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دراســة حــول نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة بيــت حلــم

مقدمة
تُعتبــر وحــدات احلكــم احمللــي ،بتصنيفاتهــا املختلفــة ،اجلهــة الرئيســية التــي تقــدم اخلدمــات اليوميــة للســكان ،وهــي جهــة
رئيســية أيضـاً يف تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي يحتاجهــا ســكان الهيئــة احملليــة .لذلــك فــإن مهــام الهيئــات احملليــة تنطــوي
علــى تواصــل يومــي بحيــاة النــاس ،وتعامــل دائــم مــع القطــاع اخلــاص ،إلــى جانــب متاثلهــا مــع القطــاع العــام يف تقــدمي اخلدمــات
وتنفيــذ املشــاريع.
وبقــدر ضخامــة هــذا القطــاع ،واســتقالله إدار ّيـاً ومال ّيـاً ،وارتباطــه املباشــر باملواطنــن ،بقــدر مــا يتطلــب أن تكــون إدارتــه علــى
درجــة عاليــة مــن النزاهــة والشــفافية يف عملهــا ،وخضــوع أعمــال أعضائهــا والعاملــن فيهــا لنظــم رقابيــة حتمــي مــن الفســاد
املالــي واإلداري .ومــن أجــل حتقيــق التكامــل بــن مفهومــي الرقابــة واالســتقالل ،ال بــد مــن توفــر منظومــة متكاملــة مــن التشــريعات
واإلجــراءات والسياســات ،والثقافــة املجتمعيــة لتعزيــز نزاهــة الهيئــات احملليــة ،وحمايتهــا مــن الفســاد.
تهــدف هــذه الدراســة لفحــص نظــام النزاهــة يف بلديــة بيــت حلــم كدراســة حالــة .ويشــمل ذلــك فحــص اجلانبــن النظــري
والعملــي ،بالتركيــز علــى مــدى القــدرة التــي يوفرهــا القانــون ،ودرجــة الفاعليــة يف االلتــزام بهــا أثنــاء العمــل .حيــث يشــمل اجلانــب
النظــري قــدرة األحــكام القانونيــة علــى توفيــر قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ،ويشــمل اجلانــب العملــي فاعليــة
هــذه القيــم واملبــادئ والنظــم علــى أرض الواقــع.
وبنــاء علــى ذلــك ،تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقييــم هــذه العناصــر ،نظر ّي ـاً وعمل ّي ـاً ،وحتديــد االســتنتاجات التــي يتــم التوصــل
إليهــا ،واقتــراح مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاهم يف تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ،وتفعــل نظــام املســاءلة ،وتقلــل
مــن فــرص الفســاد.
جتيــب هــذه الدراســة علــى  77ســؤاالً تنــدرج حتــت  39محــوراً موزعــة علــى  7مجــاالت مختلفــة ،تتنــاول ك ًّ
ال مــن 1- :اإلطــار
القانونــي  2-اجلهــاز التنفيــذي  3-النظــام الهيكلــي  4-مجالــس الهيئــات احملليــة  5-احملاكــم اخلاصــة بهــا  6-مهــام اإلشــراف
واملســاءلة اخلارجيــة  7-رفــع الوعــي واملناصــرة.
تتضمــن هــذه احملــاور العديــد مــن املؤشــرات التــي تشــكل مبجموعهــا بيئــة شــاملة ،وتعطــي صــورة حقيقيــة عــن واقــع النزاهــة
والشــفافية يف الهيئــات احملليــة ،جــرت بلورتهــا مــن قبــل مؤسســة أمــان ،بالتعــاون مــع منظمــة الشــفافية الدوليــة.
ولرســم صــورة توضيحيــة ،مت إعطــاء نتائــج فحــص وتقييــم كل مؤشــر عالمــة تتناســب مــع إجابــة الســؤال املتعلــق بــه ،حيــث تتــراوح
العالمــات بــن  1أي ضعيــف ،وهــي باللــون األحمــر ،و  2أي متوســط ،وهــي باللــون األصفــر ،و  3أي جيــد ،وهــي باللــون األخضــر.

وجلمــع املعلومــات واملعطيــات الصحيحــة ،ومــن مصادرهــا ،اعتمــد الباحــث علــى إجــراء املقابــات الشــخصية مــع املعنيــن ،مثــل
املســؤولني يف بلديــة بيــت حلــم ،كرئيــس البلديــة وأعضــاء يف املجلــس البلــدي ،واملديــر العــام ،واملــدراء الرئيســيني فيهــا ،وخاصــة
مديــر الشــؤون املاليــة ،ومديــرة وحــدة إدارة اجلــودة ،ومركــز خدمــات اجلمهــور ،ووحــدة الرقابــة الداخليــة .كمــا أجــرى الباحــث
عــدداً مــن املقابــات مــع مســؤولي األجهــزة الرقابيــة ،واطلــع علــى تقاريرهــم ،كديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،وهيئــة مكافحــة
الفســاد ،وجلنــة االنتخابــات املركزيــة ،ووزارة احلكــم احمللــي .إضافــة إلــى احتــاد املقاولــن الفلســطينيني كجهــة مهمــة يف القطــاع
اخلــاص ،تتقاطــع أعمالهــا مــع الهيئــات احملليــة بشــكل واســع ،إضافــة إلــى االســتماع لــرأي مواطنــن أثنــاء مراجعتهــم للبلديــة.
يبلــغ عــدد ســكان مدينــة بيــت حلــم حوالــي  30ألــف نســمة ،ويتكــون مجلســها البلــدي مــن  15عضــواً انتُخبــوا بتاريــخ .2017/5/13
ويبلــغ عــدد موظفــي البلديــة وعمالهــا اليــوم حوالــي  210موظفــن ،وتبلــغ ميزانيتهــا الســنوية لعــام  2018حوالــي  44مليــون شــيقل،
مبــا فيهــا املوازنــة التطويريــة والتشــغيلية .كمــا يُذكــر أن عــدد اتفاقــات التوأمــة بــن مدينــة بيــت حلــم ومــدن كثيــرة يف العالــم يبلــغ
اليــوم  90توأمــة ،وهــو عــدد كبيــر جـ ّداً قياسـاً ببلديــات أخــرى ،ويعــود ذلــك ملكانــة مدينــة بيــت حلــم الدينيــة والســياحية .ويُذكــر
أيضــا أن بلديــة بيــت حلــم ،التــي تأسســت عــام  ،1872هــي مركــز محافظــة بيــت حلــم التــي تتكــون مــن  12بلديــة ،و 24مجلسـاً
قرويـاً ،و  6مجالــس خدمــات مشــتركة ،وفيهــا  3مخيمــات لالجئــن أيضـاً.1

 1انظر موقع بلدية بيت لحم http://www.bethlehem-city.org/ar
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أو ًال :اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية
يشــمل اإلطــار القانونــي مجمــوع التشــريعات املرتبطــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بعمــل الهيئــات احملليــة ،وهــي :قانــون
انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة ،وقانــون الهيئــات احملليــة ،وقوانــن احلــرف والصناعــات ،واملوازنــة العامــة ،وأنظمــة التوظيــف،
وأنظمــة املشــتريات ،وجمــع الضرائــب والرســوم ،ومنــح رخــص البنــاء ورســومها ،ومكافحــة الفســاد ،والتدقيــق والرقابــة اخلارجية.
1 1.1قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية:
 -1هل يضمن قانون االنتخابات احمللية انتخابات عادلة ،وحرة ،وممثلة؟

كفــل القانــون األساســي املعــدل لعــام  2003يف املــادة ( )26منــه للفلســطينيني حــق املشــاركة السياســية أفــراداً وجماعــات .ومــن
بــن هــذه احلقــوق حســب البنــد الثالــث ،حــق التصويــت والترشــيح يف االنتخابــات الختيــار ممثلــن منهــم ،يتــم انتخابهــم باالقتــراع
العــام وفقـاً للقانــون .وتؤكــد هــذه املــادة علــى املســاواة بــن كافــة الفلســطينيني دون متييــز يف الترشــح واالنتخــاب بشــكل عــام.
أمــا قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم ( )10لســنة  2005وتعديالتــه ،فقــد نــص يف املــادة ( )14منــه علــى أن يتــم
الترشــيح ضمــن قوائــم انتخابيــة علــى أســاس التمثيــل النســبي ،وأن تعتبــر قائمــة املرشــحني مغلقــة ،وأن تكــون أســماء املرشــحني
فيهــا مرتبــة حســب أولويــة كل مرشــح.
كمــا اعتبــرت املــادة ( )3مــن هــذا القانــون جلنــة االنتخابــات املركزيــة أنهــا الهيئــة العليــا التــي تتولــى إدارة االنتخابــات واإلشــراف
عليهــا ،وتكــون مســؤولة عــن التحضيــر لهــا ،وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا .وتعتبــر
اللجنــة جهــة مســتقلة ومحايــدة.
ومبوجــب املــادة ( )6مــن القانــون ،واخلاصــة بحــق االنتخــاب ،فــإن االنتخابــات جتــري بصــورة حــرة ومباشــرة وســرية وشــخصية،
وال يجــوز التصويــت بالوكالــة.
ولكــي تكــون االنتخابــات ممثلــة جلميــع شــرائح املجتمــع ،قــدم هــذا القانــون عــدة ضمانــات ،فقــد خصصــت املــادة ( )17كوتــا
محــددة لضمــان حــد أدنــى لتمثيــل املــرأة بنســبة ال تقــل عــن  20%يف أي مجلــس مــن مجالــس الهيئــات احملليــة.
ولتوفيــر متثيــل شــامل ،هنــاك أيضـاً كوتــا خاصــة باملواطنــن املســيحيني ،نــص عليهــا املرســوم الرئاســي رقــم ( )4لســنة ،2010
ثــم مرســوم آخــر بتاريــخ  ،2017/3/15حيــث خصصــت هــذه املراســيم مقاعــد معينــة للمســيحيني ،تتناســب مــع عددهــم يف
الهيئــات احملليــة التــي يتواجــد فيهــا مســيحيون ،واشــترطت أن يكــون رئيــس الهيئــة احملليــة يف بعضهــا مســيح ّياً.
ألن القانون يضمن انتخابات عادلة وحرة وممثلة ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 -2هل هناك معايير عادلة ومنشورة وشفافة للترشح واختيار املرشحني؟

حــدد قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة إجــراءات ومعاييــر الترشــح للمجالــس احملليــة ،وخصــص لذلــك الفصــل الســادس
بكاملــه ،الــذي يتكــون مــن املــواد ( .)24 14-فقــد تناولــت املــادة ( )14مــن القانــون تســجيل القوائــم االنتخابيــة ،وترتيب مرشــحيها،
واختيــار االســم والشــعار الــذي تريــده .ووفقـاً للمــادة ( )15مــن القانــون ،يبــدأ قبــول طلبــات الترشــيح قبــل  44يومـاً مــن املوعــد
احملــدد إلجــراء االنتخابــات ،ويســتمر ملــدة  10أيــام فقــط .ونــص القانــون علــى أن الترشــح يتــم مــن خــال قوائــم انتخابيــة منشــورة
وشــفافة ومعلنــةَ ،
وضمِ ــن القانــون املســاواة بــن جميــع املواطنــن مــن حيــث الترشــح واالنتخــاب .وتناولــت هــذه املــواد كل مــا يتعلــق
بشــروط الترشــح ،ونشــر أســماء املرشــحني ،وســحب الترشــيح ،واالعتــراض علــى املرشــحني ،ودور جلنــة االنتخابــات املركزيــة
ومحكمــة االنتخابــات يف ذلــك.

دراســة حــول نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة بيــت حلــم

بسبب وجود إجراءات ومعايير عادلة وشفافة ومنشورة ،للترشح واختيار املرشحني ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 -3هل التمويل االنتخابي معلن؟

حســب املــادة ( )32مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة ،ينبغــي علــى كل قائمــة انتخابيــة أن تقــدم للجنــة االنتخابــات،
خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــان نتائــج االنتخابــات النهائيــة ،بيانـاً مفصـ ً
ا ومدققـاً مــن مدقــق حســابات خارجــي
بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصلــت عليهــا ،واملبالــغ التــي أنفقتهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة ،بصــرف النظــر عــن النتيجــة
النهائيــة لالنتخابــات ،ســواء كانــت فائــز ًة أم ال ،ويقتصــر اإلعــان عــن التمويــل االنتخابــي فقــط للجنــة االنتخابــات ،ولكــن ال
يوجــد نــص قانونــي يلــزم املرشــحني باإلعــان عــن مصــادر األمــوال التــي حصلــوا عليهــا للمواطنــن ،كمــا ال يلــزم القانــون جلنــة
االنتخابــات املركزيــة بنشــر هــذه التقاريــر للعامــة.
بســبب وجــود نــص يف القانــون يوجــب علــى القوائــم االنتخابيــة تقــدمي تقريــر مالــي مفصــل عــن حملتهــا االنتخابية ،ولكن بســبب
عــدم وجــود نــص قانونــي ُيلــزم املرشــحني والقوائــم االنتخابيــة باإلعــان عــن مصــادر متويــل حملتهــم االنتخابيــة للجمهــور ،وال
ُيلــزم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بنشــر التقاريــر املاليــة للقوائــم االنتخابيــة للجمهــور ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -4هل توجد أحكام قانونية تنظم مصادر التمويل وسقوفه؟

يتيــح قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة للقوائــم االنتخابيــة أن حتصــل علــى تبرعــات مــن األشــخاص الطبيعيــن أو
االعتباريــن الفلســطينيني ،املقيمــن يف الداخــل أو اخلــارج ،ويحظــر القانــون علــى أي قائمــة انتخابيــة احلصــول علــى أمــوال
حلملتهــا االنتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي ،داخلــي أو خارجــي ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،وســواء كانــت هــذه األمــوال
نقديــة أو عين ّيــة ،ولكــن لــم يحــدد قانــون االنتخابــات احملليــة حــدود الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة.
إن عــدم حتديــد ســقف الصــرف علــى الدعايــة االنتخابيــة يؤثــر علــى عدالــة الفــرص بــن املرشــحني يف تنفيــذ دعاياتهــم
متســاو.
االنتخابيــة ،ويجعــل التنافــس بــن املرشــحني غيــر
ٍ
بســبب وجــود بعــض األحــكام القانونيــة التــي تنظــم مصــادر متويــل حمــات الدعايــة االنتخابيــة ،ولكــن بســبب عــدم النــص علــى
ســقوف محــددة يف االنتخابــات احملليــة ،واقتصــار الطلــب علــى كشــف مصــادر التمويــل وأوجــه الصــرف ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .2
 -5هل املنافسة حرة والفرص متساوية يف الوصول إلى اإلعالم خالل احلمالت االنتخابية؟

ينــص قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة علــى أن جتــري االنتخابــات بصــورة حــرة ومباشــرة وســرية وشــخصية ،وال يجــوز
التصويــت بالوكالــة (مــادة  .)6ومــن املهــام املنوطــة بلجنــة االنتخابــات املركزيــة حســب املــادة ( )3مــن القانــون ،اتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة إلجــراء االنتخابــات إعــداداً وتنظيمـاً وإشــرافاً ،مبــا يضمــن نزاهتهــا وحريتهــا.
كما يشترط القانون على وسائل اإلعالم الرسمية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم االنتخابية (مادة .)29
ألن القانــون ينــص علــى أن تكــون املنافســة يف االنتخابــات حــرة ونزيهــة ،ويشــترط علــى وســائل اإلعــام الرســمية إتاحــة فــرص
متكافئــة ومناســبة للقوائــم االنتخابيــة ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
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 -6هل ينص قانون االنتخابات على وجود تدقيق خارجي للدعايات االنتخابية؟

خصــص قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة الفصــل الســابع بكاملــه (املــواد  )32 – 25ملوضــوع الدعايــة االنتخابيــة والرقابــة
عليهــا ،حيــث نظــم هــذا الفصــل كل مــا يتعلــق مبواعيــد الدعايــة االنتخابيــة ،واملهرجانــات والشــعارات ،ومــا ينبغــي فعلــه مــن قبــل
الســلطة التنفيذيــة ووســائل اإلعــام ،وغيــر ذلــك.
ومــن أجــل الرقابــة علــى مصــادر التمويــل ،نصــت املــادة ( )32مــن القانــون علــى أن تقــدم كل قائمــة شــاركت يف االنتخابــات،
وخــال شــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة ،كشــفاً مال ّي ـاً مفص ـ ً
ا يبــن تكاليــف احلملــة االنتخابيــة للقائمــة ،ومصــادر
متويــل احلملــة ،وأوجــه الصــرف .ويحــق للجنــة االنتخابــات أن تطلــب أن تكــون الكشــوفات املاليــة مدققــة مــن مدقــق حســابات
قانونــي .وبهــذا النــص ،يتضــح أن التدقيــق اخلارجــي علــى الدعايــة االنتخابيــة ليــس ملزمـاً ،وإمنــا قــد يتــم بنــاء علــى طلــب جلنــة
االنتخابــات املركزيــة.
بســبب نــص قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة علــى حــق جلنــة االنتخابــات املركزيــة أن تطلــب مــن القوائــم االنتخابيــة
أن تكــون كشــوفاتها املاليــة املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي ،ولكــن بســبب عــدم إلــزام القوائــم
االنتخابيــة بذلــك ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -7هل يخضع املرشحون لقانون الذمة املالية؟
تتضمــن املــادة ( )20مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة احلــاالت التــي يجــب فيهــا علــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة
رفــض تســجيل أي قائمــة انتخابيــة ،ومــن هــذه احلــاالت «إذا لــم تقــدم القائمــة شــهادة لــكل مرشــح تفيــد بدفعــه جميــع الرســوم
والضرائــب املســتحقة عليــه لصالــح املجلــس» .أمــا بالنســبة للذمــة املاليــة ،فلــم يطلــب القانــون مــن املرشــحني تقــدمي إقــرارات
الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم.
يُذكــر أن املــادة ( )2مــن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم ( )1لعــام  ،2005التــي تتنــاول الفئــات اخلاضعــة للقانــون ،ال تشــمل
املرشــحني يف االنتخابــات ،وإمنــا تشــمل أعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة ،أي أن املرشــحني الفائزيــن يف انتخابــات الهيئــات
احملليــة يخضعــون للقانــون ،وبالتالــي ملزمــون بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم .كمــا أن نظــام رؤســاء وأعضــاء
مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم ( )3لســنة  ،2017الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،يتضمــن واجبــات رئيــس املجلــس يف املــادة (،)3
وواجبــات أعضــاء املجلــس يف املــادة ( ،)4ومنهــا تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة إلــى اجلهــات املختصــة يف املواعيــد احملــددة لذلــك.
وهكــذا ،تشــترط القوانــن أن يقــدم املرشــحون بــراءة الذمــة فقــط بشــأن مســتحقات الهيئــة احملليــة عليهــم ،وأن يقــدم الفائــزون
يف االنتخابــات ،الذيــن يصبحــون أعضــاء املجالــس احملليــة ،إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم ،وبذلــك يتحقــق الهــدف املتعلــق
بالذمــة املاليــة.
ألن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة يلــزم كل مرشــح بتقــدمي شــهادة تفيــد دفعــه جميــع الرســوم والضرائــب املســتحقة
للهيئــة احملليــة ،وألن املرشــحني يف االنتخابــات الذيــن يصبحــون أعضــاء املجالــس احملليــة ،ملزمــون بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة
اخلاصــة بــكل منهــم ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
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1 1.2قانون الهيئات احمللية
 -8هل القوانني التي تنظم عمل الهيئات احمللية حتدد أدوار واستقاللية أجهزة الهيئات احمللية املختلفة؟

نــص قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  ،1997وبشــكل صريــح ،علــى اســتقالل الهيئــات احملليــة .فقــد جــاء يف املــادة ( )3مــن
القانــون أن الهيئــة احملليــة تعتبــر شــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي ،حتــدد وظائفهــا وســلطاتها مبقتضــى أحــكام القانــون.
ومــن هنــا يتحقــق اســتقالل الهيئــة احملليــة مــن خــال الشــخصية االعتباريــة املســتقلة عــن احلكومــة املركزيــة ،ومــن خــال
مباشــرة اختصاصاتهــا املمنوحــة لهــا يف القانــون ،وكذلــك مــن خــال اســتقاللها املالــي.
ولكــن يف نفــس الوقــت ،أخضــع القانــون الهيئــات احملليــة لرقابــة احلكومــة ممثلــة بــوزارة احلكــم احمللــي ،فمثـ ً
ا يشــترط القانــون
موافقــة الوزيــر علــى تنفيــذ العديــد مــن صالحيــات الهيئــات احملليــة ،وخاصــة الصالحيــات املاليــة ،مثــل إقــرار املوازنــة الســنوية
للهيئــة احملليــة (مــادة  ،)31والتصــرف بأمــاك الهيئــة احملليــة (مــادة  ،)20وأخــذ القــروض (مــادة  ،)21وتخفيــض العوائــد
والرســوم (مــادة  ،)28وصــرف نفقــات غيــر مقــررة يف املوازنــة (مــادة  ،)30ونقــل مخصصــات مــن فصــل إلــى آخــر يف املوازنــة
(مــادة  ،)31وغيرهــا.
ويف نفــس الوقــت ،يــرى رئيــس بلديــة بيــت حلــم أن اســتقالل الهيئــات احملليــة أصبــح يف خطــر ،وذلــك بعــد صــدور نظــام رؤســاء
وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم ( )3لعــام  2017عــن مجلــس الــوزراء ،إذ إن هــذا النظــام يفــرض الوصايــة والهيمنــة،
ويســلب البلديــة اســتقاللها ودورهــا ،ويتعامــل مــع املجالــس البلديــة املنتخبــة كموظفــن وليــس كممثلــن لســكان الهيئــة احملليــة.
ورغــم اعتــراض بلديــة بيــت حلــم علــى هــذا النظــام بخصــوص اســتقالل الهيئــات احملليــة ،إال أن البلديــة ملتزمــة بــه.2
ألن القانــون ينــص علــى الشــروط التــي تضمــن اســتقالل الهيئــات احملليــة ،ويف نفــس الوقــت يخضعهــا لرقابــة وزارة احلكــم احمللــي،
ويشــترط موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي علــى الكثيــر مــن الصالحيــات ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -9هل األحكام القانونية تنظم حق وصول املواطنني للمعلومات حول نشاطات الهيئة وقراراتها؟

ال تتضمــن التشــريعات احلاليــة بشــكل عــام ،وال القوانــن املتعلقــة بالهيئــات احملليــة ،مصطلــح حــق احلصــول علــى املعلومــات
بشــكل صريــح ،علم ـاً أن هنــاك مشــروع قانــون ينظــم هــذا احلــق مــا زال يف طــور التشــريع .حتــى التقاريــر التــي ينــص قانــون
الهيئــات احملليــة علــى إعدادهــا مــن قبــل املجلــس احمللــي أو رئيــس املجلــس ،فإنــه ينــص علــى إرســالها إلــى الوزيــر ،وال يتضمــن
أي نصــوص حــول نشــرها للمواطنــن .وحتــى القــرارات التــي يتخذهــا املجلــس احمللــي بشــأن موضــوع معــن يهــم أحــد املواطنــن،
فــإن القانــون ال يتضمــن حــق املواطــن يف احلصــول علــى نســخة مــن هــذا القــرار ،وال منعــه مــن ذلــك.
مــع هــذا ،تضمنــت الفقــرة اخلامســة مــن املــادة ( )8مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997النــص علــى أنــه (يجــوز
للمجلــس أن يســمح ألي شــخص حضــور أي جلســة مــن جلســاته إذا قــرر ذلــك أكثريــة أعضائــه احلاضريــن للمشــاركة يف مناقشــة
املوضــوع ،وتصــدر قــرارات املجلــس بحضــور األعضــاء فقــط).
مــن الواضــح أن هــذه املــادة تعتبــر أن األصــل يف اجتماعــات املجلــس احمللــي أن تكــون مغلقــة ،مــا لــم تقــرر األغلبيــة جعلهــا
مفتوحــة أمــام اجلمهــور.
بســبب عــدم وجــود نصــوص قانونيــة واضحــة تتيــح للمواطنــن حــق احلصــول علــى املعلومــات ،وتنظــم هــذا احلــق ،وعــدم وجــود
أحــكام قانونيــة تلــزم الهيئــات احملليــة بنشــر تقاريرهــا ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .1

 2المحامي أنطون سلمان ،رئيس بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/16
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 -10هل توجد قوانني أو أنظمة للتعامل مع قضايا الفساد مثل تضارب املصالح ،وتلقي الهدايا ،وإقرار الذمة املالية؟
توجــد نصــوص قانونيــة متفرقــة تضمــن نزاهــة رئيــس املجلــس ،وحتــول دون حــدوث تضــارب مصالــح ،منهــا املــادة ( )5مــن
قانــون الهيئــات احملليــة التــي تنــص علــى أنــه (يُشــترط فيمــن يُنتخــب رئيسـاً للمجلــس التفــرغ التــام ،وال يجــوز اجلمــع بــن رئاســة
املجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى .وإذا كانــت لــدى رئيــس املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى وجــب عليــه تقــدمي اســتقالته منهــا،
أو تركهــا خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس ،وإال اعتُبــر ُمقــاالً حكم ـاً بانقضــاء مــدة الشــهر
املذكــور).
كمــا أن املــادة ( )15مــن نفــس القانــون تتضمــن بعــض البنــود التــي متنــع تضــارب املصالــح ،حيــث تذكــر املــادة احلــاالت التــي يفقــد
فيهــا رئيــس املجلــس عضويتــه ،ومنهــا إذا عمــل يف قضيــة ضــد املجلــس بصفتــه محاميـاً أو خبيــراً أو وكيـ ً
ا ،أو متلّــك ح ّقـاً مــن
املجلــس مســتغ ًّ
ال بذلــك عضويتــه ملنفعتــه أو بالواســطة .وإذا عقــد اتفاقـاً مــع املجلــس ،أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه
مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى يف أي اتفــاق مت مــع املجلــس ،ويُســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــواً يف
شــركة مســاهمة عموميــة يُشــترط أال يكــون مديــراً لهــا ،أو عضــواً يف مجلــس إدارتهــا ،أو موظفـاً فيهــا ،أو وكيـ ً
ا عنهــا.
كمــا أن نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم ( )3لســنة  ،2017الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،يؤكــد علــى تفــرغ
رئيــس املجلــس وعــدم اجلمــع بــن رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أخــرى (مــادة .)3
وبخصــوص الهدايــا ،يؤكــد النظــام علــى أن مــن واجبــات رئيــس الهيئــة احملليــة تســليم الهدايــا الشــخصية التــي يحصــل عليهــا
بحكــم وظيفتــه ،والتــي تزيــد قيمتهــا عــن مئــة دينــار ،وإعــام املجلــس بالهدايــا التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك ،ويجــب أن ال تكــون
الهدايــا مشــروطة أو مرتبطــة بــأي خدمــة أو متييــز إيجابــي لصالــح مقدميهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر (مــادة .)3
كمــا يحظــر النظــام علــى رئيــس وعضــو الهيئــة احملليــة اســتغالل منصبــه وصالحياتــه ملنفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي يتحقــق لــه
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .وكذلــك اإلدالء بــأي معلومــات ســرية عــن أعمــال الهيئــة احملليــة ،أو االحتفــاظ لنفســه بــأي وثيقــة
أو مراســلة رســمية ،أو صــورة عنهــا .كمــا يُحظــر علــى الرئيــس والعضــو قبــول أي منحــة أو مســاعدة ماليــة شــخصية مــن الذيــن
يرتبطــون بالهيئــة بــأي خدمــة أو منفعــة أو عقــد أو معاملــة (مــادة .)5
وبخصــوص إقــرار الذمــة املاليــة ،توجــد أحــكام قانونيــة واضحــة بذلــك ،فقــد نــص نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات
احملليــة رقــم ( )3لســنة  ،2017الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،وضمــن واجبــات رئيــس املجلــس يف املــادة ( ،)3وواجبــات أعضــاء
املجلــس يف املــادة ( ،)4علــى تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة إلــى اجلهــات املختصــة يف املواعيــد احملــددة لذلــك.
كمــا أن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم ( )1لســنة  ،2005يلــزم اخلاضعــن للقانــون ،ومنهــم رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئات
احملليــة ،بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم (مــادة .)16
بســبب وجــود أنظمــة للتعامــل مــع قضايــا الفســاد مثــل تضــارب املصالــح ،وتلقــي الهدايــا ،وإقــرار الذمــة املاليــة ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .3
 -11هل توضح األحكام القانونية سياسات عمل الهيئة واخلدمات املقدمة؟
تــرك قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997مهمــة رســم السياســات لــوزارة احلكــم احمللــي ،فقــد نصــت املــادة ( )2مــن
القانــون علــى أن تقــوم الــوزارة (برســم السياســات العامــة املقــررة ألعمــال مجالــس الهيئــات احملليــة ،واإلشــراف علــى وظائــف
واختصاصــات هــذه املجالــس) .إال أن وزارة احلكــم احمللــي لــم تضــع السياســات العامــة املطلوبــة ،رغــم أنهــا وضعــت الكثيــر مــن
األنظمــة املتعلقــة باحلكــم احمللــي ،واتخــذت الكثيــر مــن القــرارات التــي ميكــن مبجموعهــا أن تعكــس سياســات معينــة ،ولكــن
دون أن تصــدر كسياســات.3
 3لالطالع على األنظمة والقرارات ،انظر الموقع اإللكتروني لوزارة الحكم المحلي /http://www.molg.pna.ps
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أمــا بالنســبة للخدمــات ،فقــد أوضحهــا القانــون بشــكل واضــح يف املــادة ( ،)15وهــي تشــمل كل مــا يتعلــق بامليــاه والكهربــاء
واملجــاري ،واملبانــي والتخطيــط ،واألســواق العامــة ،واحلــرف والصناعــات ،والنظافــة والصحــة العامــة ،واحملــات التجاريــة
والعامــة واملتنزهــات ،والنقــل ،واإلعالنــات ،وغيرهــا.
بســبب عــدم وضــع السياســات العامــة حتــى اآلن رغــم نــص القانــون علــى وضعهــا ،ولكــن ألن األحــكام القانونيــة توضــح اخلدمــات
العامــة التــي تقدمهــا الهيئــات احملليــة بشــكل مفصــل ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -12هل توجد أحكام قانونية تعزز توفر املصادر الضرورية لعمل الهيئة ،وتؤكد تنفيذها؟
تنــاول قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997الشــؤون املاليــة للهيئــات احملليــة بشــكل مفصــل ،وذلــك يف املــواد (،)34 – 20
وقــد شــمل ذلــك أمــاك الهيئــة ،وإيراداتهــا ،وجبايتهــا وتســجيلها وتوزيعهــا ،والصنــدوق ،واملوازنــة واحلســاب اخلتامــي ،واللــوازم
والعطــاءات واملقــاوالت ،وغيرها.
وقــد عــدد القانــون يف املــادة ( )22إيــرادات الهيئــات احملليــة ،وتنــاول يف املــادة ( )21شــروط اقتــراض الهيئــات احملليــة أمــواالً
مــن أي جهــة ،كمــا تنــاول يف املــادة ( )25مخصصــات الهيئــة احملليــة مــن رســوم وغرامــات النقــل علــى الطــرق.
ولكــن يف نفــس الوقــت ،تعتبــر هــذه املصــادر غيــر كافيــة ،حيــث يدفــع املواطنــون ضرائــب مختلفــة ،كضريبــة الدخــل ،واملشــتريات
واجلمــارك والقيمــة املضافــة ،وال حتصــل الهيئــات احملليــة منهــا علــى شــيء ،وجميعهــا تذهــب للحكومــة املركزيــة.
بســبب وجــود أحــكام قانونيــة حتــدد وتعــزز توفيــر بعــض املصــادر الضروريــة لعمــل الهيئــات احملليــة ،ولكــن ألنهــا غيــر كافيــة ،اســتحق
هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -13هــل توجــد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي ،مثــل مدونــات ســلوك ،وتلقــي الهدايــا ،واإلبــاغ عــن الفســاد ،وجتنــب
تضــارب املصالــح؟
لــم يتــم حتــى اليــوم التوقيــع علــى مدونــة ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي ،ولكــن هنــاك نصــوص قانونيــة
متفرقــة تضمــن نزاهــة رئيــس املجلــس ،وحتــول دون حــدوث تضــارب مصالــح ،منهــا املــادة ( )5مــن قانــون الهيئــات احملليــة التــي
تنــص علــى أنــه (يُشــترط فيمــن يُنتخــب رئيس ـاً للمجلــس التفــرغ التــام ،وال يجــوز اجلمــع بــن رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أو
مهنــة أخــرى .وإذا كانــت لــدى رئيــس املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى ،وجــب عليــه تقــدمي اســتقالته منهــا ،أو تركهــا خــال مــدة
أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس ،وإال اعتُبــر ُمقــاالً حكم ـاً بانقضــاء مــدة الشــهر املذكــور).
كمــا أن املــادة ( )15مــن نفــس القانــون تتضمــن بعــض البنــود التــي متنــع تضــارب املصالــح ،حيــث تذكــر املــادة احلــاالت التــي يفقــد
فيهــا رئيــس املجلــس عضويتــه ،ومنهــا إذا عمــل يف قضيــة ضــد املجلــس بصفتــه محاميـاً أو خبيــراً أو وكيـ ً
ا ،أو متلّــك ح ّقـاً مــن
املجلــس مســتغ ًّ
ال بذلــك عضويتــه ملنفعتــه أو بالواســطة .وإذا عقــد اتفاقـاً مــع املجلــس ،أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه
مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى يف أي اتفــاق مت مــع املجلــس ،ويُســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــواً يف
شــركة مســاهمة عموميــة يُشــترط أال يكــون مديــراً لهــا ،أو عضــواً يف مجلــس إدارتهــا ،أو موظفـاً فيهــا ،أو وكيـ ً
ا عنهــا.
كمــا أن نظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة رقــم ( )3لســنة  2017الصــادر عــن مجلــس الــوزراء يؤكــد علــى تفــرغ رئيــس
املجلــس وعــدم اجلمــع بــن رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أخــرى (مــادة .)3
وبخصــوص الهدايــا ،يؤكــد النظــام علــى أن مــن واجبــات رئيــس الهيئــة احملليــة تســليم الهدايــا الشــخصية التــي يحصــل عليهــا
بحكــم وظيفتــه ،والتــي تزيــد قيمتهــا عــن مئــة دينــار ،وإعــام املجلــس بالهدايــا التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك ،ويجــب أن ال تكــون
الهدايــا مشــروطة أو مرتبطــة بــأي خدمــة أو متييــز إيجابــي لصالــح مقدميهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر (مــادة .)3
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كمــا يحظــر النظــام علــى رئيــس وعضــو الهيئــة احملليــة اســتغالل منصبــه وصالحياتــه ملنفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي يتحقــق
لــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،وكذلــك اإلدالء بــأي معلومــات ســرية عــن أعمــال الهيئــة احملليــة ،أو االحتفــاظ لنفســه بــأي
وثيقــة أو مراســلة رســمية ،أو صــورة عنهــا .كمــا يُحظــر علــى الرئيــس والعضــو قبــول أي منحــة أو مســاعدة ماليــة شــخصية مــن
الذيــن يرتبطــون بالهيئــة بــأي خدمــة أو منفعــة أو عقــد أو معاملــة (مــادة .)5
وهكــذا يتضــح وجــود نصــوص قانونيــة يف القانــون والنظــام حتــول دون تضــارب املصالــح واســتغالل النفــوذ الوظيفــي وقبــول
الهدايــا ،وهــي نصــوص واضحــة ولكنهــا متفرقــة .أمــا مدونــة الســلوك فلــم يتــم التوقيــع عليهــا حتــى اآلن.
بســبب وجــود نصــوص قانونيــة واضحــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي ،وتتعلــق بتجنــب تضــارب املصالــح واســتغالل النفــوذ
الوظيفــي وقبــول الهدايــا الشــخصية ،ولكــن بســبب عــدم التوقيــع علــى مدونــة الســلوك اخلاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي
يف بيــت حلــم ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -14هل توجد أنظمة تعزز نزاهة عمل الطاقم التنفيذي ،مثل مدونات سلوك ،وتلقي الهدايا ،واإلبالغ عن الفساد؟

ال توج��د مدونـ�ة ســلوك خاصــة للطاقــم التنفيــذي يف بلديــة بيــت حلــم .ولكــن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة
 ،2009الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،تض ّمــن مجموعــة مــن احملظــورات يف املــادة ( ،)28تســتوجب نزاهــة موظــف الهيئــة احملليــة،
وضمــان عــدم تضــارب مصاحلــه ،وحتصينــه مــن احملســوبية واحملابــاة ،وهــي:
	-اإلتيان بعمل أو الظهور مبظهر مخل بشرف الوظيفة.
	-أن يقبل لنفسه أو غيره منحة أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه لعمل الوظيفة ،أو أن يقبل الوعد بشيء من ذلك.
	-اإلفصاح مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها ،أو مبقتضى تعليمات خاصة.
	-أن يحتفــظ لنفســه بأصــل أيــة ورقــة مــن األوراق الرســمية ،أو أن ينــزع هــذا األصــل مــن امللفــات املختصــة لالحتفــاظ بهــا،
ولــو كان هــو الــذي قــام بتحريــره.
	-أن يكون وكي ً
ال بأجر يف القيام بأعمال للغير.
اجلمــع بــن وظيفتــه وبــن أي عمــل آخــر ،يؤديــه بالــذات أو بالواســطة ،إذا كان مــن شــأنه أن يضــر بــأداء واجبــات الوظيفــة ،أو
كان غيــر متفــق مــع مــا يقتضيــه املنصــب ويــؤدي إلــى منفعــة ،وبوجــه خــاص:
	-كل عمــل مــن األعمــال التجاريــة ،أو املضاربــات املاليــة ،وخاصــة مــا كان منهــا متصـ ً
ا ببيانــات أو معلومــات تصــل إليــه عــن
طريــق الوظيفــة.
	-شراء العقارات أو املنقوالت التي تطرحها الهيئة احمللية للبيع.
	-استئجار األراضي والعقارات العائدة للهيئة احمللية بقصد االستغالل.
	-االشتراك يف األعمال أو املقاوالت التي يوكل إليه حتضيرها أو تنفيذها ،أو احلصول على مصلحة أو قيود خاصة بها.
بســبب وجــود واعتمــاد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي ،ولكــن بســبب عــدم وجــود مدونــة ســلوك للطاقــم
التنفيــذي يف بلديــة بيــت حلــم تشــمل موضــوع الهدايــا واإلبــاغ عــن الفســاد ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
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 -15هل توجد أنظمة تعزز نزاهة عمل مزودي اخلدمة العامة ،مثل مدونات سلوك ،وتلقي الهدايا ،واالبالغ عن الفساد؟
ال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة ملــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن الذيــن تتعاقــد معهــم بلديــة بيــت حلــم،
ولكــن يتــم االلتــزام بنظــام توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  ،1998والــذي ينظــم مــا يتعلــق بالشــراء
والعطــاءات واملقاولــن .يتضمــن هــذا النظــام العديــد مــن اإلجــراءات املتعلقــة باإلعــان عــن عطــاءات التوريــد وتنفيــذ األعمــال،
وجلــان العطــاءات ،وجلســة فتــح العطــاء ،وجلــان االســتالم ،وغيرهــا .ولكــن ال يتضمــن النظــام أي شــيء عــن تلقــي الهدايــا
واإلبــاغ عــن الفســاد .ويف نفــس الوقــت هنــاك الكثيــر مــن الثغــرات التــي ميكــن أن تتســبب يف حصــول جتــاوزات مــن األطــراف
املختلفــة ،ومنهــا شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــون .ومــن هــذه التجــاوزات إمكانيــة التحايــل ،وإمكانيــة تضــارب املصالــح ،وذلــك
مــن خــال تســريب املعلومــات ،أو عقــد التحالفــات ،أو تأســيس شــركات وتســجيلها بأســماء مختلفــة.4
بســبب عــدم وجــود واعتمــاد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن ،مثــل
مدونــات الســلوك وتلقــي الهدايــا واإلبــاغ عــن الفســاد ،رغــم وجــود نظــام بشــأن توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة ،الــذي
ال يشــير إلــى كثيــر مــن اإلجــراءات التــي تعــزز نزاهــة شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .1
 -16هــل تتوفــر األحــكام القانونيــة التــي تؤكــد علــى انتظــام إعــداد التقاريــر الدوريــة مــن قبــل مــزودي اخلدمــة العامــة املقدمــة،
خاصــة مــن القطــاع اخلــاص؟

مبراجعــة التشــريعات ذات الصلــة ،مــن قوانــن وأنظمــة ،يتضــح أنــه ال توجــد أحــكام قانونيــة تؤكــد علــى إعــداد التقاريــر الدوريــة
بانتظــام مــن مــزودي اخلدمــات ،خاصــة مــن القطــاع اخلــاص.
بســبب عــدم وجــود أحــكام قانونيــة تؤكــد علــى إعــداد التقاريــر الدوريــة بانتظــام مــن مــزودي اخلدمــات ،خاصــة مــن القطــاع اخلاص،
اســتحق هذا املؤشــر العالمة .1
 -17إلى أي مدى تؤكد القوانني على التدقيق والرقابة الدورية من قبل احلكومة املركزية؟

رغــم أن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997يحــدد العالقــة بــن وزارة احلكــم احمللــي والهيئــات احملليــة (مــادة  ،)2ومنهــا
صالحيــات الــوزارة يف اإلشــراف علــى أعمــال الهيئــات احملليــة ،إال أن القانــون ال ينــص علــى عمليــة التدقيــق الــدوري مــن قبــل
الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة .ويف نفــس الوقــت توجــد يف القانــون أحــكام متفرقــة تتعلــق برقابــة الــوزارة علــى أعمــال
الهيئــات احملليــة ،مثــل مصادقــة الوزيــر علــى احلســاب اخلتامــي للهيئــة احملليــة (مــادة  ،)32وتعيــن الــوزارة فاحصــن مختصــن
لفحــص حســابات الهيئــة احملليــة ،ومراجعــة جميــع معامالتهــا املاليــة واإلداريــة والقانونيــة ،وجــرد موجوداتهــا (مادة  ،)35وإرســال
التقريــر الســنوي عــن أعمــال الهيئــة احملليــة إلــى الوزيــر (مــادة .)36
إال أن القــرار بقانــون رقــم ( )9لســنة  2008بشــأن تعديــل قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  ،1997منــح وزيــر احلكــم احمللــي
صالحيــة (تشــكيل جلــان رقابــة وتفتيــش تقــوم يف أي وقــت بإجــراء أعمــال الرقابــة علــى جميــع معامــات الهيئــة احملليــة املاليــة
 4انظر :ائتالف أمان ،النزاهة والشفافية والمساءلة في عطاءات الهيئات المحلية.2016 ،
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واإلداريــة والقانونيــة والتنظيميــة ،والتأكــد مــن مطابقــة هــذه املعامــات للقوانــن واألنظمــة).
بســبب وجــود نصــوص متفرقــة بشــأن رقابــة وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال الهيئــات احملليــة ،والتفتيــش عليهــا يف أي وقــت ،ولكــن
بســبب عــدم وجــود نصــوص قانونيــة بشــأن التدقيــق الــدوري مــن قبــل الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .2
1 1.3احلرف والصناعات
 -18هل توجد أنظمة وقوانني لها عالقة باحلرف والصناعات؟ وما مدى شفافيتها؟
مــن بــن مهــام مجالــس الهيئــات احملليــة حســب املــادة ( )15مــن قانــون الهيئــات احملليــة( ،تنظيــم احلــرف والصناعــات ،وتعيــن
أماكــن خاصــة لــكل صنــف منهــا ،ومراقبــة احملــات واألعمــال املقلقــة للراحــة ،أو املضــرة بالصحــة العامــة).
ورغــم أن قانــون احلــرف والصناعــات رقــم ( )16لعــام  1953مــا زال ســارياً ،إال أنــه قــد يحتــاج إلــى تعديــات كثيــرة ليتناســب
مــع التطــورات الصناعيــة واحلرفيــة احلديثــة ،وليتوافــق مــع مفاهيــم الشــفافية املعاصــرة.
كمــا أن وزارة احلكــم احمللــي لــم تضــع نظامـاً بشــأن احلــرف والصناعــات ،ولكــن صــدر حديثـاً ،ويف  ،2018/4/3قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم /17/198/16م.و/ر.ح لعــام  2018بتعديــل ذيــل قانــون احلــرف والصناعــات رقــم ( )16لعــام .1953
على صعيد بلدية بيت حلم ،يتضمن دليل خدمات اجلمهور تعليمات ترخيص احلرف والصناعات وجتديدها.
ويف نفــس الوقــت ،هنــاك قــرار بقانــون رقــم ( )10لســنة  2011بشــأن الصناعــة ،وهــو مينــح وزارة االقتصــاد الوطنــي العديــد مــن
الصالحيــات ،والتــي منهــا متابعــة احلــرف والصناعــات ،األمــر الــذي قــد يُحــدث تداخـ ً
ا يف متابعــة هــذا املوضــوع بــن الهيئــات
احملليــة ووزارة االقتصــاد الوطنــي.
بســبب وجــود قانــون بشــأن احلــرف والصناعــات ،ووجــود تعليمــات صــادرة عــن بلديــة بيــت حلــم بشــأن ترخيصهــا وجتديدهــا ،ولكــن
بســبب عــدم وجــود أنظمــة صــادرة عــن الــوزارة ،وبســبب التداخــل الــذي قــد يحصــل بــن الهيئــات احملليــة ووزارة االقتصــاد الوطنــي،
وألن القانــون الســاري مضــى عليــه أكثــر مــن ســتني عامـ ًا ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
1 1.4املوازنة السنوية
- 19هــل توجــد أحــكام قانونيــة تنــص وتتطلــب نشــر املوازنــة الســنوية التــي تكــون مفهومــة للمواطنــن؟ وهــل هنــاك أدلــة إلعــداد
ونشــر املوازنــة الســنوية؟

ينــص قانــون الهيئــات احملليــة يف املــادة ( )31علــى أن (توضــع للهيئــة احملليــة موازنــة ســنوية يُعمــل بهــا بعــد إقرارهــا مــن قبــل
املجلــس ،وتصديقهــا مــن قبــل الوزيــر ،ويجــوز وضــع مالحــق للموازنــة بالطريــق نفســه) .ووفقـاً للمــادة ( )33مــن القانــون ،أصــدر
وزيــر احلكــم احمللــي النظــام املالــي للهيئــات احملليــة يف نيســان  ،1999وهــو يتضمــن اإلجــراءات الالزمــة لكثيــر مــن األمــور يف
الهيئــات احملليــة ،ومنهــا املوازنــة الســنوية .ثــم صــدرت عــن الوزيــر تعليمــات إعــداد املوازنــة يف عــام  ،2005والتــي تشــمل مفهــوم
املوازنــة ،وأنواعهــا التشــغيلية والربحيــة واإلمنائيــة ،ومرفقاتهــا ،وهيكلهــا العــام ،ومراحــل إعدادهــا ،وغيــر ذلــك.
ورغــم وجــود هــذه األحــكام القانونيــة ،ورغــم أنهــا تتضمــن إجــراءات إعــداد املوازنــة واملصادقــة عليهــا ،إال أنهــا لــم تتطــرق
ملســألة نشــر املوازنــة بــأي الطــرق .فمثـ ً
ا يخصــص النظــام املالــي للهيئــات احملليــة لعــام  1999الفصــل الثانــي ملوازنــة الهيئــات
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احملليــة ،ويتنــاول اإلجــراءات يف املــواد  ،15 – 6ولكنــه ال يشــير إلــى نشــر املوازنــة بعــد إقرارهــا مــن املجلــس البلــدي واملصادقــة
عليهــا مــن الوزيــر ،مــا يــؤدي إلــى قيــام بعــض الهيئــات احملليــة بنشــر موازناتهــا يف بعــض الســنوات ،وعــدم نشــرها يف ســنوات
أخــرى ،وقيــام هيئــات محليــة أخــرى بعــدم نشــر موازناتهــا أصـ ً
ا.
ورغــم إصــدار تعليمــات إعــداد املوازنــة عــام  ،2005إال أنهــا ال تتطــرق إلــى مســألة إعــداد موازنــة مفهومــة للمواطنــن ،وإمنــا
تتنــاول إجــراءات إعــداد املوازنــة بــن املجلــس البلــدي والوزيــر ،وال تــرد أي إشــارة للمواطنــن ،وتكتفــي بشــرح إجــراءات إعدادهــا
واملصادقــة عليهــا.
بســبب وجــود أحــكام قانونيــة بشــأن إعــداد موازنــة الهيئــات احملليــة ،ووجــود تعليمــات حــول إعــداد املوازنــة ،ولكــن بســبب عــدم
التأكيــد علــى نشــرها ،وبصــورة مفهومــة للمواطنــن ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 1.5أنظمة التوظيف
 -20هــل هنــاك أحــكام قانونيــة حتصــن إجــراءات وسياســات التوظيــف مــن التأثــر مبظاهــر الفســاد ،كالواســطة واحملســوبية
واحملابــاة؟

ورد يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )3لســنة  2017بشــأن نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة ،ويف املــادة ( )4منــه،
أنــه يجــب علــى عضــو املجلــس احمللــي االلتــزام بعــدة أمــور ،منهــا االبتعــاد عــن جميــع أشــكال الواســطة واحملســوبية يف اتخــاذ
قــرارات املجلــس .فيمــا عــدا ذلــك ال توجــد نصــوص مباشــرة وصريحــة بهــذا الشــأن يف القوانــن واألنظمــة املتعلقــة بالهيئــات
احملليــة .إال أن املــادة ( )44مــن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة نصــت علــى أن مــا لــم يــرد بشــأنه نــص يف هــذا النظــام تطبــق
عليــه أحــكام قانــون اخلدمــة املدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة الســارية ،وبقــدر مــا ينطبــق عليهــم مــن أحــكام .وبالطبــع ينظــم قانــون
اخلدمــة املدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة خطــوات عمليــة التوظيــف يف الوظائــف املختلفــة.
بســبب وجــود أحــكام قانونيــة وأنظمــة وإجــراءات حتظــر تأثــر سياســة التوظيــف مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية ،ولكــن
بســبب عــدم وجــود نصــوص مباشــرة وصريحــة بهــذا الشــأن يف القوانــن واألنظمــة املتعلقــة بالهيئــات احملليــة ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .2
1 1.6قوانني وأنظمة املشتريات
 -21هل يوجد نظام مشتريات يضمن النزاهة والعدالة واملنافسة يف عملية استدراج واختيار العروض والعطاءات؟

يوجــد نظــام توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1998الصــادر عــن وزيــر احلكــم احمللــي ،واملنشــور علــى
املوقــع اإللكترونــي للــوزارة .يتضمــن هــذا النظــام الكثيــر مــن األحــكام املتعلقــة بتوريــد املشــتريات وتنفيــذ األعمــال والعطــاءات
يف الهيئــات احملليــة ،كاإلعــان عــن العطــاءات واملشــتريات ،وإجــراءات تقــدمي العطــاءات واســتدراج العــروض والشــراء املباشــر،
وتشــكيل جلــة فتــح العطــاء ،وجلنــة البــت ،وجلــان االســتالم االبتدائــي والنهائــي ،وغيــر ذلــك مــن األحــكام التــي تضمــن النزاهــة
واملنافســة بــن املقاولــن واملورديــن.
كمــا أن قانــون الشــراء العــام الــذي بــدأ تطبيقــه عــام  ،2017يتضمــن العديــد مــن األحــكام والقواعــد التــي تتعلــق بعمليــات الشــراء
وإجراءاتــه ،ويشــمل آليــات وأحكامـاً تتعلــق بالعطــاءات واســتدراج العــروض واملشــتريات .ورغــم وجــود وجهــات نظــر حــول تطبيــق
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هــذا القانــون ،إال أنــه يشــمل هيئــات احلكــم احمللــي ،وتلتــزم بــه بلديــة بيــت حلــم إلــى جانــب نظــام توريــد وتنفيــذ األعمــال يف
الهيئــات احملليــة املشــار إليــه.5
بســبب وجود نظام مكتوب ومنشــور للمشــتريات والعطاءات يف الهيئات احمللية يضمن النزاهة واملنافســة بني املقاولني واملوردين،
اســتحق هذا املؤشــر العالمة .3
1 1.7قوانني جمع الضرائب والرسوم
 -22هل توجد نصوص قانونية واضحة جلمع الضرائب والرسوم ،والتي تشمل كافة فئات املجتمع؟

يشــير قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997إلــى دور الهيئــات احملليــة يف جمــع الضرائــب والرســوم ،كضريبــة األبنيــة
واألراضــي ورســوم اخلدمــات ،ويعدهــا القانــون أحــد إيــرادات الهيئــات احملليــة (مــادة  .)22ينــص القانــون علــى أن ضريبــة
األبنيــة واألراضــي تســتوفى وفقـاً ألحــكام قانــون ضريبــة األبنيــة واألراضــي داخــل مناطــق الهيئــات احملليــة ،مــن حيــث التخمــن
واملراجعــة والتحصيــل واإلعفــاءات والغرامــة (مــادة  .)23كمــا يتنــاول القانــون رســم الداللــة يف املــادة ( ،)24بحيــث تســتويف الهيئــة
احملليــة مــن مشــتري األمــوال املنقولــة التــي تُبــاع يف املــزاد العلنــي رســماً بنســبة  3%مــن قيمــة املبيــع ،وأن جتــري جميــع بيــوع
املــزاد العلنــي بواســطة داللــن يعينهــم املجلــس احمللــي .أمــا رســوم وغرامــات النقــل علــى الطــرق ،فقــد خصــص القانــون 50%
منهــا للهيئــات احملليــة (مــادة .)25
وبتاريــخ  2017/1/9صــدر عــن وزيــر احلكــم احمللــي نظــام منــع املــكاره ورســوم جمــع النفايــات لبلديــة بيــت حلــم ،وهــو نظــام
خــاص ببلديــة بيــت حلــم.
بسبب وجود نصوص قانونية واضحة جلمع الضرائب والرسوم ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 1.8حماية حقوق امللكية واألراضي
 -23هل هناك أنظمة وقوانني واضحة تنظم منح رخص البناء ورسومها؟

يوجــد نظــام األبنيــة والتنظيــم رقــم ( )6لســنة  2011الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،وهــو منشــور علــى الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة
احلكــم احمللــي .يربــط هــذا النظــام منــح رخــص البنــاء بدفــع الرســوم املســتحقة ،وينظــم آليــات الدفــع ،ويعطــي صالحيــة تعديــل
الرســوم ملجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب املجلــس األعلــى للبنــاء.
بسبب وجود أنظمة واضحة ومحددة ومكتوبة تنظم منح رخص البناء ورسومها ،استحق هذا املؤشر العالمة .3

 5المحامي أنطون سلمان ،رئيس بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/16
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1 1.9مكافحة الفساد
 -24ما مدى توفر األحكام القانونية التي تلزم األعضاء بتقدمي إقرارات الذمة املالية؟

توجــد أحــكام قانونيــة واضحــة تلــزم رؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم ،فقــد نــص
نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم ( )3لســنة  ،2017الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،وضمــن واجبــات رئيــس
املجلــس يف املــادة ( ،)3وواجبــات أعضــاء املجلــس يف املــادة ( ،)4علــى تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة إلــى اجلهــات املختصــة يف
املواعيــد احملــددة لذلــك.
كمــا أن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم ( )1لســنة  ،2005يلــزم اخلاضعــن للقانــون ،ومنهــم رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات
احملليــة ،بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم (مــادة .)16
بســبب وجــود أحــكام قانونيــة واضحــة تلــزم رؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم ،اســتحق
هــذا املؤشــر العالمــة .3
1 1.10التدقيق والرقابة اخلارجية
 -25هل توجد أحكام قانونية ُتخضع الهيئة احمللية للتدقيق والرقابة اخلارجية؟

تخضــع الهيئــات احملليــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة (املــادة ( )31مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة
 .)2004كمــا أن الهيئــات احملليــة هــي إحــدى الفئــات التــي يشــملها قانــون مكافحــة الفســاد (املــادة ( )2مــن قانــون مكافحــة
الفســاد املعــدل رقــم ( )1لســنة .)2005
وقــد منــح قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997وزارة احلكــم احمللــي دوراً يف الرقابــة واإلشــراف والتوجيــه والتدقيــق
علــى أعمــال الهيئــات احملليــة ،تشــمل اإلشــراف علــى وظائــف واختصاصــات مجالــس الهيئــات احملليــة ،وشــؤون تنظيــم املشــاريع
العامــة ،وأعمــال امليزانيــات ،والرقابــة املاليــة واإلداريــة والقانونيــة ،واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل هــذه املجالــس (مــادة .)2
وتوجــد يف القانــون أحــكام متفرقــة تتعلــق برقابــة الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة ،مثــل مصادقــة الوزيــر علــى احلســاب
اخلتامــي للهيئــة احملليــة (مــادة  ،)32وتعيــن الــوزارة ،أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،فاحصــن مختصــن لفحــص حســابات
الهيئــة احملليــة ،ومراجعــة جميــع معامالتهــا املاليــة واإلداريــة والقانونيــة ،وجــرد موجوداتهــا (مــادة  ،)35وإرســال التقريــر الســنوي
عــن أعمــال الهيئــة احملليــة إلــى الوزيــر (مــادة .)36
كمــا أن القــرار بقانــون رقــم ( )9لســنة  2008بشــأن تعديــل قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  ،1997منــح وزيــر احلكــم
احمللــي صالحيــة (تشــكيل جلــان رقابــة وتفتيــش تقــوم يف أي وقــت بإجــراء أعمــال الرقابــة علــى جميــع معامــات الهيئــة احملليــة
املاليــة واإلداريــة والقانونيــة والتنظيميــة ،والتأكــد مــن مطابقــة هــذه املعامــات للقوانــن واألنظمــة).
بسبب وجود أحكام قانونية ُتخضع الهيئات احمللية للتدقيق والرقابة اخلارجية ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
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ثانياً
الجهاز التنفيذي (الرئيس التنفيذي)
يتضمــن موضــوع اجلهــاز التنفيــذي ثمانيــة محــاور ،هــي :رؤيــة الهيئــة احملليــة ،املصــادر ،إدارة الطاقــم التنفيــذي ،اإلشــراف علــى
تقــدمي اخلدمــات ،األنظمــة والقوانــن التــي لهــا عالقــة باحلــرف والصناعــات ،شــفافية املوازنــة ،مســاءلة اجلهــاز التنفيــذي ،دعــم
مبــادرات املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة.
1.1

1رؤية الهيئة احمللية:

 -26إلى أي مدى تعبر رؤية الهيئة احمللية ورسالتها عن أولويات املجتمع احمللي؟

أعلــن املجلــس البلــدي يف بيــت حلــم يف شــباط /فبرايــر  2018اخلطــة التنمويــة اإلســتراتيجية لألعــوام  .2021 –2018تتضمــن
اخلطــة رؤيــة البلديــة ومشــاريعها للمرحلــة املقبلــة ،وتؤكــد أن إعدادهــا مت مبشــاركة مجتمعيــة تعكــس مــدى توافــق رؤيــة بلديــة
بيــت حلــم مجلسـاً وطاقمـاً مــع توجهــات املجتمــع احمللــي واحتياجــات املدينــة ،وتتماشــى مــع تطلعــات ســكان املدينــة واحتياجــات
زوارهــا علــى حــد ســواء .ويؤكــد رئيــس البلديــة يف تقدميــه للخطــة أنهــا متــت بعــد لقــاءات مجتمعيــة وورشــات عمــل علــى مــدى
أربعــة شــهور ،وقــد شــارك فيهــا إلــى جانــب أعضــاء املجلــس البلــدي وجلانــه وفرقــه ،العديــد مــن مؤسســات املدينــة وممثليهــا.
وباســتعراض مــا تتضمنــه اخلطــة اإلســتراتيجية ورؤيــة البلديــة ،يتضــح أنهــا تعبــر عــن أولويــات املجتمــع احمللــي ،فهــي متــت
مبشــاركة العديــد مــن مؤسســات املدينــة مــن ناحيــة ،وتتضمــن املشــاريع التــي ترتبــط مباشــرة بالتنميــة احملليــة مــن ناحيــة ثانيــة،
كإنشــاء وتأهيــل الطــرق الداخليــة ،ومشــاريع تخفيــف األزمــات املروريــة ،وتأهيــل البلــدة القدميــة واملبانــي التراثيــة ،ومشــاريع
املخطــط الهيكلــي ،وجتميــل املدينــة ،والرعايــة الصحيــة ،وبنــاء مــدارس ،واملشــاريع الســياحية والرياضيــة والشــبابية ،وغيــر ذلــك.
يُذكــر أن اخلطــة تتضمــن التكلفــة التقديريــة لــكل مشــروع واجلهــة املانحــة.6
عمل ّيـاً ،تؤكــد منســقة اخلطــة التنمويــة اإلســتراتيجية ،أن املجتمــع احمللــي شــارك بفاعليــة يف وضــع اخلطــة اإلســتراتيجة ورؤيــة
البلديــة ،وذلــك مــن خــال ورشــات العمــل واللقــاءات املجتمعيــة العديــدة ،التــي أشــرف عليهــا فريــق التخطيــط األساســي ،الــذي
يضــم مؤسســات املدينــة والعديــد مــن شــخصياتها ،كجامعــة بيــت حلــم وجامعــة القــدس املفتوحــة ،والغرفــة التجاريــة ،وســلطة
امليــاه ،وشــركة الكهربــاء ،ورجــال أعمــال ،ومتقاعديــن ،ومؤسســات ســياحية ونســائية ودينيــة ،وغيــر ذلــك.7
علــى صعيــد آخــر ،تشــارك بلديــة بيــت حلــم بفعاليــات املجتمــع احمللــي ،فعلــى ســبيل املثــال بلديــة بيــت حلــم عضــو يف مجلــس
تنميــة االقتصــاد احمللــي يف احملافظــة ،وتشــغل أمــن ســر املجلــس ،الــذي يضــم أيضـاً محافظــة بيــت حلــم ،ووزارات احلكــم احمللي
واالقتصــاد الوطنــي والزراعــة والســياحة والعمــل ،وغرفــة الصناعــة والتجــارة ،وجامعــة بيــت حلــم وجامعــة القــدس املفتوحــة.
ألن بلديــة بيــت حلــم أقــرت اخلطــة التنمويــة اإلســتراتيجية ،وهــي تتضمــن رؤيــة البلديــة ورســالتها ،وتعبــر بشــكل حقيقــي عــن
أولويــات املجتمــع احمللــي ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
1.2

1املصادر:

 -27هل املصادر الضرورية لعمل الهيئة متوفرة وكافية؟

 6الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة بيت لحم لألعوام .2021 -2018

 7رائدة حنانيا ،رئيسة وحدة إدارة الجودة ،ومنسقة الخطة التنموية اإلستراتيجية ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/3
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تتوفــر للبلديــة عــدة مصــادر ماليــة حســب القانــون ،وتقــوم بتحصيــل اإليــرادات املقــررة لهــا وفــق القانــون أيض ـاً ،مــن ضرائــب
ورســوم وإيجــارات ،كمــا تتلقــى هبــات ومســاعدات وتبرعــات وفــق القانــون أيض ـاً.
ـات واملصروفـ ِ
لكــن علــى أرض الواقــع ،فــإن اإليــرادات التــي يتــم حتصيلهــا ال تغطــي النفقـ ِ
ـات املســتحقة علــى البلديــة ،مــا أدى إلــى
ـببي :أولهمــا عــدم حتويــل مســتحقات البلديــة لــدى وزارة املاليــة ،التــي تتضمــن
تعــرض البلديــة ألزمــة ماليــة خانقــة ،وذلــك لسـ ْ
إلــى جانــب مــا ينــص عليــه القانــون مــن حقــوق ماليــة للبلديــة ،إيجــارات عقــارات متتلكهــا البلديــة وتســتأجرها الــوزارات والدوائــر
احلكوميــة .وثانيهمــا عــدم التــزام الكثيــر مــن املواطنــن بدفــع الرســوم املســتحقة عليهــم للبلديــة ،أو يحصــل تأخيــر كبيــر يف
دفعهــا ،رغــم اســتمرار املطالبــة بهــا ،األمــر الــذي شــكل ثقافــة ســائدة لــدى املواطنــن بعــدم الدفــع ،أو تأخيــره.8
يُضــاف إلــى ذلــك أن بلديــة بيــت حلــم تتحمــل أعبــاء إضافيــة وهائلــة ،ناجتــة عــن قــدوم مئــات آالف الســياح ســنو ّياً إلــى املدينــة
للســياحة وأداء املناســك الدينيــة ،األمــر الــذي يتطلــب مزيــداً مــن اخلدمــات الصحيــة والبيئيــة والفندقيــة واإلرشــادية ،وبالتالــي
يتطلــب مزيــداً مــن األعبــاء املاليــة ،وذلــك دون مســاندة ماليــة مــن احلكومــة.9
وكذلــك يؤكــد املديــر املالــي يف البلديــة أن املصــادر املتوفــرة غيــر كافيــة ،وأن أعبــاء البلديــة ازدادت بعــد اســتالمها حملطــة
الباصــات املركزيــة .وبخصــوص حصــة البلديــة مــن الرســوم علــى الطــرق ،فــإن البلديــة ال حتصــل علــى حصتهــا مــن ناحيــة ،وال
تطلــع علــى املعاييــر واحلســابات التــي تقــوم بهــا وزارة املاليــة وحدهــا مــن ناحيــة ثانيــة.10
بســبب قيــام بلديــة بيــت حلــم بتحصيــل جــزء مــن اإليــرادات املســتحقة لهــا ،ومطالبتهــا املســتمرة بذلــك ،ولكــن بســبب عــدم التــزام
الســلطة التنفيذيــة بتحويــل املســتحقات املاليــة التــي يقررهــا القانــون للبلديــة ،وعــدم مراعــاة خصوصيتهــا الدينيــة ومــا تتطلبــه
مــن أعبــاء ماليــة ،وبســبب عــدم التــزام املواطنــن بدفــع الرســوم املســتحقة عليهــم ،أو تأخيرهــا ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .1
1.3

1إدارة الطاقم التنفيذي

 -28ما مدى توفر آليات واضحة وفعالة إلدارة عمل الهيئة؟

لبلديــة بيــت حلــم هيكليــة واضحــة ،تضــم إلــى جانــب رئيــس البلديــة واملجلــس البلــدي ،ك ًّ
ال مــن مديــر عــام البلديــة والعديــد مــن
اإلدارات والوحــدات ،مثــل دائــرة الشــؤون اإلداريــة ،ودائــرة الشــؤون املاليــة ،ودائــرة الهندســة ،ودائــرة الصحــة والبيئــة ،ودائــرة
العالقــات العامــة واإلعــام ،ووحــدة الرقابــة الداخليــة ،ووحــدة إدارة اجلــودة ،ومركــز خدمــات اجلمهــور .تتبــع هــذه اإلدارات
والوحــدات واملراكــز لرئيــس البلديــة ،أو للمديــر العــام .إضافــة إلــى وجــود العديــد مــن اللجــان املتخصصــة التــي تتبــع للمجلــس
البلــدي ،حيــث يتولــى أعضــاء املجلــس اإلشــراف علــى هــذه اللجــان.
بهــذه الصيغــة ،وضمــن تسلســل هرمــي معلــن ،كمــا يقــول مديــر عــام البلديــة ،تتــم عمليــات ومهــام البلديــة بتسلســل واضــح ،وضمــن
آليــات معروفــة ،ومــا يــدل علــى ذلــك انســجام العمــل بــن الطاقــم التنفيــذي وبــن إدارة البلديــة دون حــدوث إشــكاالت إداريــة.
بسبب توفر آليات واضحة وفعالة إلدارة عمل البلدية ،استحق هذا املؤشر العالمة .3

 8المقابلة الشخصية بتاريخ  2018/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 9المقابلة الشخصية بتاريخ  2018/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 10رامي كندو ،المدير المالي في بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/3
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 -29هل توجد لدى رئيس الهيئة احمللية آليات فعالة لإلشراف على عمل الهيئة وعلى املوظفني؟

رئيــس الهيئــة احملليــة حســب املــادة ( )16مــن قانــون الهيئــات احملليــة ،هــو الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة ،ومرجعيــة دوائرهــا،
ولــه بهــذه الصفــة اإلشــراف علــى شــؤون العاملــن.
وحســب هيكليــة بلديــة بيــت حلــم ،ومــن خــال كل مــن مكتــب رئيــس البلديــة واملديــر العــام ،يشــرف رئيــس البلديــة بشــكل فعــال
علــى أعمــال البلديــة وعلــى املوظفــن ،وذلــك مــن خــال آليــات ســهلة ويوميــة ،كاالتصــال املباشــر ،واملراســات ،واتخــاذ القــرارات،
وحتــى املشــاورات بــن رئيــس البلديــة وأعضــاء املجلــس البلــدي واملــدراء العامــن ،ولــذا فــإن هــذه اآلليــات متكــن رئيــس البلديــة
مــن اإلشــراف علــى أعمــال البلديــة.11
بســبب وجــود آليــات فعالــة لــدى رئيــس بلديــة بيــت حلــم لإلشــراف علــى عمــل البلديــة وعلــى املوظفــن ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .3
1.4

1اإلشراف على تقدمي اخلدمات

 -30ما مدى اإلشراف على ومحاسبة مزودي اخلدمات /مقاولي البلدية؟

ال تتبــع خدمــات امليــاه والكهربــاء لبلديــة بيــت حلــم ،وإمنــا تتبــع لســلطة امليــاه وشــركة الكهربــاء ،ولــذا ال توجــد للبلديــة رقابــة أو
إشــراف علــى خدمــات امليــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والطاقــة.
أمــا معظــم اخلدمــات املتبقيــة ،كالنظافــة وإنــارة الشــوارع وتأهيــل الطــرق ،ومــا يتعلــق باألبنيــة والتفتيــش ،فهــي خدمــات داخليــة
تقــوم بهــا دوائــر البلديــة ووحداتهــا ،ويتــم اإلشــراف عليهــا ومحاســبتها بشــكل ذاتــي مــن قبــل املجلــس البلــدي وإدارة البلديــة.
بشــكل عــام هنــاك إشــراف مباشــر علــى أعمــال املقاولــن ومــزودي اخلدمــات ،وهنــاك مســاءلة مقبولــة علــى ذلــك.12
وحســب مديــر عــام البلديــة ،توجــد متابعــة ميدانيــة مــن قبــل الدوائــر املختصــة علــى أعمــال مــزودي اخلدمــات ومقاولــي البلديــة،
كمــا أن وحــدة الرقابــة الداخليــة تتابــع التقاريــر املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات وأعمــال املقاولــن ،وبنــاء عليهــا تتــم احملاســبة املطلوبة.
بســبب وجــود إشــراف مباشــر ومحاســبة معقولــة علــى أعمــال املقاولــن ومــزودي اخلدمــات ،مــن قبــل املجلــس البلــدي والدوائــر
املختصــة يف البلديــة ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
1.5

1األنظمة والقوانني التي لها عالقة باحلرف والصناعات

 -31ما مدى تطبيق األنظمة والقوانني اخلاصة باحلرف والصناعات بفاعلية؟

حســب مديــر عــام البلديــة ،وعــدد مــن أعضــاء املجلــس البلــدي ،فــإن هــذه األنظمــة والقوانــن تطبــق علــى اجلميــع بالتســاوي ،ويف
كافــة املناطــق واألحيــاء اخلاضعــة لســلطة البلديــة .وممــا يزيــد مــن اإلصــرار علــى التطبيــق الفاعــل هــو أن مدينــة بيــت حلــم تضــم

 11المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 12المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
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أطيافـاً دينيــة وعشــائرية كثيــرة ،حتتــم العمــل بالتســاوي وعــدم التحيــز ،ألن غيــر ذلــك يعنــي فتنــة داخليــة يرفضهــا اجلميــع.13
ولكــن موضــوع احلــرف والصناعــات ،تتدخــل فيــه أطــراف أخــرى ،كــوزارة االقتصــاد وغرفــة التجــارة والصناعــة ،وبالتالــي تتأثــر
فاعليــة تطبيــق القوانــن علــى هــذا القطــاع.
بســبب تطبيــق أنظمــة احلــرف والصناعــات علــى اجلميــع بالتســاوي مــن قبــل البلديــة ،ولكــن بســبب وجــود أكثــر مــن جهــة تتدخــل
بهــذا القطــاع ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -32هل هناك عمليات تفتيش من قبل املجلس البلدي على احلرف والصناعات؟

يؤكــد مديــر عــام البلديــة وعــدد مــن أعضــاء املجلــس البلــدي ،أن دائــرة الصحــة والبيئــة تقــوم بعمليــات تفتيــش علــى احلــرف
والصناعــات باســتمرار ،ويرافقهــا تدقيــق محكــم ،يشــمل وجــود الترخيــص ،وتوافــر البيئــة الصحيــة والســامة املهنيــة ،وأن
املجلــس البلــدي يتســلم تقاريــر بهــذا اخلصــوص .وممــا يؤكــد ضــرورة ذلــك هــو أن الكثيــر مــن احلــرف والصناعــات يف بيــت حلــم
تتعلــق بالســياحة والتحــف وغيرهــا ،األمــر الــذي يتطلــب عكــس صــورة حضاريــة عــن املدينــة ،التــي تتمتــع مبكانــة عامليــة معروفــة.
ولكــن يف نفــس الوقــت ،توجــد حــرف وصناعــات يف أماكــن الســكن ،وهنــاك حــرف يدويــة داخــل املنــازل ،ويافطــات غيــر منتظمــة،
وإعالنــات يف غيــر األماكــن املخصصــة لهــا.
بســبب قيــام املجلــس البلــدي بعمليــات تفتيــش مســتمرة علــى احلــرف والصناعــات ،ولكــن بســبب انتشــار بعــض احلــرف والصناعات
يف أماكــن الســكن وداخــل املنــازل ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
1.6

1شفافية املوازنة

 -33هل ُتنشر املوازنة بشكل مفهوم للمواطنني؟

تنشــر بلديــة بيــت حلــم موازنتهــا العامــة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة ،وبصــورة مفهومــة للمواطنــن ،إال أن آخــر موازنــة مت نشــرها
هــي موازنــة  ،2016حيــث لــم يتــم نشــر موازنــة  ،2017أمــا موازنــة  2018فقــد أقرهــا املجلــس البلــدي ،ولكــن لــم يصــادق عليهــا
وزيــر احلكــم احمللــي حتــى اآلن ،ولذلــك مــا زالــت غيــر منشــورة حتــى اليــوم.14
بســبب اعتمــاد نشــر املوازنــة علــى الصفحــة اإللكترونيــة للبلديــة ،ولكــن بســبب عــدم نشــر موازنتــي عامــي  2017و  2018حتــى اليــوم،
اســتحق هذا املؤشــر العالمة .2
1.7

1مساءلة اجلهاز التنفيذي

 -34ما مدى فعالية وانتظام اجلهاز التنفيذي يف تقدمي تقارير دورية للمجلس البلدي؟

يؤكــد املديــر العــام أنــه يرفــع تقاريــر دوريــة إلــى رئيــس البلديــة ،وكذلــك مــدراء الدوائــر املختلفــة يف البلديــة ،وأن رئيــس البلديــة
يعــرض هــذه التقاريــر علــى املجلــس البلــدي للعلــم أو اإلقــرار .كمــا أن اللجــان املختلفــة ترفــع تقاريرهــا أيضــاً إلــى احمللــس
 13المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 14رامي كندو ،المدير المالي في بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
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البلــدي .ويؤكــد أعضــاء يف املجلــس البلــدي أن اســتالم التقاريــر يتــم بشــكل دوري ومنتظــم يف الغالــب ،وأن هــذه التقاريــر تضــع
املجلــس البلــدي بصــورة العمــل يف البلديــة بشــكل مباشــر ،وأن األعضــاء يتابعــون التقاريــر ومــا تتطلبــه مــن قــرارات أو إجــراءات،
ولــذا فــإن سياســة التقاريــر مــن قبــل اجلهــاز التنفيــذي هــي سياســة فاعلــة بشــكل واضــح.15
ألن اجلهــاز التنفيــذي يف البلديــة يقــدم التقاريــر إلــى املجلــس البلــدي بانتظــام ،واملجلــس يناقشــها بشــكل جــدي ،اســتحق هــذا
املؤشــر العالمــة .3
1.8

1دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية

 -35مــا مــدى مشــاركة املواطنــن يف اخلطــة اإلســتراتيجية ،وحتديــد بنــود املوازنــة العامــة للهيئــة احملليــة ،أو حضــور اجتماعــات
املجلــس احمللــي؟
شــارك املجتمــع احمللــي بشــكل مباشــر بوضــع اخلطــة اإلســتراتيجية لبلديــة بيــت حلــم ،ســواء يف مرحلــة املناقشــات األوليــة
للخطــة ،أو يف مرحلــة إعدادهــا النهائــي ،وذلــك مــن خــال مشــاركة العديــد مــن شــخصيات املدينــة ،ســواء بصفتهــم الشــخصية،
أو ممثلــن عــن مؤسســات املدينــة.16
وباالطــاع علــى فريــق العمــل الــذي ســاهم بإعــداد اخلطــة االســتراتيجية ،يتضــح أن الفريــق يضــم ،إلــى جانــب البلديــة وكبــار
املوظفــن فيهــا ،ممثلــن عــن وزارة احلكــم احمللــي ،وجامعــة بيــت حلــم ،وغرفــة التجــارة ،ومؤسســات دينيــة ،ونســوية ،وســياحية،
ونقابيــة ،وفنــادق ،وشــركات خاصــة ،وموظفــن متقاعديــن.17
أمــا حتديــد بنــود املوازنــة العامــة ،فهــو أمــر داخلــي يتــم بالتشــاور املعمــق بــن املجلــس البلــدي واإلدارات املختلفــة ووزارة احلكــم
احمللــي ،وليــس للمجتمــع احمللــي دور يف ذلــك ،ألنــه غيــر مطلــع علــى الوضــع املالــي للبلديــة ،وال داعــي أصـ ً
ا لذلــك.18
أمــا حضــور املواطنــن اجتماعــات املجلــس احمللــي ،فــا ميانــع املجلــس احمللــي مــن حضــور مواطنــن جللســات املجلــس ،وقــد مت
ذلــك يف حــاالت محــدودة جـ ّداً ،وذلــك لتوضيــح موقــف ،أو لالســتماع إلــى رأي معــن.19
بســبب مشــاركة املجتمــع احمللــي بشــكل مباشــر يف وضــع اخلطــة اإلســتراتيجية للبلديــة ،ورغــم عــدم مشــاركته بشــكل مباشــر
بتحديــد بنــود املوازنــة ،وعــدم ممانعــة املجلــس البلــدي مــن حضــور املواطنــن جللســات املجلــس ،وإن كان ذلــك لــم يحصــل إال يف
حــاالت نــادرة ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -36هل يتم دعم فرص تنفيذ لقاءات مجتمعية للمساءلة والتفاعل واملشاركة يف اتخاذ القرارات يف الهيئة احمللية؟

شــكل مجلــس بلديــة بيــت حلــم خمــس جلــان تشــارك فيهــا أطــراف مختلفــة مــن املجتمــع احمللــي .مــن بــن هــذه اللجــان جلنــة
التواصــل االجتماعــي ،التــي تتكــون مــن عــدة أعضــاء مــن املجلــس البلــدي وموظفــي البلديــة ،إلــى جانــب عــدة شــخصيات مــن
املدينــة وممثلــي بعــض املؤسســات .ويف هــذا الســياق ،مت تقســيم املدينــة إلــى  20منطقــة متثــل كل منهــا جلنــة مــن ســكانها،
وبالتالــي مت تشــكيل جلــان األحيــاء للتفاعــل مــع البلديــة ومناقشــة األولويــات معهــا.

 15المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 16رائدة حنانيا ،رئيسة وحدة إدارة الجودة ،ومنسقة الخطة التنموية اإلستراتيجية ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 17الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة بيت لحم لألعوام .1202 -8102
 18المحامي أنطون سلمان ،رئيس بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
 19المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
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ولغــرض التواصــل االجتماعــي والتفاعــل مــع البديــة ومســاءلتها ،ولعقــد لقــاءات مجتمعيــة ،مت تشــكيل املجلــس الشــبابي ملدينــة
بيــت حلــم بإشــراف البلديــة ومســؤوليتها ،وهــو مجلــس يتكــون مــن  15عضــواً مــن الشــباب والشــابات ،وقــد تشــكل آخــر مجلــس
يف  2017/10/18بالتزكيــة مــن بــن هيئــة عامــة تتكــون مــن  680عضــواً.
بشــكل عــام ،متثــل اللجــان املتخصصــة اخلمــس ،وجلــان األحيــاء ،واملجلــس الشــبابي ،فرص ـاً جيــدة لعقــد اللقــاءات املجتمعيــة،
واملســاهمة يف املســاءلة واتخــاذ القــرارات ،والتفاعــل مــع البلديــة وأنشــطتها ،وهــي فــرص كافيــة لتحقيــق ذلــك حســب مــا أكدتــه
جتــارب املجلــس البلــدي احلالــي والســابق.20
بســبب وجــود فــرص تنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة والتفاعــل واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات يف بلديــة بيــت حلــم ،اســتحق
هــذا املؤشــر العالمــة .3

ثالثاً
النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل
يتضمــن موضــوع النظــام الهيكلــي وبيروقراطيــة العمــل ثمانيــة محــاور ،هــي :كفايــة املصــادر ،واالســتقاللية ،والشــفافية يف نظــام
املشــتريات العامــة ،وجمــع الضرائــب ،ونظــام رخــص البنــاء ،وشــفافية اإلدارة ،ومســاءلة مــزودي اخلدمــة العامــة ،ونزاهــة مقدمــي
اخلدمــة العامــة.
 3.1كفاية املصادر
 37-ما مدى وجود مصادر مالية وبنية حتتية ،وموارد بشرية ،وما مدى توفر اخلدمات املتنوعة يف الهيئة؟

رغــم أن عــدد ســكان املدينــة يبلــغ  30000نســمة فقــط ،إال أن البلديــة تقــدم خدماتهــا حلوالــي مليــون شــخص ســنو ّياً ،وذلــك
بســبب أعيــاد امليــاد والســياحة املتواصلــة يف املدينــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،لذلــك فــإن إيــرادات البلديــة الــواردة يف املــادة
( )22مــن قانــون الهيئــات احملليــة ،ليســت كافيــة ،وخاصــة يف ظــل عــدم تقــدمي احلكومــة املركزيــة أي مســاعدات إضافيــة لبلديــة
بيــت حلــم بســبب األعبــاء اإلضافيــة الناجتــة عــن مكانتهــا الدينيــة والســياحية ،ويف ظــل عــدم التــزام العديــد مــن املواطنــن بدفــع
مــا عليهــم مــن رســوم ومســتحقات ،ويف ظــل عــدم حتويــل وزارة املاليــة مســتحقات البلديــة التــي يقرهــا القانــون ،لــكل ذلــك متــر
البلديــة بأزمــة ماليــة خانقــة.21
يُذكــر أن مســتحقات بلديــة بيــت حلــم علــى وزارة املاليــة تبلــغ اليــوم  6ماليــن شــيقل ،وهــي عبــارة عــن مســتحقات البلديــة
مــن ضريبــة األمــاك ،ورخــص املهــن ،ورســوم النقــل علــى الطــرق ،وإيجــارات أمــاك للبلديــة تســتخدمها مؤسســات ووزارات
الســلطة.22
أمــا البنيــة التحتيــة واملــوارد البشــرية للبلديــة ،وحســب مديــر عــام البلديــة ،فهــي كافيــة بصــورة عامــة ،وهيكليــة البلديــة تغطــي
االحتياجــات واملهــام التــي تضطلــع بهــا البلديــة ،مــن حيــث وجــود اإلدارات والوحــدات واألقســام الالزمــة ،ومــن حيــث وجــود
ـدد ٍ
عـ ٍ
كاف مــن املوظفــن اإلداريــن والطاقــم التنفيــذي الــذي يلــزم لكافــة املهــام والصالحيــات مــن ناحيــة ،وال يتســبب يف تضخــم
23
وظيفــي يف البلديــة مــن ناحيــة أخــرى .
 20المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 21المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 22تقرير مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم إلى البلدية .7102
 23المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
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وعلــى صعيــد تقــدمي اخلدمــات ،وباســتثناء خدمــات امليــاه والكهربــاء التــي تتبــع لســلطة ميــاه محافظــة بيــت حلــم وشــركة
الكهربــاء ،فــإن البلديــة تقــدم خدمــات التخطيــط والشــوارع واإلنــارة ،واملبانــي ورخــص البنــاء ،واألســواق العامــة ،واحلــرف
والصناعــات ،والنظافــة والصحــة العامــة ،واإلشــراف علــى احلدائــق واملنتزهــات واملكتبــات وغيرهــا.24
عمل ّيـاً ،تقــدم بلديــة بيــت حلــم هــذه اخلدمــات بشــكل مباشــر ،وتتابعهــا مــن كافــة اجلوانــب ،وذلــك مــن خــال الدوائــر والوحــدات
املختلفــة يف البلديــة ،إضافــة إلــى العديــد مــن املرافــق التابعــة للبلديــة ،كاملراكــز الشــبابية والثقافيــة والصحيــة.
يتفــاوت مــدى تقــدمي هــذه اخلدمــات حســب اإلمكانــات املاديــة والبشــرية املتوفــرة ،لكــن تبــذل البلديــة جهدهــا لتقدميهــا بالشــكل
املناســب الــذي يحقــق مطالــب املواطنــن ،ويراعــي املكانــة الدينيــة والســياحية للمدينــة.25
كاف
بســبب وجــود بنيــة حتتيــة ومــوارد بشــرية كافيــة يف بلديــة بيــت حلــم ،وبســبب توفيــر البلديــة للخدمــات املنوطــة بهــا بشــكل ٍ
ونســبي ،ولكــن بســبب عــدم كفايــة املصــادر املاليــة للبلديــة ،والنــاجت عــن األعبــاء اإلضافيــة علــى البلديــة ،وعــدم التــزام الكثيــر مــن
املواطنــن بدفــع مســتحقات البلديــة ،وعــدم حتويــل وزارة املاليــة ملســتحقات البلديــة أيضـ ًا ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 3.2االستقاللية
 -38إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية ودون ضغوط سياسية غير شرعية؟

قــال مديــر عــام البلديــة ،واملــدراء العامــون اآلخــرون الذيــن متــت مقابلتهــم ،إن الطاقــم التنفيــذي يــؤدي مهامــه بــكل حياديــة ،وال
يتعــرض ألي ضغــوط سياســية .وطــوال الفتــرات املاضيــة ،لــم حتــدث أي مشــكلة مــن هــذا النــوع .وألن مهــام البلديــة هــي مهــام
خدماتيــة ،فــا مجــال للتحيــز علــى أســاس سياســي ،وإمنــا تُنفــذ املهــام واألعمــال بــكل حياديــة ،ودون أي اعتبــارات سياســية.26
مديــر مركــز خدمــات اجلمهــور أبلــغ الباحــث أنــه لــم يتل ـ َق أي شــكوى مــن املواطنــن تتعلــق بتحيــز أي مــن املوظفــن يف القيــام
مبهامــه ألســباب تتعلــق باالنحيــاز السياســي .27كمــا يؤكــد مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم أن أداء بلديــة
بيــت حلــم يتميــز باالنســجام ،رغــم انتمــاء أعضــاء املجلــس البلــدي لـــ  6قوائــم انتخابيــة ،ورغــم التنــوع السياســي لــدى الطاقــم
التنفيــذي.28
بســبب حياديــة الطاقــم التنفيــذي يف تقــدمي اخلدمــات ،وعــدم التعــرض لضغــوط سياســية ،كمــا أكــد ممثلــو الكتــل املختلفــة يف
املجلــس البلــدي ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
 3.3الشفافية يف نظام املشتريات العامة
 - 39مــا مــدى التطبيــق والعمــل بفعاليــة لنظــام مشــتريات مبــا يضمــن النزاهــة والعدالــة واملنافســة يف عمليــة اســتدراج العــروض
والعطــاءات؟
 24يتكون مجلس إدارة سلطة المياه في محافظة بيت لحم من بلديات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جاال والخضر والدوحة والولجة ،وحسب مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم،
تبلغ ديون المجلس لسلطة المياه الفلسطينية حوالي  031مليون شيقل.
 25المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 26المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 27أنطون بلوط ،مدير مركز خدمات الجمهور ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 28شكري ردايدة ،مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
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يؤكــد كل مــن رئيــس البلديــة ،واملديــر املالــي ،ورئيســة وحــدة إدارة اجلــودة ،ومديــر وحــدة الرقابــة الداخليــة ،أن املشــتريات
والعطــاءات تتــم وفــق نظــام توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1998الصــادر عــن وزيــر احلكــم احمللــي.
وقــد مت التأكيــد علــى أن اإلجــراءات املتبعــة يف البلديــة تضمــن النزاهــة والعدالــة واملنافســة ،وذلــك خــال املراحــل املختلفــة،
كوجــود حاجــة للعطــاء وعمليــة الشــراء ،ثــم اإلعــان عــن ذلــك ،واســتدراج العــروض ،وفتــح املظاريــف ،واملــدد الزمنيــة احملــددة،
وإعــداد احملاضــر الالزمــة ،وحضــور منــدوب وزارة احلكــم احمللــي.
ولضبــط عمليــات الشــراء ،تعتمــد البلديــة علــى نظــام (الغســان) ،وهــو نظــام مالــي يتضمــن إجــراءات للتدقيــق والرقابــة ،تبــدأ
بطلــب الشــراء مــن الدائــرة املعنيــة ،موقعـاً مــن رئيــس الدائــرة ،ثــم مديــر البلديــة ،ثــم رئيــس البلديــة ،وحتتــاج أي عمليــة صــرف
إلــى توقيــع رئيــس الدائــرة واملديــر املالــي ورئيــس البلديــة ،ولذلــك فــإن أي عمليــة شــراء ال تتــم إال بعــد التوقيــع عليهــا مــن قبــل
ســبعة أشــخاص يُعتبــر توقيعهــم ملزمـاً لعمليــة الشــراء.29
يف هــذا الســياق ،يؤكــد رئيــس احتــاد املقاولــن الفلســطينيني أنــه لــم تــرد أي شــكوى علــى بلديــة بيــت حلــم بشــأن العطــاءات
واملقــاوالت ،وأن البلديــة بشــكل عــام ملتزمــة باإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بالعطــاءات .ولكــن يشــير رئيــس االحتــاد إلــى وجــود
بعــض املالحظــات التــي متــس تكافــؤ الفــرص مــن قبــل بعــض الهيئــات احملليــة ،وأهمهــا عــدم اشــتراط بعــض الهيئــات احملليــة أن
يكــون املقــاول مصنفـاً رســم ّياً ،ألن عــدم التصنيــف يســمح لشــركات ومقاولــن بدخــول العطــاءات إلــى جانــب املقاولــن املصنفــن،
مــا ميــس مصداقيــة التصنيــف املعتمــد مــن قبــل جلنــة التصنيــف الوطنيــة ،عــاوة علــى أن غيــر املصنفــن ال يلتزمــون فيمــا يتعلــق
بالضريبــة ،مــا يحــرم خزينــة الدولــة مــن بعــض املســتحقات عليهــم ،وال يلتزمــون بتأمــن العمــال ،مــا قــد يتســبب مبخاطــر عماليــة
ونقابيــة .كمــا أن املــس بتكافــؤ الفــرص قــد يحصــل يف حــاالت اســتدراج العــروض التــي تتــم مباشــرة بــن الهيئــات احملليــة وبعــض
املقاولــن ،ودون اإلعــان عنهــا.30
بســبب تطبيــق نظــام للمشــتريات والعطــاءات يضمــن النزاهــة والعدالــة واملنافســة يف بلديــة بيــت حلــم ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .3
 3.4جمع الضرائب
 -40هل توجد آليات واضحة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم التي تشمل كافة فئات املجتمع؟

ا شــام ً
يُعتبــر دليــل خدمــة اجلمهــور الصــادر عــن بلديــة بيــت حلــم ،دلي ـ ً
ال يتضمــن كل اخلدمــات املرتبطــة بالبلديــة ،والرســوم
املطلوبــة لــكل منهــا ،مبــا يف ذلــك الرســوم املتعلقــة بخدمــات األبنيــة والشــوارع والطــرق واإلنــارة ،وخدمــات دائــرة الصحــة والبيئــة،
وضريبــة النفايــات ،واخلدمــات املرتبطــة بضريبــة املعــارف ،وحتــى الرســوم املتعلقــة باخلدمــات اإلداريــة.
كمــا أن دليــل خدمــة اجلمهــور ،الــذي يــوزع مجان ـاً ،هــو دليــل مفصــل يشــمل  94منوذج ـاً لطلبــات متعــددة ،ويتضمــن آليــات
واضحــة وشــفافة جلميــع الضرائــب والرســوم ،مبــا يف ذلــك جهــة التنفيــذ والدوائــر املســاعدة ،وقيمــة الرســوم ،والوقــت الــازم
إلجنــاز اخلدمــة ،والوثائــق املطلوبــة ،وإجــراءات التنفيــذ ،ومســار العمــل.
وهــذه اآلليــات املنشــورة يف دليــل خدمــة اجلمهــور ،محوســبة إلكترون ّيـاً أيضـاً ،ومــن الســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل املواطنــن.
وللتســهيل علــى املواطنــن ،تتــم عمليــة اجلبايــة يف مركــز خدمــات اجلمهــور مــن قبــل موظفــن تابعــن للدائــرة املاليــة.31
 29جورج أبو حمامة ،مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 30تاج الدين جمعة ،رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين ،مقابلة هاتفية بتاريخ .8102/5/72
 31أنطون بلوط ،مدير مركز خدمات الجمهور ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
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وعنــد ســؤال الباحــث لبعــض املراجعــن يف مركــز خدمــات اجلمهــور ،أكــد املراجعــون أن اآلليــات واضحــة وشــفافة ،وهــي معروفــة
لهــم ،ومــن الســهل الوصــول إليهــا ،وإن كان البعــض اشــتكى مــن النظــام نفســه ،وخاصــة مــا يتعلــق ببــراءة الذمــة.32
بسبب وجود آليات واضحة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 -41هل نظام جمع الضرائب يحمي ويكفل ويحد بفعالية من جتنب حاالت التالعب واالبتزاز واحملسوبية؟

حســب مديــر وحــدة الرقابــة الداخليــة يف البلديــة ،فــإن نظــام جمــع الضرائــب والرســوم يف بلديــة بيــت حلــم هــو نظــام محوســب،
ومبرمــج يف برنامــج (الغســان) ،وهــو مطبــق عمل ّي ـاً ومتوافــق مــع األنظمــة املعمــول بهــا يف الســلطة الوطنيــة ،فعمليــة اجلبايــة
كعمليــة الصــرف متــر بأكثــر مــن توقيــع ،تصــل يف بعضهــا إلــى  7توقيعــات ،ثــم متــر بعمليــة تدقيــق مزدوجــة ،Double check
ثــم هنــاك منــوذج للتدقيــق علــى النقــد يف الصنــدوق ،وتدقيــق اكتمــال اإلجــراءات وتوفــر الوثائــق ألي عمليــة .وهنــاك بــراءة
الذمــة ،وكذلــك شــروحات املستشــار القانونــي ،وحتــى هنــاك تدقيــق علــى قــرارات املجلــس البلــدي ،التــي قــد تتضمــن إعفــاءات
أو تســويات بنكيــة .بهــذه الصــورة التــي متــر بعــدة توقيعــات ،وتدقيــق مــزدوج ،وبــراءة الذمــة ،واملراجعــات واجلــرد ،فإنــه يصعــب
حــدوث تالعــب ومحســوبية يف جمــع الرســوم والضرائــب.33
بســبب وجــود نظــام جلمــع الضرائــب ،خــاص بالبلديــة ومتوافــق مــع األنظمــة املعمــول بهــا يف الســلطة الوطنيــة ،ويحمــي مــن
حــاالت التالعــب واالبتــزاز واحملســوبية ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
 3.5منح تراخيص البناء والرسوم والضرائب
 -42هل تطبق أنظمة وقوانني تنظيم منح رخص البناء والضرائب والرسوم بفعالية؟

يقــول مديــر مركــز خدمــات اجلمهــور إن تطبيــق هــذه األنظمــة يتــم بفعاليــة ،وذلــك مــن خــال تطبيــق فكــرة (املوظــف الشــامل)،
وهــو املوظــف الــذي يأخــذ كل شــيء ويعطــي كل معلومــة ،أي يتولــى معاملــة املواطــن بــكل مراحلهــا للتخفيــف عليــه .كمــا أن نظــام
بــراءة الذمــة يف البلديــة هــو نظــام فعــال بالنســبة للمواطــن واملوظــف علــى حــد ســواء ،فهــو ضــروري ألي معاملــة يف البلديــة ،ويتــم
ضمــن منــوذج إلكترونــي ال ميكــن التالعــب يف أي مــن بنــوده ،التــي تشــمل الرســوم والضرائــب والرخــص ،كمــا أنــه يحفــظ حــق
املواطــن بالنســبة للمــدد الزمنيــة ودقــة املعلومــات وغيرهــا .لذلــك ،ومــن خــال املوظــف الشــامل وبــراءة الذمــة اإللكترونيــة ،تطبــق
األنظمــة والقوانــن املتعلقــة بالرخــص والضرائــب والرســوم بفعاليــة ،وبالتســاوي بــن املواطنــن.
وعنــد ســؤال الباحــث لبعــض املراجعــن يف البلديــة ،أيــد بعضهــم فعاليــة تطبيــق هــذه األنظمــة ،ولكــن ذكــر آخــرون أن جمــع
الرســوم ال يتــم بصــورة فعالــة ،وبالتالــي يؤخــر حصــول املســتأجر علــى الرخــص املطلوبــة إذا كان املؤجــر غيــر ملتــزم بدفــع
مســتحقاته للبلديــة .كمــا أبــدى أحــد املراجعــن تذمــراً شــديداً ،وأكــد أنــه منــذ أربعــة شــهور يحــاول احلصــول علــى رخصــة بنــاء
دون جــدوى ،رغــم امتالكــه لــكل األوراق القانونيــة ،واتهــم البلديــة بالتحيــز ضــده.34
بســبب تطبيــق األنظمــة والقوانــن املتعلقــة بالرخــص والضرائــب والرســوم ،وضمــن منــوذج إلكترونــي يضمــن التســاوي بــن
املواطنــن ،ولكــن بســبب وجــود إشــكاليات حــول فعاليــة جمــع الرســوم ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2

 32د .سامر أسعد ،طبيب أسنان ،مقابلة شخصية أثناء مراجعته مركز خدمات الجمهور بتاريخ .8102/7/12
 33جورج أبو حمامة ،مدير وحدة الرقابة الداخلية ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 34أيد المواطن ماهر غريّب فعالية تطبيق األنظمة ،وأشار د .سامر أسعد إلى مشكلة النظام في جمع الرسوم ،ولكن امتنع المواطن الذي أشار إلى التحيز عن ذكر اسمه ،مقابالت داخل
البلدية بتاريخ .8102/7/12
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 3.6شفافية اإلدارة
 - 43هــل املعلومــات اخلاصــة بنشــاطات وتقاريــر الهيئــة احملليــة ،والقــرارات الصــادرة عنهــا ،متوفــرة علــى أرض الواقــع وباســتمرار
وســهولة؟

تصــدر بلديــة بيــت حلــم نشــرة شــهرية ،تتضمــن فعاليــات البلديــة ونشــاطاتها وإجنازاتهــا ،وتنشــرها علــى صفحتهــا اإللكترونيــة،
وهــي متوفــرة باســتمرار ،وميكــن الوصــول إليهــا بســهولة.
كمــا تتضمــن الصفحــة اإللكترونيــة للبلديــة التقاريــر الســنوية التــي تصدرهــا البلديــة ،وتقاريــر ماليــة ،وتقارير مدققي احلســابات.
ولكــن ال تنشــر البلديــة قراراتهــا بشــكل مفصــل ،أو بشــكل مســتقل كقــرارات ،وإمنــا قــد يتــم نشــر أجــزاء منهــا ،وبصــورة مفرقــة
وغيــر موحــدة ،وذلــك إذا اســتدعت الضــرورة هــذا النشــر .يفســر أعضــاء البلديــة عــدم نشــر القــرارات بأنهــا قــد حتتــوي علــى
تفاصيــل داخليــة ال داعــي لنشــرها.35
بســبب إصــدار البلديــة نشــرة شــهرية عــن فعالياتهــا وإجنازاتهــا ،وهــي متوفــرة باســتمرار ،وألن صفحتهــا اإللكترونيــة تتضمــن
التقاريــر الســنوية ،وتقاريــر ماليــة ،وتقاريــر مدققــي احلســابات ،وفعاليــات البلديــة ،ولكــن بســبب عــدم نشــر قــرارات البلديــة بشــكل
مســتقل ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 3.7مساءلة مزودي اخلدمة العامة
 - 44هــل يقــوم مــزودو اخلدمــة العامــة ،خاصــة مــن القطــاع اخلــاص ،بتقــدمي تقاريــر دوريــة حــول أعمالهــم ،ومــا مــدى فعاليــة هــذه
التقارير؟

بشــكل عــام ،يتــم تزويــد اخلدمــة العامــة مــن قبــل وحــدات ودوائــر البلديــة نفســها ،وهــي يف الغالــب تقــدم تقاريرهــا للمجلــس
البلــدي بشــكل دائــم ودوري ،وتتــم متابعتهــا مــن قبــل املجلــس البلــدي ،وهــي يف هــذا الســياق متابعــة فاعلــة وحتقــق أهدافهــا .أمــا
متابعــة أعمــال القطــاع اخلــاص ،فهــي أكثــر املتابعــات صعوبــة ،وتتــم متابعتهــا ميدان ّي ـاً أو مباشــرة مــن قبــل الدوائــر املعنيــة يف
البلديــة ،التــي تقــوم بعمليــات التفتيــش والرقابــة املباشــرة ،وليــس عبــر تقاريــر مكتوبــة.36
وهنــا ال بــد مــن التذكيــر بــأن خدمــات امليــاه والكهربــاء ال تتبــع لبلديــة بيــت حلــم ،وبالتالــي ال تتلقــى البلديــة تقاريــر حــول تقــدمي
هــذه اخلدمــات للمواطنــن.
ألن دوائــر البلديــة التــي تقــدم خدمــات عامــة تعــد تقاريرهــا وتقدمهــا للمجلــس البلــدي بشــكل دائــم ،ولكــن ألن القطــاع اخلــاص ال
يتعامــل بالتقاريــر الدوريــة مــع البلديــة ،وألن خدمــات امليــاه والكهربــاء ال تتبــع لبلديــة بيــت حلــم ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 3.8نزاهة مقدمي اخلدمة العامة
 -45هــل يجــري تطبيــق مدونــات ســلوك ،أو أنظمــة تلقــي الهدايــا ،أو اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد ،خاصــة بالطاقــم التنفيــذي
ومــزودي اخلدمــة العامــة؟

 35المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 36المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
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كمــا أُشــير يف الســؤال رقــم  ،14ال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة بالطاقــم التنفيــذي يف البلديــة ،ولكــن يتــم تنفيــذ نظــام موظفــي
الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  ،2009الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،وهــو يتضمــن أحكامـاً عديــدة تتعلــق بنزاهــة العاملــن يف
الهيئــات احملليــة ،ولكنهــا ال تتطــرق ملوضــوع الهدايــا وال اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد.
أمــا مــزودو اخلدمــة العامــة ،وكمــا أُشــير يف الســؤال رقــم  ،15فــا توجــد مدونــة ســلوك ،وال أنظمــة تتعلــق بقضايــا الهدايــا
واإلبــاغ عــن الفســاد ،وغيرهــا مــن مثــل هــذه املســائل.
بســبب عــدم وجــود مدونــات ســلوك خاصــة للطاقــم التنفيــذي يف بلديــة بيــت حلــم ،وال ملــزودي اخلدمــة العامــة ،اســتحق هــذا
املؤشــر العالمــة .1

رابعاً
مجلس الهيئة المحلية
يتضمــن موضــوع مجلــس الهيئــة احملليــة ســتة محــاور ،هــي :توفــر املصــادر ونزاهــة االنتخابــات ،واالســتقاللية ،ومتثيــل املجتمــع،
والشــفافية ،واملســاءلة ،والنزاهة.
 4.1توفر املصادر ونزاهة االنتخابات
 -46ما مدى توفر مصادر مالية كافية لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية؟

شــاركت يف انتخابــات بلديــة بيــت حلــم األخيــرة  6قوائــم انتخابيــة ،وقــد نفــذت كل منهــا حملتهــا االنتخابيــة واإلعالنيــة مــن
مصــادر ماليــة غطــت كافــة النفقــات التــي احتاجــت لهــاُ .ســجلت القوائــم الســت لــدى جلنــة االنتخابــات املركزيــة كقوائــم مســتقلة،
اعتمــدت يف حملتهــا علــى متويــل ذاتــي يناســب حجــم الدعايــة االنتخابيــة للقائمــة ،وهــو يف الغالــب متويـ ٌل ٍ
كاف ألنــه اعتمــد علــى
مصــادر عائليــة أو رجــال أعمــال وجتــار يدعمــون القائمــة.37
ولكــن يُشــار إلــى أن االعتمــاد علــى الــذات ،وبشــكل مفتــوح ،يفســح املجــال أمــام القطــاع اخلــاص للتأثيــر يف دعــم املرشــحني ،أو
التأثيــر علــى قــرارات املجلــس البلــدي الحقـاً ،كمــا أنــه ال يتيــح الفــرص املتســاوية بــن املرشــحني.
بســبب توفــر مصــادر ماليــة كافيــة لتغطيــة حمــات الدعايــة االنتخابيــة يف انتخابــات بلديــة بيــت حلــم ،ولكــن بســبب االعتمــاد علــى
مصــادر ذاتيــة قــد متكــن القطــاع اخلــاص مــن التأثيــر علــى القــرارات ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 -47ما مدى تنوع وقابلية استمرار املصادر املالية؟

تتنــوع املصــادر املاليــة للقوائــم االنتخابيــة ،وهــي تتــراوح بــن مصــادر حزبيــة مــن ناحيــة ،وبــن مصــادر شــخصية وعائليــة،
وتبرعــات مــن األنصــار واملؤيديــن مــن ناحيــة ثانيــة ،وال توجــد مصــادر حكوميــة لدعــم احلمــات االنتخابيــة .أمــا قابليــة

 37المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
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اســتمرار هــذه املصــادر ،فاألمــر يعتمــد علــى الظــروف احمليطــة باالنتخابــات يف كل مــرة ،وهــي يف الغالــب قابلــة لالســتمرار
ســواء كانــت مصــادر حزبيــة ،أو ذاتيــة ،أو تبرعــات؛ ألن املرجعيــات احلزبيــة متــول احلمــات االنتخابيــة ملرشــحيها ،واملرشــحون
املســتقلون يعتمــدون علــى مصادرهــم اخلاصــة ويركنــون إليهــا ،إضافــة إلــى التبرعــات التــي مــن الســهل جمعهــا لتغطيــة جــزء
مــن نفقــات احلمــات االنتخابيــة.
ألن املصــادر املاليــة للحمــات االنتخابيــة متنوعــة وقابلــة لالســتمرار ،ورغــم أنهــا تتفــاوت مــا بــن املرشــحني والقوائــم ،اســتحق
هــذا املؤشــر العالمــة .3
 4.2االستقاللية
 - 48مــا مــدى مناعــة أعضــاء املجلــس البلــدي ،وخصوصـ ًا أحــزاب األقليــة يف املجلــس ،مــن تدخــل قــوى مــن خــارج املجلــس؟ وهــل
يتمتــع أعضــاء املجلــس البلــدي باحلريــة الكاملــة عنــد اتخــاذ القــرارات؟ أم أنهــم ملزمــون بسياســات أحزابهــم؟

يؤكــد أعضــاء املجلــس البلــدي أن املجلــس ســيد نفســه ،وال تتدخــل يف عملــه أي قــوى مــن خــارج املجلــس ،وأن األعضــاء مــن
مختلــف القوائــم االنتخابيــة املمثلــة يف املجلــس ،وعددهــا ســت قوائــم ،يتمتعــون باالســتقاللية واحلريــة الكاملــة يف املناقشــات
وعنــد اتخــاذ القــرارات ،وأن املعيــار الوحيــد يف ذلــك هــو مصلحــة البلــد ومصلحــة املواطــن ،وليــس للمواقــف احلزبيــة خــارج
املجلــس البلــدي أي تأثيــر علــى ســلوك أعضــاء املجلــس البلــدي.38
يؤيــد ذلــك مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم ،الــذي يــرى أن املجلــس البلــدي احلالــي يتميــز باالنســجام الكبيــر
بــن أعضائــه ،رغــم التنــوع السياســي واالجتماعــي داخــل املجلــس ،الــذي يتكــون مــن  15عضــواً يتوزعــون علــى  6قوائــم انتخابيــة
شــاركت يف االنتخابــات األخيــرة.39
ويف هــذا الســياق ،يُذكــر أن املجلــس ،ومنــذ انتخابــه قبــل ســنة كاملــة ،اتخــذ كافــة قراراتــه بالتوافــق وليــس بالتصويــت ،حيــث لــم
يتــم التصويــت علــى أي قــرار ،وإمنــا اتخــذت كافــة القــرارات بعــد النقــاش واالقتنــاع والتوافــق .يعتبــر أعضــاء املجلــس أن هــذه
اآلليــة تأتــي ضمــن انســجام أعضــاء املجلــس البلــدي واســتقالليته ،وعــدم الســماح للتدخــات اخلارجيــة ،علم ـاً أن التصويــت
علــى القــرارات هــو اآلليــة األكثــر دميقراطيــة وشــفافية.
بســبب اســتقاللية املجلــس البلــدي وأعضائــه ،وعــدم وجــود تدخــل خارجــي يف عمــل املجلــس واتخــاذ قراراتــه ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .3
 4.3متثيل املجتمع
 -49ما مدى متثيل أعضاء املجلس لكافة فئات املجتمع؟
يتكــون مجلــس بلديــة بيــت حلــم مــن  15عضــواً ينتمــون إلــى  6قوائــم شــاركت يف االنتخابــات ،حيــث حصلــت كل منهــا ،وحســب
قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة ،علــى عــدد مــن مقاعــد املجلــس يتناســب مــع نســبة األصــوات التــي حصلــت عليهــا.

 38المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 39شكري ردايدة ،مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
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تعكــس تركيبــة املجلــس املنتخــب تنوع ـاً سياس ـ ّياً واجتماع ّي ـاً واضح ـاً ،ومتثي ـ ً
ا لفئــات املجتمــع املختلفــة ،فإضافــة إلــى التمثيــل
االجتماعــي للقوائــم الســت ،ومــن بــن الـــ  15عضــواً توجــد  3نســاء ،و 7مســيحيني و 7مســلمني ،إضافــة إلــى رئيــس املجلــس وهــو
مســيحي حســب املرســوم الرئاســي رقــم ( )1لســنة  .2017ومــن حيــث العمــر تتــراوح أعمــار أعضــاء املجلــس بــن  65-40عامـاً،
وهــم ينتمــون إلــى عائــات مختلفــة يف املدينــة ،وإلــى قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة ،كالتجــار واألكادمييــن واملهنيــن .وكل األعضــاء
مــن ســكان املدينــة ،إال أن بعضهــم تنحــدر أصولــه مــن مناطــق مختلفــة.
سياسـ ّياً ،مت تســجيل القوائــم الســت لــدى جلنــة االنتخابــات ككتــل مســتقلة ،علمـاً أن القائمــة التــي حصلــت علــى أكثــر املقاعــد،
ومنهــا رئيــس البلديــة ،متثــل حركــة فتــح .أمــا حركتــا حمــاس واجلهــاد اإلســامي واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني ،فقــد
قاطعــت االنتخابــات األخيــرة ،التــي جــرت يف  ،2017/5/13ولــذا ليــس لهــا متثيــل يف املجلــس البلــدي احلالــي.
بســبب متثيــل املجلــس البلــدي يف بيــت حلــم متثيـ ًا كافيـ ًا لفئــات املجتمــع ،علــى األصعــدة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ولكــن بســبب
كاف ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
عــدم وجــود متثيــل سياســي ٍ
 4.4الشفافية
 -50إلى أي مدى يستطيع املواطنون احلصول على معلومات مالية خاصة باألعضاء؟

حســب القانــون ،قــدم أعضــاء املجلــس البلــدي بعــد انتخابهــم إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم حســب األصــول إلــى
هيئــة مكافحــة الفســاد .مــا عــدا ذلــك ،لــم يُعهــد أن يطلــب املواطنــون معلومــات ماليــة خاصــة باألعضــاء ،عل ًمــا أن األعضــاء
يؤكــدون أن املعلومــات املاليــة املتعلقــة بهــم مفتوحــة أمــام اجلميــع وفــوق الطاولــة ،ويســتطيع أي مواطــن احلصــول علــى املعلومــة
التــي يريدهــا إذا كان القانــون يســمح بذلــك.40
ولكــن يف الواقــع ،إقــرارات الذمــة املاليــة تبقــى ســرية ،وال يســتطيع املواطنــون االطــاع عليهــا ،علمــا أنهــم هــم الذيــن قامــوا
بانتخــاب أعضــاء املجلــس البلــدي ،كمــا أن مبــدأ اإلفصــاح غيــر مطبــق علــى أرض الواقــع ،وبالتالــي ال يســتطيع املواطنــون عمل ّيـاً
احلصــول علــى معلومــات ماليــة خاصــة باألعضــاء.
ألن إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بأعضــاء املجلــس البلــدي تبقــى ســرية ،وبســبب عــدم قــدرة املواطنــن علــى احلصــول علــى
املعلومــات املاليــة اخلاصــة باألعضــاء ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .1
 4.5املساءلة
 - 51هل توجد شركات تقييم وتدقيق خارجية حول الدعايات االنتخابية وآليات صرفها؟

يشــير تقريــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة إلــى أن القوائــم التــي شــاركت يف االنتخابــات احملليــة األخيــرة ،قدمــت كشــوفات ماليــة
بتكاليــف حملتهــا االنتخابيــة ،ومصــادر متويلهــا ،وذلــك خــال شــهر مــن إعــان النتائــج النهائيــة .لكــن التقريــر لــم يذكــر إن كانــت
هــذه الكشــوف املاليــة مدققــة مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي خارجــي أم ال.41
يُذكــر أن املــادة ( )32مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة تنــص علــى أن تقــدم كل قائمــة شــاركت يف االنتخابــات ،وخــال
شــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة ،كشــفاً مال ّيـاً مفصـ ً
ا يبــن تكاليــف احلملــة االنتخابيــة للقائمــة ،ومصــادر متويــل احلملــة،
وأوجــه الصــرف .ويحــق للجنــة االنتخابــات أن تطلــب أن تكــون الكشــوفات املاليــة مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي .وبهــذا
 40المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 41انظر تقرير لجنة االنتخابات المركزية حول االنتخابات المحلية عام  7102على الموقع اإللكتروني للجنة ،صفحة sp.snoitcele.www//:ptth .24
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النــص ،يتضــح أن التدقيــق اخلارجــي علــى الدعايــة االنتخابيــة ليــس ملزم ـاً ،وإمنــا قــد يتــم بنــاء علــى طلــب جلنــة االنتخابــات
املركزيــة.
ويؤكــد أعضــاء املجلــس البلــدي يف بيــت حلــم أنهــم قدمــوا كشــوفاتهم املاليــة عــن حمالتهــم االنتخابيــة مصدقــة مــن مدقــق
حســابات قانونــي .42ويف نفــس الوقــت يؤكــد الناطــق اإلعالمــي باســم جلنــة االنتخابــات املركزيــة أن اللجنــة تكتفــي بالتقريــر ،وال
يوجــد لديهــا وســيلة فعالــة ملراقبــة الصــرف ،وال حتــى التمويــل ،وتعتبــر التقريــر صحيحـاً مــا لــم يثبــت عكــس ذلــك؛ ألنــه ليســت
لديهــا أدوات للتأكــد مــن صحــة التقاريــر.43
ألن القوائــم االنتخابيــة التــي شــاركت يف االنتخابــات احملليــة األخيــرة قدمــت كشــوفاتها املاليــة مدققــة حســب القانــون ،وقبلــت
جلنــة االنتخابــات املركزيــة هــذه التقاريــر ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
 - 52هل تقدم املرشحون بإقرارات الذمة املالية؟

عنــد تقــدمي طلــب الترشــح لالنتخابــات ،تقــدم كافــة املرشــحني ببــراءة الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم ،والتــي نــص عليهــا قانــون
انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة كأحد شــروط الترشــح (مــادة .)24
أمــا إقــرارات الذمــة املاليــة ،فقــد تقــدم املرشــحون الفائــزون يف االنتخابــات ،الذيــن أصبحــوا أعضــاء املجلــس البلــدي ،بهــذه
اإلقــرارات ،وذلــك حســب األصــول التــي نــص عليهــا نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم ( )3لســنة ،2017
الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،الــذي اعتبــر تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة إلــى اجلهــات املختصــة يف املواعيــد احملــددة لذلــك ،مــن
واجبــات رئيــس املجلــس (املــادة  ،)3وواجبــات أعضــاء املجلــس (املــادة .44)4
بســبب تقــدمي كافــة املرشــحني بــراءات الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم ،وبســبب تقــدمي املرشــحني الفائزيــن يف االنتخابــات،
الذيــن أصبحــوا أعضــاء املجلــس البلــدي ،إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
 4.6النزاهة
 - 53ما مدى فعالية تطبيق إجراءات ومعايير ومواعيد موحدة للترشح؟

تؤكــد جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف تقريرهــا النهائــي حــول االنتخابــات احملليــة التــي جــرت يف  ،2017/5/13واالنتخابــات
التكميليــة التــي جــرت يف  ،2017/7/29أن إجــراءات ومعاييــر ومواعيــد الترشــح كانــت موحــدة ،ومت تطبيقهــا بفاعليــة .فقــد
أعــدت اللجنــة ،وفــور صــدور قــرار االنتخابــات ،اجلــداول الزمنيــة التــي حتــدد املفاصــل القانونيــة لكافــة مراحــل العمليــة
االنتخابيــة ،وذلــك اســتناداً للمــدد القانونيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة.
وملزمــة جلميــع القوائــم االنتخابيــة ،بـ ْدءاً مــن
كمــا تؤكــد اللجنــة يف تقريرهــا أن كافــة اإلجــراءات واملعاييــر واملواعيــد كانــت معلَنــة ِ
مراحــل التســجيل والنشــر واالعتــراض ،وفتــح املراكــز اخلاصــة بذلــك ،والتــي بلغــت  758مركــزاً ،ومــروراً بنشــر ســجل الناخبــن
االبتدائــي ،ثــم الســجل النهائــي ،ومراكــز االقتــراع ،وجــداول الناخبــن واملرشــحني ،وانتهــاء بإجــراءات ومعاييــر ومواعيــد الدعايــة

 42المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
 43فريد طعمة ،الناطق اإلعالمي باسم لجنة االنتخابات المركزية ،مقابلة هاتفية بتاريخ .8102/5/82
 44المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
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االنتخابيــة ،ومــا يرافقهــا مــن ضبــط مضامــن الدعايــة ،وأماكنهــا ،وحياديــة الســلطة التنفيذيــة واإلعــام الرســمي.45
ويف ســؤال الباحــث حــول مــا يخــص انتخابــات بلديــة بيــت حلــم ،أكــد الناطــق اإلعالمــي باســم جلنــة االنتخابــات املركزيــة أن
تطبيــق هــذه اإلجــراءات واملعاييــر واملواعيــد يف انتخابــات بلديــة بيــت حلــم كان فعــاالً.46
ألن إجراءات ومعايير ومواعيد الترشح كانت موحدة متاما ،وقد مت تطبيقها بفعالية ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 -54ما مدى فعالية احلق باالعتراض على إجراءات الترشح؟

اســتقبلت جلنــة االنتخابــات املركزيــة خــال فتــرة الترشــح  101اعتــراض ،منهــا  97اعتراضــاً خــال االنتخابــات األولــى ،و4
اعتراضــات خــال االنتخابــات التكميليــة .وبعــد دراســة اللجنــة لكافــة االعتراضــات رفضتهــا جميعهــا ،وبينــت األســباب القانونيــة
للرفــض ،ثــم مت تقــدمي  22طعن ـاً علــى قــرارات اللجنــة أمــام احملكمــة املختصــة ،فقبلــت احملكمــة طعن ـاً واحــداً ،وردت باقــي
الطعــون.47
بهــذه الصــورة ،يتضــح أن احلــق يف االعتــراض علــى إجــراءات الترشــح كان فاعـ ً
ا ،ســواء مــن حيــث عــدد االعتراضــات ،أو مــن
حيــث قــرارات اللجنــة ،ثــم الطعــون علــى قــرارات اللجنــة ،وأخيــراً قــرارات احملكمــة املختصــة .وباســتعراض هــذه االعتراضــات
والطعــون ،يتبــن أن أ ّيـاً منهــا ال يتعلــق بانتخابــات بلديــة بيــت حلــم.
ألن احلــق يف االعتــراض علــى إجــراءات الترشــح كان فاع ـ ًا ،ورغــم عــدم ارتبــاط أي منهــا بانتخابــات بلديــة بيــت حلــم ،اســتحق
هــذا املؤشــر العالمــة .3

خامساً
المحاكم النظامية
يشمل موضوع احملاكم النظامية محوراً واحداً هو البت يف قضايا البلديات.
 5.1البت يف قضايا البلديات
- 55ما مدى جاهزية وفاعلية محكمة البلديات يف البت يف قضايا البلديات؟

خصصــت بلديــة بيــت حلــم مكاتــب خاصــة حملكمــة البلديــة تابعــة ملبنــى البلديــة نفســها ،واحملكمــة مجهــزة بكافــة االحتياجــات
الفنيــة واللوجســتية ،وهــي تنظــر يف قضايــا بلديــات محافظــة بيــت حلــم.
مــن ناحيــة موضوعيــة ،تعمــل احملكمــة بفعاليــة ،فهــي أوالً تعمــل باســتقاللية ودون تدخــل مــن أي جهــة ،وهــي تعقــد جلســاتها
قــاض مــن محكمــة
باســتمرار وبشــكل دوري يومــاً واحــداً يف األســبوع هــو يــوم األربعــاء ،ويتولــى النظــر يف قضايــا احملكمــة
ٍ
 45لالطالع على الجداول والمعايير والمواعيد ،انظر تقرير لجنة االنتخابات المركزية حول االنتخابات المحلية عام  7102على الموقع اإللكتروني للجنةsp.snoitcele.www//:ptth .

 46فريد طعمة ،الناطق اإلعالمي باسم لجنة االنتخابات المركزية ،مقابلة هاتفية بتاريخ .8102/5/82
 47انظر تقرير لجنة االنتخابات المركزية حول االنتخابات المحلية عام  7102على الموقع اإللكتروني للجنة ،صفحة sp.snoitcele.www//:ptth .64
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البدايــة ،وعمــل احملكمــة متواصــل وفاعــل دون عقبــات ،وممــا يــدل علــى ذلــك أن عــدد القضايــا التــي نظــرت فيهــا احملكمــة
خــال عــام  2017بلــغ  2825قضيــة ،منهــا علــى ســبيل املثــال  581قضيــة تتعلــق بالنفايــات واملــكاره الصحيــة ،والقضايــا األخــرى
تتعلــق باحلــرف والصناعــات وعرقلــة املــرور .تزيــد نســبة البــت يف القضايــا عــن  ،90%كمــا تبلــغ نســبة تنفيــذ قــرارات احملكمــة
حوالــي  90%أيضـاً .واملشــكلة التــي قــد تعيــق العمــل أحيانـاً هــي أن كاتــب احملكمــة يرافــق القاضــي مــن مجلــس القضــاء األعلــى،
وبالتالــي قــد ال يتواجــد بشــكل دائــم.48
ألن محكمــة بلديــة بيــت حلــم جاهــزة وتعمــل بفعاليــة ،ولكــن بســبب بعــض العقبــات التــي تعيــق البــت يف القضايــا ،أو تنفيــذ
القــرارات ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2

سادساً
مهام اإلشراف والمساءلة الخارجية
يشــمل موضــوع اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ثالثــة محــاور ،هــي :الشــكاوى وآليــات االعتــراض ،والتدقيــق والرقابــة ،والتحقيــق
يف قضايــا الفســاد.
 6.1الشكاوي وآليات االعتراض
 - 56هل إجراءات رفع الشكاوى على بلدية بيت حلم والتعامل معها معلنة وواضحة وسهلة؟

يرفــع املواطــن شــكواه يف مركــز خدمــات اجلمهــور ،ويحصــل علــى وصــل للمراجعــة يتضمــن موضــوع الشــكوى واجلهــة املوجهــة
ضدهــا ،واملــدة الزمنيــة التــي يســتغرقها الــرد عليهــا ،ثــم يقــوم املركــز بتحويــل الشــكوى إلــى الدائــرة املعنيــة يف البلديــة ،وقــد
يرفعهــا إلــى املجلــس البلــدي إذا لــزم األمــر ،ثــم يتلقــى املواطــن الــرد علــى الشــكوى مــن املركــز نفســه .يقــوم املركــز بأرشــفة
الشــكاوى إلكترونيـاً لتســهيل الرجــوع إليهــا عنــد احلاجــة .هــذه اإلجــراءات معلنــة للمواطنــن يف مركــز خدمــات اجلمهــور ،ومــن
الســهل الســير بهــا لــدى املوظــف املختــص.49
وعنــد ســؤال الباحــث لبعــض املراجعــن عــن هــذه اإلجــراءات ،أكــد معظمهــم أن كل اإلجــراءات معروفــة بالنســبة لهــم ،وواضحــة
وســهلة ،وأن املشــكلة يف النظــام والقانــون وليســت يف إجــراءات البلديــة.50
ألن إجراءات رفع الشكاوى على البلدية معلنة وواضحة وسهلة ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 - 57هل توجد آليات اعتراض على قرارات املجلس البلدي؟ وهل هذه اآلليات واضحة ومنشورة؟

يتقبــل املجلــس البلــدي يف بلديــة بيــت حلــم أي اعتــراض علــى أي مــن قراراتــه ،ســواء مــن املواطنــن أو املؤسســات .وتشــبه آليــات
االعتــراض إجـ ِ
ـراءات رفــع الشــكاوى ،فهــي تقــدم إلــى مركــز خدمــات اجلمهــور ،الــذي يرفــع االعتــراض إلــى املجلــس البلــدي ،حيث
 48خالد الهريمي ،كاتب في محكمة بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/7/12
 49أنطون بلوط ،مدير مركز خدمات الجمهور ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 50المواطنون د .سامر أسعد وماهر غريّب وغيرهما ،مقابالت شخصية داخل البلدية بتاريخ .8102/7/12
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ينظــر فيــه املجلــس ،ويتخــذ القــرار الــذي يــراه مناســباً ،ثــم يتلقــى صاحــب االعتــراض رد املجلــس البلــدي مــن مركــز خدمــات
اجلمهــور نفســه .وآليــات االعتــراض ومســار العمــل منشــورة يف املركــز بشــكل واضــح.51
ويحــق ألي مواطــن الطعــن يف أي قــرار إداري مــن قــرارات املجلــس البلــدي ،حيــث تُرفــع الطعــون إلــى محكمــة العــدل العليــا ،وذلــك
ضمــن آليــات معينــة وواضحــة ،ولكــن ال يعرفهــا معظــم املواطنــن ،ألنهــا غيــر منشــورة ضمــن منشــورات البلديــة ،ولذلــك فــإن عــدد
هــذه الطعــون يف الغالــب قليــل جـ ّداً.52
ألن املجلــس البلــدي يف بلديــة بيــت حلــم يتقبــل االعتراضــات علــى قراراتــه ،وآليــات رفــع االعتراضــات واضحــة ومنشــورة يف مركــز
خدمــات اجلمهــور ،ولكــن ألن آليــات الطعــن يف قــرارات البلديــة غيــر معروفــة للمواطنــن ،وغيــر منشــورة ضمــن منشــورات البلديــة،
اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 - 58هل الشكاوى التي ُترفع على بلدية بيت حلم ُتل على أرض الواقع؟

يؤكــد مديــر مركــز خدمــات اجلمهــور أن أي شــكوى تصــل عــن طريــق املركــز يحصــل صاحبهــا علــى رد رســمي بخصوصهــا ،ســواء
كان الــرد ح ـ ًّ
ا ملوضــوع الشــكوى ،أو جواب ـاً عليهــا خــال املــدة الزمنيــة احملــددة ،وذلــك حســب موضــوع الشــكوى ،واملركــز ال
يراكــم الشــكاوى التــي تــرد إليــه علــى أي مــن الوحــدات أو الدوائــر يف البلديــة ،وهــذا مــا يؤكــده أرشــيف الشــكاوى ،وهــي مســجلة
إلكترون ّيـاً.53
يقــدم بعــض املواطنــن شــكاوى علــى الهيئــات احملليــة إلــى مديريــة احلكــم احمللــي يف بيــت حلــم ،واملديريــة تتابــع هــذه الشــكاوى،
وتلــزم الهيئــات احملليــة ،ومنهــا بلديــة بيــت حلــم ،بالــرد عليهــا خــال  15يومــاً ،ويف الغالــب تتجــاوب الهيئــات احملليــة بهــذا
اخلصــوص بشــكل إيجابــي.54
كمــا ميكــن أن يتلقــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة شــكاوى علــى الهيئــات احملليــة ،وبالفعــل تلقــى بعــض الشــكاوى علــى بلديــة
بيــت حلــم ،وقــد مت حــل هــذه الشــكاوى بالتعــاون بــن الديــوان والبلديــة.55
وعنــد ســؤال الباحــث لبعــض املراجعــن ،تراوحــت إجاباتهــم بــن االرتيــاح والتذمــر مــن معاجلــة الشــكاوى ،علمـاً البعــض يحمــل
املســؤولية للنظــام املعمــول بــه ،والبعــض اآلخــر يحمــل املســؤولية لإلجــراءات مــن قبــل البلديــة.56
ألن الشــكاوى التــي ُترفــع علــى بلديــة بيــت حلــم ُتــل علــى أرض الواقــع ،ويتــم الــرد عليهــا خــال فتــرات زمنيــة محــددة ،اســتحق
هــذا املؤشــر العالمــة .3
- 59هل االعتراضات الني ُترفع على قرارات بلدية بيت حلم ُينظر بها ُ
وتل على أرض الواقع؟

ال تختلــف االعتراضــات علــى قــرارات البلديــة عــن الشــكاوى ،بــل تتشــابه معهــا يف اإلجــراءات ومســار العمــل ،فهــي حتــل علــى
 51أنطون بلوط ،مدير مركز خدمات الجمهور ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 52المحامي هاني شاهين ،المستشار القانوني لبلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/7/12
 53أنطون بلوط ،مدير مركز خدمات الجمهور ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 54شكري ردايدة ،مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
 55عمر ياسين ،مدير عام الرقابة على وحدات الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/03
 56د .سامر أسعد ،طبيب أسنان ،وقد حمل المسؤولية للنظام المعمول به وليس للبلدية ،وهناك مواطنان اثنان لم يذكرا اسميهما ،حمال المسؤولية للبلدية نفسها ،مقابلة شخصية بتاريخ
.8102/7/12
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أرض الواقــع ،ويتــم الــرد عليهــا ضمــن الفتــرة الزمنيــة احملــددة حســب االعتــراض ،وليســت لــدى أرشــيف مركــز خدمــات اجلمهــور
أي اعتراضــات متراكمــة.
ألن االعتراضــات التــي ُترفــع علــى قــرارات بلديــة بيــت حلــم ُتــل يف معظمهــا علــى أرض الواقــع ،ويتــم الــرد عليهــا خــال فتــرات
زمنيــة محــددة ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
 6.2التدقيق والرقابة
 - 60إلى أي مدى يتوفر التمويل للتدقيق والرقابة الدوري من قبل احلكومة املركزية على بلدية بيت حلم.

يقــوم بالتدقيــق والرقابــة علــى بلديــة بيــت حلــم موظفــون مختصــون مــن مديريــة احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم ،وإذا لــم
يكــن ذلــك كافيـاً ،فــإن املديريــة تطلــب املســاعدة مــن الــوزارة ،التــي توجــد فيهــا إدارة عامــة للرقابــة والتوجيــه ،ولــذا فــإن التمويــل
متوفــر أصـ ً
ا ،حيــث يقــوم مبهــام التدقيــق والرقابــة موظفــون عامــون.57
كاف لعمليــات التدقيــق والرقابــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي علــى بلديــة بيــت حلــم ،اســتحق هــذا املؤشــر
بســبب توفــر متويــل ٍ
العالمــة .3
- 61إلــى أي مــدى تقــوم احلكومــة بالتدقيــق الفعلــي علــى البلديــة اســتناد ًا إلــى الزمــان احملــدد ،واملراقبــن األكفــاء ،وباألهــداف
احملــددة؟ وهــل ُتنشــر نتائــج التحقيــق للعامــة؟

يقــول مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم إن وزارة احلكــم احمللــي ،وعبــر مديريتهــا يف بيــت حلــم ،تقــوم بالتدقيــق
الفعلــي علــى البلديــة مــرة واحــدة يف الســنة ،حيــث تســتغرق عمليــة التدقيــق مــن  10 7-أيــام ،وهــي بشــكل عــام عمليــة دوريــة
وكافيــة .ويقــوم بعمليــة التدقيــق مراقبــون مختصــون ويتمتعــون بخبــرات كافيــة يف عمليــة التدقيــق ،ويســتندون إلــى (دليــل الرقابــة
والتوجيــه) الصــادر عــن وزيــر احلكــم احمللــي .كمــا توجــد يف مديريــة احلكــم احمللــي يف بيــت حلــم دائــرة التوجيــه والرقابــة
واملوازنــات ،وهــي تشــرف علــى عمليــة التدقيــق وإعــداد التقاريــر الالزمــة .ويضيــف أن عمليــة التدقيــق تهــدف إلــى جمــع
املالحظــات وتصويــب األوضــاع ،وطابــع الرقابــة هــو طابــع توجيهــي وليــس بوليسـ ّياً ،والتعــاون بــن البلديــة واملديريــة متوفــر يف
أعلــى مســتوياته.58
لكــن الــوزارة واملديريــة ال تنشــر نتائــج التحقيــق للعامــة ،وإمنــا ترســل مالحظاتهــا وتقاريرهــا إلــى املجلــس البلــدي ،وتناقشــها مــع
املجلــس لتنفيــذ املالحظــات والتوصيــات.
ألن احلكومــة تقــوم بالتدقيــق الفعلــي علــى البلديــة اســتناد ًا إلــى الزمــان احملــدد ،واملراقبــن األكفــاء ،وباألهــداف احملــددة ،ولكــن
ألن نتائــج التحقيــق ال ُتنشــر للعامــة ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .2
 - 62هل تقوم احلكومة بالتفتيش على املمارسات املالية اخلاطئة يف بلدية بيت حلم؟

 57شكري ردايدة ،مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
 58شكري ردايدة ،مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
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يقــول مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم إن املديريــة تطلــب مــن البلديــة تقاريــر ماليــة وإداريــة وهندســية شــهرية،
والبلديــة تتجــاوب باســتمرار يف إرســال التقاريــر .وبنــاء علــى هــذه التقاريــر ،وعلــى التفتيــش الســنوي الــدوري املشــار إليــه يف
الســؤال الســابق ،وعلــى أي شــكاوى تصــل إلــى املديريــة علــى البلديــة ،تتــم عمليــات التفتيــش علــى أي ممارســات ماليــة خاطئــة،
وتقــوم دائــرة التوجيــه والرقابــة واملوازنــات يف املديريــة بإعــداد التقاريــر الالزمــة ،وذلــك اســتناداً إلــى (دليــل إجــراءات الرقابــة
علــى أعمــال الهيئــات احملليــة) ،الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي ،الــذي يوضــح آليــات التدقيــق علــى كل مــن املشــاريع والعطــاءات
واملشــتريات ،وجــرد الصنــدوق ،وتدقيــق املوازنــة ،واإليــرادات واملصروفــات ،والرواتــب والــذمم الدائنــة واملدينــة.
ألن احلكومة تقوم بالتفتيش على املمارسات املالية اخلاطئة يف بلدية بيت حلم يف أي وقت ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 - 63هل ميكن للحكومة الوصول إلى كافة السجالت واملعامالت املالية على املستوى احمللي؟ وهل ميكنها طلب أي معلومة؟

يؤكــد مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم أن املديريــة والــوزارة ميكنهــا الوصــول إلــى كافــة الســجالت واملعامــات
املاليــة للبلديــة ،وأنهــا حتصــل علــى أي معلومــة تطلبهــا مــن البلديــة دون تأخيــر ،وأن التعــاون بــن البلديــة والــوزارة متوفــر بشــكل
كامل.59
وهــذا مــا يؤكــده أيضـاً رئيــس البلديــة ،الــذي أوضــح أن كل املعامــات والســجالت متاحــة أمــام وزارة احلكــم احمللــي ،وأي مؤسســة
متثــل احلكومــة ،وترغــب يف االطــاع علــى ســير العمــل يف بلديــة بيــت حلم.60
ألن مديريــة احلكــم احمللــي ميكنهــا الوصــول إلــى كافــة الســجالت واملعامــات املاليــة يف بلديــة بيــت حلــم ،وميكنهــا طلــب أي
معلومــة مــن البلديــة ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
 - 64إلى أي مدى تعمل بلدية بيت حلم على تطبيق وتنفيذ توصيات عملية التدقيق والرقابة اخلارجية؟

يؤكــد مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم أن البلديــة تلتــزم بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق والرقابــة
التــي يقــوم بهــا احلكــم احمللــي .كمــا يؤكــد مديــر عــام الرقابــة علــى وحــدات احلكــم احمللــي يف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة،
أن الهيئــات احملليــة ،ومنهــا بلديــة بيــت حلــم ،يف الغالــب تنفــذ توصيــات عمليــة التدقيــق التــي يطلبهــا الديــوان.61
ألن بلدية بيت حلم تعمل على تطبيق وتنفيذ توصيات عملية التدقيق والرقابة اخلارجية ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 - 65هل تفحص احلكومة والهيئات الرسمية املركزية فعالية التدقيق الداخلي يف بلدية بيت حلم؟

بشــكل عــام ال تفحــص احلكومــة فعاليــة التدقيــق الداخلــي يف بلديــة بيــت حلــم ،ألنــه يعتبــر شــأناً داخل ّيـاً يتــم بــن رئاســة البلديــة
ودائــرة الرقابــة الداخليــة .ويف الغالــب ال يكــون التدقيــق الداخلــي فاع ـ ً
ا .62كمــا أن تقاريــر وحــدة الرقابــة الداخليــة ال تُرســل
إلــى احلكــم احمللــي.63
 59شكري ردايدة ،مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
 60المحامي أنطون سلمان ،رئيس بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
 61عمر ياسين ،مدير عام الرقابة على وحدات الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/03
وهو يذكر أن ديوان الرقابة قام خالل عام  7102بالتدقيق على  02هيئة محلية ،وقدم لها حوالي  0001توصية ،وقد نفذت الهيئات المحلية حوالي  %26منها ،ويجري العمل على تنفيذ
باقي التوصيات .كما يذكر أن الديوان يقوم بعد  6شهور من إصدار تقريره بجوالت ميدانية على الهيئات المحلية التي تم التدقيق عليها ،للتأكد من تنفيذها لتوصياته.
 62شكري ردايدة ،مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/61
 63جورج أبو حمامة ،مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
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ألن وزارة احلكم احمللي ال تفحص فعالية التدقيق الداخلي يف بلدية بيت حلم ،استحق هذا املؤشر العالمة .1
 - 66هل توفر الوزارة الدعم الفني والتقني للبلدية حال حاجتها لذلك؟

يؤكــد مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة بيــت حلــم أن الــوزارة تقــدم أي دعــم فنــي وتقنــي تطلبــه البلديــة ،كاألمــور املتعلقــة
باملخطــط الهيكلــي ،ومتويــل املشــاريع ،والتراخيــص وتقــدمي املوازنــات ،علــى ســبيل املثــال.
ومبراجعــة التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن بلديــة بيــت حلــم ،يتضــح وجــود العديــد مــن املشــاريع التــي تدعمهــا الــوزارة ،والتعــاون
بــن االلبلديــة والــوزارة.
ألن وزارة احلكم احمللي تقدم الدعم الفني والتقني الذي تطلبه بلدية بيت حلم ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 6.3التحقيق يف قضايا الفساد
 - 67هل هناك أطراف أو أجسام لديها القدرة على التفتيش والكشف عن قضايا الفساد؟ وما هو الدور الذي تقوم به؟
يقــوم كل مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،وهيئــة مكافحــة الفســاد ،ووزارة احلكــم احمللــي ،بعمليــة التفتيــش والكشــف عــن
قضايــا الفســاد يف الهيئــات احملليــة.
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة :منــح قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة  2004الديــوان العديــد مــن الصالحيــات التــي
متكنــه مــن القيــام بــدوره الرقابــي .منهــا ،علــى ســبيل املثــال ،ضمــان ســامة العمــل واالســتقرار املالــي واإلداري يف الســلطة
الوطنيــة بســلطاتها الثــاث ،وكشــف أوجــه االنحــراف املالــي واإلداري كافــة ،مبــا فيهــا حــاالت اســتغالل الوظيفــة العامــة .ولــه يف
ســبيل ذلــك مراقبــة نفقــات الســلطة الوطنيــة وإيراداتهــا والقــروض والســلفيات واملخــازن واملســتودعات ،والكشــف عــن املخالفــات
املاليــة واإلداريــة والقانونيــة ،وبحــث الشــكاوي التــي يقدمهــا املواطنــون ،ومراجعــة القــرارات املتعلقــة بشــؤون املوظفــن ،مبــا فيهــا
التعيينــات والترقيــات والعــاوات واإلجــازات وغيرهــا ،وتدقيــق املســتندات واحلســابات والوثائــق واللــوازم يف أي دائــرة حكوميــة،
وغيــر ذلــك مــن الصالحيــات (مــادة .)23
هيئــة مكافحــة الفســاد :منــح قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم ( )1لســنة  2005الهيئــة الكثيــر مــن االختصاصــات (مــادة ،)8
والصالحيــات (مــادة  .)9وهــي تشــمل حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة املاليــة للخاضعــن ألحــكام القانــون ،وفحصهــا ،والتحقيــق
يف الشــكاوى التــي تقــدم عــن جرائــم الفســاد ،والتحقــق مــن شــبهات الفســاد التــي تُقتــرف مــن األشــخاص اخلاضعــن للقانــون،
والقيــام بأعمــال التحــري وجمــع االســتدالالت بشــأنها ،والكشــف عــن املخالفــات والتجــاوزات ،وجمــع األدلــة واملعلومــات اخلاصــة
بذلــك ومباشــرة التحقيــق ،والســير يف اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الالزمــة ،ومالحقــة كل مــن يخالــف أحــكام القانــون ،واتخــاذ
التدابيــر القانونيــة يف ســبيل ذلــك ،واســتدعاء الشــهود واملعنيــن مــن املوظفــن العموميــن أو موظفــي القطــاع اخلــاص أو أي
شــخص لــه عالقــة ،وطلــب أي ملفــات أو أوراق أو بيانــات أو مســتندات ،وغيــر ذلــك الكثيــر مــن الصالحيــات.
وزارة احلكــم احمللــي :منــح قانــون الهيئــات احملليــة رقــم ( )1لســنة  1997وزارة احلكــم احمللــي دوراً يف الرقابــة واإلشــراف والتوجيــه
والتدقيــق علــى أعمــال الهيئــات احملليــة ،تشــمل اإلشــراف علــى وظائــف واختصاصــات مجالــس الهيئــات احملليــة ،وشــؤون تنظيــم
املشــاريع العامــة ،وأعمــال امليزانيــات ،والرقابــة املاليــة واإلداريــة والقانونيــة ،واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل هــذه املجالــس (مــادة
.)2
بســبب وجــود أجســام رســمية لهــا القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد يف الهيئــات احملليــة ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .3
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 - 68هــل هنــاك قضايــا فســاد علــى مســتوى البلديــة مت التحقيــق فيهــا ومعاجلتهــا؟ ومــا عددهــا خــال الســنة املاضيــة وإلــى
تاريخــه؟

حســب رئيــس بلديــة بيــت حلــم ،وكل الذيــن متــت مقابلتهــم مــن أعضــاء املجلــس البلــدي وموظفــي البلديــة ،لــم حتــدث قضايــا
فســاد علــى مســتوى البلديــة ،وإمنــا كانــت هنــاك بعــض املخالفــات املاليــة واإلداريــة التــي مت البــت بشــأنها داخل ّيـاً .وحســب هيئــة
مكافحــة الفســاد وتقاريرهــا ،وصلــت يف الســنوات الثــاث املاضيــة بعــض الشــكاوى التــي ُحفظــت ألنهــا لــم تصــل إلــى درجــة
جرائــم الفســاد.
بسبب عدم وجود قضايا فساد على مستوى بلدية بيت حلم ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 - 69هل هناك قضايا فساد مت الكشف عنها من قبل اإلعالميني أو هيئة مكافحة الفساد يف بلدية بيت حلم؟

حســب ملفــات هيئــة مكافحــة الفســاد ،وأرشــيف محكمــة جرائــم الفســاد ،ال توجــد قضايــا فســاد تتعلــق ببلديــة بيــت حلــم ،وال
مبوظفــي البلديــة.
بسبب عدم الكشف عن قضايا فساد من قبل اإلعالميني ،وال من قبل هيئة مكافحة الفساد ،استحق هذا املؤشر العالمة .3
 - 70ما هو عدد التحقيقات التي نتجت عنها مالحقات قضائية يف بلدية بيت حلم؟

حدثــت ســابقاً بعــض حــاالت جتــاوز أو مخالفــات ماليــة وإداريــة ،وقــد أجــرت البلديــة التحقيقــات الالزمــة ضمــن إطــار البلديــة،
وبعلــم وتنســيق مــع وزارة احلكــم احمللــي .يف بعــض تلــك احلــاالت مت تشــكيل جلــان حتقيــق ،ويف بعضهــا مت توقيــع عقوبــات وصلــت
أحيانـاً إلــى درجــة الفصــل مــن العمــل .كل ذلــك مت ضمــن إجــراءات إداريــة يف البلديــة ،ولكــن لــم يصــل أي مــن هــذه احلــاالت إلــى
مالحقــات قضائيــة خــارج البلديــة.64
كمــا قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــام  2014بالتدقيــق علــى أعمــال بلديــة بيــت حلــم ،وكشــف عــن الكثيــر مــن املخالفــات
املاليــة واإلداريــة ،كاملخالفــات املتعلقــة باإلنفــاق وتنفيــذ بنــود امليزانيــة ،واملكافــآت والعــاوات والرواتــب ،والعطــاءات ،وإجــراءات
البنــاء ،وعــدم تطبيــق القــرارات ،والتســيب يف العمــل ،وغيرهــا .إال أن أ ّيـاً مــن هــذه املخالفــات لــم ترافقهــا شــبهات فســاد كمــا ورد
يف التقريــر الســنوي للديــوان .65يعــود الديــوان يف عــام  2018للتدقيــق علــى أعمــال بلديــة بيــت حلــم يف موضوعــن ،همــا ضريبــة
املعــارف وجمــع النفايــات والتخلــص منهــا ،إضافــة إلــى التدقيــق املشــترك مــع احلكومــة الروســية علــى املشــاريع املنفــذة يف بلديــة
بيــت حلــم واملمولــة مــن احلكومــة الروســية.66
بسبب عدم وجود حتقيقات نتجت عنها مالحقات قضائية يف بلدية بيت حلم ،استحق هذا املؤشر العالمة .3

 64جورج أبو حمامة ،مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية بيت لحم ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/3
 65ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،التقرير السنوي لعام  ،4102انظر الموقع اإللكتروني للديوان sp.bcaas.www//:ptth
 66عمر ياسين ،مدير عام الرقابة على وحدات الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،مقابلة شخصية بتاريخ .8102/5/03
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سابعاً
رفع الوعي والمناصرة
يتضمن موضوع رفع الوعي واملناصرة محورين ،هما :رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط ،واملساءلة االجتماعية.
 7.1رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط
 - 71مــا مــدى قــدرة األطــراف املختلفــة كهيئــة مكافحــة الفســاد ،ووســائل اإلعــام ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،يف رفــع وعــي
املواطنــن علــى املســتوى احمللــي /بيــت حلــم ،حــول مكافحــة الفســاد وأســاليب الضغــط؟

تســعى هيئــة مكافحــة الفســاد الــى رفــع وعــي املواطنــن مبكافحــة الفســاد ،وباإلمكانيــات املتاحــة .فعلــى ســبيل املثــال ،نــص
قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم ( )1لســنة  2005علــى أن مــن اختصاصــات الهيئــة توعيــة املجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية
وغيــر الرســمية ،وتبصيــره مبخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،وكيفيــة الوقايــة
منهــا ومكافحتهــا ،وذلــك مــن خــال :جمــع املعلومــات املتعلقــة بكافــة أشــكال الفســاد ،وإيجــاد قاعــدة بيانــات وأنظمــة معلومــات،
وتبادلهــا مــع اجلهــات املعنيــة مبكافحــة الفســاد ،والتنســيق مــع كافــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة ووســائل اإلعــام ومنظمــات
املجتمــع املدنــي واملؤسســات التعليميــة مــن أجــل التوعيــة مبخاطــر الفســاد ،وإعــداد النشــرات التــي تبــن مخاطــر الفســاد ،وغيــر
ذلــك (مــادة .)8
ألن األطــراف املختلفــة ،كهيئــة مكافحــة الفســاد ووســائل اإلعــام ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،متلــك قــدرة واســعة يف رفــع وعــي
املواطنــن مبكافحــة الفســاد ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .3
 - 72هــل مت تنفيــذ تدريبــات لرفــع وعــي ممثلــي الهيئــة احملليــة وموظفيهــا؟ وهــل يوجــد تنســيق بــن األجســام املختلفــة لرفــع
الوعــي علــى املســتوى احمللــي؟

مبراجعــة النشــرات الصــادرة عــن بلديــة بيــت حلــم ،يتضــح أن البلديــة نفــذت الكثيــر مــن التدريبــات ملوظفــي البلديــة ،إال أن
أ ّي ـاً منهــا لــم يتعلــق بقضايــا النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد .ومبراجعــة التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن هيئــة مكافحــة
الفســاد ،يتضــح أن الهيئــة وقعــت  19اتفاقيــة لتنفيــذ اخلطــة اإلســتراتيجية خــال عــام  ،2017ونفــذت حوالــي  460فعاليــة بشــأن
التوعيــة مبكافحــة الفســاد مــع مؤسســات كثيــرة ،رســمية وغيــر رســمية ،إال أن بلديــة بيــت حلــم لــم تكــن ضمــن هــذه املؤسســات.67
بســبب عــدم تنفيــذ تدريبــات لرفــع وعــي ممثلــي بلديــة بيــت حلــم وموظفيهــا ،وعــدم وجــود تنســيق بــن األجســام املختلفــة لرفــع
الوعــي علــى املســتوى احمللــي ،اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة .1
 - 73ما مدى فعالية رفع الوعي والتثقيف العام وحمالت الضغط يف مكافحة الفساد يف الواقع؟

 67هيئة مكافحة الفساد ،التقرير السنوي لعام  6102وتقرير عام  .7102انظر الموقع اإللكتروني للهيئة sp.anp.ccap.www//:ptth
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ال ميكــن اإلشــارة إلــى فعاليــة رفــع الوعــي والتثقيــف وحمــات الضغــط يف مكافحــة الفســاد يف بلديــة بيــت حلــم؛ ألنــه أصـ ً
ا لــم
حتــدث مبــادرات علــى هــذا الصعيــد مــن قبــل البلديــة.
بسبب عدم القيام بحمالت لرفع الوعي والتثقيف يف مكافحة الفساد من قبل بلدية بيت حلم ،استحق هذا املؤشر العالمة .1
- 74هل توجد أمثلة على أرض الواقع يف التزام بلدية بيت حلم بنتائج املبادرات ومتابعة تنفيذها؟

رغــم أن املجلــس الشــبابي يف بيــت حلــم نفــذ العديــد مــن املبــادرات بالتعــاون مــع البلديــة ،إال أن هــذه املبــادرات ال تتعلــق بالنزاهــة
والشــفافية ومكافحــة الفســاد ،ولــذا ال توجــد أمثلــة علــى التــزام بلديــة بيــت حلــم؛ ألنــه لــم حتصــل مبــادرات علــى هــذا الصعيــد.
بســبب عــدم وجــود أمثلــة علــى أرض الواقــع بشــأن التــزام بلديــة بيــت حلــم بنتائــج املبــادرات ومتابعــة تنفيذهــا ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .1
 7.2املساءلة االجتماعية
 - 75ما مدى قدرة مؤسسات املجتمع املدني يف دعم املساءلة االجتماعية ومساءلة ممثلي الهيئة احمللية يف بيت حلم؟

يف األصــل متلــك مؤسســات املجتمــع املدنــي القــدرة علــى دعــم املســاءلة االجتماعيــة ،وذلــك مــن خــال مشــاركتها يف املناقشــات
التــي تدعــو لهــا بلديــة بيــت حلــم بخصــوص األولويــات احملليــة ،إال أن هــذه املســاءلة ال تســتند إلــى ســند قانونــي بقــدر مــا هــي
توصيــات ومالحظــات وطلبــات .وبنفــس القــدر تســتطيع مؤسســات املجتمــع املدنــي مســاءلة ممثلــي البلديــة مــن خــال إبــداء
الــرأي واملالحظــات ،وحتــى رفــع الشــكاوى إلــى اجلهــات املختصــة إن لــزم األمــر.68
ألن مؤسســات املجتمــع املدنــي متلــك القــدرة علــى دعــم املســاءلة االجتماعيــة ومســاءلة ممثلــي البلديــة ،ولكــن ألن هــذه القــدرة
محــدودة فعل ّي ـ ًا ،اســتحق هــذا املوشــر العالمــة .2
 - 76ما مدى جناح املبادرات املنفذة من قبل املجتمع املدني يف مساءلة بلدية بيت حلم؟

ال توجد إمكانية لقياس ذلك؛ ألن املجتمع املدني لم يقم مببادرات ملساءلة بلدية بيت حلم.
ألن املجتمع املدني لم يقم مببادرات ملساءلة بلدية بيت حلم ،استحق هذا املؤشر العالمة .1
 77-هل توجد أمثلة لتجاوب البلدية لهذه املبادرات ،كاتخاذ قرارات أو تغيير يف السلوك؟

كذلك ال توجد أمثلة على جتاوب البلدية ،ألن املجتمع املدني لم يقم مبثل هذه املبادرات.
ألن املجتمــع املدنــي لــم يقــم مببــادرات ملســاءلة بلديــة بيــت حلــم ،وال توجــد أمثلــة علــى جتــاوب البلديــة ،اســتحق هــذا املؤشــر
العالمــة .1

 68المقابلة الشخصية بتاريخ  8102/5/3بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي جودة مرقص ،وداود الصالحات ،ونصري تعامرة ،وعامر كامل ،ومدير عام البلدية أنطون مرقص.
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االستنتاجات
أو ًال :على صعيد اإلطار القانوني
1 .1تضمــن القوانــن انتخابــات عادلــة وحــرة ونزيهــة وممثلــة .وتضمــن إجــراءات ومعاييــر عادلــة وشــفافة ومنشــورة للترشــح
واختيــار املرشــحني .كمــا تضمــن القوانــن منافســة حــرة وفرصــاً متســاوية يف الوصــول إلــى اإلعــام خــال احلمــات
االنتخابيــة ،وتوجــد بعــض األحــكام القانونيــة التــي تنظــم مصــادر متويــل احلمــات االنتخابيــة ،وأحــكام قانونيــة أخــرى
تشــترط تقــدمي بــراءة الذمــة مــن قبــل املرشــحني يف االنتخابــات ،وإقــرار الذمــة املاليــة للفائزيــن فيهــا ،الذيــن يصبحــون
أعضــاء يف املجالــس احملليــة .ولكــن ال حتــدد األحــكام القانونيــة ســقوف الصــرف علــى احلمــات االنتخابيــة ،وال تشــترط أن
تكــون تقاريرهــا املاليــة مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي ،وإمنــا تتــرك ذلــك للجنــة االنتخابــات ،وال تشــترط علــى القوائــم
االنتخابيــة إعــان مصــادر متويــل حمالتهــا ،كمــا ال تشــترط علــى جلنــة االنتخابــات نشــر التقاريــر املاليــة للمرشــحني.
2 .2ينــص القانــون علــى الشــروط التــي تضمــن اســتقالل الهيئــات احملليــة ،ويف نفــس الوقــت يغلــب عليــه طابــع املركزيــة يف
إشــراف الــوزارة علــى الهيئــات احملليــة ،حيــث يشــترط موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي علــى الكثيــر مــن الصالحيــات .ورغــم
وجــود نصــوص قانونيــة متفرقــة بشــأن رقابــة الــوزارة علــى الهيئــات احملليــة ،إال أنهــا ال تؤكــد علــى التدقيــق الــدوري .ومــا
زالــت الــوزارة لــم تضــع السياســات العامــة للحكــم احمللــي ،رغــم أنهــا وضعــت العديــد مــن األنظمــة والقــرارات التــي تنظــم
عمــل هــذه الهيئــات .ورغــم وجــود أنظمــة وأحــكام قانونيــة تعــزز نزاهــة رئيــس وأعضــاء املجالــس احملليــة ،والطاقــم التنفيــذي
فيهــا ،إال أنــه لــم يتــم حتــى اآلن التوقيــع علــى مدونــات الســلوك اخلاصــة بهــم .أمــا مــا يتعلــق مبــزودي اخلدمــات ،وخاصــة
مــن القطــاع اخلــاص ،فــا توجــد أحــكام تعــزز نزاهــة هــذا القطــاع ،وال مدونــات ســلوك خاصــة بــه ،رغــم وجــود نظــام توريــد
وتنفيــذ األعمــال الــذي ينظــم مــا يتعلــق بالعطــاءات واملشــتريات.
3 .3يوجــد قانــون بشــأن احلــرف والصناعــات ،ولكنــه قــدمي مضــى عليــه أكثــر مــن ســتني عام ـاً .وتوجــد تعليمــات صــادرة عــن
بلديــة بيــت حلــم بشــأن ترخيصهــا وجتديدهــا ،ولكــن ال توجــد أنظمــة صــادرة عــن الــوزارة.
4 .4توجــد أحــكام قانونيــة بشــأن إعــداد موازنــة الهيئــات احملليــة ،وتوجــد تعليمــات حــول إعــداد املوازنــة ،ولكنهــا ال تؤكــد علــى
نشــرها بصــورة مفهومــة للمواطنــن.
5 .5توجــد أحــكام قانونيــة حتظــر تأثــر سياســة التوظيــف مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية ،ولكــن ال توجــد نصــوص
مباشــرة وصريحــة بهــذا الشــأن يف القوانــن واألنظمــة املتعلقــة بالهيئــات احملليــة.
6 .6يوجد نظام مكتوب ومنشور للمشتريات والعطاءات يف الهيئات احمللية يضمن النزاهة واملنافسة بني املقاولني واملوردين.
7 .7توجــد نصــوص قانونيــة واضحــة جلمــع الضرائــب والرســوم ،منهــا مــا هــو عــام للهيئــات احملليــة ،ومنهــا مــا هــو خــاص ببلديــة
بيــت حلــم.
8 .8توجد أنظمة واضحة ومحددة ومكتوبة تنظم منح رخص البناء ورسومها.
9 .9توجد أحكام قانونية واضحة تلزم رؤساء وأعضاء املجالس احمللية بتقدمي إقرارات الذمة املالية اخلاصة بهم.
1010توجــد أحــكام قانونيــة تُخضــع الهيئــات احملليــة للتدقيــق والرقابــة اخلارجيــة ،مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي ،وديــوان الرقابــة
املاليــة واإلداريــة ،وهيئــة مكافحــة الفســاد.
ثاني ًا :على صعيد اجلهاز التنفيذي
1 .1أقــرت بلديــة بيــت حلــم اخلطــة التنمويــة اإلســتراتيجية لألعــوام  ،2021-2018وهــي تتضمــن رؤيــة البلديــة ورســالتها ،وتعبــر
بشــكل حقيقــي عــن أولويــات املجتمــع احمللــي.
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2 .2تقــوم البلديــة بتحصيــل جــزء مــن اإليــرادات املســتحقة لهــا ،وتطالــب بهــا باســتمرار ،ولكــن ال تلتــزم الســلطة التنفيذيــة
بتحويــل املســتحقات املاليــة التــي يقررهــا القانــون للبلديــة ،وال يلتــزم املواطنــون بدفــع الرســوم املســتحقة عليهــم ،أو يقومــون
بتأخيرهــا .كمــا أن احلكومــة ال تأخــذ بعــن االعتبــار مكانــة بيــت حلــم العامليــة ،ومــا تتطلبــه مــن أعبــاء ماليــة إضافيــة ،مــا
يزيــد مــن أزمتهــا املاليــة.
3 .3تتوفــر هيكليــة واضحــة وآليــات فعالــة إلدارة عمــل البلديــة مــن قبــل رئيــس البلديــة ومديرهــا العــام .كمــا يوجــد إشــراف
مباشــر ومحاســبة جديــة علــى أعمــال املقاولــن ومــزودي اخلدمــات ،مــن قبــل املجلــس البلــدي والدوائــر املختصــة يف البلديــة.
4 .4تطبــق أنظمــة احلــرف والصناعــات بشــكل فاعــل غالب ـاً ،ويقــوم املجلــس البلــدي بعمليــات تفتيــش مســتمرة علــى محــات
احلــرف والصناعــات.
5 .5تنشــر بلديــة بيــت حلــم موازنتهــا الســنوية علــى الصفحــة اإللكترونيــة للبلديــة ،ولكــن آخــر موازنــة مت نشــرها هــي موازنــة
عــام .2016
6 .6يقدم اجلهاز التنفيذي يف البلدية التقارير إلى املجلس البلدي بانتظام ،واملجلس يناقشها بشكل جدي.
7 .7لم يوقع رئيس وأعضاء املجلس احمللي ،وال الطاقم التنفيذي ،على مدونة سلوك خاصة بهم.
8 .8توجــد نصــوص قانونيــة واضحــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي ،وتتعلــق بتجنــب تضــارب املصالــح واســتغالل النفــوذ
الوظيفــي وقبــول الهدايــا الشــخصية.
9 .9شــارك املجتمــع احمللــي بشــكل مباشــر يف وضــع اخلطــة االســتراتيجية للبلديــة ،ولكنــه لــم يشــارك بشــكل مباشــر بتحديــد
بنــود املوازنــة.
1010توجــد فــرص تنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة والتفاعــل واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات يف بلديــة بيــت حلــم ،مــن خــال
اللجــان املتخصصــة ،وجلــان األحيــاء ،واملجلــس الشــبابي.
ثالث ًا :على صعيد النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل
 1 .1تقــوم بلديــة بيــت حلــم بتوفيــر اخلدمــات املتنوعــة واحملــددة يف القانــون ،باســتثناء خدمــات امليــاه والكهربــاء ،وتقدميهــا
للمواطنــن رغــم بعــض العقبــات اخلارجــة عــن إرادة البلديــة .وتتوفــر للبلديــة مصــادر ماليــة وبنيــة حتتيــة ومــوارد بشــرية
كافيــة بشــكل عــام ،ولكــن ال يتــم حتصيــل الرســوم املســتحقة علــى املواطنــن بشــكل ٍ
كاف ،وال تلتــزم وزارة املاليــة بتحويــل
مســتحقات البلديــة.
 2 .2يوجــد انســجام كبيــر بــن أعضــاء املجلــس البلــدي أنفســهم ،وكذلــك بــن املجلــس البلــدي والطاقــم التنفيــذي ،وال توجــد
ضغــوط سياســية وال عشــائرية يف أعمــال املجلــس.
3 .3تطبــق البلديــة نظامــاً للمشــتريات والعطــاءات يضمــن النزاهــة والعدالــة واملنافســة ،وتوجــد يف البلديــة آليــات واضحــة
وشــفافة جلمــع الضرائــب والرســوم ،وهــي متوافقــة مــع األنظمــة املعمــول بهــا يف الســلطة الوطنيــة ،وحتمــي إلــى حــد مــا مــن
حــاالت التالعــب واالبتــزاز واحملســوبية .والبلديــة تطبــق األنظمــة والقوانــن املتعلقــة بالرخــص والضرائــب والرســوم بفعاليــة،
وضمــن منــوذج إلكترونــي يضمــن التســاوي بــن املواطنــن.
4 .4توفــر البلديــة املعلومــات اخلاصــة بنشــاطاتها بشــكل عــام ،فهــي تصــدر نشــرة شــهرية عــن فعالياتهــا وإجنازاتهــا ،وهــي متوفرة
باســتمرار ،وصفحتهــا اإللكترونيــة تتضمــن التقاريــر الســنوية ،وتقاريــر ماليــة ،وتقاريــر مدققــي احلســابات ،وفعاليــات
البلديــة ،ولكــن ال تنشــر البلديــة قراراتهــا بشــكل مســتقل.
5 .5تُعِ ــد دوائــر البلديــة التــي تقــدم خدمــات عامــة تقاريرهــا وتقدمهــا للمجلــس البلــدي بشــكل دائــم ،ولكــن القطــاع اخلــاص ال
يتعامــل بالتقاريــر الدوريــة مــع البلديــة.
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رابع ًا :على صعيد مجلس الهيئة احمللية
1 .1اتخــذ مجلــس بلديــة بيــت حلــم احلالــي كافــة قراراتــه بالتوافــق وليــس بالتصويــت ،وإن كان ذلــك يــدل علــى مــدى التوافــق
داخــل املجلــس ،وعــدم تعرضــه لضغــوط سياســية أو عشــائرية ،إال أنــه ليــس الشــكل األمثــل التخــاذ القــرارات.
1 .1تعكــس تركيبــة املجلــس البلــدي يف بيــت حلــم متثيــ ً
ا كافيــاً لفئــات املجتمــع ،علــى األصعــدة السياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والدينيــة ،والفئــات العمريــة ،والتعليــم ،واملهنــة.
2 .2قــدم كافــة املرشــحني بــراءات الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم ،وبعــد االنتخابــات قدمــت القوائــم االنتخابيــة التــي شــاركت
فيهــا كشــوفاتها املاليــة مدققــة حســب القانــون ،وقبلتهــا جلنــة االنتخابــات املركزيــة .كمــا أن أعضــاء املجلــس البلــدي اجلــدد
قدمــوا إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بــكل منهــم.
3 .3كانــت إجــراءات ومعاييــر ومواعيــد الترشــح موحــدة متامــاً ،وقــد مت تطبيقهــا بفعاليــة علــى جميــع املرشــحني والقوائــم
االنتخابيــة ،وكان احلــق يف االعتــراض علــى إجــراءات الترشــح فاع ـ ً
ا ،مــن حيــث عــدد االعتراضــات ،وقــرارات اللجنــة،
والطعــون علــى قــرارات اللجنــة ،وكذلــك قــرارات احملكمــة املختصــة .علمـاً أن أ ّيـاً مــن هــذه الطعــون واالعتراضــات لــم تتعلــق
بانتخابــات بلديــة بيــت حلــم.
خامس ًا :على صعيد احملاكم النظامية
1 .1محكمــة بلديــة بيــت حلــم جاهــزة وتعمــل بفعاليــة ،وقــد نظــرت خــال عــام  2017يف  2825قضيــة ،وهــي تبــت أيض ـاً يف
القضايــا املقدمــة مــن كافــة الهيئــات احملليــة يف احملافظــة.
سادس ًا :على صعيد مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية
1 .1إجــراءات رفــع الشــكاوى علــى البلديــة ،واالعتــراض علــى قراراتهــا ،هــي إجــراءات معلنــة يف مركــز خدمــات اجلمهــور،
وواضحــة وســهلة .والشــكاوى واالعتراضــات التــي تُرفــع علــى بلديــة بيــت حلــم ُتــل علــى أرض الواقــع ،ويتــم الــرد عليهــا
خــال فتــرات زمنيــة محــددة ،وتتــم كافــة اإلجــراءات يف مركــز خدمــات اجلمهــور ،وهــي مؤرشــفة إلكترون ّي ـاً.
2 .2تقــوم احلكومــة بالتدقيــق الفعلــي علــى البلديــة مــرة واحــدة كل عــام ،وتوفــر مــن أجــل ذلــك التمويــل الــازم ،واملراقبــن
األكفــاء .ومديريــة احلكــم احمللــي ميكنهــا الوصــول إلــى كافــة الســجالت واملعامــات املاليــة يف بلديــة بيــت حلــم ،وميكنهــا
طلــب أي معلومــة مــن البلديــة .والبلديــة تعمــل علــى تطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق والرقابــة اخلارجيــة ،كمــا أن
وزارة احلكــم احمللــي تقــدم الدعــم الفنــي والتقنــي الــذي تطلبــه بلديــة بيــت حلــم .ولكــن يف املقابــل ال يتــم نشــر نتائــج التحقيــق
الــذي تقــوم بــه وزارة احلكــم احمللــي ،وال تفحــص الــوزارة فعاليــة التدقيــق الداخلــي الــذي تقــوم بــه وحــدة الرقابــة الداخليــة
يف البلديــة.
3 .3ال توجــد قضايــا فســاد علــى مســتوى بلديــة بيــت حلــم ،ولــم يتــم الكشــف عــن قضايــا فســاد ال مــن قبــل اإلعالميــن ،وال مــن
قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد ،وليســت هنــاك حتقيقــات نتجــت عنهــا مالحقــات قضائيــة يف بلديــة بيــت حلــم.
سابع ًا :على صعيد رفع الوعي العام واملناصرة
1 .1حســب القانــون ،متلــك األطــراف املختلفــة ،كهيئــة مكافحــة الفســاد ووســائل اإلعــام ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،قــدرة
واســعة يف رفــع وعــي املواطنــن مبكافحــة الفســاد .لكــن هــذه األطــراف لــم تنفــذ تدريبــات وال فعاليــات للتوعيــة مبكافحــة
الفســاد مــع بلديــة بيــت حلــم ،وال يتــم تنســيق بينهــا يف عمليــة رفــع وعــي املواطنــن مبكافحــة الفســاد وثقافــة النزاهــة
واملســاءلة علــى مســتوى بلديــة بيــت حلــم .كمــا لــم تقــم البلديــة بالتعــاون مــع أي مؤسســة مــن مؤسســات رفــع الوعــي ،بتنفيــذ
برامــج حــول وعــي املواطنــن ،وتعزيــز مســؤوليتهم االجتماعيــة يف مكافحــة الفســاد ،وإمنــا تقــوم البلديــة بجهــود تركــز علــى
حقــوق املواطنــن وحقــوق البلديــة ،وال ترقــى إلــى مبــادرات أو حمــات ضغــط ملكافحــة الفســاد.
2 .2متلــك مؤسســات املجتمــع املدنــي القــدرة علــى دعــم املســاءلة االجتماعيــة ومســاءلة ممثلــي البلديــة ،ولكــن هــذه القــدرة
محــدودة فعل ّي ـاً ،واملجتمــع املدنــي لــم يقــم مببــادرات ملســاءلة بلديــة بيــت حلــم.
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التوصيات
أو ًال :على صعيد اإلطار القانوني:
1 .1اإلسراع بسن التشريع املالئم لضمان حق احلصول على املعلومات ،مبا يشمل الهيئات احمللية.
2 .2تعديــل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم ( )10لســنة  2005مبــا يضمــن جعــل التمويــل االنتخابــي معلنـاً بشــكل
ٍ
كاف ،وحتديــد ســقف الصــرف علــى احلمــات االنتخابيــة بشــكل عــادل.
3 .3تعديــل قانــون الهيئــات احملليــة مبــا يضمــن إلــزام الهيئــات احملليــة بنشــر موازناتهــا ،وحظــر الواســطة واحملســوبية يف
التوظيــف ،وحتصــن أعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة مــن التدخــات اخلارجيــة ،السياســية والعائليــة.
4 .4وضــع التشــريع املالئــم بخصــوص احلــرف والصناعــات ،مبــا يضبــط هــذا القطــاع بالشــكل القانونــي واملعاييــر املعاصــرة ،وال
يتعــارض مــع القــرار بقانــون رقــم ( )10لســنة  2011بشــأن الصناعــة.
وضــع التشــريع املالئــم للهيئــات احملليــة بشــأن التــزام مــزودي اخلدمــات ،وخاصــة مــن القطــاع اخلــاص واملقاولــن ،بإعــداد
ْ 5 .5
التقاريــر الدوريــة ،ملناقشــتها بفعاليــة يف مجالــس الهيئــات احملليــة.
ثاني ًا :على صعيد مجلس الوزراء
1 .1حتويل مستحقات بلدية بيت حلم وغيرها من الهيئات احمللية من الرسوم املختلفة التي يفرضها القانون.
2 .2تخصيــص موازنــات إضافيــة لبلديــة بيــت حلــم ،بســبب األعبــاء اإلضافيــة التــي تتحملهــا البلديــة ،والناجتــة عــن قــدوم مئــات
آالف الــزوار ســنو ّياً إلــى املدينــة للســياحة وزيــارة األماكــن الدينيــة.
3 .3إعادة النظر يف تصنيف بلدية بيت حلم آخذين بعني االعتبار مكانتها العاملية وليس فقط عدد السكان.
ثالث ًا :على صعيد وزارة احلكم احمللي
1 .1صياغــة السياســات العامــة للهيئــات احملليــة كمــا نــص علــى ذلــك القانــون األساســي ،مبــا يشــمل الرؤيــة الفلســطينية لقطــاع
احلكــم احمللــي ،ويعــزز الالمركزيــة ،ومينــح الهيئــات احملليــة مزيــداً مــن االســتقالل ،ويطــور املــوارد املاليــة للهيئــات احملليــة،
ويشــيع مفاهيــم النزاهــة وقيــم الشــفافية ونظــم املســاءلة.
2 .2تفعيــل التدقيــق الــدوري علــى الهيئــات احملليــة ،مبــا يشــمل دعــم جلــان التدقيــق مبوارد بشــرية وفنيــة كافية لســد االحتياجات
الضروريــة ،وتغطيــة كافــة الهيئات احمللية.
3 .3اعتمــاد سياســة نشــر نتائــج التدقيــق لتحقيــق املســاءلة املجتمعيــة ،وعــدم االكتفــاء بحفــظ التقاريــر لــدى الــوزارة والهيئــات
احملليــة نفســها.
4 .4التنســيق مــع وزارة املاليــة والهيئــات احملليــة مــن أجــل حصــول الهيئــات علــى مســتحقاتها التــي يضمنهــا القانــون ،مثــل رســوم
املخالفــات والنقــل علــى الطــرق وغيرهــا.
رابع ًا :على صعيد انتخابات الهيئات احمللية
1 .1ضبــط مــا يتعلــق بالصــرف علــى الدعايــة واحلمــات االنتخابيــة ،مــن حيــث إلــزام كافــة القوائــم االنتخابية بتقدمي الكشــوفات
املاليــة بخصــوص مصــادر التمويــل وأوجــه الصــرف كمــا ينــص القانــون ،والعمــل علــى أن يكــون التمويــل االنتخابــي معلنـاً ،أي
نشــر هــذه التقاريــر للجمهــور لالطــاع علــى مصــادر التمويــل وأوجــه الصــرف.
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2 .2اعتماد آلية فتْح حساب بنكي لكل قائمة النتخابية ،يتم من خالله معرفة مصادر التمويل وعمليات السحب والصرف.
3 .3العمــل علــى التوعيــة بأهميــة االنتخابــات للحــد مــن عمليــة الفــوز بالتزكيــة والقوائــم التوافقيــة التــي تغــذي العشــائرية،
وتضعــف خيــارات املواطنــن.
خامس ًا :على صعيد بلدية بيت حلم
1 .1التوقيــع علــى مدونــة الســلوك اخلاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي ،وتلــك اخلاصــة مبوظفــي البلديــة ،وضــرورة إجنــاز
مدونــة ســلوك خاصــة بالقطــاع اخلــاص الــذي يقــدم خدمــات للبلديــة.
2 .2نشر املوازنة السنوية للبلدية ،واعتماد هذه السياسة بشكل دائم.
3 .3زيــادة االنفتــاح علــى املجتمــع احمللــي وتفعيــل التعــاون معــه ،مــن حيــث وضــع اخلطــط ،ودعــم مبــادرات املســاءلة املجتمعيــة،
ونشــر قــرارات املجلــس البلــدي باســتمرار ،واعتمــاد سياســة علنيــة اجللســات واالجتماعــات املفتوحــة.
4 .4التأكيد على أهمية إعداد التقارير الدورية واملكتوبة من قبل رئيس وأعضاء املجلس البلدي.
5 .5دعم الطاقم التنفيذي يف البلدية مبوارد بشرية كافية ،وخاصة فيما يتعلق بالرقابة على احلرف والصناعات واملشاريع.
6 .6اعتماد آلية التصويت عند اتخاذ القرارات يف املجلس البلدي ،وليس االكتفاء بالتوافق.
7 .7البحث عن بدائل إللزام املواطنني بدفع الرسوم واملستحقات يف مواعيدها.
8 .8التواصــل مــع اجلهــات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي للمســاهمة الواســعة يف نشــر الوعــي والتثقيــف بثقافــة النزاهــة
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد ،مــن خــال مبــادرات وحمــات ضغــط وتدريبــات للموظفــن واملواطنــن علــى الســواء.
9 .9التأكيــد علــى أهميــة قيــام القطــاع اخلــاص الــذي يقــدم خدمــات للبلديــة بإعــداد التقاريــر الالزمــة ،واعتمــاد سياســة
التقاريــر وليــس العمــل الشــفهي أو التلقائــي.
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المصادر والمراجع
أو ًال :القوانني:
1 .1القانون األساسي املعدل لسنة .2003
2 .2قانون الهيئات احمللية رقم ( )1لسنة .1997
3 .3قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم ( )10لسنة  2005وتعديالته.
4 .4قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة .2004
5 .5قانون مكافحة الفساد املعدل رقم ( )1لسنة .2005
6 .6قانون احلرف والصناعات رقم ( )16لسنة .1953
7 .7قرار بقانون رقم ( )10لسنة  2011بشأن الصناعة.
ثاني ًا :األنظمة والتعليمات:
1 .1نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية الصادر عن مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة .2017
2 .2نظام توريد وتنفيذ األعمال يف الهيئات احمللية رقم ( )1لسنة  1998الصادر عن وزير احلكم احمللي.
3 .3النظام املالي للهيئات احمللية لسنة  1999الصادر عن مجلس الوزراء.
4 .4نظام موظفي الهيئات احمللية الصادر عن مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة .2009
5 .5نظام األبنية والتنظيم الصادر عن مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة .2011
6 .6تعليمات إعداد املوازنة للهيئات احمللية لسنة .2005
7 .7نظام منع املكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت حلم الصادر عن وزير احلكم احمللي لسنة .2017
8 .8دليل إجراءات الرقابة على أعمال الهيئات احمللية الصادر عن وزارة احلكم احمللي.
ثالث ًا :املقابالت:
1 .1احملامي أنطون سلمان ،رئيس بلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/16
2 .2الســادة جــودة مرقــص ،وداود الصالحــات ،ونصــري تعامــرة ،وعامــر كامــل ،أعضــاء مجلــس بلديــة بيــت حلــم ،مقابلــة
شــخصية بتاريــخ .2018/5/3
3 .3السيد أنطون مرقص ،مدير عام بلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/3
4 .4رامي كندو ،املدير املالي يف بلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/3
5 .5أنطون بلوط ،مدير مركز خدمات اجلمهور يف بلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/3
6 .6رائدة حنانيا ،مديرة وحدة إدارة اجلودة يف بلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/3
7 .7جورج أبو حمامة ،مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/3
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8 .8شكري ردايدة ،مدير عام احلكم احمللي يف محافظة بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/5/16
9 .9فريد طعمة ،الناطق اإلعالمي باسم جلنة االنتخابات املركزية ،مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/5/28
1010عمــر ياســن ،مديــر عــام اإلدارة العامــة للرقابــة علــى وحــدات احلكــم احمللــي يف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،مقابلــة
شــخصية بتاريــخ .2018/5/30
1111تاج الدين جمعة ،رئيس احتاد املقاولني الفلسطينيني ،مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/5/27
1212خالد الهرميي ،كاتب يف محكمة بلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/7/21
1313احملامي هاني شاهني ،املستشار القانوني لبلدية بيت حلم ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/7/21
1414املواطنون د .سامر أسعد وماهر غر ّيب وغيرهما ،مقابالت شخصية داخل البلدية بتاريخ

.2018/7/21

رابع ًا :املواقع اإللكترونية:
1 .1موقع جلنة االنتخابات املركزية http://www.elections.ps
2 .2موقع وزارة احلكم احمللي http://www.molg.pna.ps
3 .3موقع بلدية بيت حلم http://www.bethlehem-city.org
4 .4موقع هيئة مكافحة الفساد http://www.pacc.pna.ps
5 .5موقع ديوان الرقابة املالية واإلدارية /http://www.saacb.ps
خامس ًا :التقارير:
.1

1التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية .2014

2 .2التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد  2016وتقرير .2017
1 .1تقرير جلنة االنتخابات املركزية حول االنتخابات احمللية .2017
2 .2تقرير مديرية احلكم احمللي يف بيت حلم إلى بلدية بيت حلم .2017
3 .3ائتالف أمان ،النزاهة والشفافية واملساءلة يف عطاءات الهيئات احمللية.2016 ،
4 .4ائتالف أمان ،النزاهة والشفافية

واملساءلة يف اخلدمات التي تقدمها الهيئات احمللية للمواطنني.2010 ،

سادس ًا :إصدارات بلدية بيت حلم:
1 .1دليل خدمات اجلمهور.2011 ،
2 .2اخلطة التنموية اإلستراتيجية.2017 – 2014 ،
3 .3اخلطة التنموية اإلستراتيجية.2021 – 2018 ،
4 .4أعمال املجلس البلدي .2016 – 2012
5 .5التقارير السنوية .2013 ،2014
6 .6تقارير إجنازات البلدية.
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) هــو املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منــذ العــام
 .2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق
اإلنســان ،ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حال ّي ـاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك
مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي
واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة املجتمعيــة
وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن
جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
رام اهلل  :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام اهلل  339القدس69647
هاتف02-2974949-2989506 :
فاكس02-2974948 :
غزة  :شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة درمي  /الطابق األرضي
تلفاكس28847668008-- 08-2884767 :
بريد إلكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع اإللكترونيwww.aman-palestine.org :
فيسبوك/https://www.facebook.com/AmanCoalition :
تويترhttps://twitter.com/AMANCoalition :
برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org

