: الفساد ومكافحته في بلدية طوباس 

مكافحة الفساد

ضعيفمتوسطجيد
لــم يتــم خــالل الســنوات األخيــرة ضبــط أّي حالــة 
داخــل بلديــة طوبــاس ترتقــي لتصبــح قضيــة فســاد 
تلــزم التحويــل إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد70، ولكــّن 
هــذا ال يعنــي أّنــه ال يوجــد أّيــة شــكاوى أو تبليغــات 
ضــد البلديــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد، وهــذا أمــر 
طبيعــي فمــن حــّق أّي مواطــن أو جهــة التبليــغ عــن 
شــبهات الفســاد، ولكــّن هــذا ال يعنــي بالضــرورة 

وجــود فســاد يف عمــل البلديــة. 

رفع الوعي مبكافحة الفساد

ضعيفمتوسطجيد
يقــول الســيد حســام أبــو عليــان، مديــر بلديــة طوبــاس، إّن العاملــن يف البلديــة شــاركوا واســتفادوا مــن الــدورات التدريبيــة 
التــي عقدتهــا هيئــة مكافحــة الفســاد، باإلضافــة ألنشــطة ائتــالف أمــان الــذي قــام بــدوره بتنظيــم عــدة أنشــطة توعويــة 

وجلســات بنــاء القــدرات للهيئــات احملليــة، وشــاركت فيهــا بلديــة طوبــاس بشــكل مباشــر.

لكــن يــرى الســيد حســام أبــو عليــان أّن هنــاك حاجــة كبيــرة لعمليــة التوعيــة وبنــاء القــدرات باســتمرار، وخاصــة يف مجــال 
إدارة املــال العــام ومــا يرتبــط فيــه مــن عمليــات وإجــراءات، كمــا أّن هنــاك أهميــة لتعزيــز التدريــب علــى اإلجــراءات 

الوقائيــة املانعــة للفســاد داخــل هيئــات احلكــم احمللــي. 

70 مقابلة مع رئيس البلدية خالد عبد الرازق، ومدير عام البلدية حسام أبو عليان، مصدر سابق. 

إّن للهيئــات المحليــة دورًا كبيــرًا فــي جهــود مكافحــة الفســاد مــن 
واســتجابتها  المواطنيــن،  مــع  وعاقتهــا  حوكمتهــا  تعزيــز  خــال 
ــن مســتوى نزاهــة وجــودة  ــة مــا يحسِّ لمبــادرات المســاءلة المجتمعّي
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن األمــر الــذي يؤثــر وبشــكل مباشــر فــي 
تغييــر االنطبــاع العــام لــدى عمــوم المواطنيــن عــن أداء تلــك الهيئــات 
مكافحــة  هيئــة  اختصــاص  يظهــر  بالمقابــل  للرضــا،  يميــل  ويجعلــه 
الفســاد وفــق مــا ورد فــي المــادة )8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
تتعلــق  اختصاصــات  للهيئــة  أّن  وتعدياتــه،   2005 لســنة   )1( رقــم 
المجتمــع  الفســاد، مــن خــال توعيــة  الوقائيــة لمكافحــة  بالتدابيــر 
بمخاطــر  وتبصيرهــم  الرســمية  وغيــر  الرســمية  مســتوياته  بكافــة 
جرائــم الفســاد وآثــاره وآليــات مكافحتــه وتعزيــز قيــم النزاهــة، وذلــك 
بالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة، ســواء المؤسســات الرســمية أو 

غيــر الرســمية أو اإلعاميــة... إلــخ.
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االستنتاجات الخاصة ببلدية طوباس
على املستوى العام: 

تواجــه بلديــة طوبــاس تأخيــراً يف إجــراء االنتخابــات ألكثــر مــن دورة كباقــي هيئــات احلكــم احمللــي وباقــي 	 
القطاعــات األخــرى، لكــّن 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 لالنقســام.

ــج 	  ــد مــن تطويرهــا مــن أجــل أن تعال ــن والتشــريعات الفلســطينية قدميــة وال ب ــت بعــض القوان ــا زال م
الضعــف القانونــي املطلــوب الــذي ميكــن أن يعــزز الالمركزيــة، ومينــع تداخــل الصالحيــات وتهديــد 

اســتقاللية القــرار علــى املســتوى احمللــي.

وجــود نقــص يف التشــريعات التــي تنظــم العالقــة بــن القطــاع اخلــاص والقطــاع األهلــي مــن جهــة، 	 
والبلديــة مــن جهــة أخــرى، خاصــة يف مجــال الشــراكات وإدارة االســتثمارات املشــتركة.

ــة املســتقلة للبلديــة يف مباشــرة إدارتهــا وقراراتهــا، ولكــن يشــترط موافقــة 	  وجــود الشــخصية االعتباري
وزيــر احلكــم احمللــي علــى الكثيــر مــن الصالحيــات، وهــو مــا يعيــق عمــل البلديــة يف بعــض األحيــان. 

على مستوى قيم النزاهة :

ــة طوبــاس ملتزمــون باألنظمــة والقوانــن التــي مــن شــأنها 	  ــون يف بلدي ــدي والعامل أعضــاء املجلــس البل
تعزيــز قيــم النزاهــة يف عمــل املجلــس البلــدي، والــواردة واملتضمنــة يف القوانــن واألنظمــة املرتبطــة بعمــل 
الهيئــات احملليــة الفلســطينية، كمــا يلتــزم أعضــاء املجلــس البلــدي بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة إلــى هيئــة 

مكافحــة الفســاد. 

أعضــاء املجلــس البلــدي قامــوا بالتوقيــع علــى ميثــاق شــرف رئيــس وأعضــاء مجلــس الهيئــات احملليــة 	 
الصــادر مــن قبــل االحتــاد الفلســطيني للهيئــات احملليــة، وهــم ملتزمــون أدبيــاً وأخالقيــاً مبــا ورد فيــه. 

ــه 	  ــدي أّن ــس البل ــد املجل ــن يؤك ــة، ولك ــن يف البلدي ــن والعامل ــات ســلوك خاصــة باملوظف ال توجــد مدّون
يتعامــل مــع املوظفــن علــى أســاس االســتحقاق واجلــدارة، والتنافســية، وتكافــؤ الفــرص.

ــل إجــراءات العمــل 	  ــة جتــري وفــق دلي ــي البلدي ــن موظف ــاس إجــراءات واضحــة لتعي ــة طوب ــى بلدي تتبن
ــص  ــي ن ــة الت ــاً لإلجــراءات املتتابع ــدون واســطة أو محســوبية، ووفق ــة شــفافة، ب ــة بطريق داخــل البلدي
عليــه القانــون، حيــث متــر عمليــة التوظيــف بعــدة مراحــل متسلســلة، ولكــن هنــاك حاجــة لتطويــر نظــام 

ــة. ــم أداء املوظفــن داخــل البلدي تقيي

ــل إجــراءات 	  ــا دلي ــة خاصــة بالعطــاءات ولديه ــام، وتوجــد جلن ــاس نظــام الشــراء الع ــة طوب ــق بلدي تطب
توريــد تسترشــد بــه، ويتــم تشــكيل جلنــة فتــح العطــاء، وجلنــة البــت، وجلــان الشــراء واالســتالم االبتدائــي 
والنهائــي، وغيــر ذلــك مــن األحــكام التــي تضمــن النزاهــة، ولكــن ال يوجــد قســم خــاص للمشــتريات يف 

البلديــة.

هنــاك نقــص يف الكــوادر البشــرية املؤهلــة داخــل البلديــة، مــا ينعكــس ســلباً علــى أداء البلديــة يف 	 
مختلــف املجــاالت وخاصــة أّن هنــاك نقصــاً واضحــاً يف مجــاالت الرقابــة الداخليــة، واإلعــالم الرقمــي، 

والعالقــات العامــة. 

على مستوى االلتزام مببادئ الشفافية

يتــم احتــرام مبــادئ الشــفافية بشــكل عــام يف أعمــال البلديــة، حيــث أظهــرت يف خطتهــا التنمويــة 	 
ــات  ــة للتجمع ــا التنموي ــة أهدافه ــة ورســالتها، وأولوي ــة البلدي االســتراتيجية لألعــوام 2018-2021، رؤي
الســكانية وحتديــد البرامــج واملشــاريع القــادرة علــى حتقيــق هــذه األهــداف خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، 
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مبــا يتماشــى مــع تطلعــات الســكان مــع األخــذ بعــن االعتبــار املــوارد املتاحــة واملعيقــات، خاصــة املتعلقــة 
منهــا باالحتــالل. 

ــوان 	  ــت عن ــة، والتــي حمل ــي بشــكل مباشــر يف وضــع اخلطــة االســتراتيجية للبلدي شــارك املجتمــع احملل
ــاس 2021-2018«.  ــة طوب ــة ملدين ــة احمللي »اخلطــة التنموي

توفــر البلديــة املعلومــات اخلاصــة بعملهــا بشــكل عــام، حيــث تنشــر البلديــة علــى صفحتهــا علــى موقــع 	 
الفيســبوك أخبارهــا والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، باإلضافــة إلــى قــرارات املجلــس لــكل جلســة، ولكــن 
ال يوجــد تقريــر »إجنــازات ســنوي لبلديــة طوبــاس«، كمــا أّن محتــوى البيانــات واملعلومــات بحاجــة إلــى 

تطويــر مــن حيــث احملتــوى والعــرض لتصبــح أكثــر فهمــاً مــن قبــل املواطــن. 

ــة 	  ــى كاف ــة يف الوصــول إل ــاك صعوب ــة الســنوية بشــكل دوري، وهن ــا املالي ــاس موازنته ــة طوب تنشــر بلدي
املوازنــات مــن خــالل املوقــع اإللكترونــي املتعطــل حاليــاً، أو مــن خــالل صفحتهــا علــى الفيســبوك، ســواء 
للمهتمــن واملعنيــن مــن الباحثــن، أو بالنســبة للمواطنــن، ولكــّن البلديــة تنشــر أحيانــاً املوازنــة على شــكل 

إنفو-جرافيــك لتســّهل قراءتهــا واســتيعابها مــن قبــل املواطنــن.

هنــاك معلومــات وافيــة وموثقــة عــن مهــام كل قســم مــن أقســام البلديــة واختصاصاتــه مــن خــالل دليــل 	 
ــى  ــة عل ــى صفحــة البلدي ــة عل ــة واألقســام املختلف ــف البلدي ــام هوات ــم نشــر أرق »إجــراءات العمــل«، ويت

الفيســبوك.

تنشــر البلديــة تقاريــر مدققــي احلســابات اخلارجيــن على صفحتها على الفيســبوك، وتلتزم باملالحظات 	 
والتوصيــات التــي يوردهــا املدقق يف التقرير.

تطــرح البلديــة العطــاءات واملناقصــات مــن خــالل صفحتها على الفيســبوك، والبوابــة اخلاصة بالعطاءات 	 
مــن خــالل مجلــس الشــراء األعلــى، والصحــف احملليــة، ولوحــة اإلعالنــات بالبلديــة، ووســائل التواصــل 

االجتماعــي املختلفة.

على مستوى املساءلة  

تتوفــر هيكليــة واضحــة وآليــات إلدارة عمــل البلديــة مــن قبــل املجلــس ورئيــس البلديــة ومديرهــا، ومــدراء 	 
األقســام. وتعتمــد يف إدارتهــا علــى »دليــل إجــراءات العمــل اخلــاص ببلديــة طوبــاس«، و »دليــل إجــراءات 
العمــل اخلــاص بأعضــاء الهيئــات احملليــة«، حيــث يوجــد توصيــف لكافــة أعمــال وأقســام وخدمــات 
البلديــة، مــن حيــث الوثائــق املطلــوب إرفاقهــا إلمتــام اخلدمــة، وهــو مــا يوفــر إجــراءات إشــراف ومســاءلة 
فعالــة ومباشــرة، ومحاســبة جديــة علــى أعمــال املقاولــن ومــزودي اخلدمــات، مــن قبــل املجلــس البلــدي 
واألقســام املختصــة يف البلديــة. إذ يقــدم اجلهــاز التنفيــذي يف البلديــة التقاريــر بانتظــام إلــى املجلــس 
البلــدي الــذي يناقشــها بــدوره 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، 	 
ــة عــام 2020،  ــر عــن البلدي ــه آخــر تقري ــم يصــدر ل ــة، الــذي ل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب مــن قبــل دي
باإلضافــة إلــى تقريــري عــام 2018 و2019 اللذيْــن مت خاللهمــا توجيــه بعــض املالحظــات للبلديــة التــي 
اســتجابت بدورهــا وتعمــل علــى تصحيحهــا، إضافــة إلــى تقريــر عــام 2018، الــذي كان خاّصــاً بالرقابــة 
علــى ضريبــة املعــارف، فضــاًل عــن تقريــر آخــر خــاص بشــركة كهربــاء طوبــاس عــام 2018م والتــي تتــرأس 

بلديــة طوبــاس مجلــس إدارتهــا.

ــل اخلطــوات 	  ــث يشــرح هــذا الدلي ــوب، حي ــل ونظــام إجــراءات شــكاوى مكت ــة مبوجــب دلي تعمــل البلدي
التــي تتــم فيهــا معاجلــة الشــكوى منــذ بدايتهــا حتــى يتــم إغالقهــا أو ترحيلهــا جلهــات االختصــاص. وقــد 
قامــت البلديــة بإنشــاء مركــز خدمــة اجلمهــور، ليوفــر كافــة اخلدمــات حتــت ســقف واحــد، ومــن ضمنهــا 
اســتقبال كافــة أشــكال الشــكاوى، حتــى غيــر الوجاهيــة منهــا )املرســلة عبــر اإلمييــل ووســائل التواصــل 
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االجتماعــي(، ويتــم التعامــل معهــا بشــكل محوســب، مــن أجــل تســهيل وتبســيط عمليــة تقدميهــا، ومتابعــة 
ســير املعاملــة بشــكل إلكترونــي، مبــا مينــع فقدانهــا وضياعهــا، ويســهل حتقيــق مبــدأ الرقابــة يف ضبــط 

ســير املعاملــة واملتابعــة املســتمرة إلنهائهــا ضمــن الفتــرة احملــددة.

ال يوجــد نظــام أو دليــل منشــور لتوجيــه املواطنــن لالعتــراض علــى قــرارات املجلــس، فهــي تكتفــي 	 
بنفــس اآلليــة التــي يتــم فيهــا تقــدمي الشــكوى، وبسياســات البــاب املفتــوح الســتقبال املواطنــن وســماع 

اعتراضاتهــم.

املوقــع اإللكترونــي الرســمي للبلديــة ال يعمــل وتوجــد فيــه مشــكلة تقنيــة، وهــذا مينــع املواطنــن واألطراف 	 
املختلفــة مــن احلصــول علــى البيانــات أو املعلومــات أو متابعــة عمــل البلديــة، أو التواصــل مــع البلديــة 

وأقســامها املختلفــة.

توجــد لــدى البلديــة صفحــة فيســبوك فعالــة، ولكــن عنــد زيارتهــا واالطــالع علــى محتواهــا لوحــظ غيــاب 	 
الكثيــر مــن املعلومــات، فضــاًل عــن أّن عمليــة البحــث عــن املعلومــات مــن خــالل صفحــات التواصــل 
ــى املعلومــات والبيانــات  ــى املواطنــن وال ميكــن االعتمــاد عليهــا يف احلصــول عل االجتماعــي صعبــة عل

األساســية. 

ال يوجــد مجلــس استشــاري مشــّكل مــن املواطنــن يف املدينــة »جلنــة حــي أو جلنــة مدينــة«، لكــّن البلديــة 	 
تستشــير املواطنــن أصحــاب االختصــاص يف أّي قضيــة تواجــه البلديــة، أو مشــروع تعكــف علــى تنفيــذه، 
مــن خــالل »جلــان عمــل مؤقتــة« تخصــص البلديــة لهــا موظــف اتصــال للمتابعــة معــه. لكــّن البلديــة لــم 

توضــح اآلليــة التــي تتشــكل فيهــا هــذه املجالــس، كمــا لــم تقــم بتوعيــة املواطنــن بهــذا األســلوب.

منــذ عــام، ال توجــد قضايــا مــن بلديــة طوبــاس علــى املواطنــن، وال مــن املواطنــن علــى البلديــة، باســتثناء 	 
مــا يتعلــق مبوضــوع مخالفــات البنــاء واالعتــداء علــى الشــوارع، وتســوية األراضــي، ويُعــزى عــدد القضايــا 
القليــل خــالل الفتــرة األخيــرة الــى أوضــاع اإلغــالق التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى أّن 

كثيــراً مــن القضايــا يتــم حلهــا مــن خــالل البلديــة.

على مستوى الفساد ومكافحته 

ال توجــد قضايــا فســاد علــى مســتوى بلديــة طوبــاس، ولــم يتــّم الكشــف عــن قضايــا فســاد ال مــن قبــل 	 
اإلعالميــن وال املواطنــن، وال مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، وليســت هنــاك حتقيقــات نتجــت عنهــا 
ــدة  ــم حتــّول طــوال امل ــة نفســها ل ــا، الســّيما أّن البلدي ــن أعضائه ــة، أو أيٍّ م ــة للبلدي ــات قضائي مالحق
ــاً مــن الشــكاوى بذلــك اخلصــوص إلــى اجلهــات الرقابيــة املعنيــة مبكافحــة الفســاد.    الزمنيــة الســابقة أّي

تلقــى أعضــاء املجلــس البلــدي، وموظفــو البلديــة تدريبــات ولقــاءات توعويــة حــول مكافحــة الفســاد 	 
واإلجــراءات املانعــة لــه خــالل العامــن الســابقن مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد وائتــالف أمــان.

ال توجــد تعليمــات خاصــة مكتوبــة ومعممــة داخــل البلديــة لإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، غيــر القوانــن 	 
ومدّونــات الســلوك خاصــة مبحاربــة الفســاد.



30

التوصيات والمقترحات 

على املستوى العام:

ضــرورة اســتعادة أجــواء املصاحلــة الفلســطينية وإنهــاء االنقســام، وتفعيــل املطالبــة بإجــراء االنتخابــات 	 
التشــريعية والرئاســية واحملليــة بأقــرب فرصــة مــن أجــل بــث احليــاة الدميقراطيــة يف فلســطن وتفعيــل 
عمــل املجلــس التشــريعي حســب صالحياتــه ومســؤولياته، مــا يســاعد علــى صياغــة سياســة عامــة 
اســتراتيجية وطنيــة تشــارك فيهــا كل اجلهــات املعنيــة واملختصــة، حتــدد فيهــا الرؤيــة الفلســطينية لقطــاع 
احلكــم احمللــي وشــكله ووظائفــه، مبــا يف ذلــك األخــذ بعــن االعتبــار متطلبــات التصــدي للمشــروع 

ــي االســتيطاني. الصهيون

حتديــث القوانــن والتشــريعات العامــة، املتعلقــة بهيئــات احلكــم احمللــي، مبــا يعــزز الالمركزيــة ويطــّور 	 
املــوارد واملصــادر البشــرية واملاليــة للهيئــات احملليــة، إضافــة إلــى التشــريعات التــي تنظــم العالقــات 
ــز الشــراكات ونهــج  ــح وتعزي ــات لتجنــب تضــارب املصال ــي والبلدي بــن القطــاع اخلــاص والقطــاع األهل

ــكل أبعادهــا. ــة ب ــة احمللي ــق التنمي ــح حتقي االســتثمار املشــترك لصال

مــن الضــروري دراســة إمكانيــة تعديــل قانــون الهيئــات احملليــة الفلســطيني يف ظــل حالــة توافــق وطنــي 	 
ودور محــوري للمجلــس التشــريعي الفلســطيني املعطــل حاليــاً، بحيــث تصبــح مبــادئ النزاهــة والشــفافية 
واملســاءلة واإلفصــاح املتعلقــة بعمــل الهيئــة احملليــة مبــادئ إلزاميــة وفق بنــود ومحــددات قانونية واضحة، 
فاإللزاميــة القانونيــة عامــل مهــم يف مأسســة مفاهيــم الشــفافية والنزاهــة يف احلكــم احمللــي مســتقباًل، 
ومــن املهــم عــدم تــرك هــذه القضيــة حتــت تفســيرات وقناعــات شــخصية لــدى أعضــاء ورئيــس الهيئــة 

احملليــة.

وجــوب الضغــط علــى صنــاع القــرار علــى املســتوى السياســي إلقــرار قانــون حــق الوصــول للمعلومــات يف 	 
القطــاع العــام كأســس قانونــي لتعزيــز مبــدأ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف القطــاع العــام، وخاصــة 

علــى مســتوى احلكــم احمللــي.

توحيد النظم املالية، األمر الذي يستدعي تطبيق نظام مالي موحد لكل البلديات. 	 

على املستوى اخلاص ببلدية طوباس: 

متكــن بلديــة طوبــاس وغيرهــا مــن هيئــات احلكــم احمللــي مــن امتــالك نظــم معلومــات موحــدة تســاعدها 	 
يف حفــظ وأرشــفة كافــة البيانــات املاليــة واإلداريــة والبرامجيــة مــن أجــل حفظهــا ونشــرها الحقــاً 

بســهولة وبطريقــة مهنيــة ودوريــة.

ضــرورة التــزام احلكومــة باإليفــاء باملخصصــات والتعهــدات املاليــة جتــاه البلديــات، مبــا يعــزز مــن قــدرة 	 
البلديــة علــى تقــدمي خدمــات أوســع، ورفــع كفــاءة اخلدمــات احلاليــة املقدمــة للمواطنــن.

نشــر واعتمــاد مدّونــات الســلوك اخلاصــة بالعاملــن وأعضــاء املجلــس البلــدي علــى املواقــع الرســمية 	 
للبلديــة.

تبنــي مبــدأ سياســة اإلفصــاح عــن املعلومــات املاليــة اخلاصــة باألعضــاء )اإلفصــاح عــن املمتلــكات 	 
اخلاصــة بهــم( بديــاًل عــن سياســة الذمــة املاليــة الســرية.

 تطويــر املوقــع اإللكترونــي بشــكل يســّهل علــى املهتمــن الوصــول إلــى املعلومــات، ســواء احلاليــة أو 	 
للســنوات املاضيــة، وذلــك مــن خــالل تخصيــص أيقونــات خاصــة ببعــض املعلومــات وتصنيفاتهــا، مثــل 
ــي اخلارجــي، أو عــروض  ــة أو املدقــق املال ــوان الرقاب ــر املدققــن، ســواء دي ــة، وتقاري ــة التفصيلي املوازن

األســعار.
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تطويــر منــوذج إلكترونــي ميّكــن املواطــن مــن رفــع الشــكوى إلكترونّيــاً، والــرد عليهــا بنفــس اآلليــة، وذلــك تعزيــزاً 	 
مبــدأ املســاءلة واالســتجابة لهــا.

تشــكيل مجلــس استشــاري مــن املواطنــن يف مدينــة طوبــاس، ميكــن للبلديــة استشــارته بشــكل أســرع مــن 	 
ــة  ــة -يف حــال اســتمرت بنفــس اآللي ــن تكــون متوفــرة يف كل وقــت، أو أن تقــوم البلدي ــي ل ــة الت املجالــس املؤقت
ــة  ــذه اآللي ــن مــن خــالل اإلعــالم به ــة املواطن ــة- بتوعي ــس املؤقت ــة االستشــارة مــن خــالل املجال ــة لعملي املتبع

ــس الواحــد. ــن املجل ــة أوســع م ــق مشــاركة مجتمعي ــا حتق ــا، الســّيما أّنه ــة عمله ــة، وكيفي املتبع

إعــداد دليــل إرشــادي واضــح للمواطنــن حــول اآلليــات والطــرق التــي ميكــن مــن خاللهــا االعتــراض علــى 	 
قــرارات املجلــس، أســوة بدليــل نظــام واجــراءات الشــكاوى.

ــي للمســاهمة الواســعة يف نشــر الوعــي والتثقيــف 	  التواصــل مــع اجلهــات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدن
بثقافــة النزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، مــن خــالل مبــادرات وحمــالت ضغــط وتدريبــات للموظفــن 

ــى الســواء. ــن عل واملواطن

التأكيــد علــى دور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف إشــاعة ثقافــة املســاءلة املجتمعيــة، وأهميتهــا يف حتســن جــودة 	 
اخلدمــات املقدمــة مــن الهيئــات احملليــة، وأثرهــا علــى عمليــة التنميــة.

ــة، وإجــراءات 	  ــاس يف مجــال اإلدارة املالي ــة طوب ــن يف بلدي ــدرات العامل ــر ق ــاء وتطوي ــة لبن ــاك حاجــة ملّح هن
العطــاءات واملشــتريات.

ضــرورة تعزيــز قــدرات بلديــة طوبــاس يف مجــال اســتخدام واســتثمار األدوات اإلعالميــة الرقميــة لنشــر بياناتهــا 	 
ومعلوماتهــا وتقاريرها. 

تطوير إجراءات الرقابة الداخلية من خالل إنشاء وحدة متخصصة مستقلة داخل البلدية. 	 
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تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية لضريبة املعارف يف بلدية طوباس عن السنة املالية 8102. 	

تقريــر مــن بلديــة طوبــاس للــرد علــى تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــن الســنة املاليــة 2019، بتاريــخ  	
10/10/2020، غيــر منشــور.

تقرير جلنة االنتخابات املركزية عام 7102 عن االنتخابات احمللية 7102. 	

االستراتيجية الوطنّية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2202-0202. 	

مواقع إلكترونية 

	  .sp.sabut.wwwاملوقع الرسمي لبلدية طوباس

	  .sp.anp.glom.www//:ptth:املوقع الرسمي لوزارة احلكم احمللي

املوقع اخلاص ببلدية طوباس على موقع فيسبوك  	

	 - y t i l a p i c i n u M - s a b u T / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
8D%8A%8D%88%9D%7B%8D%-9A%8D%A8%9D%FA%8D%48%9D%8A%8D%

 /  107912534721611-3B%8D%7A%

	  .sp.snoitcele.www//:sptth:موقع جلنة االنتخابات املركزية

	  .sp.alpa.www//:sptth :موقع االحتاد الفلسطيني للهيئات احمللية

	 .repapswen/sp.anp.bal.www//:sptth :موقع جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية




