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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشـــر اجلزيــل للباحــث األســتاذ عبــد املنعــم رمضــان الطهــراوي إلعــداده هــذه الدراســة، ولفريــق ائتــاف 
أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وحتريــره لهــا.

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

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2022. واقــع احلوكمة 
يف الهيئــات احملليــة وقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة »بلديــة دبــر البلــح – دراســة حالة«. غزة-فلســطني. 

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الدراســة، وال يتحمــل 
أّي مســـولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعد نشــرها.



الملخص التنفيذي 

هدفت دراسة مـشــــرات »نظــــام النزاهــــة يف الهيئــــات احملليــــة« إلى تقييــــم بيئــــة احلوكمــــة يف بلدية دير البلح، مــــن حيــث 
احلـــــم الداخلــــي، وقــــدرة كل الفاعلـيـــن األساســــني فيهــــا علــــى االلتــــزام بقيــــم النزاهــــة، وااللتــــزام يف العمــــل مبوجــب 
مبــادئ الشــفافية، وعلنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات ، مــن أجــل فتــح املجــال ملشاركة املواطنـيـن، وفحــص 
مــــدى فعاليــــة نظــم املســاءلة والرقابــــة وأدوات مـافحــة الفســاد، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات، 

جــاءت علــى النحــو التالــي: 

على الصعيد العام 

جــرت آخــر انتخابــات محليــة يف بلديــة ديــر البلــح يف العــام 2005. وتعتبــر تلــك االنتخابــات هــي األخيــرة حتــى إعــداد هــذا 
التقريــر، حيــث مت بعــد ذلــك، ومنــذ االنقســام الفلســطيني يف العــام 2006 اعتمــاد آليــة تـليــف املجلــس البلــدي مــن قبــل 

وزارة احلـــم احمللــي، حيــث مت تـليــف مجلســني منــذ ذلــك احلــني. 

ــات  ــدى اجله ــا ل ــس واألعضــاء ونشــرها، أو ايداعه ــس املجل ــة لرئي ــذمم املالي ــرار ال ــزام بتقــدمي إق ــد االلت ــى صعي ــا عل أم
املختصــة، حســب قانــون الـســب غيــر املشــروع للعــام 2005، فــإن املجلــــس ورئيســــه لــم يقدمــوا إقــــرارات الذمــــة املاليــــة 

للجهــات املختصــة كمــا نــص القانــون، ولــم يطلــب منهــم أيضــا تقدميهــا للجهــات املختصــة.

على مستوى قيم النزاهة

أمــا مــن ناحيــة العاقــة بــني املورديــن ومقدمــي اخلدمــات، فــإن البلديــة تلتــزم بتطبيــــق إجــــراءات واضحــــة يف عمليــــات 
ــح، وفــق  ــات النزاهــة والشــفافية واحلــد مــن تضــارب املصال ــاءم مــع متطلب ــروض مبــا يت ــتدراج العــ ــام واســ ــراء الع الشــ
القوانــني املعمــول بهــا يف عمليــات الشــراء العــام بقطــاع غــزة » قانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة، وقانــون 
رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات احلـوميــة«، إضافــة إلــى االلتــزام بالقــرارات الصــادرة عــن وزارة احلـــم احمللــي يف 
غــزة خــال فتــرة االنقســام. وتوضــح نتائــج التقريــر إنــه ال توجــد لــدى بلديــة ديــر البلــح مدونــة ســلوك خاصــة تنظــم العاقــة 
مــع املورديــن، وال توجــد قوائــم مورديــن معتمــدة مــن الدوائــر املختصــة يتــم حتديثهــا، وتنشــر عبــر صفحــة البلديــة ســنويا. 

إضافــة إلــى عــدم وجــود مدونــة ســلوك خاصــة باملوظفــني.

على مستوى االلتزام مببادئ الشفافية

يتــم احتــرام مبــادئ الشــفافية يف أعمــال بلديــة ديــر البلــح بشـــل عــام، حيــث يعمــل املجلــس البلــدي برؤيــة ورســالة واضحتني 
ومنشــورتني، وباســتراتيجية حــددت املشــاريع واألولويــات فيهــا بشـــل تشــاركي ويحقــق األهــداف التنمويــة لســـان املدينــة. 
وقــد شــارك املجتمــع احمللــي بشـــل مباشــر يف صياغــة اخلطــة االســتراتيجية، إال أنــه لــم يتــم إشــراك املجتمــع يف لقــاءات 

تقييــم اخلطــة الســنوية التــي انتهــت العــام احلالــي، ومت متديــد العمــل بهــا لعــام إضــايف بقــرار مــن وزارة احلـــم احمللــي. 

 وتعمــل البلديــة علــى نشــر موازناتهــا بطريقــة واضحــة ومفهومــة للمواطنــني، حيــث مت إعدادهــا حســب آليــة املوازنــة 
املقــروءة لألعــوام 2018-2021، وتعلــن البلديــة عبـــر وســـائل اإلعــام املختلفــة عــن آلية جمـــع الرســـوم والضرائـــب. ويضمن 
النظــــام املالــــي احملوسب يف البلدية مبا يحتويه من قيــــود دفــــع وخصــــم محوســـبة الرقابـــة علـــى األموال وإدارتهـــا. وتلتزم 
البلديــة مببــادئ الشــفافية مــن خــال نشــر العطــاءات واملشــتريات اخلاصــة يف البلديــة وفــق النظــام املالــي، ووفــق إجــراءات 
العطــاءات املعمــول بهــا أيضــا، حيــث تنشــر البلديــة العطــاءات علــى الصفحــة االلـترونيــة الرســمية للبلديــة، وعلــى مواقــع 

التواصــل االجتماعــي، ويف الصحــف احملليــة املتوفــرة مبحافظــات غــزة.

 إضافــة إلــى التزامهــا بإجــراءات توظيــف شــفافة، ومتماشــية مــع القوانــني واللوائــح واألنظمــة ذات العاقــة املعمــول بهــا 
يف وزارة احلـــم احمللــي يف قطــاع غــزة. وتنشــر البلديــة تقاريــر مدققــي احلســابات اخلارجيــني علــى موقعهــا االلـترونــي، 

وتلتــزم باملاحظــات والتوصيــات التــي يوردهــا مدقــق احلســابات.

لــدى البلديــة إجــراءات واضحــة للشـــاوى، وتصــدر تقاريــر دوريــة حــول تصنيــف الشـــاوى واألماكــن وطبيعــة الشـــاوى، إال 
أن البلديــة ليــس لديهــا أدوات لنشــر مخرجــات الشـــاوى للجمهــور، حيــث يتــم إعــداد تقاريــر الشـــاوى للجهــات الرســمية 
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داخــل وخــارج البلديــة فقــط. مــع اإلشــارة إلــى أنــه مت نشــر بعــض املعلومــات حــول الشـــاوى خــال العــام 2021 علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي للبلديــة، يف حــني أنــه لــم يتــم نشــر أي بيانــات خــال العــام 2022.

على مستوى نظم املساءلة

تعمــل البلديــة وفــق الهيـليــة املعتمــدة مــن وزارة احلـــم احمللــي يف العــام 2015، وال زالــت تعمــل وفــق تلــك الهيـليــة، إال 
ــى اخلدمــات  ــى حتســني املتابعــة واالشــراف عل ــة تعمــل عل ــة الداخلي ــرة الرقاب ــر دائ ــا ومــن خــال اســتحداث وتطوي أنه

املقدمــة للجمهــور.

ــم عقــد مــا بــني 4-3  ــة حيــث يت ــدي يجتمــع بشـــل منتظــم وبطريقــة دوري ــس البل ــادة املســاءلة، فــإن املجل ومــن أجــل زي
لقــاءات شــهرياً ممــا يفتــح املجــال بشـــل واســع ملســاءلة اجلهــاز التنفيــذي ومتابعتــه مــن قبــل املجلــس البلــدي، إضافــة إلــى 
تشـــيل جلــان متخصصــة يف املجلــس ملتابعــة كافــة الدوائــر اخلاصــة يف البلديــة، حيــث وزعــت املهــام داخــل املجلــس علــى 

هــذا األســاس. 

وتوجــد لــدى البلديــة وحــدة للرقابــة الداخليــة تتابــع أعمــال اإلدارات املختلفــة إداريــا، كمــا أنهــا تقــوم بدورهــا يف الرقابــة 
علــى عاقــات املوظفــني باملورديــن واجلهــات اخلارجيــة، وتتابــع تقاريــر األداء للموظفــني.

أمــا فيمــا يخــص الرقابــة املاليــة الداخليــة، فإنــه ال يوجــد مســـول عــن التدقيــق املالــي الداخلــي يقــوم بأعمــال الرقابــة 
املاليــة الداخليــة. أمــا فيمــا يخــص الرقابــة املاليــة واإلداريــة اخلارجيــة، فــإن البلديــة تخضــع للرقابــة والتدقيــق اخلارجــي 
ووفــق مواعيــد محــددة مــن قبــل وزارة احلـــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وشــركة تدقيــق خارجــي مســتقلة 

لتدقيــق تقاريرهــا املاليــة الســنوية.

على مستوى رفع الوعي بالفساد ومكافحته

تبــني املقابــات التــي عقــدت مــع طاقــم العمــل، ومديــر الدائــرة القانونيــة للبلديــة، أنــه لــم يســبق وأْن مت رفــع أو ضبــط أي 
قضيــة فســاد يف بلديــة ديــر البلــح، ولــم يســبق أن تقــدم أي مواطــن بشـــوى بحــق موظــف تتعلــق بالفســاد املالــي أو اإلداري 

أو األخاقــي، وإمنــا تقتصــر الشـــاوى والقضايــا غالبــا علــى املخالفــات والتعديــات.

 أمــا فيمــا يخــص وجــود سياســات ونظــم منشــورة ومعممــة علــى املوظفــني تتعلــق بـيفيــة التعامــل مــع قضايــا الفســاد، فإنــه 
ال يوجــد يف البلديــة تلــك النظــم والسياســات ولــم يطلــع عليهــا املوظفــون، إضافــة إلــى أنــه لــم يســبق أن تلقــى املوظفــون 

دورات تدريبيــة تتعلــق مبـافحــة الفســاد. ولــم تعقــد بلديــة ديــر البلــح لقــاءات وورش عمــل تتعلــق بــذات املوضــوع، 
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مقدمة 

يــزداد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي حــول االصــاح يف نظــام احلـــم عــن طريــق تفويــض صاحيــات إداريــة للمســتوى 
احمللــي كاتخــاذ القــرارات وتطبيقهــا واالشــراف علــى تنفيذهــا، وصــوال إلــى مســتوى أوســع مــن اســتقالية املســتوى احمللــي 

عــن املركــزي.

وتقــوم هــذه الفـــرة، علــى أن تتمتــع الوحــدة احملليــة بشــخصية قانونيــة اعتباريــه واســتقالية ضمــن حــدود إقليميــة معينــة، 
وتتحــدد عاقتهــا بالســلطة املركزيــة عبــر نظــام ال مركــزي يف )اإلدارة، املاليــة والقــرارات( ضمــن نطاقــات يحددهــا 
القانــون، ومــن خــال اخلضــوع لســلطة رقابيــة، وذلــك اميانــا مببــدأ أن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى معرفــة احتياجــات 
مواطنيهــا وأولوياتهــم اهتماماتهــم، الســيما أن متثيليــة هــذه الوحــدات تنبــع مــن أن مجالســها تأتــي عبــر انتخابــات يختــار 

فيهــا املواطنــون ممثليهــم، للتعبيــر عــن مصاحلهــم وتفضياتهــم وخياراتهــم احملليــة املتمايــزة عــن غيرهــا.1

ومتاشــيا مــع التوجهــات العامليــة حــول اإلصــاح يف احلـــم احمللــي، فقــد أكــدت احلـومة الفلســطينية يف أجندة السياســات 
الوطنيــة 2017-2022، وكذلــك اخلطــة االســتراتيجية لــوزارة احلـــم احمللــي، علــى االلتــزام بتحقيــق حـــم محلــي أقــرب 
إلــى النــاس مــن خــال ضمــان حـــم محلــي أكثــر نزاهــة وشــفافية ومســاءلة، حيــث أعلنــت وزارة احلـــم احمللــي بقطــاع 
غــزة العــام 2021 عــام احلـــم احمللــي خــال حفــل إطــاق » خطــة احلـــم احمللــي يف غــزة 2021« التــي تســتند علــى 3 

مرتـــزات أساســية للنجــاح وهــي »رؤيــة، شــراكة، اجنــاز«.2

وأشــار وزيــر احلـــم احمللــي مجــدي الصالــح يف حفــل إطــاق خطــة احلـــم احمللــي يف قطــاع غــزة، إلــى أن الوصــول إلــى 
حـــم محلــي أكثــر قــوة ومشــاركة ومســاءلة يتطلــب إتاحــة الفرصــة للمجتمــع احمللــي واملواطــن يف الرقابــة واملســاءلة علــى 
ــوزارة بنزاهــة وشــفافية  ــة ال ــب العمــل وفــق رؤي ــع القــرارات ممــا يتطل ــات، واملشــاركة يف صن األعمــال والبرامــج واملوازن

ومســاءلة ومشــاركة مجتمعيــة أوســع.3 

ومتثــل املســاءلة املجتمعيــة مــن قبــل املجتمــع أبــرز أدوات الرقابــة يف مجــال احلـــم احمللــي، حيــث ميـــن للمواطنــني 
ومـسســات املجتمــع املدنــي، مراقبــة ومســاءلة الهيئــات احملليــة مــن خــال العديــد مــن أدوات املســاءلة املعمــول بهــا يف 
غــزة، ونشــر تقاريــر تلــك املســاءلة عبــر وســائل االعــام املختلفــة ممــا يســاهم يف نشــر املعلومــات وتعزيــز حــق املواطــن 

ــة.  باالطــاع واملعرف

ومــن أجــل إجنــاح تلــك الرقابــة ورفــع مســتويات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة وتقليــل فــرص الفســاد فيهــا، فإنــه ال بــد 
ــي تتخذهــا، مــن خــال نشــر  ــة شــفافة، ومنفتحــة يف قراراتهــا وأعمالهــا واإلجــراءات الت ــة احمللي أن تـــون أعمــال الهيئ
املعلومــات وإتاحتهــا للمواطنــني املنتفعــني مــن خدماتهــا، واألطــراف ذات العاقــة، إضافــة إلــى ضــرورة وضــوح األنظمــة 
واالنفتــاح مــع أصحــاب احلقــوق واملمولــني، وعلنيــة األهــداف والغايــات التــي تُســير الهيئــة احملليــة، ونشــر املوازنــات 

ــادة النزاهــة والشــفافية.4  املقــروءة وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي تســاهم يف زي

لقد قــــام االئتاف مــــن أجــــل النزاهــــة واملســــاءلة )أمــــان( بتوطــــني وماءمة املـشــــرات لتتناســــب والواقــــع الفلســطيني، 
حيث قام ائتاف أمان بفحــص مــدى فعاليــة وكفــاءة املـشــرات، وذلك بتطبيقــه يف مرحلتــه التجريبيــة علــى مجموعــة 

مــــن البلديــــات منــــذ العــــام 2015 وصــوال إلــى بلــورة توصيــات لتعزيــز نظــام النزاهــة بالتعــاون مــع الفئــة املســتهدفة.5

ويف ســــياق خطــــة ائتاف أمــــان االستراتيجية 2020-2022 لتعزيــــز قيــــم النزاهــــة ومبــــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة 
ــز  ــة: تعزيــ ــا الثاث ــة مبحاورهــ ــات احملليــ ــة يف الهيئــ ــذه املنظوم ــع الوعــي به ــاف يف رف ــادر االئت ــة، ب ــات احمللي يف الهيئ
نظــــام النزاهــــة الوطنــــي للهيئــــات احملليــــة، ورفــــع الوعــــي احمللــي مبـافحــة الفســاد، وتفعيــــل آليات املســاءلة الداخليــة 
واخلارجيــــة. وتأتــــي هــــذه الدراســــة ملتابعــــة التعــــاون الــــذي بــــدأ منــــذ ســــنوات مــــع هيئــات احلـــم احمللــي، لتطبيــــق 

مـشــــرات نظــــام النزاهــــة يف الهيئــــات احملليــــة للعــام 2021  يف أعمــــال بلديــة ديــر البلــح  يف احملافظــات اجلنوبيــة. 

1  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 2021، »نظام النزاهة يف هيئات احلـم احمللي، بلدية غزة منوذجا » رام اهلل – فلسطني. ص 7. 

 https://safa.news/post/302483 ،2021 2   وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، حفل إطاق خطة احلـم احمللي يف غزة، مارس

3  من كلمة وزير احلـم احمللي، مجدي الصالح » يف حفل إطاق خطة احلـم احمللي غزة 2021  .

4   االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2016،” النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد”. رام اهلل- فلسطني. ص 7. 

https://www.aman-palestine.org/programs-and-projects/2306.html ،5   نظام النزاهة يف الهيئات احمللية، الصفحة االلـترونية ملـسسة امان
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بلدية دير البلح – دراسة حالة

أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية )بلدية دير البلح( من خال: 

· فحص مدى التزام املسـولني والعاملني بقيم النزاهة يف إدارة الشأن العام يف بلدية دير البلح.	

· تقييم مدى االلتزام مببادئ الشفافية يف االجراءات واآلليات التي تُقدم يف إطارها اخلدمات.	

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

· تقييم مدى التعاون واالستجابة من املجلس البلدي مع املواطنني يف تبني نهج املشاركة واملساءلة املجتمعية.	

· بلورة توصيات لتعزيز منظومة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية وآليات املساءلة يف بلدية دير البلح.	

منهجية إعداد الدراسة:

اعتمــــد إعــــداد الدراســــة علــــى املنهــــج الوصفــــي االســتقصائي التحليلــي ألهداف تطبيقية، وذلك من خال وصف بيئــة 
عمــل قطــاع الهيئــات احملليــة مــن مختلــف جوانبــه )القانونيــة، واملـسســاتية، واإلجرائيــة، والسياســاتية( بشـــل عــام، 

حيــث مت فحــص مـشــرات الدراســة علــى واقــع بيئــة العمــل يف بلديــة دير البلح، لصالح أهــداف هــذه الدراســة.

تركــزت مـشــرات »نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة« علــى تقييــم بيئــة احلوكمــة يف هــذه الهيئــات مــن حيــث احلـــم 
الداخلــي يف الهيئــة احملليــة، وُقــدرة كل الفاعلـيـن األساســني فيهــا علــى االلتــزام بقيــم النزاهــة، كمــا تعمــل أيضــا علــى 
فحــص مــدى االلتــزام يف العمــل مببــادئ الشــفافية، مثــل علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات 

مــن أجــل فتــح املجــال للمواطنـيـن للمشــاركة، وفحــص مــدى فعاليــة كل مــن نظامــي الرقابــة واملســاءلة.

 كما استخدمت الدراســة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا يف تقييــم دور األطــراف الرئيســية يف الهيئــات احملليــة، مـشــرات 
ــفافية، ومـشــرات  ــة، ومـشــرات الشــ ــي: مـشــرات النزاهــ ــاد هــ ــاس ثاثــة أبعــ ــها، ويف كل محــور، مت قيــ ــة لقياســ عامــ
املســــاءلة التــي يعتمدهــا ائتــاف أمــان لهــذا الغــرض، والتــي ســبق أن مت اإلشــارة لـيفيــة إعدادهــا. ومت فهرســة احملــاور 

كالتالــي: 

واقع اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية. 	 

دور وواقع رئيس البلدية وأعضاء املجلس البلدي. 	 

واقع اجلهاز الهيـلي للهيئة احمللية )العاملني واجلهاز التنفيذي(.	 

محـمة البلديات. 	 

مهام اإلشراف واملساءلة الداخلية واخلارجية واملجتمعية.	 

 الفساد ومـافحته ورفع الوعي اجتاه مـافحة الفساد.	 

احلاكمية الداخليةاملؤشر
املساءلة الشفافية النزاهة 

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

وظائف االشراف والرقابة 
املساءلة اخلارجية واملجتمعية 
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واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

ولـــل مـشــر وظيفــة وأبعــاد مت قياســها، عــن طريــق أســئلة محــددة. ومت تقييمهــا باســتخدام طريقــة التوزيــن باأللــوان، 
حيــث اســتخدمت يف الدراســة ثاثة ألــوان للتعبيــر عــن تقييــم املـشــر هــي: 

املعيار اللون 
جيد 

متوسط 
ضعيف 

أدوات جمع البيانات 

ومــن أجــل ضمــان املشــاركة الفاعلــة لـافــة الفاعلــني والفاعــات يف الهيئــة احملليــة )بلديــة ديــر البلــح(  فقــد عمــل الباحــث 
علــى التنويــع يف اســتخدام أدوات الدراســة، والتــي اشــتملت علــى األدوات التاليــة: 

املراجعة املكتبية 

·  مراجعة التشريعات والسياسات الناظمة لعمل الهيئات احمللية.	

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

· مراجعة اخلطة االستراتيجية لبلدية دير البلح لألعوام 2021-2018.	

· مراجعة موازنة املواطن للبلدية. 2020-2019 -2021 .	

· األدلة والسياسات الصادرة عن بلدية دير البلح واملنشورة على موقع البلدية اإللـتروني.	

· ــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي، ومراجعــة آراء املواطنــني 	 ــة للبلدي مراجعــة ومتابعــة الصفحــة االلـتروني
حــول أداء البلديــة مــن خــال التعليقــات عبــر منشــورات البلديــة.

المقابالت مع الفاعلين وطاقم العمل في بلدية دير البلح  

مت عقــد 12 مقابلــة مــع طاقــم عمــل البلديــة، إضافــة إلــى عــدة مقابــات مــع مديــر عــام التخطيــط يف وزارة احلـــم احمللــي، 
ومجموعــة مــن املواطنــني مــن أصحــاب العاقــة املباشــرة مــع البلدية. 

أوال: البيئة العامة واإلطار القانوني املرجعي للحكم احمللي يف فلسطني
البيئة القانونية . 	

ــذي عــّرف  ــام 1997 ال ــة رقــم )1( للع ــات احمللي ــون الهيئ ــة يف فلســطني هــو قان ــات احمللي إن اإلطــار الرئيســي الناظــم لعمــل الهيئ
الهيئــة احملليــة يف املــادة )3( بأنهــا »شــخصية اعتباريــة ذات اســتقال مالــي يتولــى إدارتهــا هيئــة منتخبــة انتخابــا حــرا ومباشــرا«. 
ووفقــا لهــذا القانــون وبحســب املــادة رقــم )2( فقــد أوكلــت لــوزارة احلـــم احمللــي صاحيــات رســم السياســة العامــة املقــررة ألعمــال 
ــم املشــاريع العامــة، وأعمــال امليزانيــات  ــى وظائــف واختصاصــات هــذه املجالــس، وشـــون تنظي ــة، واإلشــراف عل املجالــس احمللي

واإلجــراءات اخلاصــة بتشـــيل هــذه املجالــس.

وقــد منحــت املــادة )15( الهيئــات احملليــة صاحيــة إصــدار األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة الازمــة لتنظيــم أعمــال الهيئــة احملليــة، 
وتأمــني مصاحلهــا واحتياجاتهــا بشــرط موافقــة وزارة احلـــم احمللــي واعتمادهــا للنظــام. إال أنــه وبعــد صــدور القانــون األساســي 

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

ونصــت املــادة رقــم/13) ج (  مــن قانــون الهيئــات احملليــة 1997 علــى أن رئيــس املجلــس احمللــي يفقــد عضويتــه إذا عقــد اتفاقــا مــع 
املجلــس أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى يف أي اتفــاق. 
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إضافــة إلــى مــا جــاء يف املــادة رقــم )5( منــه إلــى عــدم جــواز اجلمــع بــني رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى، ويف حــال كان 
لــدى الرئيــس مهنــة أخــرى، فإنــه يتوجــب عليــه تقــدمي اســتقالته منهــا فــورا أو تركهــا خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه 

ملهــام رئاســة املجلــس

نصــت العديــد مــن أحـــام قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997 علــى اســتقالية هيئــات احلـــم احمللــي باعتبارهــا منتخبــة 
مباشــرة مــن املواطنــني، حيــث منحهــا القانــون صاحيــات رســم السياســات العامــة املقــررة ألعمــال املجالــس احملليــة الفلســطينية 
واإلشــراف علــى وظائــف واختصاصــات هــذه املجالــس، وشـــون تنظيــم املشــاريع العامــة وأعمــال امليزانيــات والرقابــة املاليــة 
واإلداريــة والقانونيــة واإلجــراءات اخلاصــة، باإلضافــة إلــى القيــام باألعمــال الفنيــة واإلداريــة املتعلقــة بأعمــال التنظيــم والتخطيــط، 
ووضــع أنظمــة اللوائــح التنفيذيــة الازمــة لتنظيــم أعمــال الهيئــة احملليــة وتأمــني مصاحلهــا وحاجياتهــا. واجهــــت الهيئــــات احملليــــة 
بشـــل عــام، والهيئــات احملليــة يف محافظــات غــزة مبــــا فيهــــا بلديــة ديــر البلــح بشـــل خــاص، العديــــد مــــن املعيقــــات التــــي أثــــرت 

علــــى عملهــــا، حيــــث أشــــارت الدراســــات التي أجراها ائتاف أمان إلى مجموعــــة مــــن التحديــــات، كان مــــن أبرزهــــا:6

الهيئــات احملليــة والــوزارات ذات  بــني  التداخــل يف الصاحيــات واالختصاصــات  آليــات واضحــة ومحــددة حتــّد مــن  غيــاب 
االختصــاص، وخاصــة يف مجــال التراخيــص واحلــرف والصناعــات. كمــا أن عــدم إقــرار قانــون احلــق يف الوصــول إلــى املعلومــات 
أثــر ســلبا علــى منظومــة الشــفافية يف أعمــال املجالــس احملليــة. إضافــة إلــى غيــاب العمليــة الدميقراطيــة يف محافظــات قطــاع غــزة 

وتوقــف االنتخابــات احملليــة منــذ االنقســام الفلســطيني إثــر قيــام املجالــس البلديــة القيــام بدورهــا املســتقل بشـــل كامــل. 

 البيئة العامة لبلدية دير البلح 	. 

تقــع مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، علــى شــاطئ البحــر املتوســط إلــى اجلنــوب مــن مدينــة غــزة، حتيــط بهــا بعــض القــرى 
واملخيمــات مثــل قريــة الزوايــدة ومخيــم النصيــرات مــن ناحيــة الشــمال، ومخيــم املغــازي والبريــج مــن ناحيــة الشــمال الشــرقي، قريــة 
القــرارة مــن ناحيــة اجلنــوب الشــرقي، ومدينــة خانيونــس مــن ناحيــة اجلنــوب. وترتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر ثاثــة وعشــرين 
متــراً. تبلــغ مســاحة مدينــة ديــر البلــح حســب املخطــط الهيـلــي املعتمــد عــام 1997م حوالــي 15.30كــم2 واملســاحة اإلجماليــة داخــل 
وخــارج حــدود النفــوذ حوالــي 20 كــم2، امــا حــول اخلصائــص الدميغرافيــة ملدينــة ديــر البلــح فإنــه يقطــن مدينــة ديــر البلــح حوالــي 
90,000 نســمة معظمهــم مــن الاجئــني حيــث تبلــغ نســبة الاجئــني حوالــي 60 % مــن إجمالــي ســـان ديــر البلــح، يتركــزون مبعســـر 

ديــر البلــح ومنطقــة حـــر اجلامــع، وتبلــغ الـثافــة الســـانّية 4.500 نســمة لـــل كــم2.

وتتـــون مدينــة ديــر البلــح مــن عــدد مــن األحيــاء التــي تشـــل مـونــات املدينــة االقتصاديــة واالثريــة والثقافيــة والســياحية، 
وحســب تقســيم بلديــة ديــر البلــح فــإن املدينــة حتتــوي علــى 16 حيــا.7 

ــف++ C حســب  ــا تصن ــز محافظــة8، بينم ــا مرك ــي درجــة +A كونه ــم احملل ــات وزارة احلـ ــق تصنيف ــح وف ــر البل ــة دي ــف بلدي تصن
تصنيــف صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات9.

وحــول بلديــة ديــر البلــح، فقــد تأســس أول مجلــس للمدينــة يف العــام 1950 ليقــدم خدمــات نظافــة الشــوارع وترتيــب وتنظيــم 
األســواق يف مناطــق متفرقــة مــن املدينــة، ومــن ثــم حتــول إلــى مجلــس بلــدي يف العــام1973 لتوســيع نطــاق دائــرة خدماتهــا حيــث 
توالــى علــى رئاســتها ســبعة مــن رؤســاء املجالــس البلديــة، واآلن يشــغل منصــب رئيــس البلديــة د. عمــاد اجلــرو منــذ 2020/6/11. 
وحتتــوي علــى 7 دوائــر رئيســية هــي: امليــاه والصــرف الصحــي، املشــاريع، التنظيــم والتخطيــط احلضــري، الصحــة العامــة والبيئــة، 

الدائــرة القانونيــة، الدائــرة املاليــة، الدائــرة اإلداريــة.

تســعى البلديــة إلــى تنميــة وتطويــر املــوارد املاليــة للبلديــة لـــي تتمـــن البلديــة مــن تقــدمي اخلدمــات املنوطــة بهــا إلــى ســـان املدينــة 
باإلضافــة إلــى توظيــف مســاعدات اجلهــات املانحــة بـفــاءة عاليــة وتوزيــع عــادل علــى األحيــاء املختلفــة لارتقــاء بالعمــل وتلبيــة 
حاجــات املواطنــني يف كافــة املجــاالت. وفــق خطــة اســتراتيجية قائمــة علــى رؤيتهــا االســتراتيجية » نحــو مدينــة متقدمــة اقتصاديــًا 
وذات تنميــة مســتدامة، حيــث تســعى البلديــة لتحقيــق رؤيتهــا مــن خــال اعتمــاد مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية/ األولويــات 

التنمويــة مــن أهمهــا: 10

تطوير شبـة املياه ورفع وكفاءتها وضمان حصول املواطنني على مياه عذبة وصاحلة للشرب. 	 

6   االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة أمان. 0202. نظام النزاهة يف هيئات احلـم احمللي، بلدية غزة منوذج، رام اهلل، فلسطني. ص 10.

http://www.modb.ps/main/about_category/4 7  املوقع االلـتروني الرسمي لبلدية دير البلح

 /http://molg.ps/ar ،8   املوقع االلـتروني لوزارة احلـم احمللي

9  املوقع االلـتروني لصندوق تطوير واقراض البلديات، 

10   اخلطة التنموية لبلدية دير البلح 2018-2021، وزارة احلـم احمللي، غزة، 2018. ص ص 21- 45.



10

واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

استـمال شبـات الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار وتطوير القائم منها.	 

حتسني حالة الطرق العامة والداخلية اجلديدة وصيانة القائم منها.	 

تطوير قطاع النفايات الصلبة وحتسني النظافة العامة.	 

حتسني مستوى املشاركة املجتمعية يف التخطيط العمراني.	 

حتسني اخلدمات التعليمية والثقافية والرياضية. 	 

تعزيز قدرة البلدية على زيادة االستثمار السياحي والزراعي التجاري واحلريف يف املدينة.	 

حتسني قدرة البلدية يف التعامل مع الـوارث واألزمات.	 

االهتمام بذوي اإلعاقة والعمل على دمجهم يف املجتمع وتوفير اخلدمات الازمة لهم.	 

يتـــون املجلــس البلــدي حاليــا مــن 9 أعضــاء منهــم ســيدتان، ومنــذ تولــى املجلــس مهامــه ومــن أجــل تعزيــز مبــادئ الشــفافية 
واملســاءلة مت تشـــــيل 9 جلــــان متخصصــــة ملتابعــة امللفــات والقضايــا الداخليــة واخلارجيــة للبلديــة، وتقــــوم هــــذه اللجــــان 
بتقــــدمي تقاريرهــا الدوريــة للمجلــس. البلديــة ومــن خــال تبنيهــا إجــراءات تعــزز مبــادئ الشــفافية واملشــاركة واملســاءلة 

املجتمعيــة، اســتطاعت االنتقــال يف التصنيــف مــن +B إلــى ++B حســب تصنيفــات صنــدوق اقــراض وتطويــر البلديــات. 11

ثانيًا: نظام النزاهة ومكافحة الفساد يف بلدية دير البلح  
واقع قيم النزاهة يف بلدية دير البلح . 	

تعــرف النزاهــة بأنهــا مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــاص يف العمــل، وااللتــزام بالســلوكّ  القــومي مببــدأ جتنــب 
تضــارب املصالــح، واالهتمــام باملصلحــة العامــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عامــة عليــا علــى اإلعــان عــن أي نــوع مــن تضــارب 
املصالــح  قــد ينشــأ، بــني مصاحلهــم اخلاصــة واملصالــح العامــة التــي تقــع يف إطــار مناصبهــم، كأن يجمــع الشــخص بــني الوظيفــة 
ــدة، كاملناقصــات  ــح يف مجــاالت عدي ــا( يف املصال ــك تعارضــاً ) تضارب ــق ذل ــد يخل ــح يف القطــاع اخلــاص، إذ ق ــة ومصال احلـومي
أو العطــاءات أو املواصفــات أو الضرائــب أو الرســوم اجلمركيــة، مــا يـــدي إلــى احتمــال حســم هــذا التعــارض، مبــا يتماشــى مــع 
مصاحلــه اخلاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة. وتشــمل هــذه املجموعــة مــن القيــم، أيضــا، منــع تلقــي املوظــف العــام أي مقابــل 

مالــيّ  )الرشــوة( مــن مصــدر خارجــي، للقيــام بــأي عمــل يـثــر يف املصلحــة العامــة، أو يـــدي إلــى هــدر املــال العــام.12

أعضاء املجلس البلدي  	.	

يخضــع أعضــاء املجلــس البلــدي إلــى أحـــام قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997، إال أن  املجالــس البلديــة يف 
احملافظــات اجلنوبيــة ال تعمــل وفــق نظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة رقــم )3( للعــام 2017 الــذي نصــت املــادة رقــم 
)4 البنــد 10( منــه علــى إلــزام الرئيــس واألعضــاء تقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة عنــد تســلم مهامهــم يف املجلــس، إضافــة 
إلــى نفــس املــادة البنــد رقــم 8 نصــت علــى إلــزام رئيــس املجلــس تســليم الهدايــا الشــخصية التــي يتحصــل عليهــا بحـــم 

وظيفتــه والتــي تزيــد قيمتهــا عــن 100 دينــار أردنــي، وإعــام املجلــس بالهدايــا التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك. 

وحــول آليــات التعامــل مــع الهدايــا يف بلديــة ديــر البلــح، فإنــه ال يوجــد أدلــة أو سياســات تنــص علــى آليــات التعامــل مــع 
الهدايــا، مــن حيــث القبــول أو التســجيل واإلبــاغ، ولـــن يبقــى تقديــر املوقــف متــروك للموظــف أو اجلهــة التــي تقــدم لهــا 
ــا، إضافــة إلــى أن طاقــم العمــل يعمــل وفــق  الهديــة، مــع وجــود تعليمــات مــن وزارة احلـــم احمللــي بعــدم قبــول أي هداي
ــة الســيما  ــا مــن أي مــن أصحــاب املصلحــة مــع البلدي ــول أي هداي ــة بعــدم قب ــة متعــارف عليهــا يف البلدي منظومــة قيمي

املورديــن.13

ــة احملليــة، وفــق مــا جــاء يف قانــون الـســب غيــر املشــروع  أمــا فيمــا يخــص إقــرار الذمــة املاليــة لرئيــس وأعضــاء الهيئ
11   مقابلة مع السيدة ليدا زهير أبو العطا، رئيس شعبة العاقات العامة واالعام، بتاريخ 2022-6-12.

12   النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، أمان، الطبعة الرابعة 2016. ص 53.

13  اراء متعددة للشـون اإلدارية، والدائرة املالية /مقابات عقدت بتاريخ 2022-5-23. 
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بلدية دير البلح – دراسة حالة

للعــام 2005، وكمــا ورد يف املــادة )2( واملــادة رقــم )16( فإنهــم ملزمــون بإيــداع الذمــة املاليــة عنــد اســتام مهــام عملهــم 
لــدي هيئــة الـســب غيــر املشــروع، إال أن واقــع احلــال يف بلديــة ديــر البلــح كغيرهــا مــن البلديــات ال يقومــون بإيــداع تلــك 

االقــرارات.14

متثيل املجلس  	.	

ــس ينتخــب رئيســه وأعضــاؤه  ــة مجل ــة احمللي ــى إدارة الهيئ ــى »يتول ــة عل ــات احمللي ــون الهيئ ــادة رقــم )3( مــن قان تنــص امل
انتخابــاً حــراً ومباشــراً وفقــاً ألحـــام قانــون االنتخابــات«، وقــد عقــدت اخــر انتخابــات يف بلديــة ديــر البلــح يف 27 ينايــر 
2005 15، ونظــرا لعــدم اجــراء االنتخابــات احملليــة يف قطــاع غــزة، فــإن السياســة املتبعــة يف بلديــة ديــر البلــح كغيرهــا مــن 
بلديــات قطــاع غــزة هــي سياســة التعيــني، حيــث املجلــس احلالــي قــد مت تعينــه بتاريــخ 11 يونيــو 2020 خلفــا للمجلــس 
الســابق، وحصــل املجلــس احلالــي علــى مصادقــة وزارة احلـــم احمللــي يف قطــاع غــزة ليباشــر أعمالــه وفــق قــرار التـليــف 
ويعتقــد رئيــس املجلــس أنــه مت األخــذ بعــني االعتبــار التوزيــع اجلغــرايف ملناطــق مدينــة ديــر البلــح عنــد تشـــيل املجلــس، 
وبالنســبة لتمثيــل النســاء فــإن املجلــس التــزم بنظــام الـوتــة النســوية وفــق قانــون االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2005، حيــث 

يضــم املجلــس املـلــف ســيدتني مــن أصــل 9 أعضــاء أي بنســبة 22 %.

وفيمــا يخــص طبيعــة تركيبــة املجلــس العمريــة، فــإن التوزيــع العمــري ألعضــاء املجلــس، فــإن مشــاركة الشــباب لــم تتعــدى 
11 % مــن أعضــاء املجلــس )1 مــن أصــل 9 أعضــاء اقــل مــن 35 ســنة(16.

استقاللية قرارات املجلس                                      	.	

يعتمــد حتليــل مـشــر قيــاس مــدى اســتقالية قــرارات املجلــس البلــدي مــن خــال التعــرف علــى آليــة تأســيس املجلــس 
ــي، وأي نزاعــات قائمــة مــا بــني املجلــس واجلهــات  البلــدي، والعاقــة مــع الهيئــات الرســمية الســيما وزارة احلـــم احملل

احلـوميــة األخــرى، حــول آليــات حــل تلــك النزاعــات.

ــة يف العــام  ــات بلدي ــذ آخــر انتخاب ــة من ــي بسياســة التعيــني للمجالــس البلدي  نتيجــة الســتمرار عمــل وزارة احلـــم احملل
2005، فــإن ذلــك أّثــر علــى اســتقالية املجلــس البلــدي يف اتخــاذ القــرارات بعيــداً عــن التعــرض للضغوطــات مــن األطــراف 
ــن  ــد م ــة يف العدي ــه عرضــة للضغوطــات اخلارجي ــدي وترك ــس البل ــل املجل السياســية، ممــا أضعــف مــن اســتقالية عم

القضايــا. 

وحــول العاقــة مــع الــوزارات املختصــة الســيما وزارة احلـــم احمللــي، فــإن العاقــة متيــل إلــى املركزيــة، مــع اإلشــارة إلــى 
تغييــر يف نهــج العاقــة خــال املرحلــة األخيــرة، حيــث أن لــدى الــوزارة توجهــات مســتمرة لتطويــر أداء البلديــات، حيــث 
بــدأت خــال العــام احلالــي 2022 تطبيــق نظــام تطويــر أداء البلديــات مــن خــال مـشــرات األداء املتعــددة الــذي يعمــل 
علــى قيــاس نقــاط الضعــف ومعاجلتهــا، ونقــاط القــوة وتعزيزهــا، وقــد بــدأت الــوزارة ومــن خــال التعــاون املشــترك مــع 

الهيئــات احملليــة مـخــرا يف تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع املمولــة مــن حصــة البلديــة لــدى الــوزارة.17  

14  مقابلة مع األستاذ عبد اهلل نصر اهلل، نائب رئيس البلدية، وقائم بأعمال مدير وحدة الرقابة الداخلية، بتاريخ 2022-5-25.

 https://www.elections.ps/tabid/641/language/ar-PS/Default.aspx ،15  جلنة االنتخابات الفلسطينية

16  مقابلة مع السيدة ليدا زهير أبو العطا، رئيس شعبة العاقات العامة واالعام، بتاريخ 2022-6-12.

17   مقابلة مع األستاذة منى سـيك، مسـولة التخطيط يف وزارة احلـم احمللي، بتاريخ 2022-6-7.
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واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

إجراءات التوظيف  	.	

الهيكلية اإلدارية 

تنص املادة رقم )19( من قانون الهيئات احمللية على » يجري تعيني موظفي الهيئة احمللية وإحداث الوظائف وإلغاؤها 
وزيادة أو إنقاص مخصصاتها بإثبات ذلك يف املوازنة السنوية«

وال زالــت بلديــة ديــر البلــح تعمــل وفــق الهيـليــة املعتمــدة مــن قبــل وزارة احلـــم احمللــي بتاريــخ 2015/8/11، حيــث لــم يتــم 
عليهــا أي حتديثــات أو إضافــات تتعلــق يف الدوائــر. حيــث يبلــغ عــدد طاقــم العمــل يف بلديــة ديــر البلــح 107 موظفــني/ 
موظفــات بعقــود دائمــة، منهــم 6 ســيدات أي مــا نســبته  5.6 % وتضــم أيضــا طواقــم البلديــة 37 موظفــا/ موظفــة ضمــن 
فئــة عقــود التشــغيل، منهــم ســيدة واحــدة فقــط أي مــا نســبته 2.7 % فقــط. ووفــق العــدد اإلجمالــي للعاملــني والعامــات 
يف البلديــة حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر، فــإن نســبة مشــاركة املــرأة ال تتعــدي 4.8 %. إال أنــه وعلــى الرغــم مــن التمثيــل 
القليــل للنســاء يف شــغل الوظائــف داخــل البلديــة، إال أن النســاء تشــغل مناصــب متقدمــة يف البلديــة حيــث توجــد ثــاث 

نســاء مــن أصــل 6 تشــغل منصــب مــا بــني رئيــس دائــرة وشــعبة. 

وتتابــع دائــرة الشـــون اإلداريــة كافــة القضايــا املتعلقــة باملوظفــني وفــق الوصــف الوظيفــي للدائــرة واملهــام املوكلــة لهــا، حيــث 
يعمــل يف الدائــرة 8 موظفــني كلهــم مــن الذكــور، حيــث ال توجــد نســاء يعملــن يف الدائــرة. وتتولــى دائــرة الشـــون اإلداريــة 
توفيــر األيــدي العاملــة مــن كــوادر إداريــة وفنيــة وعمــال لتســيير شـــون البلديــة وذلــك عــن طريــق دراســة متـاملــة للهيـليــة 
بالتعــاون مــع الدائــرة املاليــة لعرضهــا علــى املجلــس البلــدي وأخــذ املوافقــة عليهــا واســتـمال اإلجــراءات الازمــة مــع وزارة 
احلـــم احمللــي ورغــم قلــة املــوارد املاديــة والظــروف املاليــة التــي مــرت بهــا البلديــة خــال الفتــرة املاضيــة وقلــة حتصيــل 
مســتحقات البلديــة ســواء مــن املـسســات احلـوميــة أو املواطنــني، األمــر الــذي انعـــس علــى تعيينــات املوظفــني بالبلديــة 

إال أن البلديــة عملــت جاهــدة علــى حتســني الوضــع اإلداري.18

وحســب نــص املــادة رقــم )16( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2009 واخلــاص بنظــام موظفــي الهيئــات احملليــة 
فــإن الهيئــات ملزمــة بتشــغيل مــا نســبته 5 % علــى األقــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتبــني احصائيــات طاقــم عمــل 
البلديــة أن عــدد املوظفــني مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يبلــغ موظــف واحــد فقــط، أي بنســبة ال تزيــد عــن 0.5 % وهــي 

ال تتوافــق مــع التوجهــات احلـوميــة نحــو تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــق القــرارات الوزاريــة.

ويف ذات الســياق، فــإن البلديــة منفتحــة للعمــل أيضــا ضمــن البرامــج التشــغيلية التــي تشــجع علــى توظيــف الفتيــات برنامــج 
التشــغيل املمــول مــن صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات والــذي يشــجع ادمــاج النســاء يف عمــل الهيئــات احملليــة، حيــث 
أن الغالبيــة كــن مــن اخلريجــات حيــث مت توظيــف 90 % فتيــات، مقابــل 10 % شــباب، كمــا هــو احلــال أيضــا يف مشــاريع 

أخــرى مثــل مشــروع GIC، والــذي عملــت البلديــة مــن خالــه علــى اســتيعاب 30 فتــاة للعمــل خــال فتــرة كوفيــد 19. 19

 وتعمــل البلديــة مــن خــال التعــاون املســتمر مــع اجلامعــات واملـسســات األهليــة، علــى تقــدمي فــرص التدريــب وتســهيل 
مهــام الطــاب الســيما طلبــة الدراســات العليــا لتنفيــذ دراســاتهم أو التطــوع يف البلديــة، ولـــن ووفــق رئيــس قســم شـــون 
املوظفــني، فــإن البلديــة ال يوجــد لديهــا دليــل خــاص باملتطوعــني يضمــن توصيــف احلقــوق والواجبــات لـــا الطرفــني، ممــا 

يعــزز مــن النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف التعاقــدات والعاقــات مــع املتطوعــني. 

ــة، فــإن أي شــاغر وظيفــي نتيجــة التقاعــد أو الوفــاه أو أي ســبب آخــر ، فــإن  ــات التوظيــف يف البلدي وفيمــا يخــص آلي
البلديــة ملزمــة بإبــاغ وزارة احلـــم احمللــي، والتــي بدورهــا توافــق علــى طلــب إشــغال الشــاغرـ، ومــن ثــم يتــم اتخــاذ 
اإلجــراءات اإلداريــة الازمــة مــن قبــل الشـــون اإلداريــة يف البلديــة مــن نشــر اعــان اســتقطاب موظفــني عبــر الوســائل 
املتاحــة مــن لوحــة اإلعانــات، والصحــف احملليــة وموقــع البلديــة االلـترونــي، حيــث يتــم تشـــيل اللجــان املختصــة بالفــرز 
واملقابــات والتوظيــف وفــق األســس اإلداريــة املتبــع يف البلديــة واملقــرة مــن قبــل احلـــم احمللــي، حيــث يشــارك ممثــل عــن 

وزارة احلـــم احمللــي يف معظــم اللجــان املشـــلة بــدءا مــن الفــرز وانتهــاء باملقابــات.

. http://www.modb.ps/main/about/6 ،18   املوقع االلـتروني لبلدية دير البلح

19  مقابلة مع السيد محمود إسماعيل فياض رئيس قسم الشـون اإلدارية بتاريخ 2022-5-23 .
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بلدية دير البلح – دراسة حالة

وأمــا فيمــا يخــص طواقــم العمــل يف املشــاريع املمولــة مــن صنــدوق متويــل واقــراض البلديــات، واجلهــات التمويليــة األخــرى، 
فإنهــا تتبــع إجــراءات البلديــة واجلهــات التمويليــة، حيــث يتــم اإلعــان والتعاقــد مباشــرة مــن طــرف اجلهــات املختصــة يف 

البلديــة.

وحــول الوصــف الوظيفــي للعاملــني والــذي يحــدد العاقــة املهنيــة بــني األطــراف املتعاقــدة، فــإن الوصــف الوظيفــي يوجــد 
فقــط للموظفــني املثبتــني ووفــق الهيـليــة املعتمــدة لــدى البلديــة، يف حــني ال يوجــد وصــف وظيفــي خــاص مبوظفــي العقــود، 

وإمنــا يتــم اإلشــارة الــى املهــام واملســئوليات مــن خــال بنــود العقــد الــذي ينظــم العاقــة بــني الطرفــني20. 

العالقة مع العاملني والعامالت يف البلدية 	 

ــون اخلدمــة  ــة فيمــا يخــص أنظمــة املوظفــني: مــع مراعــاة أحـــام قان ــات احمللي ــون الهيئ ــادة رقــم )19( مــن قان  تنــص امل
املدنيــة الفلســطيني ولوائحــه التنفيذيــة، يصــدر الوزيــر أنظمــة ملوظفــي الهيئــات احملليــة ومســتخدميها ينــص فيهــا علــى 
واجباتهــم ودرجاتهــم وكيفيــة تعيينهــم وترقيتهــم وعزلهــم وإجازاتهــم واتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة بحقهــم، والعنايــة الطبيــة 
بهــم والتأمــني عليهــم وتخصيــص رواتــب تقاعــد أو مـافــآت لهــم وإعطائهــم عــاوات ونفقــات ســفرية وإيفادهــم يف بعثــات 

دراســية للتخصــص وغيــر ذلــك مــن الشـــون التــي تتعلــق بهــم.21

وحســب اإلجــراءات املتبعــة يف بلديــة ديــر البلــح، فــإن العاقــة القانونيــة التــي تنظــم العاقــة هــي قانــون اخلدمــة املدنيــة، 
ــود  ــن عق ــات ضم ــني واملوظف ــون، يف حــني أن املوظف ــق القان ــة وف ــة كامل ــوق عمالي ــم حق ــني لديه ــني املثبت ــث أن املوظف حي
التشــغيل ال يوجــد لهــم حقــوق وفــق القانــون، وإمنــا تقتصــر حقوقهم/حقوقهــن علــى نهايــة اخلدمــة املتمثلــة براتــب شــهر 
عــن كل ســنة عمــل. ووفــق رئيــس قســم الشـــون اإلداريــة فإنــه لــم يســبق أن كان هنــاك نــزاع عمالــي مــع أي مــن املوظفــني، 
وإمنــا يتــم حــل أي طلبــات عماليــة وفــق القانــون حيــث حتــال املعاملــة وفــق األصــول املاليــة للبلديــة أو لــوزارة احلـــم احمللــي 

للبــت يف مســتحقات املوظــف.

تعزيز إجراءات النزاهة والشفافية واملساءلة يف إجراءات التوظيف والعمل اإلداري 	 

أمــا فيمــا يخــص حتصــني إجــراءات التوظيــف مــن التأثيــر مبظاهــر الواســطة واحملســوبية واحملابــاة، فقــد أكــد رئيــس قســم 
الشــئون اإلداريــة علــى أن كافــة التعينــات تتــم وفــق االحتياجــات الفعليــة للهيـليــة، إضافــة إلــى وجــود عضــو مــن املجلــس 
البلــدي يف جلــان املقابــات لضمــان نزاهــة وشــفافية إجــراءات التعيــني. أمــا فيمــا يخــص ضمــان شــفافية ونزاهــة التعينــات، 
فقــد أكــد أن البلديــة تعتمــد كافــة اإلجــراءات التــي تضمــن نزاهــة عمليــة التوظيــف بــدأ مــن اإلعانــات عبــر صفحــة البلديــة 
ومــرورا باالمتحانــات واملقابــات ضمــن جلــان مشــتركة مــا بــني البلديــة ووزارة احلـــم احمللــي. باإلضافــة لوجــود ممثــل عــن 
املانحــني فيمــا يخــص وظائــف املشــاريع. وعنــد االستفســار عــن عــدم وجــود أي إعانــات منشــورة علــى صفحــة البلديــة، 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي بخصــوص التوظيــف، أكــد علــى أنــه ومنــذ العــام 2018 لــم يتــم اســتحداث أي تعينــات جديــدة 

يف البلديــة، وبالتالــي لــم يـــن هنــاك إعانــات منشــورة، ولـــن يف حــال وجــود حاجــة يتــم اإلعــان.

عملــت بلديــة ديــر البلــح ومنــذ ســنوات قليلــة علــى تعزيــز النظــم االلـترونيــة اخلاصــة باملوظفــني، ممــا عــزز مــن املتابعــة 
والرقابــة علــى عمــل املوظفــني، وبالتالــي حتســني مســتويات املســاءلة الداخليــة، إضافــة الــي اســتحداث دائــرة خاصــة 
بالرقابــة الداخليــة مــع بدايــة عمــل املجلــس اجلديــد يف 2020، تتابــع كافــة اإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة بالتعــاون والتنســيق 

مــع دائــرة شـــون املوظفــني حيــث متثــل جلنــة الرقابــة بعضــو مــن قســم الشـــون اإلداريــة.

يســعى املجلــس البلــدي أيضــا، ملناقشــة التحديــات التــي تواجــه العمــل يف البلديــة، مــن خــال دوريــة االجتماعــات مــع 
الدوائــر املختلفــة، حيــث ينظــم اجتمــاع أســبوعي مــا بــني مــدراء الدوائــر ورئيــس املجلــس البلــدي بحضــور األعضــاء مــن 

ــل 2022  ــد آخرهــا يف ابري ــذي عق ــع املوظفــني ال ــة م ــى االجتماعــات العام ــة إل ذوي االختصــاص، إضاف

ومــن جهــة أخــرى فــإن وجــود عضــو مجلــس بلــدي مـلــف مبتابعــة الشـــون اإلداريــة للبلديــة بشـــل مباشــر، ومــن خــال 
العاقــة املفتوحــة مــع قســم الشـــون اإلداريــة عــزز مــن نظــم املســاءلة الداخليــة، إضافــة إلــى تعزيــز آليــات التواصــل حلــل أي 
إشـــاليات ميدانيــة قــد حتــدث أثنــاء العمــل.  إضافــة إلــى أن البلديــة ومــن خــال دائــرة الشـــون اإلداريــة، تعمــل بشـــل كامل 

20  مقابلة مع السيد محمود فياض، مصدر سابق الذكر. 

21  قانون رقم )1( لسنة 1997م بشأن الهيئات احمللية الفلسطينية.
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واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

علــى تقــدمي التقاريــر الدوريــة التــي تطلــب منهــا لصالــح ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة، وتقــدم اإلجابــات حول استفســارات 
تقاريــر الرقابــة اإلداريــة واملاليــة بشـــل رســمي الــى املجلــس البلــدي، الــذي بــدوره يرفعهــا للديــوان. وحســب رئيــس القســم 

فإنــه لــم يحتــوي تقريــر الديــوان خــال العــام 2020-2021 أي ماحظــات جوهريــة تتعلــق بالشـــون اإلداريــة.22 

شـل رقم )1( هيـلية بلدية دير البلح

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

مدونات السلوك 

فيمــا يتعلــق مبدونــات الســلوك، فإنــه ووفقــا ملــا جــاء يف مقابلــة رئيــس قســم الشـــون اإلداريــة، وغالبيــة الدوائــر األخــرى 
يف البلديــة، فإنــه ال توجــد فيهــا مدونــة ســلوك وظيفيــة. كمــا أن املوظفــني لــم يســبق لهــم أن اطلعــوا علــى مدونــة الســلوك 
وأخاقيــات الوظيفــة العامــة التــي نشــرت مــن خــال ديــوان املوظفــني العــام ســنة 2016، ولــم يســبق ألي مــن املوظفــني/ 
ــي طــورت مــن خــال املـسســات  ــات األخــرى الت ــة، وفيمــا يخــص املدون ــك املدون ــق بتل ــات تتعل ــوا تدريب ــات أن تلق املوظف
األهليــة مثــل ائتــاف أمــان، والتــي وقعــت عليهــا العديــد مــن البلديــات يف قطــاع غــزة، فإنــه أيضــا لــم يتــم التوقيــع عليهــا 

مــن قبــل بلديــة ديــر البلــح، ولــم يتلــَق أي مــن املوظفــني/ املوظفــات تدريبــات تتعلــق مبدونــات الســلوك.23

أمــا فيمــا يخــص العاقــة مــا بــني البلديــة ومقدمــي اخلدمــات العامــة مــن املورديــن والشــركات اخلاصــة، فإنــه ال بــد مــن 
اإلشــارة الــى أن العطــاءات تدخــل ضمــن العقــود اإلداريــة التــي تبرمهــا اجلهــات احلـوميــة أو شــبه احلـوميــة مــع جهــات 
ــني  ــق إرادت ــى أســاس تواف ــوم عل ــد إداري، يق ــة. أي أن العطــاء، وهــو عق ــد مشــتريات عام ــال أو توري ــذ أعم خاصــة لتنفي
علــى إحــداث أثــر قانونــي، ومــن ثــم فــإن العقــد اإلداري هــو عمــل رضائــي بــني طرفــني أحدهمــا شــخص معنــوي، حـومــي 
أو شــبه حـومــي، بقصــد حتقيــق غايــة تتعلــق باملرافــق العامــة، وذلــك ضمــن أثــر قانونــي محــدد ومــن خــال التــزام معــني. 
وتنطبــق العقــود اإلداريــة علــى العقــود التــي يـــون أحــد أطرافهــا جهــة حـوميــة أو شــبه حـوميــة، ويـــون موضوعهــا مرفقــا 
عامــا. لذلــك فــإن موضــوع عطــاءات الهيئــات احملليــة يأتــي ضمــن هــذا الســياق، ألن الهيئــات احملليــة هــي مـسســات 
شــبه حـوميــة، وتتعلــق عطاءاتهــا عــادة باملرافــق العامــة مــن طــرق وإنشــاءات ومــاء وكهربــاء وأماكــن عامــة وغيرهــا، تقســم 
العطــاءات الــى عــدة أنــواع، فبعضهــا يتعلــق بتنفيــذ األعمــال كمشــاريع البنــاء والبنيــة التحتيــة والهندســة والطــرق وغيرهــا، 
وهــو شـــل مــن أشـــال األشــغال العامــة، ويـــون طرفــاه الهيئــة احملليــة وأحــد املقاولــني. وبعــض العطــاءات يتعلــق باملشــتريات 
ــوازم العامــة ومــا شــابه ذلــك، وهــو عبــارة عــن عمليــة توريــد، ويـــون طرفــاه الهيئــة احملليــة وأحــد املورديــن. وهنــاك  والل
ــذ األعمــال  ــق بتنفي ــل ومــا شــابه. وهـــذا فــإن العطــاءات تتعل ــق باخلدمــات االستشــارية والتدريــب والتأهي عطــاءات تتعل

22   مقابلة مع السيد محمود إسماعيل فياض رئيس قسم الشـون اإلدارية  بتاريخ 2022-5-23.

23   السيد محمود فياض مرجع سابق. 
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وتوريــد اللــوازم وتقــدمي االستشــارات، وأطرافهــا همــا اجلهــة احلـوميــة أو شــبه احلـوميــة، وهــي هنــا الهيئــات احملليــة.24

وفيمــا يخــص ضوابــط النزاهــة ملقدمــي اخلدمــات العامــة، فــإن البلديــة ال متلــك مدونــة ســلوك حتــدد العاقــة مــع املوردين 
ومقدمــي اخلدمــات حيــث تقتصــر العاقــة علــى العقــود القانونيــة فقــط التــي تنظــم مــن خــال الدائــرة القانونيــة، حيــث 

تنظــم وتتابــع تلــك العقــود مــن ناحيــة قانونيــة.25 

آليات التعامل مع الهدايا 	 

وفيمــا يخــص التعامــل مــع قضيــة اســتام أو قبــول الهدايــا للموظفــني أو املجلــس البلــدي، فإنــه ال يوجــد أدلــة أو إجــراءات 
مـتوبــة لــدى البلديــة توضــح اإلجــراءات املتبعــة يف تلــك احلــاالت، وإمنــا ووفــق األعــراف املعمــول بهــا يف البلديــة فإنــه ال 
يقبــل أي هدايــا مــن املورديــن بــأي شـــل مــن االشـــال، ويـكــد مديــر الدائــرة القانونيــة للبلديــة يف ذات الســياق أنــه لــم 
يتــم حتــى اآلن إحالــة أي شـــوى لنــا كدائــرة شــئون قانونيــة بحــق أحــد املوظفــني/ات تتعلــق باســتغال املنصــب العــام، أو 

تتعلــق بتلقيــه رشــوة أو هديــة.

وفيمــا يخــص العاقــة مــع مقدمــي اخلدمــات العامــة وشــركات القطــاع اخلــاص فــإن بلديــة ديــر البلــح متتلــك العديــد مــن 
املرافــق التــي يتــم تأجيرهــا/ تلزميهــا  مثــل مبنــي البلديــة االســتثماري، واألســواق، وحــول مضامــني العقــود وهــل تتضمــن 
أي مــن البنــود ذات العاقــة التــي تعــزز مــن النزاهــة والشــفافية، أكــد مديــر الدائــرة القانونيــة علــى أن العاقــة مــا بــني 
البلديــة واملســتأجرين هــي عاقــة تعاقديــة مبنيــة علــى حتصيــل االيجــار يف حــال األســواق املـجــرة، دون وجــود أي تعهــدات 
أخــرى كتقــدمي تقاريــر دوريــة، أو اخلضــوع جللســات املســاءلة مــن قبــل املجلــس البلــدي، ويــرى أن العاقــة مــا بــني البلديــة 
واملســتأجر ينظمهــا قانــون اإليجــارات رقــم 2013/5، والــذي يضمــن العاقــة بــني الطرفــني وفــق مــا هــو منصــوص عليــه، 
حيــث تضمــن العقــود طبيعــة املأجــور، والغــرض منــه، وآليــات الدفــع، والعاقــة مــع البلديــة، ولـــن ال يتطلــب العقــد تقــدمي 
أي تقاريــر أو مــا شــابه. حيــث ميـــن للبلديــة يف حــال االخــال بــأي مــن بنــود العقــد أن تقاضــي املســتأجر وفــق القانــون. 

ــن ومقدمــي اخلدمــات  ــا فيمــا يخــص العاقــة مــع املوردي ــة غالب ــي تواجــه البلدي ــات الت ــى أن التحدي وجتــدر االشــارة إل
واملســتأجرين، تتمثــل باألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي ينتــج عنهــا إشـــاليات تتعلــق بدفــع املســتحقات املاليــة، وتأخيــر 

الدفعــات ممــا يـثــر علــى التزامــات البلديــة يف مجــاالت أخــرى.  

إجراءات الشراء والعطاءات  	.	

 أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998 الــذي يتضمــن وينظــم قواعــد شــراء 
وتوريــد اللــوازم واملشــتريات احلـوميــة، والقانــون الثانــي هــو قانــون العطــاءات لألشــغال احلـوميــة رقــم )6( لســنة 1999 
ــق بالعطــاءات املرتبطــة باألشــغال احلـوميــة. وقــد رافــق ذلــك صــدور كل مــن تعليمــات  والــذي يتضمــن وينظــم مــا يتعل
شــراء اللــوازم العامــة رقــم )1( لســنة 1999، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )201( لســنة 2004، ونظــام عقــد املقاولــة املوحــد 

لعــام 2010 واملعــدل يف العــام 2013 .

ونصــت املــادة )34( مــن قانــون الهيئــات احملليــة علــى« يصــدر الوزيــر نظامــاً للهيئــات احملليــة بشــأن اللــوازم والعطــاءات 
واملقــاوالت ينــص فيــه علــى كيفيــة ابتيــاع اللــوازم وقيدهــا وحفظهــا والتصــرف بهــا وعلــى كيفيــة إجــراء املناقصــات 

ــة«.  ــة احمللي ــة بأشــغال الهيئ ــور األخــرى املتعلق ــاوالت واألم ــدات واملق واملزاي

ويتــم العمــل يف بلديــة ديــر البلــح وفــق القوانــني والقــرارات الســابقة فيمــا يخــص إجــراءات العطــاءات واملشــتريات، حيــث 
يتــم التفريــق يف املشــتريات وفــق مجموعــة مــن احملــددات ميـــن تلخيصهــا كالتالــي: 

يتــم تطبيــق قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998 عندمــا يتعلــق العطــاء مبشــتريات وتوريــدات للهيئــة احملليــة 	 
وميولهــا مجلــس الــوزراء، كشــراء اللــوازم والســيارات واملعــدات وغيرهــا، حيــث تتولــى مديريــة اللــوازم العامــة يف وزارة 

املاليــة متابعــة املنحــة والعطــاء.

24  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، أمان. 6102.بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عطاءات الهيئات احمللية، رام اهلل – فلسطني. ص 6

25   مقابلة مع املستشار يوسف حماد محارب، مدير الدائرة القانونية، بتاريخ 2022-5-23.  
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 أمــا إذا كان املشــروع محــاال مــن مجلــس الــوزراء الــى وزارة االشــغال العامــة واإلســـان، حتــى لــو كان ضمــن حــدود 	 
ــم )6( لســنة 1999،  ــة رق ــون العطــاءات لألشــغال احلـومي ــذ املشــروع حســب قان ــى تنفي ــوزارة تتول ــإن ال ــة، ف البلدي
وتـــون الــوزارة هــي مالــك املشــروع مــن الناحيــة القانونيــة، وال عاقــة للهيئــة احملليــة بالعطــاء والتنفيــذ واإلشــراف.

أمــا إذا كان العطــاء يتعلــق مبشــروع ممــول عــن طريــق صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، فــإن إدارة الصنــدوق، والتــي 	 
تتولــى متابعــة العطــاء وتنفيــذ املشــروع، تطبــق دليــل املشــتريات اخلــاص بالصنــدوق، وهــو دليــل يتفق واألنظمــة املعمول 
بهــا يف احلـــم احمللــي، وتنطبــق قواعــده وأحـامــه مــع املعاييــر الدوليــة والبنــك الدولــي. وتقتصــر عاقــة البلديــة علــى 

تســهيل العمــل واالشــراف علــى التنفيــذ، حيــث تتــم كافــة إجــراءات الشــراء خــارج إطــار صاحيــة البلديــة. 26

ويتــم تســهيل العمــل يف البلديــة يف املشــتريات والعطــاءات مــن خــال قســم املشــتريات الــذي يتبــع إداريــا للدائــرة املاليــة 
ويضــم 3 موظفــني، ويقــوم بـافــة أعمــال الشــراء ومتابعــة العطــاءات وفــق القانــون. حيــث تخضــع جميــع اإلجــراءات 
املتعلقــة بالعطــاءات والتوريــد واملشــتريات للرقابــة الداخليــة واخلارجيــة للبلديــة، وتعتمــد البلديــة يف تعاماتهــا فيمــا يخص 
املشــتريات والتوريــدات والعطــاءات دليــل إجــراءات الشــراء وتوريــد األعمــال الــذي أعدتــه وزارة احلـــم احمللــي والــذي أخذ 
بعــني االعتبــار النظــام املالــي للهيئــات احملليــة ونظــام التوريــد وقانــون العطــاءات واللــوازم العامــة، حيــث تعتمــد البلديــة يف 
نظــام املشــتريات علــى الســلفية وهــي الشــراء مببلــغ اقــل مــن 100 شــيـل، واألمــر املباشــر للشــراء مببلــغ اقــل مــن 1000 
شــيـل، واملمارســة مببلــغ اكبــر مــن 1000 واقــل مــن 15000 شــيـل، وأخيــرا املناقصــة مببلــغ يزيــد عــن 15000 شــيـل.27 

ويـكد مدير دائرة املالية على أن البلديــــة تقوم بتطبيــــق إجــــراءات واضحــــة يف عمليــــات الشــــراء واســــتدراج العــــروض 
وذلــك وفــق القوانــني املعمــول بهــا يف الهيئــات احملليــة يف محافظــات غــزة، حيــــث تتــــم عمليــــة التوريــــدات يف البلديــــة مــــن 
قبــل قســم املشــتريات، وهــي التــي تعمــل علــى إدارة عمليــات الشــراء وإمتــام كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بها. حيث يتــم 

تشـــيل جلــان املشــتريات بعضويــة أعضــاء مــن املجلــس لتنفيــذ اســتدراج العــروض أو العطــاءات.

ويف العطــاءات العامــة، يتــم إعــداد وثائــق خاصــة لـــل مشــروع علــى حــدة، ويرفــق معــه جــداول الـميــات واملخططــات 
إن وجــــدت، وعنــــد اعتمــــاده مــــن القســــم املعنــــي، يعــــرض علــــى وزارة احلـــــم احمللــــي ألخــــذ املوافقــــة، وبعدهــــا يتــــم 
اإلعان عنــــه، ويتــــم تشـــــيل جلنــــة خاصــــة مــــن أعضــــاء املجلــس البلــدي وقسم واملشــــتريات والدائــرة املاليــة والقســم 
املعنــــي، كمــــا تتــــم دعــــوة ممثــــل عــــن وزارة احلـــــم احمللــــي لفتــــح العــــروض اخلاصــــة باملشــــاريع يف اليــــوم والوقــــت 
احملدديــــن يف اإلعان، وبحضــــور الشــــركات املشــــاركة، وتفتح العــــروض يف جلســــة علنيــة، ويتــم اإلفصــاح عــن األســعار 
وقيمــــة الـفــــاالت املطلوبــــة، وحتــــال بعــــد ذلــــك للجنــــة الفنيــــة لدراســــتها، والتــــي بدورهــا تعــد تقريــــرا التخــاذ القــرار 
باإلحالــــة علــــى الشــــركة التــــي فازت بالعطاء، وتتــــم خــــال املشــــروع متابعــــة الشــــركات املنفــذة مــــن قبــل قسم املشاريع 
ومهندسي االشراف، وتقــــوم الدائــــرة املاليــــة مبتابعــــة طلــــب الدفعــــات املاليــــة مــــن البلديــــة ويجــــري تدقيقهــا وصرفهــا 
حســــب األصــــول، وعنــــد االنتهــــاء مــــن املشــــروع، يتــــم تشـــــيل جلنــــة الســــتام املشروع من خال مقارنة املشروع املنجز 

بـراســة العطــاء وتقــدمي تقريــر حــول مــدى التــــزام الشــــركة بشــــروط العقــــد.28

وبحســب رئيــس قســم املشــتريات، فــإن أهــم املشــاكل التــي تواجــه املشــتريات يتمثــل بقلــة مبلــغ الشــراء املباشــرة ممــا يحــد 
ــا قيمــة الشــراء املباشــر 1000  ــوق أحيان ــود تف ــث أن بعــض البن ــل، حي ــار األفضــل واألمث ــى االختي مــن قــدرة القســم عل
شــيـل، إضافــة الــى فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة علــى املورديــن الذيــن يــوردون املشــتريات للبلديــة يشـــل مشـــلة وعبئــا 
علــى كا الطرفــني، حيــث تشـــل مشـــلة للبلديــة يف اســتقطاب املورديــن، ومــن ناحيــة أخــرى يعــزف املــوردون عــن التعامــل 
مــع البلديــة، إضافــة الــى عــدم وجــود دليــل للمورديــن، وإمنــا يتــم العمــل وفــق اخلبــرة واملعرفــة املســبقة للدائــرة املاليــة 

وقســم املشــتريات يف التعامــل مــع املورديــن يف مدينــة ديــر البلــح، واحملافظــات األخــرى.29

ومــن أجــل تعزيــز إجــراءات النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إجــراءات املشــتريات والعقــود؛ فقــد قــام املجلــس البلــدي 
بتعــني عضــو مــن املجلــس مســـول عــن متابعــة كافــة القضايــا ذات العاقــة باملشــتريات والعطــاءات يقــوم باالجتمــاع 
الــدوري مــع الدائــرة ملناقشــة أي مشــاكل أو حتديــات قــد تـثــر علــى نزاهــة وشــفافية املعامــات، إضافــة الــى منــح 
صاحيــات لوحــدة الرقابــة الداخليــة علــى متابعــة كافــة الشـــاوى واالعتراضــات اخلاصــة باملشــتريات والعطــاءات الــواردة 

26   مقابلة مع السيد حازم الفليت، رئيس شعبة املشاريع، واالستاذة كوثر أبو سليسل رئيس شعبة إعداد املشاريع، بتاريخ 2022-5-23. 

27  مقابلة مع السيد شادي عبد اللطيف قاسم، رئيس قسم املشتريات، بتاريخ 2022-5-25.  

28 مقابلة مع السيدة خولة طينب، مديرة الدائرة املالية، وأعضاء الدائرة املالية، بتاريخ 2022-5-23. 

29  مقابلة مع السيد شادي قاسم، مصدر سابق. 
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ــة.30 ــة الداخلي مــن خــال وحــدة الشـــاوى، أو مــن خــال الشـــوى املباشــرة لوحــدة الرقاب

 ويتــم نشــر اإلعانــات عـــن التفاصيـــل الازمــة للعطـــاءات علـــى موقــع البلديــة اإللـترونــي ومواقـــع التواصـــل االجتماعــي، 
باإلضافة إلى الصحـــف، وملدة يوميـــن متتاليـــن، مبا يســـمح باملنافسة، السيما أن للبلديـــة جلنة خاصـــة بالعطـــاءات تعمـــل 
وفـــق القوانني، ولـن ال يوجد لديها دليـــل مفصـــل يســـهل عمليـــة إجـــراءات العطـــاءات واســـتدراج العـروض، وتشــيل جلنة 
فتـــح العطـــاء، وجلنة البـــت، وجلان الشـــراء واالستام االبتدائي والنهائـــي، وغيـــر ذلـــك مـــن األحـام التـــي تضمـن النزاهـة 

واملنافســة بـــني املقاولــني واملوردين.31

واقع مبادئ الشفافية يف بلدية دير البلح . 	

آليات عمل البلدية  	.	

تعنــي الشــفافية ضــرورة وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائمــني عليهــا مبختلــف مســتوياتهم فيمــا يخــص إجراءات تقــدمي اخلدمات، 
واإلفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات احلصــول علــى هــذه اخلدمــات بشـــل علنــي ومتســاِو للمواطنــني جميعهــم، وكذلــك 
القــرارات احلـوميــة املتعلقــة بــإدارة أي جانــب مــن اجلوانــب العامــة، مثــل السياســات العامــة، والسياســات املاليــة العامــة، وحســابات 

القطــاع العــام.32

وحســب الشـــون اإلداريــة واملاليــة يف البلديــة، فإنــه يوجــد لــدى البلديــة نظــم إداريــة وماليــة معمــول بهــا يف البلديــة، وهــي 
موحــدة للبلديــات وهــي مســئولية وزارة احلـــم احمللــي، حيــث يوجــد نظــام مالــي، ونظــم إداريــة متفــق عليهــا، ويتــم 

تصميمهــا وفــق املهــام والهيــاكل األساســية للبلديــات.33  

ومــن خــال مراجعــة صفحــة البلديــة االلـترونيــة، وصفحــة التواصــل االجتماعــي، فــإن البلديــة تقــوم بنشــر التعليمــات 
واملعلومــات للمواطنــني، حيــث تبــني للباحــث مــن خــال مراجعتهــا أن البلديــة تنتهــج شــفافية النشــر فيمــا يخــص إعانــات 
ــف اخلاصــة مبوظفــي املشــاريع، أو يف حــال اإلعــان عــن شــاغر وظيفــي بســبب تقاعــد أي مــن املوظفــني/ات،  التوظي

العطــاءات واملناقصــات.

إال أن البلديــة وعلــى الرغــم مــن نشــر القــرارات اخلاصــة بلجنــة العمــل احلـومــي يف غــزة علــى صفحتهــا اخلاصــة، إال أنهــا 
ال تقــوم بنشــر قــرارات املجلــس البلــدي األســبوعية، وتـتفــي بنشــر فيديــو بشـــل غيــر منتظــم يتضمــن إجنــازات املجلــس 

البلــدي دون اإلشــارة للقــرارات الصــادرة عــن املجلــس.  

نشر املوازنة  	.	

ــع  ــن خــال مشــروع مشــترك م ــروءة، م ــة املق ــة املوازن ــق طريق ــا وف ــى نشــر موازنته ــام 2018 عل ــذ الع ــة من ــل البلدي تعم
صنــدوق اقــراض ومتويــل البلديــات، حيــث تنشــرها علــــى صفحتهــــا الرســــمية بطريقــــة ســــهلة ومفهومــــة للمواطنــــني، 
حيــث أرفقــت يف ملخــص املوازنــة جــداول لـــل مــن املصاريــف حســب تصنيفهــا، واإليــرادات 2021 مــع البيــان الفعلــي 
للعــام 2020 أوضحــت فيهــا املوازنــة التقديريــة للعــام حســب تصنيفهــا، اإليرادات واملصاريــف حســب أقســام البلديــة. 
وقــد قامــت البلديــة بنشــر موازنتهــا املقــروءة للعــام 2019و 2020، 2021 ويـكــد رئيــس قســم احلســابات يف البلديــة أن 
ــة  ــرة املالي ــة، حيــث مت مشــاركة الدائ ــى صفحــة البلدي ــة املقــروءة ونشــرها عل االستشــاري اخلارجــي قــام بإعــداد املوازن
بشـــل مباشــر يف إعــداد املوازنــة املقــروءة إضافــة إلــى اشــراك املجتمــع احمللــي يف ديــر البلــح يف مناقشــة بنــود املوازنــة، 

واملشــاركة يف اجللســة النهائيــة لعرضهــا.34

وجتــدر اإلشــارة الــى أن البلديــة ال تقــوم بنشــر املوازنــة التفصيليــة للبلديــة علــى موقعهــا االلـترونــي، وإمنــا تـتفــي بنشــر 

30  مقابلة مع السيدة خولة طينة، مرجع سابق. 

31  مقابلة مع السيد حازم الفليت مصدر سابق. 

32  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة ) أمان(. النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، الطبعة الرابعة 2016، رام اهلل- فلسطني. ص 60.

33   مقابات متعددة مع دائرة املالية، وشـون املوظفني بتاريخ 2022-5-23. 

34   مقابلة مع السيدة حنان محمد أبو موسى، رئيس قسم احلسابات، بتاريخ 2022-5-23. 
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املوازنــة املقــروءة، وفيمــا يخــص نشــر املوازنــة قبــل البــدء يف تصميــم ونشــر املوازنــات املقــروءة، فإنــه لــم يـــن يتــم نشــر أي 
موازنــات للمواطنــني. 

املصروفــات الفعليــة لبلديــة ديــر البلــح عــن عــام 2020 قــد بلغــت 697312439 شــيـل أي مــا يعــادل 67.97 % مــن 
ــي بلغــت  ــة الت ــة للبلدي ــرادات الفعلي ــك املصروفــات مــن خــال اإلي ــل تل ــام نفســه، حيــث مت متوي املصروفــات املقــدرة للع
687453765 شــيـل والتــي متثــل نســبة 67.01 % مــن اإليــرادات املقــدرة، ومــن خــال املســتحقات علــى البلديــة مــن ذمم 
ماليــة جتــاه موظفيهــا ومــوردي اخلدمــات والتــي بلغــت حتــى نهايــة 2020 مبلــغ 2,880,922,014 شــيـل مقابــل متأخــرات 

ــى املـلفــني )متلقــي اخلدمــات( بلغــت6,809,456,500 شــيـل. عل

ــادة  ــة 2020 ومــع اســتمرار الزي ــاع بنســبة 37.12 %عــن موازن ــام 2021 بارتف ــة الع ــرار موازن ــذي ســاهم يف إق ــر ال األم
التراكميــة ملســتحقات البلديــة علــى املواطنــني، تتـبــد البلديــة مزيــدا مــن االلتزامــات يف ســبيل تقــدمي خدماتهــا للمواطنــني 

فضــا عــن تراجــع خططهــا التطويريــة للبنيــة التحتيــة، ومــا يتطلبــه مــن إحــال واســتبدال معــدات متهالـــة.

ــغ نصيــب  ــام 2019، يف حــني بل ففــي عــام 2020 بلغــت تـلفــة اخلدمــة للمواطــن 83 شــيـا مقابــل 204 شــيـا يف عـــ
الفــــرد مــــن الضـــرائب يف العــام 2020 مــا قيمتــه 0.28 شـيـــــل، مقابــل 0.29 شــيـل يف عــام 2019 

وتظهــر البيانــات املنشــورة مــن خــال موازنــة البلديــة 2021 أن مــا يزيــد عــن ثلــث املصاريــف التشــغيلية تذهــب لفاتــورة 
الرواتــب بنســبة 31.28 %، تليهــا فاتــورة نفقــات املوازنــة التطويريــة للمشــاريع بنســبة 27.39 % ومــن ثــم مصاريــف إدارة 

النفايــات الصلبــة بنســبة 18.60،% وأخيــرا املصاريــف اإلداريــة العامــة بنســبة 13.75 %.35

شـل رقم 1 املوازنة املقروءة 2022

35   البيان التوضيحي للموازنة املقروءة1202 واملنشورة على صفحة البلدية. 
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آليات جمع الضرائب والرسوم  	.	

يشـــير قانـــون الهيئـــات احملليــة رقـــم )1( لســـنة 1997 إلـــى دور الهيئـــات احملليــة يف جمـــع الضرائـــب والرســـوم، كضريبـــة 
األبنيــةّ  واألراضــي ورســــوم اخلدمــات. ويشــــير الواقــــع العملــــي املعمــول بــــه يف  الهيئــــات احملليــة  إلــــى أن آليــــة جمــــع 
هــــذه الضرائــــب والرســـوم تتـــم بإحـــدى طريقتــني، ضرائـــب ورســـوم جتمعهــا الهيئـــة مباشــرة مـــن املواطنــني واملشــتركني 
يف اخلدمات، وضرائـــب ورســـوم تتـــم جبايتهـــا مـــن قبـــل وزارة املالية، ثـــم يتـــم حتويلها للهيئـــات احمللية كضريبـــة األماك 
ورســـوم النقـــل علـــى الطـــرق، مقابـــل نســـبة مئويـــة تخصمهـــا وزارة املالية بـدل نفقاتهـا اإلدارية،36 وتقـــوم غالبيـة البلديـات 
بجمــــع الرســــوم والضرائــــب بنـــاء علــــى آليات محــــددة وواضحــــة للحـــد مـــن إمـانيـــة التاعب فيهـا، وباســـتخدام أنظمـة 
محوســـبة توفر قيـــــود  دفـــــع وخصـــــم محوســــبة وفــــق برنامــــج إلـترونــي تســتخدمه البلديــة بشـــل خــاص ويقــوم علــى 

حتقيــق الرقابــــة علــــى األمــوال وإدارتهــــا.37

املــادة 22 مــن قانــون الهيئــات احملليــة تشــير إلــى أن إيــرادات الهيئــة احملليــة تتـــون مــن الضرائــب والرســوم واألمــوال 
املفروضــة أو املتأتيــة مبقتضــى أحـــام القانــون أو أي نظــام صــادر باالســتناد إليــه أو أي قانــون أو نظــام آخــر نــص فيــه 
علــى اســتيفاء ضرائــب أو رســوم أو مخالفــات للهيئــات احملليــة. وبالتالــي منــح القانــون الهيئــة احملليــة احلــق يف تنظيــم 

ــة.38 ــات القانوني واســتيفاء الرســوم وفــق املقتضي

 وتلتــزم بلديــة ديــر البلــح يف اســتيفاء الرســوم واألمــوال املتأتيــة مبقتضــي احـــام القانــون ال ســيما مــن املصــادر األساســية 
للرســوم والتــي تتمثــل برســوم البنــاء، رســوم اســتخدام امليــاه، رســوم احلــرف واملهــن والصناعــات، رســوم ايجــار أمــاك 
البلديــة، ويتولــى قســم احلــرف واملهــن بالبلديــة إصــدار رخــص ممارســة احلرفــة داخــل نفــوذ البلديــة، وتخضــع كل حرفــة 
لشــروط معينــة ورســوم محــددة وفــق قانــون الهيئــات احملليــة وحتتــاج بعــض احلــرف إلــى موافقــة مــن بعــض الــوزارات 
املعنيــة بســامة املواطنــني، مــن بينهــا موافقــة الصحــة )الطــب الوقائــي(، وزارة العمــل، الدفــاع املدنــي، الزراعــة وذلــك 
ملصلحــة املواطــن، وتوضــح بيانــات البلديــة الــى أنــه يوجــد يف 500 حرفــه مرخصــة يف ديــر البلــح جميعهــا مطالبــة بدفــع 
الرســوم وفــق طبيعــة احلرفــة، كمــا تنقســم  احلــرف تنقســم إلــى أكثــر مــن فئــة، فهنــاك حــرف مشــموله يف النظــام وتلــك 
ــم  ــني، يت ــا مــن املواطن ــا النظــام ، ويف حــال طلبه ــم يتضمنه ــاك حــرف ل ــا وفــق إجــراءات النظــام، وهن ــم التعامــل معه يت
اســتحداثها و اضافتهــا وفــق األصــول املعمــول بهــا يف البلديــة حيــث يتــم تقديــر الرســوم املطلــوب مــن قســم احلــرف ومــن 

ثــم  يصــادق عليهــا املجلــس البلــدي لتصبــح جــزءا مــن النظــام.  

 متيــز البلديــة مــا بــني القوانــني واألنظمــة اخلاصــة باحلــرف واملهــن والصناعــات، مــن خــال، االلتــزام بالقوانــني الصــادرة 
ــة ، وبــني األنظمــة و التــي تصــدر عــن البلديــة مبوجــب الصاحيــة  ــات البلدي ــى كافــة الهيئ ــة والتــي تطبــق عل عــن الدول
التــي منحهــا لهــا القانــون، وتلــك األنظمــة تختلــف مــن بلديــة إلــى أخــرى فيمــا يخــص رســوم وضرائــب احلــرف واملهــن 
والصناعــات، حيــث توجــد لــدى البلديــة معاييــر محــدد ومـتوبــة ومنشــورة ضمــن صفحــة البلديــة باســم دليــل املواطــن 
موضــح فيهــا آليــات الترخيــص، الرســوم ، اجلهــات احملــددة ملنــح الترخيــص و املــدة الزمنيــة املتوقعــة لانتهــاء مــن املعاملــة، 
إضافــة إلــى نشــر تفاصيــل الرســوم مــن خــال إصــدارات البلديــة ،وخاصــة فاتــورة حتصيــل امليــاه. وتقــوم البلديــة مــع 
ــة كل عــام بدعــوة املواطنــني إلــى ضــرورة جتديــد الترخيــص ومتابعتهــم حلــني إصــدار الرخصــة كمــا يقــوم القســم  بداي

بإرســال اإلخطــارات والتــي قــد تصــل ألكثــر مــن مــرة لضمــان إصــدار الترخيــص.

وتعمــل البلديــة علــى تطويــر مبــادئ الشــفافية فيمــا يخــص اجلبايــة والتحصيــل مــن خــال االلتــزام بالقوانــني واألنظمــة 
ونشــرها وتعريفهــا للمواطنــني، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن التســــعيرة معلنــــة علــــى فواتيــر امليــاه. ولقــد طــورت البلديــة 
نظــام محوســب يضمــن الشــفافية فيمــا يخــص الضرائــب والرســوم، حيــث تظهــر الفواتيــر املرســلة للمواطنــني قيــم كافــة 
الضرائــب وطريقــة توزيعهــا وآليــات انفاقهــا39، والبلديــة طــورت أيضــا أدلــة إجرائيــة منشــورة ومتاحــة للجمهــور مــن خــال 
قلــم اجلمهــور، واملواقــع االلـترونيــة املختلفــة تســاهم تلــك األدلــة يف زيــادة الشــفافية يف جمــع الضرائــب والرســوم بهــدف 

36   املادة رقم 61 من قانون الهيئات احمللية. 

37  مقابلة مع السيد إسماعيل عصام صرصور، رئيس قسم احلرف واملهن والصناعات، بتاريخ 2022-5-25. 

38  قانون الهيئات احمللية مصدر سابق. 

39  مقابلة مع السيد، محمد محمود بركة، محاسب يف الدائرة املالية، بتاريخ 2022-5-23.
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حتســني اجلبايــة، وبالتالــي زيــادة اإليــرادات املتأتيــة مــن الرســوم والضرائــب املختلفــة، كونهــا مــن أهــم مصــادر اإليــرادات 
ملوازنــة البلديــة، وبهــدف حتســني التحصيــل عملــت البلديــة علــى اطــاق العديــد مــن حمــات اخلصــم مــن أجــل زيــادة 
التحصيــل علــى مســتوى اجلبايــة مــن املواطنــني بشـــل عــام، وأصحــاب احلــرف واملهــن والصناعــات بشـــل خــاص، حيــث 
أن نســبة االلتــزام بالدفــع تراوحــت حتســنت بعــد تلــك احلمــات، وقــد عملــت البلديــة علــى مراعــاة الظــروف االقتصاديــة 
ــام 2020 بســبب  ــال مت خصــم 40 % مــن رســوم ومســتحقات احلــرف يف الع ــى ســبيل املث ــة للمواطنــني، عل واالجتماعي
 انتشــار كوفيــد 19 وتأثيــره علــى احليــاة االقتصاديــة يف املدينــة، يف حــني بلغــت نســبة اخلصــم يف العــام 2021 مــا نســبته
 30  % بســبب احلــرب علــى غــزة يف مايــو 2021 ومــا تركتــه مــن آثــار اقتصاديــة علــى أصحــاب احلــرف و املهــن و 
الصناعــات، ويف العــام 2022 اطلقــت البلديــة حملــة تخفيــض أيضــا بنســبة 20 % وتــرى البلديــة أن آليــات النشــر املتبعــة 

ــة.40 ــدى البلدي ــزز مــن الشــفافية ل ــور تع ــل للجمه ــات التحصي ــب وآلي لقيمــة الرســوم والضرائ

يقـــوم نظـــام جمـــع الرســـوم والضرائـــب يف البلديـــة علـــى آليــات محـــددة وواضحـــة يعلـــن عنهـــا عبـــر الوســـائل للحــد مــن 
إمـانيــة التاعــب فيــه، كمــا أن النظــام احملوســب يوفــر قيــــود دفــــع وخصــــم محوســـبة وفـــق برنامـــج إلـترونـــي تســـتخدمه 
البلديـــة بشــــل خـــاص يقـــوم علـــى حتقيق الرقابـــة علـــى األموال وإدارتهـــا، مضيفـــا أن كافـــة الضرائـــب والرســـوم تدفـــع 

مباشـــرة يف البلديـــة. 41

شفافية العطاءات واملشتريات  	.	

تعمــل البلديــة ومــن خــال دائــرة املشــاريع التــي تتولــى إعــداد اخلطــط التطويريــة للمدينــة وآليــات تطويــر املرافــق التابعــة 
للبلديــة وإعــداد مقترحــات املشــاريع وتقدميهــا للجهــات املانحــة، للحصــول علــى التمويــل الــازم، إلــى جانــب اإلشــراف 
علــى مشــاريع البلديــة ومتابعــة تنفيــذه، بالتنســيق مــع دائــرة املاليــة والدائــرة القانونيــة يف البلديــة كافــة اإلجــراءات 
اخلاصــة بالعطــاءات واملشــتريات، حيــث تضمــن تلــك العاقــة والتنســيق تنفيــذ مبــادئ الشــفافية يف كافــة مراحــل 
العطــاءات واملشــتريات، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن البلديــة ومــن خــال التزامهــا بقانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( 1998 الــذي 
يتضمــن وينظــم قواعــد شــراء وتوريــد اللــوازم واملشــتريات احلـوميــة، وقانــون العطــاءات لألشــغال احلـوميــة رقــم )6( 
1999 والــذي يتضمــن وينظــم مــا يتعلــق بالعطــاءات املرتبطــة باألشــغال احلـوميــة. فــإن البلديــة متيــز مــا بــني دورهــا يف 
املشــتريات والعطــاءات، حيــث أن غالبيــة العطــاءات اخلاصــة باملشــاريع املمولــة مــن الصنــدوق مثــا، أو أي جهــة متويليــة 

فــإن اإلجــراءات حتــدد وفــق سياســة املمــول، ويـــون دور البلديــة اشــرايف ومتابعــة لضمــان التنفيــذ.42

تلتــزم البلديــة مببــادئ الشــفافية مــن خــال نشــر العطــاءات واملشــتريات اخلاصــة يف البلديــة وفــق النظــام املالــي املعمــول 
ــة الرســمية  ــى الصفحــة االلـتروني ــة العطــاءات عل ــه، وفــق إجــراءات العطــاءات املعمــول بهــا أيضــا حيــث تنشــر البلدي ب
للبلديــة، وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ويف الصحــف احملليــة. ويتــم نشــر املناقصــات ملــدة يومــني يف الصحــف 
احملليــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وتتــم إجــراءات املناقصــات والعطــاءات مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات املعلنــة 
واملنشــورة للمورديــن، بــدءاً مــن اإلعــان، ثــم تشـــيل جلنــة فتــح املظاريــف مــن جهــات االختصــاص يف البلديــة والتــي تتـــون 
يف الغالــب مــن )الرقابــة الداخليــة، املستشــار القانونــي، املشــتريات واملخــازن، اجلهــات الفنيــة املعنيــة، الدائــرة املاليــة، ومــن 
ثــم يتــم تشـــيل جلنــة تقييــم للفصــل يف اجلــودة والنوعيــة، حيــث يتــم الترســية بنــاء علــى توصيــة اللجنــة الفنيــة، وتقريــر 
اجلــودة. وتقــوم البلديــة يف كافــة العطــاءات بفتــح العطــاء مباشــرة أمــام الشــركات، حيــث تعلــن األســعار، أمــام اجلميــع، 
ــادة أو  ــة بالزي ــاك أخطــاء يف احتســاب التـلف ــة، ويف حــال كان هن ــي وإعــادة احتســاب التـلف ــم الفن ــم التقيي ــم يت ــن ث وم
النقصــان يتــم ابــاغ الشــركة باخلطــأ، ولزيــادة الشــفافية يتــم ابــاغ كافــة الشــركات أيضــا بــأن هنــاك خطــأ يف احتســاب 
ــم اعــام الشــركات  ــزة، ويت ــم اعــام الشــركة الفائ ــن الترســية يت ــاء م ــد االنته ــة. وبع ــة املناقصــة يف الشــركة املعني تـلف
األخــرى مــن خــال االعتــذار عبــر البريــد االلـترونــي للشــركات. وتعمــل البلديــة مــن خــال وحــدة املشــاريع علــى تلقــى أي 
اعتراضــات أو شـــاوى تتعلــق بالعطــاءات، واملشــتريات ويتــم التعامــل معهــا وفــق األســس املعتمــدة يف البلديــة. حيــث أن 

40  مقابلة مع السيد عصام صرصور، مصدر سابق. 

41 مقابلة مع األستاذة خولة طينة، مصدر سابق. 

42   مقابلة مع السيدة كوثر أبو سليسل، رئيس شعبة إدارة املشاريع، بتاريخ 2022-5-23. 
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البلديــة تعمــل علــى التوثيــق الورقــي واملرئــي لـافــة مراحــل العطــاء مــن أجــل ضمــان الشــفافية والنزاهــة.43 

ويــرى رئيــس املجلــس البلــدي يف لقــاء تلفزيونــي منشــور علــى صفحــة البلديــة أن تشـــيل جلنــة لتقييــم أداء الهيئــات احملليــة 
وفــق قــرار صــادر عــن جلنــة متابعــة العمــل احلـومــي يف قطــاع غــزة، والتــي تتـــون مــن 125 معيــار مــن ضمنهــا مجموعــة 
مــن املعاييــر التــي تناقــش قضايــا العطــاءات واملشــتريات، إضافــة إلــى محــاور أخــرى تقيــس شــفافية املعامــات املاليــة 
واإلجرائيــة، تســاهم بشـــل فعلــي يف زيــادة شــفافية العطــاءات واملشــتريات، حيــث مت االنتهــاء مــن تعبئــة تلــك البيانــات يف 

بلديــة ديــر البلــخ يف ابريــل 2022، ولــم تســتلم البلديــة نتائــج التقييــم حتــى اآلن.44

شفافية اإلدارة  	.	

  يعمــل يف بلديــة ديــر البلــح 144 موظفــاً؛ موزعــون علــى 7 وحــدات أساســية موزعــة علــى اقســام وشــعب وفــق هيـليــة 
معتمــدة مــن وزارة احلـــم احمللــي يف العــام 2015، كمــا أن البلديــة ومــن خــال اعتمادهــا نشــر كافــة إجــراءات التوظيــف 
خــال الســنوات األخيــرة، فيمــا يخــص املوظفــني مــا قبــل 2018، فــإن إجــراءات التوظيــف وفــق مــا جــاء يف مقابلــة الشـــون 
ــم  ــه ل ــي، إال أن ــة وتعليمــات وزارة احلـــم احملل ــة والعاقــات العامــة، فقــد مت وفــق األســس املعمــول بهــا يف البلدي اإلداري
يتســَن للباحــث االطــاع علــى اإلعانــات القدميــة للموظفــني الســابقني. وتنشــر البلديــة كافــة مــا يتعلــق بالعطــاءات وآليــات 
اجلبايــة والرســوم، وتلتــزم البلديــة بتوصيــات دراســات ائتــاف أمــان التــي صــدرت عنهــا فيمــا يخــص مـشــرات النزاهــة 

والشــفافية يف الهيئــات احملليــة، حيــث طبــق عليهــا عــدة مــرات كان آخرهــا العــام 45.2022 

أمــا فيمــا يخــص نشــر محاضــر االجتماعــات اخلاصــة باملجلــس البلــدي، فإنــه ال يتــم حتــى تاريخــه نشــرها عبــر صفحــة 
البلديــة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي، يف حــني يتــم نشــر أي قــرارات تتعلــق باجلمهــور الســيما القــرارات املتعلقــة 

ــم.46  ــرارات التنظي باحلــرف واملهــن والصناعــات، أو ق

أمــا فيمــا يخــص التقاريــر فــإن اإلدارات املختلفــة تعمــل علــى اجنــاز تقاريــر دوريــة ترفعهــا وتناقشــها مــع املجلــس البلــدي 
يف االجتماعــات الدوريــة، إال أنــه ال يتــم نشــر تلــك التقاريــر،47

نشر الذمة املالية ألعضاء املجلس البلدي  	.	

 
املــادة )2،16( مــن قانــون الـســب غيــر املشــروع لعــام 2005، ينــص علــى« تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة للجهــات املختصــة 
خــال املواعيــد احملــددة لذلــك« لــــم تبـــادر البلديـــة لنشـــر مثـــل هـــذه املعلومــات. كمـــا ال توجـــد مبـــادرات ذاتيـــة مـــن قبـــل 
أعضـــاء املجلــس بالتصريــح عـــن ذممهـــم املاليــة للجمهـــور. علمــا أن اإلفصــاح عـــن املمتلـــات اخلاصــة بأعضـــاء مجالـــس 
الهيئـــات احمللية يعـــّد مـــن املمارســات الفضلـــى يف تعزيز مبادئ الشـــفافية، وهـــو إجـــراء وقائـــي ملنع الوقـــوع يف تضـــارب 
املصالــح مـــن قبـــل األعضــاء. وحســب رئيــس املجلــس البلــدي أنــه لــم تقــم أي جهــة حـوميــة بالطلــب مــن األعضــاء تقــدمي 

اقــرارات ماليــة أو التوقيــع عليهــا ونشــرها حســب األصــول.48

43  مقابلة مع السيد حازم الفليت، رئيس شعبة املشاريع، بتاريخ 2022-5-23.

44  مقابلة مع رئيس املجلس البلدي، دكتور ذياب اجلرو، لصالح تلفزيون الـوفية يف مايو 2202، منشورة على صفحة الفيس بوك اخلاصة بالبلدية. 

45  من خال مراجعة الباحث للموقع االلـتروني للبلدية، وصفحة التواصل االجتماعي، واالطاع علة مناذج إعانات منشورة يف صحيفة فلسطني.

46  مقابلة مع السيدة ليدا أبو زهير أبو العطا، رئيس شعبة العاقات العامة، بتاريخ 2022-6-12.

47   مقابلة مع السيد محمود فياض، رئيس قسم الشـون اإلدارية، بتاريخ 2022-5-23.

48   اراء متعددة من خال مقابات نائب الرئيس، والعاقات العامة، والرقابة الداخلية. 
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واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

واقع نظم املساءلة اخلارجية والداخلية واملساءلة املجتمعية يف بلدية دير البلح . 	

االشراف على اخلدمات ومساءلة مزودي اخلدمات  	.	

فيمــا يخــص اإلشــراف علــى مــزودي اخلدمــات مــن القطــاع اخلــاص فإنــه يتــم اإلشــراف عليهــم مــن قبــل الدوائــر 
ــر  ــا وتوفي ــة وتدقيقه ــة والفني ــة املعامــات املالي ــرة املشــاريع مــن خــال اإلشــراف ومتابع ــة ودائ ــرة املالي املختصــة كالدائ
احللــول ألي إشـــاليات قــد تطــرأ، وفيمــا يخــص الرقابــة الداخليــة تقــوم الدائــرة املاليــة برفــع تقاريرهــا الدوريــة لرئيــس 
املجلس البلدي والدوائر املختصة. كمــــا تتــــم آليــــة اإلشــــراف حســــب ممــــول املشــــروع، فــــإذا كان التمويــــل مــــن صنــدوق 
البلديــــات، يقــــوم الصنــــدوق بتعيــــني شــــركة إشــــراف خاصــــة، وجتــــري مســــاءلة املقاولــــني مــــن قبــــل املشــــرفني حســب 
شــــروط العقــــد. وتقتصــر العاقــة مــع املقاولــني علــى دائــرة املشــاريع واملشــرفني علــى املشــروع، ويتــم رفــع تقاريــر اإلجنــاز 

مــن قبــل املشــرفني لدائــرة املشــاريع التــي بدورهــا ترفــع تقاريرهــا للمجلــس البلــدي.49

 تعمــل دائــرة الرقابــة الداخليــة علــى ضبــط اجلــودة للخدمــة املقدمــة للجمهــور، وتقــوم هــذه الدائــرة بإعــداد تقاريرهــا 
بشـــل دوري عــن مــزودي اخلدمــة العامــة وتقدميهــا للمجلــس البلــدي مباشــرة مــن خــال رئيــس املجلــس البلــدي.50

التقارير الدورية للمجلس البلدي  	.	

فيمــا يخــص إشــراف رئيــس املجلــس علــى عمــل الهيئــة واملوظفــني، فــإن هنــاك مســتويات متعــددة لإلشــراف تتــم مــن خــال 
ــة وللمجلــس حســب اختصاصــات  ــة لرئيــس الهيئ ــة األســبوعية والشــهرية والربعي ــة والفني ــة واإلداري ــر املالي رفــع التقاري
اللجــان الدائمــة، أو اللجــان املـقتــة التــي يتــم تشـــيلها وفــق قضايــا محــددة، إضافــة إلــى االجتماعــات الدوريــة يف الدوائــر، 

والتــي تتــم بشـــل أســبوعي يــوم كل خميــس مــا بــني مــدراء الدوائــر ورئيــس املجلــس البلــدي.51

وتـكــد مســـولة العاقــات العامــة واالعــام يف البلديــة، علــى أن املجلــس اعتمــد آليــة البــاب املفتــوح للتعامــل مــع قضايــا 
املوظفــني حيــث عقــد رئيــس املجلــس منــذ توليــه مهــام الرئاســة أكثــر مــن لقــاء مباشــر وعبــر قنــوات التواصــل االلـترونــي 
مــع املوظفــني بهــدف مناقشــة التطــورات اإلداريــة والتحديــات التــي تواجــه العمــل يف األوقــات العاديــة، وأوقــات الطــوارئ 

ال ســيما يف ظــل جائحــة كورونــا.52 

وال تعمــل البلديــة علــى نشــر تقاريرهــا بشـــل دوري علــى مواقــع البلديــة االلـترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي بغيــة 
توفيرهــا كمصــدر للمعلومــات للجمهــور، ممــا يســاهم يف زيــادة قــدرة املجتمــع احمللــي واملختصــني علــى املســاءلة للمجلــس 

البلــدي حــول قراراتــه.

ويناقــش املجلــس البلــدي التقاريــر بشـــل منتظــم وبطريقــة دوريــة حيــث يتــم عقــد مــا بــني 3-4 لقــاءات شــهرياً للمجلــس، 
ممــا يفتــح املجــال بشـــل واســع ملســاءلة اجلهــاز التنفيــذي ومتابعتــه مــن قبــل املجلــس، باإلضافــة أن للمجلــس ذراعــا رقابيــا 

فعــاال وهــو دائــرة الرقابــة الداخليــة. 53

49  مقابلة مع السيدة خولة طيبنة، مصدر سابق. 

50  مقابلة مع السيد عبد اهلل نصر اهلل، قائم بأعمال مدير وحدة الرقابة ومساعد رئيس البلدية بتاريخ 2022-5-25.

51   مقابلة مع السيد محمود فياض، مصدر سابق. 

52  مقابلة مع السيدة ليدا أبو العطا، مصدر سابق.

53   مقابلة مع السيد عبد اهلل نصر اهلل، مصدر سابق. 
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بلدية دير البلح – دراسة حالة

نظام الشكاوى واالعتراض على قرارات املجلس  	.	

ــة التــي تســتخدم الرقــم املجانــي  ــى تعزيــز نظــام الشـــاوى، حيــث تعتبــر البلديــة مــن البلديــات القليل ــح عل ــة ديــر البل عملــت بلدي
للشـــاوى يف غــزة وهــو الرقــم 115، إضافــة إلــى انشــاء وحــدة خاصــة بالشـــاوى يف العــام 2017 تتـــون مــن موظفــني اثنــني يقومــان 

مبتابعــة الشـــاوى ورفــع التقاريــر إلــى املجلــس البلــدي واإلدارات املختصــة.

ويتم تقسيم الشـاوى يف الوحدة الى: 

شـاوى من مواطن بحق البلدية نتيجة التأخير مبعاملة أو نتيجة حدوث مـرهه ما.	 

شـاوى مواطن بحق مواطن نتيجة جتاوزات تتعلق بالتنظيم أو احلرف. 	 

شـاوى مواطن بحق موظف نتيجة سوء املعاملة أو التعطيل بتنفيذ معاملة. 	 

وتعمــل الوحــدة وفــق نظــام اســتقبال الشـــاوى الـترونيــا مــن خــال منــوذج للشـــاوى منشــور علــى صفحــة البلديــة54، أو مــن خــال 
زيــارة قلــم اجلمهــور وكتابــة الشـــوى يدويــا والتــي حتولهــا إلــى وحــدة الشـــاوى ليتــم التعامــل معهــا وفــق دليــل إجــراءات الشـــاوى 
ــم  ــة، وشـــاوى مدفوعــة يت ــى شـــاوى مجاني ــث الرســوم ال ــن حي ــة م ــف الشـــاوى يف البلدي ــح. وتصن ــر البل ــة دي اخلــاص يف بلدي
حتصيــل 10 شــيـل مقابــل الشـــاوى لضمــان اجلديــة واملتابعــة مــن املواطنــني حســب وجهــة نظــر مســـول وحــدة الشـــاوى. وتعمــل 
البلديــة علــى ضمــان النزاهــة والشــفافية يف متابعــة الشـــاوى مــن خــال اعتمــاد دليــل للشـــاوى واضــح ومحــدد ومعلــوم للمواطنــني، 
إال أنــه غيــر منشــور علــى موقــع البلديــة، ويوضــح الدليــل األوراق املطلوبــة للشـــوى، قنــوات الشـــوى واالســتجابة، املــدد الزمنيــة 

اخلاصــة بالشـــوى، آليــات االعتــراض ومــدد االعتــراض أيضــا.55

ــات التواصــل  ــاك مجموعــة مــن آلي ــدي، فحســب العاقــات العامــة هن ــى قــرارات املجلــس البل أمــا فيمــا يخــص االعتراضــات عل
ــا، أو  ــرد عليه ــس ملناقشــتها وال ــس املجل ــع لرئي ــي بدورهــا ترف ــور والت ــم اجلمه ــا مــن خــال تقــدمي شـــوى يف قل ــراض، أم واالعت
مــن خــال سياســة البــاب املفتــوح التــي ينتهجهــا رئيــس املجلــس البلــدي باســتقبال املواطنــني يوميــا لتلقــى الشـــاوى، أو مــن 
خــال االعتــراض لــدى الرقابــة الداخليــة والتــي بدورهــا تعمــل علــى إحالــة االعتــراض للمجلــس البلــدي، أو تقــوم مبعاجلتــه وفــق 

صاحياتهــا56

وفيمــا يتعلــق بالشـــاوى الرســمية بحــق البلديــة، فإنــه ميـــن للمشــتـي التوجــه إلــى القضــــاء )احملاكــم النظاميــــة( للنظــــر 
يف قضيته، أو التوجــــه إلى محـمــــة العــــدل العليــــا، حيــــث تعتبــــر القــــرارات الصــــادرة عــن الهيئــــة احملليــة قــرارات إداريــة 
ملزمــة بصفتهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة. وقــد أتــاح القانــون الطعــن يف القــرارات اإلداريــة عــن طريــق األفــراد أو الهيئــات 
املتضــررة، برفــع شـــوى أو طلبــات طعــون حملـمــة العــدل العليــا للنظــر فيهــا علــى اختصاصــات هــذه احملـمــة احملــددة بقانــون 
تشـــــيل احملاكــــم النظاميــــة، والتــــي مــــن ضمنهــــا الطلبــــات التــــي يقدمهــــا ذوو الشــــأن بإلغــــاء اللوائــــح أو األنظمــــة أو القــــرارات 

اإلداريــــة النهائيــــة التي متس باألشــــخاص أو األمــــوال الصــــادرة عــــن أشــخاص القانــون. 

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن القضايــا بـافــة أنواعهــا مثــل مخالفــات املهــن واحلــرف، وممارســات البنــاء دون ترخيــص، ومـــاره صحيــة 
بحــق اآلخريــن، وإعاقــة حركــة املــرور وأي قضايــا أخــرى بلغــت يف العــام 2021 مــا يقــارب 1000 قضيــة مرفوعــة مــن قبــل البلديــة 
بحــق اآلخريــن يف محـمــة البلديــات التابعــة لبلديــة ديــر البلــح، يف حــني ال يوجــد أي قضايــا مرفوعــة بحــق البلديــة مــن قبــل 

املواطنــني، ويعتقــد مديــر الدائــرة القانونيــة أن املشـــلة تتمثــل بضعــف التنفيــذ ممــا يســاهم بتراكــم القضايــا.57

التدقيق الداخلي     	.	

يوجــد لــدى البلديــة دائــرة للرقابــة الداخليــة تتابــع أعمــال اإلدارات املختلفــة إداريــا، كمــا أنهــا تقــوم بدورهــا يف الرقابــة علــى 
عاقــات املوظفــني باملورديــن واجلهــات اخلارجيــة، وتتابــع تقاريــر األداء للموظفــني.58 

 http://www.modb.ps/complaints ،54   منوذج تقدمي الشـوى الـترونيا

55   مقابلة مع السيد حميد يوسف الفليت، مسـول وحدة الشـاوى، بتاريخ 2022-5-25.

56  مقابلة مع السيدة ليدا أبو العطا، مصدر سابق.

57   مقابلة مع السيد يوسف محارب، مدير الدائرة القانونية، بتاريخ 2022-5-23. 

58   مقابلة مع السيد عبد اهلل نصر اهلل، مصدر سابق.
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واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

وال يوجــد يف البلديــة دائــرة للتدقيــق املالــي، حيــث تقــوم الدائــرة بأعمــال الرقابــة املاليــة علــى كافــة املعامــات واإلجــراءات مــن أجــل 
ضمــان ســامة إجــراءات املعامــات املالية.

أمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة والتدقيــق علــى أنشــطة البلديــة اخلارجيــة: احلــرف والصناعــات، املنشــآت اخلارجيــة، وممتلـــات البلديــة 
فــإن الدوائــر واألقســام املختلفــة يف البلديــة تقــوم بدورهــا الرقابــي والتدقيــق يف هــذا املجــال، حيــث تظهــر أنشــطة البلديــة املنشــورة 
علــى املوقــع الرســمي، وموقــع التواصــل االجتماعــي للبلديــة عشــرات الزيــارات امليدانيــة للمتابعــة والرقابــة والتفتيــش، إضافــة إلــى 

العديــد مــن اإلعانــات التعميمــات بخصــوص مخرجــات املتابعــة والتفتيــش والتدقيــق.59

التدقيق والرقابة اخلارجية  	.	

وعلــى صعيــد الرقابــة والتدقيــق اخلارجــي، تخضــع البلديــة للرقابــة والتدقيــق الســنوي ووفــق مواعيــد محــددة مــن قبــل عــدة 
جهــات حـوميــة وزارة احلـــم احمللــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وشــركة تدقيــق خارجــي مســتقلة لتدقيــق تقاريرهــا املاليــة 
الســنوية، الرقابــة مــن قبــل جلنــة االمــن والداخليــة واحلـــم احمللــي يف املجلــس التشــريعي، إضافــة إلــى وزارة املاليــة التــي تقــوم بــدور 
الرقابــة املســبقة للعمليــات املاليــة. حيــث تتمتــع اجلهــات الرقابيــة بـافــة الصاحيــات املخولــة لهــا وفــق القانــون ويحــق لهــا طلــب 
كافــة امللفــات واملســتندات. حيــث أن تلــك اجلهــات ميـنهــا الوصــول إلــى كافــة الســجات واملعامــات املاليــة علــى مســتوى البلديــة.

فديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يقــوم بــدوره الرقابــي وفــق قانــون رقــم )15( لســنة 2004 علــى مســتويني، رقابــة مســتمرة مــن 
خــال التعاطــي مــع القضايــا املطروحــة علــى الــرأي العــام مثــل قضيــة الواجهــة البحريــة ومــا رافقهــا مــن احتجاجــات وشـــاوى بحــق 
البلديــة، وتقــدمي تقريــر للبلديــة للتعامــل مــع القضيــة حيــث أخــذت البلديــة يف العديــد مــن التوصيــات التــي قدمــت يف التقريــر، 

إضافــة لتقــدمي توصيــات يف حــال وجــود أي شـــوى بحــق البلديــة حيــث يتــم تقــدمي تقريــر خــاص بـــل حالــة علــى حــدة.60

وتقــوم البلديــة بدورهــا بنشــر ومناقشــة تقاريــر التدقيــق اخلارجــي والــرد عليهــا وفــق األصــول القانونيــة واالداريــة.  ومتابعــة كافــة 
التوصيــات واملاحظــات والعمــل علــى تعديلهــا وإصاحهــا بهــدف تافيهــا يف التقاريــر الاحقــة. ومــن خــال مراجعــة املوقــع 
االلـترونــي للبلديــة، تبــني أن البلديــة قامــت بنشــر كافــة تقاريــر التدقيــق املالــي منــذ العــام 2019 وحتــى تاريــخ إعــداد التقريــر 

 كمــا تخضــع البلديــة للرقابــة غيــر الرســمية مثــل الرقابــة مــن قبــل جلــان األحيــاء، واملـسســات األهليــة، واللجــان املجتمعيــة املختلفــة 
حيــث حتــرص البلديــة عبــر دائــرة العاقــات العامــة علــى عقــد لقــاءات مــع املســتفيدين مــن خدمــات البلديــة بشـــل مســتمر 

للمشــورة وتبــادل اآلراء، وتقييــم أداء البلديــة61.

املساءلة واملشاركة املجتمعية  	.	

مــن خــال مراجعــة مســتندات اخلطــة االســتراتيجية، بــدا واضحــا مشــاركة املجتمــع احمللــي يف كافــة مراحــل التخطيــط 
بــدأً مــن حتديــد االحتياجــات واألولويــات التنمويــة، مــرورا باملشــاركة يف جلــان التخطيــط األربعــة وجلــان التقييــم واملتابعــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، عــززت البلديــة مــن خــال تـليــف عضــو مجلــس بلــدي مبتابعــة ملــف جلــان االحيــاء، ودائــرة العاقــات 
العامــة، العمــل مــع املجتمــع احمللــي مــن خــال إعــادة تشـــيل جلــان االحيــاء، حيــث وضــح رئيــس شــعبة العاقــات العامــة 
يف البلديــة أنــه يوجــد حاليــا 16 حيــا يتــم إعــادة  تشـــيلها واعتمادهــا مــن املجلــس وفــق توجهــات املجلــس البلــدي، ووزارة 
احلـــم احمللــي التــي عملــت علــى اصــدار قــرارات بإعــادة تشـــيل جلــان االحيــاء، وقامــت بتطويــر وإعــداد نظــام داخــل 
لتلــك اللجــان، وقــد عمــل املجلــس علــى زيــادة صاحيــات تلــك اللجــان مــن أجــل تعزيــز دورهــا مــن خــال إشــراكها املســتمر 
يف أعمــال جلنــة التواصــل يف املجلــس البلــدي. وتســعى البلديــة إلــى زيــادة مشــاركة النســاء يف العمــل املجتمعــي مــن خــال 
البــدء يف تشـــيل مجلــس نســوي تنســيقي للجــان، يعمــل علــى تعزيــز مشــاركة النســاء يف داخــل األحيــان فيمــا يخــص قضايــا 

املشــاركة وحــل املشــاكل.

وفيمــا يتعلــق بدعــم فــرص تنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة والتفاعــل يف اتخــاذ القــرارات يف الهيئــة احملليــة، يـكــد قســم 

59  مقابلة مع السيد إسماعيل صرصور، مصدر سابق. 

60  مقابلة مع السيد محمود فياض، رئيس قسم الشـون اإلدارية، بتاريخ 2022-5-23. 

61  مقابلة مع السيد عبد اهلل نصر اهلل، مصدر سابق. 
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العاقــات العامــة أن املجلــس البلــدي قــد انتهــج اســتراتيجية املشــاركة املجتمعيــة كنهــج عمــل للمجلــس، يف كافــة القضايــا 
التــي تطــرح علــى املجلــس الســيما يف مجــال التخطيــط وتنفيــذ املشــاريع. وتعمــل البلديــة ومــن خــال التنســيق والتشــبيك 
ــة،  ــز املشــاركة واملســاءلة املجتمعي ــة اخلاصــة بتعزي ــادرات املجتمعي ــد مــن املب ــذ العدي ــى تنفي ــة عل مــع املـسســات األهلي
إضافــة إلــى تطويــر قــدرات العاملــني والعامــات يف البلديــة يف مجــال املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة مــن خــال املشــاركة 
يف الــدورات التدريبيــة التــي تعقدهــا املـسســات األهليــة، وعلــى الرغــم مــن جائحــة كرونــا واإلجــراءات التــي اتخــذت خــال 
العــام 2021 إال أن  املجلــس ومــن خــال تشــجيع املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة، قــد نظــم مــا بــني 5-7 لقــاءات مفتوحــة 
منــذ توليــه مهــام منصبــه، إضافــة إلــى اعتمــاد عقــد لقــاءات دوريــة يف األحيــاء يحضرهــا رئيــس املجلــس البلــدي أو مــن 
ينــوب عنــه ملناقشــة أي مشــاكل، أو للمشــاركة يف جلســات املســاءلة وحتديــد االحتياجــات، حيــث يتــم عقــد تلــك اللقــاءات 

داخــل االحيــاء يف املســاجد أو الدواويــن اخلاصــة بالعائــات.

ــة  ــإن البلدي ــة، ف ــة يف مجــال املشــاركة واملســاءلة املجتمعي ــة العامل ومــن خــال عاقــات التشــبيك مــع املـسســات األهلي
ــا مختلفــة ذات  ــق بقضاي ــة يتعل عقــدت خــال العــام 2021 والعــام 2022 مــا يقــارب مــن 10 -12 لقــاء مســاءلة مجتمعي
عاقــة بعمــل البلديــة، وفيمــا يخــص مشــاركة النســاء يف األنشــطة املجتمعيــة وجلســات املســاءلة، فــإن النســبة األكبــر مــن 

املشــاركني يف الغالــب تـــون مــن النســاء.

وقــد اســتفادت البلديــة مــن خــال العاقــات والتشــبيك مــع املـسســات األهليــة مــن تلقــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة 
يف مجــال تعزيــز قــدرات فريــق العمــل علــى آليــات ومهــارات املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة، وتصميــم املبــادرات املجتمعيــة 
التــي تعــزز مــن املشــاركة، فقــد نفــذت البلديــة العديــد مــن املبــادرات املجتمعيــة بالتعــاون مــع املجتمــع احمللــي واملـسســات 

األهليــة. 62 

رفع الوعي بالفساد ومكافحته . 	

مكافحة الفساد  	.	

أكــد مديــر الدائــرة القانونيــة علــى أنــه ومنــذ ســنوات عــدة لــم يتــم رفــع أي قضيــة فســاد أو شــبهة فســاد بحــق البلديــة 
أو أحــد أعضــاء املجالــس البلديــة الســابقة، وأن اإلشـــالية يف الغالــب تعــود لســوء اســتخدام اإلعــام ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف التحريــض علــى البلديــة دون تقصــي احلقائــق مــن أصحابهــا. وأنــه ال توجــد تعليمــات مخصصــة مـتوبــة 
ومعممــة داخــل البلديــة حــول اإلبــاغ عــن حــاالت الفســادـ حيــث لــم يوقــع املوظفــون علــى وثيقــة مـافحــة الفســاد، وال 

يوجــد سياســات منشــورة حــول املوضــوع.63 

رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط واملناصرة: 	.	

يعتبــــر نشــــر الوعــــي العــــام مبـافحــة الفســــاد أحــــد املرتـــزات األساســية للوقايــة مــن الفســاد ومـافحتــه، ولـــن ذلــك 
غيــر فاعــل يف بلديــة ديــر البلــح، فقــد أكــدت جميــع املقابــات التــي عقــدت مــع طاقــم العمــل يف البلديــة أنــه لــم يســبق 
أن تلقــى العاملــون والعامــات دورات تدريبيــة حــول مـافحــة الفســاد. وتبــني أنشــطة البلديــة املتعــددة خــال الســنوات 
الثــاث املاضيــة أن البلديــة شــاركت يف العديــد مــن ورش العمــل ذات العاقــة بقيــم النزاهــة والشــفافية وآليــات تعزيــز 
املشــاركة املجتمعيــة، دون املشــاركة يف لقــاءات توعويــة حــول الفســاد واشـــاله وآليــات احلــد منــه.64 كمــا ال تقــوم البلديــة 
ــَق املجلــس أو طاقــم العمــل تدريبــات ذات  ــاء القــدرات لطاقمهــا حيــث لــم يتل بإعطــاء املوضــوع أهميــة ضمــن خطــط بن

عاقــة بقضايــا الفســاد.65

62   مقابلة مع السيدة ليدا أبو العطا، مصدر سابق.  

63  مقابلة مع السيد يوسف محارب، مدير الدائرة القانونية، بتاريخ 2022-5-25. 

64  مقابلة مع السيدة ليندا أبو العطا، مصدر سابق.
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واقع احلوكمة يف الهيئات احمللية وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة 

 االستنتاجات

5.1 البيئة العامة للهيئة احمللية

غيــاب العمليــة الدميقراطيــة، واعتمــاد سياســات التـليــف، تشـــان حتديــا أمــام قــدرة الهيئــات احملليــة علــى 	 
ممارســة أدوارهــا وفــق القانــون والــذي مينحهــا الشــرعية االنتخابيــة، يف عاقتهــا مــع اجلمهــور، وبالتالــي احلــد 

مــن أي تدخــات مــن اجلهــات املختلفــة.

لــم يلتــزم رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي بتعبئــة إقــرارات الذمــة املاليــة املنصــوص عليهــا يف قانــون مـافحــة 	 
الـســب غبــر املشــروع للعــام 2005. مــع اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد قانــون معمــول بــه يف بلديــات غــزة أو إجــراء 

يطلــب منهــم تنفيــذ ذلــك.

ال توجــد مدونــات ســلوك تنظــم العاقــة مــع القطــاع اخلــاص واملروديــن فالعاقــة القائمــة فقــط تعاقديــة، دون 	 
النظــر للجوانــب التــي تناقشــها مدونــات الســلوك والتــي تعتبــر مبــادئ حتــّد مــن أي شــبهات فســاد. 

تـثــر املركزيــة اإلداريــة يف العاقــة مــع وزارة احلـــم احمللــي أحيانــا علــى قــدرة البلديــة، حيــث يشــترط موافقــة 	 
وزيــر احلـــم احمللــي/ اإلدارات املختصــة علــى الـثيــر مــن الصاحيــات.

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

يواجـــه املجلــس البلـــدي صعوبـــة يف التمويــل والتواصــل مباشــرة مــع املمولــني، حيــث ينحصــر معظــم التمويــل يف 	 
متويــل صنــدوق متويــل واقــراض البلديــات، مــع وجــود نوافــذ متويليــة أخــرى قليلــة، نتيجــة األوضــاع السياســية 

واملتمثلــة باالنقســام واحجــام العديــد مــن اجلهــات التمويليــة العمــل مــع الهيئــات احملليــة مباشــرة. 

على مستوى قيم النزاهة

تلتــزم بلديــة ديــر البلــح بتمثيــل النســاء يف املجلــس البلــدي وفــق قانــون االنتخابــات والـوتــا النســوية، حيــث 	 
ــس 22 % )2 مــن أصــل 9 أعضــاء(  ــل النســاء يف املجل ــغ نســبة متثي تبل

تتســم سياســات التوظيــف بالنزاهــة مــن خــال اتبــاع إجــراءات واضحــة إلعانــات التوظيــف واالمتحانــات 	 
واملقابــات

 فيمــا يخــص مشــاركة النســاء يف الطاقــم اإلداري، فــإن نســبة مشــاركة النســاء يف بلديــة ديــر البلــح مــا زالــت 	 
ال تتعــدي 6 % وعلــى الرغــم مــن انخفــاض تلــك النســبة، إال أنــه يوجــد 3 ســيدات يشــغلن مناصــب عليــا يف 

البلدية.

ــدي أو 	  ــس البل ــس خاصــة برئيــس وأعضــاء املجل ــل املجل ــن قب ــة ســلوك خاصــة ومعتمــدة م ال توجــد مدون
الطاقــم اإلداري أو مقدمــي اخلدمــات. 

تلتــزم البلديــة بتطبيــــق إجــــراءات واضحــــة يف عمليــــات الشــــراء العــام، واســــتدراج العــــروض وفــق القوانــني 	 
املعمــول بهــا يف الهيئــات احملليــة يف محافظــات غــزة. إال أنــه ال توجــد قوائــم مورديــن معتمــدة مــن اجلهــات 

املختصــة يف البلديــة وال يتــم حتديــث قوائــم املورديــن ســنويا.

ال توجد سياسات واضحة ومنشورة ومعممة على املوظفني تتعلق يف التعامل مع الهدايا. 	 

على مستوى االلتزام مببادئ الشفافية

ــة ورســالة 	  ــدي برؤي ــس البل ــل املجل ــث يعم ــام، حي ــة بشـــل ع ــال البلدي ــادئ الشــفافية يف أعم ــرام مب ــم احت يت
واضحتــني ومنشــورتني، وباســتراتيجية مصوغــة مبشــاركة مجتمعيــة واســعة حــددت املشــاريع واألولويــات فيهــا 

بشـــل تشــاركي.
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شــارك املجتمــع احمللــي بشـــل مباشــر يف صياغــة اخلطــة االســتراتيجية مــن خــال البيــت املفتــوح األول 	 
والثانــي.

 لم يشارك املجتمع احمللي يف لقاءات تقييم اخلطة السنوية.	 

تنشــر البلديــة موازناتهــا بطريقــة واضحــة ومفهومــة للمواطنــني، حيــث مت إعدادهــا حســب آليــة املوازنــة 	 
.2022-2018 لألعــوام  املقــروءة 

يقـــوم نظـــام جمـــع الرســـوم والضرائـــب يف البلديـــة علـــى آليات محـــددة وواضحـــة يعلـــن عنهـــا عبـــر الوســـائل 	 
اإلعامية املختلفة، وقيــــود دفــــع وخصــــم محوســـبة وفـــق برنامـــج إلـترونـــي تســـتخدمه البلديـــة بشــــل خـاص 

يقـــوم علـــى حتقيــق الرقابـــة علـــى األمــوال وإدارتهـــا.

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي تعيينــات منــذ العــام 2018 يف البلديــة، إال أنهــا تســعى الــى االلتــزام بإجــراءات 	 
توظيــف شــفافة، ومتماشــية مــع القوانــني واللوائــح واألنظمــة ذات العاقــة املعمــول بهــا عنــد التعيــني ضمــن 

املشــاريع، أو يف حــاالت احلاجــة لشــغل وظائــف بــدل تقاعــد أو حالــة وفــاة الحــد العاملــني.

ــق النظــام 	  ــة وف ــادئ الشــفافية مــن خــال نشــر العطــاءات واملشــتريات اخلاصــة يف البلدي ــة مبب ــزم البلدي تلت
املالــي، وفــق إجــراءات العطــاءات املعمــول بهــا أيضــا، حيــث تنشــر البلديــة العطــاءات علــى الصفحــة االلـترونيــة 

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

على مستوى نظم املساءلة

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

لــدى البلديــة إجــراءات واضحــة للشـــاوى، ولـنهــا ال تصــدر تقاريــر دوريــة حــول تصنيــف الشـــاوى واألماكــن 	 
وطبيعــة الشـــاوى وتعرضهــا للجمهــور. وإمنــا يقتصــر إعــداد التقاريــر للجهــات املختصــة يف البلديــة أو خــارج 

البلدية.

ال يوجــد دليــل أو سياســات منشــورة توضــح آليــات االعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي، وإمنــا يتــم 	 
ــة رئيــس البلديــة بشـــل  اســتخدام أدوات الشـــاوى املعمــول بهــا أو مــن خــال زيــارة قلــم اجلمهــور أو مقابل

مباشــر.

تلتــزم الدوائــر املختلفــة للبلديــة بعقــد اجتماعــات دوريــة تناقــش فيهــا اإلجنــازات والتحديــات، ممــا يشـــل آليــة 	 
فاعلة للمســاءلة. 

يوجــد لــدى البلديــة دائــرة للرقابــة الداخليــة تتابــع أعمــال اإلدارة املختلفــة إداريــا، كمــا أنهــا تقــوم بدورهــا يف 	 
الرقابــة علــى عاقــات املوظفــني باملورديــن واجلهــات اخلارجيــة، وتتابــع تقاريــر األداء للموظفــني.

ال توجــد يف البلديــة وضمــن الهيـليــة اإلداريــة للدائــرة املاليــة شــعبة للتدقيــق الداخلــي والتــي يفتــرض أن تقــوم 	 
بأعمــال الرقابــة املاليــة علــى كافــة املعامــات واإلجــراءات املاليــة، وتقــوم بإعــداد تقاريــر التدقيــق الداخليــة.

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

يتــم إعــادة تشـــيل 16 جلنــة حــي واعتمادهــا مــن املجلــس البلــدي، للقيــام بدورهــا يف تعزيــز املشــاركة واملســاءلة 	 
املجتمعية.

يتــم العمــل علــى تشـــيل مجلــس تنســيقي نســوي ميثــل كافــة االحيــاء يف مدينــة ديــر البلــح مــن أجــل زيــادة 	 
ــة.  ــى نطــاق البلدي املشــاركة النســوية يف العمــل املجتمعــي عل
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على مستوى رفع الوعي بالفساد ومكافحته

لــم يتــم تقــدمي أي قضيــة فســاد يف احملاكــم بحــق املجلــس البلــدي أو أي مــن املوظفــني، ولــم حتــول . 	
للدائــرة القانونيــة أي شـــوى فســاد مــن قســم الشـــاوى.  

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

لــم يتلــق أعضــاء املجلــس البلــدي، أو الطاقــم التنفيــذي أي تدريبــات للتعريــف بجرائــم الفســاد وآليــات . 	
اإلبــاغ عنــه.
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التوصيات

على مستوى احلكومة ووزارة احلكم احمللي  	.	

تفعيل العملية الدميقراطية من خال دورية االنتخابات يف احملافظات اجلنوبية.	 

 تعزيــز العمــل وفــق الامركزيــة وتطويــر املــوارد املاليــة للهيئــات احملليــة، مــن خــال دفــع املســتحقات 	 
املاليــة للبلديــات واملســتحقة علــى وزارة املاليــة واحلـــم احمللــي، مبــا يعــزز مــن قــدرة البلديــة علــى تقــدمي 

خدمــات أوســع، ورفــع كفــاءة اخلدمــات احلاليــة للمواطنــني.

تطويــر نظــم وسياســات تعمــل علــى تعزيــز ادمــاج النــوع االجتماعــي يف البلديــات، ومراعــاة االلتــزام 	 
بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــق القانــون، مــع ضمــان مراعــاة املوائمــة الفيزيائيــة واخلدماتيــة 

ــات.  ضمــن مرافــق البلدي

على صعيد الهيئات احمللية  	.	

ــات الســلوك لرؤســاء وأعضــاء وموظفــي 	  ــة مــن خــال إقــرار مدون ــات احمللي ــز احلوكمــة يف الهيئ  تعزي
الهيئــات احملليــة، وتبنــي الهيئــات احملليــة مبــادئ أكثــر شــفافية يف جميــع ممارســات أعمالهــا، وآليــات 
اتخــاذ القــرارات ونشــر التقاريــر اإلداريــة واملاليــة وكافــة نشــاطات الهيئــة واالنفتــاح واملشــاركة مــع 
املجتمــع احمللــي، وتفعيــل أدوات املســاءلة املجتمعيــة جتــاه الهيئــات احملليــة، مــن خــال التنســيق مــع 

ــي. ــع املدن مـسســات املجتم

 زيادة مبادرات رفع الوعي ملوظفي البلديات حول مـافحة الفساد.	 

على صعيد بلدية دير البلح  	.	

6.3.1 على صعيد تعزيز قيم النزاهة

اعتمــاد سياســات توظيــف تشــجع املســاواة علــى أســاس النــوع االجتماعــي يف احلــق علــى احلصــول علــى 	 
الوظائف.

نشــر مدونــات الســلوك ألعضــاء املجلــس البلــدي وللعاملــني علــى مواقــع البلديــة، مــع إلــزام األعضــاء 	 
بنشــر الذمــة املاليــة، أو مــا ينــوب عنــه )اإلفصــاح عــن املمتلـــات اخلاصــة(.

تبنــي إجــراءات تعمــل علــى إلــزام العاملــني يف قســم املشــتريات والتوريــدات بإقــرار الذمــة املالــي أو 	 
باإلفصــاح عــن املمتلـــات اخلاصــة بهــم.

 تطوير وإعداد مدونة سلوك خاصة بقسم املشتريات والعطاءات العامة.	 

 تخصــص بنــود أو إجــراءات حتــدد آليــات التعامــل مــع الهدايــا التــي تقــدم للموظفــني العاملــني يف 	 
الشــراء.

 
6.3.2 على صعيد تعزيز مبادئ الشفافية 

نشر قرارات املجلس البلدي للجمهور وتوضيح آليات الشـوى واالعتراض على القرارات. 	 

اعتمــاد إجــراءات النشــر فيمــا يخــص العطــاءات، الســيما شــفافية التعامــل مــع الشــركات املقبولــة وغيــر 	 
املقبولــة يف تنفيــذ العطــاءات، واال يقتصــر االمــر فقــط علــى الشــركة التــي مت فوزهــا بالعطــاء.

ــه وآليــات التواصــل 	  التعريــف باللجــان الدائمــة للمجلــس مــن خــال التعريــف باألعضــاء ونشــر بيانات
املتعــددة، حيــث توجــد أســماء أعضــاء املجلــس بــدون الســيرة الذاتيــة لـــل عضــو.
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على صعيد تعزيز نظم املساءلة  	.	.	

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

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

إعــداد دليــل توضيحــي للمواطنــني حــول آليــات االعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي، اســوة بدليــل 	 
تقــدمي الشـــاوى.

العمل على مأسسة املشاركة واملساءلة املجتمعية يف البلدية. 	 

على صعيد رفع الوعي بالفساد ومكافحته 	.	.	

تطوير سياسات أو وثائق توضيحية إلجراءات مـافحة الفساد يف البلدية. 	 

عقــد ورشــات عمــل وتدريبــات لزيــادة الوعــي لــدي العاملــني واملجلــس البلــدي حــول طــرق وآليــات 	 
الفســاد.  مـافحــة 

زيــادة التنســيق مــع املـسســات األهليــة العاملــة يف مجــال مـافحــة الفســاد، مــن أجــل تنفيــذ مبــادرات 	 
مجتمعيــة مشــتركة. 
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