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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتالف من أجــل النزاهة والمســاءلة )أمان(. 
2022. تحليــل نتائــج تقاريــر مؤشــرات نظــام النزاهــة فــي عمــل الهيئات المحلية. رام الله- فلســطين.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذ التقريــر، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغراض خارج ســياق أهداف 

الدراســة بعــد نشــرها.

تم إعداد هذا التقرير بتمويل مشكور من االتحاد األوروبي
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◄ ملّخص تنفيذي 

حتليل نتائج تقارير مؤشرات نظام النزاهة يف عمل الهيئات احمللية والتدخالت املقترحة
أطلقــت منظمــة الشــفافية الدوليــة اختبــار تطبيــق مشــروع مقيــاس النزاهــة يف عمــل الهيئــات احملليــة )LIS( يف العــام 2013. 
ــي ملنظمــة  ــة بالفــرع الوطن ــره خمســة فــروع لهــا يف خمــس دول مــن بينهــا فلســطني ممثل ــاس وتطوي ــة املقي ــارت لتجرب واخت

الشــفافية الدوليــة "ائتــاف أمــان".

ــم  ــن املؤشــرات املقترحــة لفحــص قي ــى اســتخدام عــدد م ــاد عل ــة )LIS( باالعتم ــات احمللي ــاس النزاهــة يف الهيئ ــل مقي يعم
نزاهــة عمــل املســؤولني والعاملــني يف الهيئــات احملليــة بكافــة مســتوياتها )اجمللــس وأعضــاؤه والعاملــون التنفيذيــون واجلهــات 
ذات العاقــة بتقــدمي خدماتهــا( إلــى جانــب فحــص مــدى التــزام إجــراءات عملهــا مببــادئ الشــفافية، إضافــة إلــى مجموعــة 
مــن املؤشــرات تتعلــق مبــدى فاعليــة نظــم املســاءلة بهــا، مبــا يشــمل املســاءلة العموديــة واألفقيــة. ويهــدف املقيــاس باحملصلــة 
النهائيــة إلــى توصيــف الواقــع وحتديــد التهديــدات والتحديــات والفجــوات يف عمــل الهيئــات احملليــة وتقــدمي توصيــات لتعزيــز 
قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عملهــا لصانعــي القــرار فيهــا ويف املؤسســات املســاندة لهــا والشــريكة يف 

تقــدمي اخلدمــات.

توّلــى ائتــاف أمــان تطبيــق املقيــاس منــذ إطاقــه يف العــام 2013 بعــد مواءمتــه وتطويــره محليــاً، واســتمر يف تطبيــق املؤشــر 
ــة  ــة فلســطينية يف الضفــة الغربي ــة محلي حتــى اآلن )العــام 2021(. وقــد اســتهدف تطبيــق املقيــاس ثمانــي عشــرة )18( هيئ
وقطــاع غــزة مــا بــني األعــوام )2013 2021-(. ويؤكــد ائتــاف أمــان علــى اســتعداده لتقــدمي خاصــة جتربتــه مــع الهيئــات 
احملليــة يف الفتــرة املذكــورة لبعــض فــروع منظمــة الشــفافية الدوليــة والزمــاء يف املنطقــة العربيــة كمســاهمة مباشــرة لتبــادل 
اخلبــرات والتجــارب ونقــل املعرفــة، مــع اســتعداده لتحديــث التوصيــات لصانعــي القــرار يف املؤسســات الرســمية ويف اجملالــس 

احملليــة املنتخبــة اجلديــدة.

يقــوم مقيــاس نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة بفحــص قرابــة مئــة مؤشــر يف داخــل الهيئــة احملليــة واملؤسســات اخلاصــة 
التــي تتولــى تقــدمي خدماتهــا يف اجملــاالت التاليــة: 

 - مجموعــة مؤشــرات ذات عاقــة بالواقــع القانونــي "التشــريعات التــي حتكــم عمــل الهيئــات احملليــة" مثــل )انتخابــات الهيئــات 
   احملليــة، وقانــون الهيئــات احملليــة، والرقابــة الداخليــة واخلارجيــة الرســمية منهــا واجملتمعيــة( والتــي تؤثــر علــى منظومــة 

  النزاهة يف أعمالها وسلوك املسؤولني فيها.
- مجموعة مؤشرات تتعلق مبدى االلتزام بقيم النزاهة لدى أعضاء الهيئة احمللية واجلهاز التنفيذي )العاملني يف البلدية(.

- مجموعة مؤشرات تتعلق مبدى االلتزام مببادئ الشفافية يف عمل الهيئة احمللية.
 - مجموعــة مؤشــرات توّصــف مــدى فاعليــة واقــع نظــام املســاءلة يف الهيئــة احملليــة )اجمللــس البلــدي واجلهــاز التنفيــذي( مــن 

  خال فحص الرقابة العمودية واألفقية )التدقيق الداخلي واخلارجي، واملساءلة اجملتمعية(.
 - مجموعــة مؤشــرات تتعلــق بــدور مجلــس الهيئــة يف معرفــة أشــكال الفســاد ومخاطــره يف أعمــال الهيئــة احملليــة وأســبابه 
ــه )رفــع وعــي أعضــاء اجملالــس احملليــة والعاملــني يف الهيئــات احملليــة بأســبابه وأشــكاله ونتائجــه وطــرق     وطــرق مكافحت

  الوقاية منه(.
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إّن حتســني حوكمــة الهيئــات احملليــة مــن خــال تعزيــز التزامهــا مبعاييــر قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ورفــع 
وعــي املســؤولني والعاملــني بأهميــة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه يفضــي بالضــرورة إلــى حتســني عاقتهــا مــع املواطــن، وهــذه 
ــون  ــن يتول ــرارات املســؤولني الذي ــم األساســية إلخضــاع ق ــر مــن الدعائ ــي تعتب ــة الت ــق املســاءلة اجملتمعي ــة تســّهل تطبي العاق
مســؤولية تقــدمي اخلدمــات وإدارة املــوارد العامــة للمصلحــة العامــة، والتــي تكمــن أهميتهــا يف كونهــا أداة مهمــة لزيــادة كفــاءة 
وفعاليــة األداء يف املؤسســات العامــة، وحتســني جــودة اخلدمــات وترشــيد إدارة املــال العــام ورفــع درجــة املســاهمة اجملتمعيــة يف 
رســم السياســات العامــة، وتعزيــز احلكــم الرشــيد، وهــي ذات قيمــة يف املشــاركة والعمــل اجلماعــي لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

وتكمــن أهميــة حتســني املشــاركة واملســاءلة اجملتمعيــة يف أعمــال الهيئــات احملليــة يف كونهــا تســاهم يف جنــاح سياســة الامركزيــة يف 
النظــم السياســية، فهــي تشــبه حكومــات مصغــرة لهــا أقاليمهــا احملــددة الــذي متــارس فيــه ســلطاتها بتمــاٍس مباشــر مــع املواطنــني.

ــة، ومــدى خضــوع املســؤولني  ــم باملســؤولني عــن الهيئ ــني وعاقته ــرام حقــوق املواطن ــة تعكــس مــدى احت فاملســاءلة اجملتمعي
ــح  ــات، وفت ــدمي اخلدم ــة لتق ــا واملعلن ــق عليه ــر الرســمية املتف ــات واملعايي ــزام بالصاحي ــني، وااللت ــم ملســاءلة املواطن وأعماله
اجملــال أمــام املواطنــني للمشــاركة يف إدارة الشــأن العــام، وقــدرة اجملتمــع املدنــي علــى تلبيــة متطلبــات املهــام اخلاصــة 

باملشــاركة وباملناصــرة واملراقبــة واملســاءلة خاصــة إذا مــا ترافقــت مــع وجــود إعــام حــر وتعــددي ومســؤول.

التشريعات ذات العالقة بالهيئات احمللية 

• القانون املنظم للهيئات احمللية
ــي أجنزهــا ائتــاف أمــان لنمــاذج متنوعــة مــن  ــة الفلســطينية الت ــات احمللي ــاس نظــام النزاهــة يف الهيئ ــر مقي أظهــرت تقاري
ــب  ــى جان ــا( إل ــة به ــة مبــا يشــمل )دور املؤسســات واألطــراف ذات العاق ــات احمللي ــة العامــة للهيئ ــة أّن البيئ ــات احمللي الهيئ
)احلوكمــة الداخليــة لهــا( متثــل املعضلــة األساســية يف ضعــف انفتــاح الهيئــات احملليــة علــى املواطــن ومنحــه دوره يف مســاءلة 
ومحاســبة ممثليــه وهــذا يعــود إلــى ضعــف فلســفة قانــون الهيئــات احملليــة الفلســطيني الــذي ركـــز علـــى العاقــة التــي تربــط 
الهيئــة احملليــة بالســلطة املركزيــة، ولــم يعــزز أو يؤكــد علــى أهميــة العاقـــة مـــع اجلمهــور أو املواطــن مــن قبــل مجلــس الهيئــة 
احملليــة الــذي قــام بانتخابــه، حيــث ورد ذكــر املـــواطن كمكلّـــف بدفــع مــا عليــه مــن ضرائــب ومســتحقات، وأظهــره بصورة ســلبية 
مــن خــال بنــود تعالــج تخلّفــه عـــن اإليفــاء بالتزاماتــه الضريبيــة. وهــذا يعكــس فلســفة أّن املشــاركة يف احلكــم تقتصــر فقــط 
ّــح ودون النــص علــى دوره كشــريك يف احلكــم1. علــى حــق االنتخــاب مبفهومــه الضيــق، الــذي ينتهــي بتصويــت املواطــن للمرشـ

• اإلطار املؤسسي 
يشمل اإلطار املؤسسي للهيئات احمللية مستويات مختلفة تتسلسل على النحو التالي:

1. احلكومة املركزية/ وزارة احلكم احمللي )منوذج فلسطني(
متثــل وزارة احلكــم احمللــي احلكومــة املركزيــة املباشــرة ضمــن مجلــس الــوزراء، التــي تتعامــل مع الهيئات احمللية، وتقوم بشــكل أساســي 
بالــدور املنــوط بهــا حســب قانــون الهيئــات احملليــة2، كمــا يتبــع قانــون البلديــات يف بعض الــدول العربية وزيــراً خاصاً بالبلديــات... إلخ.

إّن سياســة الامركزيــة ومتتــع الهيئــة احملليــة باالســتقال املالــي واإلداري ووجــود أنظمــة إداريــة وماليــة خاصــة، وحقهــا يف 
إعــداد خططهــا وموازناتهــا وتوفيــر املــوارد املاليــة يســاعد يف حتســني احلوكمــة فيهــا. ويف حالــة فلســطني يشــار إلــى أّن مهــام 
الــوزارة املذكــورة يف القانــون الفلســطيني تتخلــى عــن مبــدأ اســتقال الهيئــات احملليــة، فالرقابــة الشــاملة للحكومــة املركزيــة، 
)كمــا هــي مذكــورة يف القانــون( توحــي وكأنهــا تتعامــل مــع الهيئــات احملليــة باعتبارهــا إدارات تابعــة للحكومــة املركزيــة. كمــا 
عــززت الــوزارة مركزيتهــا بإشــرافها علــى الهيئــات احملليــة يف محافظــات الوطــن، عبــر مديريــات تنتشــر يف كافــة احملافظــات، 
وتتصــل هــذه املديريــات عموديــاً مباشــرة مبكتــب الوزيــر مــروراً بوكيــل الــوزارة، كمــا يتضــح مــن هيكليــة الــوزارة، مــا يعــزز مــن 

مركزيــة القــرار، يف اإلشــراف علــى الهيئــات احملليــة. 

1 عبد الكرمي إسماعيل. رسالة ماجستير: دور الهيئات احمللية الفلسطينية يف تعزيز املشاركة وإحداث التنمية السياسية. جامعة النجاح، 2005.
 2 انظــر/ي املــادة )2( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 التــي توضــح املهــام األساســية لــوزارة احلكــم احمللــي، وتنــص علــى مــا يلــي: رســم السياســة العامــة املقــررة ألعمــال مجالــس الهيئــات احملليــة 
   الفلســطينية، واإلشــراف علــى وظائــف واختصاصــات هــذه اجملالــس، وشــؤون تنظيــم املشــاريع العامــة، وأعمــال امليزانيــات والرقابــة املاليــة واإلداريــة والقانونيــة، واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل هــذه اجملالــس.  القيــام 

  باألعمال الفنية واإلدارية، املتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي يف فلسطني، وضع أّية أنظمة أو لوائح الزمة، من أجل تنفيذ واجباتها املنصوص عليها يف البنود السابقة، أو مبقتضى أحكام القانون.
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12358 على الرابط  
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2.الهيئات احمللية
تصنــف الهيئــات احملليــة يف املســتوى الثالــث مــن احلكــم بعــد الــوزارة واحملافظــني أو اإلدارة احملليــة؛ وينظــم عمــل الهيئــات 
احملليــة يف فلســطني قانــون الهيئــات احملليــة )الصــادر ســنة 1997( الــذي عــّرف الهيئــة احملليــة، بأّنهــا وحــدة احلكــم احمللــي 

يف نطــاق جغــرايف.
ويبلــغ عــدد الهيئــات احملليــة يف فلســطني، حســب إحصائيــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة حتــى منتصــف العــام 2021 )455( 

أربعمئــة وخمســاً وخمســني هيئــة محليــة3. 

ومن املؤسسات الرسمية ذات العالقة املباشرة بعمل الهيئات احمللية أيضًا:
ــة  ــل الســلطة الوطني ــن قب ــة أُنشــئت يف عــام 2005 م ــات: وهــو مؤسســة شــبه حكومي ــراض البلدي ــر وإق ــدوق تطوي - صن
الفلســطينية، لتكــون القنــاة الرئيســية لدعــم عمليــة التطويــر واإلصــاح للهيئــات احملليــة؛ وتتلخــص مهمــة الصنــدوق بترجمــة 
السياســات إلــى برامــج ومشــاريع قابلــة للتنفيــذ، وإدارة التمويــل املتــاح لقطــاع احلكــم احمللــي، ومســاعدة الهيئــات احملليــة علــى 

تقــدمي خدمــات متميــزة، واملســاهمة يف حتقيــق تنميــة مســتدامة، تنســجم مــع اخلطــط والسياســات الوطنيــة4.

- االحتــاد الفلســطيني للهيئــات احملليــة: وقــد أُنشــئ مبرســوم رئاســي صــدر يف العــام 52002، ويتمتــع االحتــاد بالشــخصية 
االعتباريــة، وباملوازنــة املســتقلة واخلاصــة؛ وتتولــى إدارة االحتــاد هيئــة إداريــة، مكونــة مــن واحــد وثاثــني عضــواً، يتــم 
اختيارهــم مــن الهيئــات احملليــة التابعــني لهــا ويقــوم االحتــاد مبهمــة متثيــل الهيئــات احملليــة الفلســطينية محليــاً ودوليــاً، حيــث 
ميثلهــا أمــام احلكومــة املركزيــة، ويعمــل علــى رفــع قــدرات طواقمهــا، ويقــوم مبهمــة االّطــاع علــى األنظمــة، واقتــراح تعديلهــا 
مبــا يتناســب ومثياتهــا دوليــاً؛ ويعمــل االحتــاد علــى متثيــل الهيئــات احملليــة، يف احلــوار مــع الــدول املانحــة جللــب التمويــل 

ملشــاريع غيــر منفــردة، بــل تخــدم كافــة الهيئــات األعضــاء يف االحتــاد6. 

• النظام االنتخابي للهيئات احمللية

َضِمــَن قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة، انتخابــات حــرة وعادلــة وممثلــة، جُتــرى بإشــراف جلنــة انتخابــات مركزيــة مســتقلة 
ومحايــدة.

ويجــري النظــام االنتخابــي يف الهيئــات احملليــة حســب املــادة 14 مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 
ــون أســماء  ــة، وتك ــر قائمــة املرشــحني مغلق ــل النســبي، وتعتب ــى أســاس التمثي ــة عل ــم انتخابي ــه، ضمــن قوائ 2005 وتعديات
املرشــحني فيهــا مرتبــة، حســب أولويــة كّل مرشــح. وميكــن أن تشــكل القوائــم علــى أســاس االنتخــاب املباشــر أو أّي صيغــة 
أخــرى بشــرط تكافــؤ الفــرص ويتــم ضمــان ذلــك باســتخدام عــدد مــن األســاليب، فمثــًا قــدم قانــون االنتخابــات يف فلســطني 
عــدة ضمانــات، كــي تكــون االنتخابــات ممثلــة جلميــع شــرائح اجملتمــع، حيــث خصصــت املــادة )17( مــن القانــون، كوتــا محــددة 
لتمثيــل املــرأة، بنســبة ال تقــل عــن )20%( يف أّي مجلــس مــن مجالــس الهيئــات احملليــة، واشــترط أن تضمــن كّل قائمــة مــن 

القوائــم حــداً أدنــى لتمثيــل املــرأة. باإلضافــة إلــى تخصيــص كوتــا للمســيحيني، باملرســوم الرئاســي رقــم )4( لســنة 2010.

االنتخابات دورية يف فلسطني كّل أربع سنوات
إّن تطبيــق النظــام النســبي يف االنتخابــات احملليــة أظهــر إشــكاليات عاليــة اخلطــورة أهمهــا تنامــي ظاهــرة التوافــق علــى 
قائمــة واحــدة وبالتالــي فوزهــا بالتزكيــة7. ولهــذه الظاهــرة تأثيــرات ســلبية علــى العمليــة الدميقراطيــة ومبــدأ االنتخابــات. 
فقــد شــكلت علــى أرض الواقــع مساســاً بحــق املواطنــني باالنتخــاب؛ وســاهمت يف تضييــق خيــارات املواطنــني، مــن حيــث منعهــم 
مــن املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة بحريــة ولعبــت العائــات وبعــض القــوى واألحــزاب دوراً رئيســياً يف دعــم تشــكيل القوائــم 
االنتخابيــة التوافقيــة يف بعــض الهيئــات احملليــة الريفيــة، يف حــني عمــدت إلــى تشــكيل عــدد مــن القوائــم االنتخابيــة املنفــردة، 
ــة  ــة، األمــر الــذي تترتــب عليــه عرقل ــة التوافقي ــم التوصــل فيهــا إلــى تشــكيل القوائــم االنتخابي ــم يت يف بعــض القــرى التــي ل

إمكانيــة تشــكيل مجالــس تضــم أفضــل الكفــاءات املهنيــة واملســتقلني بشــكل خــاص.

 https://www.elections.ps/tabid/648/language/ar-PS/Default.aspx 3
/http://www.mdlf.org.ps .4 انظر/ي الصفحة الرسمية لصندوق تطوير وإقراض البلديات

5 مرسوم رئاسي رقم 16 لسنة 2002. املقتفي
/ https://www.apla.ps  6 انظر/ي الصفحة الرسمية الحتاد الهيئات احمللية

https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2904 7 انظر/ي الصفحة الرسمية للجنة االنتخابات املركزية لاّطاع على حجم القوائم التي فازت بالتزكية
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• بنية الهيئة احمللية والعالقة بني األطراف )اجمللس، والرئيس، والعاملون، والشركات اخلاصة املقدمة للخدمات( 

تبــني مــن خــال دراســات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة أّن غالبيــة الهيئــات احملليــة تتكــون مــن بنيــة مؤسســاتية جيــدة 
تعمــل ضمــن هيكليــات وظيفيــة وإدارات ومهــام واضحــة؛ تبــدأ بخــط إشــرايف مــن اجمللــس البلــدي، ويليــه الرئيــس ثــم مديــر 
تنفيــذي للبلديــة، وتتوســط اجمللــس البلــدي والرئيــس وحــدة الرقابــة الداخليــة وجلــان اجمللــس، ويلــي املديــر التنفيــذي للبلديــة، 

اإلدارات العامــة، ومــن ثــم األقســام8. 
إّن هــذا النظــام املؤسســي ذا اإلدارات املتخصصــة واملوظفــني بالوصوفــات احملــددة، يعتبــر مــن أهــم آليــات اإلشــراف علــى 
عمــل الهيئــة، وأكثرهــا فعاليــة؛ كمــا أّن وجــود اجمللــس البلــدي ووحــدة الرقابــة الداخليــة وجلــان اجمللــس يضمــن جــودة العمــل، 

ويجعــل الرئيــس مســاءالً أمــام اجمللــس وحتــت الرقابــة الداخليــة.  

ــات  ــى الرغــم مــن أّن دراســات نظــام النزاهــة يف الهيئ ــة فعل ــي تقــدم خدمــات البلدي ــة الشــركات اخلاصــة الت أمــا مــن ناحي
احملليــة أظهــرت أّن كافــة البلديــات تقــوم باإلشــراف علــى أعمــال هــذه الشــركات، إّلا أّن عاقــة املســاءلة بــني البلديــة وهــذه 
ــة تقاريــر  الشــركات هــي يف اجتــاه واحــد مبعنــى أّن البلديــة تقــوم بالرقابــة علــى أعمــال هــذه الشــركات ولكّنهــا ال تتلقــى أّي
ــم النزاهــة  ــات ســلوك خاصــة بالعاملــني يف هــذه الشــركات تعــزز قي ــة أخــرى ال توجــد مدّون ــة مــن طرفهــا، ومــن ناحي دوري

لديهــم.

وأظهــرت معظــم التقاريــر جملــة مــن االســتنتاجات واإلشــكاليات والتحديــات التــي تعيــق أو حتــّد مــن أو تضعــف قيــم النزاهــة 
ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه اســتناداً إلــى فحــص محــاور املؤشــرات التــي ذكــرت ســابقاً. 
وقــد شــكلت هــذه االســتنتاجات القاعــدة األساســية يف اقتــراح مجموعــة مــن التدخــات التــي ميكــن تعميمهــا لتطويــر قطــاع 

الهيئــات احملليــة محليــاً وُقطريــاً.

أواًل: التدخالت املطلوبة للتغلب على التحديات التي تواجه الهيئات احمللية من حيث تعزيز قيم النزاهة

ــة فبالرغــم مــن أّنهــم منتخبــون مباشــرة مــن املواطنــني إّلا أّنهــم  ــات احمللي ــات ســلوك خاصــة برؤســاء الهيئ  1- إعــداد مدّون
    يُعتبرون مبثابة رأس الهرم التنفيذي يف هيئاتهم احمللية، وهم مسؤولون عن متثيل اجمللس وإدارة شؤون الهيئة.

 2- إضفــاء صبغــة أكثــر مشــروعية وإلزاميــة علــى مدّونــات الســلوك اخلاصــة برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة والعاملــني 
     فيهــا لضمــان تنفيذهــا مثــل إقرارهــا واعتمادهــا مــن قبــل االحتــاد العــام للهيئــات احملليــة ومجلــس الهيئــة احملليــة، والترويــج 
     لهــا مؤسســياً ومحليــاً إلــى جانــب حتفيــز وتعزيــز الهيئــات امللتزمــة بهــا، كأن تُخّصــص لهــا نقــاط حُتتَســب عنــد تصنيــف 

    الهيئة احمللية9.
 3- وضــع أحــكام ملِزمــة يف العقــود مــع مــزّودي اخلدمــات العامــة وشــركات القطــاع اخلــاص ذات العاقــة بأعمــال الهيئــات 

    احمللية10 تفرض االلتزام بأحكام املدّونة كشرط من شروط العقود املوقعة معها.
 4- جتنــب تضــارب املصالــح بترجمــة كافــة اإلجــراءات الــواردة يف التشــريعات واألنظمــة اخلاصــة باحلــد مــن تضــارب املصالــح 
      إلــى منــاذج يقــوم أعضــاء اجمللــس احمللــي بتعبئتهــا والتوقيــع عليهــا حــال توليهــم العضويــة وذلــك مــن بــاب ترســيخ مبــدأ 

     احلد من تضارب املصالح بشكل عام والتأكيد على املسؤولية الفردية لكّل عضو من األعضاء يف حال وجود تضارب مصالح11.
5- إقرار نظام لتلقي الهدايا خاص بالهيئات احمللية على غرار قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بنظام الهدايا12.

8 انظر/ي على سبيل املثال نظام النزاهة يف بلديتي رام اهلل وقلقيلية.
9 انظر/ي على سبيل املثال تقارير الهيئات احمللية وروابطها التالية:

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14498.html 2020.ائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف بلدية النصيرات
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/9017.htm 2018.ائتاف أمان. دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية نابلس

10 انظر/ي على سبيل املثال تقارير الهيئات احمللية وروابطها التالية:
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/13884.htm 2019.)ائتاف أمان. النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية - نظام النزاهة يف بلدية البريج )دراسة حالة

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8820.htm 2021.)ائتاف أمان. واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة )بلدية مدينة غزة
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8783.html 2014.)نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلكم احمللي- بيـئــة النــزاهة فــي بلدية رام اهلل )دراسة حالة

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/9016.html 2018.ائتاف أمان. دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية بيت حلم
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16005.html  2021.)ً11 انظر/ي دراسة: ائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف الهيئات احمللية )بلدية طوباس منوذجا

12 انظر/ي دراسة واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة )بلدية مدينة غزة(، مصدر سابق.
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 6- تكليــف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة/ ديــوان احملاســبة أو الرقابــة بعمــل تقاريــر ســنوية عــن الــذمم املاليــة اخلاصــة 
    باملكلّفني من الهيئات احمللية13.

 7- تطويــر دليــل إجــراءات للتوظيــف يتضمــن مرجعيــة عمــل موحــدة ومكتوبــة للتوظيــف مبــا يشــمل الوظائــف الشــاغرة 
    والتوظيف بنظام العقود املؤقتة واملياومة14.

 8- تكليــف جلــان بشــكل مباشــر مــن اجمللــس للتوظيــف يف جميــع التعيينــات، أو النــص علــى آليــات هــذا التعيــني وإخضاعهــا 
    ملوافقة اجمللس وتدقيق جلنة التدقيق الداخلي داخل البلدية للحد من إساءة استخدامها15.

ــات  ــال الهيئ ــف مبخاطــر وشــبهات الفســاد يف أعم ــة للتعري ــات مكتوب ــة مكافحــة الفســاد إعــداد تعليم ــى هيئ ــب إل  9- الطل
    احمللية وأشكالها وأسبابها وآليات اإلباغ عنها وتعميمها على املسؤولني والعاملني يف الهيئات احمللية16.

10- اإلفصاح عن العاقات املالية من احلكومة واألموال التي جتبيها نيابة عن الهيئات لصالح هذه الهيئات17.
11- احلد من الشراء املباشر يف الهيئات احمللية وتطبيق قانون الشراء العام يف كافة حاالت املشتريات إلتاحة الفرصة للتنافس18.

ثانيًا: التدخالت املطلوبة للتغلب على التحديات التي تواجه الهيئات احمللية من حيث تعزيز مبادئ الشفافية

1- شفافية اإلجراءات اخلاصة بالتوظيف للعاملني فيها.
2- إلزام الهيئات احمللية بنشر موازناتها السنوية وبصورة مفهومة للمواطن العادي19.

 3- اإلعــان بشــكل واضــح ومكتــوب عــن إجراءاتهــا وآلياتهــا اخلاصــة بتحصيــل الرســوم والضرائــب، إلــى جانــب قيمــة كّل 
    ضريبة أو رسم جتبيه20.

 4- نشــر كافــة التفاصيــل املتعلقــة بالعطــاء يف كافــة مراحلــه. واالســتغناء عــن عبــارة دون إبــداء األســباب يف إجــراءات العطــاء 
    ألّنها تتنافى مع مبدأ املساءلة والشفافية والنزاهة أيضا21ً .

 5- إلــزام الهيئــة احملليــة بنشــر العقــود املبرمــة مــع مقّدمــي اخلدمــات وتقاريــر اإلجنــازات الدوريــة ومســاءلتها ومحاســبتها 
    رسمياً ومجتمعياً يف حال تقصيرها يف محاسبة اخملالفني.

6- نشر التقارير اخلاصة بأعمال الهيئات احمللية الصادرة عن وزارة احلكم احمللي الّطاع اجلمهور.
ــا  ــس بشــكل واضــح ومبســط وإتاحته ــى قــرارات اجملل ــراض عل ــات ومنــاذج وإجــراءات تقــدمي الشــكاوى واالعت  7- نشــر آلي

    للمواطن حيثما تواجد22.
8- على الهيئات احمللية واملؤسسات التنفيذية إعداد أدلة مكتوبة ومنشورة توضح آليات العمل يف احلرف.

 9- علــى الهيئــات احملليــة االســتمرار يف انتهــاج مبــادئ املشــاركة اجملتمعيــة واالنفتــاح علــى قطاعــات اجملتمع املدني وتشــجيعها 
    على برامج املساءلة اجملتمعية.

13 تقارير غزة، البريج، النصيرات، بيت الهيا، رفح. املصادر السابقة.
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8980.html 14 انظر/ي تقرير بلدية بيت الهيا، مصدر سابق. وائتاف أمان. دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية جنني.2017 على رابط

15 انظر/ي تقارير بلديات سلفيت وطوباس وبيت الهيا، مصادر سابقة.
16 هذا البند ورد بناء على استخاص كافة تقارير نظام النزاهة يف الهيئات احمللية التي تناولها ائتاف أمان منذ العام 2013 حتى العام 2021 بعدم وجود مناذج مكتوبة آلليات اإلباغ عن قضايا الفساد. 

17 هذا البند ورد بناء على ماحظة من الهيئات احمللية املدروسة بعدم التزام احلكومة بتحويل أموال الضرائب التي جتبيها لصالح الهيئات احمللية.
18 انظر/ي دراسة بلدية سلفيت، مصدر سابق.

19 انظر/ي دراسة بلدية رفح، مصدر سابق. وائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف بلدية أريحا .2019. 
20 انظر/ي دراسة بلدية طوباس، مصدر سابق.

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8894.html 21 انظر/ي تقرير ائتاف أمان. بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عطاءات الهيئات احمللية. 2016. على رابط
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/9455.html 22 انظر/ي دراسة ائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف بلدية قلقيلية. 2019. على الرابط
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ــم  ــز نظ ــث تعزي ــن حي ــة م ــات احمللي ــه الهيئ ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــب عل ــة للتغل ــالت املطلوب ــًا: التدخ ثالث
املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة يف الهيئــة احملليــة واملســاءلة اجملتمعيــة 23

 1- لوحــظ مــن خــال مراجعــة تقاريــر مقيــاس نظــام النزاهــة يف هــذا احملــور تقاطــع غالبيــة الهيئــات احملليــة التــي جــرت 
    دراســتها يف اإلشــكاليات التــي اقتضــت التدخــات املقترحــة أدنــاه، األمــر الــذي يُفضــي إلــى اســتنتاج عــام يقتضــي 
ــي كّل مــن  ــة واجملتمــع املدن ــات احمللي     التدخــل بضــرورة تشــبيك وتوحيــد جهــود املؤسســات الرســمية ذات العاقــة والهيئ

   زاويته واختصاصه لتفعيل الرقابة واملساءلة الرسمية واجملتمعية.
 2- علــى رؤســاء الهيئــات احملليــة اعتمــاد تقــدمي التقاريــر املكتوبــة وتوزيعهــا علــى األعضــاء قبــل موعــد االجتمــاع لتمكينهــم 

   من قراءتها ومناقشها يف اجتماع اجمللس24.
 3- علــى الــوزارة املنــوط بهــا اإلشــراف علــى منظومــة احلكــم احمللــي تنفيــذ السياســات العامــة املقــّرة مــن قبــل الدولــة بشــأن 

   أعمال مجالس الهيئات احمللية25.
 4- تضمــني العقــود املبرمــة مــع شــركات القطــاع اخلــاص واملتعهديــن ومقّدمــي اخلدمــات العامــة مبــا يلزمهــم بتقــدمي تقاريــر 

   دورية معززة بالبيانات لتوطني مفهوم املراقبة الذاتية على أعمالهم ومتكني مساءلتهم من قبل الهيئات احمللية26.
5- ضرورة وجود نظام شكاوى موّحد لقطاع الهيئات احمللية.

6- تعريف املواطنني بآليات الطعن يف قرارات اجمللس البلدي وذلك لتفعيل مبدأ املساءلة واستنفاذ كافة الطرق املتاحة قانونياً.
 7- تفعيــل عمــل وحــدات الرقابــة الداخليــة يف كافــة الهيئــات احملليــة واعتمــاد عــرض تقاريرهــا بشــكل دوري واألخــذ 

   بتوصياتها من قبل اجملالس احمللية27.
 8- تعــاون الهيئــات احملليــة مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي لرفــع مســتوى املســاءلة اجملتمعيــة، والقيــام بقيــاس أثــر مشــاريع 

   املساءلة اجملتمعية على الهيئات احمللية، من حيث تغيير املسلكيات وتأثير املواطنني فيها.

رابعًا: التدخالت املطلوبة لتعزيز رفع الوعي ومكافحة الفساد يف الهيئات احمللية

 1- ممارســة الهيئــات احملليــة لدورهــا يف رفــع الوعــي بالتعــرف علــى مخاطــر الفســاد وأســبابه وأشــكاله وطــرق مكافحتــه 
   بإصدار تعليمات مكتوبة، ومحاضرات تعريفية بقانون مكافحة الفساد وورشات حول األساليب واآلليات واحلكم الرشيد.
2- على الهيئات احمللية اعتماد تعليمات مكتوبة ومنشورة ألعضاء مجالسها والعاملني فيها عن آليات اإلباغ عن الفساد.
3- تدريب أعضاء الهيئات احمللية والعاملني فيها على آليات مكافحة الفساد وعدم االكتفاء بتنفيذ النشاط ملرة واحدة فقط.

23 يشــار يف هــذا احملــور إلــى أّن الهيئــات احملليــة الثمانــي عشــرة التــي جــرت دراســتها مــن قبــل ائتــاف أمــان تتقاطــع إلــى حــد كبيــر يف التدخــات املقترحــة، وللحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات باإلمــكان مطالعــة 
التقاريــر اخلاصــة بالهيئــات احملليــة التــي جــرت دراســتها مــن قبــل ائتــاف أمــان وهــي مرفقــة بروابطهــا يف نهايــة هــذه الورقــة.

24 انظر/ي على سبيل املثال تقارير بلديات رام اهلل وقلقيلية. مصادر سابقة.
25 انظر/ي قانون الهيئات احمللية الفلسطينية رقم )1( لسنة 1997، ودراسات نظام النزاهة يف الهيئات احمللية مثل بلدية بيت حلم وبلدية رام اهلل. مصدر سابق.

26 انظر/ي تقارير بلديات: غزة، البريج، رام اهلل، نابلس، طولكرم. مصادر سابقة.
27 انظر/ي تقارير جنني، وطولكرم، ونابلس، وبيت الهيا. مصادر سابقة.
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◄ مقدمة
يتزايــد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي، نحــو اإلصــاح يف نظــام احلكــم عــن طريــق تبنــي أمنــاط الامركزيــة يف احلكــم، أو 
مــا يعــرف، بنقــل املســؤوليات واملهــام املتعلقــة ببعــض اخلدمــات، مبــا يشــمل: اتخــاذ القــرارات، والتطبيــق واإلشــراف علــى 
التنفيــذ مــن الســلطة املركزيــة إلــى الســلطة احملليــة املنتخبــة، وذلــك إميانــاً مببــدأ أّن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى معرفــة 
ــي  احتياجــات مواطنيهــا، واهتماماتهــم وســهولة ممارســة املســاءلة اجملتمعيــة مــن قبــل املواطنــني ومؤسســات اجملتمــع احملل

لرئيــس وأعضــاء اجمللــس املنتخبــني مــن قبلهــم وكذلــك للموظفــني وللعاملــني فيــه. 
وإذا كان القطــاع العــام الــذي يديــر احلكومــات املركزيــة حــاز علــى اهتمــام كبيــر مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة )احلركــة 
العامليــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وبعــض فروعهــا املعتمــدة( فــإّن قطــاع الهيئــات احملليــة حــاز علــى مســاحة واســعة مــن 
االهتمــام مــن قبــل حركــة مكافحــة الفســاد يف العالــم وأولــى ائتــاف أمــان منــذ نشــأته اهتمامــا كبيــرا لهــذا القطــاع. حيــث أعــد 
ــور التوصيــات واخلطــط بهــدف إصــاح  ــد مــن الدراســات التشــخيصية لواقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد وبل االئتــاف العدي
وتعزيــز كفــاءة عمــل الهيئــات احملليــة، كمــا كان واحــداً مــن املنظمــات اخلمــس املعتمــدة التــي وقــع عليهــا االختيــار مــن قبــل منظمــة 
ــام 2013. وهــو  ــة )LIS( يف الع ــات احمللي ــاس النزاهــة يف عمــل الهيئ ــق مقي ــم تطبي ــار وفحــص وتقيي ــة الختب الشــفافية الدولي
مقيــاس يعمــل علــى دراســة وتقييــم نزاهــة عمــل الهيئــات احملليــة بكافــة مســتوياتها )اجمللــس وأعضــاؤه والعاملــون التنفيذيــون( 
واجلهــات ذات العاقــة بتقــدمي خدماتهــا إلــى جانــب فاعليــة املســاءلة اجملتمعيــة بهــا، ويهــدف باحملصلــة النهائيــة إلــى تعزيــز 
قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــة احملليــة ورفــع التوصيــات ذات العاقــة لصانعــي القــرار فيهــا ويف 

املؤسســات املســاندة لهــا يف تقــدمي اخلدمــات إلــى جانــب مؤسســات اجملتمــع املدنــي احمللــي مبكوناتــه ونشــطائه أيضــاً.
 

هدف الدراسة

تهــدف الدراســة إلــى حتليــل مجمــل التحديــات التــي تواجــه الهيئــات احملليــة يف تعزيــز نظــام النزاهــة وفقــاً لنتائــج دراســات 
ائتــاف أمــان التــي أجريــت علــى ثمانــي عشــرة )18( هيئــة محليــة فلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــا بــني 
عامــي 2021-2013، لتقــدم بذلــك خاصــة جتربــة الهيئــات احملليــة يف الفتــرة املذكــورة وتقدميهــا لبعــض الفــروع والزمــاء 
يف املنطقــة العربيــة لتبــادل اخلبــرات والتجــارب ونقــل املعرفــة وكذلــك لتحديــث التوصيــات لصانعــي القــرار يف املؤسســات 

ــدة. ــة اجلدي ــة املنتخب الرســمية ويف اجملالــس احمللي

منهجية الدراسة

ولتحقيــق هــذه األهــداف ســتعتمد الدراســة املنهــج التحليلــي، عــن طريــق املراجعــة املكتبيــة لكافــة الدراســات الســابقة املشــار 
إليهــا أعــاه، والتــي اســتندت يف جمــع املعلومــات علــى املصــادر األصيلــة مــن خــال الوثائــق واملقابــات مــع ذوي العاقــة داخــل 

الهيئــات احملليــة واملؤسســات ذات العاقــة.

محاور الدراسة

أواًل: مقدمة
ثانيــًا: متهيــد: البيئــة العامــة للهيئــات احملليــة: معلومــات عامــة عــن قوانــني وأنظمــة عمــل الهيئــات احملليــة وانتخاب مجالســها، 

واملعيقــات التــي تواجــه الهيئــات احملليــة، ونقــاط القــوة التــي حققتها.
ثالثــًا: التحديــات التــي ظهــرت يف عمــل الهيئــات احملليــة مــن خــال فحــص مؤشــرات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة علــى 

النحــو التالــي: 
- واقع قيم النزاهة لدى أعضاء الهيئة احمللية واجلهاز التنفيذي )العاملني يف البلدية(.

- مبادئ الشفافية يف عمل الهيئة احمللية.
 - واقــع نظــام املســاءلة يف الهيئــة احملليــة )اجمللــس البلــدي واجلهــاز التنفيــذي( مــن خــال فحــص الرقابــة والتدقيــق الداخلــي 

   واخلارجي، واملساءلة اجملتمعية.
- الفساد ومكافحته ورفع وعي أعضاء اجملالس احمللية والعاملني يف الهيئات احمللية بأسبابه وأشكاله ونتائجه وطرق الوقاية منه.

رابعًا: مناذج من التوصيات والتدخات املمكن تنفيذها حلل اإلشكاليات التي ظهرت من خال الدراسات. 
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◄ البيئة العامة للهيئات احمللية اإلطار القانوني الناظم للهيئات احمللية وانتخاب أعضائها 

قانون الهيئات احمللية:

ينظــم عمــل الهيئــات احملليــة قانــون الهيئــات احملليــة الصــادر ســنة 1997 وتعدياتــه الــذي عــّرف الهيئــة احملليــة بأّنهــا وحــدة 
احلكــم احمللــي يف نطــاق جغــرايف. وقــد حــدد القانــون يف املــادة 15، املهــام والوظائــف التــي ميارســها مجلــس الهيئــة، ضمــن 
حــدود منطقتــه، ويحــّق لــه أن ميارســها مباشــرة بواســطة موظفيــه ومســتخدميه، أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن 
أو ملتزمــني أو مقاولــني. كمــا أجــاز القانــون، جمللــس الهيئــة، أن مينــح بهــا أو ببعضهــا، امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة 

أقصاهــا ثــاث ســنوات، أو ملــدة تزيــد علــى ثــاث ســنوات، شــريطة موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي.
ــة ممارســة  ــي تضعــف وحتــد مــن حري ــون والت ــي يحتويهــا القان ــة، جوانــب الضعــف الت ــات احمللي ــون الهيئ ــق قان كشــف تطبي
اجمللــس املنتخــب ملهامــه، وأهمهــا درجــة املركزيــة العاليــة لــدور وزيــر احلكــم احمللــي يف إدارة عمــل الهيئــات احملليــة، فعــدد ال 
بــأس بــه مــن أعمــال الهيئــات احملليــة يســتوجب موافقــة الوزيــر، نذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال، كّل مــا يتعلــق بإقــرار وإدارة 
املوازنــة الســنوية للهيئــات احملليــة؛ وكذلــك التداخــل يف بعــض الصاحيــات املمنوحــة لــوزارة احلكــم احمللــي، وتلــك املمنوحــة 
للهيئــات احملليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق برســم السياســات واإلدارة املاليــة، كمــا هــو احلــال يف املــادة رقــم )2( مــن القانــون، والتــي 
نصــت علــى أن تقــوم الــوزارة بـــِ "رســم السياســة العامــة املقــررة ألعمــال مجالــس الهيئــات احملليــة الفلســطينية، واإلشــراف على 
وظائــف واختصاصــات هــذه اجملالــس، وشــؤون تنظيــم املشــاريع العامــة، والقيــام باألعمــال الفنيــة واإلداريــة، املتعلقــة بأعمــال 

التنظيــم والتخطيــط اإلقليمــي يف فلســطني"28.
ــة رقــم )1(  ــات احمللي ــون الهيئ ــل قان ــون رقــم )9( لســنة 2008م، بشــأن تعدي ــي جــاء بهــا القــرار بقان وعــززت التعديــات الت
لســنة 1997، مــن مركزيــة احلكومــة؛ حيــث أعطــى القــرار بقانــون مزيــداً مــن الصاحيــات، لصالــح الســلطة التنفيذيــة وخاصــة 
وزيــر احلكــم احمللــي؛ فقــد أجــازت املــادة الثالثــة مــن القانــون املعــّدل جمللــس الــوزراء حــل مجلــس الهيئــة احملليــة، بتنســيب مــن 
الوزيــر وفقــاً لســلطته التقديريــة، يف حــال أخــل اجمللــس بصاحياتــه املنصــوص عليهــا يف القانــون، أو يف حالــة انتهــاء مــدة 
دورة اجمللــس، وتعيــني جلنــة تقــوم مبهــام اجمللــس املنحــّل، ملــدة أقصاهــا ســنة، بحيــث جتــري انتخابــات مجلــس الهيئــة احملليــة 

خــال هــذه الفتــرة. 
وقــد ذهــب القانــون أبعــد مــن ذلــك، بإعطــاء الوزيــر الصاحيــة بإقالــة رئيــس اجمللــس مــن رئاســة الهيئــة، بحيــث يقــوم 
األعضــاء بانتخــاب رئيــس جديــد مــن بينهــم لرئاســة اجمللــس، وهــو مــا أخــّل باســتقالية الهيئــات احملليــة، وزاد مــن درجــة 
املركزيــة؛ وقــد رأى البعــض أّن القانــون قــد أعطــى صاحيــات مطلقــة للوزيــر، دون أن يكــون للهيئــات احملليــة أّي قــرار بهــذا 

الشــأن ســوى "الطاعــة لقــرار الوزيــر"29.
وتصنــف الهيئــات احملليــة اســتناداً إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4( لســنة 2016م بنظــام حتديــد عــدد أعضــاء مجالــس 

الهيئــات احملليــة30 كمــا يلــي:
بلدية فئة )أ(: عدد أعضاء اجمللس خمسة عشر عضواً.
بلدية فئة )ب(: عدد أعضاء اجمللس ثاثة عشر عضواً.
بلدية فئة )ج(: عدد أعضاء اجمللس أحد عشر عضواً. 

اجملالس القروية: تـــسعـــــــة أعضاء.

28 عبير املشني. عشرون عاماً بعد أوسلو: احلكم احمللي يف فلسطني إجنازات وحتديات. يف احلكم احمللي يف فلسطني واقع ورؤية مستقبلية. مواطن. 2014
29 املصدر السابق.

30 قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2016م بنظام حتديد عدد أعضاء مجالس الهيئات احمللية.
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قانون انتخابات الهيئات احمللية وتعديالته:

َضِمــَن قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة، انتخابــات حــرة وعادلــة وممثلــة، جتــرى بإشــراف جلنــة انتخابــات مركزيــة مســتقلة 
ومحايــدة.

يجــري النظــام االنتخابــي يف الهيئــات احملليــة حســب املــادة 14 مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005 وتعدياتــه، 
ضمــن قوائــم انتخابيــة علــى أســاس التمثيــل النســبي، وتعتبــر قائمــة املرشــحني مغلقــة، وتكــون أســماء املرشــحني فيهــا مرتبــة، 

حســب أولويــة كّل مرّشــح.
وقــدم قانــون االنتخابــات عــدة ضمانــات، كــي تكــون االنتخابــات ممثلــة جلميــع شــرائح اجملتمــع، حيــث خصصــت املــادة )17( 
مــن القانــون، كوتــا محــددة لتمثيــل املــرأة، بنســبة ال تقــل عــن )20%(، يف أي مجلــس مــن مجالــس الهيئــات احملليــة، واشــترط 

أن تضمــن كّل قائمــة مــن القوائــم حــداً أدنــى لتمثيــل املــرأة.
باإلضافة إلى تخصيص كوتا للمســيحيني، باملرســوم الرئاســي رقم )4( لســنة 2010، حيث خصص املرســوم نســبة املســيحيني 

إلــى املســلمني، حســب حجــم اجمللــس احمللــي لــكّل هيئــة محليــة فيها تواجد مســيحي.
ــة وإعطــاء  ــات احمللي ــة عقــد االنتخاب ــة جتزئ ــة يف العــام 2012 حيــث جــرت قونن ــات احمللي ــات الهيئ ــون انتخاب ــل قان مت تعدي
مجلــس الــوزراء صاحيــة عقدهــا علــى مراحــل وفــق مــا تقتضيــه املصلحــة العامــة يف حــال تعــذر إجراؤهــا يف يــوم واحــد كّل 

4 ســنوات31.

إشكاليات النظام النسبي يف االنتخابات احمللية

شــهدت االنتخابــات احملليــة زيــادة ملحوظــة يف عــدد الهيئــات احملليــة التــي ترشــحت فيهــا قائمــة واحــدة فقــط أو مــا يســمى 
بالتوافــق علــى قائمــة موحــدة، وبالتالــي فوزهــا بالتزكيــة؛ وانطبــق ذلــك مثــًا علــى )215( هيئــة محليــة مــن أصــل )354( هيئــة 
بالضفــة الغربيــة، أي حوالــي 61% مــن الهيئــات احملليــة يف االنتخابــات احملليــة الثانيــة يف العــام 2013، وانخفضــت تلــك 
النســبة إلــى 60% يف العــام 2017 حســب بيانــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة. أمــا االنتخابــات التــي أجريــت يف الضفــة الغربيــة 
فقــط عــام 2021 فقــد كانــت نتائجهــا فــوز )162( هيئــة محليــة بالتزكيــة حيــث ترشــحت فيهــا قائمــة انتخابيــة واحــدة وذلــك 

مــن أصــل 316 هيئــة محليــة عقــدت فيهــا االنتخابــات32.

إّن لهــذه الظاهــرة تأثيــرات ســلبية علــى العمليــة الدميقراطيــة ومبــدأ االنتخابــات. فقــد شــكلت مساســاً بحــق املواطنــني 
باالنتخــاب؛ ولعبــت العائــات وبعــض القــوى واألحــزاب، دوراً رئيســياً يف دعــم تشــكيل القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة يف بعــض 
الهيئــات احملليــة الريفيــة، يف حــني عمــدت إلــى تشــكيل عــدد مــن القوائــم االنتخابيــة املنفــردة يف بعــض القــرى التــي لــم يتــم 

التوصــل فيهــا إلــى تشــكيل القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة.  

ــث  ــارات املواطنــني، مــن حي ــق خي ــة، يســاهم يف تضيي ــة التوافقي ــم االنتخابي ــم املســتقلة وظاهــرة القوائ كمــا أّن نظــام القوائ
منعهــم مــن املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة بحريــة، وذلــك بســبب اعتمــاده يف األســاس علــى احملاصصــة بــني الفصائــل 
واألحــزاب أو العائــات، حيــث ال يتــم فيــه إعطــاء األفــراد حقهــم باالنتخــاب واملشــاركة يف كّل تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة، 

ــة واملســتقلني منهــم بشــكل خــاص. ــة تشــكيل مجالــس تضــم أفضــل الكفــاءات املهني ويعرقــل هــذا النظــام مــن إمكاني
أمــا علــى مســتوى املــدن الرئيســية التــي جــرت فيهــا االنتخابــات احملليــة فعمــدت غالبيــة تلــك املــدن إلــى تشــكيل عــدد مــن 
القوائــم للمنافســة علــى اجملالــس البلديــة فيهــا، األمــر الــذي عــزز مــن احليــاة الدميقراطيــة، والتربيــة االنتخابيــة يف املــدن، 
وبالرغــم مــن وجــود هــذه الظاهــرة إّلا أّن هنــاك عــدداً مــن الهيئــات احملليــة يف الريــف، شــاركت يف تســجيل عــدد مــن القوائــم 

االنتخابيــة.

31 انظر/ي قرار بقانون رقم )8( لسنة 2012 بشأن تعديل قانون انتخابات الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005 املعدل بالقانون رقم )12( لسنة 2005.
https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2904 32 الصفحة الرسمية للجنة االنتخابات املركزية
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إشكاليات جتزئة االنتخابات احمللية

جــرت العــادة منــذ جتزئــة االنتخابــات احملليــة أن يتــم عقدهــا علــى أكثــر مــن مرحلــة، تشــمل املرحلــة األولــى الهيئــات احملليــة 
املصنفــة )ج( والتــي يبلــغ عددهــا 387 مجلســا بلديــاً وقرويــاً، وهــي الهيئــات األكثــر عــدداً كمــا يتضــح مــن إحصائيــات جلنــة 
االنتخابــات املركزيــة، وتغلــب علــى هــذه الهيئــات ظاهــرة فــوز معظــم قوائمهــا بالتزكيــة مقارنــة بعــدد الهيئــات املصنفــة )أ( 

و)ب( التــي يبلــغ عددهــا 58 هيئــة وجميعهــا يف املــدن والبلــدات الكبيــرة - التــي عــادة مــا جتــري فيهــا انتخابــات حقيقيــة.
ويــرى بعــض احملللــني33 أّن خيــار جتزئــة االنتخابــات والبــدء يف املناطــق الصغيــرة ذو صلــة بقــراءة موازيــن القــوى التــي تصــب 
يف مصلحــة احلــزب احلاكــم خاصــة يف ظــل مقاطعــة حركــة حمــاس ومنــع عقــد تلــك االنتخابــات يف غــزة مــن قبلهــا، حيــث 
إّن اختيــار إجــراء االنتخابــات يف الهيئــات املصنفــة »ج« يســتند إلــى أّنــه قــد تبــنّي -وبالتجــارب الســابقة- أّن غالبيــة القوائــم 
املترشــحة فيهــا عــادة مــا تكــون بالتزكيــة وتفــوز مــن خــال ترشــيح قوائــم وحيــدة يغلــب عليهــا طابــع التحالــف بــني حركــة فتــح 

مــع العشــائر والعائــات34.

البيئة السياسية

يشــّكل الوضــع الفلســطيني حالــة خاصــة يف دراســة أّي موضــوع، فالســلطة الفلســطينية مــا زالــت حتــت االحتــال، ولذلــك 
هــي منقوصــة الســيادة علــى أراضيهــا. وإلــى جانــب عــدم الســيطرة علــى األراضــي الفلســطينية، جنــد أيضــاً أّن بعــض املواقــع 
القياديــة تعانــي مــن تــردد اإلرادة السياســية الراغبــة يف عمليــة اإلصــاح، وهــو مــا يبــرز مــن خــال حــدوث واســتمرار االنقســام 
السياســي بــني أكبــر فصيلــنْي فلســطينينْي، ووجــود حكومتــنْي إحداهمــا يف الضفــة الغربيــة واألخــرى يف قطــاع غــزة، مــا يؤثــر 

ســلباً علــى نظــام النزاهــة الفلســطيني بشــكل عــام، وعلــى نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة بشــكل خــاص.
فإلــى جانــب املعيقــات املوضوعيــة التــي تواجــه قطــاع الهيئــات احملليــة، كباقــي قطاعــات احلكــم، شــّكل عــدم انتظــام إجــراء 
االنتخابــات، وتوّقــف عقدهــا يف قطــاع غــزة بســبب االنقســام؛ عائقــاً هامــاً أمــام إصــاح الهيئــات احملليــة، حيــث مت حــّل بعــض 
مجالــس الهيئــات احملليــة، وتعيــني رؤســاء وأعضــاء بديلــني، وشــّكلت هــذه اإلجــراءات مساســاً بعجلــة اإلصاحــات يف هــذا 

القطــاع، وأثــرت علــى ثقــة املواطنــني بهــذه الهيئــات علــى الرغــم مــن أّنهــا تعتبــر ممثلهــم األول يف احلكــم.
 كمــا أّن آليــة التعيينــات أفقــدت املواطنــني حّقهــم يف الرقابــة واملســاءلة كــون املســؤولني يف الهيئــة ليســوا مــن اختيارهــم بــل 

إّنهــم مفروضــون عليهــم مــن احلكومــة.

املعيقات التي تواجه الهيئات احمللية يف فلسطني

ركــزت تقاريــر نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة املعــّدة مــن قبــل ائتــاف أمــان علــى العديــد مــن املعيقــات التــي تواجــه الهيئــات 
احملليــة والتــي ميكــن االّطــاع عليهــا عبــر الصفحــة الرســمية لائتــاف، وفيمــا يلــي أبــرز هــذه املعيقات:

 1- عــدم انتظــام االنتخابــات للهيئــات احملليــة وامتنــاع الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة عــن املشــاركة فيهــا منــذ وقــوع االنقســام 
     السياســي يف عــام 2007، األمــر الــذي أّثــر علــى صيــرورة العمليــة الدميقراطيــة يف قطــاع الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة 

    الذي تأثرت به 25 بلدية.
 2- ســلطة احلكومــة يف حــّل اجملالــس احملليــة وتعيــني بديــل لهــا مــن قبــل احلكومــة مــا يضعــف مــن مســاءلة أعضــاء تلــك 

    اجملالس من قبل املواطنني حيث يصبح أعضاء اجملالس أشبه مبوظفي احلكومة ومسؤولني أمام الوزارة يف متابعة الصاحيات.
3- تداخل املهام والصاحيات بني الهيئات احمللية وبني مؤسسات السلطة التنفيذية.

 4- شــّح املــوارد املاليــة والتوســع يف املهــام املنوطــة بالهيئــات احملليــة الــذي لــم يقتــرن بالتوســع يف اإليــرادات، واســتمرار 
    احلكومة يف التقاعس عن حتويل األموال التي جتمعها لصالح الهيئات احمللية من خال بعض الضرائب والرسوم.

5- ضعف اإلعام احمللي املساند آلليات املساءلة اجملتمعية يف قطاع الهيئات احمللية.
6- االختناق القضائي وتأخر القضاء الفلسطيني يف البّت يف القضايا املتصلة بأعمال البلديات.

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14cab7d5y348829653Y14cab7d5 26/9/2021 33 رميا كتانة نزال. مقال رأي "ماذا بعد جتزئة االنتخابات احمللية". صحيفة األيام
https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar-PS/Default.aspx 34 انظر/ي نتائج االنتخابات احمللية يف العام 2013 والعام 2017 والعام 2021 على الصفحة الرسمية للجنة االنتخابات املركزية
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إحــراز تقــّدم مــن قبــل الهيئات 
هيــاكل  إعــداد  يف  احملليــة 
التنفيــذي ويف مجــال  للعمــل 

التوظيــف. آليــات 

احمللــي  احلكــم  وزارة  إحــراز 
اســتكمال  عمليــة  يف  تقّدمــاً 
يف  عليهــا  املنصــوص  األنظمــة 

احملليــة. الهيئــات  قانــون 

تقّدم املؤسســات الرســمية ومؤسســات 
مســتويات  رفــع  يف  املدنــي  اجملتمــع 
يف  الفســاد  مكافحــة  ثقافــة  إشــاعة 

الهيئــات احملليــة.

الضرائــب  جمــع  آليــات  تطويــر 
والرســوم.

الشــكاوى  آليــات  تطويــر 
واالســتجابة ملقّدميهــا وتفعيــل 
اجملتمعيــة. املســاءلة  آليــات 

بإعــداد  احملليــة  الهيئــات  غالبيــة  التــزام 
موازنــة املواطــن التــي توضــح موازنــة الهيئــة 
املواطــن  علــى  تســّهل  بطريقــة  احملليــة 
فهمهــا، باإلضافــة إلــى توّجــه بعــض الهيئات 
احملليــة ملشــاركة اجملتمــع احمللــي يف صياغة 

املوازنــة الســنوية للهيئــة.
لــكّل  اســتراتيجيات  وضــع 
عــن  تعبــر  محليــة  هيئــة 
نتيجــة  املواطنــني  احتياجــات 
صياغتهــا. يف  مشــاركتهم 

نقاط القوة التي حققتها الهيئات احمللية يف فلسطني

حققتــه  الــذي  النســبي  االنفتــاح 
الهيئــات احملليــة بدعــم من صندوق 
تطويــر وإقــراض البلديــات وضغــط 
املدنــي  اجملتمــع  مؤسســات  مــن 

نحــو اجملتمــع احمللــي.
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 ◄ التحديات التي ظهرت يف عمل الهيئات احمللية من خالل فحص مؤشرات نظام النزاهة  يف  
        الهيئات احمللية

1- التحديات التي تواجه الهيئات احمللية من حيث تعزيز قيم النزاهة
يعتمــد مســتوى النزاهــة يف الهيئــة احملليــة علــى حتقيــق مجموعــة مــن الضوابــط تتعلــق برئيــس اجمللــس وأعضائــه واجلهــاز 
ــة وإجــراءات  ــم التنفيذي ــف الطواق ــل خاصــة توظي ــة يف العم ــب اإلجــراءات املّتبع ــى جان ــة( إل ــني يف البلدي ــذي )العامل التنفي

العطــاءات واملشــتريات.

مدّونــات الســلوك األخالقيــة لرئيــس اجمللــس وأعضائــه والعاملــني يف الهيئــات احمللية ومــدى االلتزام بشــروطها 
ومؤشــرات فاعليتها:

تعّبــر هــذه املدّونــة عــن مجموعــة مــن املبــادئ اإلرشــادية للمخاطبــني بهــا مــن رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة والعاملــني فيهــا، 
ويتــم االلتــزام بهــا بتعّهــد أدبــي والتــزام أخاقــي طوعــي بهــدف تكريــس قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف 

أداء تلــك الهيئــات.
ومــن الضــرورة هنــا التأكيــد علــى أهميــة أن يكــون لرئيــس اجمللــس مدّونــة ســلوك خاصــة بــه وأخــرى خاصــة بأعضــاء اجمللــس، 
حيــث وبالرغــم مــن أّنــه منتخــب مباشــرة مــن قبــل املواطنــني إّلا أّن رئيــس اجمللــس يعتبــر مبثابــة رأس الهــرم التنفيــذي وهــو 
مســؤول عــن متثيــل اجمللــس وإدارة شــؤون الهيئــة احملليــة، وقــد لوحــظ مــن خــال دراســة الهيئــات احملليــة أّنــه ال توجــد أّي 
مدونــة ســلوك خاصــة برئيــس اجمللــس يف أّي هيئــة محليــة، وتفتقــر الغالبيــة العظمــى مــن الهيئــات احملليــة ملدّونــات ســلوك 
خاصــة بأعضائهــا مثــل بلديــة أريحــا وبلديــة اخلليــل وبيــت الهيــا وجنــني وغيرهــا. أمــا الهيئــات التــي توجــد مدّونــات ســلوك 
ألعضائهــا مثــل بلديــة ســلفيت فهــي غيــر منشــورة وبالتالــي يصعــب علــى املواطــن العــادي مســاءلة األعضــاء عــن مــدى 
التزامهــم بهــا. وتعــزو الهيئــات احملليــة التــي تخلــو مــن وجــود مدّونــات الســلوك اخلاصــة باجمللــس احمللــي ذلــك إلــى التزامهــا 
بأحــكام النزاهــة الــواردة يف قانــون الهيئــات احملليــة، وكذلــك ميثــاق شــرف رؤســاء البلديــات واألحــكام املتعلقــة بتجنــب تضــارب 
املصالــح الــذي تــوزع عليهــا مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي وهــي مبثابــة ضوابــط أخاقيــة لعمــل اجمللــس احمللــي، ولكــن ال توجــد 

أّيــة إشــارات يف الهيئــات احملليــة علــى آليــات التقيــد بهــا أو إيقــاع مخالفــات علــى مــن يخرقهــا.

وبالرغــم مــن نــدرة وجــود مدّونــة ســلوك لرئيــس وأعضــاء اجملالــس احملليــة، أظهــرت الدراســات والتحليــات اخلاصــة التــي 
قــام بهــا ائتــاف أمــان للهيئــات احملليــة أّن قلــة مــن الهيئــات احملليــة املســتهدفة تفتقــر إلــى وجــود مدّونــات ســلوك أخاقيــة 
خاصــة بالعاملــني فيهــا مثــل بلديــة رفــح وبلديــة اخلليــل وطوبــاس وغــزة، أمــا باقــي الهيئــات احملليــة التــي توجــد بهــا مدّونــات 

ســلوك أخاقيــة فتواجــه إشــكالية عــدم االلتــزام بهــا أو غيــاب آليــات تفعيلهــا.
فمثــًا يف بلديــة النصيــرات، توجــد مدّونــة ســلوك عامــة مت تطويرهــا مــن قبــل ائتــاف أمــان ووزارة احلكــم احمللــي ومت تدريــب 
وإعــام العاملــني بهــا إّلا أّن العاملــني لــم يوّقعــوا عليهــا لتكــون فعالــة. وكذلــك األمــر يف بلديــة جباليــا النزلــة وبلديــة ســلفيت. 
أّمــا بلديــة نابلــس فتمثــل منوذجــاً مختلفــاً يف التعامــل مــع املدّونــة، فعلــى الرغــم مــن وجــود مدّونــة ســلوك للعاملــني يف البلديــة، 
إّلا أّنهــا غيــر مفّعلــة، حيــث مت التوقيــع عليهــا مــن قبــل املوظفــني يف مرحلــة إطاقهــا، ولــم يوّقــع عليهــا مــن جــرى توظيفهــم 

بعــد إطاقهــا، وهــي غيــر مفّعلــة بقــرار مــن نقابــة العاملــني يف البلديــة لتحّفظهــم علــى بعــض البنــود فيهــا.

مدّونات السلوك األخالقية ملزّودي اخلدمات العامة وشركات القطاع اخلاص:
ــاه، وهــذه اخلدمــات تامــس  ــاء واملي ــل الكهرب ــة بتقــدمي بعــض اخلدمــات العامــة مباشــرة مث ــات احمللي ــوم بعــض الهيئ ال تق
احلاجــات األساســية للمواطنــني بشــكل مباشــر إلــى جانــب أّنهــا تقــوم علــى جمــع املســتحقات املاليــة مقابــل ذلــك مــن املواطنني، 
ــة مــن األهليــة األخاقيــة يف التعامــل  ــون الذيــن يقومــون بتقــدمي هــذه اخلدمــات بدرجــة عالي ــع العامل لذلــك يجــب أن يتمت
معهــا. كمــا تقــوم بعــض البلديــات بالتعاقــد مــع شــركات خاصــة لتنفيــذ بعــض األعمــال كشــق الطــرق وإقامــة البنــى التحتيــة 

وغيرهــا مــن اخلدمــات املطلوبــة مــن البلديــات.
وبالرغــم مــن هــذه االعتبــارات، ال تولــي معظــم مجالــس البلديــات اهتمامــاً لوجــود إجــــراءات تعــــزز نزاهــــة عمــــل مــــزّودي 
ّـــي الهدايــا واإلبــاغ عــن الفســاد.  اخلدمــــة مــــن شــــركات القطــــاع اخلــــاص واملقاولــــني، مثــــل مدّونــات الســلوك وتنظيم تلقـ
ــير إلــــى كثيــــر مــــن  ــة، لكّنــــه ال يشــ ــام بشــــأن توريــــد وتنفيــــذ األعمــــال يف الهيئــــات احملليــ وعلــى الرغــــم مــن وجــــود نظــ

اإلجــــراءات التــــي تعــــزز نزاهــــة شــــركات القطــــاع اخلــــاص واملقاولــــني35.

35 انظر/ي على سبيل املثال دراسة نظام النزاهة يف الهيئات احمللية حاالت البريج، وغزة، وبيت حلم، ورام اهلل.
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إجراءات احلد من تضارب املصالح وتنظيم تلّقي الهدايا 
علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن التشــريعات واألنظمــة التــي تنــص علــى منــع تضــارب املصالــح وخصوصــاً قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )1( لســنة 2020م بنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح الــذي نــص بشــكل صريــح علــى خضــوع رؤســاء وأعضــاء 
الهيئــات احملليــة لهــذا النظــام، إّلا أّن الهيئــات احملليــة مــا زالــت بحاجــة إلــى مزيــد مــن اخلطــوات واإلجــراءات اجلديــة مبــا 

يفضــي إلــى ترســيخ هــذه املبــادئ يف أذهــان أعضــاء اجمللــس.
فعلــى ســبيل املثــال أشــار تقريــر نظــام النزاهــة يف بلديــة طوبــاس -يف ســياق تأكيــدات رئيــس اجمللــس أّن كافــة أعضــاء اجمللــس 
البلدي والعاملني يف بلدية طوباس يخضـــعون لقانـــون مكافحـــة الفســـاد لســـنة )2005( وتعدياته، باإلضافة إلى قانـــون ديـــوان 
الرقابـــة املاليــة واإلداريــة، وميثــاق شــرف رئيــس وأعضــاء مجلــس الهيئــات احملليــة الصــادر مــن قبــل االحتاد الفلســطيني للهيئات 
احملليــة- إلــى »أّن االلتــزام الــذي أبــداه رئيــس البلديــة، يأتــي يف ســياق االلتــزام األخاقــي مــن قبلــه وقبــل أعضــاء البلديــة، حيــث 
لــم تــرد يف محاضــر جلســات اجمللــس البلــدي أّي إشــارة أو قــرار واضــح بهــذا الشــأن، وهــذا يعــود بحســب كام رئيــس البلديــة 
إلــى أّن هــذه اإلجــراءات حتصيــل حاصــل وال ضــرورة لذكرهــا يف قــرارات ومحاضــر اجمللــس البلــدي بشــكل مباشــر. هنــاك 
حاجــة ملّحــة لترجمــة هــذا االلتــزام العالــي مــن قبــل رئيــس وأعضــاء اجمللــس البلــدي يف طوبــاس خلطــوات عمليــة وإجرائية أكثر 
وضوحــاً مــن خــال أخــذ قــرارات ملزمــة وموّثقــة يف محاضــر اجتماعــات اجمللــس، كالتوقيــع علــى مدّونة ســلوك لرئيــس وأعضاء 
اجمللــس البلــدي، والتأكيــد علــى االلتــزام مبــا ورد يف القوانــني واألنظمــة ذات العاقــة بقيــم النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي«. 
أمــا الهيئــات احمللّيــة يف غــزة فتخلــو مــن األنظمــة اخلاصــة بتضــارب املصالــح باســتثناء بلديــة جباليــا النزلــة التــي توجــد بهــا 
وثيقــة حــول عــدم تضــارب املصالــح، لكــن لــم يســبق أن طلبــت البلديــة مــن املوظفــني والعاملــني فيهــا أو مــن أعضــاء اجمللــس 
البلــدي اإلفصــاح عــن مصاحلهــم املاليــة أو الشــخصية واألمــر نفســه ينطبــق علــى سياســة اســتقبال الهدايــا كمــا ورد يف تقريــر 

نظــام النزاهــة اخلــاص ببلديــة جباليــا النزلــة.

التزام أعضاء اجمللس وموظفيه بتقدمي إقرارات الذمة املالية
ــام بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة، تشــهد  ــة التزامــاً شــبه ت ــه الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربي يف الوقــت الــذي تشــهد في

ــة يف قطــاع غــزة انقطاعــاً كامــًا عــن ذلــك. ــات احمللي الهيئ
فبســبب االنقســام السياســي الواقــع بــني غــزة والضفــة الناشــئ عــن االقتتــال بــني حركتــي فتــح وحمــاس تعطــل تنفيــذ 
التشــريعات التــي جــرى ســنها بعــد االنقســام، لذلــك مــا يــزال قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( للعــام 2005 الــذي مت 
تعديلــه بقــرار بقانــون رقــم )7( يف العــام 2010 إلــى قانــون مكافحــة الفســاد، غيــر مطبــق يف قطــاع غــزة، وبالتالــي فــإّن هيئــة 
مكافحــة الفســاد ال تعمــل يف قطــاع غــزة. ويقتصــر النظــر يف جرائــم الفســاد علــى احملاكــم النظاميــة وديــوان الرقابــة املاليــة 

ــة ودائــرة التفتيــش واملتابعــة يف وزارة احلكــم احمللــي36. واإلداري

أشــارت دراســات نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي املطبقــة يف بلديــات غــزة )رفــح، وبيــت الهيــا، وجباليــا النزلــة، وغــزة، 
والنصيــرات( إلــى أّن أّيــاً مــن رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة والعاملــني فيهــا لــم يُطلــب منهــم مــن قبــل اجلهــات الرســمية 
يف غــزة، كمــا لــم يبــادروا بتقــدمي الذمــة املاليــة أو اإلفصــاح عنهــا إلــى اجلهــات اخملتصــة. ويســتند املكلفــون بتقــدمي إقــرار 
الذمــة املاليــة إلــى خلــّو قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( الصــادر ســنة 1997م املعمــول بــه يف غــزة مــن أّي مــادة أو إشــارة تلــزم 

األعضــاء أو املوظفــني بتقــدمي إقــراٍر بالذمــة املاليــة بشــكل دوري. 
إّن غيــاب هــذا اإلجــراء يفســح اجملــال لــدى البعــض الســتغال هــذه الثغــرات عبــر اســتغال موقعــه ســواء يف اجمللــس أو يف 

الهيــكل الوظيفــي يف ظــّل عــدم وجــود إجــراءات عقابيــة رادعــة.

مناعة أعضاء اجمللس البلدي من تدخل القوى اخلارجية )من خارج اجمللس( يف تنفيذ السياسات واألنشطة
إّن قضيــة االســتقالية يف اتخــاذ القــرارات قضيــة نســبية وتتنــوع فيهــا وجهــات النظــر، فمــن جهــة يــرى بعــض رؤســاء وأعضــاء 
اجملالــس البلديــة أّن هــذه االســتقالية متوفــرة وأّن هنــاك نوعــاً مــن التوافــق يف اتخــاذ القــرارات داخــل اجمللــس احمللــي، إّلا أّن 
قســماً آخــَر وهــم علــى األغلــب مــن أحــزاب األقليــة يــرون أّن األبعــاد التنظيميــة والعائليــة والشــخصية تلعــب دوراً كبيــراً يف عمليــة 
اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى البلديــات، حيــث مــن املمكــن أن يظهــر بعــض األعضــاء الذين ميثلون اجتاهاً سياســّياً معينــاً موقفاً 
موحــداً يف رفــض بعــض القــرارات أو الضغــط باجتــاه قبولهــا، ويف بعــض األحيــان تطغــى االعتبــارات العائليــة والعشــائرية علــى 
القانــون وذلــك لــدى اتخــاذ القــرارات مــن قبــل أعضــاء اجمللــس البلــدي، إضافــة إلــى أّن واقــع االنقســام السياســي وواقــع النظــام 

السياســي الفلســطيني لعــب دوراً يف زعزعــة هــذه االســتقالية علــى مســتوى هيئــات احلكــم احمللــي ككّل37. 

36 انظر/ي دراسة نظام النزاهة يف بلدية جباليا النزلة.
37 انظر/ي على سبيل املثال الهيئات احمللية يف طوباس وجنني، ونابلس، وأريحا، والبيرة.
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ــة يف  ــات احمللي ــد قطــاع غــزة، ونظــراً للظــروف السياســية الســائدة نتيجــة االنقســام وعــدم إجــراء االنتخاب ــى صعي أمــا عل
القطــاع منــذ االنقســام السياســي يف العــام 2007، يتــم اعتمــاد سياســة التعيــني يف البلديــات مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي 
التــي تقــوم بتعيــني أعضــاء مــن لــون سياســي واحــد، حيــث ترفــض األحــزاب السياســية اخملتلفــة غالبــاً االنضمــام إلــى اجمللــس 
املكلّــف نتيجــة اخلافــات السياســية، ويؤخــذ بعــني االعتبــار يف التشــكيل التوزيــع اجلغــرايف والعائلــي ملنطقــة الهيئــة احملليــة 

عنــد تشــكيل اجمللــس38.
إّن سياســة التعيــني تؤثــر علــى اســتقالية اجمللــس البلــدي ليــس فقــط علــى صعيــد ممارســة مهامــه بــل وحتى علــى صعيد قدرته 
علــى اتخــاذ القــرارات بعيــداً عــن التعــرض للضغوطــات اخلارجيــة املرتبطــة باألوضــاع السياســية وتأثيــر الســلطة احلاكمــة يف 

قطــاع غــزة، األمــر الــذي يضعــف اســتقالية عمــل اجمللــس البلــدي ويتركــه عرضــة للضغوطــات اخلارجيــة املســتمرة.

إجراءات وسياسات التوظيف 
ــى الرغــم مــن أّن دراســات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة أثبتــت أّن حتســناً كبيــراً طــرأ علــى عمليــات التوظيــف يف  عل
الهيئــات احملليــة، إّلا أّن بعــض املــواد القانونيــة مــا زالــت تتيــح وجــود فــرص التعيــني بالواســطة أو احملســوبية أو االعتبــارات 
التنظيميــة والعائليــة. فالتوظيــف يف الهيئــات احملليــة يكــون للموظفــني الدائمــني أو موظفــي العقــود أو العمــال، ووفقــاً ألحــكام 
ــس  ــام 2009، ميكــن لرئي ــم )1( لع ــة رق ــات احمللي ــّدل لنظــام موظفــي الهيئ ــام 2018 املع ــم )19( لع ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق
البلديــة أن يعــنّي موظفــني باملياومــة للقيــام بعمــل مؤقــت ملــدة ال تتجــاوز 6 أشــهر، وال يجــوز تكرارهــا ألكثــر مــن مــرة واحــدة 
إّلا وفقــاً للحاجــة، لكــن ال يجــوز لــه أن يحــّول هــذا التعيــني إلــى نظــام عقــد. وأشــارت بعــض التقاريــر إلــى وجــود اعتراضــات 
مــن قبــل املواطنــني علــى بعــض عمليــات التوظيــف يف البلديــات كمــا هــو احلــال يف بلديــة طوبــاس، وبالرغــم مــن تأكيــد بعــض 
اجملالــس علــى اّتبــاع كافــة اإلجــراءات واألنظمــة املتعلقــة بالتوظيــف. كمــا رصــد تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 
2018 جتــاوز بلديــة ســلفيت لإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة يف جزئيــة التوظيــف، عندمــا عّينــت موظفــاً لديهــا دون اإلعــان 
ــك الوظيفــة، حيــث مت تعيــني هــذا املوظــف بعقــد عمــل مياومــة، ومت  عــن الوظيفــة يف الصحــف أو عمــل مســابقة لشــغل تل

حتويلــه إلــى نظــام عقــد مــن قبــل جلنــة شــؤون املوظفــني وصــادق عليــه اجمللــس39.
أّمــا بلديــة جنــني، فقــد أشــار تقريــر نظــام النزاهــة اخلــاص بهــا إلــى أّنهــا تعانــي مــن إشــكاليات عاليــة يف إجــراءات التوظيــف 
تنطــوي علــى العديــد مــن التدخــات واحملســوبية والواســطة، األمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى حيادّيــة موظفــي البلديــة وعــدم 
ــى  ــة عل ــات احمللي ــى الرغــم مــن ســريان نظــام موظفــي الهيئ ــة. فعل ــة ضغوطــات فصائلي ــاز ألّي ــى مقاومــة االنحي قدرتهــم عل
البلديــة إّلا أّن اجملالــس الســابقة للبلديــة لــم تلتــزم بــه، حيــث تعانــي البلديــة مــن إشــكاليات هائلــة يف مجــال التوظيــف عبــر 

اجملالــس املتعاقبــة ألقــت بثقلهــا علــى عمــل اجملالــس الاحقــة، وتنطبــق هــذه احلالــة أيضــاً علــى بلديــة بيــت الهيــا40.

آليات التعريف بالفساد وأسبابه ومظاهره يف الهيئات احمللية وطرق الوقاية واإلبالغ عن حاالت الفساد
أشــارت دراســات نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي املنفــذة يف الضفــة وغــزة إلــى خلــّو البلديــات مــن أّيــة تعليمــات أو 
أدّلــة مكتوبــة ومعّممــة علــى اجمللــس احمللــي أو العاملــني فيــه للتعــرف علــى شــبهات الفســاد أو طــرق اإلبــاغ عنــه، أو وجــود 

برامــج تأهيــل وتعريــف للعاملــني بأشــكال الفســاد وأســبابه وطــرق مكافحتــه واإلبــاغ عنــه.

أنظمة املشتريات واستدراج العروض والعطاءات
تخضــع الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة فيمــا يتعلــق مبوضــوع املشــتريات والعطــاءات إلــى القــرار بقانــون الشــراء العــام 
رقــم 8 لســنة 2014 ونظــام الشــراء العــام رقــم 5 لســنة 2014 وتعليمــات احلكــم احمللــي. أّمــا يف قطــاع غــزة فتخضــع الهيئــات 
احملليــة لقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة، وقانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات احلكوميــة، إضافــة 

إلــى القــرارات الصــادرة عــن وزارة احلكــم احمللــي يف غــزة خــال فتــرة االنقســام.
أشــارت تقاريــر نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة إلــى بعــض اإلشــكاليات ذات العاقــة مبوضــوع الشــراء مثــل البيروقراطيــة 
ــة  ــد مــن أعمــال البلدي ــة، حيــث إّن العدي ــات احمللي ــات الشــراء يف الهيئ ــى عملي ــي عل ــل وزارة احلكــم احملل املفروضــة مــن قب
تتأخــر أو تتعطــل بســبب انتظــار موافقــة الــوزارة علــى الطلبــات اخلاصــة باملشــتريات، ويــرى مســؤولو بلديــة طولكــرم علــى 
ســبيل املثــال أّن بيروقراطيــة الــوزارة ومعاماتهــا تســتغرق وقتــاً ال يســتهان بــه مــا ينعكــس ســلباً علــى ســرعة تنفيــذ أعمــال 

البلديــة.  

38 انظر/ي على سبيل املثال دراسة نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي يف بلديات بيت الهيا، ورفح، وجباليا.
39 انظر/ي تقارير نظام النزاهة يف بلديات أريحا وطوباس وسلفيت.

40 انظر/ي تقارير نظام النزاهة يف بلديات جنني وبيت الهيا.
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وأشـــارت األســتاذة رشـــا عمارنـــة مديـــر عـــام الدائـــرة القانونيـــة يف هيئـــة مكافحـــة الفســـاد يف تقريــر للفريــق األهلــي لدعــم 
شفافية املوازنة العامة إلى أّن معظـــم الشـــكاوى التـــي تـــرد إلـــى الهيئـــة حـــول قانـــون الشـــراء العـــام تشـــير إلـــى أّن اإلشكالية 
األساسـية متركـزة لـدى الهيئـات احمللية التـي يلجـأ الكثيـر منهـا إلـى الشـراء املباشر ومخالفـة القانـون والـذي ليـس مرتبطـا 
بالضـــرورة بوجـــود شـــبهات فســـاد، وذلـــك حتت مبـــررات مختلفـــة منهـــا االّدعاء بـــأّن الشـــراء املباشــر أقـــّل تكلفـــة يف بعـــض 
األحيان مـن تطبيـق إجـراءات القانـون، يضـاف إلـى ذلـك سـبب آخـر يتعلـق باجلهـل بالقانـون وضعـف اإلشراف علـى االلتزام 
بــه، ويف هـــذا اجملـــال مت توقيـــع اتفاقيـــة بيـــن وزارة احلكــم احمللــي وهيئـــة مكافحـــة الفســـاد لتعريـــف هيئـــات احلكــم احمللــي 

بقانـــون الشـراء العـام41.
ــال أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــن الســنة املاليــة 2018، إلــى أّن بلديــة ســلفيت اشــترت  وعلــى ســبيل املث
محروقــات خــال ذلــك العــام بشــكل مباشــر بــدون طــرح عطــاء، وبــررت البلديــة ذلــك بــأّن احملطــة املنافســة األخــرى ال 
متنــح قيمــة خصــم علــى احملروقــات. قــد تكــون بلديــة ســلفيت يف هــذه احلالــة حصلــت بالفعــل علــى أقــّل األســعار بالنســبة 

ــون، وعــدم إتاحــة الفرصــة للتنافــس42. ــة أحــكام القان ــاً مبخالف ــا قامــت فعلي للمحروقــات، لكّنه
ويشــار يف هــذا الســياق إلــى التوجــه الكبيــر لــدى الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة لإلعــان علــى بوابــة الشــراء العــام حيــث 

يظهــر قرابــة 500 إعــان للهيئــات احملليــة علــى البوابــة يف العــام 2021 43.

2- التحديات التي تواجه الهيئات احمللية من حيث تعزيز مبادئ الشفافية

يعتمــد تعزيــز شــفافية الهيئــات احملليــة علــى إرســاء مبــادئ الشــفافية يف آليــات عمــل الهيئــة، ونشــر املوازنــة والتقاريــر املاليــة، 
وآليــات جمــع الضرائــب والرســوم، والعطــاءات واملشــتريات، واإلدارة، وإجــراءات الشــكاوى واالعتــراض علــى قــرارات اجمللــس.

آليات عمل الهيئة:
تعنــي الشــفافية يف آليــات عمــل الهيئــة وضــوح إدارتهــا مــن قبــل القائمــني عليهــا مبختلــف مســتوياتهم، وتوفــر آليــات )أنظمــة 
إداريــة وماليــة( واضحــة وفّعالــة ومكتوبــة إلدارتهــا، وأيضــاً وجــود آليــات فّعالــة لــدى رئيــس الهيئــة احملليــة لإلشــراف علــى 
عمــل الهيئــة والعاملــني فيهــا. وقــد أعطــى قانــون الهيئــات احملليــة الصاحيــات للــوزارة وللهيئــات احملليــة الســتحداث األنظمــة 
اخلاصــة بعملهــا لضمــان حســن إدارتهــا، فباإلضافــة إلــى قانــون الهيئــات احملليــة، الــذي يوفــر اإلطــار العــام إلدارة الهيئــة، 

أصــدرت الــوزارة مجموعــة مــن األنظمــة التــي تضمــن حســن ســير أعمــال الهيئــات احملليــة وإدارتهــا.
وقــد تــرك قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 مهمــة رســم السياســات لــوزارة احلكــم احمللــي، حيــث نصــت املــادة 
)2( مــن القانــون علــى أن تقــوم الــوزارة )برســم السياســات العامــة املقــررة ألعمــال مجالــس الهيئــات احملليــة، واإلشــراف علــى 
وظائــف واختصاصــات هــذه اجملالــس(. إّلا أّن وزارة احلكــم احمللــي لــم تضــع السياســات العامــة املطلوبــة يف وثيقــة موحــدة 
ــة قيــد املراجعــة-، رغــم أّنهــا وضعــت الكثيــر مــن  ــات احمللي ــر نظــام النزاهــة يف الهيئ ــه العديــد مــن تقاري -كمــا أشــارت إلي
األنظمــة املتعلقــة باحلكــم احمللــي، واتخــذت الكثيــر مــن القــرارات التــي ميكــن مبجموعهــا أن تعكــس سياســات معينــة، ولكــن 

دون أن تصــدر كسياســات واضحــة ومكتوبــة ومنشــورة.
وفيمــا يتعلــق باخلدمــات فقــد أوضحهــا قانــون الهيئــات احملليــة بشــكل مفصــل، ولكــن باملقابــل، وردت بعــض مــن هــذه املهــام 
يف قوانــني ذات عاقــة بجهــات أخــرى ولــم يجــِر توضيــح اخلطــوط الفاصلــة بــني هــذه الصاحيــات يف أنظمــة أو ماحــق ذات 

اختصــاص مثــل قوانــني الصحــة، والبيئــة، والصناعــة.
أشــارت دراســات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة إلــى هــذه اإلشــكالية علــى وجــه اخلصــوص، فعلــى ســبيل املثــال أشــارت 
بلديــة طولكــرم إلــى تداخــل مهــام الهيئــات احملليــة مــع بعــض الــوزارات ذات االختصــاص يف بعــض اجملــاالت خاصــة املتعلقــة 
باحلــرف والصناعــات، حيــث تفتقــر آليــات العمــل اخلاصــة بترخيــص ورقابــة قطــاع احلــرف والصناعــات إلــى التطويــر باجتــاه 
فــّض التداخــل مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي وبعــض املؤسســات األخــرى مثــل احملافظــة والدفــاع املدنــي وســلطة جــودة البيئــة 

والصحــة والنقابــات املهنيــة.
ويعتبــر البنــاء الهيكلــي الســليم املعتمــد واملنشــور يف الهيئــات احملليــة مــن اآلليــات الفّعالــة يف معرفــة جهــات االختصــاص يف 

عمــل الهيئــة.

41 الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة. تقرير حول مدى التزام الوزارات واملؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند االستثناءات يف عمليات الشراء العام.
42 انظر/ي تقرير نظام النزاهة يف بلدية سلفيت.
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نشر املوازنة
لــم تتضمــن األحــكام القانونيــة التــي تنظــم عمــل الهيئــات احملليــة أّيــة نصــوص تتعلــق بنشــر املوازنــة الســنوية، كمــا أّن النظــام 
املالــي للهيئــات احملليــة للعــام 1999 لــم يُِشــر هــو اآلخــر يف أيٍّ مــن مــواده إلــى نشــر املوازنــة بعــد إقرارهــا مــن اجمللــس البلــدي 

واملصادقــة عليهــا مــن وزيــر احلكــم احمللــي.  
إّن غيــاب النــص القانونــي امللــزم للهيئــات احملليــة بنشــر موازناتهــا الســنوية خلــق حالــة مــن التذبــذب يف عمليــة النشــر مــع اإلشــارة 
إلــى أّن صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات عمــل علــى تشــجيع الهيئــات احملليــة علــى نشــر املوازنــة ضمــن املشــاريع التــي تتقــدم 
بهــا، لذلــك جنــد العديــد مــن البلديــات التــي أقدمــت علــى نشــر موازناتهــا بصيغــة موازنــة املواطــن التــي تُعــرض بصيغــة مبســطة 
ومفهومــة للمواطــن العــادي مثــل بلديــة رام اهلل وقلقيليــة، وغــزة، وبيــت حلــم، فيمــا قامــت بلديــات أخــرى بنشــر موازناتهــا الســنوية 

عبــر املوقــع اإللكترونــي ويف تقريرهــا الســنوي دون تبســيطها للمواطــن كمــا هــو احلــال يف بلديــة جباليــا النزلــة.   
بلديــات أخــرى كبيــت الهيــا اســتمرت بنشــر املوازنــة علــــى صفحتهــــا الرســــمية بطريقــــة ســــهلة ومفهومــــة للمواطنــــني أثنــاء 
تنفيــذ مشــروع مــع صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، إّلا أّنهــا وبعــد انتهــاء املشــروع عــادت لنشــر موازنتهــا بالطريقــة 
التقليديــة التــي يصعــب علــى املواطــن فهمهــا، والســبب يف ذلــك كمــا ورد يف التقريــر أّن اخملتصــني يف البلديــة لــم يتلّقــوا تدريبــاً 

إلعــداد املوازنــة املقــروءة، وأّنهــم ال ميلكــون اخلبــرة الكافيــة إلعــداد موازنــة بنفــس الطريقــة.
وبرغــم كّل التوجهــات لنشــر املوازنــة، إّلا أّن إقــرار املوازنــة يرتبــط مبصادقــة وزيــر احلكــم احمللــي عليهــا، وبالتالــي ال ميكــن 
نشــرها دون هــذه املصادقــة، وتتــذرع بعــض الهيئــات احملليــة بعــدم مصادقــة الــوزارة علــى موازناتهــا الســنوية كســبب لعــدم 
ــه منــذ العــام 2014 حتــى عــام 2016 لــم جتــِر املصادقــة علــى  نشــرها، فمثــًا ورد يف دراســة النزاهــة يف بلديــة طولكــرم أّن
املوازنــة اخلاصــة بالبلديــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي وبالتالــي لــم يتــم نشــرها، بســبب وجــود خافــات بــني احلكــم احمللــي 

والبلديــة فيمــا يتعلــق بنظــام التقاعــد إلــى جانــب عــدم جدولــة الديــون املتراكمــة علــى البلديــة آنــذاك.
ومبقابــل احلــاالت املذكــورة أعــاه جنــد أّن هنــاك بعــض البلديــات التــي ال تنشــر موازناتهــا وتكتفــي بإتاحتهــا يف حــال ُطلــب 

منهــا ذلــك مثــل بلديــة رفــح وبلديــة أريحــا.

آليات جمع الضرائب والرسوم
يشــير قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 إلــى دور الهيئــات احملليــة يف جمــع الضرائــب والرســوم، كضريبــة األبنيــة 
ــب  ــع هــذه الضرائ ــة جم ــى أّن آلي ــة إل ــات احمللي ــه يف الهيئ ــول ب ــي املعم ــع العمل ــات. ويشــير الواق واألراضــي ورســوم اخلدم
والرســوم تتــم بإحــدى طريقتــني، ضرائــب ورســوم جتمعهــا الهيئــة احملليــة مباشــرة مــن املواطنــني واملشــتركني يف اخلدمــات، 
وضرائــب ورســوم تتــم جبايتهــا مــن قبــل وزارة املاليــة، ثــم يتــم حتويلهــا للهيئــات احملليــة كضريبــة األمــاك ورســوم النقــل علــى 

الطــرق، مقابــل نســبة مئويــة تخصمهــا وزارة املاليــة بــدل نفقاتهــا اإلداريــة.
وتقــوم غالبيــة البلديــات بجمـــع الرســـوم والضرائـــب بنــاًء علـــى آليــات محـــددة وواضحـــة يُعلـــن عنهـــا عبـــر الوســـائل اخملتلفــة 
للحــد مــن إمكانيــة التاعــب فيهــا، وباســتخدام أنظمــة محوســبة توّفــر قيــــوَد دفــــٍع وخصــــٍم محوســـبًة وفـــق برنامـــج إلكترونـــي 

تســـتخدمه البلديـــة بشـــكل خـــاص ويقـــوم علـــى حتقيق الرقابـــة علـــى األموال وإدارتهـــا.
وتواجــه الهيئــات احملليــة عــدداً مــن التحديــات يف هــذا اجملــال أهمهــا عــدم وجــود سياســات وأدلــة إجرائيــة منشــورة لديهــا 
تضمــن عــدم التاعــب يف دفــع وحتصيــل الرســوم والضرائــب مثــل بلديــة بيــت الهيــا، علــى الرغــم مــن التزامها بالنظــم واإلجراءات 
وهــذا مــا يبــرر قيمــة الفاتــورة املرتفعــة لديــون البلديــة علــى املواطنــني. أّمــا بلديــة رفــح فتتبــع آليــات واضحــة يف عمليــة حتديــد 

الرســوم علــى اخلدمــات والضرائــب التــي تشــمل كافــة فئــات اجملتمــع لكــن هــذه األنظمــة واآلليــات غيــر منشــورة أيضــاً.
ــة  ــات احمللي ــب جمــع الرســوم ظهــرت يف بعــض الهيئ ــى أّن بعــض اإلشــكاليات يف جان ــة إل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب وأشــار دي
كبلديــة طوبــاس خاصــة تلــك املتعلقــة بضريبــة املعــارف، وبحســب تقريــر الديــوان حــول هــذه القضيــة عــام 2017، بــرزت مجموعــة 
مــن التجــاوزات املتعلقــة بآليــات اجلبايــة، وأوجــه الصــرف، تتمثــل بضعــف اآلليــات واإلجــراءات، ووجــود خصومــات بــدون قــرارات 
للمكلّفــني، وغيــاب التوثيــق حملاضــر جلســات جلنــة املعــارف، وعــدم إعــداد تســويات بنكيــة حســب األصــول املهنيــة، وعــدم تســجيل 
العمليات املالية لضريبة املعارف على برنامج الشــامل احملاســبي املعتمد من البلدية حيث يتم االعتماد على التســجيل اليدوي44.

ــه وبســبب اســتمرار اإلشــكاليات املتعلقــة  ــى أّن ــّد مــن اإلشــارة إل ــب والرســوم، ال ب ويف ســياق البحــث يف إشــكاليات الضرائ
بجمــع الضرائــب واملقاصــة مــا بــني احلكومــة والبلديــات، أعلــن رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية »أّن احلكومــة ســتقوم بإرجــاع 
ضريبــة األمــاك خــال الفتــرة القادمــة لتجبيهــا البلديــات بــدالً مــن وزارة املاليــة، كمــا أعلــن أّنــه مت تشــكيل جلنــة مــن وزارة 
املاليــة واحلكــم احمللــي وســلطة الطاقــة وكّل األطــراف املعنيــة لعمــل مقاصــة بــني البلديــات ووزارة املاليــة ملعرفــة املســتحقات 

املتبادلــة مــن كّل جانــب وصــوالً لتصفيــر الفاتــورة«45.

44 انظر/ي تقرير النزاهة يف بلدية طوباس.
/http://www.palgov.ps/article 45 يف كلمة رئيس الوزراء يف حفل إطاق اخلطة االستراتيجية 2019-2022 لاحتاد الفلسطيني للهيئات احمللية، الصفحة الرسمية ملكتب رئيس الوزراء



20

تحليل نتائج تقارير مؤشرات نظام النزاهة في عمل الهيئات المحلية

العطاءات واملشتريات
أشــارت تقاريــر النزاهــة يف الهيئــات احملليــة إلــى أّن الهيئــات احملليــة تتمتــع بدرجــات عاليــة مــن الشــفافية يف مجــال العطــاءات 
واملشــتريات. ومــع ذلــك أشــار تقريــر بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عطــاءات الهيئــات احملليــة46 الصــادر عــن ائتــاف 

أمــان إلــى بعــض القصــور يف بعــض مؤشــرات الشــفافية كمــا يلــي:
 - ضعــف إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات: فرغــم أّن إعانــات العطــاءات متوّفــرة لــكّل املقاولــني، إّلا أّن اإلشــكالية تكمــن 
   يف عــدم وجــود نظــام فّعــال لــدى الهيئــات احملليــة حلصــول املواطنــني علــى املعلومــات بشــكل عــام ســوى اإلعــان املنشــور 
   يف الصحــف. أّمــا املعلومــات األخــرى املتعلقــة بالعطــاء وتفاصيــل املشــروع كاألســباب التــي دعــت إليــه دون غيــره وموازنتــه 

  واملمولني له ومدته والشركة املنفذة فليست متوفرة أمام املواطنني.
 - عــدم تســبيب القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس الهيئــة احملليــة مثــل عــدم إبــداء أســباب إحالــة العطــاء علــى أحــد املمولــني أو 
   املوّرديــن دون غيــره، حيــث تــرد عبــارة »جلنــة العطــاء غيــر ملزمــة بأقــّل األســعار ودون إبــداء األســباب« يف كثيــر مــن إعانــات 

  العطاءات يف الصحف اليومية، فعبارة دون إبداء األسباب تنطوي على إجراء سّري يتنافى ومبدأ الشفافية.
 - ضعــف نشــر تقاريــر اإلجنــاز بعــد االســتام النهائــي للمشــروع حيــث يتــم رفعــه لــوزارة احلكــم احمللــي ولكــن ال يتــم نشــره 

   بصورة فّعالة ملن يهمه األمر كاملواطنني واملقاولني واملوّردين اآلخرين. 

شفافية اإلدارة واملساءلة
متثــل مســألة نشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة للهيئــات احملليــة شــكًا مهمــاً مــن أشــكال الشــفافية، ومبراجعــة اإلطار التشــريعي 
للهيئــات احملليــة جنــد أّنــه اكتفــى بتقــدمي تلــك التقاريــر إلــى وزارة احلكــم احمللــي، ولــم ينــص علــى نشــرها للعامــة وخصوصــاً 
املواطنــني املقيمــني يف النطــاق اجلغــرايف للهيئــة احملليــة؛ ويف هــذا اإلطــار لــم يتطــرق اإلطــار التشــريعي أيضــاً ملســألة املواقــع 
اإللكترونيــة للهيئــات احملليــة، التــي تعــزز مــن مفهــوم الشــفافية لكونهــا مــن الوســائل الســهلة وغيــر املكلفــة لنشــر املعلومــة، كمــا 
تســاعد املواطــن يف احلصــول علــى املعلومــة واالّطــاع عليهــا بأيســر الطــرق؛ وعلــى العمــوم لــم يشــّرع بعــد يف فلســطني قانــون 

ينظــم حــق احلصــول علــى املعلومــات.
تضمنــت الفقــرة اخلامســة مــن املــادة )8(، مــن قانــون الهيئــات احملليــة لســنة 1997 املتعلقــة بحضــور جلســات مجالــس الهيئــات 
ــة  ــة جلســة مــن جلســاته، إذا قــرر ذلــك أكثري ــه: »يجــوز للمجلــس أن يســمح ألّي شــخص حضــور أّي ــى أّن ــة، النــص عل احمللي
أعضائــه احلاضريــن، للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع؛ وتصــدر قــرارات اجمللــس بحضــور األعضــاء فقــط«. وممــا ياحــظ 
يف هــذه املــادة، أّنهــا تعتبــر أّن األصــل يف اجتماعــات مجالــس الهيئــات احملليــة، أن تكــون مغلقــة، مــا لــم تقــرر األكثريــة جعلهــا 

مفتوحــة أمــام اجلمهــور.
وعلــى الرغــم مــن الصفــة العامــة للتشــريعات بعــدم شــفافية أعمــال الهيئــات احملليــة، إّلا أّن تقاريــر نظــام النزاهــة يف الهيئــات 
احملليــة أجمعــت علــى نقــات نوعيــة لــدى الهيئــات يف نشــر أعمالهــا وإن كانــت متباينــة بــني هيئــة وأخــرى. ولكــّن املاحــظ أّن 
غالبيــة البلديــات ال تنشــر محاضرهــا أو قراراتهــا بشــكل مفّصــل، وإمّنــا تكتفــي بســرد وقائــع أو عناويــن القــرارات، ويفســر 
أعضــاء بعــض البلديــات كبلديــة بيــت حلــم عــدم نشــر القــرارات بالتفصيــل بأّنهــا قــد حتتــوي علــى تفاصيــل داخليــة ال داعــي 

لنشــرها.

نشر الذمة املالية ألعضاء اجمللس البلدي 
علــى الرغــم مــن أّن اإلفصــاح عــن املمتلــكات اخلاصــة بأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة يعــّد مــن املمارســات الفضلــى يف إطار 
الشــفافية، وهــو إجــراء وقائــي ملنــع الوقــوع يف تضــارب املصالــح مــن قبــل األعضــاء، إّلا أّن قانــون مكافحــة الفســاد يحظــر نشــر 
الذمــة املاليــة، كمــا لــم تبــادر مجالــس الهيئــات احملليــة أيضــاً باإلفصــاح عــن ذمم أعضائهــا، وهــذا مــا ظهــر مــن خــال تقاريــر 
نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة، حيــث لــم يبــِد أيٌّ مــن أعضــاء اجملالــس املدروســة االســتعداد لإلفصــاح عــن ذمتــه املاليــة 

أمــام املواطنــني واعتبــروه شــأناً خاصــاً وليــس عامــاً.

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة.2016. بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عطاءات الهيئات احمللية. رام اهلل- فلسطني.
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إجراءات الشكاوى واالعتراض على قرارات اجمللس
بشــكل عــام ال يوجــد نظــام شــكاوى خــاص بقطــاع الهيئــات احملليــة. وإلــى جانــب العديــد مــن الهيئــات احملليــة التــي تعمــل 
بنظــام ودليــل شــكاوى واضــح ومكتــوب، مــا يــزال هنــاك عــدٌد مــن الهيئــات احملليــة التــي تفتقــد إلــى هــذا الدليــل كمــا هــو 
احلــال يف بلديــة بيــت الهيــا التــي تســتقبل شــكاوى املواطنــني عــن طريــق قلــم اجلمهــور علــى الرغــم مــن أّن لديهــا إجــراءات 
ــرارات  ــى ق ــراض عل ــات االعت ــات واضحــة ومنشــورة حــول آلي ــر منشــورة، فضــًا عــن عــدم وجــود آلي ــا غي واضحــة إّلا أّنه

ــج وجنــني وأريحــا. ــرات والبري ــات النصي ــدي. وكذلــك احلــال بالنســبة لبلدي اجمللــس البل
وعــن آليــات االعتــراض علــى قــرارات اجمللــس يف حــال لــم يقتنــع املعتــرض بــرد اجمللــس، أتــاح القانــون احلــّق للمشــتكي التوجــه 
إلــى القضــاء عبــر احملاكــم النظاميــة للنظــر يف القضيــة، أو التوجــه إلــى محكمــة العــدل العليــا، حيــث تعتبــر القــرارات الصــادرة 
ــون الطعــن يف القــرارات  ــاح القان ــة مســتقلة. وقــد أت ــا شــخصية اعتباري ــة ملزمــة بصفته ــة قــرارات إداري ــة احمللي عــن الهيئ
اإلداريــة عــن طريــق األفــراد أو الهيئــات املتضــررة، برفــع شــكوى أو طلبــات طعــون حملكمــة العــدل العليــا للنظــر فيهــا بنــاًء علــى 
اختصاصــات هــذه احملكمــة احملــددة بقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة، والتــي مــن ضمنهــا الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن 
بإلغــاء اللوائــح أو األنظمــة أو القــرارات اإلداريــة النهائيــة املاســة باألشــخاص أو األمــوال الصــادرة عــن أشــخاص القانــون العــام 

وســائر املنازعــات اإلداريــة.

إّن هــذه اإلجــراءات واضحــة داخــل القوانــني، لكــن ال توجــد أدلــة إجــراءات منشــورة للمواطــن العــادي الــذي ال يجيــد 
التعامــل مــع القوانــني التــي ترشــده إلــى هــذه اآلليــات، وهــذا احلــال يتضــح يف غالبيــة الهيئــات احملليــة كمــا ظهــر يف 

تقاريــر نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة يف حــاالت كبلديــة نابلــس وقلقيليــة، وأريحــا وغيرهــا.

3- التحديات املتعلقة بتعزيز نظم املساءلة الداخلية واخلارجية واملساءلة اجملتمعية يف الهيئة احمللية 

اإلشــراف علــى اخلدمــات ومســاءلة مــزّودي اخلدمــة العامــة وشــركات القطــاع اخلــاص، وتقــدمي التقاريــر الدوريــة للمجلــس 
البلــدي، واحلــرف والصناعــات، ونظــام الشــكاوى واالعتــراض علــى قــرارات اجمللــس، والتدقيــق الداخلــي، والتدقيــق اخلارجي، 

واملســاءلة واملشــاركة اجملتمعيــة.

اإلشراف على اخلدمات ومساءلة مزّودي اخلدمة العامة وشركات القطاع اخلاص:
قانونيــاً: ال يوجــد مــا يلــزم مــزّودي اخلدمــات مــن القطــاع اخلــاص بإعــداد تقاريــر دوريــة عــن األعمــال التــي تــوكل إليهــم مــن 

قبــل الهيئــة احملليــة.
وبشــكل عــام تتــم آليــة اإلشــــراف علــى تقــدمي اخلدمــات حســــب ممــــّول املشــــروع، فــــإذا كان التمويــــل مــــن صنــــدوق تطويــر 
وإقراض البلديــــات، يقــــوم الصنــــدوق بتعيــــني شــــركة إشــــراف خاصــــة، وإذا كان من خال جهات مانحة، فإن إدارة املشروع 
تأتي مبشرف من اخلارج يعمل مع مشريف البلدية، وجتــــري مســــاءلة املقاولــــني مــــن قبــــل املشــــرفني حســــب شــروط العقــد. 
ــرم  ــد املب ــة، وحســب شــروط العق ــر األقســام اخملتصــة يف البلدي ــة ومحاســبتهم، عب ــي البلدي ــى مقاول ويجــري اإلشــراف عل
معهــم، ويف أغلــب األحيــان يُعــنّي اجمللــس البلــدي شــركة استشــارية لإلشــراف علــى املشــاريع، إلــى جانــب املهنــدس امليدانــي 
املنتــدب مــن البلديــة للتواصــل مــع املشــروع، ولكــن بشــكل عــام ال تعتمــد البلديــات آليــة تلّقــي التقاريــر الدوريــة املكتوبــة مــن قبل 
مــزّودي اخلدمــة أو املقاولــني إّلا إذا دعــت احلاجــة لذلــك أو حســب الطلــب، ويف أغلــب األحيــان يُســتعاض عــن ذلــك بتقاريــر 
مكتوبــة مــن الشــركة االستشــارية التــي تقدمهــا حســب الطلــب أيضــاً، وتتولــى أقســام البلديــة اخملتصــة مهمــة رفــع تقاريرهــا 
املكتوبــة الدوريــة أو كلمــا دعــت احلاجــة؛ وتتــم محاســبة املقاولــني اســتناداً لشــروط العقــد يف حــال اإلخــال بهــا، كمــا يتــم 

إلــزام املقــاول بعقــود صيانــة ملــا بعــد التنفيــذ47.
بعــض اجملالــس يف الهيئــات احملليــة لــم تســّجل أّيــة حالــة إيقــاع عقوبــة علــى أّيــة شــركة مخالفــة خاصــة يف مواعيــد تســليم 
املشــاريع كمــا هــو احلــال يف اجملالــس الســابقة جمللــس بلديــة جنــني الــذي مت اســتهدافه يف تقاريــر نظــام النزاهــة يف الهيئــات 

احملليــة48.

47 انظر/ي تقارير نظام النزاهة يف بلديات غزة والبريج ورام اهلل ونابلس وطولكرم.
48 انظر/ي تقرير نظام النزاهة يف بلدية جنني.
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تقدمي التقارير الدورية للمجلس البلدي
يقصــد بالتقاريــر الدوريــة للمجلــس البلــدي التقاريــر التــي يقدمهــا رئيــس اجمللــس بصفتــه املشــرف علــى أعمــال الهيئــة احملليــة 
ــة  إلــى اجمللــس، وتهــدف هــذه اآلليــة لتمكــني اجمللــس مــن مســاءلة رئيســه مــن جهــة ومشــاركتهم القــرارات اخلاصــة بالهيئ
احملليــة مــن جهــة أخــرى. وال يتأتــى لرئيــس الهيئــة احملليــة تقــدمي تقاريــره للمجلــس إذا لــم تتوفــر لديــه آليــات فّعالــة لإلشــراف 

علــى الهيئــة احملليــة والعاملــني فيهــا، والتــي مــن ضمنهــا تلقــي التقاريــر اإلداريــة الدوريــة عــن أعمــال الهيئــة احملليــة.

وبشــكل عــام تعمــل غالبيــة الهيئــات احملليــة وفــق هيكليــات واضحــة ومعتمــدة مــن وزارة احلكــم احمللــي وببطاقــات وصــف وظيفــي 
واضــح، ويظهــر مــن خــال تقاريــر نظــام النزاهــة التــزام األقســام اإلداريــة يف الهيئــات احملليــة بتقــدمي تقاريــر دوريــة تتــراوح بــني 
)يوميــة وأســبوعية وشــهرية( إلــى رئيــس الهيئــة احملليــة، والــذي بــدوره يقــدم تقريــره إلــى اجمللــس احمللــي يف بدايــة االجتماعــات.

ولكــّن املاحظــة العامــة تتمثــل يف أّن غالبيــة رؤســاء اجملالــس احملليــة يقّدمــون تقاريرهــم للمجلــس شــفوياً، بينمــا األفضــل هــو 
تقــدمي التقاريــر مكتوبــة.

احلرف والصناعات
عندمــا أصــدرت الســلطة الوطنيــة قــرار بقانــون الصناعــة، مّت ضــّم احلــرف والصناعــات ضمن بنود القانــون كإحدى صاحيــات وزارة االقتصاد 
الوطنــي، ولكّنهــا لــم تشــّرع قانونــاً خاّصــاً باحلــرف والصناعــات ولذلــك اســتمر العمــل بالقانــون األردنــي رقــم )16( لســنة 1953، باإلضافــة إلــى 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2018 املعــّدل جلــداول احلــرف املصّنفــة بذيــل قانــون احلرف والصناعــات رقم )16( لســنة 1953 وتعدياته.
ــق  ــى فــّض التداخــل بــني صاحيــات الهيئــات احملليــة وصاحيــات وزارة االقتصــاد الوطنــي فيمــا يتعل ــم يعمــل املشــّرع الفلســطيني عل ل
باحلــرف والصناعــات. كمــا لــم تعمــل وزارة احلكــم احمللــي علــى إصــدار نظــام أو تعليمــات تبــنّي حــدود صاحيــات الهيئــات احملليــة فيمــا 
يتعلــق باحلــرف والصناعــات. ولــم تعتمــد الهيئــات احملليــة أّيــة أنظمــة تصــدر عــن مجالســها لتنظيــم هــذا القطــاع، لذلــك بقيــت الهيئــات 

احملليــة يف حالــة صــراع مــع املؤسســات التنفيذيــة والنقابــات املهنيــة ذات العاقــة يف تطبيــق البنــود اخلاصــة باحلــرف والصناعــات.  
إّن عــدم إصــدار قوانــني وإجــراءات توضــح حــدود الصاحيــات وتفــّض التداخــل بــني اجلهــات التنفيذيــة والهيئــات احملليــة، وعــدم التــزام 
األطــراف اخملتلفــة )الــوزارة اخملتصــة والهيئــة التنفيذيــة للمجلــس البلــدي( مبســتوى املســؤوليات والصاحيــات بينهمــا ســيؤثر علــى فعاليــة 

الرقابــة يف هــذا القطــاع وبالتالــي تشــتت املســؤولية وصعوبــة مســاءلة اجلهــة اخملتصــة.
إلــى جانــب ذلــك تعانــي العديــد مــن الهيئــات احملليــة التــي جــرت دراســتها ضمــن تقاريــر نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة مــن إشــكالية 
نقــص الكــوادر البشــرية )املفتشــني( مقارنــة بعــدد منشــآت احلــرف والصناعــات املرخصــة، األمــر الــذي يضعــف الرقابــة الدوريــة وبالتالــي 
يضعــف مســتوى املســاءلة يف هــذا اجلانــب. فعلــى ســبيل املثــال يتكــون قســم احلــرف والصناعــات يف بلديــة نابلــس مــن )6( جبــاة و)4( 
مفتشــني علــى الرخــص، بينمــا يبلــغ عــدد احملــال املرخصــة رســمّياً )7800(، مــا يعنــي أّن كّل جــاٍب مســؤول عــن )1300( محــل، وكّل مفتــش 

.49 مســؤول عــن )1950( محــّاً
وأشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف تقريــره الســنوي للعــام 2019 إلــى أّن إشــعارات احلــرف والصناعــات يف بلديــة النصيــرات 
تتــم بشــكل شــفوي وهــي غيــر مكتوبــة مبــا يضعــف إمكانيــة املســاءلة يف هــذا اجلانــب، األمــر الــذي يشــير إلــى ضــرورة إعــداد تعليمــات 

مكتوبــة وواضحــة ألقســام احلــرف والصناعــات بآليــات العمــل الفضلــى50.

نظام الشكاوى واالعتراض على قرارات اجمللس
ال توجــد يف قانــون هيئــات احلكــم احمللــي رقــم )1( للعــام 1997م نصــوص تشــير إلــى حــّق املواطــن يف تقدمي الشــكاوى. ولكن توجد أحكام 
قانونيــة متفرقــة متنــح املواطنــني حــّق تقــدمي الشــكاوى علــى املؤسســات العامــة، والتــي بالطبــع منهــا الهيئــات احملليــة، مثــل قانــون ديــوان 

الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وقانون مكافحة الفســاد.
وبشكل عام أشارت تقارير نظام النزاهة يف الهيئات احمللية إلى فعالية أنظمة الشكاوى يف البلديات واستجابة البلديات للتعاطي معها.

وعلــى عكــس فاعليــة الشــكوى كأداة مســاءلة تعتبــر فاعليــة الطعــون بقــرارات البلديــة ضعيفة وهــي يف أغلب البلديات تقــّدم بنفس آليات 
الشــكوى ويتــم الــرد عليهــا مــن اجمللــس وتنتهــي بذلــك، ألّن غالبيــة املواطنــني ال يعرفونها لكونها غير منشــورة ضمن منشــورات البلدية51. 
أّمــا إذا جــرى الطعــن بالطــرق القانونيــة ووصلــت القضيــة احملكمــة فإّنهــا تواجــه حتديــاً آخــَر هــو االختنــاق القضائــي الــذي ينتــج عنــه 

تدويــر القضايــا وتأّخــر البــّت فيهــا52.
وبســبب تفاقم ظاهرة االختناق القضائي مت تشــكيل محكمة متخصصة يف كّل محافظة من محافظات الوطن تســّمى محكمة الهيئات 

احملليــة، تكــون ضمن تشــكيل احملاكم النظامية.

49 انظر/ي دراسة نظام النزاهة يف بلديات نابلس، والبريج، وبيت الهيا، ورفح، وجنني، وطولكرم، وبيت حلم.
50 انظر/ي دراسة نظام النزاهة يف بلدية النصيرات.

51 انظر/ي نظام النزاهة يف بلدية بيت حلم.
52 انظر/ي نظام النزاهة يف بلديات رام اهلل، ونابلس.
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الرقابة والتدقيق الداخلي واخلارجي

الرقابة والتدقيق الداخلي:
تعتمــد البلديــات يف ضبــط إجــراءات التدقيــق الداخلــي علــى تعليمــات دليــل إجــراءات الرقابــة الداخليــة لهيئــات احلكــم احمللــي 
الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي، الــذي يهــدف لضمــان ســامة النشــاط املالــي، وكفــاءة األداء وحســن اســتخدام الســلطة 
ــم  ــرارات والتعامي ــني والق ــة والقوان ــي واإلداري لألنظم ــة النشــاط املال ــدى انســجام ومطابق ــات، وم والكشــف عــن االنحراف
النافــذة، وال تــكاد الهيئــات احملليــة تخلــو مــن وحــدات التدقيــق الداخلــي بنــاًء علــى تعليمــات وزارة احلكــم احمللــي باســتثناء قلـّـة 
منهــا مثــل البريــج وطوبــاس. وتقــع مســؤولية تلــك الوحــدات يف أغلــب البلديــات علــى اجمللــس نفســه أي فــوق اخلــط اإلداري 

للرئيــس، مــا يجعــل رئيــس اجمللــس مســاءالً أمــام اجمللــس، وحتــت الرقابــة الداخليــة مثــل بلديــة رام اهلل.
ــة وكشــف ومعاجلــة  ــة الرقاب ــة، وتســّهل عملي ــة داخــل البلدي ــزز احلوكم ــة تع ــة الداخلي ــى الرغــم مــن أّن وحــدات الرقاب وعل
األخطــاء واملشــاكل املتعلقــة باخلدمــات وتقــّوي عمليــة حتســني جــودة اخلدمــات إّلا أّنهــا تواجــه بعــض التحديــات يف الهيئــات 

احملليــة علــى النحــو التالــي:
- وجودها على هيكلية بعض البلديات كصندوق ومسّمى وعدم تفعيلها مثل بلدية بيت الهيا.

- بشكل عام ال تفحص احلكومة فعالية التدقيق الداخلي يف الهيئات احمللية، وتعتبره شأناً داخلّياً.
 - علــى الرغــم مــن تبعيــة وحــدات التدقيــق وفقــاً للهيــكل التنظيمــي للهيئــات احملليــة إلــى اجمللــس البلــدي، إّلا أّن بعضهــا ال 
    ترفــع تقاريرهــا للمجلــس البلــدي، وإمّنــا لرئيــس اجمللــس الــذي ال يقــوم بــدوره بعرضهــا علــى اجمللــس البلــدي، كمــا أّن تلــك 
    التقاريــر ال يتــم نشــرها للجمهــور، حيــث تواجــه تلــك الوحــدات أيضــاً لــدى البعــض تهميــش دورهــا وعــدم األخــذ بالتوصيــات 
    الصــادرة عنهــا بالشــكل املناســب، بســبب وجــود نــوع مــن ســوء الفهــم والنظــرة اخلاطئــة واحلساســة لــدور وحــدة الرقابــة 

   الداخلية من قبل رئيس وأعضاء اجمللس وموظفي البلدية كما هو احلال يف بلدية أريحا.
- عدم عرض تقاريرها بشكل دوري أمام اجمللس كما هو احلال يف بلدية نابلس.

الرقابة والتدقيق اخلارجي:
يعمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة اســتناداً إلــى الصاحيــات املمنوحــة لــه مبوجــب املــادة )10/31( مــن قانــون الديــوان رقــم 
)15( لســنة 2004 يف الرقابــة علــى الهيئــات احملليــة ومــن يف حكمهــا، كمــا تعمــل وزارة احلكــم احمللــي علــى التدقيــق والرقابــة 
ــات  ــى الهيئ ــة عل ــة الرقاب ــة رقــم )1( لســنة 1997 صاحي ــات احمللي ــون الهيئ ــة حيــث منحهــا قان ــات احمللي ــى أعمــال الهيئ عل

احملليــة مــن زوايــا مختلفــة وذلــك يف ضــوء الوصايــة اإلداريــة التــي متارســها الــوزارة علــى الهيئــات احملليــة.
ويعتبــر تدقيــق ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فّعــاالً، حيــث أّدى إلــى التحقــق مــن شــبهات فســاد يف أكثــر مــن هيئــة أحيلــت 
ملفاتهــا إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، كمــا متّكــن مــن حتديــد العديــد مــن االنحرافــات املاليــة يف الهيئــات احملليــة، وحتديــد 

أســبابها وحجــم اخلســارة الناجتــة عنهــا.

التحديات:
 - يقــوم ديــوان الرقابــة بإجــراء تدقيــق مفّصــل ومتخّصــص علــى جــزء مــن الهيئــات احملليــة خــال الســنة الواحــدة وذلــك بســبب 

   نقص الكادر البشري الكايف لهذه املهمة.

 - يعانــي ديــوان الرقابــة ووزارة احلكــم احمللــي مــن عــدم التــزام بعــٍض مــن الهيئــات احملليــة بالتوصيــات الناجتــة عــن عمليــة 
   التدقيق، وذلك بسبب غياب نظام تصنيف العقوبات »مبعنى النص على عقوبة محددة لكّل مخالفة«.

 - تقــوم وزارة احلكــم احمللــي بالتدقيــق علــى كافــة الهيئــات احملليــة مــّرة يف الســنة الواحــدة، إّلا إذا تطلــب أمــٌر طــارٌئ غيــر 
   ذلك، ولكّن تدقيقها عام وغير مفصل وال يتم نشر تقاريرها.
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املساءلة واملشاركة اجملتمعية

عــّرف البنــك الدولــي املســاءلة اجملتمعيــة بأّنهــا أســلوب إدارة يشــرك املواطنــني ومنظمــات اجملتمــع املدنــي ووســائل اإلعــام 
وغيرهــا مــن األطــراف الفاعلــة غيــر احلكوميــة، يف محاســبة احلكومــة عــن قراراتهــا وأفعالهــا، وال ســيما فيمــا يتعلــق 
باســتخدام املــوارد العامــة وإدارتهــا. وهــي وســيلة تدفــع احلكومــة إلــى العمــل مبزيــد مــن الكفــاءة مــن أجــل مواطنيهــا بالســماح 
لهــم بالتعبيــر عــن آرائهــم وإتاحــة الفــرص أمامهــم، وذلــك كــي يعرضــوا احتياجاتهــم بوضــوح، ويراقبــوا أفعــال احلكومــة مــن 
ــوا عــن رضاهــم عــن إدارتهــا أو عــدم  ــة العامــة وتقــدمي اخلدمــات العامــة، وليعرب ــى إدارة شــؤون املالي ــع السياســات، إل صن
ــة إحــال  ــة يف عملي ــدة األهمي ــل هــذا املســتوى مــن املشــاركة ســمة متزاي ــة. وميث ــراح إجــراءات تصحيحي ــى اقت رضاهــم إل

الدميقراطيــة، التــي تكّمــل علــى نحــو ال غنــى عنــه أدوار املمثلــني املنتخبــني وأنظمــة احملاســبة الداخليــة باحلكومــة53.

ــد مــن مؤسســات اجملتمــع  ــاك العدي ــى أّن هن ــة إل ــات احمللي ــر النزاهــة يف الهيئ ــة أشــارت تقاري ــات احمللي ــد الهيئ ــى صعي عل
املدنــي التــي تعمــل يف حقــل مبــادرات املســاءلة اجملتمعيــة يف قطــاع الهيئــات احملليــة، وتقــوم أغلبيــة هــذه املؤسســات بتنفيــذ 
هــذه املبــادرات »املشــاريع« بتمويــل مــن مؤسســات دوليــة مانحــة، وتســتخدم هــذه املشــاريع عــدة أدوات مســاءلة ورقابــة علــى 

الهيئــات احملليــة مثــل بطاقــات رأي املواطنــني وفــرق الرقابــة علــى املوازنــة.

وإلــى جانــب هــذه املؤسســات عمــل صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات علــى إعــداد دليــل التخطيــط التنمــوي االســتراتيجي 
ــى املشــاركة  ــم عل ــم وإعــداد االســتراتيجيات الســنوية وفــق املنهــج التشــاركي القائ ــات تصمي ــات يف آلي ــذي يســاعد البلدي ال
اجملتمعيــة. وعلــى صعيــد الهيئــات احملليــة يف غــزة مثــًا، فقــد قامــت بتنفيــذ اخلطــط االســتراتيجية التشــاركية ولكّنهــا 
أخفقــت يف إعــداد املوازنــة الســنوية التشــاركية، ومشــاركة املواطنــني يف إعــداد املوازنــة، فكافــة البلديــات يف قطــاع غــزة لــم 
تقــم بإعــداد املوازنــات التشــاركية، أو موازنــات املواطــن، حيــث إّن املوازنــات التشــاركية كانــت مــن ضمــن املتطلبــات األساســية 
يف أدوات املشــاركة واملســاءلة اجملتمعيــة ضمــن دليــل التخطيــط التنمــوي االســتراتيجي، ولكــّن كافــة البلديــات لــم تنفــذ هــذا 
املتطلــب بســبب عــدم القــدرة الفنيــة واملاليــة مــن جهــة، ولعــدم جهوزيــة اجملتمــع للمشــاركة يف مثــل تلــك األنشــطة مــن وجهــة 
ــى  ــا إل ــر منه ــني أكث ــى مختصــني ومهني ــات بحاجــة إل ــد أّن إعــداد املوازن ــا تعتق ــث إّنه ــة أخــرى، حي ــن جه ــات م نظــر البلدي

مواطنــني ال توجــد لديهــم خلفيــة ماليــة54.

وأشــار تقريــر نظــام النزاهــة يف بلديــة جباليــا إلــى أّن البلديــة وبالرغــم مــن انفتاحهــا علــى املســاءلة اجملتمعيــة، إّلا أّنهــا لــم 
تتخــذ إجــراءات حتفيزيــة للمؤسســات اجملتمعيــة لتعزيــز عمليــة الرقابــة اخلارجيــة واملســاءلة الشــعبية. كمــا لــم تقــم بإعــداد 
ــى  ــة عل ــة يف الرقاب ــة املشــاركة الفاعل ــز الوعــي اجملتمعــي بأهمي ــة لتعزي ــة بإجــراءات وأدوات املســاءلة اجملتمعي ــة للتوعي أدّل

عمــل اجمللــس البلــدي.

بينمــا انتهجــت بلديــات أخــرى مثــل النصيــرات مبــدأ التشــاركية واملســاءلة اجملتمعيــة كاللقــاءات واحلــوارات يف عمــل البلديــة. 
ولكــن مــن غيــر الواضــح مــن هــذه التقاريــر مــدى فاعليــة هــذه اللقــاءات وتأثيرهــا علــى قــرارات الهيئــات احملليــة.

وعلــى الرغــم مــن محــاوالت الهيئــات احملليــة ترســيخ مبــادئ املشــاركة اجملتمعيــة يف أعمالهــا كتشــكيل جلــان أحيــاء أو مجالــس 
استشــارية أو جلــان نســوية، إّلا أّن العديــد مــن الهيئــات احملليــة واجهــت حتديــاً عامــاً يتمثــل يف أّن تفاعــل املواطنــني ليــس 
باملســتوى املطلــوب أحيانــاً، وهــذا يحــّد مــن دافعيــة البلديــة لتشــكيل جلــان جديــدة خوفــاً مــن عــدم جــدوى وفاعليــة عملهــا55. 
كمــا أشــارت تقاريــر نظــام النزاهــة يف بلديــة جنــني وطولكــرم إلــى أّنــه لــم جتــِر فيهمــا تدخــات مــن قبــل مؤسســات اجملتمــع 
املدنــي أو أيٍّ مــن املؤسســات التــي تعمــل يف حقــل املســاءلة اجملتمعيــة يف الهيئــات احملليــة، وهــذا األمــر يخلــق فجــوة وتباينــاً 

يف مفهــوم املســاءلة اجملتمعيــة بــني الهيئــات احملليــة حســب املناطــق اجلغرافيــة.

53 انظر/ي ما ورد يف نظام النزاهة احمللي يف بلدية رام اهلل.
54 انظر/ي تقرير النزاهة يف بلدية بيت الهيا

55 انظر/ي تقارير النزاهة يف بلديتي طوباس، ورام اهلل.
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4-  الفساد ومكافحته ورفع الوعي واملناصرة

ينــص قانــون مكافحــة الفســاد املعــّدل، علــى أّن مــن مهــام الهيئــة القيــام بتوعيــة اجملتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر 
الرســمية، وتبصيــره مبخاطــر جرائــم الفســاد، وآثارهــا علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، وكيفيــة الوقايــة 

منهــا ومكافحتهــا.
 

تقــوم الهيئــات احملليــة يف غــزة بالتعامــل مــع حــاالت الفســاد التــي يتــم اكتشــافها، أو اإلشــارة إليهــا يف تقاريــر ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة وفــق القوانــني املعمــول بهــا يف غــزة بســبب عــدم وجــود هيئــة مكافحــة الفســاد التــي جــرى إنشــاؤها بعــد 

االنقســام. 
ــع الوعــي مبكافحــة  ــى املؤسســة املتخصصــة يف رف ــة إل ــات احمللي ــر الهيئ ــة ملكافحــة الفســاد، تفتق ونتيجــة عــدم وجــود هيئ
الفســاد، لذلــك أشــارت تقاريــر النزاهــة يف الهيئــات احملليــة يف غــزة إلــى عــدم وجــود تعليمــات رســمية مخصصــة مكتوبــة 
ومعّممــة داخــل البلديــة حــول اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد.  كمــا لــم تعمــل البلديــات أو املؤسســات الرســمية األخــرى علــى رفــع 
الوعــي لــدى كافــة العاملــني يف البلديــات بأســباب الفســاد وطــرق مكافحتــه وآليــات اإلبــاغ عنــه، ولــم يتلــَقّ ممثلــو اجمللــس 

البلــدي أو الطاقــم التنفيــذي أّيــة تدريبــات للتعريــف بجرائــم الفســاد وآليــات اإلبــاغ عنهــا.
ــي ووســائل  ــع املدن ــب مؤسســات اجملتم ــاب دور املؤسســات الرســمية، تلع ــة مكافحــة الفســاد وغي ــاب هيئ ــن يف ظــّل غي ولك
ــك وســائل اإلعــام وبعــض مؤسســات  ــث متتل ــني مبكافحــة الفســاد، حي ــة املواطن ــة توعي ــدور الرئيســي يف عملي اإلعــام ال
اجملتمــع املدنــي قــدرة واســعة يف تنفيــذ أنشــطة لرفــع الوعــي وبنــاء قــدرات املواطنــني ومؤسســات اجملتمــع املدنــي حــول 
مكافحــة الفســاد وأســاليب التوعيــة والتثقيــف اجملتمعيــة لضمــان انخــراط املواطنــني يف اإلبــاغ عــن قضايــا الفســاد56. 

أّمــا يف الضفــة الغربيــة فتعمــل املؤسســات الرســمية وعلــى رأســها هيئــة مكافحــة الفســاد بشــكل أساســي مــع ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، ووزارة احلكــم احمللــي، علــى رفــع الوعــي مبكافحــة الفســاد يف الهيئــات احملليــة ممثلــة مبجالســها والعاملــني 

فيهــا إضافــة إلــى املواطنــني وتعريفهــم بحقوقهــم وآليــات اإلبــاغ عــن الفســاد.
أمــا املؤسســات غيــر الرســمية ممثلــة بوســائل اإلعــام ومؤسســات اجملتمــع املدنــي فقــد قطعــت هــي األخــرى شــوطاً كبيــراً 

يف هــذا اجملــال. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه اجلهــود إّلا أّن بعــض اإلشــكاليات مــا زالــت تظهــر يف الهيئــات احملليــة بهــذا اخلصــوص، فعلــى ســبيل 
املثــال أشــارت تقاريــر نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة اخملتلفــة إلــى عــدم وجــود أو اعتمــاد تعليمــات مكتوبــة ومنشــورة يف 

الهيئــات احملليــة عــن آليــات اإلبــاغ عــن الفســاد ســواء علــى صعيــد اجملالــس احملليــة أو العاملــني فيهــا.
كمــا أّن بعــض الهيئــات احملليــة حتــى تاريــخ إعــداد تقاريــر نظــام النزاهــة فيهــا لــم تنفــذ تدريبــات خاصــة برفــع الوعــي بالفســاد 

ومكافحته.
ــا علــى صعيــد تأهيــل أعضــاء اجملالــس احملليــة بآليــات مكافحــة الفســاد مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، فإنهــا تعقــد  أّم
ورشــات مرّكــزة جتمــع فيهــا مجالــس محليــة لعــدة مناطــق يف ورشــة واحــدة وملــرة واحــدة عنــد الفــوز يف االنتخابــات وهــذه 

الطريقــة رمبــا تشــتت االســتفادة مــن التدريــب أو اكتســاب املعرفــة.
ومــن مؤشــرات ارتفــاع الوعــي لــدى املواطنــني مــا يظهــر يف وســائل اإلعــام وخاصــة وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث إّن 
هنــاك زيــادة يف مســتوى النقــد للهيئــات احملليــة مــن قبــل املواطنــني ألدائهــا واإلشــكاليات أو القضايــا التــي تثــار عبــر تلــك 
ــر جــرأة للمواطنــني مــن غيرهــا يف إتاحــة معلومــات حــول  ــة أكث الوســائل، حيــث أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي بيئ

الهيئــات احملليــة وخدماتهــا57.
كمــا ســجلت بعــض املواقــع اإلعاميــة -وهــي قلّــة- تقّدمــاً يف رفــع الوعــي مبكافحــة الفســاد حيــث تعمــل بعــض املواقــع 
اإلعاميــة علــى رفــع وعــي املواطنــني جتــاه خدمــات البلديــة عــن طريــق تشــجيع النــاس علــى رفــع أصواتهــم لكتابــة مشــاكلهم 
يف مناطــق ســكناهم، ومت تســليط الضــوء علــى العديــد مــن القضايــا58. ولكــن بشــكل عــام لــم يأخــذ اإلعــام احمللــي الــدور 

احلقيقــي املنــوط بــه يف مجــاالت رفــع الوعــي ومكافحــة الفســاد خاصــة اإلعــام االســتقصائي.

56 انظر/ي تقرير نظام النزاهة يف بلدية رفح وبلدية بيت الهيا
57 انظر/ي رشا عمارنة، املستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد يف دراسة نظام النزاهة يف بلدية جنني.

58 انظر/ي دراسة نظام النزاهة يف بلدية نابلس. 
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◄ توصيات وتدخالت:

أواًل: تدخالت خاصة مرتبطة بالوضع السياسي:

 1- إلــى حــني إنهــاء االنقســام والعــودة إلــى تطبيــق التشــريعات الفلســطينية يف شــّقي الوطــن، هنــاك ضــرورة للتدخــل لصياغــة 
ــرص  ــن ف ــة يف قطــاع غــزة للحــّد م ــات احمللي ــى الهيئ ــا عل ــا وتعميمه ــي الهداي ــح وتلّق ــن تضــارب املصال ــة احلــّد م      أنظم

    استغال مقّدرات الهيئات احمللية من قبل اجملالس احمللية أو العاملني فيها.

 2- بســبب عــدم تفعيــل هيئــة مكافحــة الفســاد يف غــزة، باإلمــكان تكليــف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بعمــل تقاريــر ســنوية 
     عــن الــذمم املاليــة اخلاصــة باملكلّفــني مــن الهيئــات احملليــة بتعبئــة إقــرارات الذمــة املاليــة كبديــل رقابــي لضبــط اســتغال 

    مواقعهم، وإحالة املشتبه بهم إلى احملاكم املعمول بها يف غزة.

: التدخالت املطلوبة للتغّلب على التحديات التي تواجه الهيئات احمللية من حيث تعزيز قيم النزاهة ثانيًاً

 1- حتتــاج مدّونــات الســلوك اخلاصــة برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة والعاملــني فيهــا إلــى إضفــاء صبغــة أكثــر إلزاميــة 
     عليهــا لضمــان تنفيذهــا وااللتــزام بهــا مثــل نشــرها يف اجلريــدة الرســمية كمــا هــو احلــال يف مدّونــة ســلوك العاملــني يف 
ــص لهــا نقــاط       الوظيفــة العامــة، والترويــج لهــا مؤسســياً ومحليــاً إلــى جانــب حتفيــز وتعزيــز الهيئــات امللتزمــة بهــا، كأن تُخصَّ

    حتتسب عند تصنيف الهيئة احمللية.

2- صياغة مدّونات سلوك خاصة مبزّودي اخلدمات العامة وشركات القطاع اخلاص ذات العاقة بأعمال الهيئات احمللية.

 3- ترجمــة كافــة اإلجــراءات الــواردة يف التشــريعات واألنظمــة اخلاصــة باحلــد مــن تضــارب املصالــح إلــى منــاذج يقــوم أعضــاء 
     اجمللــس احمللــي بتعبئتهــا والتوقيــع عليهــا حــال توليهــم العضويــة، وذلــك مــن بــاب ترســيخ مبــدأ احلــّد مــن تضــارب املصالــح 

    بشكل عام والتأكيد على املسؤولية الفردية لكّل عضو من األعضاء يف حال وجود تضارب مصالح.

4- إقرار نظام لتلّقي الهدايا خاصٍّ بالهيئات احمللية على غرار قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019 بنظام الهدايا.

 5- التشــديد علــى صاحيــة رئيــس اجمللــس بالتعيــني املنصــوص عليهــا يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )19( لعــام 2018 املعــّدل 
     لنظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم )1( لعــام 2009، إّمــا بإلغائهــا وحتويلهــا إلــى جلــان التوظيــف كباقــي التعيينــات، أو النــّص 

    على آليات هذا التعيني وإخضاعها ملوافقة اجمللس وتدقيق جلنة التدقيق الداخلي داخل البلدية للحّد من إساءة استخدامها.

 6- ضــرورة تطويــر دليــل إجــراءات التوظيــف الــذي يتضمــن مرجعيــة عمــل موّحــدة ومكتوبــة للتوظيــف مبــا يشــمل الوظائــف 
    الشاغرة والتوظيف بنظام العقود املؤقتة واملياومة.

 7- الطلــب إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد إعــداد تعليمــات مكتوبــة للتعريــف بشــبهات الفســاد وآليــات اإلبــاغ عنــه وتعميمهــا علــى 
    اجملالس احمللية كاملة والتأكيد على إلزامية تفعيلها حتت طائلة املسؤولية.

8- على احلكومة االلتزام بتحويل األموال التي جتبيها نيابة عن الهيئات لهذه الهيئات.

9- احلد من الشراء املباشر يف الهيئات احمللية وتطبيق قانون الشراء العام يف كافة حاالت املشتريات إلتاحة الفرصة للتنافس.

10- دعوة الهيئات احمللية يف غزة إلى تبّني قرار بقانون الشراء العام الذي يحتوي على معززات النزاهة يف عمليات الشراء العام.
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ثالثًا: التدخالت املطلوبة للتغّلب على التحديات التي تواجه الهيئات احمللية من حيث تعزيز مبادئ الشفافية

 1- علــى وزارة احلكــم احمللــي تنفيــذ مــا ورد يف قانــون الهيئــات احملليــة فيمــا يخــص إعــداد السياســات العامــة املقــررة ألعمــال 
    مجالس الهيئات احمللية، واإلشراف على وظائف واختصاصات هذه اجملالس.

 2- فــّض التداخــل بــني اختصاصــات الهيئــات احملليــة والــوزارات ذات العاقــة مثــل وزارة االقتصــاد الوطنــي وبعض املؤسســات 
    األخرى مثل احملافظة والدفاع املدني وسلطة جودة البيئة ووزارة الصحة والنقابات املهنية.

3- على الهيئات احمللية االستمرار يف تعزيز شفافية اآلليات اخلاصة بتوظيف وتقاعد العاملني فيها.

ــة بنشــر  ــات احمللي ــزم الهيئ ــي يل ــم احملل ــخ( يصــدر عــن وزارة احلك ــرارات... إل ــات، أو ق ــرار تشــريع )نظــام، أو تعليم  4- إق
    موازناتها السنوية وبصورة مفهومة للمواطن العادي.

 5- علــى الهيئــات احملليــة اإلعــان بشــكل واضــح ومكتــوب عــن إجراءاتهــا وآلياتهــا اخلاصــة بتحصيــل الرســوم والضرائــب، 
    إلى جانب قيمة كّل ضريبة أو رسم جتبيه.

 6- دعــوة الهيئــات احملليــة إلــى نشــر كافــة التفاصيــل املتعلقــة بالعطــاء يف كافــة مراحلــه، واالســتغناء عــن عبــارة "دون إبــداء 
    األسباب" يف إجراءات العطاء ألّنها تتنايف مع مبدأ الشفافية والنزاهة أيضاً.

 7- إلــزام الهيئــة احملليــة بنشــر العقــود املبرمــة مــع مقّدمــي اخلدمــات وتقاريــر اإلجنــازات الدوريــة ومســاءلتها ومحاســبتها 
    رسمياً ومجتمعياً يف حال تقصيرها يف محاسبة اخملالفني.

8- تعديل اإلطار التشريعي اخلاص بالهيئات احمللية إلضفاء مزيد من الشفافية واالنفتاح على أعمالها.

9- إقرار قانون حّق احلصول على املعلومات الذي ينّظم كافة املعلومات التي يحّق للمواطن االّطاع عليها.

 10- تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد نحــو اإلفصــاح عــن الذّمــة املاليــة ألعضــاء الهيئــات احملليــة واملكلّفــني بشــكل عــام، وحــّق 
    االّطاع عليها من قبل املواطنني.

11- على الهيئات احمللية نشر آليات تقدمي الشكاوى واالعتراض على قرارات اجمللس بشكل واضح وإتاحتها للمواطن حيثما تواجد.

ــم  ــز نظ ــث تعزي ــن حي ــة م ــات احمللي ــه الهيئ ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــب عل ــة للتغّل ــالت املطلوب ــًا: التدخ رابع
املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة يف الهيئــة احملليــة واملســاءلة اجملتمعيــة

 1- تضمــني العقــود املبرمــة مــع شــركات القطــاع اخلــاص واملتعهديــن ومقّدمــي اخلدمــات العامــة مبــا يُلزمهــم بتقــدمي تقاريــر 
    دورية معززة بالبيانات لتوطني مفهوم املراقبة الذاتية على أعمالهم ومتكني مساءلتهم من قبل الهيئات احمللية.

 2- علــى رؤســاء الهيئــات احملليــة اعتمــاد تقــدمي التقاريــر املكتوبــة وتوزيعهــا علــى األعضــاء قبــل موعــد االجتمــاع لتمكينهــم 
    من قراءتها ومناقشها يف اجتماع اجمللس.

 3- ضــرورة تعديــل التشــريعات الفلســطينية باجتــاه فــّض التداخــل يف الصاحيــات بــني املؤسســات التنفيذيــة والهيئــات 
    احمللية لتحديد الصاحيات وبالتالي خطوط املساءلة.

 4- إلــى حــني إقــرار تشــريع خــاص ينّظــم احلــرف والصناعــات يواكــب التطــورات احلديثــة بــدالً مــن القانــون ســاري املفعــول 
      منــذ اخلمســينيات، علــى الهيئــات احملليــة واملؤسســات التنفيذيــة إعــداد أدّلــة مكتوبــة ومنشــورة توضــح آليــات العمــل يف 
      احلــرف والصناعــات لتســهيل مســاءلة األطــراف املســؤولة، وتشــكيل جلــان فنيــة متخصصــة بإطــار عمــل يصــدر عــن وزارة 

     احلكم احمللي لفّض التداخل بني كاّفة األطراف وبالتالي تسهيل عملية مساءلة األطراف ذات العاقة عن إجنازاتها أو إخفاقاتها.
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 5- علــى وزارة احلكــم احمللــي العمــل علــى إصــدار نظــام شــكاوى موّحــد لقطــاع الهيئــات احملليــة ويصــار إلــى تبســيطه بنمــاذج 
    وإجراءات مكتوبة ومنشورة للمواطنني.

 6- علــى هيئــات احلكــم احمللــي ووزارة احلكــم احمللــي تكثيــف مســاعيها لتعريــف املواطنــني بآليــات الطعــن يف قــرارات اجمللــس 
    البلدي على غرار ما هو معمول به يف آليات الشكاوى وذلك لتفعيل مبدأ املساءلة واستنفاذ كافة الطرق املتاحة قانونياً.

 7- تفعيــل عمــل وحــدات الرقابــة الداخليــة يف كافــة الهيئــات احملليــة واعتمــاد عــرض تقاريرهــا بشــكل دوري واألخــذ 
    بتوصياتها من قبل اجملالس احمللية.

 8- الطلــب إلــى احلكومــة فحــص فعالّيــة وحــدات الرقابــة الداخليــة يف الهيئــات احملليــة للتأكــد مــن صحــة أدائهــا وانســجام 
    عملها مع الدليل الصادر عن وزارة احلكم احمللي.

9- رفد ديوان الرقابة املالية واإلدارية بكوادر إدارية تكفي للتدقيق السنوي على كافة الهيئات احمللية.

10- ربط حصول الهيئات احمللية على قروض من اجلهات الرسمية بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

11- تطوير نظام عقوبات بحّق الهيئات احمللية يف حال عدم التزامها بتوصيات التدقيق الرسمي.

12- نشر التقارير الصادرة عن وزارة احلكم احمللي الّطاع اجلمهور.

 13- علــى الهيئــات احملليــة االســتمرار يف انتهــاج مبــادئ املشــاركة اجملتمعيــة واالنفتــاح علــى قطاعــات اجملتمــع املدنــي 
    وتشجيعها على برامج املساءلة اجملتمعية.

 14- علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي التأّكــد مــن رفــع مســتوى مفاهيــم املســاءلة اجملتمعيــة لــدى كافــة الهيئــات احملليــة علــى 
    حد سواء جلسر الفجوة بني املستويات اخملتلفة للهيئات احمللية يف هذا اجملال.

 15- علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي أو املؤسســات املانحــة، القيــام بقيــاس أثــر مشــاريع املســاءلة اجملتمعيــة علــى الهيئــات 
    احمللية، من حيث تغيير املسلكيات وتأثير املواطنني فيها.

 16- علــى املؤسســات الرســمية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي واإلعــام يف غــزة أخــذ دورهــا يف رفــع الوعــي ومكافحــة الفســاد 
     والعمل كبديل عن هيئة مكافحة الفساد يف قطاع الهيئات احمللية.

 17- علــى الهيئــات احملليــة اعتمــاد تعليمــات مكتوبــة ومنشــورة يف الهيئــات احملليــة ألعضــاء مجالســها والعاملــني فيهــا عــن 
    آليات اإلباغ عن الفساد.

 18- علــى املؤسســات الرســمية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي املواظبــة علــى حتديــث معلومــات وتدريــب أعضــاء الهيئــات احملليــة 
    والعاملني فيها بآليات مكافحة الفساد وعدم االكتفاء بتنفيذ النشاط ملرة واحدة فقط.

 19- علــى وزارة اإلعــام ونقابــة الصحفيــني تشــجيع اإلعاميــني وتوفيــر احلمايــة لهــم إلجــراء حتقيقــات اســتقصائية خاصــة 
    بالهيئات احمللية ومستوى مكافحة الفساد فيها.
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- ائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف بلدية بيت الهيا. 2020.

- ائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف بلدية طولكرم. 2018.
- ائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف بلدية أريحا. 2019.

- ائتاف أمان. نظام النزاهة احمللي يف بلدية قلقيلية. 2019.
- ائتاف أمان. نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلكم احمللي- بيـئــة النــزاهة فــي بلدية رام اهلل )دراسة حالة(. 2014.

- ائتاف أمان. واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة )بلدية مدينة غزة(. 2021.

صفحات إلكترونية:
https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2904 الصفحة الرسمية للجنة االنتخابات املركزية

https://www.shiraa.gov.ps الصفحة الرسمية لبوابة الشراء العام
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 ◄ ملحــق رقــم )1( قائمــة التقاريــر التــي أصدرهــا ائتــالف أمــان املتعلقــة بنظــام النزاهــة 
       يف الهيئات احمللية  

قائمة تقارير ائتالف أمان اخلاصة بدراسة نظام النزاهة يف الهيئات احمللية

الرابطاسم التقرير##

النزاهة والشفافية واملساءلة في الهيئات املحلية - نظام النزاهة بلدية البريج )دراسة حالة(1
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/13884.html

دراسة بيئة النزاهة في بلدية البيرة2
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8820.html

دراسة حول نظام النزاهة املحلي في بلدية الخليل3
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8981.html

دراسة حول نظام النزاهة املحلي في بلدية بيت لحم4
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/9016.html

دراسة حول نظام النزاهة املحلي في بلدية جنين5
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8980.html

دراسة حول نظام النزاهة املحلي في بلدية رفح6
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/9004.html

دراسة حول نظام النزاهة املحلي في بلدية نابلس7
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/9017.html

دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم املحلي بلدية جباليا - دراسة حالة8
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8984.html

دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم املحلي بلدية خان يونس - دراسة حالة9
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8983.html

نظام النزاهة املحلي في الهيئات املحلية )بلدية سلفيت نموذجا(10
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/14837.html

نظام النزاهة املحلي في الهيئات املحلية )بلدية طوباس نموذجا(11
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/16005.html

نظام النزاهة املحلي في بلدية النصيرات12
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/14498.html

نظام النزاهة املحلي في بلدية بيت الهيا13
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/14232.html

نظام النزاهة املحلي في بلدية طولكرم14
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8991.html

نظام النزاهة املحلي في بلدية قلقيلية15
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/9455.html

نظام تقييم النزاهة في هيئات الحكم املحلي- بيـئــة النــزاهة فــي بلدية رام هللا )دراسة حالة(16
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8783.html

17
واقع الحوكمة في الهيئات املحلية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

)بلدية مدينة غزة(
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/16003.html

تقارير أصدرها ائتالف أمان تتعلق بأعمال الهيئات املحلية 

فعالية وحدات الشكاوى في الهيئات املحلية
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8933.html

بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة في عمل عطاءات الهيئات املحلية19
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8894.html

قائمة تقارير ائتالف أمان الخاصة بمؤشر الشفافية في أعمال الهيئات املحلية 

مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في اعمال الهيئات املحلية 202016
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/8937.html

18
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مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية الفلسطينية21
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/13886.html

22
مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية الفلسطينية )يشمل 16 

بلدية في الضفة الغربية(
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/15498.html

23B مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية الفلسطينية املصّنفة
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/9006.html

24C مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية الفلسطينية املصّنفة
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/9012.html

25B مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية الفلسطينية املصنفة
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/9021.html

مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية الفلسطينية في قطاع غزة26
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/14235.html

مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية الفلسطينية في قطاع غزة27
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/14235.html

28
تقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات املحلية املصنفة جيم في 

الضفة الغربية
https://www.aman-palestine.org/reports-and-stud-
ies/10942.html



االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)المؤسسة الفلسطينية المعتمدة من قبل منظمة 

الشفافية الدولية منذ العام 2006، تأسس في العام 2000 من مجموعة من المؤسسات األهلية 

الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق اإلنسان، سعيًا لتحقيق رؤيته نحو «مجتمع 

فلسطيني خاٍل من الفساد». 

 يسعى االئتالف حالّيًا إلى خلق وقيادة حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد، واإلسهام 

في إنتاج ونقل وتوطين المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. 

يحرص ائتالف أمان على القيام بدوره الرقابي Watchdog على النظام الوطني للنزاهة بالتركيز 

على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم في الرقابة 

والمساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة في الكشف عن جرائم الفساد والحد من انتشاره.

رام الله: عمارة الريماوي -الطابق األول -شارع اإلرسال ص.ب: رام الله 339 القدس 69647

هاتف 022989506 -022974949 فاكس: 022974948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة دريم / الطابق الثالث

تلفاكس: 082884767 تلفاكس 082884766

www.aman-palestine.org :الموقع اإللكتروني

UNDP / برنامج أمان بتمويل مشكور من حكومات النرويج ولكسمبورغ وهولندا

/AmanCoaltion
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