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مقدمة
يتزايــد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي نحــو اإلصــاح يف نظــام احلكــم عــن طريــق تبنــي أمنــاط الالمركزيــة يف احلكــم ،أو مــا يعــرف
بنقــل بعــض املســؤوليات واملهــام املتعلقــة ببعــض اخلدمــات العامــة ،مبــا يشــمل :اتخــاذ القــرارات ،والتطبيــق واإلشــراف علــى
التنفيــذ ،مــن الســلطة املركزيــة إلــى الســلطة احملليــة املنتخبــة ،وذلــك إميانـاً مببــدأ أن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى معرفــة
احتياجــات مواطنيهــا ،واهتماماتهــم.
تطلبــت هــذه السياســات االهتمــام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة العامــة ،يف املراكــز احمللية ،من حيــث تبني قيم
النزاهــة للمســؤولني املنتخبــن ،والعاملــن يف هــذه الهيئــات ،وتعزيــز دور املواطــن يف الرقابــة علــى األعمــال والبرامــج ،واملوازنــات،
واملشــاركة يف صنــع القــرارات ،األمــر الــذي تطلــب تبنــي العمــل مبوجــب مبــادئ الشــفافية ووصــول املواطنــن للمعلومات.
ولتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة ،بــادرت منظمــة الشــفافية الدوليــة ،وضمــن
خطتهــا اإلســتراتيجية لعــام  2015لتطويــر أداة «دراســة نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة» ،وكمرحلــة جتريبيــة لتطبيــق وفحــص
هــذه األداة ،اختــارت منظمــة الشــفافية الدوليــة خمــس هيئــات محليــة ،يف خمــس دول ،بالتعــاون مــع فروعهــا الوطنيــة ،وقــد مت
اختيــار مؤسســة أمــان مــن فلســطني لتمثيــل منطقــة الشــرق األوســط.
وقــد هدفــت تلــك املرحلــة التجريبيــة آنــذاك ،إلــى قيــاس مــدى فعاليــة ومالءمــة املؤشــرات املقترحــة التــي تقــوم عليهــا الدراســة،
حيــث خطــط أن تســاهم نتائــج الدراســة يف تطويــر أداة عامليــة لتعزيــز نظــام النزاهــة يف قطــاع الهيئــات احملليــة .وقــد أمت ائتــاف
أمــان توطــن املؤشــرات وتطبيقهــا جتريب ّيـاً علــى بلديتــي رام اهلل والبيــرة يف عامــي  2014و 2015علــى الترتيــب .وبعــد الوصــول
إلــى املؤشــرات يف صورتهــا النهائيــة مبســاهمة ائتــاف أمــان ،مت اســتهداف هيئــات محليــة إضافيــة لرفــع وعيهــا وبنــاء قدراتهــا
يف سلســلة تطبيــق املؤشــرات املســتمرة علــى بلديــات جديــدة.
منهجية إعداد الدراسة
يعتمــد إعــداد هــذه الدراســة ،علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي ألهــداف تطبيقيــة ،وذلــك مــن خــال وصــف بيئــة عمــل قطــاع
الهيئــات احملليــة مــن مختلــف جوانبــه (القانونيــة ،واملؤسســاتية ،واإلجرائيــة ،والسياســاتية) ،بشــكل عــام ،وعلــى بنيــة عمــل بلديــة
طولكــرم بشــكل خــاص ،ثــم فحــص مؤشــرات الدراســة علــى بلديــة طولكــرم لصالــح أهــداف هــذه الدراســة.
تركــز مؤشــرات «نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة» علــى تقييــم بيئــة احلوكمــة يف هــذه الهيئــات مــن حيــث احلكــم الداخلــي يف
الهيئــة احملليــة ،وقــدرة كل الفاعلــن األساســيني فيهــا ،يف االلتــزام بقيــم النزاهــة .كمــا تعمــل أيضـاً علــى فحــص مــدى االلتــزام يف
العمــل مببــادئ الشــفافية ،مثــل علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات مــن أجــل فتــح املجــال للمواطنــن يف
املشــاركة ،وفحــص مــدى فعاليــة كل مــن نظامــي الرقابــة واملســاءلة.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية (طولكرم) عن طريق:
تعزيــز شــفافية اإلجــراءات واآلليــات التــي تقــدم يف إطارهــا اخلدمــات يف مجلــس بلديــة طولكــرم ،وتفعيــل نظــاماملســاءلة الداخليــة واخلارجيــة فيهــا ،ومتكــن األعضــاء والعاملــن مــن االلتــزام بقيــم النزاهــة ومســتوى الوعــي العــام
والقيــم الرافضــة للفســاد ،والتعــرف عليــه وعلــى آثــاره مــن قبــل املســؤولني والعاملــن والشــركاء اخلارجيــن للهيئــة
احملليــة .وأيضـاً تعزيــز دور فئــات املجتمــع يف املســاءلة املجتمعيــة واملســاءلة (الداخليــة واخلارجيــة) ،مبــا يشــمل معاجلــة
الشــكاوى ،ومراقبــة الهيئــة احملليــة ،والكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد.
بلــورة توصيــات لتحقيــق األهــداف املذكــورة ســابقاً ،وبشــكل خــاص الثغــرات والتحديــات يف نظــام النزاهــة يف الهيئــةاحملليــة بالتعــاون مــع الفئــات املســتهدفة.
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وتســتعرض الدراســة يف ســبيل تقييــم البيئــة القانونيــة للهيئــات احملليــة يف فلســطني القوانــن ذات العالقــة بانتخابــات أعضــاء
الهيئــات احملليــة ،إلــى جانــب القوانــن الناظمــة لعملهــا ،ومــدى شــمولية واســتجابة نصــوص هــذه القوانــن لنظــام الهيئــات احملليــة
يف فلســطني:
القوانني ذات العالقة

الشمولية /االستجابة لعمل الهيئات احمللية

كمــا تســتخدم الدراســة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا يف تقييــم دور الفاعلــن األساســيني يف الهيئــات احملليــة ،علــى قيــاس مؤشــرات
عامــة ،تنطبــق علــى أنظمــة عمــل الهيئــات احملليــة يف العالــم ،ويف كل مؤشــر ســيتم قيــاس ثالثــة أبعــاد هــي:
القدرة على القيام بالعمل.دورها يف املساهمة يف تعزيز النزاهة يف عمل الهيئات احمللية.احلاكمية الداخلية مبا فيها ممارسة النزاهة والشفافية واملساءلة.اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم بنا ًء عليها تقييم نظام النزاهة يف الهيئات احمللية:
املؤشر

القدرة على دورهــا يف تعزيــز النزاهــة
القيام بالعمل يف عمــل الهيئــات احملليــة

احلاكمية الداخلية
النزاهة

الشفافية

املساءلة

اجلهاز التنفيذي
النظام الهيكلي
(البيروقراطية يف العمل)
املجلس البلدي
احملاكم البلدية

لتحقيــق أهــداف دراســة وظائــف اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ،ســترتكز الدراســة علــى مجموعــة مــن مهام اإلشــراف واملســاءلة،
لتشــمل آليــات معاجلــة الشــكاوى ،والتدقيــق واملراقبــة علــى الهيئــات احملليــة ،والكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد ،إضافــة إلــى
املســاءلة املجتمعيــة ،ومســتوى الوعــي العــام والقيــم العامــة الرافضــة للفســاد ،والتعــرف عليــه ،وعلــى آثــاره مــن قبــل املســؤولني
والعاملــن والشــركاء اخلارجيــن؛ ويف كل وظيفــة مــن وظائــف اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ،ســتتم دراســة بعديــن همــا القــدرة
والفاعليــة (مبعنــى قــدرة املؤسســة علــى أداء مهامهــا ،ومــدى فعاليــة دورهــا يف التأثيــر يف املؤسســات اخلاضعــة لإلشــراف
واملســاءلة).
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اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم بنا ًء عليها تقييم وظائف اإلشراف واملساءلة اخلارجية:
القدرة على تنفيذ الوظيفة

الوظيفة

الفعالية على أرض الواقع

معاجلة الشكاوى
التدقيق والرقابة
اإلشراف املركزي على الهيئات احمللية
التحقيق يف قضايا الفساد
رفع الوعي يف مجال النزاهة ومكافحة الفساد
والضغط
املساءلة املجتمعية
ولكل مؤشر ووظيفة ،هناك أبعاد يتم قياسها ،عن طريق أسئلة محددة ،سيتم تقييمها باستخدام طريقة التوزين باأللوان.
وستستخدم الدراسة ثالثة ألوان للتعبير عن تقييم املؤشر؛ هي:
جيد
متوسط
ضعيف

كما يف املثال التالي:
 1.3الرقابة على األداء التنفيذي
األبعاد
رقم املؤشر
املؤشر
السؤال /
األسئلة

الدور
1.3
الرقابة على األداء التنفيذي
الى أي مدى يقوم املجلس احمللي (البلدي) باإلشراف على عمل اجلهاز التنفيذي اخلاص بالهيئات
احمللية ،واتخاذ القرارات ،ووضع املوازنة واملشاركة بالنشاطات؟

التقييم
مصدر
املعلومات
مالحظات
التوصيات

اجلهات املستهدفة
للمناصرة
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اختيار بلدية طولكرم
تهــدف الدراســة إلــى تطبيــق فحــص املؤشــرات علــى بلديــة طولكــرم ،وذلــك اســتكماالً ملــا بــدأه املشــروع الســابق يف فحــص املؤشــر
علــى البلديــات الكبــرى ،حيــث جــرى ســابقاً فحصــه مــن خــال تطبيقــه علــى خمــس بلديــات مبرحلتــن مختلفتــن ،ولهــذه املرحلــة
مت اختيــار ثــاث بلديــات مــن بينهــا طولكــرم.
تأسســت أول بلديــة يف مدينــة طولكــرم عــام  1886برئاســة صالــح احلــاج أحمــد عــواد ،وتالهــا حتــى تاريخــه  27مجلسـاً بلد ّيـاً
(منتخبـاً أو معينـاً) ،وهــي تصنــف مــن البلديــات الكبــرى يف قطــاع الهيئــات احملليــة يف فلســطني ،إذ تبلــغ مســاحة األراضــي التــي
تقــع ضمــن صالحيــات البلديــة قرابــة الـــ  32610كــم ،2وتقــدم البلديــة خدماتهــا ملــا يقــارب الـــ ( )210000نســمة يف مجــاالت
البنيــة التحتيــة والتطويــر والتنظيــم العمرانــي والصحــة والبيئــة والثقافــة وغيرهــا .وتعمــل البلديــة مبوازنــة بلغــت قيمتهــا لعــام
 2018حوالــي  110ماليــن شــيقل ،وهــي تكفــي لتغطيــة بنــود الرواتــب وبعــض اخلدمــات والبنيــة التحتيــة .وتعانــي البلديــة مــن
أزمــة ماليــة خانقــة ،حيــث تبلــغ ديونهــا للحكومــة حوالــي  170مليــون شــيقل ،إضافــة حلوالــي  170مليــون شــيقل ديونـاً للبلديــة،
معظمهــا علــى املواطنــن ،وهــي متراكمــة منــذ ســنوات.
خاضــت بلديــة طولكــرم االنتخابــات احملليــة األخيــرة التــي عقــدت عــام  ،2017وكنتيجــة لالنتخابــات ،يتكــون املجلــس احلالــي
مــن  15عضــواً ،بينهــم ثــاث نســاء برئاســة املهنــدس محمــد يعقــوب .وتقــدم البلديــة خدماتهــا عــن طريــق عــدد مــن الدوائــر
والوحــدات واألقســام التنفيذيــة التــي حتتــوي علــى عــدد مــن املوظفــن املختصــن.
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الملخص التنفيذي
البيئة العامة
يشــكل الوضــع الفلســطيني حالــة خاصــة يف دراســة أي موضــوع ،فالســلطة الفلســطينية مــا زالــت حتــت االحتــال ،ولذلــك فهــي
منقوصــة الســيادة؛ األمــر الــذي يشــكل عائقـاً أمــام أيــة عمليــة إصــاح شــاملة.
وإلــى جانــب عــدم ســيطرة الســلطة الفلســطينية علــى كامــل أراضيهــا ،فــإن بعــض املواقــع القياديــة تعانــي مــن تــردد اإلرادة
السياســية الراغبــة يف عمليــة التنميــة بشــكل عــام ،مبــا فيهــا اإلداريــة ،التــي تعقــدت يف نفــس املجــاالت التــي رافقــت فتــرة
االنقســام السياســي منــذ العــام  2007بــن أكبــر فصيلــن فلســطينيني فتــح وحمــاس ،ووجــود ســلطتني عمل ّي ـاً ،إحداهمــا يف
الضفــة الغربيــة ،واألخــرى يف قطــاع غــزة ،األمــر الــذي أثــر ســلباً علــى نظــام النزاهــة الفلســطيني بشــكل عــام ،وعلــى نظــام
النزاهــة يف الهيئــات احملليــة بشــكل خــاص.
وإلــى جانــب املعيقــات التــي تواجــه قطــاع الهيئــات احملليــة ،كباقــي قطاعــات احلكــم االخــرى ،شـ ّكل التأخــر يف إجــراء االنتخابــات
يف أكثــر مــن دورة ،بســبب االنقســام؛ عائقـاً مه ّمـاً أمــام إصــاح الهيئــات احملليــة ،حيــث مت حــل بعــض مجالــس الهيئــات احملليــة،
وتعيــن رؤســاء وأعضــاء بــدالً مــن الرؤســاء واألعضــاء املنتخبــن ،مــا شــكل مساس ـاً مببــدأ التمثيــل واملســاءلة املجتمعيــة ،وأثــر
علــى ثقــة املواطنــن بهــذه الهيئــات .كمــا أن آليــة التعيينــات لــم تفقــد املواطنــن فقــط حقهــم يف الرقابــة واملســاءلة كــون املســؤولني
يف الهيئــة ليســوا مــن اختيارهــم ،بــل إنهــا حولــت مســؤولي الهيئــة املعنيــن إلــى موظفــن تابعــن إلــى وزارة احلكــم احمللــي.
واجهــت الهيئــات احملليــة -مبــا فيهــا مجلــس بلديــة طولكــرم -مجموعــة مــن املعيقــات التــي أثــرت علــى عملهــا منــذ ســنوات علــى
الرغــم مــن تســليط االضــواء عليهــا واســتهدافها يف أكثــر مــن دراســة ســابقاً أشــارت إلــى مجموعــة مــن التحديــات ،التــي مــن
أبرزهــا مــا يلــي:
أو ًال :عدم كفاية املنظومة التشريعية
عــدم حتديــث قانــون الهيئــات احملليــة ملواكبــة التطــورات احلاصلــة يف األنظمــة السياســية والهيئــات احملليــة يف العالــم ،باإلضافــة
إلــى عــدم اســتكمال اســتصدار بعــض األنظمــة واللوائــح املنصــوص عليهــا يف قانــون الهيئــات احملليــة الســاري املفعــول ،وذلــك علــى
الرغــم مــن تبنــي اخلطــة اإلســتراتيجية لــوزارة احلكــم احمللــي أهــداف تطويــر األنظمــة والقوانــن وتبنــي إجــراءات تطبيقهــا يعــزز
درجــة الالمركزيــة يف الهيئــات احملليــة ،وأبرزهــا تطويــر قانــون الهيئــات احملليــة ،وقانــون البنــاء والتنظيــم ،وقانــون التخطيــط،
واســتكمال تطويــر األنظمــة اخلاصــة بالهيئــات احملليــة.1
ثانيـ ًا :تداخــل الصالحيــات واملهــام مــع مؤسســات رســمية أخــرى ،حيــث تتداخــل بعــض مهــام وصالحيــات الهيئــات احملليــة مــع
مؤسســات عامــة أخــرى تابعــة للســلطة التنفيذيــة مثــل الدفــاع املدنــي ،واحملافظــن ،ووزارة االقتصــاد الوطنــي.
ثالثـ ًا :ضعــف املــوارد املاليــة نســبة للمهــام املوكلــة وشــح املــوارد املاليــة املتأتيــة مــن الضرائــب ،والرســوم املنصــوص عليهــا قانونـاً،
وعــدم حتويــل وزارة املاليــة ملســتحقات الهيئــات احملليــة يف وقتهــا.
رابعـ ًا :هشاشــة احلاكميــة خاصــة يف مواقــع الشــفافية واملســاءلة ،حيــث ضعفــت مفاهيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف أعمــال
الهيئــات احملليــة بشــكل عــام.
خامس ًا :ضعف اإلعالم احمللي املساند ألعمال الهيئات احمللية.
سادس ًا :اختناق محاكم البلديات ،وعدم سيطرة األمن والشرطة على كافة املناطق الفلسطينية التي تضم هيئات محلية.
سابع ًا :ضعف سيادة القانون وعدم إجراء االنتخابات بشكل دوري.

1

اإلطار اإلستراتيجي لوزارة احلكم احمللي  .2014-2010وزارة احلكم احمللي ،آذار 2010
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ثامن ًا :شدة التأثير واالستقطاب السياسي يف عملية االنتخابات.
وتتلخص نتائج تقييم نظام النزاهة يف الهيئات احمللية املطبق على بلدية طولكرم باجلداول التالية:
ً
أوال :تقييم مدى شمولية واستجابة اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئة احمللية (طولكرم)
القوانني ذات العالقة

الشمولية /االستجابة لعمل الهيئات احمللية

قانون االنتخابات
قانون الهيئات احمللية
احلرف والصناعات
املوازنة العامة
أنظمة التوظيف
أنظمة املشتريات
قوانني جمع الضرائب والرسوم
حماية حقوق امللكية واألراضي
مكافحة الفساد
التدقيق والرقابة اخلارجية
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ثاني ًا :تقييم قدرة ودور الفاعلني يف املمارسات والتطبيق يف بلدية طولكرم
املجاالت :قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة
األطراف الفاعلة يف عمل
الهيئة

القدرة على
القيام بالعمل

دورها يف تعزيز
النزاهة يف عمل
الهيئات احمللية

احلكم الداخلي
النزاهة

املساءلة

الشفافية

الرئيس التنفيذي /رئيس
املجلس احمللي
اجلهاز التنفيذي /النظام
الهيكلي
املجلس احمللي
احملاكم البلدية

ثالث ًا :تقييم درجة القدرة والفعالية يف اإلشراف واملساءلة اخلارجية
الوظيفة

القدرة على القيام بالعمل

معاجلة الشكاوى /آليات االعتراض
واالستئناف وطلب املعلومات
التدقيق والرقابة
التحقيق يف قضايا الفساد
رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط
املساءلة االجتماعية
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تعكس هذه اجلداول االستخالصات التالية:
على صعيد الفاعلني الرئيسيني يف الهيئة:
ً
أوال :فحص تقييم مدى شمولية واستجابة التشريعات الناظمة لعمل الهيئة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
)1

1يضمــن قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة انتخابــات حــرة وعادلــة وممثلــة ،ولكــن باملمارســة ،أدى االنقســام السياســي
إلــى رفــض بعــض الفصائــل السياســية املشــاركة يف انتخابــات مجلــس الهيئــة احلالــي ،مثــل حركــة حمــاس وحركــة اجلهــاد
اإلســامي واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني ،مــا أدى إلــى تعطيلهــا يف قطــاع غــزة بشــكل كامــل ،باإلضافــة إلــى عــدم
إجرائهــا يف مواعيدهــا بســبب االنقســام.

)2

2وعلــى صعيــد الهيئــات احملليــة ،كفــل القانــون الشــخصية االعتباريــة املســتقلة لهــا ،وأيضـاً كفــل إشــراف املجلــس احمللــي
علــى اجلهــاز التنفيــذي للهيئــة عــن طريــق النــص علــى أن رئيــس املجلــس هــو الرئيــس التنفيــذي للمجلــس ،وهــو مســؤول
أمــام املجلــس ،ولكــن مــن املآخــذ علــى هــذا القانــون أنــه قيــد الهيئــات احملليــة يف بعــض اجلوانــب مبركزيــة الســلطة،
واشــترط مصادقــة وزارة احلكــم احمللــي علــى بعــض قراراتهــا مثــل املوازنــات الســنوية.

)3

3لــم يضمــن التشــريع الناظــم لعمــل الهيئــة احملليــة حــق احلصــول علــى املعلومــات للمواطــن مــن املجلــس البلــدي بشــكل
صريــح .وعلــى أرض الواقــع ،ال تقــوم بلديــة طولكــرم بتوفيــر املعلومــات للمواطنــن بشــكل ممنهــج ،كمــا ال تعمــل علــى
إشــراك املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة بشــكل عــام ،وال توجــد حتــى تاريخــه مدونــة ســلوك لرئيــس املجلــس
وأعضائــه ،وال للطاقــم التنفيــذي يف البلديــة.

)4

4تداخــل مهــام الهيئــات احملليــة مــع بعــض الــوزارات ذات االختصــاص يف بعــض املجــاالت خاصــة املتعلقــة باحلــرف
والصناعــات .وتفتقــر آليــات العمــل اخلاصــة بترخيــص ورقابــة قطــاع احلــرف والصناعــات إلــى تطويــر باجتــاه فــض
التداخــل مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي وبعــض املؤسســات األخــرى مثــل احملافظــة والدفــاع املدنــي وهيئــة البيئــة والصحــة
والنقابــات املهنيــة.

)5

5تعمــل بلديــة طولكــرم برؤيــة ورســالة واضحــة نابعــة مــن اخلطــة اإلســتراتيجية التــي نفذتهــا بإشــراف صنــدوق تطويــر
البلديــات الــذي اشــترط مشــاركة مجتمعيــة فاعلــة.

)6

6تعمــل بلديــة طولكــرم مبوازنــة محــددة للعــام  2018ولكــن غيــر مصــادق عليهــا مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي حتــى
تاريخــه ،وهيــ غي��ر منشـ�ورة علـ�ى صفحتهاــ اإللكترونيـ�ة ،ومبوازنــة ضعيفــة ومديونيــة عاليــة ال تتناســب وتصنيفهــا
كإحــدى البلديــات الكبــرى ،ومــا يتوفــر يف البلديــة مــن مــوارد ماليــة يــكاد ال يكفــي لســد الرواتــب واخلدمــات والبنيــة
التحتيــة فقــط.

)7

7يقــوم رئيــس البلديــة بــإدارة أعمــال البلديــة بآليــات واضحــة وفاعلــة يف اإلشــراف والرقابــة علــى موظفــي البلديــة ومــن
يف حكمهــم واملقاولــن عــن طريــق تفويــض جلــان املجلــس املتخصصــة باملتابعــة مــع مــدراء األقســام والدوائــر كل حســب
اختصاصــه ،كمــا يقــدم تقريــراً دور ّيـاً يتــم جتميعــه مــن خــال متابعــة اللجــان املختصــة ألقســام البلديــة ،مــا يعــزز مســاءلة
املجلــس لــه .وتتميــز البلديــة بوجــود نظــام شــكاوى فعــال.

)8

8تديــر البلديــة شــؤونها املاليــة بنــا ًء علــى حتصيــل إيــرادات منصــوص عليهــا بشــكل واضــح ومحــدد يف القانــون ،إال أن
حصيلــة اإليــرادات تعتبــر ضعيفــة ج ـ ّداً ،وذلــك نــاجت عــن عــزوف املواطنــن عــن الدفــع مــن جهــة ،وعــن آليــات الهيئــة
املتبعــة يف التحصيــل مــن جهــة أخــرى ،األمــر الــذي أعــاق عمــل البلديــة ألداء مهامهــا.

ثاني ـ ًا :تعمــل بلديــة طولكــرم بهيكليــة واضحــة ومنظمــة تقــوم علــى االســتفادة مــن اخلبــرات الفنيــة واإلداريــة ملوظفيهــا ،ومــن
جهتــه ،عمــل املجلــس احمللــي احلالــي لبلديــة طولكــرم علــى اتبــاع إجــراءات توظيــف للحــد مــن احملســوبية والواســطة يف عمليــة
التوظيــف ،علم ـاً أن بعــض التعيينــات الســابقة متــت عــن طريــق الواســطة .وفيمــا يتعلــق مبمارســة احملســوبية مــن قبــل بعــض
املوظفــن ،فهــي كباقــي املؤسســات موجــودة ولكنهــا حتــت الســيطرة.
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النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة

أمــا يف مجــال املشــتريات العامــة اخلاصــة بالبلديــة ،فتعمــل البلديــة بقــرار بقانــون الشــراء العــام الفلســطيني رقــم ( )8لســنة
 ،2014وبنظــام جمــع ضرائــب ورســوم محوســب ،حــال دون الوقــوع يف حــاالت التالعــب واالختــاس التــي وقعــت ســابقاً .أمــا فيمــا
يتعلــق بنظــام الترخيــص والبنــاء ،فــا تلتــزم البلديــة بالنظــام الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي ،وإمنــا تعمــل بتعليمــات صــادرة
عــن املجلــس احمللــي ،إلــى حــن إمتــام إعــداد نظــام تراخيــص وأبنيــة خــاص بهــا .كمــا تنشــر البلديــة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة
العديــد مــن منــاذج العمــل التــي تســهل العمــل علــى املواطنــن .مــن جهتهــا ،لــم تُعِ ــر البلديــة اهتمامـاً كافيـاً لترســيخ الشــفافية يف
أعمالهــا ،حيــث إنهــا ال تنشــر قراراتهــا أو محاضــر اجتماعاتهــا بشــكل دوري ومنتظــم ،باإلضافــة إلــى عــدم نشــر التقاريــر اإلداريــة
واملاليــة الدوريــة وموازنتهــا الســنوية .كمــا لــم تبــادر البلديــة بتنفيــذ املشــاركات املجتمعيــة يف اتخــاذ القــرارات ،وحتــى تاريخــه ،ال
توجــد مدونــات ســلوك للعاملــن ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة ،يعمــل علــى تعزيــز نزاهــة املوظفــن
يف الهيئــات احملليــة بشــكل عــام.
ثالثـ ًا :ينظــم قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة جوانــب تتعلــق بتمويــل احلمــات االنتخابيــة ،ويحــدد مصادرهــا ،ويلــزم املرشــحني
بتقــدمي تقاريــر ماليــة للجنــة االنتخابــات املركزيــة ،دون النــص علــى وجــوب نشــرها للمواطنــن ،ويف نفــس الوقــت ،لــم يضــع ســقفاً
مال ّيـاً للدعايــة االنتخابيــة ،كمــا أنــه كفــل العدالــة يف الترشــح أمــام املواطنــن ونظــم املســاواة يف الوصــول لإلعــام.
وكنتيجــة لالنتخابــات احملليــة ،وعلــى الرغــم مــن الضمانــات التــي وضعهــا قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة ،لــم يســتطع مجلــس
البلديــة أن يكــون ممث ـ ً
ا مــن حيــث تنــوع الكتــل ،فإلــى جانــب مقاطعــة حركتــي حمــاس واجلهــاد اإلســامي واجلبهــة الشــعبية
لالنتخابــات احملليــة وفــوز حركــة فتــح بأغلبيــة مقاعــد املجلــس البلــدي ،توجــد كتلــة أخــرى تعتبــر مــن احملســوبني علــى حركــة
فتــح كحركــة وليــس كقائمــة رســمية ،إلــى جانــب ممثلــن عــن فصيلــن آخريــن (حــزب الشــعب والدميقراطيــة ،ومســتقل) كمــا
يوجــد متثيــل للمــرأة حســب القانــون ( 3نســاء) .كمــا أكــد رئيــس املجلــس أن أعضــاء املجلــس البلــدي يتمتعــون باالســتقاللية عــن
أحزابهــم عنــد اتخــاذ قــرارات املجلــس وتنفيــذ نشــاطاته ،وأن روح االنســجام تســود املجلــس خاصــة يف اتخــاذ القــرارات التــي
تؤخــذ بالتوافــق وليــس باألغلبيــة .وقــد التــزم رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة طولكــرم بتعبئــة إقــرارات الذمــة املاليــة
اخلاصــة بهــم.
رابع ـ ًا :مــا زالــت احملاكــم البلديــة تفتقــد للجاهزيــة التامــة للســيطرة علــى القضايــا املنظــورة أمامهــا بشــكل عــام ،بســبب عــدم
ـاض واحــد مــن مجلــس القضــاء األعلــى حملكمــة بلديــة طولكــرم كباقــي
تفريــغ قضــاة لهــذه احملاكــم .وعلــى الرغــم مــن تخصيــص قـ ٍ
محاكــم البلديــات ،حيــث تنعقــد البلديــة مــرة واحــدة كل أســبوعني ،إال أن مــا مييــز احملكمــة هــو عــدم وجــود قضايــا مــدورة،
إضافــة إلــى انخفــاض عــدد القضايــا املنظــور بهــا أمــام احملكمــة والتــي حتــل بشــكل ســريع.
أمــا علــى صعيــد قضايــا جرائــم الفســاد ،فلــم تســجل يف ملفــات هيئــة مكافحــة الفســاد منــذ العــام  2012حتــى تاريخــه أيــة قضيــة
أو شــبهة فســاد ضــد البلديــة ،علــى الرغــم مــن أن قضايــا الفســاد التــي مت ضبطهــا يف البلديــة ،وهــي ثــاث قضايــا ،مت التحقيــق
فيهــا مــن خــال البلديــة ووزارة احلكــم احمللــي واألجهــزة األمنيــة.
على صعيد وظائف الرقابة واملساءلة اخلارجية:
أو ًال :فيما يتعلق ببلدية طولكرم
تتميــز بلديــة طولكــرم بوجــود نظــام شــكاوى فعــال ومحوســب يعمــل علــى مــدار  24ســاعة ،ولكنــه غيــر مكتــوب أو منشــور.أمــا فيمــا يتعلــق بآليــات االعتــراض ،وعلــى الرغــم مــن أنهــا حتــل يف البلديــة ،إال أنهــا تفتقــر إلــى وجــود إجــراءات مكتوبــة
أو منشــورة ترشــد املواطنــن عنــد التقــدم بهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتدقيــق اخلارجــي علــى البلديــة ،فلــم يكــن باإلمــكان احلصــول علــى معلومــات خاصــة بالتدقيــقبســبب تزامــن الدراســة مــع قيــام ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة بإجــراء التدقيــق يف البلديــة ،إلــى جانــب إرجــاء وزارة
احلكــم احمللــي للتدقيــق اخلــاص بهــا ،إلعطــاء املجلــس احمللــي اجلديــد فرصــة ملمارســة مهامــه التــي شــرع بهــا وقيامــه
مبجموعــة إصالحــات يف البلديــة.
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دراســة حــول :نظــام النزاهــة احمللــي يف بلدية طولكرم

لم تسجل يف ملفات هيئة مكافحة الفساد أو ديوان الرقابة قضايا فساد داخل البلدية.م�اـرس اإلعــام احمللــي دوراً ال بــأس بــه يف مجــاالت الضغــط ومســاءلة البلديــة واحلكومــة يف مدينــة طولكــرم أثنــاء أزمــةانقطــاع الكهربــاء التــي واجهــت البلديــة خاصــة يف األعــوام 2016-2015
أخيــراً ،لــم يُ َســجل نشــاط ملؤسســات املجتمــع املدنــي املتخصصــة يف مجــاالت املســاءلة املجتمعيــة ورفــع الوعــي العــاممــع بلديــة طولكــرم.
ثاني ًا :وظائف الرقابة واملساءلة اخلارجية اخلاصة بقطاع الهيئات احمللية
علــى املســتوى الرســمي ،تعمــل مؤسســات الســلطة الوطنيــة بنظــام شــكاوى واضــح ،ومتــاح ،وســهل التــداول ،مــن قبــلاملواطنــن ،ولكــن ال يوجــد نظــام شــكاوى مســتقل لقطــاع الهيئــات احملليــة.
يعمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،ووزارة احلكــم احمللــي ،علــى التدقيــق والرقابــة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة،ويقــوم الديــوان بإجــراء تدقيــق مفصــل ومتخصــص ،علــى جــزء مــن الهيئــات احملليــة خــال الســنة الواحــدة .ويعتبــر
تدقيــق الديــوان فعــاالً ،حيــث أدى إلــى التحقــق مــن شــبهات فســاد ،يف أكثــر مــن هيئــة ،أحيلــت ملفاتهــا إلــى هيئــة
مكافحــة الفســاد .كمــا متكــن الديــوان مــن حتديــد العديــد مــن االنحرافــات املاليــة ،يف الهيئــات احملليــة ،وقــد حقــق
الديــوان تقدمـاً يف التــزام عــدد كبيــر مــن الهيئــات احملليــة بالتوصيــات الناجتــة عــن عمليــة التدقيــق .بينمــا تقــوم وزارة
احلكــم احمللــي بالتدقيــق علــى كافــة الهيئــات احملليــة ،مرتــن يف الســنة الواحــدة ،ولكــن تدقيقهــا عــام وغيــر مفصــل.
تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد منفــردة أو بالتعــاون مــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،بالكشــف والتحقيــق يف قضايــاالفســاد بشــكل عــام ،ومــن ضمنهــا قطــاع الهيئــات احملليــة.
تعمــل العديــد مــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،ذات االختصــاص ببرامــج ومبــادرات رفــع الوعــيالعــام بأهميــة مكافحــة الفســاد .وقــد حقــق التنســيق بــن املؤسســات الرســمية تراجع ـاً بهــذا اخلصــوص يف الســنوات
الثــاث املاضيــة ،فمــا زال التنســيق بحاجــة لتطويــر أكثــر مــن أجــل توطيــد اجلهــود املبذولــة ،مــع اإلشــارة إلــى توقيــع
اتفاقيــة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة احلكــم احمللــي نهايــة شــهر آذار مــن العــام  2018إلعــادة تنســيق اجلهــود يف
مجــال هيئــات احلكــم احمللــي.
لم يأخذ اإلعالم احمللي دوره املتوقع بشكل عام يف رفع الوعي العام والتثقيف مبكافحة الفساد.أمــا علــى صعيــد برامــج املســاءلة املجتمعيــة ،فبــات جل ّيــاً أن مؤسســات املجتمــع املدنــي تنشــط يف هــذا املجــال يفمحافظــات دون األخــرى علــى مســتوى الوطــن ،مــا أوجــد فجــوة كبيــرة بــن الهيئــات احملليــة يف هــذا املجــال بــن مختلــف
احملافظــات.
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اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية
ينظــم عمــل الهيئــات احملليــة قانــون الهيئــات احملليــة (الصــادر ســنة  )1997الــذي عــرف الهيئــة احملليــة بأنهــا وحــدة احلكــم احمللــي
يف نطــاق جغرايف.
وحســب إحصائيــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة اخلاصــة باالنتخابــات البلديــة للعــام  ،2017فــإن املجمــوع الكلــي للهيئــات احملليــة
يف الضفــة وغــزة هــو ( )417هيئــة محليــة ،بواقــع ( )142بلديــة و( )275مجلس ـاً قرويّ ـاً ،منهــا ( )391هيئــة محليــة يف الضفــة
الغربيــة )117( ،بلديــة و 275مجلس ـاً قرو ّي ـاً .أمــا يف قطــاع غــزة ،فتوجــد  25بلديــة فقــط.2
لقــد حــدد قانــون الهيئــات احملليــة (يف املــادة  ،)15املهــام والوظائــف التــي ميارســها مجلــس الهيئــة ،ضمــن حــدود منطقتــه ،ويحــق
لــه أن ميارســها مباشــرة بواســطة موظفيــه ومســتخدميه ،أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزمــن أو مقاولــن .كمــا
أجــاز القانــون ،ملجلــس الهيئــة ،أن مينــح بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة تزيــد علــى ثــاث ســنوات شــريطة
موافقــة الوزيــر ،إضافــة إلــى صالحيــة الوزيــر بإصــدار األنظمــة ،أو اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة ،لتنظيــم أعمــال الهيئــة احملليــة،
3
وتأمــن مصاحلهــا واحتياجاتهــا.
يتنــاول هــذا احملــور القوانــن واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة بقطــاع الهيئــات احملليــة ،بــدءاً مــن االنتخابــات إلــى املهــام
والصالحيــات ،وصــوالً إلــى معــززات النزاهــة والشــفافية يف عمــل الهيئــات احملليــة ،وســيتناول هــذا احملــور مــدى شــمولية
واســتجابة التشــريعات ذات العالقــة لقطــاع الهيئــات احملليــة ،ويتضــح مــن خــال هــذا احملــور أن اإلطــار القانونــي اخلــاص
بالهيئــات احملليــة بــات بحاجــة إلــى حتديــث فهــو قــدمي ،اضافــة الــى اســتكمال بعــض األنظمــة والتعليمــات.
ونظــراً لتنــاول هــذا احملــور يف أكثــر مــن دراســة ســابقة لصالــح نفــس املوضــوع ،وهــو مؤشــر النزاهــة يف الهيئــات احملليــة ،وبعــد
مراجعــة اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل الهيئــات احملليــة ومــدة اســتجابته وشــموليته يف هــذا اجلانــب ،والتوصــل إلــى عــدم وجــود
حتديثــات فعليــة مــن قبــل اجلهــات املختصــة (احلكومــة والهيئــات احملليــة) ،فقــد اكتفــي بــإدراج التقييــم اخلــاص بهــذا احملــور مــع
اإلشــارة للرجــوع إلــى الدراســات الســابقة الصــادرة عــن املؤسســة وخاصــة احلديثــة منهــا ،ونخــص بالذكــر دراســة “نظــام النزاهــة
يف هيئــات احلكــم احمللــي :بلديــة جنــن».4

2
 3ملزيــد مــن التفاصيــل حــول مهــام وصالحيــات الهيئــات احملليــة ،ميكــن مراجعــة قانــون الهيئــات احملليــة أو االطــاع علــى دراســتني ســابقتني لنفــس
املوضــوع صدرتــا عــن مؤسســة أمــان حــول نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي يف بلديــة رام اهلل ويف بلديــة جنــن ،كمــا جــرى التوســع فيهمــا أيضـاً
يف موضــوع التحديــات التــي تواجــه الهيئــات احملليــة .وهمــا علــى الرابطــن التاليــن:
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/ElectoralBoundariesGuide2017.pdf

https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/0af619045322f02097a8f3821bce8052.pdf
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6398.html

 4الدراسة منشورة على املوقع التاليhttps://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6398.html :
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علماً أن تقييم مدى شمولية واستجابة كل قانون ألعمال الهيئات احمللية كان على النحو التالي:
القوانني ذات العالقة

الشمولية /االستجابة لعمل الهيئات احمللية

قانون االنتخابات
قانون الهيئات احمللية
احلرف والصناعات
املوازنة العامة
أنظمة التوظيف
أنظمة املشتريات
قوانني جمع الضرائب والرسوم
حماية حقوق امللكية واألراضي
مكافحة الفساد
التدقيق والرقابة اخلارجية
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الجهاز التنفيذي للهيئة المحلية
القدرة
الدور
احلكم

القدرة
وضوح املهام
إلى أي مدى تعبر رؤية الهيئة احمللية ورسالتها عن أولويات املجتمع احمللي؟
تتلخــص رؤيــة بلديــة طولكــرم بالتالــي« :طولكــرم مدينــة حضاريــة ،خضــراء ،جاذبــة ،متميــزة يف خدماتهــا ،محافظــة
علــى أصالتهــا ،رائــدة علم ّيــاً وتقن ّيــاً وثقاف ّيــاً ورياض ّيــاً».
تنبــع هــذه الرؤيــة مــن آراء واحتياجــات املجتمــع احمللــي ،حيــث جــرت مناقشــتها وتعديلهــا واالتفــاق عليهــا يف ورش عمــل
ولقــاءات جــرى عقدهــا مــن قبــل البلديــة بإشــراف صنــدوق تطويــر البلديــات أثنــاء صياغــة خطــة التنميــة احملليــة.5
هل يتم االلتزام مبهام وصالحيات رئيس املجلس؟ وهل يتم االلتزام مبهام وصالحيات املجلس؟

يقــوم رئيــس املجلــس احمللــي يف مدينــة طولكــرم مبمارســة صالحياتــه وأداء املهــام املنوطــة بــه حســب قانــون الهيئــات احملليــة،
كمــا أن أعضــاء املجلــس أيضـاً يقومــون مبمارســة مهامهــم حســب القانــون ،حيــث جــرى تشــكيل جلــان متخصصــة حســب مهــام
البلديــة وتفويضهــا مبمارســة مهامهــا مبتابعــة أعمــال البلديــة ذات العالقــة كل حســب اختصاصهــا ،وتقــوم بإعــداد تقاريــر دوريــة
تعــرض علــى املجلــس يف االجتمــاع للمشــورة وأخــذ الــرأي.6
املصادر
هل املصادر الضرورية لعمل الهيئة متوفرة وكافية؟

تعمــل بلديــة طولكــرم مبوازنــة الســنة املاليــة  2018والبالغــة مئــة وعشــرة ماليــن شــيقل ،ولكنهــا غيــر مصــادق عليهــا مــن وزارة
احلكــم احمللــي ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه املوازنــة تكفــي لســد فاتــورة الكهربــاء و»فاتــورة الرواتــب البالغــة مليون ـاً وســبعمئة
شــيقل» واملصاريــف التشــغيلية ،إال أن البلديــة مــا زالــت تعانــي مــن ارتفــاع مديونيــة عاليــة نتيجــة عــزوف املواطنــن عــن ســداد
الضرائــب والرســوم املختلفــة (ضرائــب ورســوم حــرف وصناعــات وأبنيــة) ،إلــى جانــب عــدم حتويــل احلكومــة حلصــة البلديــات
مــن اجلبايــة ،علــى الرغــم مــن جدولــة الديــون والتــزام البلديــة بســداد فواتيــر الكهربــاء ،األمــر الــذي يحــول دون كفايــة املصــادر
اخلاصــة بالبلديــة ويحــول دون قدرتهــا علــى الســير قدم ـاً يف املشــاريع التطويريــة.7
 5م .محمد يعقوب .رئيس املجلس احمللي لبلدية طولكرم .مقابلة بتاريخ 2018/4/29
 6يعقوب .املصدر السابق
 7نصر فقها .عضو املجلس احمللي يف بلدية طولكرم .مقابلة بتاريخ 2018/4/29
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الدور
إدارة الطاقم التنفيذي
مــا مــدى توفــر آليــات (أنظمــة إداريــة وماليــة) واضحــة وفعالــة ومكتوبــة إلدارة عمــل الهيئــة؟ هــل توجــد لــدى رئيــس الهيئــة احملليــة
آليــات فعالــة لإلشــراف علــى عمــل الهيئــة وعلــى املوظفــن؟ وهــل يوجــد مدقــق داخلــي؟

أصــدرت وزارة احلكــم احمللــي دلي ـ ً
ا يســمى «دليــل رئيــس وأعضــاء الهيئــات احملليــة» .يتنــاول هــذا الدليــل كل مــا هــو مطلــوب
عملــه مــن املجلــس البلــدي يف األمــور القانونيــة واملاليــة واحلقــوق والواجبــات والعالقــة مــع املجتمــع احمللــي ،إلــى جانــب نظــام
موظفــي الهيئــات احملليــة (رقــم  1لســنة  )2009وتعديالتــه الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،وهــو مطبــق يف كافــة الهيئــات احملليــة،
باإلضافــة إلــى قانــون الشــراء العــام ،وتعليمــات مــن البلديــة خاصــة باألبنيــة ،حيــث إن البلديــة ترفــض العمــل بنظــام األبنيــة
والتنظيــم للهيئــات احملليــة (رقــم  5لســنة  ،)2011الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي.
ومــع ذلــك ،أكــد رئيــس املجلــس احمللــي أن هنــاك محــاوالت مــن قبــل الــوزارة لســحب الصالحيــات مــن رؤســاء البلديــات بعــد
إقــرار نظــام الهيئــات احملليــة ،وجتــري محــاورات مــع احلكومــة حلــل هــذا اإلشــكال ،مضيف ـاً أن وزارة احلكــم احمللــي تتعامــل
مــع البلديــات وكأنهــا جــزء مــن موظفــي الــوزارة ،حيــث تتدخــل الــوزارة يف كل مراســلة جلهــات خارجيــة وداخليــة وكل مــا يجــري
بالبلديــة مــن موازنــات وتعيينــات ورواتــب وبــدل ســفر ،أي أن التدخــل يف كل صغيــرة وكبيــرة ،وهــذا يعيــق العمــل ،مطالب ـاً بــأن
8
تبقــى صالحيــات البلديــات كمــا هــي ،وأال يكــون احلكــم احمللــي ســوطاً مســلطاً علــى البلديــة.
أمــا عــن آليــة إشــراف رئيــس الهيئــة علــى عمــل الهيئــة وعلــى املوظفــن ،فهــي إلــى حــد مــا جتربــة جديــدة وهــي قيــد التنفيــذ
وحتــت التجربــة للتأكــد مــن مــدى جناعتهــا ،حيــث يشــرف رئيــس الهيئــة علــى األقســام مباشــرة دون وجــود مديــر تنفيــذي للهيئــة
احملليــة عــن طريــق تفويــض جلــان املجلــس باإلشــراف علــى إدارات وأقســام الهيئــة احملليــة ،كل حســب اختصاصــه ،وتقــدمي تقريــر
لرئيــس املجلــس حــول عمــل وإجنــازات اإلدارات ،مــع احتفــاظ رئيــس املجلــس بصالحيــة متابعــة أعمــال الهيئــة عــن طريــق رؤســاء
اإلدارات واألقســام عنــد احلاجــة .وإلــى تاريخــه ،جتــد هــذه الطريقــة االستحســان مــن قبــل اإلدارات واملجلــس علــى حــد ســواء،
حيــث جــرى التخلــص مــن بيروقراطيــة العمــل التــي ترتبــط مبديــر الهيئــة.9
وفيمــا يتعلــق بالتدقيــق الداخلــي ،فقــد أكــد رئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي يف البلديــة أن التدقيــق املالــي واإلداري الداخلــي
يجــري تنفيــذه عــن طريــق وحــدة التدقيــق الداخلــي ،ولكــن الوحــدة لــم تنجــح حتــى تاريخــه بتنفيــذ التدقيــق بشــكل دوري بســبب
حداثــة آليــات التدقيــق هــذه يف البلديــة وعــدم تقبــل بعــض اإلدارات لهــا.10
اإلشراف على تقدمي اخلدمات
ما مدى اإلشراف على موظفي الهيئة ومزودي اخلدمات /مقاولي البلدية؟ ومحاسبتهم؟
http://www.wattan.tv/tv/242321.html 8
 9رئيس املجلس ،عضو مجلس ،بعض مدراء اإلدارات .مقابالت متفرقة
 10صالح اجلالد .مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي يف بلدية طولكرم .مقابلة بتاريخ 2018/4/29
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ميــارس رئيــس املجلــس رقابتــه علــى موظفــي البلديــة عبــر جلــان املجلــس املتخصصــة ،وعبــر وحــدة الرقابــة الداخليــة التــي مــن
املفتــرض أن تقــوم علــى حتقيــق:
ضمان سالمة النشاط املالي ،وحسن استخدام املال العام واحملافظة على موجودات البلدية.التفتيش اإلداري لضمان جودة وزيادة اإلنتاجية.دراسة ومراجعة مدى مطابقة وانسجام النشاط املالي واإلداري والفني مع القوانني واألنظمة واإلجراءات املطبقة.ضمــان الشــفافية والنزاهــة والوضــوح يف األداء العــام لتعزيــز املصداقيــة ،وحتقيــق الشــفافية والثقــة بالسياســات املاليــةواإلداريــة والفنيــة للوصــول للحكــم الرشــيد.
ال يوجــد اعتمــاد واضــح آلليــة التقاريــر املكتوبــة الدوريــة مــن قبــل اجلهــاز التنفيــذي عــن أعمــال الهيئــة وإداراتهــا لتقــدم لرئيــس
املجلــس ،بــل يكتفــى بتقــدمي التقاريــر املكتوبــة حســب الطلــب ،بينمــا جتــري متابعــة أعمــال اإلدارات كمــا أســلفنا عــن طريــق
جلــان املجلــس املتخصصــة التــي تقــوم بــدور الوســيط يف املتابعــة بــن موظفــي الهيئــة ورئيــس املجلــس .وفيمــا يتعلــق مبــزودي
اخلدمــات ال توجــد أيض ـاً آليــات متابعــة مكتوبــة حيــث يتــم التــزود بالكهربــاء عــن طريــق اجلانــب اإلســرائيلي مباشــرة ،وتــزود
امليــاه عــن طريــق البلديــة وبالتالــي ال تقــدم تقاريــر عــن الكهربــاء وامليــاه بشــكل مكتــوب ،وفيمــا يتعلــق باملقاولــن ،فهــم أيضـاً ال
يقومــون بتقــدمي تقاريــر مكتوبــة مــن طرفهــم بينمــا تتــم مراقبــة أدائهــم ومحاســبتهم حســب شــروط العطــاء عــن طريــق اإلدارات
املتخصصــة ،التــي تقــوم بدورهــا برفــع تقريــر مكتــوب حــال وجــود مخالفــات واتخــاذ اإلجــراء املناســب بحقهــم.
احلرف والصناعات
ما مدى تطبيق األنظمة والقوانني اخلاصة باحلرف والصناعات بفاعلية؟
هل هناك عمليات تفتيش من قبل املجلس البلدي على احلرف والصناعات؟

تقــوم البلديــة بعمليــات اإلشــراف علــى أصحــاب احلــرف والصناعــات ولكــن بشــكل غيــر دوري ،كمــا مارســت البلديــة صالحياتهــا
يف كثيــر مــن احلــاالت املخالفــة ،إال أن البلديــة تواجــه إشــكالية عــدم االلتــزام بدفــع الرســوم احملــددة لهــذه احلــرف ،خاصــة يف
املناطــق اجلديــدة التــي تقــع ضمــن حــدود البلديــة ولكنهــا غيــر مســجلة يف البلديــة حتــى تاريخــه ،وتعمــل البلديــة حال ّي ـاً علــى
تســجيلها كمناطــق خاضعــة رســم ّياً لقوانــن وأنظمــة البلديــة .باإلضافــة إلــى أن بعــض املهــن التــي يتــم ترخيصهــا مــن قبــل بعــض
النقابــات ال تســتطيع البلديــة اجلبايــة منهــا حيــث إن جبايتهــا تذهــب للنقابــة التــي رخصتهــا ،إلــى جانــب مهــن أخــرى ترخــص مــن
قبــل وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وبالتالــي ال ميكــن اجلبايــة منهــا.11
إن عــدم إصــدار قوانــن وإجــراءات توضــح حــدود الصالحيــات وتفــض التداخــل بــن اجلهــات التنفيذيــة والهيئــات احملليــة ،وعــدم
التــزام االطــراف املختلفــة (الــوزارة املختصــة والهيئــة التنفيذيــة للمجلــس البلــدي) مبســتوى املســؤوليات والصالحيــات بينهمــا
يؤثــر علــى فعاليــة الرقابــة وحســن اجلبايــة يف هــذا القطــاع.

 11يعقوب .مصدر سابق
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ويف هــذا الســياق ،لــم تعمــل وزارة احلكــم احمللــي علــى إصــدار نظــام أو تعليمــات تبــن حــدود صالحيــات الهيئــات احملليــة فيمــا
يتعلــق باحلــرف والصناعــات ،وأيضـاً لــم تعتمــد الهيئــات احملليــة أيــة أنظمــة تصــدر عــن مجالســها لتنظيــم هــذا القطــاع ،لذلــك
بقيــت الهيئــات احملليــة يف حالــة صــراع مــع املؤسســات التنفيذيــة والنقابــات املهنيــة ذات العالقــة يف تطبيــق البنــود اخلاصــة
باحلــرف والصناعــات.

الحكم
شفافية املوازنة
هل يجري إعداد املوازنة بالتعاون مع املجتمع احمللي؟
وهل تنشر املوازنة بشكل مفهوم للمواطنني؟

يجــدر الذكــر أنــه منــذ عــام  2014حتــى عــام  2016لــم جتـ ِـر املصادقــة علــى املوازنــة اخلاصــة بالبلديــة مــن قبــل وزارة احلكــم
احمللــي وبالتالــي لــم يتــم نشــرها ،بســبب وجــود خالفــات بــن احلكــم احمللــي والبلديــة فيمــا يتعلــق بنظــام التقاعــد إلــى جانــب
عــدم جدولــة الديــون املتراكمــة علــى البلديــة آنــذاك.
فيمــا يتعلــق بالعــام  ،2017فقــد متــت تســوية اخلالفــات مــع الــوزارة وبالتالــي متــت املصادقــة علــى املوازنــة الســنوية اخلاصــة
بالبلديــة ونشــرت علــى صفحــة الفيســبوك اخلاصــة بالبلديــة علــى شــكل ورقــة واحــدة تلخــص املوازنــة وال ميكــن فهمهــا مــن
قبــل املواطــن العــادي .أمــا موازنــة العــام  ،2018فلــم تتــم املصادقــة عليهــا حتــى تاريخــه ،وبالتالــي لــم يجـ ِـر نشــرها أيضـاً ،وقــد
أكــد رئيــس املجلــس احمللــي ،وكذلــك عضــو املجلــس احمللــي نصــر فقهــا أن املوازنــة ببنودهــا وبرامجهــا مســتقاة مــن اخلطــة
اإلســتراتيجية للبلديــة التــي جــرى إعدادهــا مبشــاركة املجتمــع احمللــي ،ولكــن لــم يجـ ِـر تخصيــص مشــاورات خاصــة مــن املجتمــع
احمللــي للموازنــة علــى وجــه اخلصــوص.
مساءلة اجلهاز التنفيذي /رئيس املجلس احمللي
ما مدى فعالية وانتظام اجلهاز التنفيذي يف تقدمي تقارير دورية للمجلس البلدي؟

يركــز نظــام البلديــة علــى إعــداد التقاريــر املاليــة واالنتظــام بهــا أكثــر مــن اإلداريــة ،باإلضافــة إلــى التقريــر الســنوي الــذي يتــم
جتميعــه مــن اإلدارات ويرفــع لــوزارة احلكــم احمللــي ،ومــع ذلــك يوجــد تقريــر يقــدم بشــكل يومــي مــن قســمي الكهربــاء والرقابــة
علــى وجــه التحديــد ،باإلضافــة إلــى اجتماعــات أســبوعية عاديــة ،وتقريــر شــهري مكتــوب يقــدم لرئيــس البلديــة يعــد بالتنســيق
بــن اللجــان املتخصصــة ومــدراء الدوائــر.12
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نظام الشكاوى
هل يوجد نظام شكاوى يف بلدية طولكرم معتمد بإجراءات واضحة ومحددة ومكتوبة للتعامل معها؟
يعمــل نظــام الشــكاوى يف بلديــة طولكــرم مــن قســم متخصــص باســتقبال الشــكاوى وهــو حتــت إدارة رئيــس املجلــس .ويعمــل هــذا
القســم علــى مــدار الـــ  24ســاعة مبناوبــات مــن قبــل  6موظفــن .يتــم تلقــي الشــكاوى بعــدة طــرق ،إمــا عــن طريــق االتصــال علــى
رقــم مجانــي ،ويتــم تفريــغ الشــكوى مكتوبــة عــن طريــق املوظــف ،أو يتــم تلقــي الشــكوى مكتوبــة مــن خــال صناديــق الشــكاوى
املوزعــة داخــل مبنــى البلديــة وداخــل مدينــة طولكــرم ،أو احلضــور بشــكل شــخصي ،أو عــن طريــق تطبيــق خــاص بالبلديــة يتــم
تثبيتــه علــى الهواتــف الذكيــة للمواطنــن .بعــد ذلــك يتــم توجيــه الشــكوى إلــى القســم املختــص عــن طريــق برامــج محوســبة وجتــري
متابعتهــا مــن قبــل موظــف قســم الشــكاوى ،وعنــد تلقــي الــرد عليهــا ،يقــوم هــذا املوظــف بالتواصــل مــع املشــتكي للــرد عليــه.
وقــد تلقــت البلديــة يف العــام  )1840( 2017شــكوى مت إغالقهــا بالكامــل مــع نهايــة الســنة ،وعــن نــوع الشــكاوى ،فهــي تنحصــر
علــى األغلــب بالتيــار الكهربائــي وبعــض خدمــات البلديــة ،ولــم يتــم تلقــي أيــة شــكوى علــى املجلــس نفســه أو علــى رئيــس املجلــس
احمللــي .أمــا يف حــال تلقــي شــكوى علــى رئيــس املجلــس ،فتتــم متابعتهــا مــن قبــل وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة.13
دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية
مــا مــدى مشــاركة املواطنــن يف اخلطــة اإلســتراتيجية وحتديــد بنــود املوازنــة العامــة للهيئــة احملليــة ،أو حضــور اجتماعــات املجلــس
احمللي؟

فيمــا يتعلــق باخلطــة اإلســتراتيجية ،فقــد جــرى إعدادهــا مبشــاركة املجتمــع احمللــي ،وقــد جــرى اشــتقاق املوازنــة منهــا .أمــا علــى
صعيــد حضــور اجتماعــات املجلــس ،فلــم جتـ ِـر حتــى تاريخــه أي جتربــة مــن قبــل البلديــة لعقــد اجتماعــات تتــم دعــوة املواطنــن
حلضورها.

هل يتم دعم فرص تنفيذ لقاءات مجتمعية للمساءلة والتفاعل واملشاركة يف اتخاذ القرارات يف الهيئة احمللية؟

حتــى تاريخــه ،لــم يجـ ِـر تنظيــم هــذا النــوع مــن االجتماعــات ،وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود وحــدة يف البلديــة تســمى (املشــاركة
املجتمعيــة) ،ولكــن يقتصــر عمــل هــذه الوحــدة علــى النظــر يف احلــاالت احملتاجــة وهــي وحــدة شــؤون اجتماعيــة .وتكتفــي البلديــة
بلقــاءات مــع جلــان األحيــاء لالســتماع إلــى احتياجــات املواطنــن.

 13طارق الدعمة ،رئيس قسم الشكاوى يف بلدية طولكرم ،مقابلة بتاريخ 2018/4/29
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النزاهة
هــل هنــاك اعتمــاد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل رئيــس املجلــس احمللــي وأعضائــه مثــل مدونــات ســلوك ،وتلقــي الهدايــا ،واإلبــاغ عــن
الفســاد وجتنــب تضــارب املصالــح؟

ال توجد مدونات سلوك لرئيس وأعضاء املجلس البلدي يف بلدية طولكرم حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة.
ويخضــع رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة والعاملــون فيهــا لقانــون مكافحــة الفســاد املعــدل لســنة ( )2005كمــا هــو
وارد يف املــادة (رقــم  2بنــد  ،)6كمــا تخضــع الهيئــات احملليــة ،ومــن يف حكمهــا ،لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حســب
املــادة ( ،)31إضافــة إلــى قانــون الهيئــات احملليــة .وهــذه القوانــن تنظــم األحــكام اخلاصــة بتضــارب املصالــح وإقــرار الذمــة
املاليــة .وهاتــان املادتــان مفعلتــان علــى أرض الواقــع ،حيــث تخضــع الهيئــات احملليــة بشــكل ســنوي ،لتدقيــق ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة .وقــد جــرى تأكيــد تفعيــل هــذه القوانــن واألنظمــة مــن خــال أعضــاء املجلــس احمللــي بشــكل عــام ،وبشــكل خــاص ممــن
لديهــم أعمــال خاصــة تتضــارب ومهامهــم داخــل املجلــس احمللــي.14

 14فقها واجلالد .مصدران سابقان
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النظام الهيكلي
القدرة
الدور
احلكم

القدرة
مصادر كافية
وجود مصادر مالية ،بنية حتتية ،موارد بشرية ،توفر خدمات متنوعة

متتلــك البلديــة مصــادر لتوفيــر األمــوال للبلديــة ،ولكــن هــذه املصــادر غيــر كافيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،تنتــج البلديــة امليــاه عــن
طريــق آبــار محليــة متلكهــا وال تقــوم بدفــع فواتيــر ،وبالتالــي ،مــن املفتــرض أن تشــكل امليــاه مصــدر إيــرادات جيــداً للبلديــة ،ولكــن
تواجــه البلديــة بعــض اإلشــكاليات يف هــذا املجــال ،مثــل امتنــاع أهالــي املخيمــات املوجــودة ضمــن حــدود بلديــة طولكــرم والبالــغ
عــدد قاطنيهــا قرابــة الـــ  20ألــف مواطــن عــن دفــع فواتيــر امليــاه ،حيــث بلغــت الديــون املتراكمــة علــى املخيمــات مــا قيمتــه 30
مليــون شــيقل .مــن جهــة أخــرى ،تكمــن اإلشــكالية الثانيــة كمــا يراهــا عضــو املجلــس فقهــا يف سياســة احلكومــة اخلاصــة مبوضــوع
آبــار امليــاه احملليــة التــي وصفهــا بأنهــا غيــر تشــجيعية ،فبــدالً مــن توجيــه احلكومــة لدعمهــا األساســي نحــو اآلبــار احملليــة
كمصــادر للميــاه يف ظــل محدوديــة هــذه املصــادر ،تقــوم بالضغــط علــى البلديــة للقيــام بــدور التحصيــل لفواتيــر الصــرف الصحــي،
مــا جعــل البلديــة يف مواجهــة مــع املواطنــن نتيجــة سياســات احلكومــة .15باإلضافــة إلــى أن رســوم اخلدمــات التــي تقــوم البلديــة
بجبايتهــا غيــر كافيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،يكلــف الصــرف الصحــي البلديــة مبالــغ ضخمــة وال تؤخــذ رســوم عليهــا مــن املواطنــن،
ال شــهر ّياً ،وتكلّــف البلديــة حوالــي  27شــيق ً
أمــا يف قضيــة النفايــات ،فيؤخــذ مــن كل مواطــن  15شــيق ً
ال ،وبالتالــي تخســر البلديــة
16
مــن النفايــات والصــرف الصحــي.
وتقــدم البلديــة خدماتهــا املتنوعــة للمواطنــن ،كتوفيــر الكهربــاء واملــاء ،وتنظيــم األبنيــة والشــوارع والتراخيــص ،وكل مــا ورد النــص
عليــه مــن خدمــات يف قانــون الهيئــات احملليــة ،وتوفــر بنيــة حتتيــة جيــدة ضمــن حــدود البلديــة تتابــع مــن قبــل دائــرة الطــرق
واألشــغال العامــة التــي تعمــل علــى تنفيــذ أعمــال الصيانــة العامــة التــي تتضمــن صيانــة كافــة املرافــق ومبنــى البلديــة ،واملبانــي
األخــرى التابعــة لهــا ،وكافــة أعمــال الطــرق واألرصفــة واجلــزر والســاحات العامــة مــن شــق وإعــادة تأهيــل وصيانــة ،مــع وجــود
بعــض التحفظــات مــن قبــل املواطنــن علــى إعــادة تأهيــل الشــوارع ألكثــر مــن مــرة نتيجــة عــدم التخطيــط الســابق لهــذه الشــوارع.
ويتــم تنفيــذ كافــة اخلدمــات بدعــم مــن الكــوادر البشــرية البالــغ عددهــا  420شــخصاً علــى رأس عملهــم بــن موظــف وعامــل
وعقــد ،وهــي كافيــة لتنفيــذ أعمــال البلديــة ومتناســبة مــع حجــم املدينــة كمــا عبــر عــن ذلــك رئيــس املجلــس البلــدي.17

 15فقها .مصدر سابق
 16يعقوب .مصدر سابق
 17يعقوب ،مصدر سابق

23

دراســة حــول :نظــام النزاهــة احمللــي يف بلدية طولكرم

االستقاللية
هل يتم االلتزام باألحكام القانونية يف إجراءات التوظيف يف املجلس احمللي؟
إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية ومن دون ضغوطات سياسية غير شرعية؟

يجــري التعيــن يف املجلــس احلالــي عــن طريــق اإلعــان واملســابقة وتطبيــق أحــكام أنظمــة التوظيــف املعمــول بهــا يف الهيئــات
احملليــة ،كمــا يجــري التعيــن علــى العقــود الفنيــة واإلداريــة ضمــن حــدود احلاجــة( .ولكــن مــا قبــل املجلــس احلالــي ،كانــت هنــاك
بعــض التعيينــات بتأثيــر جهــات خارجيــة كالتنظيمــات السياســية ،ولكــن ليســت بأعــداد كبيــرة ولــم تتجــاوز الـــ .18)10%
ويف هــذا الســياق ،أكــد رئيــس املجلــس البلــدي أنــه علــى صعيــد املجلــس البلــدي احلالــي لــم يوظــف ســوى  25موظف ـاً جديــداً
أو عام ـ ً
ا للنظافــة أو للصــرف الصحــي فقــط ،و 10عمــال لقســم الكهربــاء ،بعــد مصادقــة مــن وزيــر احلكــم احمللــي ،مردف ـاً:
الواســطة واحملســوبية موجــودة يف كل مــكان ،حتــى يف بلديــة طولكــرم ،لكــن ال تلعــب دوراً كبيــراً يف التعيينــات .كمــا نفــى تســابق
الفصائــل للســيطرة علــى البلديــة أو تعيــن أعضائهــا ومناصريهــا يف الــكادر الوظيفــي .وأكــد أن املجلــس البلــدي اجلديــد ،ومنــذ
حلظــة اســتالمه للبلديــة ،بــدأ بترتيــب البيــت الداخلــي ،حيــث قــام بنقــل أي موظــف غيــر مناســب يف مكانــه إلــى قســم آخــر
مناســب .وشــملت هــذه العمليــة مختلــف الرتــب الوظيفيــة ،مــن مــدراء دوائــر وموظفــن.19
وعــن ظاهــرة احملســوبية لــدى املوظفــن ،أضــاف بعــض املســؤولني يف البلديــة أنــه ال ميكــن إنــكار وجودهــا عنــد البعــض ،ولكنهــا
ضمــن الســيطرة وجتــري محاســبة املوظــف الــذي يثبــت عــدم حياديتــه يف العمــل.

الدور
الشفافية والنزاهة يف نظام املشتريات العامة
مــا مــدى التطبيــق والعمــل بفعاليــة لنظــام مشــتريات مبــا يضمــن النزاهــة والعدالــة واملنافســة يف عمليــة اســتدراج واختيــار
العــروض والعطــاءات
تتــم عمليــة التوريــدات يف البلديــة مــن قبــل وحــدة العقــود واملشــتريات ،وهــي التــي تعمــل علــى إدارة عمليــات الشــراء وإدارة
املشــاريع وإمتــام كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بهــا .وتلتــزم البلديــة يف أعمــال الشــراء بقانــون الشــراء العــام رقــم  8لســنة  2014ونظــام
الشــراء العــام رقــم  5لســنة  2014وتعليمــات احلكــم احمللــي.
وتتبــع وحــدة التوريــدات دليــل إجــراءات مكتوب ـاً ومنــاذج لعمليــات الشــراء املختلفــة معــدة مــن قبلهــا ،وتلتــزم بإجــراءات تبــدأ
بإعــداد طلــب الشــراء ودراســة مــدى احلاجــة وإعــداد مذكــرة الشــراء واســتالم البضاعــة وإرســالها للمســتودعات وإصــدار فواتيــر
مــن قبــل املــورد وتســديد الفواتيــر للمــورد ،وصــوالً إلــى إعــداد تقريــر يقــدم للمجلــس احمللــي .وحتــرص الدائــرة علــى تطبيــق
القانــون فيمــا يتعلــق بتشــكيل اللجــان وبعضويــة أعضــاء مــن املجلــس لتنفيــذ اســتدراج العــروض أو العطــاءات.20

 18إسالم ياسني .رئيس قسم املوارد البشرية يف بلدية طولكرم .مقابلة بتاريخ 2018/4/29
 19مقابلة مع رئيس بلدية طولكرم بتاريخ  2018/2/28تلفزيون وطن http://www.wattan.tv/tv/242321.html
 20هديل التايه .رئيس قسم العطاءات يف بلدية طولكرم .مقابلة بتاريخ 2018/4/29
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ويف العطــاءات العامــة ،يتــم إعــداد وثائــق خاصــة لــكل مشــروع علــى حــدة ،وترفــق معــه جــداول الكميــات واملخططــات ،إن
وجــدت ،وعنــد اعتمــاده مــن القســم املعنــي ،يعــرض علــى وزارة احلكــم احمللــي ألخــذ املوافقــة ،وبعدهــا يتــم اإلعــان عنــه
باجلريــدة الرســمية ،وعنــد االنتهــاء مــن بيــع وثائــق العطــاء ،يتــم تشــكيل جلنــة خاصــة مــن أعضــاء املجلــس البلــدي ووحــدة
العقــود واملشــتريات والدائــرة املاليــة والقســم املعنــي ،ودعــوة وزارة احلكــم احمللــي ليتــم فتــح العــروض اخلاصــة باملشــاريع يف
اليــوم والوقــت احملــدد يف اإلعــان ،وبحضــور الشــركات املشــاركة ،وتفتــح العــروض بجلســة علنيــة ،ويتــم اإلفصــاح عــن أســعار
الشــركات وقيمــة الكفــاالت املطلوبــة ،ويتــم حتريــر محضــر بالعــروض .وحتــال بعــد ذلــك للجنــة الفنيــة لدراســتها ،والتــي بدورهــا
تعــد تقريــراً يعــرض علــى املجلــس البلــدي التخــاذ القــرار باإلحالــة علــى الشــركة التــي جنحــت بالدراســة ،وتعــرض بعــد املجلــس
احمللــي علــى وزارة احلكــم احمللــي ألخــذ املوافقــة علــى الترســية .وبعــد أخــذ املوافقــة ،يتــم إعــداد اإلحالــة النهائيــة علــى الشــركة
الفائــزة ،ويتــم خــال املشــروع طلــب دفعــات ماليــة مــن البلديــة ،ويجــري تدقيقهــا وصرفهــا حســب األصــول ،وعنــد االنتهــاء مــن
املشــروع ،يتــم االســتالم بشــكل أولــي مــن البلديــة ،وتطلــب البلديــة كفالــة ملــدة ســنة وتقــدم الشــركة مطالبــة نهائيــة للمشــروع.21
وعلــى الرغــم مــن التــزام البلديــة بقانــون الشــراء العــام ،إال أن رئيــس البلديــة وعضــواً مــن أعضــاء البلديــة أشــارا إلــى أن العديــد
مــن أعمــال البلديــة تتأخــر أو تتعطــل بســبب انتظــار البلديــة موافقــة احلكــم احمللــي علــى طلباتهــا خاصــة فيمــا يتعلــق باملشــتريات،
ويــرى مســؤولو البلديــة أن بيروقراطيــة الــوزارة ومعامالتهــا تســتغرق وقتـاً ال يســتهان بــه ينعكــس ســلباً علــى ســرعة تنفيــذ أعمــال
البلدية.
جمع الضرائب والرسوم
هل توجد آليات واضحة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم التي تشمل كافة فئات املجتمع؟ هل نظام جمع الضرائب يحمي
ويحد بفاعلية من جتنب حاالت التالعب واالبتزاز واحملسوبية؟
ويكفل
ّ

تلتــزم البلديــة بتســعيرة الدولــة فيمــا يتعلــق بأســعار الكهربــاء ،وبتســعيرة ســلطة امليــاه فيمــا يتعلــق بامليــاه ،وهــذه التســعيرة معلنــة
علــى الفواتيــر اخلاصــة بــكل منهمــا .أمــا فيمــا يتعلــق برســوم احلــرف والصناعــات ،فقيمــة الرســوم محــددة ومعلنــة حســب نظــام
البلديــة ،وهــي موجــودة علــى منــاذج ومنشــورة علــى الصفحــة الرســمية للبلديــة ،وعــن الضرائــب أيض ـاً ،تلتــزم البلديــة بالقيمــة
املفروضــة مــن قبــل الدولــة .وعــن آليــات اجلبايــة بالنســبة للكهربــاء واملــاء ،فهــي بآليــة الدفــع املســبق ،وبالتالــي مت جتــاوز التالعــب
يف طــرق الدفــع .أمــا اجلبــاة امليدانيــون ،فطــرق اجلبايــة تتــم بإيصــاالت ورقيــة ولكنهــا خاضعــة لنظــام محوســب .وحال ّي ـاً يتــم
التســليم بشــكل يومــي وبشــكل عــام يتــم التعامــل مــع األمــوال التــي جتمــع لصالــح البلديــة عــن طريــق اســتخدام أنظمــة دفــع
محوســبة تضمــن عــدم التالعــب وتراقــب الصناديــق الفرعيــة علــى وجــه اخلصــوص .22وقبــل اســتخدام هــذه البرامــج مت الكشــف
عــن ثــاث حــاالت ســرقة ،وأبلغــت وزارة احلكــم احمللــي واألجهــزة األمنيــة عنهــا ،حيــث مت فصــل اجلنــاة واســترداد األمــوال
املســروقة للبلديــة .23ولكــن مــن املآخــذ علــى البلديــة يف هــذا النظــام وجــود تراكــم للديــون علــى املواطنــن ،مــا يعنــي غيــاب سياســة
جديــة يف جمــع الضرائــب والرســوم تقــوم علــى تشــجيع املواطنــن علــى الدفــع وســداد التزاماتهــم جتــاه البلديــة.
حماية حقوق امللكية واألراضي
هل تطبق أنظمة وقوانني تنظيم منح رخص البناء والضرائب والرسوم بفعالية؟

 21التايه .املصدر السابق
 22عبد اهلل املصري .املدير املالي للبلدية .مقابلة بتاريخ 2018/4/29
 23اجلالد ،مصدر سابق
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مــا زال القانــون األردنــي اخلــاص بأنظمــة البنــاء الصــادر عــام  66هــو القانــون املعمــول بــه يف أراضــي الســلطة الفلســطينية ،إلــى
جانــب نظــام البنــاء الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي عــام  .2011أمــا عــن بلديــة طولكــرم ،فهــي ال تلتــزم بنظــام البنــاء الصــادر
عــن وزارة احلكــم احمللــي وتعمــل بقــرارات بأحــكام خاصــة صــادرة عــن املجلــس البلــدي إلــى حــن انتهــاء املجلــس مــن إعــداد نظــام
منــح رخــص البنــاء اخلــاص مبدينــة طولكــرم .وأكــد مســؤول التخطيــط والتعــاون يف البلديــة أن النظــام الصــادر عــن الــوزارة ال
يتناســب وخصوصيــات كافــة البلديــات يف احملافظــات املختلفــة ،وقــد مت إبــاغ الــوزارة مــن قبــل البلديــة بهــذا اخلصــوص .وعــن
التحفظــات اخلاصــة بهــذا النظــام ،أكــد مســؤول التخطيــط يف البلديــة أن البنــد اخلــاص بتصنيــف مواقــع البنــاء مختلــف عــن
القانــون األردنــي ،وهــو يصــادر ملكيــات خاصــة مثــل تصنيــف مجــاري ميــاه أمطــار علــى أنهــا أمــاك عامــة ،يف حــن أنهــا مســجلة
أراض خاصــة ومملوكــة للمواطنــن ،وبالتالــي مينــع مالــك األرض مــن البنــاء فيهــا .ومــن جهــة أخــرى ،يتعامــل النظــام مــع
كقطــع ٍ
التخطيــط الهيكلــي للمــدن علــى أنــه قطعــة واحــدة ،أي أنــه ال مييــز بــن مركــز املدينــة ومحيطهــا .وعلــى ســبيل املثــال أيض ـاً،
نــص النظــام علــى أن رســوم مواقــف الســيارات بــدل املوقــف الواحــد  700دينــار يف الوقــت الــذي قــد تكــون قيمــة دومن األرض
يف املدينــة أقــل مــن هــذا املبلــغ ،لذلــك أصــدر املجلــس قــرارات بأحــكام خاصــة ،حيــث حــدد رســوم املوقــف املنزلــي بـــ 100دينــار
والتجــاري بـــ 200دينــار.24
وفيمــا يتعلــق باملخالفــات ،فأغلبهــا ينحصــر يف مباشــرة مقــدم طلــب الرخصــة بالبنــاء قبــل صــدور الرخصــة ،وهنــا يتــم إخطــاره
بطريقــة غيــر مشــددة بالتوقــف إلــى حــن صــدور الرخصــة .أمــا إذا ســجل تعـ ٍّـد يف البنــاء ،فيخطــر بطريقــة مشــددة ،واحلالــة
الثالثــة هــي البنــاء دون ترخيــص ،ويتــم وقفــه عــن طريــق الشــرطة ،ولكــن لــم تســجل أيــة حالــة إزالــة ألي منــزل مخالــف ،ويكتفــى
فقــط بإزالــة األســوار ،وذلــك بســبب ممارســة ضغوطــات خارجيــة علــى البلديــة بعــدم هــدم املنــازل .25وعــن الرســوم ،فقــد أكــد
مســؤول التخطيــط أنــه يتــم اســتيفاؤها ،ويف بعــض احلــاالت وللتســهيل علــى املواطنــن يتــم تقســيطها ،ولكــن ال تصــدر الرخصــة
دون اســتيفاء كامــل الرســوم املطلوبــة.26

الحكم
شفافية اإلدارة
هل املعلومات اخلاصة بنشاطات وتقارير الهيئة ،والقرارات الصادرة عنها ،متوفرة على أرض الواقع وباستمرار وسهولة؟
باالطــاع علــى الصفحــة الرســمية لبلديــة طولكــرم ،تبــن أن البلديــة قامــت بنشــر خطــة التنميــة احملليــة (اخلطــة اإلســتراتيجية)
وأخبــار ونشــاطات املجلــس احمللــي ،ولكــن ال وجــود للموازنــة الســنوية أو قــرارات املجلــس احمللــي أو محاضــر االجتماعــات أو
التقاريــر الســنوية ،ســواء اإلداريــة أو املاليــة .وتنشــط البلديــة بنشــر إعالناتهــا للمواطنــن وأخبارهــا علــى موقعهــا الرســمي
«الفيســبوك».27
مساءلة مزودي اخلدمة العامة
هل يقوم مزودو اخلدمة العامة املقدمة «خاصة من القطاع اخلاص» بتقدمي تقارير دورية حول أعمالهم ،وما مدى فعالية
هذه التقارير؟
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تقــوم البلديــة بتقــدمي اخلدمــات العامــة ،فالكهربــاء تقــوم بشــرائها مــن اجلانــب اإلســرائيلي ،وامليــاه تنتجهــا مــن آبــار مملوكــة لهــا،
وبالتالــي ال توجــد خدمــات عامــة تقــدم عــن طريــق القطــاع اخلــاص يف هذيــن القطاعــن .أمــا علــى صعيــد اخلدمــات األخــرى
املقدمــة ،فتلتــزم اإلدارات املســؤولة بالتعــاون مــع جلــان املجلــس البلــدي املختصــة بإعــداد تقاريــر منتظمــة عــن حالــة هــذه
اخلدمــات مثــل املقاولــن ،ولكــن ال تتلقــى البلديــة تقاريــر مــن قبــل املقاولــن وتكتفــي البلديــة باملراقبــة.28
وتلقــى هــذه التقاريــر فعاليتهــا وأثرهــا عــن طريــق توفيــر اإلمكانيــة للمجلــس البلــدي مبتابعــة اإلشــكاليات والتطــورات يف هــذه
اخلدمــات ،فمث ـ ً
ا تســعى البلديــة مــع احلكومــة لدعــم املدينــة بخطــوط كهربــاء محليــة جديــدة لســد اإلشــكاليات الناجمــة عــن
نقــص أمبيــرات الكهربــاء التــي مت التــزود بهــا مــن اجلانــب اإلســرائيلي .كمــا تســعى البلديــة لشــراء آبــار مــاء جديــدة لتوفيــر
الكميــات الكافيــة للمواطنــن علــى مــدار العــام .ولكــن مــا يؤخــذ علــى البلديــة عــدم إلــزام مقدمــي اخلدمــات كاملقاولــن بتقــدمي
تقاريــر متابعــة دوريــة.
نزاهة مقدمي اخلدمة العامة
هــل يجــري تطبيــق مدونــات ســلوك أو أنظمــة تلقــي الهدايــا أو اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد خاصــة بالطاقــم التنفيــذي ومــزودي
اخلدمــة العامــة ،وهــل هــي مطبقــة؟

ال توجــد مدونــات ســلوك خاصــة للطاقــم التنفيــذي ،ولكــن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة تضمــن مجموعــة مــن احملظــورات
يف املــادة ( ،)28تعكــس سياســة التوظيــف يف الهيئــات احملليــة ،وتســتوجب نزاهــة موظــف الهيئــة احملليــة وضمــان عــدم تضــارب
مصاحلــه ،وحتصينــه مــن احملابــاة واحملســوبية .إال أن هــذه احملظــورات غيــر فاعلــة ،حيــث ال يجــري إطــاع املوظفــن عليهــا
عنــد توظيفهــم.
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مجلس الهيئة المحلية
القدرة
الدور
احلكم
دورية االنتخابات
هل أجريت االنتخابات املاضية ضمن إطارها الزمني احملدد؟ وهل كانت حرة وعادلة وممثلة؟

جــرت االنتخابــات احملليــة األخيــرة بتاريــخ ( .)13/5/2017وتعتبــر هــذه اجلولــة هــي االنتخابــات احملليــة الثالثــة منــذ تأســيس
الســلطة الفلســطينية (يف العــام  *29.)1994ولكنهــا لــم جتـ ِـر يف إطارهــا الزمنــي احملــدد حســب القانــون ،كمــا لــم جتـ ِـر يف كل
املناطــق الفلســطينية ،حيــث أجــل مجلــس الــوزراء إجــراء انتخابــات الهيئــات احملليــة يف احملافظــات اجلنوبيــة إلــى حــن توفــر
الظــروف املالئمــة وإجرائهــا يف احملافظــات الشــمالية ،وذلــك يــوم الســبت املوافــق  .13/5/2017كمــا لــم تشــمل االنتخابــات
احملليــة القــدس الشــرقية ،حيــث ترفــض ســلطات االحتــال إجــراء االنتخابــات فيهــا؛ لكنهــا شــملت جميــع الهيئــات احملليــة
املتاخمــة للقــدس ،كمــا اســتكملت االنتخابــات ملجموعــة أخــرى مــن املجالــس يف دورة ثانيــة بتاريــخ .29/7/2017
إن إعــان بعــض الفصائــل الفلســطينية مثــل حركــة حمــاس وحركــة اجلهــاد االســامي واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني عــن
مقاطعتهــا االنتخابــات احملليــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن اإلعــان عــن تنظيــم هــذه االنتخابــات تســبب يف تقليــص درجــة التنافــس
والتمثيــل يف هــذه العمليــة.
وقــد متيــزت االنتخابــات احملليــة الثالثــة ،بأنهــا جــرت يف جميــع مراحلهــا ضمــن نظــام التمثيــل النســبي الكامــل ،وفق ـاً لقانــون
انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة (رقــم  10لســنة  )2005وتعديالتــه.30
ولعبــت حركــة فتــح بالتنســيق يف كثيــر مــن املواقــع مــع العائــات والعشــائر دوراً رئيس ـ ّياً يف دعــم تشــكيل القوائــم االنتخابيــة
التوافقيــة ،يف بعــض الهيئــات احملليــة الريفيــة ،يف حــن عمــدت إلــى تشــكيل عــدد مــن القوائــم االنتخابيــة املنفــردة يف بعــض
القــرى التــي لــم يتــم التوصــل فيهــا إلــى تشــكيل القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة ،وباالســتناد إلــى إحصائيــات جلنــة االنتخابــات
املركزيــة ،حصــل مرشــحو حركــة فتــح يف القوائــم الفائــزة بالتزكيــة علــى مــا نســبته  73.6%مــن املقاعــد.
وهذا ما انطبق على بلدية طولكرم.

القدرة
توفر املصادر ونزاهة االنتخابات
مــا مــدى توفــر مصــادر ماليــة كافيــة لتنفيــذ حمــات الدعايــة اإلعالنيــة؟ ومــا مــدى تنــوع وقابليــة اســتمرار املصــادر املاليــة؟ وهــل
كانــت املنافســة حــرة والفــرص املتســاوية يف الوصــول إلــى اإلعــام خــال احلمــات االنتخابيــة؟
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النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة

أشــار تقريــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة اخلــاص باالنتخابــات احملليــة  2017إلــى أن اللجنــة عقــدت عــدة دورات تدريــب ملمثلــي
القوائــم ،وشــرحت لهــم ضوابــط وأحــكام الدعايــة االنتخابيــة ومصادرهــا املاليــة وأهميــة االلتــزام بهــا .وأشــار رئيــس املجلــس
البلــدي يف طولكــرم إلــى أن املصــادر املاليــة لتنفيــذ الدعايــة االنتخابيــة مت متويلهــا بنســبة  60%مــن احلــزب الــذي تنتمــي إليــه
القائمــة ،مــا يعنــي عــدم كفايــة املصــادر املاليــة املطلوبــة ،خاصــة يف ظــل حتديــد القانــون ملصــادر التمويــل االنتخابــي .31إن عــدم
حتديــد ســقف الصــرف علــى الدعايــة االنتخابيــة يؤثــر علــى عدالــة الفــرص بــن املرشــحني يف تنفيــذ دعاياتهــم االنتخابيــة،
ويجعــل التنافــس بــن املرشــحني غيــر متسـ ٍـاو.
أمــا علــى صعيــد املنافســة وتســاوي الفــرص يف الوصــول إلــى اإلعــام خــال احلمــات االنتخابيــة ،فقــد أكــدت جلنــة االنتخابــات
يف تقريرهــا حــول االنتخابــات احملليــة األخيــرة أن اللجنــة حرصــت علــى إتاحــة فرصــة متســاوية ومتكافئــة جلميــع القوائــم
االنتخابيــة املترشــحة لنشــر دعايتهــا يف اإلعــام الرســمي ،وذلــك مــن خالل االتفــاق مــع الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون
الفلســطينية على بــث دعايــة انتخابيــة مجانيــة ومتســاوية لــكل قائمــة انتخابيــة ترغــب بذلــك وفــق جــدول خــاص حددتــه اللجنــة
بالتوافــق مــع الهيئــة .وفيمــا يتعلــق باإلعــام اخلــاص ،أقــرت جلنــة االنتخابــات ضوابــط قانونيــة لهــذه الوســائل ،وأضافــت
بعــض اإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم الدعايــة االنتخابيــة يف اإلعــام اخلــاص ،أبرزهــا موعــد بدايتهــا ونهايتهــا ،ومنــع التحريــض
والطعــن بالقوائــم واملرشــحني اآلخريــن ،وعــدم نشــر أيــة مــواد تتعلــق باإلجــراءات االنتخابيــة .وخــال فتــرة الدعايــة االنتخابيــة،
رصــدت اللجنــة عــدداً مــن الشــكاوى واملخالفــات مــن خــال طواقمهــا اخلاصــة مبتابعــة الدعايــة االنتخابيــة يف وســائل التواصــل
االجتماعــي والتلفزيــون واإلذاعــات واملواقــع اإللكترونيــة .وقــد تعاملــت اللجنــة مــع الشــكاوى واملخالفــات بالتواصــل مــع ممثلــي
القوائــم.32
االستقاللية
مــا مــدى مناعــة أعضــاء املجلــس البلــدي وخصوصـ ًا أحــزاب األقليــة يف املجلــس مــن تدخــل القــوى اخلارجيــة (مــن خــارج املجلــس)
يف تنفيــذ السياســات واألنشــطة؟ هــل يتمتــع أعضــاء املجلــس البلــدي باحلريــة الكاملــة عنــد اتخــاذ القــرارات؟ أم أنهــم ملزمــون
بسياســات حزبهــم؟
أكــد رئيــس املجلــس احمللــي وعضــو املجلــس فقهــا ومديــر وحــدة الرقابــة الداخليــة يف البلديــة أن املجلــس يرفــض اخلضــوع
أليــة إمــاءات خارجيــة أو تدخــل يف نشــاطاته ،كمــا أن املجلــس يتخــذ القــرارات مبــا يــراه مناســباً للمصلحــة العامــة وليــس مبــا
متليــه سياســة حــزب األغلبيــة ،وللتأكيــد علــى هــذه الظاهــرة ،فقــد أخــذ املجلــس منــذ بدايــة تأسيســه قــراراً بــأن تصــدر قــرارات
املجلــس بالتوافــق وليــس باألغلبيــة ،احترام ـاً ألحــزاب األقليــة يف املجلــس.

الدور
متثيل املجتمع
ما مدى متثيل أعضاء املجلس لكافة فئات املجتمع؟
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أشــار رئيــس املجلــس إلــى أنــه يصعــب يف مجتمعنــا متثيــل كافــة فئــات املجتمــع ،ومــع ذلــك ،جــاءت تشــكيلة مجلــس محلــي طولكــرم
متنوعــة إلــى حــد مــا ،فعلــى الرغــم مــن مقاطعــة حركتــي حمــاس واجلهاد اإلســامي واجلبهة الشــعبية لالنتخابــات ،إال أن املجلس
يضــم بــن أعضائــه تنوعـاً سياسـ ّياً علــى النحــو التالــي :حركــة فتــح  7أعضــاء ،مســتقلون  4أعضــاء ،ولكــن أغلبيتهــم محســوبون
علــى حركــة فتــح ،حــزب الشــعب ( 2عضــو حــزب شــعب وعضــو مســتقل) ،وأخيــراً عضــو واحــد عــن اجلبهــة الدميقراطيــة .يوجــد
 3نســاء مــن بــن اخلمســة عشــر عضــواً ،كمــا يوجــد تنــوع يف تخصصــات األعضــاء (طبيــب ،مهنــدس ،أكادميــي ..إلــخ) .وأخيــراً،
لعــب العامــل العائلــي أيضـاً دوراً كبيــراً يف تشــكيلة املجلــس.

الحكم
الشفافية
إلى أي مدى يستطيع املواطنون احلصول على معلومات مالية خاصة باألعضاء؟ وهل تقدم املرشحون بإقرارات الذمة املالية؟
ال توجــد نصــوص قانونيــة جتيــز للمواطنــن احلصــول علــى معلومــات ماليــة خاصــة باألعضــاء ،كمــا ال توجــد مبــادرات ذاتيــة
أو قبــول مــن قبــل األعضــاء للكشــف عــن معلوماتهــم املاليــة .واعتبــر رئيــس املجلــس أن املعلومــات املاليــة اخلاصــة باألعضــاء
تخــص األعضــاء فقــط .ومــن ناحيــة أخــرى ،ال يتقــدم املرشــحون بإقــرارات الذمــة املاليــة بســبب عــدم النــص علــى ذلــك يف قانــون
مكافحــة الفســاد.

املساءلة
هل توجد شركات تقييم وتدقيق خارجية حول الدعايات االنتخابية وآليات صرف الدعاية االنتخابية؟

أشــار تقريــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة حــول االنتخابــات احملليــة  2017إلــى أن القوائــم االنتخابيــة املشــاركة يف االنتخابــات
قدمــت كشــوفاً ماليــة بتكاليــف حملتهــا االنتخابيــة ومصــادر متويلهــا خــال شــهر مــن إعــان النتائــج .وأعفيــت القوائــم الفائــزة
بالتزكيــة مــن ذلــك ،ولكــن لــم يوضــح التقريــر مــا إذا مت تدقيــق هــذه الكشــوفات مــن شــركات تدقيــق أو مدققــي حســابات
خارجيــن .وقــد أكــد رئيــس املجلــس البلــدي أن قائمتــه تقدمــت بالكشــف مدقق ـاً مــن مدقــق حســابات معتمــد ،ولكنهــا غيــر
منشــورة ،وال ميكــن احلصــول عليهــا بســبب عــدم وجــود نــص قانونــي علــى ذلــك.
النزاهة
مــا مــدى فعاليــة تطبيــق إجــراءات ومعاييــر ومواعيــد موحــدة للترشــح؟ ومــا مــدى فعاليــة احلــق باالعتــراض علــى إجــراءات
الترشــح؟
فتحــت جلنــة االنتخابــات بــاب الترشــح ملــدة  10أيــام يف االنتخابــات احملليــة خــال الفتــرة املمتــدة مــن يــوم الثالثــاء 28/3/2017
ولغايــة يــوم اخلميــس املوافــق  ،2017/4/6ويف االنتخابــات احملليــة التكميليــة ،مت فتــح بــاب الترشــح ملــدة  10أيــام مــن يــوم الســبت

النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة

 2017/6/10ولغايــة يــوم االثنــن  2017./6/19وتقدمــت خــال فتــرة الترشــح لالنتخابــات احملليــة  760قائمــة انتخابيــة ،قبلــت
منهــا  726قائمــة انتخابيــة ،منهــا تســع قوائــم غيــر مكتملــة ،ومت رفــض  4قوائــم ،إضافــة إلــى انســحاب  30قائمــة .ويف االنتخابات
التكميليــة تقدمــت  74قائمــة انتخابيــة بطلبــات ترشــح مت قبولهــا جميعهــا ،منهــا قائمــة واحــدة غيــر مكتملــة ،وانســحبت  4قوائــم.
وأصــدرت اللجنــة قرارهــا بقبــول أو رفــض طلبــات الترشــح خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب ،ونشــرت الكشــف األولــي
ألســماء القوائــم االنتخابيــة التــي ُقبلــت طلبــات ترشــحها يف مقــرات الهيئــات ومكاتــب اللجنــة ،وعلــى املوقــع اإللكترونــي للجنــة
ملــدة ثالثــة أيــام ،وذلــك لتمكــن القوائــم واملواطنــن مــن االطــاع علــى صحــة بياناتهــا و /أو االعتــراض عليهــا.33
وفيمــا يتعلــق بانتخابــات بلديــة طولكــرم ،وبالرجــوع إلــى جلنــة االنتخابــات والتقاريــر النهائيــة ،تبــن أنــه ال توجــد أيــة اعتراضــات
يف انتخابــات املجلــس احمللــي.
وقــد ورد يف تقريــر االنتخابــات احملليــة  2017الصــادر عــن جلنــة االنتخابــات فيمــا يتعلــق باالعتراضــات املقدمــة خــال مرحلــة
التســجيل والنشــر واالعتــراض ،أنــه مت تقــدمي اعتــراض واحــد علــى قــرار اللجنــة بــإدراج أســماء ناخبــن يف ســجل هيئــة عناتــا
احملليــة ،ومت اســتئناف قــرار اللجنــة بالرفــض أمــام احملكمــة املختصــة ،التــي بدورهــا ردت هــذا الطعــن شــك ً
ال.
أمــا االعتراضــات والطعــون املقدمــة خــال فتــرة الترشــح فقــد قــدم للجنــة خــال فترة نشــر أســماء القوائم االنتخابية ومرشــحيها
لالنتخابــات احملليــة ( )97طلــب اعتــراض ،وخــال مرحلــة االنتخابــات التكميليــةُ ،قدمــت للجنــة أربعــة طلبــات اعتــراض ،وبعــد
دراســة اللجنــة لكافــة االعتراضــات ،قــررت رفضهــا مبينــة أســبابها القانونيــة يف ذلــك .كمــا مت تقــدمي ( )23طعنـاً انتخاب ّيـاً علــى
قــرارات اللجنــة أمــام احملكمــة املختصــة .قبلــت احملكمــة طعنـاً انتخاب ّيـاً واحــداً ،وردت باقــي الطعــون املقدمــة.

 33جلنة االنتخابات املركزية .تقرير االنتخابات احمللية http://www.elections.ps/portals/30/pdf/FinalReport/LE2017-FinalReportAr. 2017
pdf
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محاكم البلدية
الدور
الفعالية

الدور
ما مدى جاهزية محاكم البلدية للنظر يف القضايا اخلاصة بالهيئات احمللية؟

حســب قانــون الســلطة القضائيــة وقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة ،هنــاك إمكانيــة تشــكيل محاكــم متخصصــة يف بعــض
املجــاالت ،وذلــك بغــرض ضمــان الســرعة يف النظــر يف القضايــا ،ومــن هــذه احملاكــم؛ محاكــم البلديــات :التــي تختــص بالنظــر يف
املخالفــات املرتكبــة خالفـاً لقانــون الهيئــات احملليــة الفلســطيني .وقــد أصــدر مجلــس القضــاء األعلــى قــراراً بتاريــخ 1/9/2013
يحمــل الرقــم ( )196/2013بتكليــف ( )13قاضيـاً بــأن يكونــوا قضــاة يف محاكــم البلديــات إلــى جانــب وظائفهــم –أي قضــاة غيــر
متفرغــن ،-حيــث تُعقــد هــذه احملاكــم يف مقــار البلديــات نفســها وليــس يف احملاكــم الرئيســية.

الفعالية
ـاض غيــر متفــرغ للبلديــة .وتعقــد بلديــة طولكــرم محكمتهــا يومـاً واحــداً
فيمــا يتعلــق مبحكمــة بلديــة طولكــرم ،فقــد مت تكليــف قـ ٍ
يف كل أســبوعني بحضــور القاضــي وشــرطي واحــد لتنظيــم احملكمــة .وقــد أشــارت الســيدة آالء ســريدي مــن محكمــة بلديــة
طولكــرم إلــى أنــه ال وجــود الختنــاق القضايــا يف محكمــة البلديــة ،حيــث بلــغ عــدد القضايــا منــذ بدايــة العــام  )40( 2018قضيــة
فقــط ،غالبيتهــا مت البــت بهــا ،علــى خــاف مــا كان ســائداً يف األعــوام الســابقة ،حيــث وصلــت القضايــا يف نهايــة العــام 2015
إلــى مــا يزيــد علــى ألــف قضيــة مــدورة .وترجــح الســيدة آالء ســريدي قلــة عــدد القضايــا هــذا العــام إلــى تغييــر سياســات البلديــة
وفعاليتهــا يف حــل اإلشــكاليات.34

 34آالء سريدي .محكمة بلدية طولكرم .مقابلة بتاريخ 2018/4/29
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معاجلة الشكاوى :آليات االعتراض واالستئناف وطلب املعلومات
القدرة
الفعالية
هل توجد آليات اعتراض على قرارات مجلس بلدية طولكرم؟ وهل هذه اآلليات واضحة ومنشورة؟

يف حــال واجــه املواطنــون حــاالت تســتوجب االعتــراض علــى أحــد قــرارات املجلــس ،فإنــه يتوجــه إلــى مركــز خدمــات اجلمهــور
لإلعــام عــن ذلــك ،والــذي بــدوره يوجــه املتضــرر إلــى اإلدارة ذات االختصــاص ،ويف حــال عــدم اقتناعــه بــرد اإلدارة ،يتــم حتويلــه
إلــى دائــرة الرقابــة الداخليــة ،أو إذا جــرت مراســلة رئيــس املجلــس باالعتــراض ،فإنــه يقــوم بتحويــل االعتــراض إلــى دائــرة الرقابــة
الداخليــة ملتابعتهــا .وقــد أشــار مديــر الرقابــة الداخليــة يف البلديــة إلــى أن هــذه اإلجــراءات غيــر مكتوبــة وغيــر منشــورة ،ولكــن
يتــم التعامــل معهــا يف إطــار مركــز خدمــات اجلمهــور.36
وبإمــكان املشــتكي إذا مت اســتنفاد الطــرق املتبعــة يف تقــدمي الشــكاوى أو االعتراضــات علــى قــرارات املجلــس البلــدي ،التوجــه إلــى
القضــاء عبــر احملاكــم النظاميــة للنظــر يف القضيــة ،أو التوجــه إلــى محكمــة العــدل العليــا ،حيــث تعتبــر القــرارات الصــادرة عــن
الهيئــة احملليــة قــرارات إداريــة ملزمــة بصفتهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة .وقــد أتــاح القانــون الطعــن يف القــرارات اإلداريــة عــن
طريــق األفــراد أو الهيئــات املتضــررة ،برفــع شــكوى أو طلبــات طعــون حملكمــة العــدل العليــا للنظــر فيهــا بنــا ًء علــى اختصاصــات
هــذه احملكمــة احملــددة بقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة ،والتــي مــن ضمنهــا الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح
أو األنظمــة أو القــرارات اإلداريــة النهائيــة املاســة باألشــخاص أو األمــوال الصــادرة عــن أشــخاص القانــون العــام ..إلــخ وســائر
املنازعــات اإلدارية.37
إن هــذه اإلجــراءات واضحــة داخــل القوانــن ،لكــن ال توجــد أدلــة إجــراءات منشــورة للمواطــن العــادي الــذي ال يجيــد التعامــل مــع
القوانــن التــي ترشــده إلــى هــذه اآلليــات.

 *35علــى صعيــد مهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ،جــرت مقابلــة املســؤولني ذوي العالقــة يف كل مــن وزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد ،ومت توثيــق أســمائهم ضمــن املقابــات يف قائمــة املراجــع ،وحيــث إن هــذه املهــام مت التطــرق لهــا يف الدراســة الســابقة
ملؤشــر النزاهــة يف احلكــم احمللــي يف بلديــة جنــن ،وحيــث إنــه تبــن أنــه لــم يجـ ٍـر حتديــث علــى هــذه املهــام ،فباإلمــكان االطــاع علــى هــذه املهــام بشــكل
مفصــل مــن خــال الدراســة اخلاصــة ببلديــة جنــن التــي طبــق عليهــا نفــس املؤشــر وهــي موجــودة كمــا أشــرنا ســابقاً علــى الرابــطhttps://www. :
aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6398.html

ويف هــذا احملــور ،ســيتم التركيــز فقــط علــى مــا يتعلــق ببلديــة طولكــرم ،حيــث ســيتم تطبيــق املؤشــر علــى املؤشــرات اخلاصــة بالبلديــة واالســتفادة مــن
تقييــم مهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة بشــكل عــام مــن الدراســة اخلاصــة ببلديــة جنــن ،وذلــك تفاديـاً للتكــرار يف الدراســات.
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الفعالية
هل الشكاوى التي ترفع على بلدية طولكرم حتل على أرض الواقع؟
أكــد مديــر عــام الرقابــة علــى وحــدات احلكــم احمللــي يف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أن عــدد الشــكاوى التــي مت التوجــه بهــا
إلــى الديــوان حــول الهيئــات احملليــة بلــغ  136شــكوى يف العــام  2017مــن بينهــا ( )5شــكاوى علــى بلديــة طولكــرم ،متــت مراجعتهــا
وتدقيقهــا مــع البلديــة وحلهــا .38كمــا أكــدت الســيدة رشــا عمارنــة مديــر عــام الدائــرة القانونيــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد أن
الهيئــة لــم تتلـ َق أيــة شــكاوى علــى بلديــة طولكــرم.39
أمــا علــى صعيــد الشــكاوى التــي ترفــع للــوزارة ،فقــد تلقــت املديريــة مجموعــة قليلــة مــن الشــكاوى علــى البلديــة ،ومتــت مراســلة
املجلــس احمللــي بهــا وحلهــا.40
أمــا الشــكاوى التــي ترفــع علــى البلديــة داخــل البلديــة نفســها ،فإنــه يتــم التعاطــي معهــا بفاعليــة كمــا أســلفنا يف القســم اخلــاص
بالشــكاوى ،حيــث ال يوجــد لــدى قســم الشــكاوى يف البلديــة تراكــم لشــكاوى غيــر منظــورة.
هل االعتراضات التي ترفع على قرارات بلدية طولكرم ينظر بها وحتل على أرض الواقع؟
أكــد مديــر الرقابــة الداخليــة يف البلديــة أنــه يف حــال توجــه املواطــن املعتــرض علــى قــرار املجلــس إلــى الدائــرة املختصــة ،فإنــه
تتــم معاجلــة االعتــراض علــى أرض الواقــع ،ويف حــال عــدم اقتناعــه بــرد الدائــرة ،يتــم حتويلــه إلــى دائــرة الرقابــة الداخليــة التــي
تقــوم بدورهــا مبراجعــة االعتــراض قانون ّي ـاً ،ومــن حيــث اإلجــراءات وشــروط البلديــة ،وإذا كان هنــاك خطــأ يف قــرار املجلــس،
يتــم التجــاوب مــع االعتــراض وحــل القضيــة.41
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التدقيق والرقابة
القدرة
الفعالية
هل يوجد يف البلدية مدقق خارجي ،وهل يقدم تقاريره بشكل دوري ،وهل يتم االلتزام بها؟
وفيمــا يتعلــق بإجــراءات البلديــة ،فإنهــا متعاقــدة مــع مدقــق خارجــي للتدقيــق علــى أعمالهــا ،الــذي بــدوره يلتــزم بتقــدمي تقاريــر
دوريــة حــول أعمالهــا.42

الفعالية
إلــى أي مــدى تعمــل بلديــة طولكــرم علــى تطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق والرقابــة اخلارجيــة؟ هــل تفحــص احلكومــة
والهيئــات الرســمية املركزيــة فعاليــة التدقيــق الداخلــي يف بلديــة طولكــرم؟ وهــل توفــر الدعــم الفنــي والتقنــي للبلديــة حــال
حاجتهــا لذلــك؟

علــى مســتوى ديــوان الرقابــة ،أكــد الســيد عمــر ياســن مديــر دائــرة التدقيــق علــى الهيئات احملليــة أن بلدية طولكرم مت اســتهدافها
بالتدقيــق عــام  ،2018ومت إرســال التقريــر األولــي للبلديــة ملراجعتــه والــرد عليــه ،واســتلم الديــوان رد البلديــة الــذي كان إيجاب ّيـاً
ومتعاونـاً مــع مــا ورد فيــه .وقــد أبــدت البلديــة اســتعداداً لتنفيــذ التوصيــات الــواردة فيــه ،ولكــن ال ميكــن قيــاس هــذا االلتــزام إال
بعــد ســتة شــهور ،حيــث يتــم عمــل زيــارة للبلديــة لتقييــم التزامهــا بالتوصيــات .أمــا علــى صعيــد الهيئــات احملليــة بشــكل عــام ،فقــد
ارتفــع التــزام الهيئــات بتوصيــات الديــوان إلــى نســبة  .60%وفيمــا يتعلــق بتوفيــر الدعــم الفنــي والتقنــي للبلديــة ،وعلــى الرغــم
مــن أنــه ليــس مــن اختصاصــات الديــوان ،إال أن الديــوان ال يتــردد يف تقــدمي االستشــارات للبلديــات يف حــال طلبهــا لذلــك ،كمــا
أنــه يقــدم التدريــب ملوظفــي وحــدات الرقابــة الداخليــة ،وعلــى وجــه اخلصــوص للهيئــات التــي تطلــب ذلــك أيضـاً.43
أمــا علــى مســتوى وزارة احلكــم احمللــي ،فقــد أفــادت الســيدة صفيــة املشــرف أنــه يجــري بعــد ســتة شــهور مــن عمليــة التدقيــق
زيــارة توجيــه يتــم التأكــد مــن التــزام البلديــة بالتوصيــات ،ولكــن جتــاوب البلديــات مــع توصيــات تقاريــر التدقيــق بشــكل عــام
ضعيــف ،ويعــود ذلــك إلــى غيــاب نظــام تصنيــف العقوبــات «مبعنــى النــص علــى عقوبــة محــددة لــكل مخالفــة» .أمــا يف حــال عــدم
التجــاوب ،فيتــم اســتدعاء املســؤولني يف البلديــة ويجــري اتخــاذ إجــراءات بحــق الهيئــة املخالفــة ،كتعيــن مراقــب مالــي .وقــد
تصــل يف بعــض احلــاالت إلــى إقالــة املجلــس احمللــي .أمــا علــى صعيــد بلديــة طولكــرم ،فقــد طلبــت الــوزارة تأجيــل زيــارة التدقيــق
للمجلــس اجلديــد إلعطائــه فرصــة ملمارســة مهامــه التــي تقــوم علــى إدخــال إصالحــات خاصــة بالبلديــة.44
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التحقيق في قضايا الفساد
القدرة
الفعالية

الفعالية
هل هناك قضايا فساد على مستوى بلدية طولكرم مت التحقيق فيها ومعاجلتها؟ وما عددها خالل السنة املاضية وإلى
تاريخه؟
أكــد مديــر عــام وحــدات احلكــم احمللــي يف ديــوان الرقابــة أن أ ّيـاً مــن شــكاوى فســاد أو شــبهات فســاد لــم يتــم التوجــه بهــا إلــى
الديــوان علــى بلديــة طولكــرم .كمــا أن التدقيــق الــذي أجــراه الديــوان لــم يظهــر أيــة شــبهات فســاد يف البلديــة .ومــن جهتهــا ،أكــدت
أيضـاً الســيدة رشــا عمارنــة مديــر عــام الدائــرة القانونيــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد أنــه ومنــذ العــام  ،2012وهــو بدايــة التوثيــق
الفعلــي لقضايــا الفســاد ،لــم يتــم توجيــه أو كشــف أيــة قضيــة فســاد يف بلديــة طولكــرم .45أمــا الســيدة صفيــة ،فقــد أفــادت أن
ثــاث حــاالت فســاد مت اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل املجلــس احمللــي خــال األعــوام  ،2015-2014يف مجــاالت احلــرف والصناعــات،
واجلبايــة ،والدائــرة الكهربائيــة ،وقــد مت تشــكيل جلــان مختصــة للتحقيــق يف هــذه احلــاالت ،ومت اســترداد األمــوال وحتويــل
املتهمــن إلــى القضــاء.
هــل هنــاك قضايــا فســاد مت الكشــف عنهــا مــن قبــل اإلعالميــن أو هيئــات مكافحــة الفســاد يف بلديــة طولكــرم؟ ومــا هــي عــدد
التحقيقــات التــي نتجــت عنهــا مالحقــات قضائيــة يف بلديــة طولكــرم؟

لــم يتــم الكشــف عــن قضايــا فســاد مــن قبــل اإلعالميــن ،كمــا لــم يتــم إبــاغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن القضايــا الثــاث املشــار
إليهــا أعــاه لتمــارس مهامهــا يف هــذا اجلانــب .واقتصــر اإلجــراء باملتابعــة مــن قبــل وزارة احلكــم واألجهــزة األمنيــة املختصــة.
مــع اإلشــارة إلــى أن هيئــة مكافحــة الفســاد عقــدت اتفاقيــات حديث ـاً مــع األجهــزة األمنيــة إلحالــة ملفــات الفســاد لهــا يف حــال
تلقيهــا بالغــات فســاد أو شــبهات فســاد ملمارســة مهامهــا حســب القانــون.46
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رفع الوعي في مجال مكافحة الفساد والضغط
رفع الوعي العام بثقافة النزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد
القدرة
الفعالية

القدرة
مــا مــدى قــدرة األطــراف املختلفــة كهيئــة مكافحــة الفســاد ،ووســائل االعــام ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي يف رفــع وعــي املواطنــن
علــى املســتوى احمللــي يف بلديــة طولكــرم مبكافحــة الفســاد وأســاليب الضغــط؟

يعتبــر نشــر الوعــي العــام ملكافحــة الفســاد أحــد األهــداف التــي تســعى إليهــا هيئــة مكافحــة الفســاد .وفيمــا يتعلــق برفــع وعــي
املواطنــن ،فلــم متارســه الهيئــة بشــكل مباشــر ،ولكــن إحــدى الفعاليــات نفذتهــا بدعــوة مــن مؤسســة أريــج التــي تنفــذ مشــاريع
ذات عالقــة باملســاءلة املجتمعيــة يف الهيئــات احملليــة تقــوم علــى فكــرة تشــكيل مجالــس الظــل مــن خــال مجموعــات شــبابية
يتــم تدريبهــا ورفــع الوعــي لديهــا يف قضايــا مكافحــة الفســاد وأســاليب الضغــط واملســاءلة املجتمعيــة بهــدف تشــكيل جماعــات
ضاغطــة علــى الهيئــات احملليــة كرقابــة مجتمعيــة .وقــد كان للهيئــة دور يف تدريــب مجالــس الظــل املذكــورة .وعلــى الرغــم مــن أن
هــذا املشــروع مــا زال مســتم ّراً ،إال أنــه وحســب معلومــات الهيئــة ،لــم يســتهدف بلديــة طولكــرم.47
كمــا تســتهدف هيئــة مكافحــة الفســاد الهيئــات احملليــة لزيــادة الوعــي لديهــا حــول جرائــم الفســاد ،مــن حيــث التعريــف مبخاطــر
الفســاد وأســبابه وأشــكاله وطــرق الوقايــة منــه والتبليــغ عنــه .وهــي تســتهدف بالتالــي جميــع الهيئــات احملليــة دون اســتثناء.
وكانــت بلديــة طولكــرم مــن ضمــن الهيئــات احملليــة املســتهدفة برفــع مســتوى الوعــي لــدى أعضائهــا وطواقمهــا .وقــد عقــدت
الهيئــة مؤمتــراً موســعاً للهيئــات احملليــة علــى مســتوى الوطــن يف العــام  2014يف مدينــة بيــت حلــم بالشــراكة مــع وزارة احلكــم
احمللــي ،وكان يهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي بجرائــم الفســاد وآليــات الرقابــة واملتابعــة للتخفيــف مــن فــرص جرائــم الفســاد.
وقــد شــارك ممثلــون عــن بلديــة طولكــرم يف املؤمتــر إلــى جانــب الهيئــات احملليــة األخــرى .وعلــى الرغــم أن املؤمتــر كان مصممـاً
للتركيــز علــى رفــع الوعــي بقضايــا الفســاد ،إال أنــه أخــذ منحــى آخــر وهــو املشــاكل التــي تعانــي منهــا البلديــات مثــل ديــون املقاصــة
واملركزيــة ..إلــخ ،ومــع ذلــك ،متــت االســتفادة ممــا طــرح يف املؤمتــر مــن قبــل الهيئــات احملليــة ،وشــكلت جلنــة لدراســة اإلشــكاليات
ووضــع خطــة إصــاح للهيئــات احملليــة ،ولكــن هــذه اخلطــة واجهــت إشــكالية املتابعــة والتنفيــذ مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي.48
وقــد لعــب اإلعــام دوراً جيــداً يف رفــع توعيــة املواطنــن بأســاليب الضغــط ومســاءلة البلديــة يف مهامهــا ،وظهــر ذلــك بشــكل جلــي
أثنــاء أزمــة انقطــاع التيــار الكهربائــي التــي وصلــت ذروتهــا يف األعــوام  ،2015-2016حيــث أنشــئت صفحــات متخصصــة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن الكتابــات واللقــاءات اإلعالميــة اخلاصــة بهــذه األزمــة ودور كل مــن
البلديــة واحلكومــة يف تفاقــم األزمــة.
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هــل مت تنفيــذ تدريبــات لرفــع وعــي ممثلــي بلديــة طولكــرم وموظفيهــا؟ وهــل يوجــد تنســيق بــن األجســام املختلفــة لرفــع الوعــي
علــى املســتوى احمللــي؟

حتــى اآلن لــم يســتهدف مجلــس بلــدي طولكــرم اجلديــد بأيــة تدريبــات خاصــة برفــع الوعــي مبكافحــة الفســاد .ولكــن مت عقــد
ورشــات عمــل اســتهدفت الهيئــات احملليــة بالشــراكة بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة يف العــام
 ،2014أي ملمثلــن عــن املجلــس البلــدي الســابق وبعــض موظفيــه وضمــن مجالــس متعــددة ،ومنــذ ثــاث ســنوات ،توقــف التعــاون
بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة احلكــم احمللــي يف هــذا املجــال ،واقتصــر علــى تنفيــذ تعبئــة إقــرارات الذمــة املاليــة التــي يجــري
تنفيذهــا يف البلديــات عبــر وزارة احلكــم احمللــي (توزيــع النمــاذج وجمعهــا) ،ولكــن حتــى تاريخــه ،لــم يجـ ِـر اســتهداف املجلــس
احلالــي.49
وتركــزت هــذه الــورش علــى نقــاط الضعــف يف الهيئــات احملليــة التــي تــؤدي إلــى حــدوث جرائــم الفســاد ،وتقــدمي توعيــة بخصــوص
قانــون مكافحــة الفســاد وخاصــة بالتعريــف باألشــكال كافــة التــي ميكــن أن تعتبــر كجرائــم فســاد ،وتقــدمي تعريــف بأفضــل
املمارســات التــي يتوجــب علــى الهيئــات احملليــة القيــام بهــا ملكافحــة الفســاد وجتفيــف بيئتــه .وكذلــك للتعريــف بإقــرارات الذمــة
املاليــة والفئــات اخلاضعــة واملكلفــة بتقدميهــا مــن الهيئــات احملليــة ،ومت تدريــب ممثلــي الهيئــات احملليــة يف ورش العمــل حــول
آليــة تعبئــة منــاذج إقــرار الذمــة املاليــة.50
ولكن مجدداً مت توقيع خطة مشــتركة بني هيئة مكافحة الفســاد ووزارة احلكم احمللي بتاريخ  2018/3/29لتنفيذ اإلســتراتيجية
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد فيمــا يتعلــق بالهيئــات احملليــة ،ومتتــد هذه اخلطة إلى نهايــة العام .2018
أما على صعيد مؤسسات املجتمع املدني ،فإنها لم تستهدف بلدية طولكرم أيضاً بأي نوع من التدريب يف هذا املجال.
هــل توجــد أمثلــة علــى أرض الواقــع يف التــزام بلديــة طولكــرم بنتائــج مبــادرات رفــع الوعــي والتثقيــف العــام ،وحمــات الضغــط يف
مكافحــة الفســاد؟ ومتابعــة تنفيذهــا؟

ال توجــد أمثلــة ،ألنــه ال يوجــد اســتهداف مباشــر للبلديــة كــي يتــرك أثــراً ،كمــا ال توجــد أدوات قيــاس تقيــم نتائــج املبــادرات أو
متابعــة تنفيذهــا بشــكل عــام ،إذ أكــدت الســيدة رشــا عمارنــة أن أضعــف نقطــة يف تنفيــذ البرامــج اخلاصــة برفــع الوعــي وحمــات
الضغــط هــي املتابعــة والتقييــم مــا بعــد التنفيــذ.
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النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة

المساءلة المجتمعية
القدرة
الفعالية

القدرة
هــل يوجــد ملؤسســات املجتمــع املدنــي أي نشــاط أو مبــادرات يف دعــم املســاءلة االجتماعيــة ومســاءلة ممثلــي الهيئــات احملليــة علــى
مســتوى بلديــة طولكــرم (بطاقــات رأي املواطنــن ،التدقيــق االجتماعــي ،بطاقــات التقييــم املجتمعــي ،فــرق الرقابــة علــى املوازنــة
العامــة)؟

باســتثناء بعــض املســاءالت بوقائــع معينــة قامــت بهــا جمعيــة جلــان العمــل التطوعــي عبــر مراســلة املجلــس احمللــي بخصــوص
مراقبــة املصروفــات التــي طالــت إعــادة تعبيــد نفــس الشــوارع أكثــر مــن مــرة ووقــوع مخالفــات يف بنــاء املركــز الثقــايف الــذي كلــف
ـجل ملؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة أيــة مبــادرات ،فقــد أكــد مديــر وحــدة
البلديــة قرابــة الـــ  200ألــف دوالر ،51لــم يسـ ّ
الرقابــة يف البلديــة أن أ ّي ـاً مــن مؤسســات املجتمــع لــم تتوجــه للبلديــة بــأي مشــروع يتعلــق باملســاءلة املجتمعيــة ،وهــذا مــا أكــده
أيضـاً إمييــل خــوري مــن مؤسســة  ،GIZحيــث لــم تتوجــه املؤسســة لبلديــة طولكــرم ،كمــا لــم تســجل شــراكة مــع أي مــن شــركائها
أيضـاً يف مشــاريع مــن هــذا النــوع يف بلديــة طولكــرم ،52وكذلــك األمــر بالنســبة ملؤسســة أمــان .كمــا أكــد املديــر التنفيــذي للهيئــة
االستشــارية الفلســطينية للمؤسســات غيــر احلكوميــة التــي تتخــذ مــن طولكــرم مقـ ّراً ملكتبهــا الرئيســي أيضـاً ،أنهــم لــم ينفــذوا
مــع البلديــة أي نــوع مــن هــذه املشــاريع .53وعلــى مــا يبــدو ،فــإن تنفيــذ مشــاريع مؤسســات املجتمــع املدنــي يف مواضيــع املســاءلة
املجتمعيــة يتركــز يف مناطــق دون األخــرى يف املــدن الفلســطينية ،مــا يعنــي غيــاب السياســة العامــة والتنســيق وتوزيــع اجلهــود بــن
هــذه املؤسســات.

الفعالية
ما مدى جناح املبادرات املنفذة من قبل املجتمع احمللي (املدني) يف مساءلة ومحاسبة بلدية طولكرم؟

ال توجد مبادرات.
هل توجد أمثلة لتجاوب البلدية مع هذه املبادرات كاتخاذ قرارات أو تغيير يف السلوكيات؟
ال توجد مبادرات.
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االستنتاجات
إن اإلشــكاليات والتحديــات العامــة املتعلقــة بقطــاع الهيئــات احملليــة ألقــت بشــكل أو بآخــر بظاللهــا علــى بلديــة طولكــرم ،لذلــك،
توصلــت الدراســة علــى صعيــد بلديــة طولكــرم إلــى إشــكاليات موضوعيــة وأخــرى ناجتــة عــن اإلشــكاليات التــي تشــوب قطــاع
الهيئــات احملليــة ،وهــي كمــا يلــي:
¦جــرت انتخابــات بلديــة طولكــرم بالتنافــس بــن عــدة قوائــم ،ومــع ذلــك ،طغــت علــى املجلــس احمللــي أغلبيــة لــون سياســي
إلــى جانــب أقليــات سياســية يف ظــل مقاطعــة حركــة حمــاس وحركــة اجلهــاد اإلســامي واجلبهــة الشــعبية لتحريــر
فلســطني ،النتخابــات املجلــس كباقــي املجالــس احملليــة األخــرى ،ومــع ذلــك ،يشــهد هــذا املجلــس انســجاماً بــن مكوناتــه،
حيــث تصــدر قــرارات املجلــس بالتوافــق وليــس باألغلبيــة ،والتــزم املجلــس بالكوتــا املخصصــة للمــرأة.
¦يشــرف املجلــس البلــدي علــى اجلهــاز التنفيــذي مــن خــال رئيــس املجلــس الــذي ميــارس دوره بآليــات واضحــة نظــراً
الســتناده إلــى هيكليــة معتمــدة ،ودون مديــر عــام للهيئــة ،وإمنــا بتفويــض جلــان املجلــس املتخصصــة باملتابعــة مــع اإلدارات
ذات االختصــاص.
¦ال توجــد مدونــات ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي يف بلديــة طولكــرم ،ولكــن يوجــد مــا يغطــي بعــض
اجلوانــب يف هــذا املجــال يف القوانــن ذات العالقــة ونظــام مجلــس الــوزراء اخلــاص برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة،
الــذي مــا زال يالقــي الرفــض مــن العديــد مــن الهيئــات احملليــة.
¦ال توجد أنظمة مكتوبة خاصة بتضارب املصالح ،وتلقي الهدايا ،ألعضاء املجلس البلدي والعاملني يف البلدية.
¦يوجــد نظــام شــكاوى محوســب ومتطــور وفاعــل يف البلديــة يعمــل علــى مــدار  24ســاعة بالهاتــف إلــى جانــب صناديــق
موزعــة يف معظــم مناطــق املدينــة وداخــل البلديــة.
¦يعمل املجلس البلدي برؤية ورسالة واضحة ومنشورة ،وبإستراتيجية مصاغة مبشاركة مجتمعية.
¦موازنــة املجلــس البلــدي الســنوية غيــر واضحــة وغيــر منشــورة وغيــر مقــرة مــن الــوزارة ،مــع اإلشــارة إلــى أنهــا معــدة يف
إطــار بنــود اخلطــة اإلســتراتيجية التــي جــرت صياغتهــا مبشــاركة مجتمعيــة.
¦يعانــي املجلــس البلــدي مــن مديونيــة عاليــة وإيراداتــه تكفــي فقــط لتغطيــة الرواتــب وبعــض املصاريــف التشــغيلية .وكغيــره
مــن املجالــس البلديــة -يفــرض علــى املجلــس البلــدي شــرط عــام مــن احلكومــة يحظــر متويــل أي مجلــس بلــدي بــأي
مشــروع مــا لــم يقــم املجلــس البلــدي بجدولــة الديــون املترتبــة عليــه.
¦يعتمــد اجلهــاز التنفيــذي علــى آليــة االجتماعــات األســبوعية لــإدارات التنفيذيــة التــي جتتمــع ويصــدر عنهــا تقريــر
شــهري يقــدم للمجلــس عــن طريــق جلانــه.
¦منــذ تولــي املجلــس اجلديــد ،تلتــزم بلديــة طولكــرم بإجــراءات توظيــف شــفافة ،ومتماشــية مــع القوانني واللوائــح واألنظمة
ذات العالقــة املعمــول بهــا ،بينمــا جــرى ســابقاً توظيــف بإجــراءات غيــر قانونية.
¦أثــرت آليــات التوظيــف الســابقة يف البلديــة علــى حياديــة بعــض املوظفــن يف البلديــة خاصــة يف ظــل عــدم وجــود مدونــة
ســلوك ملوظفــي البلديــة تعــزز حياديتهــم ،وتعتبــر هــذه احلــاالت حال ّيـاً حتــت الســيطرة.
¦يلتزم رئيس البلدية بتقدمي تقارير أسبوعية للمجلس احمللي.
¦تلتــزم البلديــة بقانــون الشــراء العــام الصــادر عــن احلكومــة ،الــذي يتــواءم مــع متطلبــات النزاهــة والشــفافية واحلــد مــن
تضــارب املصالــح.
¦ال تلتــزم البلديــة بنظــام األبنيــة ومنــح التراخيــص الصــادر عــن الــوزارة ،لعــدم مالءمتــه خلصوصيــات مدينــة طولكــرم،

النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة

وتعتمــد علــى اســتصدار تعليمــات مــن املجلــس البلــدي بهــذا اخلصــوص إلــى حــن االنتهــاء مــن إعــداد النظــام اخلــاص
بهــا.
¦يغيــب موضــوع اللقــاءات املجتمعيــة وفعاليــات مشــاركة املواطنــن يف نشــاطات الهيئــة ويقتصــر علــى لقــاءات مــع جلــان
األحيــاء ،وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود دائــرة املشــاركة املجتمعيــة التــي تفتقــد للمفهــوم الصحيــح للمشــاركة ،وتقتصــر
أعمالهــا علــى تقــدمي املعونــات للحــاالت االجتماعيــة.
¦تعمــل البلديــة بنظــام جمــع ضرائــب ورســوم محوســب يقــوم علــى الفصــل يف املهــام ،ولكنــه لــم يحــد مــن التالعــب ،حيــث
ســجلت حــاالت اختــاس يف هــذا املجــال.
¦ال تلتــزم البلديــة بنشــر محاضرهــا أو قراراتهــا الصــادرة عــن اجتماعــات املجلــس ســواء علــى صفحتهــا اإللكترونيــة أو
غيــر ذلــك ،وتكتفــي بنشــر أنشــطتها وفعالياتهــا علــى صفحتهــا اإللكترونيــة ،ويف صفحــات التواصــل االجتماعــي.
¦يواجــه رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي احلالــي العديــد مــن الضغوطــات ومحــاوالت التأثيــر علــى قراراتهــم يف ظــل
إقــدام املجلــس اجلديــد علــى إحــداث تصويــب وإصالحــات جذريــة داخــل املدينــة ،ولكــن حتــى تاريخــه يتمســك املجلــس
البلــدي ورئيســه باســتقالليته يف اتخــاذ قراراتــه.
¦التــزم رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة طولكــرم بتعبئــة إقــرارات الذمــة املاليــة املوزعــة عليهــم مــن قبــل هيئــة
مكافحــة الفســاد واملنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل.
¦بخصــوص محكمــة بلديــة طولكــرم ،تعتبــر مــن البلديــات الكبــرى القليلــة التــي ال تعانــي مــن االختنــاق القضائــي ،حيــث
ـاض مــن مجلــس القضــاء األعلــى ،إلــى جانــب مهامــه ،للنظــر يف قضايــا البلديــة يف يــوم واحــد كل أســبوعني،
يكلــف قـ ٍ
ويعــود الســبب يف عــدم االختنــاق القضائــي حال ّي ـاً إلــى فعاليــة البلديــة يف حــل اإلشــكاليات ومعاجلــة شــكاوى اجلمهــور.
¦لــم يتــم اســتهداف بلديــة طولكــرم مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي يف تنفيــذ مشــاريع تتعلــق باملســاءلة املجتمعيــة،
باســتثناء بعــض املمارســات واملبــادرات احملــدودة ،لذلــك فالبلديــة بعيــدة نســب ّياً عــن مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة
وممارســاتها.
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التوصيات
إن أي تطويــر أو توصيــة تتعلــق ببلديــة طولكــرم أو غيرهــا مــن البلديــات يتطلــب العديــد مــن اإلصالحــات والتوصيــات التــي يجــب
أن تطــال قطــاع الهيئــات احملليــة بشــكل عــام والنظــام السياســي الفلســطيني أيضـاً:
علــى صعيــد الوضــع الداخلــي ،ال بــد مــن إنهــاء حالــة االنقســام السياســي ،وإجــراء االنتخابــات احملليــة بشــكل دوري يف كافــة
األراضــي الفلســطينية يف مواعيدهــا احملــددة بالقانــون ،والســماح بإعــادة احليــاة إلــى املجلــس التشــريعي ودوره يف تعديــل
وســن التشــريعات التــي متــس حيــاة املواطنــن بشــكل عــام ،وحتديــث وتطويــر التشــريعات ذات العالقــة بالهيئــات احملليــة بشــكل
خــاص (قانــون الهيئــات احملليــة ،وقانــون املعــارف ،وقانــون األمــاك ،وقانــون احلــرف والصناعــات) .كمــا ينبغــي علــى احلكومــة
الفلســطينية ،وبشــكل خــاص وزارة احلكــم احمللــي وبالتعــاون مــع املؤسســات املختصــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،صياغــة
سياســة عامــة حتــدد فيهــا الرؤيــة الفلســطينية لقطــاع الهيئــات احملليــة (شــكله ووظائفــه) وإقــراره رســم ّياً مــن قبــل احلكومــة
لتعزيــز الالمركزيــة ،إلــى جانــب اقتــراح سياســات ماليــة أكثــر فاعليــة لتحســن إيــرادات الهيئــات احملليــة ،ومســاعدتها علــى أخــذ
دورهــا يف التنميــة االقتصاديــة.
أمــا علــى صعيــد أعمــال الهيئــات احملليــة ،فــا بــد مــن االســتمرار يف تعزيــز احلوكمــة فيهــا مــن خــال تفعيــل أدوات الرقابــة
واملســاءلة وإنشــاء وحــدات خاصــة بالشــكاوى وحتديــد اإلجــراءات املتعلقــة بالشــكاوى يف إطــار نظــام خــاص بذلــك ،وتفعيــل أدوات
املســاءلة املجتمعيــة جتــاه الهيئــات احملليــة ،إلــى جانــب تعزيــز قيــم النزاهــة مــن خــال العمــل علــى إقرار مدونات الســلوك لرؤســاء
وأعضــاء وموظفــي الهيئــات احملليــة ،وتفعيــل العمــل بنظــام مجلــس الــوزراء اخلــاص برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة ،وضــرورة
تبنــي الهيئــات احملليــة مبــادئ أكثــر شــفافية مــن خــال نشــر التقاريــر اإلداريــة واملاليــة وكافــة نشــاطات الهيئــة أمــام املواطنــن.
وتطلــب تكريــس مكافحــة الفســاد التركيــز علــى رفــع التوعيــة ملوظفــي البلديــات علــى حــد ســواء ،وذلــك بالتوجــه إلــى مقــار
البلديــات مباشــرة وعــدم جتميــع ممثلــن عــن املجالــس احملليــة يف مؤمتــرات عامــة ،باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى البلديــات
واألجهــزة األمنيــة لتحويــل ملفــات الفســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد كجهــة اختصــاص وعــدم التعاطــي مــع ملفــات الفســاد
كملفــات جنائيــة.
ويجــب تعزيــز أعمــال اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة يف الهيئــات احملليــة بإلزامهــا بتنفيــذ توصيــات نتائــج التدقيــق ،كأن يتــم ربــط
احلصــول علــى القــروض بتنفيــذ التوصيــات .ولرفــع الوعــي العــام والتثقيــف يف مجــاالت مكافحــة الفســاد ،ال بــد مــن تنســيق
اجلهــود الراميــة لذلــك بــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة وضــرورة قيــاس اآلثــار
املترتبــة علــى ذلــك.
وأخيــراً ،يتوجــب التأكيــد علــى دور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف إشــاعة ثقافــة املســاءلة املجتمعيــة وأهميتهــا يف حتســن جــودة
اخلدمــات املقدمــة مــن الهيئــات احملليــة ،وأثرهــا علــى عمليــة التنميــة ،وذلــك بالتوجــه إلــى كافــة الهيئــات احملليــة يف محافظــات
الوطــن وعــدم التركيــز علــى محافظــات دون األخــرى ،وعــدم التراجــع أمــام أيــة اعتبــارات حتيــط بالهيئــات احملليــة املســتهدفة،
وذلــك لتحقيــق االنســجام يف املســتوى املفاهيمــي لــدى كافــة الهيئــات علــى حــد ســواء.
ومــن هنــا ،تنســجم بعــض التوصيــات اخلاصــة ببلديــة طولكــرم مــع التوصيــات اخلاصــة بقطــاع الهيئــات احملليــة بشــكل عــام
وتعتبــر مكملــة لهــا ،كمــا أظهــرت الدراســة أن هنــاك جوانــب أخــرى يف البلديــة حتتــاج إلــى توصيــات يتطلــب تنفيذهــا العمــل مــن
قبــل املجلــس البلــدي علــى إدخــال بعــض اإلصالحــات والتطويــر داخــل البلديــة نفســها ،كمــا يلــي:
1.1الطلــب مــن املجلــس البلــدي تبنــي سياســات ماليــة وإصالحيــة أكثــر فاعليــة لتحســن اجلبايــة وجمــع الضرائــب والرســوم
لتطويــر إيــرادات البلديــة وســد العجــز املالــي فيهــا.
2.2الطلب من احلكومة دعم املجلس البلدي يف سياسة اإلصالحات التي شرع بها منذ تولي املجلس اجلديد.
3.3تعزيز مبادئ الشفافية يف املجلس البلدي من خالل:
إعــداد دليــل إجــراءات عمــل متكامــل يشــمل جميــع مجــاالت العمــل املناطــة بــإدارة البلديــة إلدارتهــا بطريقــة أكثــرفعاليــة وشــفافية ،بحيــث يعتمــد الدليــل ويُقــر مــن املجلــس البلــدي ،وخصوصـاً املجــاالت التــي متس حقــوق املواطنني
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ومســاءلة املجلــس احمللــي كالشــكاوى واالعتــراض علــى قــرارات املجلــس.
تبنــي املجلــس البلــدي لفكــرة املوازنــة التشــاركية لتفعيــل مشــاركة املواطنــن يف إعــداد املوازنــة للمجلــس والرقابــةعلــى تنفيذهــا ،ونشــرها بطريقــة مفهومــة للمواطــن بعــد إقرارهــا مــن الــوزارة.
نشر القرارات الصادرة عن املجلس والتقارير اإلدارية واملالية لتكون يف متناول املواطن.تطويــر الصفحــة اإللكترونيــة وتعزيزهــا ببرامــج اخلدمــات اإللكترونيــة ،مبــا يخــدم البلديــة واملواطــن علــى حــدســواء.
4.4تعزيــز قيــم النزاهــة يف املجلــس بتبنــي واعتمــاد مدونــة ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي وموظفيــه،
وإقــرار خطــة للترويــج لهــذه املدونــات ورفــع الوعــي بأهميــة أحكامهــا وآليــات االلتــزام بتنفيذهــا.
5.5تعزيز أدوات املساءلة يف املجلس البلدي من خالل:
اعتمــاد تقــدمي التقاريــر الشــهرية املكتوبــة مــن قبــل رئيــس البلديــة للمجلــس البلــدي ،إضافــة إلــى التقريــر الشــفهياألســبوعي ،حيــث يعــزز ذلــك مــن توثيــق أعمــال البلديــة بشــكل مهنــي مــن جهــة ويعــزز مــن دور املجلــس البلــدي يف
املســاءلة مــن جهــة أخــرى.
تطويــر واعتمــاد منــوذج تقاريــر إداريــة يقــدم مــن قبــل اإلدارات الجتمــاع اإلدارة التنفيذيــة يف البلديــة يحتــوي بنــداألعمــال املنجــزة خــال الشــهر ،واإلشــكاليات التــي متــت مواجهتهــا ،واالقتراحــات والتوصيــات حلــل اإلشــكاليات
وتنفيــذ التوصيــات.
تطوير واعتماد مناذج تقارير شهرية تقدم من املقاولني إلى جانب رقابة اإلدارات املختصة عليهم.تفعيــل عمــل وحــدة الرقابــة الداخليــة يف البلديــة وتعزيــز رقابتهــا علــى تنفيــذ اخلدمــات ،لتمكينهــا مــن إعــدادتقاريــر دوريــة وذلــك لضمــان جــودة تقــدمي اخلدمــة وتعزيــز نزاهــة القائمــن عليهــا.
عقــد اجتماعــات دوريــة ومفتوحــة مــن قبــل رئيــس وأعضــاء املجلــس مــع إدارات البلديــة املســؤولة عــن تقــدمياخلدمــات املختلفــة ،ملناقشــة قضايــا عامــة تواجــه البلديــة ،ســواء يف اخلدمــات أو يف املشــاريع ،وذلــك مــن أجــل
زيــادة التفاعــل بــن إدارات البلديــة وللتأكــد مــن مــدى إملــام العاملــن وفهمهــم آلليــات وإجــراءات تنفيــذ اخلدمــات
إضافــة إلــى التأكــد مــن التناغــم بــن مــن يقــرر ومــن يصنــع ومــن ينفــذ اخلدمــة.
تفعيــل وحــدة املشــاركة املجتمعيــة يف البلديــة ورفدهــا باملفاهيــم واإلجــراءات احلقيقيــة للمشــاركة املجتمعيــة لتعزيــزانفتــاح املجلــس البلــدي أمــام املجتمــع احمللــي.
حــث مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة علــى إحــداث تدخــات لــدى بلديــة طولكــرم تســتهدف رفــع الوعــيمبكافحــة الفســاد وتعزيــز مفاهيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة املجتمعيــة.
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