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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث األســتاذ عبــد املنعــم رمضــان طهــراوي إلعــداده هــذه الدراســة، 
وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق ائتــاف أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وحتريــره لهــا.

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 
2021. واقــع احلوكمــة يف الهيئــات احملليــة وقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة »بلديــة مدينــة 

غــزة – دراســة حالــة«. غزة-فلســطني. 

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه 
الدراســة، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة 

بعــد نشــرها.
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الملخص التنفيذي 

هدفــت دراســة مؤشــــرات »نظــــام النزاهــــة يف الهيئــــات احملليــــة« إلــى تقييــــم بيئــــة احلوكمــــة يف بلديــة غــزة مــــن حيــــث 
احلكــــم الداخلــــي، وقــــدرة كّل الفاعلـيـــن األساسيــــني فيهــــا علــــى االلتــــزام بقيــــم النزاهــــة، وااللتــــزام بالعمــــل مبوجــب 
مبــــادئ الشــــفافية، وعلنيــــة القــــرارات وإتاحــــة املعلومــــات واملعطيــــات وجتنب تضارب املصالح واإلجــــراءات املتبعة مــــن 
أجــــل فتــــح املجــــال ملشــاركة املواطنـيـــن، وفحــــص مــــدى فعاليــــة نظــم املســاءلة والرقابــــة وأدوات مكافحــة الفســاد، وقــد 

خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات جــاءت كالتالــي: 

على الصعيد العام 

لــم تشــهد بلديــة غــزة أّيــة انتخابــات ملجالســها البلديــة منــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث مت العمــل بتكليــف 
املجلــس منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ولغايــة املجلــس الســابق. أمــا فيمــا يخــص املجلــس احلالــي فقــد مت 
اعتمــاد آليــة جديــدة اعتمــدت علــى اختيــار املجلــس مــن قبــل مجموعــة مــن املواطنــني ميثلــون فئــات مختلفــة مــن املجتمــع 

فيمــا يعــرف بلقــاء البيــت املفتــوح. 

ــد مــن  ــد االنقســام عــام 2007، فقــد رفضــت العدي ــدي يف غــزة بع ــس البل ــات للمجل ونتيجــة الســتمرار سياســة التعيين
الفصائــل الوطنيــة املشــاركة يف املجالــس املعّينــة، مــا ســاهم يف إضفــاء لــون سياســي واحــد علــى تركيبــة املجالــس املعّينــة. 
إّن سياســات التعيــني يف املجالــس البلديــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي أثــرت علــى اســتقالية املجلــس البلــدي، ليــس 
علــى صعيــد ممارســة مهامــه فقــط، وإّنــا علــى صعيــد قــدرة املجلــس البلــدي علــى اتخــاذ القــرارات بعيــداً عــن التعــرض 

للضغوطــات اخلارجيــة، وهــو مــا أضعــف مــن اســتقالية عمــل املجلــس البلــدي. 

علــى صعيــد االلتــزام بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة لرئيــس املجلــس واألعضــاء ونشــرها حســب نظــام رؤســاء وأعضــاء 
الهيئات احمللية رقم )3( للعام 2017 املادة رقم )4 البند 10( فإّن املجلــــس ورئيســــه لم يقدموا إقــــرارات الذمــــة املاليــــة، 

ولــم يُطلــب منهــم أيضــاً تقدميهــا للجهــات املختصــة.

على مستوى قيم النزاهة

ــات ســلوك خاصــة  ــي عــدد املوظفــني، وال توجــد مدّون ــة   5 % فقــط مــن إجمال ــغ نســبة النســاء املوظفــات يف البلدي تبل
بأعضــاء املجلــس أو الرئيــس أو الطاقــم اإلداري فيهــا، بينمــا مت تطويــر مدّونــة ســلوك خاصــة بالعمــل مــع املجتمــع احمللــي.

أّمــا مــن ناحيــة العاقــة مــن املورديــن ومقّدمــي اخلدمــات فــإّن البلديــة تلتــزم بتطبيــــق إجــــراءات واضحــــة يف عمليــــات 
الشــــراء العــام واســــتدراج العــــروض تتــاءم مــع متطلبــات النزاهــة والشــفافية واحلــد مــن تضــارب املصالــح وفــق القوانــني 
املعمــول بهــا يف عمليــات الشــراء العــام بقطــاع غــزة »قانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة، وقانــون رقــم )6( 
لســنة 1999 بشــأن العطــاءات احلكوميــة«، إضافــة إلــى االلتــزام بالقــرارات الصــادرة عــن وزارة احلكــم احمللــي يف غــزة 

خــال فتــرة االنقســام1.

على مستوى االلتزام بمبادئ الشفافية

يتــم احتــرام مبــادئ الشــفافية يف أعمــال بلديــة غــزة بشــكل عــام، حيــث يعمــل املجلــس البلــدي برؤيــة ورســالة واضحتــنْي 
ومنشــورتنْي، وباســتراتيجية ُحــّددت فيهــا املشــاريع واألولويــات بشــكل تشــاركي يحقــق األهــداف التنمويــة لســكان املدينــة، 
مــع األخــذ بعــني االعتبــار املعيقــات خاصــة االحتــال واالنقســام. وقــد شــارك املجتمــع احمللــي بشــكل مباشــر يف صياغــة 
اخلطــة االســتراتيجية، إضافــة إلــى مشــاركته يف لقــاءات تقييــم اخلطــة الســنوية التــي بثــت بشــكل مباشــر علــى صفحــات 
التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بالبلديــة. وتعمــل البلديــة علــى نشــر موازناتهــا بطريقــة واضحــة ومفهومــة للمواطنــني حيــث 
مت إعدادهــا حســب آليــة املوازنــة املقــروءة لألعــوام 2018-2019-2020. وتعلــن البلديــة عبـــر الوســـائل اإلعامية املختلفة 
عــن آليــة جمـــع الرســـوم والضرائـــب، ويضمــن النظــــام املالــــي احملوســب يف البلديــة مبــا يحتويــه مــن قيــــود دفــــع وخصــــم 
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ــا. وتلتــزم البلديــة مببــادئ الشــفافية مــن خــال نشــر العطــاءات واملشــتريات  ــة علـــى األمــوال وإدارتهـ ــبة الرقابـ محوسـ
اخلاصــة بهــا وفــق النظــام املالــي، ووفــق إجــراءات العطــاءات املعمــول بهــا أيضــا حيــث تنشــر البلديــة العطــاءات علــى 

صفحتهــا اإللكترونيــة الرســمية، وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ويف الصحــف احملليــة املتوفــرة مبحافظــات غــزة.

هــذا إضافــًة إلــى التــزام البلديــة بإجــراءات توظيــف شــفافة، ومتماشــية مــع القوانــني واللوائــح واألنظمــة ذات العاقــة 
ــي،  ــى موقعهــا اإللكترون ــر مدققــي احلســابات اخلارجيــني عل ــة تنشــر تقاري ــك فــإّن البلدي املعمــول بهــا. فضــًا عــن ذل

وتلتــزم باملاحظــات والتوصيــات التــي يوردهــا مدقــق احلســابات.

لــدى البلديــة إجــراءات واضحــة ملتابعــة الشــكاوى وتصــدر تقاريــر دوريــة حــول تصنيــف تلــك الشــكاوى مــن حيــث أماكــن 
وقوعهــا وطبيعتهــا وتعرضهــا للجمهــور، إلــى جانــب ســعيها لتطويــر آليــات خاصــة باســتقبال الشــكاوى واالســتجابة لهــا 

مــن خــال وســائل متعــددة.

على مستوى نظم المساءلة

ــع  ــة مــن خــال التوزي ــات املقدم ــى اخلدم ــة واإلشــراف عل ــى حتســني املتابع ــل عل ــدة تعم ــة جدي ــة هيكلي طــورت البلدي
ــرة وقســم وشــعبة،  ــكّل دائ ــي ل ــر واألقســام، وإعــداد الوصــف الوظيف ــني الدوائ ــر، وتســهيل االتصــال ب ــي للدوائ املنطق
مــن خــال اعتمــاد سياســة املشــاركة الداخليــة واخلارجيــة، حيــث تســاهم الهيكليــة اجلديــدة يف توصيــف كافــة أعمــال 
وخدمــات البلديــة، مــا يوفــر إجــراءات إشــراف ومســاءلة فعالــة ومباشــرة، ومحاســبة جديــة علــى أعمــال املقاولــني 

ــذي يناقشــها بانتظــام وبشــكل جــدي ضمــن جلــان متخصصــة. ــدي ال ــس البل ــل املجل ومــزودي اخلدمــات، مــن قب

ومــن أجــل زيــادة املســاءلة فــإّن املجلــس البلــدي يجتمــع بشــكل منتظــم وبطريقــة دوريــة حيــث يتــم عقــد مــا بــني 4-3 
لقــاءات شــهرياً مــا يفتــح املجــال بشــكل واســع ملســاءلة اجلهــاز التنفيــذي ومتابعتــه مــن قبــل املجلــس البلــدي.

تُعتبــر بلديــة غــزة مــن البلديــات املتطــورة يف اســتخدام نظــام الشــكاوى وتطويــر آليــات االســتجابة لهــا، وذلــك مــن خــال تطويــر 
نظــام محوســب للشــكاوى، إضافــة إلــى تخصيــص خــط اتصــال مجانــي )115( يعمــل ملــدة 12 ســاعة يوميــاً يف األوضــاع العاديــة، 
وعلــى مــدار 24 ســاعة يف أوقــات الطــوارئ، أّمــا فيمــا يخــص االعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي فــا يوجــد دليــل 
أو سياســات منشــورة توضــح آليــات االعتــراض، وإّنــا يتــم اســتخدام أدوات الشــكاوى املعمــول بهــا أو مــن خــال زيــارة 

البلديــة، أو االجتمــاع بلجنــة التواصــل املجتمعــي.
توجــد لــدى البلديــة دائــرة للرقابــة الداخليــة تتابــع أعمــال اإلدارات املختلفــة إداريــاً، كمــا أّنهــا تقــوم بدورهــا يف الرقابــة 
علــى عاقــات املوظفــني باملورديــن واجلهــات اخلارجيــة، وتتابــع تقاريــر أداء املوظفــني، إضافــة لوجــود دائــرة للتدقيــق 
املالــي تقــوم بأعمــال الرقابــة املاليــة علــى كافــة املعامــات واإلجــراءات املاليــة، وتقــوم بإعــداد تقاريــر التدقيــق الداخليــة. 
ــة  ــوان الرقاب ــي ودي ــل وزارة احلكــم احملل ــد محــددة مــن قب ــق اخلارجــي ووفــق مواعي ــة والتدقي ــة للرقاب وتخضــع البلدي

املاليــة واإلداريــة، وشــركة تدقيــق خارجــي مســتقلة لتدقيــق تقاريرهــا املاليــة الســنوية.

على مستوى رفع الوعي بالفساد ومكافحته

تُبــني تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف غــزة وعلــى رأســها تقاريــر الرقابــة الدوريــة حــول الهيئــات احملليــة عامــة 
وبلديــة غــزة بشــكل خــاص، أّن هنــاك عــدداً مــن حــاالت الفســاد التــي تتــراوح مــا بــني االســتغال الســيء للمــال العــام، 

واحملابــاة وبعــض التجــاوزات اإلداريــة2.

وهــذا مــا أكــده املستشــار القانونــي للمجلــس التشــريعي، حيــث أوضــح أّنــه ومــن خــال اللقــاءات الدوريــة التــي تعقــد مــع 
املجالــس البلديــة، إضافــة إلــى مناقشــة تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وبعــض شــكاوى املواطنــني التــي تقــدم 
إلــى جلنــة األمــن والداخليــة واحلكــم احمللــي يف املجلــس التشــريعي يف غــزة، تبــني أّن هنــاك عــدداً مــن القضايــا التــي 
ميكــن تســميتها بقضايــا فســاد تتــراوح يف معظمهــا بــني االســتغال الســيء للمــال العــام، واســتغال املنصــب الوظيفــي، 

2   مقابلة مع السيد أشرف أبو موسى، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، غزة، بتاريخ 2021/6/13.
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والتجــاوزات اإلداريــة3.
ويف ذات الســياق يؤكــد رئيــس املجلــس البلــدي أّنــه خــال فتــرة تولــي املجلــس ُعرضــت أمــام املجلــس قضيتــا فســاد، مت 
التعامــل معهمــا واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الازمــة4. ومــن املاحــظ عــدم وجــود تعليمــات مخصصــة مكتوبــة 
ومعممــة داخــل البلديــة حــول اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد. وفيمــا يخــص الوعــي جتــاه الفســاد ومكافحتــه فــإّن البلديــة ال 
تقــوم بإعطــاء املوضــوع أهميــة ضمــن خطــط بنــاء القــدرات لطاقمهــا حيــث لــم يتلــَقّ املجلــس أو طاقــم العمــل تدريبــات 

ذات عاقــة بقضايــا الفســاد.

بعــد فحــص املؤشــرات اخلاصــة بنظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة غــزة وتطبيــق مفتــاح األلــوان علــى كافــة املؤشــرات كانــت 
النتيجــة كمــا يوضحهــا اجلــدول التالي: 

 الوعي بالفساد ومكافحته نظم المساءلة مبادئ الشفافية قيم النزاهة 

3  مقابلة هاتفية مع املستشار أمجد اآلغا، املستشار القانوني للمجلس التشريعي، غزة، بتاريخ 2020/6/13. 
4  مقابلة مع الدكتور يحيى السراج، مصدر سابق.
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مقدمة 

يــزداد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي نحــو اإلصــاح يف نظــام احلكــم عــن طريــق تفويــض صاحيــات إداريــة 
للمســتوى احمللــي كاتخــاذ القــرارات وتطبيقهــا واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وصــوالً إلــى مســتوى أوســع مــن اســتقالية 

املســتوى احمللــي عــن املركــزي.

وتقــوم هــذه الفكــرة علــى أن تتمتــع الوحــدة احملليــة بشــخصية قانونيــة اعتباريــة واســتقالية ضمــن حــدود إقليميــة 
معينــة، وتتحــدد عاقتهــا بالســلطة املركزيــة عبــر نظــام ال مركــزي يف اإلدارة واملاليــة والقــرارات ضمــن نطاقــات 
يحددهــا القانــون، ومــن خــال اخلضــوع لســلطة رقابيــة، وذلــك إميانــاً مببــدأ أّن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى 
معرفــة احتياجــات مواطنيهــا وأولوياتهــم واهتماماتهــم، الســّيما وأّن متثيليــة هــذه الوحــدات تنبــع مــن أّن مجالســها 
ــة  ــر عــن مصاحلهــم وتفضياتهــم وخياراتهــم احمللي ــون ممثليهــم، للتعبي ــا املواطن ــار فيه ــات يخت ــر انتخاب ــي عب تأت

املتمايــزة عــن غيرهــا5.

ــي فقــد أكــدت احلكومــة الفلســطينية يف أجنــدة  ومتاشــياً مــع التوّجهــات العامليــة حــول اإلصــاح يف احلكــم احملل
السياســات الوطنيــة 2017-2022، وكذلــك يف اخلطــة االســتراتيجية لــوزارة احلكــم احمللــي، علــى االلتــزام بتحقيــق 
حكــم محلــي أقــرب إلــى النــاس مــن خــال ضمــان حكــم محلــي أكثــر نزاهــة وشــفافية ومســاءلة، حيــث أعلنــت وزارة 
احلكــم احمللــي بقطــاع غــزة العــام 2021 عــام احلكــم احمللــي خــال حفــل إطــاق »خطــة احلكــم احمللــي يف غــزة 

2021« التــي تســتند علــى 3 مرتكــزات أساســية للنجــاح وهــي »الرؤيــة، والشــراكة، واإلنجــاز”6.

وأشــار وزيــر احلكــم احمللــي مجــدي الصالــح يف حفــل إطــاق خطــة احلكــم احمللــي يف قطــاع غــزة إلــى أّن الوصــول 
ــة  ــي واملواطــن يف الرقاب ــع احملل ــب إتاحــة الفرصــة للمجتم ــوة ومشــاركة ومســاءلة يتطل ــر ق ــي أكث ــم محل ــى حك إل
واملســاءلة علــى األعمــال والبرامــج واملوازنــات، واملشــاركة يف صنــع القــرارات مــا يتطلــب العمــل وفــق رؤيــة الــوزارة 

بنزاهــة وشــفافية ومســاءلة ومشــاركة مجتمعيــة أوســع7. 

ومتثــل املســاءلة املجتمعيــة أبــرز أدوات الرقابــة يف مجــال احلكــم احمللــي، حيــث ميكــن للمواطنــني ومؤسســات 
املجتمــع املدنــي، مراقبــة ومســاءلة الهيئــات احملليــة مــن خــال العديــد مــن أدوات املســاءلة املعمــول بهــا يف غــزة، 
ونشــر تقاريــر تلــك املســاءلة ونتائجهــا عبــر وســائل اإلعــام املختلفــة، األمــر الــذي يســاهم يف نشــر املعلومــات 

ــة.  ــاع واملعرف ــز حــق املواطــن باالّط وتعزي

ومــن أجــل إجنــاح تلــك الرقابــة ورفــع مســتويات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة وتقليــل فــرص الفســاد فيهــا، البــد 
أن تكــون أعمــال الهيئــة احملليــة شــفافة، ومنفتحــة يف قراراتهــا وأعمالهــا واإلجــراءات التــي تتخذهــا، مــن خــال 
نشــر املعلومــات وإتاحتهــا للمواطنــني املنتفعــني مــن خدماتهــا، واألطــراف ذات العاقــة، إضافــة إلــى ضــرورة وضــوح 
األنظمــة واالنفتــاح مــع أصحــاب احلقــوق واملمولــني، وعلنيــة األهــداف والغايــات التــي تُســّير الهيئــة احملليــة، ونشــر 

املوازنــات املقــروءة وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي تســاهم يف زيــادة النزاهــة والشــفافية8. 

 بــادرت منظمــة الشــفافية الدوليــة عــام 2015 إلــى تطويــر أداة قيــاس لواقــع »نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة«، 
مــن أجــل تعزيــز احلوكمــة يف عمــل الهيئــات احملليــة بهــدف تقييــم شــفافية اإلجــراءات واآلليــات التــي تديــر بهــا 
اجلهــات املســؤولة يف الهيئــة وتقــّدم اخلدمــات يف إطارهــا، إضافــة إلــى تعزيــز منظومــة املســاءلة اخلارجية الرســمية 
والداخليــة ودور األطــراف املجتمعيــة يف املســاءلة املجتمعيــة. وكمرحلــة جتريبيــة، قــررت منظمــة الشــفافية الدوليــة 
اختيــار خمــس هيئــات محليــة يف خمــس دول بالتعــاون مــع فروعهــا الوطنيــة حيــث مت اختيــار االئتــاف مــــن أجــــل 
النزاهــــة واملســــاءلة )أمــــان( لتمثيــل منطقــة الشــرق األوســط ضمــن املرحلــة التجريبيــة التــي هدفــت إلــى قيــاس 
مــدى فعاليــة وماءمــة املؤشــرات التــي تقــوم عليهــا الدراســة؛ حيــث ســاهمت نتائــج الدراســة التجريبيــة يف تطويــر 

مؤشــرات عامليــة لتعزيــز نظــام النزاهــة يف قطــاع الهيئــات احملليــة.

وقــــام االئتــاف مــــن أجــــل النزاهــــة واملســــاءلة )أمــــان( بتوطــــني وماءمــة املؤشــــرات لتتناســــب مــع الواقــــع 
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ــرات وذلــك بتطبيقهــا يف مرحلتهــا  ــاءة املؤشــ ــة وكفــ ــدى فعاليــ ــطيني، حيــث قــام ائتــاف أمــان بفحــــص مــ الفلســ
التجريبيــــة علــــى مجموعــــة مــــن البلديــــات منــــذ العــــام 2015 وصــوالً إلــى بلــورة توصيــات لتعزيــز نظــام النزاهــة 

بالتعــاون مــع الفئــة املســتهدفة9.

ويف ســــياق خطــــة ائتاف أمــــان االستراتيجية 2020-2022، ويف إطار تعزيــــز قيــــم النزاهــــة ومبــــادئ الشــــفافية 
ونظــــم املســــاءلة يف الهيئات احمللية، بادر االئتاف إلى رفع الوعي بهذه املنظومة يف الهيئــــات احملليــــة مبحاورهــــا 
الثاثة: تعزيــز نظــام النزاهــة للهيئــات احملليــة، ورفــع الوعــي احمللــي مبكافحــة الفســاد، وتفعيــل آليات املســاءلة 
الداخليــــة واخلارجيــــة. وتأتــــي هــــذه الدراســــة ملتابعــــة التعــاون الــذي بــــدأ منــذ ســنوات مــع هيئات احلكم احمللي 
لتطبيــق مؤشــرات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة للعام 2021 يف أعمــال بلدية غزة يف احملافظات اجلنوبية. 

أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية )بلدية غزة هاشم( من خال: 

· فحص مدى التزام املسؤولني والعاملني بقيم النزاهة يف إدارة الشأن العام يف بلدية غزة.	

· تقييم مدى االلتزام مببادئ الشفافية يف اإلجراءات واآلليات التي تُقّدم يف إطارها اخلدمات.	

· فحــص مــدى فاعليــة نظــم املســاءلة )الداخليــة واخلارجيــة(، والتعــرف علــى درجــة وعــي األعضــاء 	
والعاملــني مبخاطــر الفســاد وأســبابه وطــرق مكافحتــه.

· تقييم مدى التعاون واالستجابة من املجلس البلدي مع املواطنني يف انتهاج املساءلة املجتمعية.	

· بلورة توصيات لتعزيز منظومة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية وفعالية آليات املساءلة لبلدية غزة.	

منهجية إعداد الدراسة:

اعتمــد إعــداد الدراســة علــى املنهــج الوصفــي االســتقصائي التحليلــي ألهداف تطبيقية، وذلك من خال وصف 
بيئــــة عمــــل قطــــاع الهيئــــات احملليــــة مــــن مختلــف جوانبــه )القانونيــــة، واملؤسســاتية، واإلجرائيــــة، والسياســاتية( 
بشــــكل عــــام، حيــــث مت فحــــص مؤشــــرات الدراســــة علــــى واقــــع بيئــة العمــل يف بلديــــة غزة، لصالح أهــداف هــذه 

الدراســة.

تركــــزت مؤشــــرات »نظــــام النزاهــــة يف الهيئــــات احملليــــة« علــى تقييــم بيئــة احلوكمــة يف هــذه الهيئــات مــن حيــث 
احلكــــم الداخلــــي يف الهيئــــة احملليــــة، وُقــــدرة كّل الفاعلـيـــن األساسـيـــني فيهــــا علــــى االلتــزام بقيــــم النزاهــة، كمــا 
تعمــل أيضــاً علــى فحــص مــدى االلتــزام مببــادئ الشــفافية يف العمــل، مثــل علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات 
واملعطيــــات واإلجــــراءات مــــن أجــــل فتــــح املجــــال للمواطنـيـــن للمشــــاركة، وفحــــص مــــدى فعاليــــة كلٍّ مــــن نظامــْي 

الرقابــة واملســاءلة.

 كما استخدمت الدراســــة يف ســــبيل حتقيــــق أهدافهــــا يف تقييــــم دور األطــــراف الرئيســــية يف الهيئــــات احملليــــة، 
مؤشــــرات عامــــة لقياســــها، ويف كّل محــور، مت قيــــاس ثاثــة أبعــــاد هــــي: قيــم النزاهــــة، ومبــادئ الشــــفافية، ونظــم 
املســــاءلة التــي يعتمدهــا ائتــاف أمــان لهــذا الغــرض والتــي ســبق أن متــت اإلشــارة لكيفيــة إعدادهــا. ومتــت فهرســة 

احملــاور كالتالــي: 

واقع اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية. 	 

واقع ودور رئيس البلدية وأعضاء املجلس البلدي. 	 

واقع اجلهاز الهيكلي للهيئة احمللية )العاملني واجلهاز التنفيذي(.	 

محكمة البلديات. 	 

https://www.aman-palestine.org/programs-and-projects/2306.html ،9   نظام النزاهة يف الهيئات احمللية، الصفحة اإللكترونية الئتاف أمان



10

مهام اإلشراف واملساءلة الداخلية واخلارجية واملجتمعية.	 

 الفساد ومكافحته ورفع الوعي اجتاه مكافحة الفساد.	 

الحاكمية الداخليةالمؤشر
املساءلة الشفافية النزاهة 

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

وظائف اإلشراف والرقابة 
املساءلة اخلارجية واملجتمعية 

ولــــكّل مؤشــــر وظيفــــة وأبعــــاد مت قياســــها، عــــن طريــــق أســــئلة محــــددة، ومت تقييمهــــا باســــتخدام طريقــــة التوزيــــن 
باأللــــوان، حيــــث اســــتخدمت يف الدراســــة ثاثــة ألــــوان للتعبيــــر عــــن تقييــــم املؤشــــر هــــي: 

المعيار اللون 
جيد 

متوسط 
ضعيف 

أدوات جمع البيانات 

ومــن أجــل ضمــان املشــاركة الفاعلــة لكافــة الفاعلــني والفاعــات يف الهيئــة احملليــة فقــد عمــل الباحــث علــى التنويــع يف 
اســتخدام أدوات الدراســة والتــي اشــتملت علــى التالــي: 

المراجعة المكتبية 

·  مراجعة التشريعات والسياسات الناظمة لعمل الهيئات احمللية.	

· الدراسات الصادرة عن ائتاف أمان حول نظام النزاهة يف الهيئات احمللية يف كلٍّ من احملافظات 	
الشمالية واجلنوبية.

· مراجعة اخلطة االستراتيجية لبلدية غزة لألعوام 2021-2018.	

· مراجعة موازنة املواطن للبلدية 2020-2019.	

· األدلة والسياسات الصادرة عن بلدية غزة املنشورة عبر صفحات التواصل االجتماعي للبلدية.	

· مراجعة ومتابعة الصفحة اإللكترونية للبلدية وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة بها.	

المقابالت مع الفاعلين وطاقم العمل في بلدية غزة. 

مت عقــد 11 مقابلــة شــخصية مــع أعضــاء مــن املجلــس البلــدي ومســؤولني وفاعلــني رئيســيني يف البلديــة إضافــة إلــى عــدة 
مقابــات مــع مديــر الشــؤون اإلداريــة يف وزارة احلكــم احمللــي، ومنســق جلنــة حــي، وصحفيــة وناشــطة مجتمعيــة وديــوان 

الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملجلــس التشــريعي »كتلــة التغييــر واإلصــاح«. 
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أواًل: البيئة العامة واإلطار القانوني المرجعي للحكم المحلي في فلسطين

البيئة القانونية . 	

ــام 1997  ــة رقــم )1( للع ــات احمللي ــون الهيئ ــة يف فلســطني هــو قان ــات احمللي إّن اإلطــار الرئيســي الناظــم لعمــل الهيئ
الــذي عــّرف الهيئــة احملليــة يف املــادة )3( بأّنهــا »شــخصية اعتباريــة ذات اســتقال مالــي يتولــى إدارتهــا هيئــة منتخبــة 
انتخابــاً حــراً ومباشــراً«. ووفقــاً لهــذا القانــون وبحســب املــادة رقــم )2( فقــد أوكلــت لــوزارة احلكــم احمللــي صاحيــات 
ــى وظائــف واختصاصــات هــذه املجالــس  ــة، واإلشــراف عل ــال املجالــس احمللي ــررة ألعم ــة املق رســم السياســة العام

وشــؤون تنظيــم املشــاريع العامــة، وأعمــال امليزانيــات واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل هــذه املجالــس.

فيمــا منحــت املــادة )15( الهيئــات احملليــة صاحيــة إصــدار األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة الازمــة لتنظيــم أعمالهــا، 
وتأمــني مصاحلهــا واحتياجاتهــا بشــرط موافقــة وزارة احلكــم احمللــي واعتمادهــا للنظــام. إاّل أّنــه وبعــد صــدور القانــون 

األساســي أصبــح موضــوع إصــدار األنظمــة يتــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، ويتــم نشــره يف اجلريــدة الرســمية.  

ونصــت املــادة رقــم/13( ج )مــن قانــون الهيئــات احملليــة 1997 علــى أّن رئيــس املجلــس احمللــي يفقــد عضويتــه إذا عقــد 
اتفاقــاً مــع املجلــس أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى يف أّي اتفــاق. 

إضافــة إلــى مــا جــاء يف املــادة رقــم )5( مــن القانــون بعــدم جــواز اجلمــع بــني رئاســة املجلــس وأّي وظيفــة أو مهنــة 
أخــرى، ويف حــال كان لــدى الرئيــس مهنــة أخــرى فإّنــه يتوجــب عليــه تقــدمي اســتقالته منهــا فــوراً أو تركهــا خــال مــدة 

أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلّمه ملهــام رئاســة املجلــس.

نصــت العديــد مــن أحــكام قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997 علــى اســتقالية هيئــات احلكــم احمللــي 
باعتبارهــا منتخبــة مباشــرة مــن املواطنــني، حيــث منحهــا القانــون صاحيــات رســم السياســات العامــة املقــررة ألعمــال 
املجالــس احملليــة الفلســطينية واإلشــراف علــى وظائــف واختصاصــات هــذه املجالــس، وشــؤون تنظيــم املشــاريع العامــة 
وأعمــال امليزانيــات والرقابــة املاليــة واإلداريــة والقانونيــة واإلجــراءات اخلاصــة باإلضافــة إلــى القيــام باألعمــال الفنيــة 
ــة  ــم أعمــال الهيئ ــة الازمــة لتنظي ــح التنفيذي ــط، ووضــع أنظمــة اللوائ ــم والتخطي ــة املتعلقــة بأعمــال التنظي واإلداري

احملليــة وتأمــني مصاحلهــا وحاجياتهــا. 

واجهــــت الهيئــــات احملليــــة، مبــــا فيهــــا بلدية غزة، العديــــد مــــن املعيقــــات التــــي أثــــرت علــــى عملهــــا، حيــث أشــارت 
ــا10غياب آليــات واضحــة  ــن أبرزهــ ــات، كان مــ ــن التحديــ ــة مــ ــات التــي أجراهــا ائتــاف أمــان إلــى مجموعــ الدراســ
ومحــددة حتــد مــن التداخــل يف الصاحيــات واالختصاصــات بــني الهيئــات احملليــة والــوزارات ذات االختصــاص، 
وخاصــة يف مجــال التراخيــص واحلــرف والصناعــات. كمــا أّن عــدم إقــرار قانــون احلــق يف الوصــول إلــى املعلومــات 

ــر ســلباً علــى منظومــة الشــفافية يف أعمــال املجالــس احملليــة. أّث

 البيئة العامة لبلدية غزة 	. 
غــزة مدينــة ســاحلية فلســطينية، وأكبــر مــدن قطــاع غــزة وتقــع يف شــماله، يف الطــرف اجلنوبــي للســاحل الشــرقي 
مــن البحــر املتوســط. تبعــد عــن القــدس مســافة 78 كــم إلــى اجلنــوب الغربــي، وهــي مركــز محافظــة غــزة وأكبــر مــدن 
دولــة فلســطني مــن حيــث تعــداد الســكان، حيــث بلــغ عــدد ســكان محافظــة غــزة قرابــة 670,138 نســمة يف نهايــة عــام 
2018م مبــا يشــكل 13 % مــن ســكان دولــة فلســطني. كمــا تبلــغ مســاحتها 56 كــم2، مــا يجعلهــا مــن أكثــر املــدن كثافــة 

ســكانية يف العالــم11.
وتتكــون مدينــة غــزة مــن عــدد مــن األحيــاء التــي تشــكل مكونــات املدينــة االقتصاديــة واألثريــة والثقافيــة والســياحية، 
حيــث تعتبــر مدينــة غــزة مــن املــدن األثريــة التــي حتتــوي علــى العديــد مــن املواقــع األثريــة مــن العهــود املختلفــة 
ــاً  ــزاً جتاري ــا مرك ــى كونه ــة إل ــا، إضاف ــي مــرت عليه ــة واإلســامية وغيرهــا مــن احلضــارات الت ــة والعثماني البيزنطي

ــاً كمــا توضحهــا الصــورة12.  ــى 18 حّي ــوي عل ــة حتت ــة غــزة فــإّن املدين وســياحياً مهمــاً. وحســب تقســيم بلدي
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شكل رقم )1( صورة توضيحية ألحياء مدينة غزة
ــف بدرجــة  ــز محافظــة13، بينمــا تصن ــا مرك ــي بدرجــة  + A كونه ــات وزارة احلكــم احملل ــة غــزة وفــق تصنيف ــف بلدي تصن
 ++ B  حســب تصنيــف صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، وأُنشــئت بلديــة غــزة عــام 1893، وتوالــت علــى مدينــة غــزة 
عــدة مجالــس بلديــة بــدأت يف عهــد الدولــة العثمانيــة يف عــام 1893 ومــروراً بفتــرة االنتــداب البريطانــي يف الفتــرة مــا بــني 
ــة للقطــاع ومــن بعدهــا االحتــال اإلســرائيلي مــا بــني عامــي 1967-1994. وبعــد إنشــاء  1918-1948 ثــم اإلدارة املصري
الســلطة الفلســطينية عــام 1994 أصــدر الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، قــراراً بتشــكيل مجلــس بلــدي جديــد إلدارة شــؤون 
البلديــة، حيــث كلــف الســيد عــون ســعدي الشــوا، بتشــكيل مجلــس بلــدي للمدينــة، فقــام الشــوا بتشــكيل املجلــس بتاريــخ 
1994/7/26، ويعتبــر أول مجلــس بلــدي يف ظــل ســلطة فلســطينية يف التاريــخ احلديــث14. ويف شــهر يوليــو 2019 مت 

تكليــف الدكتــور يحيــى الســراج كرئيــس للمجلــس البلــدي احلالــي15.
تتمثــل الرؤيــة االســتراتيجية للبلديــة بــــ »أن تكــون مدينــة غــزة، مركــًزا اقتصاديــاً وحضاريــاً وثقافيــاً لقطــاع غــزة، وتقــدم 
البلديــة يف ســبيل الوصــول إلــى ذلــك خدمــات متميــزة ضمــن بيئــة مســتدامة ومشــاركة مجتمعيــة واعيــة، يســود فيهــا األمــن 
ــة لتحقيــق رؤيتهــا مــن خــال  ــة االجتماعيــة، وتفتخــر بأصالتهــا وإرثهــا احلضــاري الفلســطيني«. وتســعى البلدي والعدال

اعتمــاد مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية مــن أهمهــا: 
توفير خدمات أفضل للمواطنني.	 
تشجيع املشاركة املجتمعية يف إدارة عمل البلدية.	 
خلق جو صحي للعمل واالستقرار الوظيفي.	 
العمل على رفع قدرة اجلهاز البلدي وكفاءته.	 

متتلــك البلديــة 6 مراكــز ثقافيــة ومجتمعيــة تســاهم يف إثــراء وتعزيــز وتطويــر الواقــع الثقــايف يف مدينــة غــزة، وتشــمل هــذه 
املراكــز، مركــز رشــاد الشــوا الثقــايف الــذي يحتــوي علــى مكتبــة ديانــا متــاري صبــاغ ومطبعــة وقاعــات للمؤمتــرات، إضافــة 
إلــى املكتبــة العامــة، وقريــة الفنــون واحلــرف التــي دمرهــا االحتــال اإلســرائيلي يف العــام 2018، ومركــز هولســت الثقــايف، 

ومركــز وحديقــة إســعاد الطفولــة ومركــز األطــراف الصناعيــة16.

يتكــون املجلــس البلــدي حاليــاً مــن 9 أعضــاء بينهــم ســيدة واحــدة فقــط بعــد اســتقالة نائــب الرئيــس لتوليــه منصــب وكيــل 
ــان  ــكيل 9 جلــ ــادئ الشــفافية واملســاءلة مت تشــ ــز مب ــن أجــل تعزي ــه وم ــس ملهام ــي املجل ــذ تول ــي، ومن ــم احملل وزارة احلك
متخصصــــة ملتابعــة امللفــات والقضايــا الداخليــة واخلارجيــة للبلديــة، وتقــــوم هــــذه اللجــــان بتقــــدمي تقاريرهــا الدوريــة 

للمجلــس17. 

ــال يف  ــة، االنتق ــادئ الشــفافية واملشــاركة واملســاءلة املجتمعي ــزز مب ــا إجــراءات تع ــة ومــن خــال تبنيه اســتطاعت البلدي
التصنيــف مــن + B إلــى ++ B حســب تصنيفــات صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات. ويف مؤشــر شــفافية البلديــات يف 
قطــاع غــزة حصلــت بلديــة مدينــة غــزة علــى عامــة متقدمــة مقارنــة ببقيــة بلديــات قطــاع غــزة يف العــام 2018، حيــث 
حصلــت البلديــة علــى معــدل 2.96 وهــو معــدل مرتفــع، وقــد متيــزت يف شــفافية إجــراءات التعيني مبعــدل 3.78، وإجراءات 
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اإلدارة املاليــة مبعــدل 3.518، وقــد ارتفــع معــدل بلديــة غــزة علــى نفــس املؤشــر للعــام 2020 ليصــل إلــى مــا يقــارب 3.85 
ليشــهد حتســناً علــى محــاور املؤشــر األربعــة ذات العاقــة بشــفافية اإلجــراءات املاليــة واإلداريــة وغيرهــا19.

18   االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2018، “مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية«، رام اهلل، فلسطني.
19  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2020، “مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية«، رام اهلل، فلسطني
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ثانيًا: نظام النزاهة ومكافحة الفساد في بلدية غزة  

واقع قيم النزاهة يف بلدية غزة . 	

تعــرف النزاهــة بأّنهــا مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــاص يف العمــل، وااللتــزام بالســلوك القــومي 
ومبــدأ جتنــب تضــارب املصالــح، واالهتمــام باملصلحــة العامــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عامــة عليــا علــى 
اإلعــان عــن أّي نــوع مــن تضــارب املصالــح  قــد ينشــأ، بــني مصاحلهــم اخلاصــة واملصالــح العامــة التــي تقــع يف 
إطــار مناصبهــم، كأن يجمــع الشــخص بــني الوظيفــة احلكوميــة ومصالــح يف القطــاع اخلــاص، إذ قــد يخلــق ذلــك 
تعارضــاً ) تضاربــا( يف املصالــح يف مجــاالت عديــدة، كاملناقصــات أو العطــاءات أو املواصفــات أو الضرائــب أو 
الرســوم اجلمركيــة، مــا يــؤدي إلــى احتمــال حســم هــذا التعــارض، مبــا يتماشــى مــع مصاحلــه اخلاصــة علــى حســاب 
املصلحــة العامــة. وتشــمل هــذه املجموعــة مــن القيــم، أيضــاً، منــع تلقــي املوظــف العــام أي مقابــل مالــّي )الرشــوة( 

مــن مصــدر خارجــي، للقيــام بــأّي عمــل يؤثــر يف املصلحــة العامــة، أو يــؤدي إلــى هــدر املــال العــام20.

أعضاء املجلس البلدي  	.	

يخضــع أعضــاء املجلــس البلــدي إلــى أحــكام قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997، إاّل أّن املجالــس البلديــة 
يف احملافظــات اجلنوبيــة ال تعمــل وفــق نظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة رقــم )3( للعــام 2017 الــذي نصــت 
املــادة رقــم )4 البنــد 10( منــه علــى إلــزام الرئيــس واألعضــاء بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة عنــد تســلّم مهامهــم يف 
املجلــس، إضافــة إلــى نفــس املــادة التــي نصــت يف البنــد رقــم 8 علــى إلــزام رئيــس املجلــس بتســليم الهدايا الشــخصية 
التــي يتحصــل عليهــا بحكــم وظيفتــه والتــي تزيــد قيمتهــا عــن 100 دينــار أردنــي، وإعــام املجلــس بالهدايــا التــي تقــل 

قيمتهــا عــن ذلــك. 

ــات  ــدى اجله ــا ل ــم إيداعه ــم يت ــة ول ــة املالي ــرارات بالذم ــوا إق ــم يقدم ــس ل ــس أّن أعضــاء املجل ــس املجل ــني رئي ويب
املختصــة حســب القانــون رقــم 3 للعــام 2017، حيــث لــم تطلــب أّي جهــة رســمية مــن أعضــاء املجلــس تقــدمي تلــك 
اإلقــرارات، مؤكــداً أنــه وباقــي أعضــاء املجلــس البلــدي علــى اســتعداد كامــل للتوقيــع علــى تلــك اإلقــرارات وتقدميهــا 
ــك  ــم مســبق لديهــم بوجــود تل ــب، وحســب رئيــس املجلــس فــا يوجــد عل للجهــات ذات االختصــاص يف حــال الطل

اإلقــرارات ومــدى إلزاميتهــا21.

أّمــا فيمــا يخــص الهدايــا فــإّن املجلــس ملتــزم بتقــدمي إقــرار بكافــة الهدايــا التــي تــرد للمجلــس البلــدي. وأكــد رئيــس 
املجلــس علــى التــزام الرئيــس واألعضــاء مبــا جــاء يف نــص املــادة رقــم/13( ج )مــن قانــون الهيئــات احملليــة 1997، 
حيــث أّن أول قــرارات املجلــس نــص علــى تضمــني إجــراءات تضــارب املصالــح ضمــن سياســات البلديــة مــن خــال 

عــدم التوظيــف أو التعاقــد مــع أيٍّ مــن األشــخاص ذوي درجــة القرابــة األولــى للرئيــس واألعضــاء22.  

وفيمــا يخــص ميثــاق الشــرف اخلــاص بأعضــاء املجالــس البلديــة الــذي مت تطويــره لضمــان الشــفافية والنزاهــة فلــم 
يوقــع أعضــاء املجلــس البلــدي عليــه بشــكل فعلــي، إاّل أّن عضــو املجلــس البلــدي مســؤول جلنــة التواصــل املجتمعــي 
أّكــد علــى أّن املجلــس يطبــق مــا جــاء يف امليثــاق بشــكل غيــر مباشــر وأّنــه لــم يســبق ألحــد أن عــرض امليثــاق علــى 

املجلــس مــن أجــل التوقيــع عليــه23.

أّمــا فيمــا يخــص مدّونــــات ســــلوك الرئيــــس وأعضــــاء املجلــس، فــإّن بلديــة غــزة ممثلــة باملجالــس الســابقة قامــت 
بالتوقيــع علــى مدّونــة الســلوك يف العــام 2016، علمــاً أّن املدّونــة مت تطويرهــا مــن قبــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة 
واملســاءلة )أمــان( يف مــارس 2013، إاّل أّنــه ال توجــد مدّونــة خاصــة ألعضــاء املجلــس البلــدي حتــدد القيــم واملبــادئ 
يف عمــل الرئيــس واألعضــاء، وحتــدد األدوار واملســؤوليات واحتــرام قيــم النزاهــة وااللتــزام مببــادئ الشــفافية 

20   االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2016. النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، الطبعة الرابعة. رام اهلل. فلسطني. 
21  مقابلة مع الدكتور يحيى السراج، مصدر سابق.

22   مقابلة مع الدكتور يحيى السراج، مصدر سابق.
23   مقابلة مع عضو املجلس البلدي، السيد مصطفي قزعاط، رئيس جلنة التواصل املجتمعي، بتاريخ 2021/6/17
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ــنوي  ــكل ســ ــة تخضــع بشــ ــات احملليــ ــة، فــإّن الهيئــ ــة واملســاءلة اخلارجي واخلضــوع لنظــم املســاءلة. وبالنســبة للرقاب
لتدقيــــق ديــــوان الرقابــــة املاليــــة واإلداريــــة، إضافــة إلــى الرقابــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي24، وقــد أكــد ســكرتير 
املجلــس علــى أّن دائــرة الرقابــة الداخليــة تتابــع وتراقــب العمــل وتقــوم مبســاءلة مــن يســتغل العمــل للمصالــح اخلاصــة 
وإخضاعــه للتحقيــق إذا ثبــت وجــود أّيــة شــبهات يف ذلــك25، كمــا ال توجــد لــدى البلديــة تعليمــات متخصصــة أو أدلــة 

إجرائيــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد. 

متثيل املجلس  	.	

تنــص املــادة رقــم )3( مــن قانــون الهيئــات احملليــة علــى أن »يتولــى إدارة الهيئــة احملليــة مجلــس ينتخــب رئيســه وأعضــاؤه 
انتخابــاً حــراً ومباشــراً وفقــاً ألحــكام قانــون االنتخابــات«، ونظــراً لعــدم إجــراء االنتخابــات احملليــة يف قطــاع غــزة، فــإّن 
السياســة املّتبعــة يف بلديــة غــزة هــي سياســة التعيــني إلــى حــني املجلــس املاضــي، أّمــا فيمــا يخــص املجلــس احلالــي 
فقــد مت اختيــاره ضمــن آليــة جديــدة يف يوليــو 2019، حيــث مت اختيــار رئيــس املجلــس البلــدي مــن خــال نخبــة مــن 
املواطنــني يف مدينــة غــزة، إضافــة إلــى قيــادات مجتمعيــة، يف حــني مت ترشــيح 30 عضــواً للرئيــس لاختيــار مــن بينهــم 
مبــا يتناســب ورؤيتــه للعمــل يف املرحلــة القادمــة، وقــد مت اختيــار 10 أعضــاء لعضويــة املجلــس برئاســة الدكتــور يحيــى 
الســراج، وحصــل املجلــس احلالــي علــى مصادقــة وزارة احلكــم احمللــي يف قطــاع غــزة26. ويعتقــد رئيــس املجلــس أّنــه مت 
األخــذ بعــني االعتبــار التوزيــع اجلغــرايف ملناطــق مدينــة غــزة عنــد تشــكيل املجلــس، وكذلــك احلــال فيمــا يخــص متثيــل 
الطوائــف حيــث يضــم املجلــس عضــواً مســيحياً، وبالنســبة لتمثيــل النســاء فــإّن املجلــس لــم يلتــزم بنظــام الكوتــا بتمثيــل 

النســاء الــذي نــّص علــى متثيــل النســاء بنســبة ال تقــل عــن 20 % حيــث يضــم املجلــس املكلّــف ســيدة واحــدة فقــط.

وفيمــا يخــص طبيعــة تركيبــة املجلــس العمريــة فــإّن التوزيــع العمــري ألعضــاء املجلــس راعــى مشــاركة الشــباب حيــث 
مثــل الشــباب مــا نســبته 22 % مــن أعضــاء املجلــس )2 مــن أصــل 9 أعضــاء أعمارهــم أقــل مــن 35 ســنة(27. 

استقاللية قرارات املجلس                                      	.	

ــدي يف  ــس البل ــار كمــا يســميها رئيــس املجل ــي بسياســة التعيــني أو االختي نتيجــة الســتمرار عمــل وزارة احلكــم احملل
ــر علــى اســتقالية املجلــس البلــدي يف اتخــاذ القــرارات بعيــداً  غــزة، وعــدم إجــراء االنتخابــات احملليــة فــإّن ذلــك أّث
عــن التعــرض للضغوطــات مــن األطــراف السياســية، األمــر الــذي أضعــف مــن اســتقالية عمــل املجلــس البلــدي وتركــه 
ــاً  ــوزارة حتــاول أحيان ــا. ويعتقــد رئيــس املجلــس البلــدي أّن ال عرضــة للضغوطــات اخلارجيــة يف العديــد مــن القضاي

التأثيــر يف قــرارات املجلــس، إاّل أّن املجلــس يعمــل جاهــداً علــى ضمــان اســتقالية القــرارات28.  

 

إجراءات التوظيف  	.	

الهيكلية اإلدارية 

تنــص املــادة رقــم )19( مــن قانــون الهيئــات احملليــة علــى أن »يجــري تعيــني موظفــي الهيئــة احملليــة وإحــداث الوظائــف 
وإلغاؤهــا وزيــادة أو إنقــاص مخصصاتهــا بإثبــات ذلــك يف املوازنــة الســنوية«.

متاشــيا مــع توجهــات املجلــس البلــدي احلالــي بالتطويــر اإلداري، مت تطويــر هيكليــة جديــدة تراعــي املركزيــة يف العمــل 

24   مقابلة مع السيد موسى جبر، مصدر سابق.
25  مقابلة مع السيد عادل الفصيح، مصدر سابق.

26  يبلغ عدد أعضاء املجلس حالياً 9 أعضاء بعد استقالة عضو لتوليه منصب وكيل وزارة احلكم احمللي يف غزة. 
27  مقابلة مع السيد عادل الفصيح، مصدر سابق، من خال االّطاع على وثائق املجلس، بتاريخ 2021/4/14.

28   مقابلة مع الدكتور يحيى السراج، مصدر سابق.
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مــن أجــل توفيــر اجلهــد واملصاريــف حيــث متــت املصادقــة عليهــا مــن املجلــس البلــدي ووزارة احلكــم احمللــي، إضافــة 
لضمــان جــودة الرقابــة واملســاءلة الداخليــة، حيــث مت االلتــزام بتصميــم هيكليــة تضمــن انســيابية القــرارات، وتعزيــز 
املتابعــة واحملاســبة، واســتحداث دوائــر وأقســام جديــدة تعــزز مــن النزاهــة والشــفافية وحتســني مســتوى اخلدمــات 

مثــل قســم التســهيات، والشــباك املوحــد لتقــدمي اخلدمــات29.

وتضــم بلديــة غــزة 1,207 موظفــني بعقــود دائمــة، منهــم 63 ســيدة أي مــا نســبته 5 % مــن مجمــوع املوظفــني، وتضــم 
طواقــم البلديــة 121 موظفــاً ضمــن فئــة العقــود منهــم 7 ســيدات بنســبة 5.7 %

وحســب نــص املــادة رقــم )16( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2009 اخلــاص بنظــام موظفــي الهيئــات 
احملليــة، فــإّن الهيئــات ملزمــة بتشــغيل مــا نســبته 5 % علــى األقــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتبــنّي إحصائيــات 
طاقــم عمــل البلديــة أّن عــدد املوظفــني مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يبلــغ 3 موظفــني فقــط منهــم ســيدة واحــدة أي 

30 % أّن نســبة تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال تتجــاوز 0.5

ويف ذات الســياق فــإّن البلديــة تعمــل يف ثاثــة برامــج تشــغيلية توظــف الفتيــات والشــباب وفــق متطلبــات املمــول، 
فالبرنامــج األول هــو برنامــج التشــغيل املمــول مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات والــذي يشــجع إدمــاج النســاء 
يف عمــل الهيئــات احملليــة حيــث أّن كافــة املســتفيدات مــن البرنامــج مــن اخلريجــات، والبرنامــج الثانــي وهــو برنامــج 
تشــغيل ممــول بالكامــل مــن البلديــة ويســتهدف تشــغيل الشــباب مــن كا اجلنســني ملــدة 66 يومــاً لــكّل شــاب ضمــن 
تخصصــات متعــددة، ويأتــي هــذا البرنامــج ضمــن سياســة البلديــة لتشــجيع الشــباب وتوفيــر فــرص عمــل يف ظــل 
البطالــة املرتفعــة بــني الشــباب مــن اخلريجــني، أّمــا البرنامــج الثالــث وهــو نظــام املقاولــة فيســتهدف االســتثمار يف 

الكفــاءات مــن املتطوعــني يف برامــج البلديــة املختلفــة، وذلــك مــن خــال التعاقــد معهــم لتنفيــذ مهــام محــددة.

 وحســب قســم شــؤون املوظفــني فــا يوجــد للبلديــة دليــل خــاص باملتطوعــني يضمــن توصيــف احلقــوق والواجبــات 
لــكا الطرفــني بشــكل يعــزز مــن النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف التعاقــدات والعاقــات مــع املتطوعــني. 

ويؤكــد مديــر الشــؤون اإلداريــة يف وزارة احلكــم احمللــي أّن التوظيــف يتــم وفــق الهيكليــة وضمــن بنــود املوازنــة 
فيمــا يخــص طاقــم البلديــة، أّمــا فيمــا يخــص طواقــم العمــل يف املشــاريع فإّنهــا تتبــع إجــراءات البلديــة واجلهــات 

ــة31. ــم اإلعــان والتعاقــد مباشــرة مــن طــرف اجلهــات املختصــة يف البلدي ــة حيــث يت التمويلي

جلنة شؤون املوظفني 	 

ل يف الهيئــة احملليــة جلنــة تســمى جلنــة  تنــص املــادة رقــم )10( مــن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة علــى أن تشــَكّ
شــؤون املوظفــني، برئاســة الرئيــس وعضويــة أحــد أعضــاء املجلــس واملديــر العــام وأحــد كبــار املوظفــني ومســؤول 
القســم املختــص، وذلــك مــن أجــل تعيــني املوظفــني، وإجــراء االمتحانــات واملقابــات، ومتابعــة التقييــم والترقيــات. 

لة فقــد تبــني وجــود جلنــة حتمــل ذات املســمى وتضــم يف عضويتهــا كافــة  ومــن خــال مراجعــة جلــان املجلــس املُشــكَّ
املســميات وقــد أوكلــت إليهــا املهــام املنصــوص عليهــا يف القانــون.

يؤكــد رئيــس قســم شــؤون املوظفــني أنّ البلديــة تتبــع سياســات توظيــف تتســم بالشــفافية والنزاهــة مــن خــال اتبــاع 
إجــراءات واضحــة إلعانــات التوظيــف واالمتحانــات واملقابــات. ومــن خــال مراجعة ملفات دائرة شــؤون املوظفني 
واالّطــاع علــى إعانــات التوظيــف، إضافــة إلــى مراجعــة إعانــات التوظيــف علــى صفحــة البلديــة الرســمية فــإّن 
كافــة الوظائــف يف الســنوات العشــر األخيــرة تخضــع لسياســاٍت وإجــراءاٍت تتســم بالنزاهــة وبالشــفافية مــن خــال 
النشــر واإلعــان يف كافــة الوســائل اإلعاميــة اخلاصــة بالبلديــة. وبنــاًء علــى مراجعــة صفحــة الفيس بــوك اخلاصة 
بالبلديــة فــإّن القائمــني عليهــا يقومــون بالــرد علــى استفســارات املتقدمــني للوظائــف، علــى ســبيل املثــال هنــاك أكثــر 
مــن ســؤال ورد بخصــوص وظيفــة املستشــار القانونــي التــي أعلنــت عنهــا البلديــة عبــر صفحتهــا، حيــث تبــني مــن 

خــال فحــص الصفحــة أّن هنــاك جديــة يف الــردود ومتابعــة لضمــان النزاهــة والشــفافية.

ويؤكــد رئيــس قســم شــؤون املوظفــني أيضــاً علــى أّن البلديــة ملتزمــة بسياســات وإجــراءات الــوزارة بخصــوص 
التعيــني والتوظيــف، حيــث تقــوم بالتأكــد مــن مــدى االحتيــاج للوظيفــة املطلوبــة، ومــن ثــم اإلعــان عــن الوظيفــة التــي 

29  مقابلة مع السيد حسني عودة، مصدر سابق.
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يجــب أن حتصــل علــى موافقــة وزارة احلكــم احمللــي قبــل أن تقــوم البلديــة بنشــرها عبــر مواقــع اإلنترنــت املختلفــة ومــن 
خــال صفحــة البلديــة الرســمية، حيــث تتضمــن إعانــات الوظيفــة املهــام واملســؤوليات والوصــف الوظيفــي والشــروط 

الواجــب توافرهــا يف املتقــدم للوظيفــة.

أّمــا فيمــا يخــص حتصــني إجــراءات التوظيــف مــن التأّثــر مبظاهــر الواســطة واحملســوبية واحملابــاة، فقــد أكــد مديــر 
دائــرة الشــؤون اإلداريــة علــى أّن كافــة التعيينــات تتــم وفــق االحتياجــات الفعليــة للهيكليــة إضافــة إلــى وجــود عضــو مــن 
ــا فيمــا يخــص ضمــان شــفافية  املجلــس البلــدي يف جلــان املقابــات لضمــان نزاهــة وشــفافية إجــراءات التعيــني. أّم
ونزاهــة التعيينــات، فأّكــد أّن البلديــة تعتمــد كافــة اإلجــراءات التــي تضمــن نزاهــة عمليــة التوظيــف بــدءاً باإلعانــات 
عبــر صفحــة البلديــة ومــروراً باالمتحانــات واملقابــات ضمــن جلــان مشــتركة مــا بــني البلديــة ووزارة احلكــم احمللــي، 

أو وجــود ممثــل عــن املانحــني فيمــا يخــص وظائــف املشــاريع.

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

تلقــى الطاقــم التنفيــذي للبلديــة مجموعــة مــن ورشــات العمــل ملناقشــة مدّونــة الســلوك التــي أُعــّدت مــن قبــل االئتــاف 
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( يف العــام 2013، والتــي اشــتملت علــى القيــم واإلجــراءات الناظمــة للنزاهــة 
والشــفافية، حيــث مت تعميمهــا علــى املوظفــني، وقــد أكــد رئيــس قســم العاقــات العامــة يف البلديــة أّنــه مت إطــاع كافــة 
املوظفــني علــى مضمــون ومكونــات املدّونــة وشــرحها مــن خــال مجموعــة لقــاءات نظمهــا ائتــاف أمــان، وأّنــه قــد مت 
توزيعهــا علــى املوظفــني مــن خــال الشــبكة الداخليــة. إاّل أّنــه أكــد علــى عــدم وجــود جهــة مختصــة مبتابعــة املدّونــة، 

وتعميــم النمــاذج اخلاصــة بهــا، أو إجــراء التعديــات وفــق االحتياجــات اإلداريــة والوظيفيــة.

إاّل أّنــه ومــن خــال ســكرتير املجلــس فقــد تبــني أّن املجلــس القــدمي واملجلــس احلالــي لــم يقومــا بالتوقيــع واملصادقــة 
علــى املدّونــة، وأّن تلــك املدّونــة كانــت عبــارة عــن نشــاط للمؤسســات األهليــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية32.

وفيمــا يخــص ضوابــط النزاهــة ملقدمــي اخلدمــات العامــة، فــإّن مقدمــي اخلدمــات لــم يّطلعــوا علــى املدّونــة، إضافــة 
إلــى أّن املدّونــة وبعــد مراجعتهــا ال تشــتمل علــى أّيــة إجــراءات ذات عاقــة مبقّدمــي اخلدمــات وإّنــا اقتصــرت علــى 

املوظفــني يف البلديــات والعاقــة مــع املجتمــع احمللــي33. 

ويف اجلانــب املتعلــق بالتعامــل مــع قضيــة الهدايــا للطاقــم التنفيــذي، فــا توجــد أّيــة أدّلــة أو إجــراءات مكتوبــة لــدى 
البلديــة توضــح اإلجــراءات املتبعــة يف تلــك احلــاالت، وإنــا يُتــرك تقديــر كّل حالــة للموظــف حيــث أّن دائــرة الرقابــة 
الداخليــة تتابــع وتراقــب العمــل، ويؤكــد املستشــار القانونــي للبلديــة يف ذات الســياق أّنــه لــم يتــم حتــى اآلن إحالــة أّي 
شــكوى لدائــرة الشــؤون القانونيــة بحــق أحــد املوظفــني/ات تتعلــق باســتغال املنصــب العــام، أو بتلقيــه رشــوة أو هديــة. 
يف حــني تؤكــد تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، إضافــة لرئيــس املجلــس البلــدي أّن هنــاك عــدداً مــن القضايــا 

ذات العاقــة باســتغال املــال العــام واملنصــب الوظيفــي، ولــم يتســَن للباحــث معرفــة املزيــد حــول تفاصيلهــا.

ــة غــزة 12 ســوقاً يف  ــك بلدي وفيمــا يخــص العاقــة مــع مقّدمــي اخلدمــات العامــة وشــركات القطــاع اخلــاص فتمتل
املدينــة، تعمــل علــى تلــزمي 3 منهــا بشــكل ســنوي وهــي )ســوق اخلضــار، وســوق الســمك والطيــور، وســوق احليوانــات 
واحلــال(، فيمــا يتــم تأجيــر باقــي األســواق وفــق قانــون اإليجــارات 2013/5 والقانــون القــدمي لســنة 1941، إضافــة 
ــة واألراضــي ومواقــف الســيارات، وحــول مضامــني  ــى اســتثمارياً وعــدداً مــن احملــات التجاري ــة مبن المتــاك البلدي
العقــود وتضّمنهــا أليٍّ مــن البنــود ذات العاقــة التــي تعــزز مــن النزاهــة والشــفافية، أّكــد املستشــار القانونــي علــى أّن 
العاقــة مــا بــني البلديــة واملســتأجرين هــي عاقــة تعاقديــة مبنيــة علــى حتصيــل اإليجــار يف حــال األســواق التســعة 
ــس  ــل املجل ــة، أو اخلضــوع جللســات املســاءلة مــن قب ــر دوري ــدات أخــرى كتقــدمي تقاري ــة تعه املؤجــرة، دون وجــود أّي
ــون اإليجــارات رقــم  ــا قان ــة واملســتأجر ينظمه ــة أّن العاقــة مــا بــني البلدي ــي للبلدي ــرى املستشــار القانون ــدي، وي البل
2013/5، والــذي يضمــن العاقــة بــني الطرفــني وفــق مــا هــو منصــوص عليــه حيــث تضمــن العقــود طبيعــة املأجــور، 

32  مقابلة مع السيد عادل الفصيح، مصدر سابق.
33   مدّونة قواعد السلوك املناسب، نسخة غير منشورة يف طور التطوير. 
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والغــرض منــه، وآليــة الدفــع، والعاقــة مــع البلديــة، ولكــن ال يتطلــب العقــد تقــدمي أّيــة تقاريــر أو مــا شــابه، حيــث 
ميكــن للبلديــة يف حــال اإلخــال بــأيٍّ مــن بنــود العقــد أن تقاضــي املســتأجر وفقــاً للقانــون. 

وميكــن االشــارة إلــى أبــرز التحديــات التــي تواجــه البلديــة يف إدارة أماكهــا مــن منظــور النزاهــة والشــفافية، بعــدم 
ــود اإليجــار بشــكل ســنوي ودوري  ــد عق ــى عــدم جتدي ــة إل ــة، إضاف ــات واضحــة بأمــاك البلدي وجــود قاعــدة بيان
ــام  ــد ق ــك ق ــت أّن املال ــي تثب ــورة املوحــدة والت ــق نظــام الفات ــد وف ــاد التجدي ــم اعتم ــث يت ــة املســتأجرين، حي لغالبي

ــة34. ــة جتــاه البلدي ــه املالي بتســديد التزامات

إجراءات الشراء والعطاءات  	.	

توجــد لــدى بلديــة غــزة دائــرة مشــتريات يعمــل بهــا 26 موظفــاً موزعــني علــى أربعــة أقســام هــي قســم املشــتريات، 
وقســم العقــود، وقســم املخــازن، وقســم الوقــود. 

وقــد قــام املجلــس البلــدي، ومــن خــال القوانــني املعمــول بهــا يف غــزة، بنشـــر اإلعانــات عـــن التفاصيـــل الازمــة 
للعطـــاءات علـــى موقــع البلديــة اإللكترونــي ومواقـــع التواصـــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى الصحـــف، وملــدة يوميْـــن 
متتاليْـــن، مبــا يســـمح باملنافســة، الســّيما أّن للبلديـــة جلنــة خاصـــة بالعطـــاءات تعمـــل وفـــق القوانــني، ولكــن ال يوجــد 
لديهــا دليـــل مفصـــل يســـهل عمليـــة إجـــراء العطـــاءات واســـتدراج العـــروض، وتشـــكيل جلنــة فتـــح العطـــاء، وجلنــة 
البـــت، وجلان الشـــراء واالستام االبتدائي والنهائـــي، وغيـــر ذلـــك مـــن األحكام التـــي تضمـــن النزاهـة واملنافسة بـني 

املقاولــني واملورديــن.

يتبــع القســم املختــص بالعطــاءات والتوريــد واملشــتريات إداريــاً لدائــرة املشــتريات، وتخضــع جميع اإلجــراءات املتعلقة 
بالعطــاءات والتوريــد واملشــتريات للرقابــة الداخليــة واخلارجيــة للبلديــة، وتعتمــد البلديــة يف تعاماتهــا فيمــا يخــص 
املشــتريات والتوريــدات والعطــاءات دليــل إجــراءات الشــراء وتوريــد األعمــال الــذي أعدتــه وزارة احلكــم احمللــي 
والــذي أخــذ بعــني االعتبــار النظــام املالــي للهيئــات احملليــة ونظــام التوريــد وقانــون العطــاءات واللــوازم العامــة، حيــث 
تعتمــد البلديــة يف نظــام املشــتريات علــى الســلفية وهــي الشــراء مببلــغ أقــل مــن 100 شــيكل، واألمــر املباشــر للشــراء 
مببلــغ أقــل مــن 1000 شــيكل، واملمارســة مببلــغ أكبــر مــن 1000 شــيكل وأقــل مــن 15000 شــيكل، وأخيــراً املناقصــة 

للمبالــغ التــي تزيــد عــن 15000 شــيكل35.

ويؤكد مدير دائرة املشــتريات على أّن البلديــــة تقوم بتطبيــــق إجــــراءات واضحــــة يف عمليــــات الشــــراء واســــتدراج 
العــــروض وذلــك وفــق القوانــني املعمــول بهــا يف الهيئــات احملليــة يف محافظــات غــزة، حيــــث تتــــم عمليــــة التوريــــدات 
يف البلديــــة مــــن قبــــل قســــم املشــــتريات، وهــــو الذي يعمــــل علــــى إدارة عمليــات الشــراء وإمتــــام كافــة اإلجــراءات 
املتعلقــــة بها. حيث يتــــم تشــــكيل جلــــان املشــــتريات بعضويــــة أعضــــاء مــــن املجلــس لتنفيــذ اســــتدراج العــروض أو 

العطــاءات.

ويف العطــــاءات العامــــة، يتــــم إعــــداد وثائــــق خاصــــة لــــكّل مشــــروع علــــى حــــدة، وترفــــق معــــه جــــداول الكميــــات 
واملخططــات إن وجــدت، وعنــد اعتمــاده مــن القســم املعنــي، يُعــرض علــى وزارة احلكــم احمللــي ألخــذ املوافقــة، 
وبعدهــا يتــم اإلعان عنــه، ويتــم تشــكيل جلنــة خاصــة مــن أعضــاء املجلــس البلــدي وقسم املشــتريات والدائــرة 
املاليــــة والقســــم املعنــــي، كمــــا تتــــم دعــــوة ممثــــٍل عــن وزارة احلكــم احمللــي لفتــح العــروض اخلاصــة باملشــاريع يف 
اليــــوم والوقــــت احملدديْــــن يف اإلعان، وبحضــــور الشــــركات املشــــاركة، وتُفتح العــــروض يف جلســــة علنيــــة، ويتــــم 
اإلفصــــاح عــــن األســــعار وقيمــــة الكفــــاالت املطلوبــــة، وحُتــال بعــد ذلــك للّجنــة الفنيــــة لدراســتها، والتــي بدورهــا 
تعــد تقريــراً التخــاذ القــرار باإلحالــة علــى الشــركة التــي فازت بالعطاء، وتتــم خــال املشــروع متابعــة الشــركات 
املنفــــذة مــــن قبــــل قسم املشاريع ومهندسي اإلشراف، وتقــــوم الدائــــرة املاليــــة مبتابعــة طلــب الدفعــات املاليــة مــن 
البلديــــة ويجــــري تدقيقهــــا وصرفهــــا حســــب األصــول، وعنــــد االنتهــاء مــن املشــروع، يتــم تشــكيل جلنــة الســتام 
املشــروع مــن خــال مقارنــة املشــروع املنجــز بكراســة العطــاء وتقــدمي تقريــر حــول مــدى التــــزام الشــــركة بشــــروط 

34  تقرير ملخص إجنازات املجلس البلدي 2019-2020، مرجع سابق، مقابلة مع املستشار القانوني للبلدية، عاهد الشوا، بتاريخ 2021/7/8.
35  مقابلة مع السيد عبد الباسط أحمد اخليسي، مدير دائرة املشتريات واملخازن، بتاريخ 2021/4/14.
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العقــد36.

وبحســب مديــر دائــرة املشــتريات، تتمثــل أهــم املشــاكل التــي تواجــه الدائــرة بالتأخيــر يف دفــع املســتحقات املاليــة مــن 
طــرف البلديــة للمقاولــني واملورديــن والــذي جعــل التقــدم للعطــاءات واملمارســات يتــم فقــط مــن قبــل املقاولــني واملورديــن 
الكبــار كونهــم األقــدر علــى حتّمــل التأخيــر يف دفــع املســتحقات، إضافــة إلــى عــدم وجــود تخصيــص وتصنيــف للموردين 

علــى غــرار املقاولــني مــا جعــل املنافســة تؤثــر علــى جــودة التوريــدات. 

وحســب توصيــات تقريــر أعــده ائتــاف أمــان حــول نظــام الشــراء العــام يف قطــاع غــزة، أوصــى التقريــر بتبنــي املعاييــر 
والقواعد التي يتضمنها القـــرار بقانـــون الشـــراء العـــام رقـــم 8 لســـنة 2014 املطبق يف الضفة الغربية لتعزيـــز النزاهـــة 
يف عمليـــات الشـــراء العـــام يف قطـــاع غـــزة، وتبني إجراءات تعمل على إلزام العاملني يف قســم املشــتريات والتوريدات 
بتقــدمي إقــرار الذمــة املالــي، وتطويــر وإعــداد مدّونــة ســلوك خاصــة بقســم املشــتريات والعطــاءات العامــة، وأخيــراً 

م للموظفــني العاملــني يف الشــراء العــام37. تخصيــص بنــود أو إجــراءات حتــدد آليــات التعامــل مــع الهدايــا التــي تقــدَّ

واقع مبادئ الشفافية يف بلدية غزة . 	

آليات عمل البلدية  	.	

تعنــي الشــفافية ضــرورة وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائمــني عليهــا مبختلــف مســتوياتهم فيمــا يخــص إجــراءات 
تقــدمي اخلدمــات، واإلفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات احلصــول علــى هــذه اخلدمــات بشــكل علنــي ومتســاٍو 
للمواطنــني جميعهــم، وكذلــك القــرارات احلكوميــة املتعلقــة بــإدارة أّي جانــب مــن اجلوانــب العامــة، مثــل السياســات 

ــام38. ــة العامــة، وحســابات القطــاع الع العامــة، والسياســات املالي

ــك النظــم  ــة معمــول بهــا، وتل ــة ومالي ــة نظــٌم إداري ــدى البلدي ــه يوجــد ل ــة فإّن ــة يف البلدي ــة واملالي وحســب الشــؤون اإلداري
ــا  ــق عليه ــة متف ــي، ونظــٌم إداري ــث يوجــد نظــام مال ــي، حي ــم احملل ــن مســؤولية وزارة احلك ــات وهــي م موحــدة للبلدي
ويتــم تصميمهــا وفــق املهــام والهيــاكل األساســية للبلديــات، إاّل أّن تلــك النظــم غيــر منشــورة علــى موقــع البلديــة 
وغيــر منشــورة يف الوقــت احلالــي بســبب صيانــة موقــع البلديــة، إاّل أّن توجهــات املجلــس البلــدي احلالــي تدعــم تبنــي 

ــزز مــن النزاهــة والشــفافية وإتاحــة املعلومــات39.   إجــراءات نشــر تع

تقــوم البلديــة بنشــر التعليمــات واملعلومــات للمواطنــني مــن خــال صفحــات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بهــا، حيــث 
تبــني للباحــث مــن خــال مراجعــة صفحــة الفيــس بــوك أّن البلديــة تنتهــج مبــدأ شــفافية النشــر، حيــث تنشــر تقاريرهــا 
األســبوعية، وإعانــات التوظيــف، والعطــاءات واملناقصــات، وقــرارات املجلــس البلــدي األســبوعية، وتقاريــر اإلجنــاز 

للوحــدات املختلفــة.

ــة لقطاعــات  ــم رحــات جماعي ــث تقــوم بتنظي ــادرة أســمتها »مــا وراء اخلدمــة«، حي ــة باعتمــاد مب وقــد قامــت البلدي
مختلفــة مــن املجتمــع بشــكل أســبوعي مــن أجــل االّطــاع علــى مراحــل العمــل مــا قبــل اخلدمــة املقدمــة للمواطــن بهــدف 
تعريــف املجتمــع باملراحــل واألعبــاء والتحديــات التــي تواجههــا البلديــة والعاملــون يف امليــدان مــن أجــل إيصــال اخلدمــة 
للمواطــن، حيــث بــدأت تلــك املبــادرة يف ســنة 2018 واســتطاعت البلديــة اســتضافة مــا يزيــد عــن 100 مواطــن ســنويا40ً. 

 

36  قسم إدارة املشاريع والعطاءات. 
37  حوكمة عمليات الشراء العام يف قطاع غزة، مرجع سابق. 

38  النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، الطبعة الرابعة، 2016.
39  مقابلة مع السيد حسني عودة، مصدر سابق.

40  مقابلة هاتفية مع السيد حسني مهنا رئيس قسم اإلعام، بتاريخ 2021/4/15.
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شكل رقم 2 يوضح طريقة نشر قرارات املجلس البلدي
نشر املوازنة  	.	

تعمــل البلديــة منــذ العــام 2018 علــى نشــر موازنتهــا وفــق طريقــة املوازنــة املقــروءة مــن خــال مشــروع مشــترك مــع 
صندوق متويل وإقراض البلديات، حيث تنشرها علــــى صفحتهــــا الرســــمية بطريقــــة ســــهلة ومفهومــــة للمواطنــــني، 
إذ أرفقــــت يف ملخــــص املوازنــــة جــــداول لــــكلٍّ مــــن املصاريــــف حســب تصنيفهــا، واإليــــرادات لعام 2018 مــع البيــان 
الفعلــــي للعــــام 2019 أوضحــــت فيهــــا املوازنــــة التقديريــــة للعــــام حســــب تصنيفهــــا، واإليرادات واملصاريــــف حســــب 
ــة  ــس قســم املوازن ــد رئي ــام 2019 و2020، ويؤك ــروءة للع ــا املق ــة بنشــر موازنته ــد قامــت البلدي ــة. وق ــام البلديــ أقســ
واحملاســبة يف البلديــة أّن االستشــاري اخلارجــي قــام بإعــداد املوازنــة املقــروءة ونشــرها علــى صفحــة البلديــة41. 
ــه ال يشــارك يف  ــه وترتيــب األولويــات املتعلقــة باملشــاريع، ولكّن ويقتصــر دور املواطــن يف املشــاركة بتحديــد احتياجات
إعــداد املوازنــة حيــث أّن بنــود املوازنــة يتــم إعدادهــا مــن قبــل الدائــرة املاليــة، ومراجعتهــا واملصادقــة عليهــا مــن 
املجلــس البلــدي ومــن ثــم رفعهــا لــوزارة احلكــم احمللــي العتمادهــا واملصادقــة عليهــا بشــكل نهائــي، مــع إعطــاء مســاحة 

للتغييــر والتعديــل يف بنــود املوازنــة حســب التغييــرات التــي قــد حتــدث أثنــاء فتــرة التنفيــذ42.

وحســبما توضــح املوازنــة املنشــورة فــإّن املصروفــات الفعليــة لبلديــة غــزة عــن عــام 2019 بلغــت 131 مليــون شــيكل )مــا 
يعــادل 76 %  مــن املصروفــات املقــّدرة للعــام نفســه(، حيــث مت متويــل 82 مليــون مــن املصروفــات مــن خــال اإليــرادات 
الفعليــة للبلديــة والتــي متثــل نســبة 48 %  مــن اإليــرادات املقــّدرة. أمــا املســتحقات علــى البلديــة مــن ذمم ماليــة جتــاه 
موظفيهــا ومــوردي اخلدمــات وجهــات أخــرى فبلغــت حتــى نهايــة 2019 مبلــغ 288 مليــون شــيكل مقابــل متأخــرات علــى 
املكلّفــني )متلقــي اخلدمــات( بلغــت 792 مليــون شــيكل. األمــر الــذي ســاهم يف إقــرار موازنــة العــام 2020 بانخفــاض 
بنســبة 28 % عــن موازنــة 2019، ومــع اســتمرار الزيــادة التراكميــة ملســتحقات البلديــة علــى املواطنــني، فــإّن البلديــة 
تتحمــل التزامــات إضافيــة لتقــدمي خدماتهــا للمواطنــني، وتراجــع خططهــا التطويريــة للبنيــة التحتيــة، وعــدم القــدرة 

علــى جتديــد املعــدات املتهالكــة43.
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شكل رقم 3 املوازنة املقروءة 2018 

آليات جمع الضرائب والرسوم  	.	

تلتــــزم البلديــــة بتســــعيرة نظــام توريــد امليــاه لعــام 2019 فيمــا يتعلــق بأســعار امليــاه، وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن التســــعيرة 
معلنــة علــى فواتير املياه. أّمــا فيمــا يتعلــق برســوم احلــرف والصناعــات، فقيمــة الرســوم محــددة ومعلنــة حســب 
ــة نظامــاً محوســباً يضمــن الشــفافية فيمــا يخــص الضرائــب والرســوم، حيــث تظهــر  ــام. ولقــد طــّورت البلدي النظــ
الفواتيــر املرســلة للمواطنــني قيــم كافــة الضرائــب وطريقــة توزيعهــا وآليــات إنفاقهــا، كمــا طــورت البلديــة أيضــاً نظمــاً 
وأدلــًة تضمــن زيــادة الشــفافية يف جمــع الضرائــب والرســوم بهــدف حتســني اجلبايــة، وبالتالــي زيــادة اإليــرادات 
املتأتيــة مــن الرســوم والضرائــب املختلفــة كونهــا مــن أهــم مصــادر اإليــرادات ملوازنــة البلديــة. وتقــوم البلديــة بنشــر 
كافــة التفاصيــل ذات العاقــة علــى صفحاتهــا اإلعاميــة املختلفــة، إضافــة إلــى إصــدار دليــل اخلدمــات وقيمــة 
الرســوم وآليــة اجلبايــة، واخلصومــات اخلاصــة باملهــن واحلــرف، وقــد طــورت البلديــة يف الفتــرة األخيــرة مجموعــة 
مــن التســهيات اإللكترونيــة مــن أجــل التســجيل ودفــع الرســوم والضرائــب اخلاصــة باحلــرف. وتزيــد آليــات النشــر 

املّتبعــة فيمــا يخــص قيمــة الرســوم والضرائــب وآليــات التحصيــل للجمهــور مــن الشــفافية لــدى البلديــة. 
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شكل رقم )4( شفافية الضرائب والرسوم

ومــن أجــل تســهيل جمــع الرســوم والضرائــب وحتســني مســتوى اجلبايــة وتخفيــف األعبــاء عــن املواطنــني، 
ــر واضحــة  ــق معايي ــث حــددت وف ــة والرســوم، حي ــة غــزة قســماً خاصــاً للتســهيات الضريبي اســتحدثت بلدي
املرضيــة،  واحلــاالت  للمشــترك،  الوفــاة  وحــاالت  االشــتراكات،  علــى  )كاخلصومــات  التســهيات  ومحــددة 
واحلــاالت االجتماعيــة(، ومت نشــرها وتوفيرهــا للمواطنــني عبــر صفحــات البلديــة املختلفــة بشــكل مقــروء 

ومرئــي44. حيــث بلغــت قيمــة التســهيات املاليــة خــال العــام 2020 مــا قيمتــه 4,500,000 شــيكل.

يقـــوم نظـــام جمـــع الرســـوم والضرائـــب يف البلديـــة علـــى آليــات محـــددة وواضحـــة يعلـــن عنهـــا عبـــر الوســـائل 
املختلفــة للحــد مــن إمكانيــة التاعــب فيــه، كمــا أّن النظــام احملوســب يوفــر قيــــود دفــــع وخصــــم محوســـبة وفـــق 
برنامـــج إلكترونـــي تســـتخدمه البلديـــة بشـــكل خـــاص يقـوم علـى حتقيق الرقابـة علـــى األموال وإدارتهـا، غير أّن 

كافـــة الضرائـــب والرســـوم تُدفـع مباشـــرة يف البلديـة45.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد مت اعتمــاد وتفعيــل نظـــام »الشـــباك الواحـــد« والــذي ميّكن املواطن من إجنـــاز جميـــع 
املعامــات يف دائـــرة خدمـــات اجلمهـــور عــن طريــق نافــذة واحــدة دون التنّقــل بــني الدوائــر املختلفة، حيث بـــدأت 
ــة التطويــر اإلداري واملالــي ســنة 2020، مــن أجــل التســهيل علــى املواطنــني يف  ــن خطـ ــة بتطبيقــه ضمـ البلديـ

إجنــاز املعامــات46.

شفافية العطاءات واملشتريات  	.	

ــق النظــام  ــة وف ــن خــال نشــر العطــاءات واملشــتريات اخلاصــة يف البلدي ــادئ الشــفافية م ــة مبب ــزم البلدي تلت
املالــي املعمــول بــه، ووفــق إجــراءات العطــاءات املعمــول بهــا أيضــاً، حيــث تنشــر البلديــة العطــاءات علــى صفحتهــا 
ــة املتوفــرة مبحافظــات غــزة.  ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ويف الصحــف احمللي ــة الرســمية، وعل اإللكتروني
ــم إجــراءات  ــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وتت ــم نشــر املناقصــات ملــدة يومــنْي يف الصحــف احمللي حيــث يت
املناقصــات والعطــاءات مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات املعلنــة واملنشــورة للمورديــن، بــدءاً باإلعــان، مــروراً 
بتشــكيل جلنــة فتــح املظاريــف مــن جهــات االختصــاص يف البلديــة والتــي تتكــون يف الغالــب مــن )الرقابــة 
الداخليــة، واملستشــار القانونــي، واملشــتريات واملخــازن، واجلهــات املعنيــة، والدائــرة املاليــة(، وانتهــاًء بتشــكيل 
جلنــة تقييــم للفصــل يف اجلــودة والنوعيــة، حيــث تتــم الترســية بنــاًء علــى توصيــة اللجنــة الفنيــة، وتقريــر اجلــودة. 

الشــكل رقــم 5 يوضــح شــفافية اإلعانــات عــن العطــاءات.
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شكل رقم )5( اإلعانات للعطاءات

شفافية اإلدارة  	.	

يعمــل يف بلديــة غــزة 1328 موظفــاً، بتكلفـــة رواتــب قيمتهــا 49.2 مليــون شــيكل ســنوياً.47 وعملــت البلديــة مــن خــال 
ــن  ــد م ــرة، والعدي ــة و40 دائـ ــن 9 إدارات عامـ ــون م ــة تتك ــة إداري ــى إعــداد هيكلي ــي واإلداري عل ــر املال خطــة التطوي
األقســام التابعــة لهــا، وقــد صــادق املجلــس البلــدي علــى الهيكليــة اإلداريــة اجلديــدة، كمــا متــت املصادقــة عليهــا مــن 

طــرف وزارة احلكــم احمللــي، إاّل أّنهــا غيــر منشــورة علــى مواقــع البلديــة اإللكترونيــة48.  

مــن خــال االّطــاع علــى الصفحــــة الرســــمية للبلديــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــإّن البلديــة تعتمــد سياســة نشــر 
واضحــة ومســتمرة لكافــة اإلصــدارات والتقاريــر واإلعانــات اخلاصــة بالعطــاءات والتوظيــف، واإلرشــادات اخلاصــة 
باملواطنــني، والدعــوة للمشــاركة يف اللقــاءات املفتوحــة التــي تعقدهــا البلديــة، وتعتمــد البلديــة آليــة نشــر التقريــر 
األســبوعي علــى صفحاتهــا والــذي يتضمــن أبــرز قــرارات املجلــس البلــدي، واإلجنــازات األســبوعية وكذلــك تقــوم 
البلديــة بنشــر تقاريــر اإلجنــاز الشــهرية والســنوية مــن خــال الصفحــات اإللكترونيــة، وطباعتهــا وتوزيعهــا علــى ذوي 

العاقــة49.

نشر الذمة املالية ألعضاء املجلس البلدي  	.	

أّمــــا فيمــــا يتعلــــق بنشــــر املعلومــات املاليــة اخلاصــة باألعضــاء، التــــي يُقصــــد بهــــا اإلفصــاح عــــن املمتلــكات اخلاصــة 
بهــم، فلــم تبـادر البلديـة لنشـر مثـل هـذه املعلومات. كمـا ال توجـد مبـادرات ذاتيـة مـن قبـل أعضـاء املجلس بالتصريح 
عـــن ذممهـــم املاليــة للجمهـــور. علمــاً بــأّن اإلفصــاح عـــن املمتلــكات اخلاصــة بأعضـــاء مجالـــس الهيئـــات احملليــة يعـــد 
مـــن املمارسات الفضلـــى يف تعزيز مبادئ الشـــفافية، وهـــو إجـــراء وقائـــي ملنع الوقـــوع يف تضـــارب املصالح مـــن قبـــل 
األعضــاء. وحســب رئيــس املجلــس البلــدي فإّنــه لــم تقــم أّي جهــة حكوميــة بالطلــب مــن األعضــاء تقــدمي إقــرارات ذمــة 

https://gaza-city.org/storage/budget/budget.pdf 47  انظر: املوازنة املقروءة لبلدية غزة
48   خطة اإلصاح اإلداري واملالي، بلدية غزة 2021. 

49   مواقع التواصل االجتماعي للبلدية. 
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ماليــة أو التوقيــع عليهــا ونشــرها حســب األصــول50.

واقع نظم املساءلة اخلارجية والداخلية واملساءلة املجتمعية . 	

اإلشراف على اخلدمات ومساءلة مزودي اخلدمات  	.	

فيمــا يخــص اإلشــراف علــى مــزودي اخلدمــات مــن القطــاع اخلــاص، فإّنــه يتــم اإلشــراف عليهــم مــن قبــل 
ــول  الدوائــر املختصــة كالدائــرة املاليــة مــن خــال اإلشــراف ومتابعــة املعامــات املاليــة وتدقيقهــا وتوفيــر احلل

ــة إشــكاليات قــد تطــرأ.  ألّي

وفيمــا يخــص الرقابــة الداخليــة، تقــوم الدائــرة املاليــة برفــع تقاريرهــا الدوريــة لرئيــس املجلــس البلــدي والدوائــر 
املختصة.

كمــــا تتــــم آليــــة اإلشــــراف حســــب ممــــول املشــروع، فــإذا كان التمويــل مــن صنــدوق تطوير وإقراض البلديــات، 
يقــــوم الصنــــدوق بتعيــــني شــــركة إشــــراف خاصــــة، وجتــــري مســــاءلة املقاولــــني مــــن قبــــل املشــــرفني حســــب 
شــــروط العقــــد. وتقتصــر العاقــة مــع املقاولــني علــى دائــرة املشــاريع واملشــرفني علــى املشــروع، ويتــم رفــع تقارير 

اإلجنــاز مــن قبــل املشــرفني لدائــرة املشــاريع التــي بدورهــا ترفــع تقاريرهــا للمجلــس البلــدي.

 تعمــل دائــرة الرقابــة الداخليــة علــى ضبــط اجلــودة للخدمــة املقّدمــة للجمهــور، وتقــوم هــذه الدائــرة بإعــداد 
تقاريرهــا بشــكل دوري عــن مــزودي اخلدمــة العامــة وتقدميهــا للمجلــس البلــدي مباشــرة مــن خــال رئيــس 

ــس. املجل

التقارير الدورية للمجلس البلدي  	.	

تبــنّي الهيكليــة اإلداريــة خطــوط الســلطة ومســتويات املســؤولية بشــكل واضــح، لــذا فــإّن العمــل يف البلديــة مــن 
منظــور نظــري يبــدو سلســاً وقابــًا للمســاءلة بــني املســتويات اإلداريــة املختلفــة والتــي تتمثــل باملجلــس البلــدي، 
ورئيــس املجلــس البلــدي، ومــدراء الوحــدات، ومســؤولي األقســام. أّمــا فيمــا يخــص إشــراف رئيــس املجلــس علــى 
عمــل الهيئــة واملوظفــني، فــإّن هنــاك مســتويات متعــددة لإلشــراف تتــم مــن خــال رفــع التقاريــر املاليــة األســبوعية 
والشــهرية والربعيــة لرئيــس الهيئــة وللمجلــس حســب اختصاصــات اللجــان الدائمــة، أو اللجــان املؤقتــة التــي يتــم 

تشــكيلها وفــق قضايــا محــددة، إضافــة لاجتماعــات الدوريــة يف الدوائــر.

ويؤكــد ســكرتير املجلــس أّن املجلــس اعتمــد آليــة البــاب املفتــوح للتعامــل مــع قضايــا املوظفــني حيــث عقــد رئيــس 
ــي مــع املوظفــني،  ــوات التواصــل اإللكترون ــر قن ــاء مباشــر وعب ــر مــن لق ــام الرئاســة أكث ــه مه ــذ تولي ــس من املجل
بهــدف مناقشــة التطــورات اإلداريــة والتحديــات التــي تواجــه العمــل يف األوقــات العاديــة، وأوقــات الطــوارئ 

ــا.  الســّيما يف ظــل جائحــة كورون

وتعمــل البلديــة علــى نشــر تقاريرهــا بشــكل دوري علــى مواقــع البلديــة اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي 
بغيــة توفيرهــا كمصــدر للمعلومــات للجمهــور، مــا يســاهم يف زيــادة قــدرة املجتمــع احمللــي واملختصــني علــى 

املســاءلة للمجلــس البلــدي حــول قراراتــه.

ــام باســتضافة  ــدي ق ــس البل ــإّن املجل ــادئ الشــفافية، ف ــًا مبب ــي يف املســاءلة وعم ــع املدن ــدور املجتم ــزاً ل وتعزي
العديــد مــن املجموعــات الشــبابية حلضــور جلســاته وبثهــا عبــر الهــواء مباشــرة، مــن خــال العديــد مــن مبــادرات 
املجتمــع املدنــي، إضافــة إلــى أّن املجلــس عقــد العديــد مــن اللقــاءات املفتوحــة مــع املجتمــع احمللــي ومت بثهــا أيضــاً 

50   مقابلة مع الدكتور يحيى السراج، مصدر سابق.
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عبــر البــث املباشــر51.  

ــاءات شــهرياً  ــني 3-4 لق ــا ب ــد م ــم عق ــث يت ــة حي ــة دوري ــر بشــكل منتظــم وبطريق ــدي التقاري ــس البل ويناقــش املجل
للمجلــس، مــا يفتــح املجــال بشــكل واســع ملســاءلة اجلهــاز التنفيــذي ومتابعتــه مــن قبــل املجلــس، باإلضافــة إلــى أّن 
للمجلــس ذراعــاً رقابيــاً فعــاالً وهــو دائــرة الرقابــة الداخليــة. وتظهــر تقاريــر املجلــس أّن عــدد اجللســات اخلاصــة 
باملجلــس البلــدي فقــط دون اللجــان املتخصصــة أو تلــك املكلّفــة مبتابعــة ملفــات محــددة، بلــغ منــذ آب/أغســطس عــام 

ــو 2020، 51 جلســة، أصــدر املجلــس خالهــا 186 قــرارا52ً. 2019، وحتــى متوز/يولي

نظام الشكاوى واالعتراض على قرارات املجلس  	.	

تعتبــر بلديــة غــزة مــن البلديــات املتطــورة يف اســتخدام نظــام الشــكاوى وتطويــر آليــات االســتجابة لهــا، وذلــك مــن خــال تطويــر 
نظــام محوســب للشــكاوى، إضافــة إلــى تخصيــص خــط اتصــال مجانــي )115( يعمــل ملــدة 12 ســاعة يوميــاً يف األوضــاع العاديــة، 
وعلــى مــدار 24 ســاعة يف أوقــات الطــوارئ، وتشــير تقاريــر اإلجنــاز لدائــرة العاقــات العامــة واإلعــام/ وحــدة املعلومــات 
والشــكاوى إلــى أّن البلديــة تلّقــت خــال ســنة 2020 مــا مجموعــه 48,492 اتصــاالً هاتفيــاً علــى اخلــط اخلــاص بالشــكاوى. 

ــدل االســتجابة  ــر مع ــا يظه ــا، م ــا نســبته 84 % منه ــع م ــل م ــرد والتعام ــة 13,135 شــكوى، مت ال ــغ عــدد الشــكاوى املقّدم وبل
املرتفــع مــن ناحيــة، وفعاليــة النظــام مــن ناحيــة أخــرى. 

وميكن تقسيم مصادر الشكاوى من خال النظام إلى املصادر التالية: 

اتصال هاتفي               11,323 شكوى 	 

زيارة للبلدية                427 شكوى	 

تطبيق واتس آب           168 شكوى	 

موقع البلدية اإللكتروني  365 شكوى 	 

   موقع الفيس بوك       687 شكوى 	 

تطبيق البلدية              109 شكوى 	 

وقد شكلت شكاوى الصرف الصحي النسبة األكبر من مجموع الشكاوى، تلتها شكاوى املياه ومن ثم الصحة العامة.

أّمــا فيمــا يخــص االعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي، فقــد اســتحدث املجلــس البلــدي جلنــة للتواصــل املجتمعــي 
برئاســة عضــو املجلــس البلــدي مصطفــى قزعــاط وعضويــة نائــب رئيــس البلديــة، وعضــو مجلــس بلــدي آخــر، ملتابعــة 
ــة، وإعــادة تشــكيل جلــان  ــات املختصــة يف البلدي ــاون مــع اجله ــا بالتع ــول مناســبة له ــني وإيجــاد حل شــكاوى املواطن
األحيــاء، والتواصــل معهــا لارتقــاء باخلدمــات املقدمــة للمواطنــني وحــل إشــكالياتها، واســتقبلت اللجنــة 450 ملفــاً 

عالقــاً منــذ تأسيســها، وعاجلــت مــا يزيــد عــن %90 مــن هــذه امللفــات53.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أّنــه ميكــن للمشــتكي التوجــه إلــى القضــــاء )احملاكــم النظاميــــة( للنظــــر يف قضيتــه، أو التوجــــه 
إلى محكمــة العــدل العليــا، حيــث تعتبــر القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة احملليــة قــرارات إداريــة ملزمــة بصفتهــا 
شــــخصية اعتباريــــة مســــتقلة. وقــــد أتــــاح القانــــون الطعــــن يف القــــرارات اإلداريــة عــن طريــــق األفــراد أو الهيئــات 
املتضــــررة، برفــــع شــــكوى أو طلبــــات طعــــون حملكمــــة العــدل العليــا للنظــر فيهــا علــى اختصاصــات هــذه احملكمــة 
احملــددة بقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة، والتــي مــن ضمنهــا الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح 
أو األنظمــــة أو القــــرارات اإلداريــــة النهائيــــة التي متس باألشــــخاص أو األمــــوال الصــــادرة عــن أشــخاص القانــون. 
وتُبــنّي إحصائيــات القضايــا املرفوعــة أمــام احملاكــم التــي تكــون البلديــة طرفــاً فيهــا أّن مــا يزيــد عــن 97 % مــن تلــك 

القضايــا مرفوعــة بحــق البلديــة، يف حــني أّن 3 % فقــط منهــا مرفوعــة مــن قبــل البلديــة بحــّق املواطنــني. 

51   مقابلة مع نارميان احلويحي منسقة املشاريع يف املنتدى االجتماعي التنموي، صاحب مبادرة إشراك الشباب يف حضور جلسات املجلس، بتاريخ 2021/4/17. 
52   ملخص اإلجناز، مرجع سابق. 
53  ملخص اإلجناز، مرجع سابق. 
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وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن عــدد القضايــا بكافــة أنواعهــا انخفــض يف العــام 2020 بشــكل كبيــر مقارنــة بســنة 2019 بســبب 
ــا مجموعــه 8792  ــح غــزة ســنة 2019 م ــة يف محكمــة صل ــا البلدي ــغ عــدد قضاي ــال بل ــى ســبيل املث ــا؛ فعل جائحــة كورون
قضيــة، مقارنــة بـــ 6515 لســنة 2020، فيمــا بلــغ عــدد قضايــا متثيــل البلديــة أمــام احملاكــم 712 قضيــة ســنة 2019 مقارنــة 

بـــ 609 قضايــا لســنة 202054.

التدقيق الداخلي     	.	

توجــد لــدى البلديــة دائــرة للرقابــة الداخليــة تتابــع أعمــال اإلدارات املختلفــة إداريــاً، كمــا أّنهــا تقــوم بدورهــا يف الرقابــة 
علــى عاقــات املوظفــني باملورديــن واجلهــات اخلارجيــة، وتتابــع تقاريــر األداء للموظفــني55. 

كمــا توجــد يف البلديــة دائــرة للتدقيــق املالــي تتبــع الدائــرة املاليــة، حيــث تقــوم الدائــرة بأعمــال الرقابــة املاليــة علــى كافــة 
املعامــات واإلجــراءات املاليــة وتقــوم بإعــداد تقاريــر التدقيــق الداخليــة وترفــع تقريرهــا ملديــر الدائــرة املاليــة الــذي يقــوم 

برفعــه إلــى رئيــس املجلــس.

أّمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة والتدقيــق علــى أنشــطة البلديــة اخلارجيــة كاحلــرف والصناعــات، واملنشــآت اخلارجيــة، 
وممتلــكات البلديــة، فــإّن الدوائــر واألقســام املختلفــة يف البلديــة تقــوم بدورهــا الرقابــي والتدقيــق يف هــذا املجــال، حيــث 
تظهــر أنشــطة البلديــة املنشــورة علــى املوقــع الرســمي، وموقــع التواصــل االجتماعــي للبلديــة عشــرات الزيــارات امليدانيــة 
للمتابعــة والرقابــة والتفتيــش إضافــة إلــى العديــد مــن اإلعانــات والتعميمــات بخصــوص مخرجــات املتابعــة والتفتيــش 
والتدقيــق. وحســبما أشــار املديــر اإلداري لــوزارة احلكــم احمللــي، فــإّن الــوزارة تقــدم الدعــم الفنــي واللوجســتي عنــد الطلــب 

لتطويــر قــدرات البلديــة يف مجــاالت مختلفــة منهــا مهــارات التدقيــق املالــي56. 

التدقيق والرقابة اخلارجية  	.	

وعلــى صعيــد الرقابــة والتدقيــق اخلارجــي تخضــع البلديــة للرقابــة والتدقيــق الســنوي ووفــق مواعيــد محــددة مــن قبــل 
عــدة جهــات حكوميــة، كــوزارة احلكــم احمللــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وشــركة تدقيــق خارجــي مســتقلة لتدقيــق 
تقاريرهــا املاليــة الســنوية، فضــًا عــن الرقابــة مــن قبــل جلنــة األمــن والداخليــة واحلكــم احمللــي يف املجلــس التشــريعي، 
إضافــة إلــى وزارة املاليــة التــي تقــوم بــدور الرقابــة املســبقة للعمليــات املاليــة. حيــث تتمتــع اجلهــات الرقابيــة بكافــة 
الصاحيــات املخولــة لهــا وفــق القانــون ويحــق لهــا طلــب كافــة امللفــات واملســتندات، وميكنهــا الوصــول إلــى كافــة الســجات 

واملعامــات املاليــة علــى مســتوى البلديــة.

فديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يقــوم بــدوره الرقابــي وفــق قانــون رقــم )15( لســنة 2004 علــى مســتوينْي، رقابــة مســتمرة 
مــن خــال التعاطــي مــع القضايــا املطروحــة علــى الــرأي العــام مثــل قضيــة الواجهــة البحريــة ومــا رافقهــا مــن احتجاجــات 
وشــكاوى بحــق البلديــة، وتقــدمي تقريــر للبلديــة للتعامــل مــع القضيــة حيــث أخــذت البلديــة بالعديــد مــن التوصيــات التــي 
قدمــت يف التقريــر، إضافــة لتقــدمي توصيــات يف حــال وجــود أّي شــكوى بحــق البلديــة حيــث يتــم تقــدمي تقريــر خــاص بــكّل 

حالــة علــى حــدة.

ويوضــح مديــر اإلدارة العامــة للبلديــات يف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أّن آليــة الرقابــة تتــم مــن خــال إعــداد تقريــر 
ســنوي حــول أداء البلديــة، حيــث يتــم رفــع النســخة األولــى منــه للمجلــس مــن أجــل مناقشــتها وتقــدمي الــردود علــى 
املاحظــات الــواردة فيــه، ومــن ثــم يتــم عقــد لقــاء مــع املجلــس البلــدي مــن أجــل إصــدار التقريــر النهائــي، والــذي تُرســل 
نســخة منــه للبلديــة، ونســخة لــوزارة احلكــم احمللــي ونســخة للجنــة األمــن والداخليــة واحلكــم احمللي يف املجلس التشــريعي. 
وفيمــا يخــص الشــكاوى والتجــاوزات مــن قبــل البلديــة، فــإّن نســبة االســتجابة لتلــك الشــكاوى غيــر مرضيــة، الســّيما يف 

54   مقابلة مع املستشار القانوني للبلدية السيد عاهد الشوا، مصدر سابق.
55   مقابلة مع السيد حسن أبو عطايا، مصدر سابق.

56  مقابلة مع السيد موسى جبر، مصدر سابق.
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القضايــا التــي تتعلــق مبحاســبة مســؤولني، أو بعــض القضايــا التــي تتعلــق بتغييــٍر ســريع يف العمليــات واألنشــطة، أو يف 
حــال وجــود تضــارب للمصالــح يف البلديــة قــد يــؤدي لتعطيــل أو تأخيــر تنفيــذ تلــك التوصيــات. وبهــدف زيــادة التنســيق 
واملتابعــة لتلــك القضايــا فقــد مت تشــكيل جلنــة مــن الديــوان واملجلــس التشــريعي. ويــرى مديــر اإلدارة العامــة للبلديــات 
يف الديــوان أّن املجلــس احلالــي لبلديــة غــزة يتعاطــى بشــكل جــدي وســريع مــع أّيــة ماحظــات ذات عاقــة بالتجــاوزات 

اإلداريــة واملاليــة57.

أّمــا فيمــا يخــص الــدور الرقابــي للجنــة األمــن والداخليــة واحلكــم احمللــي يف املجلــس التشــريعي »كتلــة التغييــر واإلصــاح«، 
فــإّن اللجنــة تقــوم بعقــد لقــاءات دوريــة مــع بلديــة غــزة وغيرهــا مــن البلديــات ملناقشــة الشــكاوى والتقاريــر الــواردة مــن 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث تعقــد اللجنــة لقــاًء ســنوياً ملناقشــة التقريــر، إضافــة إلــى عقــد لقــاءات أخــرى حســب 
طبيعــة الشــكاوى املقدمــة مــن املواطنــني. وبحســب مهــام اللجنــة املنصــوص عليهــا يف نظــام املجلــس التشــريعي فإّنهــا تتلقــى 
الشــكاوى مــن املواطنــني فيمــا يخــص البلديــات والهيئــات احملليــة، وقــد بينــت تقاريــر العــام 2020 أّن هنــاك العديــد مــن 
ــات  ــق بانحــراف اســتعمال الســلطة، واســتغال آلي ــا يتعل ــة كان معظمه ــة بخصــوص البلدي ــت اللجن ــي وصل الشــكاوى الت

البلديــة ألمــور ليســت ضمــن اخلدمــة العامــة للبلديــة، واحملابــاة، وعــدم املســاواة يف الفــرص، والهــدم والتراخيــص58.

وتقــوم البلديــة بدورهــا بنشــر ومناقشــة تقاريــر التدقيــق اخلارجــي والــرد عليهــا وفــق األصــول القانونيــة واإلداريــة، إضافــة 
إلــى متابعــة كافــة التوصيــات واملاحظــات والعمــل علــى تعديلهــا وإصاحهــا بهــدف تافيهــا يف التقاريــر الاحقــة. إاّل أّنــه 
ومــن خــال مراجعــة املوقــع اإللكترونــي للبلديــة، لــم يســتطع الباحــث إيجــاد أّيــة تقاريــر منشــورة، وقــد بــرر مديــر العاقــات 
العامــة عــدم نشــرها حاليــاً علــى الصفحــة بــأّن الصفحــة حتــت الصيانــة وأّن هنــاك أقســاماً لــم يتــم االنتهــاء مــن العمــل 

علــى حتديثهــا.  

 كمــا تخضــع البلديــة للرقابــة غيــر الرســمية مثــل الرقابــة مــن قبــل جلــان األحيــاء، واملؤسســات األهليــة، واللجــان املجتمعية 
املختلفــة، حيــث حتــرص البلديــة عبــر دائــرة العاقــات العامــة علــى عقــد لقــاءات مــع املســتفيدين مــن خدماتهــا بشــكل 

مســتمر بهــدف املشــورة وتبــادل اآلراء، وتقييــم أداء البلديــة.

املساءلة واملشاركة املجتمعية  	.	

مــن خــال مراجعــة مســتندات اخلطــة االســتراتيجية، بــدا واضحــاً مشــاركة املجتمــع احمللــي يف كافــة مراحــل التخطيــط 
كاملشــاركة يف حتديــد االحتياجــات واألولويــات التنمويــة، واملشــاركة يف جلــان التخطيــط األربــع وجلــان التقييــم واملتابعــة، 

حيــث شــارك يف اللجــان التخصصيــة للخطــة 127 مشــاركاً منهــم 20 ســيدة كممثلــني لكافــة شــرائح املجتمــع59.

وشــارك املجتمــع احمللــي بشــكل كبيــر وواســع يف لقــاءات البيــت املفتــوح، حيــث بلــغ عــدد املشــاركني يف البيــت املفتــوح األول 
مــا يقــارب 800 مشــارٍك ومشــاركة، وبـُـّث اللقــاء عبــر البــث املباشــر علــى مواقــع البلديــة حيــث شــارك يف التعليقــات عــدد 

كبيــر جــداً مــن املواطنــني الذيــن لــم يتســَن لهــم احلضــور للّقــاء مباشــرة. 

وعقــدت البلديــة أيضــاً لقــاًء تشــاورياً آخــر لتقييــم مســتوى اإلجنــاز يف اخلطــة، حيــث شــارك فيــه مــا يقــارب 350 مشــاركاً 
ومشــاركة مــن كافــة شــرائح وفئــات املجتمــع. وخــال لقــاء البيــت املفتــوح الثانــي حســب متطلبــات اخلطــة االســتراتيجية 
شــارك أيضــاً مــا يقــارب 500 مشــارك ومشــاركة مــن كا اجلنســني إضافــة ملمثلــني عــن القطاعــات املختلفــة ومؤسســات 

املجتمــع املدنــي60.  

ــي مــن خــال إعــادة  ــة العمــل مــع املجتمــع احملل ــات العام ــرة العاق ــة ومــن خــال دائ ــة أخــرى عــززت البلدي ومــن ناحي
تشــكيل جلــان األحيــاء، حيــث أوضــح رئيــس قســم العاقــات العامــة يف البلديــة أّنــه توجــد حاليــاً 13 جلنــة حــي مت تشــكيلها 
واعتمادهــا مــن املجلــس، وقــد عمــل املجلــس علــى زيــادة صاحيــات تلــك اللجــان مــن أجــل تعزيــز دورهــا، إضافــة إلــى 
توفيــر اللوجســتيات الضروريــة لعملهــا كتوفيــر مقــّرات دائمــة لهــا تتكفــل البلديــة بدفــع إيجاراتهــا، إضافــة إلــى إشــراكها 

57   مقابلة مع السيد أشرف أبو موسى، مصدر سابق.
58   مقابلة هاتفية مع املستشار أمجد اآلغا، مصدر سابق.

59   وثائق اخلطة االستراتيجية لبلدية غزة، التقرير التشخيصي )غير منشور(. 
60  مقابلة مع السيد حسني عودة، مصدر سابق.
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املســتمر يف أعمــال جلنــة التواصــل يف املجلــس البلــدي61.

ومــن أجــل تعزيــز العاقــة مــا بــني جلــان األحيــاء واملجلــس البلــدي فقــد مت تكليــف عضــو مجلــس بلــدي مبتابعــة اللجــان 
وعقــد اللقــاءات معهــا مــن خــال جلنــة التواصــل املجتمعــي62. ومــن خــال مراجعــة تشــكيل اللجــان يتبــني أّنــه تتــم مراعــاة 
النــوع االجتماعــي حيــث ضّمــت كّل جلنــة ســيدتني علــى األقــل، إلــى مراعــاة التوزيــع اجلغــرايف واملناطقيــة، والتوزيــع 
األكادميــي واملهنــي أيضــاً بحيــث يضمــن متثيــل كافــة الفئــات دون أّي متييــز، األمــر الــذي يبــدو واضحــاً مــن خــال قوائــم 

جلــان األحيــاء املتوفــرة لــدي البلديــة.

وفيمــا يتعلــق بدعــم فــرص تنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة والتفاعــل يف اتخــاذ القــرارات يف الهيئــة احملليــة يؤكــد قســم 
العاقــات العامــة أّن املجلــس البلــدي قــد انتهــج اســتراتيجية املشــاركة املجتمعيــة كنهــج لعملــه يف كافــة القضايــا التــي تطرح 
عليــه، حيــث أصبحــت املشــاركة سياســة مفروضــة علــى الدوائــر واملجلــس قبــل التخطيــط والتنفيــذ ألّي مشــروع، وُقــّدر 

عــدد اللقــاءات اجلماهيريــة والتشــاورية التــي مت عقدهــا خــال العــام 2020 مــا بــني 50-60 لقــاًء مجتمعيــاً وتشــاورياً. 

وتشــير تقاريــر اإلجنــاز للبلديــة لألعــوام 2019-2020 املنشــورة علــى شــكل كتيبــات ميكــن احلصــول عليهــا مــن البلديــة 
ومــن خــال قســم العاقــات العامــة، أّن البلديــة لديهــا تنســيق مســتمر مــع املؤسســات األهليــة، حيــث مت تطويــر آليــات 
املســاءلة واملشــاركة مــن خــال بــث وقائــع جلســات املجلــس البلــدي ألكثــر مــن ثــاث مــرات مباشــرة مــن خــال مؤسســة 
امللتقــى التنمــوي االجتماعــي، فيمــا مت التعــاون مــع جمعيــة اخلريجــات لتطويــر قــدرات عــدد مــن الفتيــات علــى مهــارات 
العمــل يف جلــان األحيــاء، ومــن ثــم مت ترشــيح مجموعــة مــن تلــك الفتيــات للمشــاركة الفعليــة يف جلــان األحيــاء، ومــن جانــب 
آخــر مت تنفيــذ العديــد مــن جلســات املســاءلة للمجلــس البلــدي مــن خــال التنســيق مــع املركــز الفلســطيني للدميقراطيــة 

وحــل النزاعــات، إضافــة إلــى تنظيــم العديــد مــن املناظــرات التــي ســاهمت يف تعزيــز العاقــة مــع اجلمهــور.

ويقــّدر قســم العاقــات العامــة عــدد املبــادرات املجتمعيــة التــي نفــذت خــال ســنة 2020 مبــا يزيــد عــن 66 مبــادرة 
مجتمعيــة تهــدف إلــى تعزيــز العاقــة مــع املجتمــع احمللــي، وحتســني مســتوى املســاءلة املجتمعيــة، وقــد حاولــت البلديــة 
ــة لدعــم  ــرادات البلدي ــن إي ــس بتخصيــص %2 م ــرار املجل ــن خــال ق ــا املشــاركة واملســاءلة م مأسســة العمــل يف قضاي
املبــادرات املجتمعيــة وذلــك انطاقــاً مــن إميــان املجلــس بأهميــة دعــم املبــادرات املجتمعيــة والســّيما الشــبابية منهــا لتعزيــز 
مشــاركة املجتمــع يف صناعــة القــرار وتنفيــذه بهــدف االرتقــاء بواقــع مدينــة غــزة، وســعياً مــن البلديــة الحتضــان املتطوعــني 
ــد األنشــطة واجلهــود  ــاح، وتوحي ــذ مبادراتهــم وأنشــطتهم وفــق املت ــات واملعــدات الازمــة لتنفي ــر اإلمكاني الشــباب وتوفي

لتحســني األداء العــام63.

وقــد قامــت البلديــة مــن خــال املؤسســات، وضمــن توجهــات ذاتيــة أيضــاً بتنفيــذ العديد من املبــادرات املجتمعية والشــبابية 
الهادفــة إلــى تعزيــز املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة ومنهــا على ســبيل املثال: 

مبــادرة بيتكــم عامــر، وهــي مبــادرة مــن البلديــة تهــدف الســتثمار األماكــن االثريــة )املدرســة الكماليــة( 	 
حيــث تنظــم املبــادرة اللقــاءات الدوريــة ملناقشــة القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة.

ــا، وهــي مبــادرة مســتمرة بدعــم مــن البلديــة وبرعايــة املجموعــات الشــبابية، تهــدف 	  مبــادرة البحــر إلن
إلــى تســليط الضــوء علــى القضايــا املجتمعيــة والبيئيــة، وقــد حققــت العديــد مــن النجاحــات يف تســليط 

الضــوء علــى القضايــا التــي شــكلت محــور نقــاش للمجلــس البلــدي. 

مبادرة سلة بلدنا، لفرز النفايات الصلبة. 	 

مبادرة املجلس الشبابي املنتخب. 	 

مبــادرة رحلــة مــا وراء اخلدمــة، لزيــادة تواصــل البلديــة مــع املجتمــع احمللــي، وتطويــر العاقــة التشــاركية 	 

61   مقابلة مع السيد بدر صبرة، عضو املجلس املسؤول عن جلنة التواصل، بتاريخ 2021/6/17. 
62  مت تكليف السيد محمود أبو القمصان عضو املجلس البلدي ملتابعة جلان األحياء. 

63  مقابلة مع السيد حسني عودة، مصدر سابق.
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وتغييــر الصــورة النمطيــة عــن البلديــة64.

مبــادرة مجلــس إعامــي بلــدي، مــن أجــل زيــادة مشــاركة اإلعاميــني يف تســليط الضــوء علــى املشــاكل 	 
املجتمعيــة وتبنــي وجهــة نظــر البلديــة، فضــًا عــن زيــادة مســاحة احلــوار وردم فجــوة عــدم الثقــة بــني 

الطرفــني، إضافــة إلــى تعزيــز التحقيقــات االســتقصائية كأداة مــن أدوات املســاءلة املجتمعيــة65.

رفع الوعي بالفساد ومكافحته . 	

مكافحة الفساد  	.	

تبــنّي تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف غــزة وعلــى رأســها تقاريــر الرقابــة الدوريــة حــول بلديــة غــزة بشــكل خــاص، 
أّن هنــاك عــدداً مــن حــاالت الفســاد التــي تتــراوح مــا بــني االســتغال الســيء للمــال العــام، واحملابــاة وبعــض التجــاوزات 

اإلدارية66.
وأّكــد املستشــار القانونــي للمجلــس التشــريعي أّنــه ومــن خــال اللقــاءات الدوريــة التــي تُعقــد مــع املجالــس البلديــة، إضافــة 
إلــى مناقشــة تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وبعــض شــكاوى املواطنــني التــي تقــّدم إلــى جلنــة األمــن والداخليــة 
واحلكــم احمللــي يف املجلــس التشــريعي يف غــزة، فــإّن هنــاك عــدداً مــن القضايــا التــي ميكــن تســميتها بقضايــا فســاد تتــراوح 

معظمهــا بــني االســتغال الســيء للمــال العــام، واســتغال املنصــب الوظيفــي، والتجــاوزات اإلداريــة واحملابــاة67.
ــا  ــي ُعرضــت أمــام املجلــس قضيت ــه املجلــس احلال ــرة تولي ــه خــال فت ــدي أّن ــس البل ويف ذات الســياق يؤكــد رئيــس املجل
فســاد، مت التعامــل معهمــا واتخــاُذ اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الازمــة68. إضافــة إلــى أّن هنــاك 3 قضايــا فســاد كان 
قــد مت التعامــل معهــا يف املجلــس الســابق، حيــث أُحيلــت إلــى القضــاء للفصــل فيهــا يف العــام 2017، ومــن املاحــظ أّنــه ال 
توجــد تعليمــات مخصصــة مكتوبــة ومعّممــة داخــل البلديــة حــول اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد. وفيمــا يخــص الوعــي جتــاه 
الفســاد ومكافحتــه فــإّن البلديــة ال تقــوم بإعطــاء املوضــوع أهميــة ضمــن خطــط بنــاء القــدرات لطاقمهــا حيــث لــم يتلــَقّ 

املجلــس أو طاقــم العمــل تدريبــات ذات عاقــة بقضايــا الفســاد.

رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط واملناصرة: 	.	

يعتبــــر نشــــر الوعــــي العــــام مبكافحــة الفســــاد أحــــد املرتكــزات األساســية للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ولكّنهــا غيــر 
فاعلــة يف بلديــة غــزة، فقــد أّكــد كلٌّ مــن رئيــس دائــرة شــؤون املوظفــني، والعاقــات العامــة واإلعــام أّنــه لــم يســبق وأن 
تلقــى العاملــون والعامــات دورات تدريبيــة حــول مكافحــة الفســاد. وتُبــني أنشــطة البلديــة املتعــددة خــال الســنوات الثــاث 
املاضيــة أّن البلديــة شــاركت يف العديــد مــن ورش العمــل ذات العاقــة بإعــداد وتنفيــذ مدّونــات الســلوك ولكّنهــا لــم تشــارك 

يف لقــاءات توعويــة حــول الفســاد وأشــكاله وآليــات احلــد منــه69.

ثالثًا: االستنتاجات

64  مقابلة هاتفية مع السيد حسني مهنا، مصدر سابق.
65  مقابلة هاتفية مع الصحفية منى خضر، بتاريخ 2021/4/15. 

66  مقابلة مع أشرف أبو موسى، مصدر سابق.
67  مقابلة هاتفية مع املستشار أمجد اآلغا، مصدر سابق.

68  مقابلة مع الدكتور يحيى السراج، مصدر سابق.
69  مقابلة مع كلٍّ من السيد حسني عودة، ومقابلة مع السيد حسن أبو عطايا، مصدران سابقان.
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البيئة العامة للهيئة احمللية

عــدم إجــراء االنتخابــات يف محافظــات غــزة، واتبــاع سياســة التعيينــات والتكليفــات يشــكل حتديــاً أمــام قــدرة 	 
املجالــس البلديــة املكلّفــة علــى نيــل ثقــة كافــة املواطنــني.

 ضعف مشاركة النساء على مستوى املجلس البلدي حيث توجد سيدة واحدة فقط من أصل 9 أعضاء.	 

مــا زالــت بعــض القوانــني قدميــة والبــد مــن تطويرهــا مــن أجــل أن تعالــج الضعــف القانونــي املطلــوب الــذي 	 
ــات. ــع تداخــل الصاحي ــة، ومين ــزز الامركزي ميكــن أن يع

 لــم يلتــزم رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة املنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة 	 
الفســاد، مــع اإلشــارة إلــى أّنــه ال يوجــد قانــون معمــول بــه يف بلديــات غــزة أو إجــراء يطلــب منهــم تنفيــذ ذلــك.

وجــود نقــص يف التشــريعات التــي تنّظــم العاقــة بــني القطــاع اخلــاص والبلديــة الســّيما وجــود مدّونــات ســلوك 	 
تنظــم تلــك العاقــة.

ــر 	  ــترط موافقــة وزي ــا، حيــث تُش ــا وقراراته ــة يف مباشــرة إدارته ــة املســتقلة للبلدي ــاب الشــخصية االعتباري غي
ــان. ــة يف بعــض األحي ــات، وهــو مــا يعيــق عمــل البلدي ــر مــن الصاحي ــى الكثي ــي عل احلكــم احملل

يعانـــي املجلــس البلـــدي مـــن مديونيـــة عاليـــة ناجتـــة عـــن ضعــف اجلبايــة نتيجــة األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة 	 
بســبب احلصــار اإلســرائيلي لقطــاع غــزة.

يواجـــه املجلس البلـــدي صعوبـــة يف التعامـــل مـــع بعـــض نتائـــج السياســـات واإلجراءات التـــي اتُخـــذت يف ظـــل 	 
ــة.  ــل الترهــل الوظيفــي، والهيكليــات اإلداريــة املترهل ــابقة، مثـ املجالــس السـ

على مستوى قيم النزاهة

تتســم سياســات التوظيــف بالنزاهــة مــن خــال اتبــاع إجــراءات واضحــة إلعانــات التوظيــف، واالمتحانــات 	 
واملقابــات، إاّل أّن البلديــة ال تراعــي النــوع االجتماعــي يف التوظيــف حيــث ال تزيــد نســبة النســاء املوظفــات 

يف البلديــة بشــكل دائــم عــن 5 %

ال توجــد مدّونــات ســلوك خاصــة ومعتَمــدة مــن قبــل املجلــس خاصــة تلــك املتعلقــة برئيــس وأعضــاء املجلــس 	 
البلــدي أو الطاقــم اإلداري أو مقدمــي اخلدمــات. 

تلتــزم البلديــة بتطبيــــق إجــــراءات واضحــــة يف عمليــــات الشــــراء العــام واســــتدراج العــــروض وفــق القوانــني 	 
املعمــول بهــا يف الهيئــات احملليــة يف محافظــات غــزة.

على مستوى االلتزام مببادئ الشفافية

يتــم احتــرام مبــادئ الشــفافية يف أعمــال بلديــة غــزة بشــكل عــام، حيــث يعمــل املجلــس البلــدي برؤيــة ورســالة 	 
واضحتــنْي ومنشــورتنْي، وباســتراتيجية متــت صياغتهــا مبشــاركة مجتمعيــة واســعة ُحــددت فيهــا املشــاريع 

ــات بشــكل تشــاركي. واألولوي

ــوح 	  ــت املفت ــي بشــكل مباشــر يف صياغــة اخلطــة االســتراتيجية مــن خــال لقــاءات البي شــارك املجتمــع احملل
األول والثانــي، إضافــة إلــى مشــاركة املجتمــع احمللــي يف لقــاءات تقييــم اخلطــة الســنوية والتــي بُثــت عبــر الهــواء 

مباشــرة علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بالبلديــة.

تنشــر البلديــة موازناتهــا بطريقــة واضحــة ومفهومــة للمواطنــني حيــث مت إعدادهــا حســب آليــة املوازنــة املقــروءة 	 
لألعوام 2020-2019-2018.

يقــوم نظـــام جمـــع الرســـوم والضرائـــب يف البلديـــة علـــى آليــات محـــددة وواضحـــة يُعلَـــن عنهـــا عبـــر الوســـائل 	 
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اإلعاميــة املختلفــة، فضــًا عــن قيــــود دفــــع وخصــــم محوســـبة وفـــق برنامـــج إلكترونـــي تســـتخدمه البلديـــة 
بشـــكل خـــاص يقـــوم علـــى حتقيــق الرقابـــة علـــى األمــوال وإدارتهـــا.

تلتــزم البلديــة بإجــراءات توظيــف شــفافة، ومتماشــية مــع القوانــني واللوائــح واألنظمــة ذات العاقــة واملعمــول 	 
بهــا.

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود سياســات واضحــة لإلفصــاح، إاّل أّن البلديــة منفتحــة علــى اســتقبال طلبــات 	 
املواطنــني والباحثــني مــن أجــل احلصــول علــى املعلومــات غيــر املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي. 

تلتــزم البلديــة مببــادئ الشــفافية مــن خــال نشــر العطــاءات واملشــتريات اخلاصــة بهــا وفــق إجــراءات العطــاءات 	 
املعمــول بهــا، كمــا تنشــر البلديــة العطــاءات علــى صفحتهــا اإللكترونيــة الرســمية، وعلــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي ويف الصحــف احملليــة املتوفــرة مبحافظــات غــزة.

على مستوى نظم املساءلة
تســاهم الهيكليــة اجلديــدة يف توصيــف كافــة أعمــال وخدمــات البلديــة، مــا يوفــر إجــراءات إشــراف ومســاءلة 	 

فعالــة ومباشــرة، ومحاســبة جديــة علــى أعمــال املقاولــني ومــزودي اخلدمــات، مــن قبــل املجلــس البلــدي الــذي 
يناقشــها بانتظــام بشــكل جــدي ضمــن جلــان متخصصــة.

يناقــش املجلــس البلــدي التقاريــر بشــكل منتظــم وبطريقــة دوريــة، حيــث يتــم عقــد مــا بــني 3-4 لقــاءات شــهرياً 	 
للمجلــس البلــدي األمــر الــذي يفتــح املجــال بشــكل واســع ملســاءلة اجلهــاز التنفيــذي ومتابعتــه مــن قبــل املجلــس.

لــدى البلديــة إجــراءات واضحــة للشــكاوى وتصــدر تقاريــر دوريــة حــول تصنيــف الشــكاوى وأماكــن وقوعهــا 	 
وطبيعتهــا وتعرضهــا للجمهــور، وتســعى البلديــة لتطويــر آليــات الشــكاوى واالســتجابة لهــا مــن خــال وســائل 

متعــددة.
ال يوجــد دليــل أو سياســات منشــورة توضــح آليــات االعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي، وإّنــا يتــم 	 

اســتخدام أدوات الشــكاوى املعمــول بهــا أو مــن خــال زيــارة البلديــة واالجتمــاع بلجنــة التواصــل املجتمعــي.
تعتبــر بلديــة غــزة مــن البلديــات املتطــورة يف اســتخدام نظــام الشــكاوى وتطويــر آليــات االســتجابة لهــا، وذلــك مــن خال 	 

تطويــر نظــام محوســب للشــكاوى، إضافــة إلــى تخصيــص خــط اتصــال مجانــي )115( يعمــل ملــدة 12 ســاعة يوميــاً يف 
األوضــاع العاديــة، وعلــى مــدار 24 ســاعة يف أوقــات الطــوارئ.

تلتــزم الدوائــر املختلفــة للبلديــة بعقــد اجتماعــات دوريــة تناَقــش فيهــا اإلجنــازات والتحديــات مــا يشــّكل آليــة 	 
فاعلــة للمســاءلة وتصحيــح املســار. 

توجــد لــدى البلديــة دائــرة للرقابــة الداخليــة تتابــع أعمــال اإلدارة املختلفــة، كمــا أّنهــا تقــوم بدورهــا يف الرقابــة 	 
علــى عاقــات املوظفــني باملورديــن واجلهــات اخلارجيــة، وتتابــع تقاريــر األداء للموظفــني، إضافــة لدائــرة 
التدقيــق التــي تقــوم بأعمــال الرقابــة املاليــة علــى كافــة املعامــات واإلجــراءات املاليــة وتقــوم بإعــداد تقاريــر 

التدقيــق الداخليــة.

ــي وديــوان 	  تخضــع البلديــة للرقابــة والتدقيــق اخلارجــي ووفــق مواعيــد محــددة مــن قبــل وزارة احلكــم احملل
ــة الســنوية. ــة، وشــركة تدقيــق خارجــي مســتقلة لتدقيــق تقاريرهــا املالي ــة واإلداري ــة املالي الرقاب

مت تشــكيل 13 جلنــة حــي واعتمادهــا مــن املجلــس البلــدي وقــد راعــى تشــكيل تلــك اللجــان النــوع االجتماعــي 	 
والتوزيــع اجلغــرايف، وتقــوم تلــك اللجــان بدورهــا يف تعزيــز املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة.
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على مستوى رفع الوعي بالفساد ومكافحته

تتعهــد البلديــة ومــن خــال حــاالت الفســاد التــي يتــم اكتشــافها، أو اإلشــارة إليهــا يف تقاريــر ديــوان الرقابــة . 	
املاليــة واإلداريــة بالتعامــل مــع تلــك القضايــا وفــق القوانــني املعمــول بهــا يف غــزة، حيــث متــت إحالــة 3 قضايــا 

إلــى النيابــة العامــة، ومت فصــل حالــة رابعــة والتعامــل مــع حــاالت أخــرى وفــق طبيعــة التجــاوز. 

ال توجد تعليمات مخصصة مكتوبة ومعممة داخل البلدية حول اإلباغ عن حاالت الفساد.. 	

ــة بأســباب الفســاد . 	 ــة أو املؤسســات املختصــة برفــع الوعــي لــدى كافــة العاملــني يف البلدي ــم تعمــل البلدي ل
ــات الســلوك. ــى رفــع الوعــي مبدّون ــه، واقتصــر العمــل عل ــه وآليــات اإلبــاغ عن وطــرق مكافحت

لــم يتلــَق ممثلــو املجلــس البلــدي أو الطاقــم التنفيــذي أّيــة تدريبــات للتعريــف بجرائــم الفســاد وآليــات اإلبــاغ . 	
. عنه
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رابعًا: التوصيات

على مستوى احلكومة ووزارة احلكم احمللي  	.	

العمل على إجراء االنتخابات البلدية بشكل دوري يف كافة احملافظات اجلنوبية.	 

حتديــث القوانــني والتشــريعات العامــة، املتعلقــة بهيئــات احلكــم احمللــي، مبــا يعــزز الامركزيــة ويطــّور 	 
املــوارد املاليــة للهيئــات احملليــة، مــع ضــرورة وجــود تشــريعات تنّظــم عاقاتهــا مــع القطــاع اخلــاص 

ــح.  ــب تضــارب املصال لتجن
ضرورة التزام احلكومة باإليفاء باملخصصات والتعهدات املالية جتاه البلديات، مبا يعزز من قدرة 	 

البلدية على تقدمي خدمات أوسع، ورفع كفاءة اخلدمات احلالية للمواطنني.

تطويــر أوراق سياســات مشــتركة مــن أجــل تعزيــز العدالــة اجلندريــة يف التمثيــل والتوظيــف، إضافــة إلــى 	 
تطبيــق القوانــني واإلجــراءات اخلاصــة باســتيعاب املوظفــني/ات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

على صعيد الهيئات احمللية  	.	

ــي 	  ــات الســلوك لرؤســاء وأعضــاء وموظف ــرار مدّون ــة مــن خــال إق ــات احمللي ــز احلوكمــة يف الهيئ تعزي
ــات  ــر شــفافية يف جميــع ممارســات أعمالهــا وآلي ــادئ أكث ــة مب ــات احمللي ــي الهيئ ــة، وتبن ــات احمللي الهيئ
اتخــاذ القــرارات ونشــر التقاريــر اإلداريــة واملاليــة وكافــة نشــاطات الهيئــة واالنفتــاح واملشــاركة مــع 
املجتمــع احمللــي، وتفعيــل أدوات املســاءلة املجتمعيــة جتــاه الهيئــات احملليــة، مــن خــال التنســيق مــع 

مؤسســات املجتمــع املدنــي.

 زيادة مبادرات رفع الوعي ملوظفي البلديات حول مكافحة الفساد.	 

 التأكيد على مسؤولي البلديات بتحويل أّية شبهات فساد إلى جهات االختصاص.	 

 اعتمــاد مؤشــرات قيــاس التــزام الهيئــات احملليــة بنظــم النزاهة والشــفافية ضمن معاييــر تقييم البلديات 	 
املعتمــدة لــدى صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديات، وتقييــم وزارة احلكم احمللي.

على صعيد بلدية غزة  	.	

على صعيد تعزيز قيم النزاهة

زيــادة متثيــل النســاء يف املجلــس البلــدي وفــق احلــد األدنــى للكوتــا احملــدد بـــــ 20 %، مــع ضمــان منــح 	 
النســاء فــرص تولــي مناصــب قياديــة داخــل املجلــس. 

اعتمــاد سياســات توظيــف تشــجع املســاواة علــى أســاس النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق باحلــق يف 	 
الوظائــف. احلصــول علــى 

ــزام األعضــاء 	  ــة مــع إل ــى مواقــع البلدي ــني عل ــدي وللعامل ــس البل ــات الســلوك ألعضــاء املجل نشــر مدّون
ــة اخلاصــة بهــم. بنشــر الذمــة املالي

تبنــي العمــل مبعاييــر وقواعــد الشــفافية املنصــوص عليهــا بالقـــرار بقانـــون الشـــراء العـــام رقـــم 8 لســـنة 	 
2014 لتعزيـــز النزاهـــة يف عمليـــات الشـــراء العـــام يف قطـــاع غـزة.

 تبنــي إجــراءات تعمــل علــى إلــزام العاملــني يف قســم املشــتريات والتوريــدات بتقــدمي إقــرار الذمــة املالــي 	 
أو اإلفصــاح عــن املمتلــكات اخلاصــة بهــم.

 تطوير وإعداد مدّونة سلوك خاصة بقسم املشتريات والعطاءات العامة.	 
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م للموظفــني العاملــني يف قســم 	   تخصيــص بنــود أو إجــراءات حتــدد آليــات التعامــل مــع الهدايــا التــي تقــدَّ
املشتريات.

على صعيد تعزيز مبادئ الشفافية  

نشــر النظــم واإلجــراءات اخلاصــة بجمــع الرســوم والضرائــب للجمهــور، بهــدف زيــادة الشــفافية علــى 	 
غــرار فاتــورة امليــاه اجلديــدة.

نشــر أســماء الفائزيــن وغيــر الفائزيــن يف العطــاءات، مــع نشــر أو توضيــح آليــة االحتفــاظ بالعطــاءات 	 
غيــر الفائــزة. 

التعريــف باللجــان الدائمــة للمجلــس مــن خــال التعريــف باألعضــاء ونشــر بياناتهــم وآليــات التواصــل 	 
املتعــددة معهــم. 

ــر 	  ــة وغي ــع واملؤسســات احلكومي ــن املجتم ــر م ــات أكث ــة واســتهداف فئ ــا وراء اخلدم ــادرة م ــر مب تطوي
احلكوميــة.

تطوير العمل برؤية البلدية اإللكترونية. 	 

على صعيد تعزيز نظم املساءلة 

نشر تقارير اإلجناز بشكل دوري وبطريقة سهلة وتراعي األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

اعتماد نشر التقارير بشكل حتليلي وتفاعلي يساهم يف االستفادة من تدخات وماحظات املواطنني.	 

إعــداد دليــل توضيحــي للمواطنــني حــول آليــات االعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي، أســوة بدليــل 	 
تقــدمي الشــكاوى.

ــج 	  ــى نتائ ــور وبالعكــس، مــع اإلشــارة إل ــة مــع اجلمه ــا ونزاعــات البلدي ــة حــول قضاي ــر دوري نشــر تقاري
ــة.  ــع البلدي ــدف نشــر الوعــي بواق ــا والنزاعــات به القضاي

اعتمــاد آليــة نشــر تفصيليــة للرســوم والضرائــب علــى احلــرف وقنــوات الصــرف علــى الفواتيــر ومواقــع 	 
التواصــل االجتماعــي.

ــردود مــن 	  ــى املاحظــات وال ــي اخلارجــي، مــع اإلشــارة إل ــر املدقــق املال ــم لتقاري ــدوري والدائ النشــر ال
ــة. طــرف البلدي

العمل على مأسسة املشاركة واملساءلة املجتمعية يف البلدية. 	 

على صعيد رفع الوعي بالفساد ومكافحته

تطوير دليل إجراءات ملكافحة الفساد يف البلدية. 	 

عقــد ورشــات عمــل وتدريبــات لزيــادة الوعــي لــدى العاملــني واملجلــس البلــدي بطــرق وآليــات مكافحــة 	 
الفســاد. 

زيــادة التنســيق مــع املؤسســات األهليــة العاملــة يف مجــال مكافحــة الفســاد مــن أجــل التنســيق لتنفيــذ 	 
ــة للمجلــس والعاملــني.  ورشــات توعي



واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة  ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة -بلدية مدينة غزة

35

قائمة المراجع

 القوانين والقرارات
قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997. . 1

قـرار بقانـون الشـراء العـام رقـم 8 لسـنة 2014.. 2

نظام رؤساء وأعضاء الهيئات احمللية رقم )3( لسنة 2017 واملعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة . 3
 .2018

نظام موظفي الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 2009، واملعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة . 4
 .2018

دليل رؤساء وأعضاء املجالس البلدية.  . 5

التقارير والدراسات والخطط 

دليل الشكاوى 2020، وحدة املعلومات والشكاوى، بلدية غزة. . 1

تقرير إجنازات املجلس البلدي 2019-2020، بلدية غزة. . 2

جمال، عبد الفتاح، الوجيز يف اإلدارة احمللية والبلديات واملجالس القروية، الطبعة األولى، 2016.. 3

مجلة هنا غزة، صادرة عن بلدية غزة، األعداد )36،37،38(.. 4

خطة اإلصاح اإلداري واملالي، بلدية غزة 2021. . 5

مدّونة قواعد السلوك املناسب، بلدية غزة 2021. . 6

يحيى السراج، حسني، عودة، نحو تكامل األدوار بني البلديات واملجتمع املدني، ديسمبر2020، ورقة . 7
غير منشورة. 

أحمد الرمحي، ورقة سياسات تعزيز مأسسة املشاركة املجتمعية يف أعمال الهيئات احمللية، وزارة . 8
احلكم احمللي، 2010.

وثيقة إعداد اخلطة االستراتيجية، دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للبلدات واملدن الفلسطينية، . 9
 .2018

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية . 10
سلفيت نوذجاً. رام اهلل- فلسطني.

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020. نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية . 11
النصيرات– دراسة حالة. رام اهلل - فلسطني.

 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2016. »تقرير النزاهة والشفافية واملساءلة يف عطاءات 21. 
الهيئات احمللية«. رام اهلل - فلسطني.

النزاهة والشفافية يف تنفيذ مشاريع البلديات وترخيص األبنية، هيئة مكافحة الفساد، 2018، رام . 13
اهلل- فلسطني. 



36

المقابالت 

مقابلة مع الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، بتاريخ 2021/6/17.. 1

مقابلــة مــع الســيد رشــدي قزعــاط، عضــو املجلــس البلــدي ومســؤول جلنــة التواصــل االجتماعــي، بتاريــخ . 2
.2021/6/17

مقابلة مع السيد بدر صبره، عضو مجلس بلدي مسؤول جلنة االستثمار، بتاريخ 2021/6/17.  . 3

بتاريــخ . 4 احمللي-غــزة،  احلكــم  وزارة  يف  اإلداريــة  الشــؤون  مديــر  جبــر،  موســى  الســيد  مــع  مقابلــة 
 .2021/4/15

مقابلــة هاتفيــة مــع املستشــار أمجــد اآلغــا، املستشــار القانوني–املجلــس التشــريعي يف غــزة، بتاريــخ . 5
.2021/6/13

مقابلــة مــع الســيد أشــرف أبــو موســى، مديــر اإلدارة العامــة للهيئــات احملليــة يف ديــوان الرقابــة املاليــة . 6
ــخ 2021/6/13. واإلدارية-غــزة، بتاري

مقابلــة مــع الســيد عاهــد الشــوا، املستشــار القانونــي لبلديــة غــزة، بتاريــخ 2021/4/15، وبتاريــخ . 7
 .2021/7/7

مقابلة مع السيد محمود احللو، مستشار يف الوحدة القانونية لبلدية غزة، بتاريخ 2021/7/7. . 8

مقابلة مع السيد حسني عودة، رئيس قسم العاقات العامة يف بلدية غزة، بتاريخ 2021/4/14.. 9

مقابلة هاتفية مع السيد حسني مهنا، رئيس قسم اإلعام يف بلدية غزة، بتاريخ 2021/4/15.. 10

مقابلة مع السيد حسن أبو عطايا، مدير دائرة شؤون املوظفني يف بلدية غزة، بتاريخ 2021/4/13.. 11

مقابلة مع السيد أحمد املغربي، رئيس قسم املوازنة واحملاسبة يف بلدية غزة، بتاريخ 2021/4/12.. 12

مقابلة مع السيد عادل الفصيح، سكرتير املجلس البلدي، بتاريخ 2021/4/14.. 13

مقابلة مع السيد نضال أبو زيد، منسق مكتب التسهيات يف بلدية غزة، بتاريخ 2021/4/14.. 14

مقابلــة مــع الســيد حســام حجــاج، رئيــس قســم شــعبة املتابعــة يف قســم اإليجــارات يف بلديــة غــزة، بتاريــخ . 15
.2021/4/13

ــخ . 16 ــة غــزة، بتاري ــرة املشــتريات واملخــازن يف بلدي ــر دائ ــد الباســط اخليســي، مدي ــة مــع الســيد عب مقابل
 .2021/4/14

 مقابلة هاتفية مع الصحفية منى خضر، بتاريخ 2021/4/15.. 17

 مقابلــة مــع الســيدة نارميــان احلويحــي، منســقة املشــاريع يف املنتــدى التنمــوي االجتماعــي، بتاريــخ . 18
.2021/4/17




