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© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان« بالشكر الجزيل للباحث جمال النواجحة

و د. عزمي الشعيبي إلشرافه عليها 

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. دراسة حول نظام 
النزاهة المحلي في بلدية رفح 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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مقدمة: 

تعتبــر الهيئــات احملليــة أحــد الركائــز الرئيســية لنظــام احلكــم يف فلســطني، وبجانــب القطــاع العــام يعتبــر احلكــم احمللــي هــو 
الركيــزة الثانيــة ذات العالقــة بــإدارة املــال والشــأن العــام، خاصــة أن هيئــات احلكــم احمللــي ترتبــط ارتبــاط مباشــر بتقــدمي 
اخلدمــات اليوميــة للســكان، حيــث تعنــى هــذه الهيئــات بتقــدمي خدمــات تؤثــر بشــكل مباشــر علــى نوعيــة حيــاة املواطنــني مثــل 

خدمــات الطــرق والبنيــة التحتيــة والصــرف الصحــي وامليــاه.. الــخ. 

ويعتبــر قطــاع الهيئــات احملليــة ثانــي أضخــم قطــاع بعــد القطــاع العــام مــن حيــث املــوارد الطبيعيــة واملاليــة وحتــى مــن حيــث 
الســلطات املمنوحــة حلاملــي املســئوليات يف هــذا القطــاع، وهــو مــا يجعــل مــن توافــر بيئــة عمــل نزيهــة وشــفافة خاضعــة 
للمســاءلة متطلــب رئيســي إلدارة هــذا القطــاع املهــم، كمــا مــن املهــم أن تتخــذ الهيئــات احملليــة جميــع التدابيــر واإلجــراءات 

الالزمــة حلمايــة بيئــة عمــل الهيئــات احملليــة ضــد أي حــاالت فســاد محتملــة. 

)دراســة نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي – بلديــة رفــح دراســة حالــة( تهــدف بشــكل عــام إلــى تقييــم نظــام النزاهــة يف 
بلديــة رفــح، فالدراســة ستشــمل تقييــم عنصــري القــدرة والفعاليــة، مــع التركيــز علــى قــدرة اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل 
بلديــة رفــح ومــدى قدرتهــا علــى توفيــر قيــم النزاهــة والشــفافية ونظــم املســاءلة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى اإلطــار العملــي 

الناظــم لفعاليــة هــذه القيــم واملبــادئ والنظــم علــى أرض الواقــع. 

جتيــب هــذه الدراســة علــى 110 ســؤال تنــدرج حتــت 37 محــور موزعــة علــى 7 مجــاالت مختلفــة )اإلطــار القانونــي، واجلهــاز 
ــة،  ــة، واحملاكــم اخلاصــة بهــا، ومهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجي ــات احمللي ــي، ومجالــس الهيئ التنفيــذي، والنظــام الهيكل
والتوعيــة بثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد(، متضمنــة مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تعطــي صــورة شــاملة عــن واقــع 
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل بلديــة رفــح كدراســة حالــة. ولرســم صــورة توضيحيــة لهــذه املؤشــرات، مت إعطــاء 
كل مؤشــر عالمــة تتناســب مــع إجابــة الســؤال املتعلــق بــه، حيــث تتــراوح العالمــات بــني 1 ضعيــف، وهــي باللــون األحمــر، و2 

متوســط، وهــي باللــون األصفــر، و3 جيــد، وهــي باللــون األخضــر.

جيد    متوسط    ضعيف 
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منهجية إعداد الدراسة: 
اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى مراجعــة األدبيــات الســابقة والتــي تشــمل جميــع 
التشــريعات والسياســات والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة ومجموعــة التقاريــر والدراســات احملليــة 
والدوليــة ذات العالقــة، وجمــع املعلومــات مــن مصادرهــا عــن طريــق إجــراء املقابــالت املباشــرة مــع األطــراف ذات العالقــة، 

ــي:  ــى النحــو التال ــة الدراســة كانــت عل وبشــكل عــام فــإن منهجي

مراجعــة أدبيــات ائتــاف أمــان: مراجعــة أدبيــات ائتــالف أمــان املتعلقــة بالدراســات والتقاريــر مثــل )دراســة نظــام 	 
النزاهــة يف بلديــة غــزة، دراســة نظــام النزاهــة يف بلديــة جباليــا النزلــة، دراســة نظــام النزاهــة يف بلديــة اخلليــل، 
دراســة نظــام النزاهــة يف بلديــة جنــني، نظــام تقييــم النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي/ بيئــة النزاهــة يف بلديــة رام 

اهلل دراســة حالــة 2014 ..... الــخ(.  

مراجعــة القوانــن واألنظمــة والتعليمــات: مراجعــة مجموعــة القوانــني ذات العالقــة مثــل )القانــون األساســي املعــدل 	 
ــم )10( لســنة  ــة رق ــات احمللي ــات الهيئ ــون انتخاب ــم )1( لســنة 1997، قان ــة رق ــات احمللي ــون الهيئ لســنة 2003، قان
2005، قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل )1( لســنة 2005. ومراجعــة األنظمــة 
والتعليمــات ذات العالقــة مثــل )نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة الصــادر عــن مجلــس الــوزراء رقــم 
)3( لســنة 2017، النظــام املالــي للهيئــات احملليــة لســنة 1999، نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة الصــادر عــن مجلــس 

الــوزراء رقــم )1( لســنة 2011، التعليمــات الصــادرة بشــأن إعــداد املوازنــة للهيئــات احملليــة لســنة 2005(. 

مراجعــة التقاريــر واألدلــة والوثائــق ومنشــورات بلديــة رفــح: مراجعــة جميــع التقاريــر اإلداريــة واملاليــة املتاحــة لبلديــة 	 
رفــح، باإلضافــة إلــى مراجعــة مجموعــة األدلــة املتاحــة التــي قامــت البلديــة بإنتاجهــا ونشــرها والتــي تنظــم عملهــا 
ــرة مــا بــني 2012  ــر الســنوية للفت ــل تقــدمي اخلدمــات للجمهــور، التقاري ــي، دلي ــل املال ــل اإلداري، الدلي ــل )الدلي مث

وحتــى 2017.. الــخ(. 

ــن أعضــاء 	  ــي املســئوليات م ــع حامل ــة م ــالت الفردي ــن املقاب املقابــات املباشــرة: مت خــالل الدراســة إجــراء عــدد م
املجلــس البلــدي لبلديــة رفــح واملوظفــني والعاملــني فيهــا، شــملت املقابــالت الفرديــة )رئيــس املجلــس البلــدي، مديــر 
عــام البلديــة، املديــر اإلداري للبلديــة، املديــر املالــي للبلديــة، رؤســاء األقســام، العالقــات العامــة واإلعــالم، مديــر 

ــم .... الــخ(.  وحــدة الرقابــة الداخليــة، املستشــار القانونــي، خدمــات اجلمهور/رئيــس القل

ــع 	  ــة )املوق ــة ذات العالق ــع االلكتروني ــة املواق مراجعــة املواقــع االلكترونيــة ذات العاقــة: مت خــالل الدراســة مراجع
التشــريعي  للمجلــس  االلكترونــي  املوقــع  احمللــي،  احلكــم  لــوزارة  االلكترونــي  املوقــع  رفــح،  لبلديــة  االلكترونــي 

الفلســطيني، املوقــع االلكترونــي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ... الــخ(. 

ــة  ــغ عــدد موظفــي البلدي ــدي مــن )12( عضــو، ويبل ــة رفــح 250 ألــف نســمة، ويتكــون مجلســها البل ــغ عــدد ســكان مدين يبل
)330( )230 ذكــور – 100 إنــاث(، وتقــّدر املشــاريع التــي نّفذتهــا البلديــة خــالل العــام 2017 )15.315.136 $(، بينمــا بلغــت 

حجــم اإليــرادات خــالل العــام 2017 مبلــغ وقــدره )16.808.236( مليــون شــيكل. 
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بينمــا بلــغ صــايف الديــون املســتحقة للبلديــة علــى املواطنــني ووزارة املاليــة حتــى نهاية العام 2017 مبلغ وقــدره )56.528.507( 
شــيكل، يف حــني بلغــت الديــون املســتحقة علــى البلديــة خــالل الســنوات الثــالث )2015-2017( قرابــة )50.000.000( 
شــيكل، كمــا بلــغ حجــم مصروفــات البلديــة خــالل العــام 2017 مبلــغ وقــدره )19.545.153( شــيكل حيــث بلــغ حجــم الرواتــب 

مبلــغ وقــدره )11.382.940( شــيكل أي مــا نســبته %84 مــن إجمالــي مصروفــات البلديــة. 1

ملخص النتائج: 

احملور

  الدرجة
ضعيفمتوسطجيد

اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية
اجلهاز التنفيذي

النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل
مجالس الهيئات احمللية

املالحقة والتجرمي واإلبالغ عن الفساد
مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية

واملســاءلة  النزاهــة  بثقافــة  العــام  الوعــي  رفــع 
الفســاد ومكافحــة 

الدرجة العامة

1 التقرير السنوي العام لبلدية رفح )2017(
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أوال: اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية
يتضمــن اإلطــار القانونــي ســبعة محــاور، هــي: االنتخابــات، االســتقال، الرقابــة علــى األداء التنفيــذي، التمثيــل، الشــفافية يف 

العمــل، املســاءلة وقيــم النزاهــة.

االنتخابات: 1

1.1 هل يضمن قانون االنتخابات المحلية الحالي انتخابات عادلة، وحرة، ونزيهة، وممثلة؟

القانون يضمن انتخابات عادلة وحرة ونزيهة وممثلة، استحق هذا املؤشر درجة جيد.

جيد    متوسط    ضعيف 

بحسب املادة رقم )26( من القانون األساسي املعدل والتي كفلت للفلسطينيني حق املشاركة يف احلياة السياسية أفراداً وجماعات 
وبشكل خاص احلق يف الترشيح والتصويت يف االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقتراع وفق القانون. وشّددت 
 املادة ذاتها على أن هذه احلقوق مكفولة وفق مبدأ العدالة واملساواة بني كافة الفلسطينيني بدون متييز يف الترشح أو االنتخاب.2

 القانون األساسي املعّدل 
 املادة )26(

للفلسطينيني حق املشاركة يف احلياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه اخلصوص احلقوق اآلتية: -1 
تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون. -2 تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط 

واألندية واملؤسسات الشعبية وفقًا للقانون. -3 التصويت والترشيح يف االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم 
انتخابهم باالقتراع العام وفقًا للقانون. -4 تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. -5 عقد 

االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود 
القانون.

هــي  املركزيــة  االنتخابــات  جلنــة  بــأن  2005م،  لســنة   )10( رقــم  احملليــة  الهيئــات  مجالــس  انتخــاب  قانــون  ويشــير 
وتنظيمهــا  لهــا  التحضيــر  عــن  مســؤولة  وتكــون  عليهــا  واإلشــراف  االنتخابــات  إدارة  تتولــى  التــي  العليــا  الهيئــة 
االنتخابــات  جتــري  بــأن   )6( رقــم  املــادة  ونّصــت  وحريتهــا.  نزاهتهــا  لضمــان  الالزمــة  اإلجــراءات  جميــع  واتخــاذ 
بصــورة حــرة ومباشــرة وســرية وشــخصية وال يجــوز التصويــت بالوكالــة. وبحســب املــادة )26( مــن هــذا القانــون فــإن 
االنتخابيــة.3 العمليــة  مراحــل  جميــع  يف  احليــاد  موقــف  تلتــزم  أن  يجــب  املختلفــة  وأجهزتهــا  التنفيذيــة   الســلطة 

 

2 القانون األسايس املعّدل

3 قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )10( لسنة 2005م
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1.2 هل أجريت االنتخابات الماضية ضمن إطارها الزمني المحدد؟ وهل كانت حرة وممثلة؟

ألن االنتخابات لم جتِر ضمن إطارها الزمني احملدد، فقد استحق هذا املؤشر درجة ضعيف

جيد     متوسط    ضعيف 

أجريــت انتخابــات بلديــة رفــح يف اخلامــس مــن مايــو يف عــام 2005، وذلــك ضمــن املرحلــة األولــى مــن االنتخابــات احملليــة 
ــات  ــى مــن االنتخاب ــة األول ــة وقطــاع غــزة، وكانــت املرحل ــة محليــة يف الضفــة الغربي ــات 84 هيئ التــي شــملت هــذه االنتخاب
احملليــة قــد جــرت علــى مرحلتــني. ففــي نهايــة العــام 2004، بتاريــخ 23 ديســمبر، أجــري اجلــزء األول مــن املرحلــة األولــى 
يف 26 هيئــة محليــة يف الضفــة الغربيــة، واســتكملت املرحلــة األولــى يف 27 ينايــر 2005، بإجــراء االنتخابــات يف 10 هيئــات 

محليــة يف قطــاع غزة. 

وقــد صاحــب االنتخابــات البلديــة التــي عقــدت يف مدينــة رفــح الكثيــر مــن التوتــر بــني أنصــار الكتــل املتنافســة، ففــي أعقــاب 
انتهــاء عمليــات الفــرز والعــد، كان مــن املفتــرض أن تعلــن النتائــج النهائيــة يف مــدة أقصاهــا 48 ســاعة، أي صبــاح يــوم الســبت 
7 مايــو 2005، غيــر أن اللجنــة العليــا لالنتخابــات احملليــة أجلــت إعــالن النتائــج النهائيــة إلــى يــوم االثنــني 9 مايــو 2005، 
يف ضــوء االحتجاجــات التــي تقدمــت بهــا حركــة فتــح للجنــة العليــا لالنتخابــات احملليــة واللجنــة املشــرفة علــى االنتخابــات 
يف رفــح، حيــث شــككت بنزاهــة أعضــاء اللجنــة.  وقــد شــهدت األيــام التاليــة مشــاحنات بــني حركتــي فتــح وحمــاس، وأجــواء 
مشــحونة يف أعقــاب اإلعــالن غيــر الرســمي، والتقاريــر الــواردة مــن مراكــز االقتــراع بفــوز قائمــة التغييــر واإلصــالح، التابعــة 

حلركــة حمــاس بأغلبيــة املقاعــد يف املجلــس البلــدي ملدينــة رفــح.

اللجنــة  ضــد  االنتخابــات  نزاهــة  يف  طعونــاً  قّدمــت  فتــح  حلركــة  التابعــة  لألقصــى  الوفــاء  قائمــة  أن  ويذكــر 
كل  يف  جزئيــاً  االنتخابــات  بإعــادة  قــراراً  الفلســطيني  القضــاء  اتخــذ  وقــد  الدوائــر،  وجلــان  لالنتخابــات  العليــا 
4 اإلعــادة.  انتخابــات  إلجــراء  موعــداً   2006 يونيــو  مــن  األول  وحــددت  أخــرى،  مــدن  إلــى  باإلضافــة  رفــح   مدينــة 
ــني الســلطة  ــف ب ــات يف املوق ــرر نتيجــة بعــض اخلالف ــا املق ــة يف موعده ــات احمللي ــم جتــري االنتخاب ــت ل ــك الوق ــذ ذل ومن
الوطنيــة وحركــة حمــاس، وخاصــة بشــأن احملاكــم والقضــاء الــذي يشــرف علــى االنتخابــات يف قطــاع غــزة، والتــي أّدت 
بدورهــا إلــى تأجيــل االنتخابــات البلديــة مــن تاريــخ 2016/10/8 وحتــى عقدهــا يف العــام 2017 يف الضفــة الغربيــة فقــط. 
ــني رئيــس  ــي يف قطــاع غــزة بتعي ــل وزارة احلكــم احملل ــرار مــن قب ــة، فقــد صــدر ق ــات البلدي ــة االنتخاب ــدم دوري ونتيجــة لع

ــة رفــح.  ــام 2011، حيــث مت تعيــني صبحــي رضــوان رئيســاً لبلدي ــد يف الع ــدي جدي ــس بل مجل

1.3 هل توجد إجراءات ومعايير عادلة ومنشورة وشفافة للترشح واختيار المرشحين؟

بســبب وجــود إجــراءات ومعاييــر عادلــة وشــفافة ومنشــورة، للترشــح واختيــار املرشــحني، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى 
درجــة جيــد

جيد     متوسط    ضعيف

حــدد قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة إجــراءات ومعاييــر الترشــح للمجالــس احملليــة. فوفقــا للمــادة )15( مــن 

4 تقرير نتائج الرقابة عىل املرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات املحلية التي جرت يف قطاع غزة بتاريخ 5 مايو 2005
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القانــون يبــدأ قبــول طلبــات الترشــيح قبــل 44 يومــا مــن املوعــد احملــدد إلجــراء االنتخابــات، ويســتمر ملــدة 10 أيــام فقــط. 
ــة، وضمــن القانــون املســاواة بــني  ــم مــن خــالل قوائــم انتخابيــة منشــورة وشــفافة ومعلن ــى أن الترشــح يت ونــص القانــون عل
ــات  ــة، بنشــر اإلعالن ــات املركزي ــة االنتخاب ــة، تقــوم جلن ــة فعلي ــث الترشــح واالنتخــاب. ومــن ناحي ــني مــن حي ــع املواطن جمي
املتتاليــة بشــأن اإلجــراءات واملعاييــر املتعلقــة باالنتخابــات، وذلــك يف الصحــف وعبــر موقعهــا اإللكترونــي، ممــا يــدل علــى أن 

اإلجــراءات واملعاييــر املعلنــة منســجمة مــع القانــون، ويتــم نشــرها بشــفافية.5

1.4 هل توجد آليات رقابة وجهات رقابية حول العملية االنتخابية والدعاية ومصادر التمويل؟

بالرغــم مــن ان القانــون حــدد آليــات الرقابــة واجلهــات الرقابيــة حــول العمليــة االنتخابيــة والدعايــة االنتخابيــة ومصادر 
متويلهــا، إال أن املمارســات االنتخابيــة الســابقة ال تعكــس االلتــزام مبــواد القانــون، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة 

متوســط

  جيد     متوسط    ضعيف

بحســب املــادة رقــم )3( مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005م، فــإن عمليــة إدارة االنتخابــات 
احملليــة تعــود للجنــة االنتخابــات املركزيــة، والتــي تتولــى إدارة االنتخابــات واإلشــراف عليهــا وتكــون مســؤولة عــن التحضيــر 
لهــا وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا، ومــن أبــرز مهــام جلنــة االنتخابــات املركزيــة 
التــي حددتهــا املــادة ذاتهــا هــي إصــدار بطاقــات اعتمــاد للمراقبــني علــى االنتخابــات تســهيل عملهــم. كمــا نصــت املــادة )58( 
مــن القانــون نفســه، علــى أن )للمراقبــني ووكالء القوائــم االنتخابيــة احلــق يف مراقبــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة كافــة، وفقــا 

ألحــكام القانــون واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مبقتضــاه(.6

  
وقــد مت تخصيــص الفصــل الســابع مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة لســنة 2005م، للدعايــة االنتخابيــة والرقابــة 
عليهــا، حيــث نظــم هــذا الفصــل كل مــا يتعلــق مبواعيــد الدعايــة االنتخابيــة، واملهرجانــات والشــعارات، ومــا ينبغــي فعلــه مــن 

قبــل الســلطة التنفيذيــة ووســائل اإلعــالم، وغيــر ذلــك.

ومــن أجــل الرقابــة علــى مصــادر التمويــل نصــت املــادة )32( مــن القانــون علــى أن تقــدم كل قائمــة شــاركت يف االنتخابــات، 
وخــالل شــهر مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة، كشــفا ماليــا مفّصــال يظهــر تكاليــف احلملــة االنتخابيــة للقائمــة، ومصــادر 
متويــل احلملــة، وأوجــه الصــرف. ويحــق للجنــة االنتخابــات الطلــب بــأن تكــون الكشــوفات املاليــة مدققــة مــن مدقــق حســابات 

قانوني.

وبالرغــم مــن أن اإلطــار القانونــي الناظــم النتخابــات الهيئــات احملليــة قــد أخــذ بعــني االعتبــار حتديــد آليــات رقابــة حــول 
العمليــة االنتخابيــة وحــّدد اجلهــات الرقابيــة وكيفيــة الرقابــة علــى مصــادر متويــل احلمــالت االنتخابيــة، إاّل أنــه وعلــى أرض 
الواقــع ال تقــوم القوائــم االنتخابيــة بااللتــزام بذلــك، كمــا أن ضبــط الدعايــة االنتخابيــة يف ظــل التطــور التكنولوجــي الــذي 

تشــهده األراضــي الفلســطينية يعتبــر أمــر صعــب إن لــم يكــن مســتحياًل. 

وبشــكل فعلي فإن التمويل حلمالت القوائم االنتخابية كان حزبياً يف آخر انتخابات بلدية رفح، ولم يكن هناك ســقف محدد 
 للتمويــل، وحتــى أن الدعايــة االنتخابيــة قــد بــدأت قبــل موعدهــا احملــدد ويف أماكــن مخالفــة للقانون مثل املدارس واملســاجد.7

5 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل

6  قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )10( لسنة 2005م

7 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.
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 االستقالل: 2

 هــل القوانيــن التــي تنظــم عمــل الهيئــات المحليــة تحــدد أدوار واســتقاللية أجهــزة الهيئــات 2.1
المحليــة المختلفــة؟

القانــون يتضمــن كافــة املــواد التــي تضمــن اســتقاللية املجلــس البلــدي، لكــن ونتيجــة خلضــوع املجلــس البلــدي لسياســة 
التعيــني مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، واشــتراط موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي علــى الكثيــر مــن قــرارات أعضــاء املجلــس، 
وصــدور نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )3( لعــام 2017 عــن مجلــس الــوزراء، فقــد حصــل هــذا املؤشــر 

علــى درجــة ضعيــف.  

جيد     متوسط    ضعيف

ــون  ــا القان ــم ومنحه ــات احلك ــى اســتقاللية هيئ ــام 1997 عل ــم )1( للع ــة رق ــات احمللي ــون الهيئ ــواد قان ــن م ــد م نصــت العدي
صالحيــات رســم السياســات العامــة املقــررة ألعمــال املجالــس احملليــة الفلســطينية واإلشــراف علــى وظائــف واختصاصــات 
هــذه املجالــس وشــؤون تنظيــم هــذه املشــاريع العامــة وأعمــال امليزانيــات والرقابــة املاليــة واإلداريــة والقانونيــة واإلجــراءات 
اخلاصــة، باإلضافــة إلــى القيــام باألعمــال الفنيــة واإلداريــة املتعلقــة بأعمــال التنظيــم والتخطيــط اإلقليمــي يف فلســطني. 
ووضــع أيــة أنظمــة ولوائــح التنفيذيــة الالزمــة لتنظيــم أعمــال الهيئــة احملليــة وتأمــني مصاحلهــا وحاجياتهــا. مــن أجــل تنفيــذ 

واجباتهــا املنصــوص عليهــا يف أحــكام القانــون.

لكــن تبقــى عالقــة املجلــس البلــدي مــع وزارة احلكــم احمللــي محــط خــالف، كــون وزارة احلكــم احمللــي تتبــع الســلطة التنفيذيــة 
التــي يتــم تعيينهــا بينمــا يتــم انتخــاب أعضــاء املجالــس احملليــة بطريقــة مباشــرة مــن قبــل املواطنــني، كمــا أن قانــون انتخــاب 
مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005م، اشــترط موافقــة وزارة احلكــم احمللــي يف العديــد مــن القــرارات التــي 
ميكــن ألعضــاء املجلــس اتخاذهــا، فعلــى ســبيل املثــال فــإن املــادة )28( تعطــي صالحيــة تخفيــض مقــدار العوائــد أو الرســوم 

املفروضــة علــى أي شــخص إذا تبــني أن ذلــك أقــرب للعدالــة واإلنصــاف شــريطة موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي. 

أيضــاً فــإن املــادة )31( تعطــي للهيئــة صالحيــة وضــع املوازنــة الســنوية بعــد إقرارهــا مــن قبــل املجلــس شــريطة تصديقهــا مــن 
قبــل الوزيــر، كمــا أن الهيئــة يجــب أن تقــوم بتقــدمي املوازنــة الســنوية خــالل األربعــة أشــهر األخيــرة وقبــل شــهرين مــن بدايــة 
الســنة املاليــة اجلديــدة علــى أال تتجــاوز النفقــات مــا خصــص لهــا يف ميزانيــة الســنة الســابقة إلــى أن يتــم تصديــق املوازنــة 

اجلديــدة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي. 8

كمــا أن البديــل يف ظــل تعّطــل العمليــة االنتخابيــة كان اتبــاع سياســة التعيــني ألعضــاء املجالــس احملليــة مــن قبــل وزارة احلكــم 
احمللــي، وهــو مــا أضــّر بقــدرة الهيئــة علــى اتخــاذ القــرارات باســتقاللية. هــذا التغــّول للســلطة التنفيذيــة علــى ســلطة أعضــاء 
املجالــس احملليــة ظهــرت جتلياتــه يف ظــل صــدور نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )3( لعــام 2017 عــن 
مجلــس الــوزراء، فهــذا النظــام يوّســع فجــوة األدوار للهيئــات احملليــة ويحددهــا يف دور الوكيــل والوســيط بــني املواطــن ووزارة 

احلكــم احمللــي، وهــو مــا يقيــد الكثيــر مــن الصالحيــات التــي منحهــا القانــون ألعضــاء املجالــس احملليــة. 

8 قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )10( لسنة 2005م
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إلــى أي مــدى يــؤدي المجلــس المحلــي مهامــه بحريــة ودون تدخــل من قبــل األطراف السياســية 2.2
العائلية؟ أو 

ألن املجلــس البلــدي ميثــل لــون سياســي واحــد، وال يعكــس التنــوع العمــري لكافــة فئــات املجتمــع، لكنــه يف الوقــت ذاتــه 
يعكــس التنــوع اجلغــرايف واالجتماعــي، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف

ــم شــغلوا هــذه  ــاث( جميعه ــور – 2 إن ــد يشــغلها )12( عضــو )10 ذك ــح يتكــون مــن )12( مقع ــة رف ــدي ملدين ــس البل إن املجل
املواقــع بنظــام التعيــني وليــس مــن خــالل االنتخابــات، كمــا أن جميــع أعضــاء املجلــس ميثلــون توجهــاً سياســياً واحــداً يتبــع 
حلركــة املقاومــة اإلســالمية حمــاس، وينتمــي أعضــاء املجلــس إلــى )12( عائلــة مختلفــة. لكــن علــى صعيــد الفئــة العمريــة 

فــإن املجلــس البلــدي ال يتضمــن ممثلــني للفئــات الشــابة.

ــاً وسياســياً، وهــو مــا يضعــف مــن  ــا ال تعكــس تنوعــاً عمري ــاً فقــط، لكنه ــاً وجغرافي ــة تعكــس تنوعــاً اجتماعي هــذه التركيب
قــدرة املجلــس البلــدي علــى ممارســة مهامــه وصالحياتــه بحريــة وبــدون تقييــد، وهــو مــا يتــرك املجلــس عرضــة للضغوطــات 
اخلارجيــة السياســية أو حتــى ضغــوط وزارة احلكــم احمللــي، لكــن بالرغــم مــن ذلــك فقــد أّكــد رئيــس املجلــس البلــدي بــأن 
املجلــس ال يتعــرض لضغــوط سياســية أو عائليــة وينطلــق قراراتــه مــن القوانــني والتشــريعات الناظمــة لعمــل املجلــس ويعمــل 
بحريــة وأن مرجعيــة عمــل املجلــس هــي القوانــني واللوائــح التنظيميــة ومصلحــة املواطنــني وليــس املصالــح احلزبيــة أو 

العائليــة، لكــن البــد أن يتــم املوافقــة علــى قــرارات املجلــس البلــدي مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي.  9

 الرقابة على األداء التنفيذي )المرجعية واإلشراف والرقابة(3

ــاز التنفيــذي الخــاص 3.1 ــى عمــل الجه ــراف عل ــى أي مــدى يقــوم المجلــس المحلــي باإلش     إل
بالهيئــات المحليــة، واتخــاذ القــرارات والموازنــات والفعاليــات والمهــام؟

ــات  ــات والفعالي ــرارات واملوازن ــاذ الق ــة، واتخ ــة احمللي ــذي يف الهيئ ــاز التنفي ــى اجله ــرف عل ــدي يش ــس البل ــس املجل ألن رئي
واملهــام، لكــن يف نفــس الوقــت تخضــع جميــع هــذه القــرارات لــوزارة احلكــم احمللــي، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة 

ــط متوس

جيد     متوسط    ضعيف

ــة  ــي مبــا يشــمل طبيع ــس احملل ــات وســلطات املجل ــف وصالحي ــة وظائ ــات احمللي ــون الهيئ ــم )15( مــن قان ــادة رق حــّددت امل
اخلدمــات التــي علــى الهيئــات احملليــة أن تقدمهــا البلديــة. وبشــكل عــام مينــح املجلــس احمللــي 27 وظيفــة وصالحيــة، تتعلــق 
مبختلــف اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة، وتخولــه صالحيــة إصــدار القــرارات، واإلشــراف علــى اجلهــاز التنفيــذي يف 
الهيئــة احملليــة، ومنهــا إقــرار مشــروع املوازنــة الســنوية واحلســاب اخلتامــي وأمــالك املوظفــني قبــل إرســالها إلــى الــوزارة 

9 مقابلة مع رئيس املجلس البلدي صبحي رضوان بتاريخ 2018/10/16.
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للتصديــق عليهــا، إضافــة إلــى إدارة أمــوال وممتلــكات الهيئــة احملليــة، وإقامــة األبنيــة الالزمــة فيهــا، وتأجيرهــا ورهنهــا ملــدة 
ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات، وقبــول الهبــات والوصايــا والتبرعــات.

ومينــح القانــون للمجلــس احمللــي صالحيــة إصــدار القــرارات املتعلقــة بالصنــدوق مــادة )30( وإعــداد املوازنــة الســنوية، ونقــل 
املخصصــات مــن فصــل إلــى آخــر، ثــم املصادقــة مــن قبــل الوزيــر )املــادة 31( كمــا ينــص القانــون يف املــادة )16( منــه، علــى أن 
رئيــس املجلــس احمللــي هــو الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة، ومرجعيــة دوائرهــا، ولــه بهــذه الصفــة اإلشــراف علــى شــؤون 

العاملــني. بهــذه النصــوص، يتضــح أن القانــون مينــح املجلــس احمللــي صالحيــة اإلشــراف علــى عمــل اجلهــاز التنفيــذي.

ومــن الناحيــة الفعليــة فــإن رئيــس املجلــس البلــدي يشــرف علــى جميــع أنشــطة البلديــة، حيــث يقــوم كل رئيــس قســم بإعــداد 
خطــة شــهرية يف بدايــة كل شــهر ويتــم إرســالها لرئيــس البلديــة، والــذي يقــوم بــدوره باإلشــراف علــى تنفيــذ اخلطــط مــن 
خــالل رؤســاء األقســام والزيــارات امليدانيــة والتقاريــر الشــهرية، ويصطحــب الرئيــس يف زياراتــه امليدانيــة املســئول املباشــر، 
وبشــكل عــام فــإن رئيــس البلديــة ميــارس جميــع أدواره مــن متابعــة ورقابــة وإشــراف بطريقــة فعالــة، ففــي أحــد الزيــارات 
امليدانيــة املســائية لتنفيــذ ســوق رفــح املركــزي، طلــب رئيــس البلديــة فحــص اإلســمنت اخلرســاني املســتخدم بعــد أن الحــظ 
تغييــر يف موعــد صــب القواعــد اخلرســانية مــن النهــار للمســاء، وبالفعــل بعــد الفحــص تبــني أن االســمنت املســتخدم غيــر 

مطابــق للمواصفــات. 10

وتتكــون الهيكليــة التنظيميــة لبلديــة رفــح مــن رئيــس املجلــس البلــدي، اإلدارة املاليــة، الشــؤون اإلداريــة، األقســام املســاعدة 
ــرة احلــرف  ــة، دائ ــرة الصحــة العامــة والبيئ ــاه والصــرف الصحــي، دائ ــرة املي ــرة األراضــي، دائ ــرة التخطيــط، دائ ــل )دائ مث
ــى إعــداد  ــة عل ــر. ويشــرف رئيــس البلدي ــى عمــل هــذه الوحــدات والدوائ ــث يشــرف الرئيــس مباشــرة عل والصناعــات، حي

ــا االســتراتيجية.  ــة وخططه ــة البلدي موازن

 التمثيل: 4

 ما مدى تطبيق النظام االنتخابي النسبي والكوتا في جعل المجالس المحلية أكثر تمثيال؟4.1

بالرغــم مــن أن النظــام االنتخابــي النســبي يعــزز فــرص التمثيــل العــادل، إال أن املجلــس البلــدي يف رفــح ال يضــم ممثلــني 
شــباب أو مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، كمــا انــه يضــم احلــد األدنــى مــن متثيــل النســاء، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى 

درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف

قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005م أشــار يف املــادة )17( إلــى ضــرورة أال يقــل متثيــل املــرأة 
يف أي مــن مجالــس الهيئــات احملليــة عــن )%20(، بحيــث يكــون مــن بــني األســماء الثالثــة األولــى يف القائمــة امــرأة، ومــن 
بــني األســماء األربعــة التــي تلــي ذلــك امــرأة، كمــا أن اعتمــاد نظــام التمثيــل النســبي الكامــل يف االنتخابــات احملليــة يعــزز مــن 
قــدرة املجلــس علــى متثيــل جميــع مكونــات املجتمــع ويحــد مــن انفــراد قائمــة انتخابيــة باملجلــس دون متثيــل للقوائــم األخــرى.

ونتيجــة لتعَطــل االنتخابــات احملليــة يف قطــاع غــزة، فــإن أعضــاء املجالــس احملليــة يتــم تعيينهــم مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي 
عوضــاً عــن انتخابهــم، لكــن مــع ذلــك حافظــت وزارة احلكــم احمللــي علــى احلــد األدنــى لتمثيــل املــرأة، حيــث يتكــون املجلــس 

10 مقابلة: رئيس املجلس البلدي صبحي رضوان بتاريخ 2018/10/16.
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البلــدي يف رفــح مــن )12 عضــو( بينهــم امرأتــان. وتــرأس إحداهمــا جلنــة املــرأة واألخــرى اللجنــة االقتصاديــة للمــرأة. 
ومتارســان عضويتهمــا ومــا يترتــب علــى العضويــة بكفــاءة عاليــة وبحريــة كاملــة.  11

ــة، فــإن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة  وعلــى صعيــد القــدرة علــى متثيــل كافــة الفئــات العمري
2005م وضــع قيــوداً عمريــة علــى ســن الترشــح بحســب املــادة رقــم )18( والتــي اشــترطت يف املرشــح أن يكــون قــد بلــغ 
اخلامســة والعشــرين يف يــوم االقتــراع، لكــن بشــكل فعلــي فــإن املجلــس البلــدي لرفــح ال يضــم ممثلــني عــن الشــباب أو فئــة 

ــة.  األشــخاص مــن ذوي اإلعاق

 

    مــا مــدى قــدرة المجلــس المحلــي علــى تمثيــل الدائــرة االنتخابيــة ومشــاركة المواطنيــن فــي 4.2
تحديــد احتياجاتهــم؟

ألن املجلــس البلــدي ميثــل )12( حــي مــن أصــل )15( حــي يف مدينــة رفــح، كمــا أن البلديــة تشــرك املواطنــني يف التخطيــط 
للمشــاريع والتخطيــط احلضــري، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد. 

جيد     متوسط    ضعيف

يوجــد يف بلديــة رفــح )15( حــي، وميثــل املجلــس البلــدي )12( حــي مــن هــذه األحيــاء، ولكــي يعــزز املجلــس البلــدي مــن قدرتــه 
علــى التمثيــل فــإن متابعــة أمــور األحيــاء الغيــر ممثلــة يف املجلــس يتــم مــن خــالل أقــرب عضــو لهــذه األحيــاء، وتشــّكل بلديــة 
رفــح جلــان أحيــاء يف مختلــف أحيــاء البلديــة البالــغ عددهــا )15( جلنــة، وتقــوم هــذه اللجــان باملشــاركة بفعاليــة يف حتديــد 
االحتياجــات والتــي تعتبــر األســاس الــذي ترتكــز عليــه اخلطــة االســتراتيجية التنمويــة لبلديــة رفــح، وتشــارك هــذه اللجــان يف 

التخطيــط للمشــاريع والتخطيــط احلضــري واخلدمــات.  12

 الشفافية في العمل: 5
   هــل األحــكام القانونيــة تنظــم حــق وصــول المواطنيــن للمعلومــات حــول نشــاطات الهيئــة 5.1

وقراراتهــا؟ ومــا مــدى تنفيذهــا وفعاليتهــا علــى أرض الواقــع؟

بســبب عــدم توافــر نصــوص قانونيــة تنظــم حــق وصــول املواطنــني للمعلومــات حــول نشــاطات الهيئــة وقراراتهــا، وعــدم 
نشــر البلديــة ملوازنتهــا الســنوية وتقاريرهــا املاليــة واإلداريــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف

11 مقابلة: جامل أبو هاشم، عضو مجلس بلدي ورئيس لجنة االستثامر يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/30. 

12 مقابلة: د.أحمد أبو جزر – عضو مجلس بلدي لبلدية رفح ومسئول ملف لجان األحياء، بتاريخ 2018/10/30.
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اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل الهيئــات احملليــة بشــكل عــام ال يتضمــن أي إشــارة إلــى ضــرورة إفصــاح الهيئــة احملليــة عــن 
ــا  ــي يعّده ــة الت ــة واملالي ــر اإلداري ــي بالتقاري ــم احملل ــر احلك ــد وزي ــى ضــرورة تزوي ــون باإلشــارة إل ــي القان ــات، ويكتف املعلوم
ــس  ــني، واألصــل يف اجتماعــات املجال ــى املواطن ــة أو حت ــل الهيئ ــق بعم ــا يتعل ــس ســواء فيم ــس املجل ــي أو رئي ــس احملل املجل
احملليــة بحســب القانــون ذاتــه أن تكــون مغلقــة وغيــر علنيــة إال يف حالــة موافقــة أكثريــة أعضائــه املشــاركني يف اجللســة علــى 
الســماح ألي مواطــن احلضــور ألي جلســة وفــق مــا نصــت عليــه املــادة )8( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997م. 

ويف حالــة بلديــة رفــح فــإن البلديــة ممثلــة بالعالقــات العامــة حتــرص علــى تعزيــز العالقــات مــع املؤسســات املجتمعيــة الفاعلــة 
يف مدينــة رفــح إلنشــاء شــبكة عالقــات قويــة وتعزيــز التواصــل واملشــاركة املجتمعيــة ســواء يف إعــداد اخلطــط االســتراتيجية 
أو حتــى حتديــد االحتياجــات احملليــة13، كمــا عقــدت البلديــة قرابــة )55( لقــاء مــع جلــان األحيــاء خــالل العــام 2017 لعــرض 
ومناقشــة القضايــا املهمــة بخصــوص املجتمــع احمللــي، كمــا اســتقبلت العالقــات العامــة )30( وفــداً ميثلــون وفــود مدرســية، 
ــدي  ــس البل ــاء مــن كل أســبوع ملقابــالت اجلمهــور مــع رئيــس املجل ــوم الثالث ــة رفــح ي ــة. وتخصــص بلدي ــاء أمــور طالبي أولي
ــاً.14 ــة )1440( مواطــن خــالل العــام 2017 مبعــّدل )30( مواطــن يومي  واالســتماع ملشــاكل املواطنــني حللهــا، حيــث مت مقابل
 وبطبيعــة احلــال ال يوجــد إطــار قانونــي ينظــم عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات يف عمــل الهيئــات احملليــة بشــكل عــام وبلديــة 
رفــح بشــكل خــاص، وتبقــى عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات خاضعــة الجتهــادات رئيــس البلديــة والــذي ميلــك ســلطة املوافقــة 
علــى نشــر املعلومــة مــن عدمهــا حســب تقديــره للموقــف15، وبلديــة رفــح ال تقــوم بنشــر موازنتهــا الســنوية أو تقاريرهــا املاليــة 
ــة بــل تكتفــي بإعــداد التقريــر الســنوي العــام والــذي يتضمــن معلومــات حــول إجنــازات البلديــة املاليــة واإلداريــة16  واإلداري

، كما أن املوقع االلكتروني للبلدية ال يزال قيد التطوير17

ــي فــي عمليــة التخطيــط، ووضــع 5.2 ــار أولويــات المجتمــع المحل    هــل يتــم األخــذ بعيــن االعتب
ــي؟ ــع المحل الخطــط اإلســتراتيجية، ومتابعــة آراء ورضــى المجتم

ــى  ــل عل ــي يعم ــز مجتمع ــد مرك ــح، وتواج ــة رف ــني يف منطق ــاركة املواطن ــدة مبش ــتراتيجية مع ــة اس ــود خط ــة لوج نتيج
ــط.  ــة متوس ــر درج ــذا املؤش ــتحق ه ــد اس ــة، فق ــا البلدي ــي تقدمه ــات الت ــول اخلدم ــني ح ــا وآراء املواطن ــة قضاي متابع

جيد     متوسط    ضعيف

يوجــد يف بلديــة رفــح )املركــز املجتمعــي( والــذي يعتبــر حلقــة الوصــل بــني املواطنــني والبلديــة، حيــث يتوجــه املواطــن للمركــز 
املجتمعــي والــذي بــدوره يتواصــل مــع اجلهــة املختصــة ومــن ثــم يقــوم بالتواصــل مــرة أخــرى مــع املواطــن، ويوجــد لــدى بلديــة 
رفــح دليــل خدمــات اجلمهــور وهــو منشــور علــى الصفحــة االلكترونيــة للبلديــة ويتــم توزيعــه علــى جلــان األحيــاء باإلضافــة 

إلــى نشــره يف املركــز املجتمعــي حتــى يكــون متــاح جلميــع املواطنــني.18

ويقــوم كل قســم يف بلديــة رفــح بوضــع خطتــه الســنوية، وقــد قامــت البلديــة وبتمويــل مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات 
بإعــداد اخلطــة االســتراتيجية التنمويــة ملدينــة رفــح )2018-2021( مبشــاركة فاعلــة مــن املجتمــع احمللــي وجلــان األحيــاء، 
وقــد عقــدت البلديــة يف هــذا الصــدد العديــد مــن اللقــاءات واحلــوارات املجتمعيــة يف املجــاالت التاليــة )البيئــة والبنيــة 
التحتيــة، تنميــة االقتصــاد احمللــي، التنميــة املجتمعيــة، اإلدارة واحلكــم الرشــيد(، كمــا راعــت البلديــة أن تكــون خطتهــا 
االســتراتيجية منســجمة مــع أولويــات املواطنــني وتعبــر عــن تطلعاتهــم املســتقبلية. لكــن تبقــى قــدرة البلديــة علــى االلتــزام 

13 التقرير السنوي العام لبلدية رفح 2018.

14 التقرير السنوي العام لبلدية رفح 2017.

15 مقابلة: رئيس املجلس البلدي األستاذ صبحي رضوان بتاريخ 2018/10/16.

16مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/16
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18 مقابلة: أحمد برهوم )رئيس قسم قلم الجمهور( بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18
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بتنفيــذ املشــاريع الــواردة يف هــذه اخلطــة مرهونــة بتوافــر التمويــل اخلارجــي وقــدرة البلديــة علــى جبايــة مســتحقاتها علــى 
ــة 19 ــني واملؤسســات احلكومي املواطن

  هل توجد لجان مجتمعية يناقش معها مجلس الهيئة المحلية خططه ومشاريعه؟5.3

بســبب وجــود جلــان مجتمعيــة )جلــان األحيــاء، امللتقــى البلــدي( والتــي تناقــش مــع البلديــة خططهــا ومشــاريعها، فقــد 
اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد. 

جيد     متوسط    ضعيف

حيــث  رفــح،  مدينــة  مناطــق  مختلــف  يف  أحيــاء  جلــان  بتشــكيل  بــدأ  فقــد  رفــح،  يف  البلــدي  املجلــس  تشــكيل  منــذ 
بتشــكيل   NRC لالجئــني  النرويجــي  املجلــس  مــع  بالتعــاون  البلديــة  قامــت  كمــا  حــي،  جلنــة   )14( رفــح  يف  يوجــد 
عضويــن  بعــدد  رفــح  محافظــة  يف  األحيــاء  جلــان  عــن  ممثلــني  مــن  مكونــة  تنســيقية  جلنــة  وهــو  البلــدي  امللتقــى 
والبلديــات  احمللــي  واملجتمــع  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  بــني  الشــراكة  تعزيــز  إلــى  امللتقــى  ويهــدف  جلنــة.  كل  مــن 
البلــدي  وامللتقــى  األحيــاء  جلــان  وتلعــب   .2017 العــام  خــالل  اجتمــاع   )11( البلــدي  امللتقــى  عقــد  حيــث  واملانحــني، 
اليوميــة.20 ومشــاكلهم  املواطنــني  همــوم  ونقــل  االســتراتيجية  وخططهــا  البلديــة  ملشــاريع  التخطيــط  يف  مهــم   دور 

ــن 5.4 ــول المواطني ــهل وص ــع يس ــي مواق ــا ف ــر معلوماته ــة بنش ــة المحلي ــوم الهيئ ــل تق   ه
ــا؟ إليه

ألن بلديــة رفــح تقــوم بنشــر معلوماتهــا يف مواقــع يســهل علــى املوطنــني الوصــول إليهــا، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 
جيــد. 

جيد     متوسط    ضعيف

مثــل  للمواطنــني  مهمــة  معلومــات  يتضمــن  وهــو  جتريبيــة21(،  )نســخة  الكترونــي  موقــع  رفــح  بلديــة  لــدى  يوجــد 
دليــل  البلديــة،  مكتبــة  الوظائــف،  إعالنــات  واحلالــة،  الوضــع  حســب  مصنفــة  البلديــة  مشــاريع  البلديــة،  )أخبــار 
 جمهــور، الشــكاوى واالقتراحــات... الــخ(، كمــا يوجــد لــدى بلديــة رفــح صفحــة الكترونيــة عبــر موقــع الفيــس بــوك22
 ، ويتــم نشــر العديــد مــن ملفــات الفيديــو واألخبــار حــول أنشــطة ومشــاريع البلديــة، كمــا أن الصفحــة يتــم حتديثهــا بشــكل 

مســتمر. 

19 مقابلة: رئيس بلدية رفح صبحي رضوان، بتاريخ 2018/10/16

20 التقرير السنوي العام لبلدية رفح 2017.

http://www.murafah.ps/mun 21

https://www.facebook.com/munrafah  22



دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية رفح

17

دور  ويلعــب  املواطنــني،  واستفســارات  ومشــاكل  بقضايــا  يهتــم  الــذي  املجتمعــي  املركــز  بإنشــاء  البلديــة  قامــت  كمــا 
املختلفــة.23 ملعامالتهــم  املواطنــني  إجنــاز  تســهيل  علــى  ويعمــل  البلديــة  واملوظــف يف  املواطــن  بــني  مــا  الوصــل   حلقــة 

 

وتعمــل وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم يف بلديــة رفــح علــى نشــر ومتابعــة جميــع إعالنــات البلديــة يف الصحــف، ومتابعــة 
نشــر أخبــار البلديــة علــى كافــة وســائل اإلعــالم، وتوضيــح موقــف البلديــة جتــاه القضايــا اخلالفيــة وإصــدار بيانــات الــرأي 

العــام التوضيحيــة، ومتابعــة مواقــع التواصــل االجتماعــي، وشــكاوى املواطنــني واقتراحاتهــم والــرد عليهــا.24

 ويقــوم قســم الشــؤون اإلداريــة بتفريــغ قــرارات املجلــس البلــدي وتوجيههــا إلــى جهــات االختصــاص، حيــث قامــت الوحــدة 
بتفريــغ )50( جلســة مجلــس بلــدي و)345( قــرار للمجلــس البلــدي خــالل العــام 2017. 25

  المساءلة: 6
    هــل المجلــس المحلــي يشــرك المجتمــع المحلــي فــي مناقشــة القضايــا العامــة )إعــداد 6.1

الموازنــة، التخطيــط لمشــاريع، عــرض تقاريــر اإلنجــاز، ســير العمــل فــي الهيئــة المحليــة(؟

ألن البلديــة ال تشــرك املواطنــني يف إعــداد املوازنــة وعــرض تقاريــر اإلجنــاز وســير العمــل يف الهيئــة وتكتفــي مبشــاركتهم 
يف التخطيــط للمشــاريع الرئيســية، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

جيد     متوسط    ضعيف

مــن الواضــح عــدم وجــود أي دور للمواطنــني يف إعــداد موازنــة البلديــة الســنوية، فبحســب مديــر الدائــرة القانونيــة يف بلديــة 
رفــح، فــإن بلديــة رفــح تبــدأ بإعــداد موازنتهــا الســنوية حســب األصــول املعمــول بهــا يف جميــع البلديــات وضمــن إجــراءات 
محــددة، تبــدأ هــذه اإلجــراءات يف شــهر أكتوبــر حيــث يطلــب مــن جميــع رؤســاء األقســام بالبلديــة الشــروع يف إعــداد املوازنــة 
الســنوية اخلاصــة بقســمه والتــي يتــم التشــاور مــع اللجــان احملليــة خــالل إعدادهــا، ثــم ترفــع جميــع هــذه املوازنــات للدائــرة 
املاليــة، والتــي تقــوم بدورهــا مبراجعــة املوازنــات وتوائمهــا مــع املوازنــة العامــة للبلديــة، ومــن ثــم يتــم تقــدمي املوازنــة للمجلــس 

البلــدي إلقرارهــا بالتنســيق مــع وزارة احلكــم احمللــي.  26

كمــا حرصــت البلديــة علــى تشــكيل جلــان تخصصيــة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي وجلــان األحيــاء إلعــداد اخلطــة 
االســتراتيجية للبلديــة، كمــا تقــوم البلديــة بتنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة قبــل تنفيــذ املشــاريع املختلفــة. 

23 مقابلة: أحمد برهوم، رئيس قسم قلم الجمهور، بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18

24 التقرير السنوي العام لبلدية رفح 2017.

25 مقابلة: عبد الفتاح عزام مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20

26 مقابلة: محمود يوسف مدير الدائرة القانونية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20.
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  هل تعطي األحكام القانونية الحق للمواطنين في تقديم شكاوى؟6.2

اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل هيئــات احلكــم احمللــي ال يتضمــن أي مــادة او نــص يشــير إلــى حــق املواطــن بتقــدمي شــكاوى. 
لذلــك اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف

 جيد     متوسط    ضعيف
 

ال يوجــد يف قانــون هيئــات احلكــم احمللــي رقــم )1( للعــام 1997م أي مــادة تشــير إلــى حــق املواطــن يف تقــدمي الشــكاوى. يف 
نفــس الوقــت، توجــد أحــكام قانونيــة متفرقــة متنــح املواطنــني حــق تقــدمي الشــكاوى علــى املؤسســات العامــة، والتــي بالطبــع 
منهــا الهيئــات احملليــة، مثــل املــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملــادة )9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد 

بســبب وجــود أحــكام قانونيــة تعطــي احلــق للمواطنــني يف تقــدمي شــكاوى علــى الهيئــات احملليــة. 27

ــم باســتقبال  ــل إجــراءات اســتقبال الشــكاوى ومقترحــات اجلمهــور، إال أنهــا تهت ــك دلي ــة رفــح ال متتل وبالرغــم مــن أن بلدي
ــة.28 شــكاوى املواطنــني مــن خــالل )املركــز املجتمعــي( والــذي يلعــب دور الوســيط بــني املواطــن ورئيــس البلدي

  هل يوجد نظام شكاوى معتمد بإجراءات واضحة ومحددة ومكتوبة للتعامل معها؟6.3

بالرغــم مــن اهتمــام بلديــة رفــح باســتقبال شــكاوى املواطنــني، إال أن عــدم وجــود دليــل اســتقبال الشــكاوى يضمــن إجراءات 
واضحــة ومحــددة، وتعــدد جهــات اســتقبال الشــكاوى وعــدم توفــر موظفــني مختصــني الســتقبال الشــكاوى والتعامــل معهــا، 
وعــدم وضــوح مــا إذا كانــت تتــم الرقابــة علــى متابعــة الشــكاوى، وحتويــل جميــع الشــكاوى لرئيــس البلديــة فقــط والــذي 

بــدوره يقــوم بتحويلهــا للجهــات املختلفــة. فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف 

ال يوجــد لــدى بلديــة رفــح دليــل لتنظيــم عمليــة اســتقبال الشــكاوى واملقترحــات مــن قبــل املواطنــني29، لكــن بالرغــم مــن عــدم 
وجــود دليــل للشــكاوى واســتقبال االقتراحــات إال أن بلديــة رفــح تولــي أهميــة كبيــرة الســتقبال شــكاوى املواطنــني، حيــث يتــم 
تقــدمي الشــكوى إلــى قلــم اجلمهــور )املركــز املجتمعــي( والــذي يقــوم بــدوره بتحويــل الشــكوى إلــى رئيــس البلديــة والــذي بــدوره 
 يقــوم بتحويلهــا إلــى جهــة االختصــاص، حيــث تقوم جهة االختصاص بدراســتها ورفع التوصية لرئيــس البلدية للبت النهائي.30

 

27  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل. 

28 مقابلة: م.سمري برهوم – مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20.

29 مقابلة: عبد الفتاح عزام مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20

30 مقابلة: م.سمري برهوم مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20
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وتســتخدم البلديــة الكثيــر مــن األدوات الســتقبال الشــكاوى منهــا الشــكاوى الورقيــة، خــط التلفــون، صناديــق الشــكاوى، 
مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي تكــون مرتبطــة بالعالقــات العامــة مباشــرة31. ويشــير التقريــر الســنوي العــام لبلديــة رفــح 

للعــام 2017 بــأن مهمــة اســتقبال الشــكاوى والتعامــل معهــا هــي مــن اختصــاص وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم.

   هــل يقــدم رئيــس الهيئــة المحليــة تقاريــر مكتوبــة إلــى مجلــس الهيئــة المحليــة؟ وهــل 6.4
التقاريــر دوريــة؟

ألن رئيــس بلديــة رفــح ال يقــوم بتقــدمي تقاريــر مكتوبــة إلــى مجلــس الهيئــة احملليــة، ويكتفــي بتقــدمي تقاريــر رؤســاء 
ــر  ــذا املؤش ــتحق ه ــد اس ــس، فق ــا املجل ــي يعقده ــة الت ــاءات الدوري ــالل اللق ــفوية خ ــر ش ــّدم تقاري ــهرية ويق ــام الش األقس

درجــة متوســط

 جيد     متوسط    ضعيف

ال يقــوم رئيــس بلديــة رفــح بتقــدمي تقاريــر مكتوبــة ألعضــاء املجلــس البلــدي، بــل يكتفــي بتقــدمي التقاريــر املكتوبــة )الشــهرية، 
الربعيــة( التــي يتســلمها مــن رؤســاء األقســام ويســتعرضها بشــكل شــفوي خــالل اجتماعــات املجلــس البلــدي الدوريــة التــي 
يعقدهــا املجلــس بواقــع يــوم واحــد كل أســبوع، ويقــوم مكتــب الرئيــس بإعــداد محضــر االجتمــاع حســب القضايــا املرفوعــة 
مــن رئيــس البلديــة أو أعضــاء املجلــس، ويتــم تقســيم هــذه املواضيــع إلــى أقســام لزيــادة فاعليــة وكفــاءة االجتماعــات، ويتــم 

توثيــق مــا يــدور يف االجتماعــات يف محضــر االجتماعــات اخلــاص بذلــك. 

   هــل يقــدم مجلــس الهيئــة المحليــة تقاريــر دوريــة مكتوبــة للمواطنيــن، ُتنشــر فــي أماكــن 6.5
ســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع المواطنيــن؟

بالرغــم مــن أن بلديــة رفــح تقــوم بإصــدار التقريــر الســنوي العــام خــالل الســنوات املاضيــة بشــكل دوري ومنتظــم، لكــن ألن 
البلديــة تقــوم بطباعــة التقريــر بشــكل ورقــي والكترونــي وتوزيعــه علــى اجلهــات ذات العالقــة فقــط. اســتحق هــذا املؤشــر 

ــط.  درجة متوس

جيد     متوسط    ضعيف

يف نهايــة كل عــام يُصــدر مجلــس البلديــة تقريــره الســنوي العــام عــن أعمالــه خــالل الســنة. حيــث يتــم طباعــة التقريــر وتوزيعــه 
للجهــات املعنيــة، ويتــاح التقريــر للمواطنــني لالطــالع عليــه. لكــن مــن خــالل مراجعــة املوقــع االلكترونــي للبلديــة تبــني لنــا أن 
البلديــة ال تقــوم بنشــر هــذه التقاريــر، كمــا تقــوم البلديــة بعمــل مجلــة شــهرية يتــم نشــرها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

باإلضافــة إلــى نشــرها يف األماكــن العامــة مثــل املســاجد واملياديــن.

31 مقابلة: أحمد برهوم مدير قسم قلم الجمهور يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20
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   هــل توجــد مدونــات ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء وموظفــي الهيئــة المحليــة؟ وهــل يتــم 6.6
تطبيقهــا علــى أرض الواقــع؟

ألن بلديــة رفــح ليــس لديهــا مدونــة قواعــد الســلوك لألعضــاء واملوظفــني والعاملــني يف البلديــة فــإن هــذا املؤشــر حصــل 
علــى درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف 
بالرغــم مــن اهتمــام بلديــة رفــح بقيــم النزاهــة إال انــه ال يوجــد لــدى بلديــة رفــح مدونــة قواعــد الســلوك لألعضــاء واملوظفــني 

والعاملــني يف بلديــة رفــح. 32

    هــل توجــد أنظمــة أخــرى للتعامــل مــع قضايــا الفســاد مثــل تضــارب المصالــح، تلقــي الهدايا، 6.7
إقــرار الذمــة الماليــة... وهــل يتــم تطبيقهــا علــى أرض الواقع؟

ــة،  ــة املالي ــرار الذم ــح، إق ــارب املصال ــع تض ــل ملن ــل دلي ــاد، مث ــا الفس ــع قضاي ــل م ــرى للتعام ــة أخ ــود أنظم ــدم وج ــبب ع بس
ــف.  ــة ضعي ــى درج ــر عل ــذا املؤش ــل ه ــد حص ــا، فق ــتقبال الهداي ــة اس سياس

جيد     متوسط    ضعيف

ال يــزال قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( للعــام 2005 والــذي مت تعديلــه بقــرار بقانــون رقــم )7( يف العــام 2010 إلــى قانــون 
مكافحــة الفســاد، غيــر مطبــق يف قطــاع غــزة، وبالتالــي فــإن هيئــة مكافحــة الفســاد ال تعمــل يف قطــاع غــزة، ويقتصــر النظــر يف 

جرائــم الفســاد علــى احملاكــم النظاميــة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ودائــرة التفتيــش واملتابعــة يف وزارة احلكــم احمللــي.33 

يوجــد يف  الفســاد. ال  مــع قضايــا  للتعامــل  إجــراءات محــددة  أو  أنظمــة  بتطويــر  تقــم  لــم  رفــح  بلديــة  فــإن  وبشــكل عــام 
البلديــة سياســة ملنــع تضــارب املصالــح أو سياســة محــددة الســتقبال الهدايــا،34 وبالرغــم مــن أن قانــون املجالــس احملليــة 
رقــم )1( الصــادر يف العــام 1997م قــد أشــار يف بعــض مــواده إلــى منــع تضــارب املصالــح يف عمــل الهيئــات احملليــة لضمــان 
نزاهــة رئيــس املجلــس، فاملــادة رقــم )5( تنــص أنــه يُشــترط فيمــن يُنتخــب رئيســا للمجلــس التفــرغ التــام، وال يجــوز اجلمــع 
بــني رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى. وإذا كانــت لــدى رئيــس املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى وجــب عليــه 
 تقــدمي اســتقالته منهــا أو تركهــا خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس، وإال اعتُبــر مقــاالً.35

 

علــى  يؤكــد  الــوزراء،  مجلــس  عــن  الصــادر   ،2017 لســنة   )3( رقــم  احملليــة  الهيئــات  مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء  نظــام 

32 مقابلة: أحمد برهوم مدير قسم قلم الجمهور يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20

33 دراسة نظام النزاهة يف بلدية جباليا النزلة- أمان 2017

34 مقابلة: أحمد برهوم مدير قسم قلم الجمهور يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20

35 قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )10( لسنة 2005م
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يؤكــد  الهدايــا،  بخصــوص   )3( مــادة  أخــرى  وظيفــة  وأيــة  املجلــس  رئاســة  بــني  اجلمــع  وعــدم  املجلــس  رئيــس  تفــرغ 
وظيفتــه،  بحكــم  عليهــا  يحصــل  التــي  الشــخصية  الهدايــا  تســليم  احملليــة  الهيئــة  رئيــس  واجبــات  مــن  أن  علــى  النظــام 
تكــون  أال  ويجــب  ذلــك،  عــن  قيمتهــا  تقــل  التــي  بالهدايــا  املجلــس  وإعــالم  دينــار،  مائــة  عــن  قيمتهــا  تزيــد  والتــي 
مباشــر.36 غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  مقدميهــا  لصالــح  إيجابــي  متييــز  أو  خدمــة  بــأي  مرتبطــة  أو  مشــروطة   الهدايــا 

بلديــة رفــح ال تطلــب مــن أعضــاء املجلــس او املوظفــني والعاملــني تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة باإلضافــة إلــى أنهــا لــم تتخــذ أي 
إجــراءات تتعلــق بتوعيــة مــزودي اخلدمــات بآليــات مكافحــة الفســاد والتدابيــر التــي تتخذهــا البلديــة37. علــى الرغــم مــن أن نظــام 
رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )3( للعــام 2017، والصــادر عــن مجلــس الــوزراء، فــإن املــادة رقــم )3( تنــص يف 
البنــد )14( علــى ضــرورة تســليم املجلــس الهدايــا الشــخصية التــي يتحصــل عليهــا بحكــم وظيفتــه والتــي تزيــد قيمتهــا عــن مائــة 
دينــار وإعالمــه بالهدايــا التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك، ويجــب أال تكــون الهدايــا مشــروطة أو مرتبطــة بتقــدمي أي خدمــة أو متييــز 
إيجابــي لصالــح مقّدميهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. بينمــا البنــد رقــم )15( مــن نفــس املــادة ينــص علــى تقــدمي إقــرار الذمــة 

املاليــة للجهــات املختصــة خــالل املواعيــد احملــددة لذلــك38.

ويف بلديــة رفــح يبقــى تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة اختياريــاً وليــس إجباريــاً، وتبقــى البلديــة ملتزمــة بالتشــديد علــى ضــرورة عــدم 
تلقــي الهدايــا ومنــع تضــارب املصالــح39، ولكــن ال يوجــد أي سياســات أو أدلــة إجرائيــة تنظــم عمليــة اســتقبال الهدايــا وحتــد مــن 

منــع تضــارب املصالــح يف عمــل البلديــة. 

36 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل.

37 مقابلة: محمود يوسف مدير الدائرة القانونية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20.

38 نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية رقم )3( للعام 2017، والصادر عن مجلس الوزراء

39 مقابلة: صبحي رضوان- رئيس بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/25.
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ثانيا: الجهاز التنفيذي
يتضمــن موضــوع اجلهــاز التنفيــذي تســعة محــاور، هــي: وضــوح املهــام، املصــادر، إدارة الطاقــم التنفيــذي )األنظمــة اإلداريــة(، 
اإلشــراف علــى تقــدمي اخلدمــات املنفــذة مــن القطــاع اخلــاص، األنظمــة والقوانــني التــي لهــا عالقــة باحلــرف والصناعــات، 

شــفافية املوازنــة، مســاءلة اجلهــاز التنفيــذي، قيــم النزاهــة، املشــاركة املجتمعيــة.

وضوح المهام:1
هل توضح األحكام القانونية سياسات عمل الهيئة والخدمات المقدمة؟ 1.1

بســبب عــدم وضــع وزارة احلكــم احمللــي لسياســات عامــة تقــرر أعمــال مجالــس الهيئــات احملليــة، وتقاطــع الكثيــر مــن املهــام 
والصالحيــات مــع مؤسســات أخــرى، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

جيد     متوسط    ضعيف

ــة  ــي مبــا يشــمل طبيع ــس احملل ــات وســلطات املجل ــف وصالحي ــة وظائ ــات احمللي ــون الهيئ ــم )15( مــن قان ــادة رق حــّددت امل
اخلدمــات التــي علــى الهيئــات احملليــة أن تقدمهــا البلديــة. كمــا ويحــوي دليــل خدمــات اجلمهــور لبلديــة رفــح علــى معلومــات 

تتعلــق باخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــة وإجــراءات احلصــول عليهــا مــع توضيــح املــدة الزمنيــة والتكلفــة.  

ترك قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997 مهمة رسم السياسات لوزارة احلكم احمللي، فقد نصت املادة )2( من القانون 
على أن تقوم الوزارة برسم السياسات العامة املقررة ألعمال مجالس الهيئات احمللية، واإلشراف على وظائف واختصاصات 
هــذه املجالــس. إال أن وزارة احلكــم احمللــي لــم تضــع السياســات العامــة املطلوبة، رغــم أنها وضعت الكثير من األنظمة املتعلقة 
 باحلكم احمللي، واتخذت الكثير من القرارات التي ميكن مبجموعها أن تعكس سياسات معينة، ولكن دون أن تصدر كسياسات40

هل توضح التشريعات مهام الرئيس وصالحياته؟ وهل يتم االلتزام بها عمليا؟ 1.2

بســبب وضــوح صالحيــات رئيــس الهيئــة احملليــة ومســئولياته يف القانــون، وبســبب االلتــزام بهــا عمليــًا، فقــد اســتحق هــذا 
املؤشــر درجــة جيــد. 

جيد     متوسط    ضعيف

حتــدد املــادة رقــم )16( مــن قانــون هيئــات احلكــم احمللــي رقــم )1( لعــام 1997 صالحيــات ومســئوليات رئيــس البلديــة، حيــث 
ــى  ــا إل ــال وتبليغه ــد احملــددة وإعــداد جــداول األعم ــاد يف املواعي ــى االنعق ــس إل ــدء مــن دعــوة املجل ــس ب ــام الرئي ــوع مه تتن
األعضــاء وتــرأس جلســات املجلــس ويتولــى إدارتهــا واحملافظــة علــى النظــام فيهــا، ومتثيــل املجلــس يف توقيــع عقــود الرهــن 
ــني واألنظمــة  ــاً للقوان ــع والشــراء وفق ــح والعطــاءات والتعهــدات واملقــاوالت وااللتزامــات والبي ــراض والصل واإليجــار واالقت
الســارية املفعــول، متثيــل الهيئــة احملليــة يف االجتماعــات واملؤمتــرات ولــدى اجلهــات الرســمية، القيــام باحملافظــة علــى حقــوق 
الهيئــة احملليــة والدفــاع عــن مصاحلهــا بالطــرق القانونيــة، الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة ومرجعيــة دوائرهــا ولــه بهــذه 
الصفــة اإلشــراف علــى شــؤون العاملــني، اإلشــراف علــى إيــرادات ونفقــات الهيئــة احملليــة ومتابعتهــا والقيــام بأيــة مهــام أو 

40 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل
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صالحيــات أخــرى مبقتضــى أحــكام القانــون. 

كمــا نصــت املــادة ذاتهــا بــأن للرئيــس أن يفــوض نائبــه أو أي عضــو آخــر بجــزء مــن صالحياتــه، ويف حالــة بلديــة رفــح فــإن 
رئيــس املجلــس البلــدي يلتــزم بهــذه املهــام واملســئوليات.

هل توضح التشريعات مهام المجلس البلدي وصالحياته؟ وهل يتم االلتزام بها عمليا؟ 1.3

بســبب توضيــح التشــريعات ملهــام املجلــس البلــدي وصالحياتــه، والتــزام أعضــاء املجلــس بهــا، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر 
درجــة جيــد.

جيد     متوسط    ضعيف

 خصــص قانــون الهيئــات احملليــة املــادة )15( بعنــوان وظائــف وصالحيــات وســلطات املجلــس، حيــث توضــح هــذه املــادة مهــام 
املجلــس البلــدي وصالحياتــه ووظائفــه وســلطاته بشــكل مفصــل. ومنــح القانــون للمجلــس البلــدي أن يعهــد بهــذه الصالحيــات 
أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو مقاولــون، أو أن يعطــي بعــض املهــام امتيــازات ألشــخاص أو شــركات ملــدة أقصاها ثالث ســنوات. 

وحســب القانــون يحــق للمجلــس، ومبوافقــة الوزيــر، أن يضــع األنظمــة التــي متكنــه مــن ممارســة الصالحيــات املذكــورة41.

ــزام يبقــى نســبي،  ــون، لكــن هــذا االلت ــات واملســئوليات التــي حدّدهــا لهــم القان ــدي بالصالحي ــزم أعضــاء املجلــس البل ويلت
ــات مــع املؤسســات األخــرى42. ــى مــدى تداخــل هــذه الصالحي ويعتمــد عل

 المصادر: 2
2.1 هل توجد أحكام قانونية تحدد وتعزز توفير المصادر الضرورية لعمل الهيئة المحلية؟

بســبب وجــود أحــكام قانونيــة حتــدد وتعــزز توفيــر املصــادر الضروريــة لعمــل الهيئــات احملليــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر 
درجــة جيــد.

جيد     متوسط    ضعيف

تنــاول قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 الشــؤون املاليــة للهيئــات احملليــة بشــكل مفصــل، ويف املــواد )20 – 34(، 
وقــد شــمل ذلــك أمــالك الهيئــة، وإيراداتهــا، وجبايتهــا وتســجيلها وتوزيعهــا، والصنــدوق، واملوازنــة واحلســاب اخلتامــي، 
واللــوازم والعطــاءات واملقــاوالت، وغيرهــا. وقــد عــدد القانــون يف املــادة )22( إيــرادات الهيئــات احملليــة، وتنــاول يف املــادة 
)21( شــروط اقتــراض الهيئــات احملليــة أمــواال مــن أي جهــة، كمــا تنــاول يف املــادة )25( مخصصــات الهيئــة احملليــة مــن رســوم 

وغرامــات النقــل علــى الطــرق.

41 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل
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2.2 هل يتم تطبيق تلك األحكام والتشريعات واإلجراءات على أرض الواقع؟

بســبب قــدرة بلديــة رفــح بتطبيــق األحــكام والتشــريعات واإلجــراءات التــي تنظــم عملهــا، وحتصيلهــا جــزء مــن اإليــرادات 
املســتحقة لهــا، وعــدم إيفــاء جــزء كبيــر مــن املواطنــني واملؤسســات الرســمية بدفــع املســتحقات املاليــة املتراكمــة عليهــم 
للبلديــة، وعــدم وضــوح مســوغات التســوية املاليــة التــي مت عقدهــا مــع وزارة املاليــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر الدرجــة 

ضعيــف.

جيد     متوسط    ضعيف

تتمتــع البلديــة بالقــدرة علــى تطبيــق األحــكام والتشــريعات واإلجــراءات التــي تنظــم عملهــا، حيــث تقــوم بلديــة رفــح بتحصيــل 
اإليــرادات املقــررة لهــا وفــق القانــون، مــن ضرائــب ورســوم وأثمــان ميــاه وكهربــاء، كمــا تتلقــى هبــات ومســاعدات وتبرعــات 
وفــق القانــون أيضــاً، لكــن هــذه اإليــرادات ال تغطــي نفقــات البلديــة ومصروفاتهــا 43، ويرجــع رئيــس البلديــة ذلــك إلــى أنــه 
وبالرغــم مــن احلمــالت الكثيــر التــي قامــت بهــا البلديــة بتحصيــل مســتحقاتها والتســوية التــي مت عقدهــا مــع وزارة املاليــة إال 
أن عــدم قــدرة املواطنــني علــى اإليفــاء بالتزاماتهــم جتــاه البلديــة بســبب األوضــاع االقتصاديــة املترديــة والعقوبــات املفروضــة 
علــى قطــاع غــزة والتــي أدت النخفــاض أعــداد املواطنــني امللتزمــني بســداد املســتحقات املتراكمــة عليهــم للبلديــة، والســبب 

الثانــي هــو عــدم إيفــاء الــوزارات احلكوميــة واملؤسســات الرســمية بســداد املتراكمــات املاليــة عليهــا44.

كمــا يجــدر اإِلشــارة إلــى أن البلديــة تلقــت دفعــات مــن وزارة املاليــة، لكــن مــن غيــر الواضــح كيــف مت عقــد التســوية وعلــى 
أي أســاس اســتندت. 

الرواتــب  نســبة  بلغــت  حيــث  شــيكل،   )19.545.153( بقرابــة   2017 العــام  يف  البلديــة  ونفقــات  مصروفــات  وبلغــت 
شــيكل   )56.528.507( املاليــة  ووزارة  املواطنــني  علــى  للبلديــة  املســتحقة  الديــون  بلغــت  حــني  %84، يف  قرابــة  منهــا 
شــيكل45.  )16.808.236( بقرابــة   2017 العــام  نهايــة  يف  البلديــة  إيــرادات  حجــم  بلــغ  كمــا   ،2017 العــام   بنهايــة 

 

 إدارة الطاقم التنفيذي )األنظمة اإلدارية(: 3
 ما مدى توفر أنظمة إدارية ومالية، وآليات واضحة وفّعالة ومكتوبة لعمل الهيئة؟ 3.1

بســبب اعتمــاد بلديــة رفــح علــى األنظمــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ووزارة احلكــم احمللــي، واالكتفــاء بدليــل خدمــات 
املواطنــني، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

 جيد     متوسط    ضعيف

43 مقابلة: عبد الفتاح عزّام – مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

44 مقابلة: صبحي رضوان- رئيس بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/25.

45 التقرير السنوي العام لبلدية رفح 2017.
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أصدر وزير احلكم احمللي عددا من األنظمة املتعلقة بالهيئات احمللية، ومنها: النظام املالي للهيئات احمللية لعام 1999، ونظام 
بشأن توريد وتنفيذ األعمال يف الهيئات احمللية رقم )2( لسنة 1998، ونظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية رقم )5( لسنة 

2011، وغيرها. أما مجلس الوزراء فقد أصدر كال من نظام موظفي الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 2009، والنظام املعدل له 
رقم )20 )لسنة 2010، ونظام بشأن رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية رقم )3( لسنة 2017 46.

ــة،  ــات احمللي ــة للهيئ ــة واإلداري ــي، الشــؤون املالي ــم احملل ــوزراء ووزارة احلك ــس ال ــة، الصــادرة عــن مجل ــاول هــذه األنظم تتن
كمــا تتنــاول واجبــات وحقــوق رؤســاء الهيئــات وأعضــاء مجالســها واملوظفــني فيهــا، وعالقاتهــم باملجتمــع احمللــي. وتتضمــن 
 هــذه األنظمــة إجــراءات العمــل وعمليــات اإلدارة وآليــات التعامــل مــع املواطنــني. وهــي أنظمــة واضحــة ومنشــورة47.

ــة،  ــة تقــدمي اخلدمــات وهــو متوفــر يف املراكــز املجتمعي ــم عملي ــة رفــح بدليــل خدمــات اجلمهــور فقــط لتنظي وتكتفــي بلدي
ــي48.   ــوزراء ووزارة احلكــم احملل ــس ال ــى األنظمــة الصــادرة عــن مجل وتعتمــد بشــكل كامــل عل

ــة   ــى عمــل الهيئ ــة لإلشــراف عل ــة المحليــة آليــات وإجــراءات فّعال ــدى رئيــس الهيئ  3.2  هــل توجــد ل
       وعلى الموظفين؟ وهل تطبق في الواقع العملي؟

نتيجــة لوجــود إجــراءات فعالــة وشــفافة لإلشــراف علــى عمــل الهيئــة احملليــة وعلــى عمــل املوظفــني، فقــد اســتحق هــذا 
املؤشــر درجــة جيــد. 

جيد     متوسط    ضعيف

يوجــد لــدى بلديــة رفــح هيكليــة معياريــة، وهــي غيــر منشــورة، ولــدى البلديــة وصــف وظيفــي لــكل موظــف يف البلديــة، 
والهيكليــة مقــرة مــن املجلــس البلــدي لبلديــة رفــح، ولكــن نتيجــة لعــدم قــدرة البلديــة علــى مــلء الشــواغر بســبب الضائقــة 
املاليــة التــي متــر بهــا نتيجــة األوضــاع السياســية التــي يعانــي منهــا القطــاع، وتلجــأ البلديــة ملــلء هــذه الشــواغر بنظــام العقــود. 

وبشــكل عــام فــإن رئيــس املجلــس البلــدي يشــرف علــى جميــع األقســام والدوائــر. 

 اإلشراف على تقديم الخدمات المنفذة من القطاع الخاص:4
ما مدى إشراف مجالس وإدارات الهيئات المحلية على مزودي الخدمات ومقاولي البلدية؟ 4.1

ألن جهــات متعــددة داخــل بلديــة رفــح تشــرف علــى مــزودي اخلدمــات ومقاولــي البلديــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 
 . جيد

جيد     متوسط    ضعيف

تقــّدم بلديــة رفــح مجموعــة مــن اخلدمــات املتعلقــة بالتنظيــم والتخطيــط،، الصحــة العامــة والبيئــة، امليــاه والصــرف الصحــي، 
تنظيــم احلــرف واملهــن وغيرهــا مــن اخلدمــات املختلفــة، وتتولــى البلديــة بشــكل مباشــر تزويــد املواطنــني بهــذه اخلدمــات عبــر 

46 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل

http://www.molg.pna.ps 47 أنظر املوقع اإللكرتوين لوزارة الحكم املحيل

48 مقابلة: أحمد برهوم مدير قسم قلم الجمهور يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20
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مجموعــة مــن الدوائــر واألقســام، ويوجــد يف كل دائــرة قســم أو أقســام مختلفــة تعمــل معــاً لتقــدمي هــذه اخلدمــات مباشــرة 
للمواطنــني، ويوجــد دائــرة إداريــة وماليــة ملتابعــة األمــور املاليــة واإلداريــة للبلديــة. 

وبالرغــم مــن أن تقــدمي اخلدمــات يتــم مباشــرة عبــر إدارات البلديــة املختلفــة، إال أن رئيــس املجلــس البلــدي لبلديــة رفــح 
يشــرف علــى عمــل هــذه اإلدارات واألقســام املختلفــة. ســواء مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة أو حتــى التقاريــر الدوريــة عــن 

ســير العمــل يف هــذه اخلدمــات واســتقبال شــكاوى املواطنــني49. 

ويوجــد لــدى بلديــة رفــح العديــد مــن األنظمــة والتعليمــات واللوائــح املتعلقــة باإلشــراف علــى عمليــة تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل 
رؤســاء األقســام ومــدراء الدوائــر املختلفــة باإلضافــة إلــى تعليمــات متعــددة تتعلــق بسياســات وإجــراءات التعاقــد والشــراء 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاعد البلديــة يف اإلشــراف علــى مــزودي اخلدمــات، ومــن األمثلــة علــى ذلــك الزيــارات امليدانيــة 

لألســواق العامــة واملشــاريع اإلنشــائية للبلديــة والتعديــات علــى الطــرق العامــة50. 

أمــا مقاولــو البلديــة فيتــم متابعتهــم واإلشــراف عليهــم مــن خــالل الدائــرة املاليــة وقســم املناقصــات ومتابعــة مباشــرة مــن 
مكتــب رئيــس البلديــة51، حيــث تتــم متابعــة أي مشــروع يف مراحلــه املختلفــة بنــاء علــى العقــد املوقــع بــني املقــاول والبلديــة. 
تتــم املتابعــة غالبــا ميدانيــا وليــس عبــر التقاريــر، ألن املتابعــة امليدانيــة أســرع وأكثــر فعاليــة. كمــا أن دائــرة الرقابــة والتدقيــق 
الداخلــي تدقــق علــى عمــل جلنــة العطــاءات، وتدقــق علــى أي عطــاء يف كل مراحلــه، كجلســة فتــح العطــاء، وجلنــة االســتالم52. 

4.2  ما مدى قيام مجلس الهيئة المحلية بمحاسبة مزودي الخدمات ومقاولي البلدية؟

ألن املجلس البلدي يقوم مبحاسبة مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية، فقد حصل هذا املؤشر على درجة جيد. 

 جيد     متوسط    ضعيف

املقاولــون، تتــم محاســبتهم بنــاء علــى العقــد املوقــع معهــم، كمــا تتــم متابعــة عمــل املقاولــني عبــر وحــدة الرقابــة ومكتــب رئيــس 
البلديــة. وعمليــا يتــم القيــام بذلــك مــع كافــة املقاولــني ويف كافــة املشــاريع.

 األنظمة والقوانين التي لها عالقة بالحرف والصناعات )أنظمة التراخيص(: 5
 5.1 مــا مــدى وجــود قوانيــن وأنظمــة وإجــراءات وآليــات تنظــم تراخيــص عمــل الحــرف والصناعــات فــي 

      الهيئة المحلية؟

بســبب توافــر قوانــني وأنظمــة تنظــم تراخيــص عمــل احلــرف والصناعــات مكتوبــة يف بلديــة رفــح، فقــد حصــل هــذا املؤشــر 
علــى درجــة جيــد

جيد     متوسط    ضعيف 

49 مقابلة: عبد الفتاح عزّام – مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

50 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

51 مقابلة: محمد مايض – رئيس قسم املشرتيات يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

52 مقابلة: سمري برهوم – مدير وحدة الرقابة يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.
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نصــت املــادة )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997، علــى أن مــن بــني مهــام مجالــس الهيئــات احملليــة )تنظيــم 
ــة للراحــة، أو املضــرة  ــة احملــالت واألعمــال املقلق ــا، ومراقب ــف منه ــكل صن ــن خاصــة ل ــني أماك احلــرف والصناعــات، وتعي
بالصحــة العامــة(، وبالرغــم مــن أن بلديــة رفــح أعــّدت دليــل سياســات مكتوبــة تنظــم تراخيــص عمــل احلــرف والصناعــات، 
فإنهــا ترتكــز علــى قانــون احلــرف والصناعــات رقــم 32 للعــام 1927، واألمــر رقــم 413 لســنة 1972 بشــأن تنظيــم احلــرف، 
ونظــام ضريبــة احلــرف واملهــن لالتصــاالت الالســلكية للعــام 2012، وقانــون تنظيــم املــدن رقــم 28 للعــام 1936 قانــون 
العقوبــات الفلســطيني 36/74، نظــام بشــأن تنظيــم عمليــات صــب اخلرســانة للعــام 2013، نظــام تشــوين الرمــل واحلصمــة 
ومــواد البنــاء للعــام 2012 ، نظــام رقــم 2 للعــام 1992 بشــأن ســرقة شــبكات امليــاه، نظــام املــكاره الصحيــة لســنة 2013 53. 

5.2 ما مدى تطبيق تلك األنظمة واإلجراءات؟ وهل تطبق بفاعلية؟
ــر  ــذا املؤش ــتحق ه ــد اس ــرف، فق ــص واحل ــة يف بالتراخي ــدة وفّعال ــراءات موح ــة وإج ــح ألنظم ــة رف ــق بلدي ــة لتطبي نتيج

ــد.  ــة جي درج

جيد     متوسط    ضعيف

اجلميــع  علــى  واحلــرف  الترخيــص  إجــراءات  تطبيــق  ويتــم  واحلــرف،  للتراخيــص  دليــل  رفــح  بلديــة  لــدى  يوجــد 
اجلهــات  تعــدد  ذلــك  يف  ويســاعد  السياســية،  اخللفيــة  أو  اجلغرافيــة  املنطقــة  عــن  النظــر  وبغــض  متييــز،  بــدون 
الرقابــة  دائــرة  احلــرف،  دائــرة  القانونيــة،  )الدائــرة  مثــل  واحلــرف،  التراخيــص  منــح  صالحيــة  تقتســم  التــي 
الســواء54. حــد  علــى  والصغيــرة  الكبيــرة  للمشــاريع  الوصــول  علــى  البلديــة  وحتــرص  الــخ(،   ... احلــرف   علــى 

5.3 ما مدى شفافية األنظمة والقوانين التي لها عالقة بالحرف والصناعات؟
نتيجــة لعــدم شــفافية األنظمــة والقوانــني التــي لهــا عالقــة باحلــرف والصناعــات املعمــول بهــا يف بلديــة رفــح، فقد اســتحق 

هــذا املؤشــر درجــة ضعيف. 

جيد     متوسط    ضعيف

ال تقــوم بلديــة رفــح بنشــر األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن البلديــة فيمــا يتعلــق باحلــرف والصناعــات، وبالرغــم مــن توافــر 
دليــل احلــرف والصناعــات إال أن البلديــة تكتفــي بتوفيــره يف املركــز املجتمعــي )قلــم اجلمهــور( ويكــون متــاح للمواطــن يف حــال 
قــام املواطــن بطلــب االطــالع عليــه، ويشــمل دليــل احلــرف والصناعــات إلجــراءات إجنــاز معاملــة إصــدار رخصــة احلــرف 

والصناعــات، وطلــب تعديــل نــوع احلرفــة التكلفــة املتوقعــة، والوثائــق واملســتندات واألوراق املطلوبــة مــن خــارج البلديــة. 

53 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

54 مقابلة: أحمد برهوم مدير قسم قلم الجمهور يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20
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 5.4 هــل هنــاك عمليــات تفتيــش مــن قبــل المجلــس البلــدي علــى الحــرف والصناعــات داخــل حــدود 
      الهيئة المحلية؟

بالرغــم مــن وجــود عمليــات تفتيــش مــن قبــل املجلــس البلــدي علــى احلــرف والصناعــات داخــل حــدود الهيئــة، إال أنــه 
ونتيجــة لضعــف عــدد املفتشــني وعــدم دوريــة عمليــة التفتيــش فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.  

جيد     متوسط    ضعيف

يوجــد يف بلديــة رفــح دائــرة )احلــرف والصناعــات( والتــي يقــع علــى عاتقهــا مســئولية التفتيــش علــى احلــرف والصناعــات يف 
املدينــة، وتقــوم هــذه الدائــرة بالتفتيــش علــى احلــرف والصناعــات جميعهــا وليــس بعضهــا، وتتمتــع هــذه الدائــرة بصالحيــات 
واســعة يف مجــال التفتيــش واتخــاذ القــرارات املناســبة لتصويــب األوضــاع مثــل )إيقــاف ترخيــص، عــدم منــح رخصــة.. الــخ(، 
وميكــن للمواطنــني املتضرريــن تقــدمي شــكوى يف املركــز املجتمعــي، والــذي بــدوره يولهــا للرئيــس والــذي يقــوم بتحويلهــا للقســم 
املختــص يف البلديــة للــرد عليهــا ومــن ثــم تعــود للرئيــس التخــاذ القــرار النهائــي فيهــا. ويقــوم العاملــني يف دائــرة )احلــرف 
والصناعــات( بتقــدمي تقاريرهــم لرئيــس الدائــرة والــذي بــدوره يقــوم بتقــدمي تقريــره لرئيــس البلديــة، وتعانــي هــذه الدائــرة 

مــن النقــص احلــاد يف عــدد املفتشــني. 

شفافية الموازنة:  6
6.1 هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب إعداد الموازنة بالتعاون مع المجتمع المحلي؟

ال تنــص األحــكام القانونيــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة علــى ضــرورة إشــراك املجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة 
الســنوية للبلديــة، وألنــه ال يوجــد دور واضــح للمجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة الســنوية فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى 

درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف

ينــص قانــون الهيئــات احملليــة يف املــادة )31( علــى أن )توضــع للهيئــة احملليــة موازنــة ســنوية يُعمــل بهــا بعــد إقرارهــا مــن قبــل 
املجلــس، وتصديقهــا مــن قبــل الوزيــر، ويجــوز وضــع مالحــق للموازنــة بالطريــق نفســه(. ووفقــا للمادة )33( مــن القانون أصدر 
وزيــر احلكــم احمللــي النظــام املالــي للهيئــات احملليــة يف نيســان 1999، وهــو يتضمــن اإلجــراءات الالزمــة لكثيــر مــن األمــور 
يف الهيئــات احملليــة، ومنهــا املوازنــة الســنوية. ثــم صــدرت عــن الوزيــر تعليمــات إعــداد املوازنــة يف عــام 2005، والتــي تشــمل 
مفهــوم املوازنــة، وأنواعهــا التشــغيلية والربحيــة واإلمنائيــة، ومرفقاتهــا، وهيكلهــا العــام، ومراحــل إعدادهــا، وغيــر ذلــك. ورغم 
 وجــود هــذه األحــكام القانونيــة، إال أن أيــا منهــا ال ينــص علــى التعــاون مــع املجتمــع احمللــي عنــد إعــداد املوازنــة الســنوية55.
ومــن غيــر الواضــح وجــود دور للمواطنــني واملجتمــع احمللــي يف إعــداد موازنــة البلديــة الســنوية، حيــث تبــدأ عمليــة إعــداد 
املوازنــة مــن رؤســاء األقســام بالبلديــة كل حســب قســمه، وترفــع األقســام موازناتهــا إلــى الدائــرة املاليــة التــي تراجــع املوازنــات 

55 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل
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ــى مصادقــة وزارة احلكــم  ــدي إلقرارهــا واحلصــول عل ــم تقــّدم للمجلــس البل ــة، ومــن ث ــة العامــة للبلدي وتوائمهــا مــع املوازن
احمللــي عليهــا56. 

6.2 هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب نشر الموازنة السنوية؟

ألن األحــكام القانونيــة املتعلقــة مبوازنــة الهيئــات احملليــة ال تنــص علــى نشــر املوازنــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 
ضعيــف. 

 جيد     متوسط    ضعيف

لــم تتضمــن األحــكام القانونيــة التــي تنظــم عمــل الهيئــات احملليــة أي نصــوص تتعلــق بنشــر املوازنــة الســنوية، كمــا أن النظــام 
ــس  ــة بعــد إقرارهــا مــن املجل ــى نشــر املوازن ــم يشــير هــو اآلخــر يف أي مــن مــواده إل ــة للعــام 1999 ل ــات احمللي ــي للهيئ املال

البلــدي واملصادقــة عليهــا مــن وزيــر احلكــم احمللــي. 

 6.3 هــل توجــد تشــريعات وأنظمــة تطلــب مــن الهيئــة المحليــة إعــداد موازنــة مبســطة تكــون 
      مفهومة للمواطنين؟

ألن اإلطــار القانونــي واألنظمــة املاليــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة لــم تشــر إلــى ضــرورة إعــداد موازنــة املواطــن، فقــد 
اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف

تركــت القوانــني الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة والنظــام املالــي للهيئــات احملليــة للعــام 1999 محــل اجتهــاد مــن قبــل املجالــس 
البلديــة، فهــذه القوانــني واألنظمــة لــم تتطــرق إلــى مســألة إعــداد موازنــة مبســطة ومفهومــة للمواطنــني )موازنــة املواطــن(. 

6.4 هل هناك أدلة إلعداد ونشر الموازنة؟ وهل هي مفهومة للمواطنين؟

ألن بلديــة رفــح ليــس لديهــا دليــل خــاص بإعــداد املوازنــة الســنوية، كمــا أنهــا ال تقــوم بنشــر املوازنــة الســنوية أو 
تبســيطها للمواطنــني، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف
ال يوجــد لــدى بلديــة رفــح دليــل خــاص بإعــداد ونشــر املوازنــة الســنوية، بــل يتــم العمــل وفــق القوانــني واألنظمــة املعمــول بهــا 
مثــل قانــون هيئــات احمللــي رقــم )1( للعــام 1997م، وتعليمــات إعــداد املوازنــة الصــادرة عــن وزيــر احلكــم احمللــي يف العــام 
2005م، والنظــام املالــي للهيئــات احملليــة للعــام 1999م. وال تقــوم بلديــة رفــح بنشــر املوازنــة الســنوية بــل تكتفــي بإتاحتهــا يف 
حــال طلــب منهــا ذلــك، واملوازنــة يف شــكلها احلالــي تعتبــر غيــر مفهومــة للمواطنــني وحتتــاج إلــى متخصصــني للتعامــل معهــا. 

56 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.
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 مساءلة الجهاز التنفيذي: 7 
7.1 ما مدى فعالية وانتظام الجهاز التنفيذي في تقديم تقارير دورية للمجلس البلدي؟

ألن بلدية رفح لديها نظام تقارير فعال ومنتظم، فقد استحق هذا املؤشر درجة جيد. 

جيد     متوسط    ضعيف

يقــوم رؤســاء األقســام يف بلديــة رفــح بتقــدمي تقاريــر اإلجنــاز والتحديــات والصعوبــات وكيفيــة التغلــب عليهــا ملــدراء الدوائــر، 
والذيــن يقومــون بدورهــم برفــع تقاريرهــم لرئيــس املجلــس البلــدي، ويقــوم الرئيــس بــدوره بتقــدمي موجــز عــن هــذه التقاريــر 
يف اجتماعــات املجلــس البلــدي، وتعتبــر آليــة التواصــل هــي التقاريــر الورقيــة، يتــم حتصيــل التغذيــة الراجعــة بطريقــة شــفوية. 

قيم النزاهة: 8
 8.1 مــا مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي، مثــل مدونــات ســلوك، 

      تلقي الهدايا، اإلبالغ عن الفساد، وتجنب تضارب المصالح؟

ــاء  ــلوك لألعض ــد الس ــة قواع ــل مدون ــذي مث ــم التنفي ــس والطاق ــل الرئي ــة عم ــزز نزاه ــة تع ــك أدل ــة ال متتل ألن البلدي
واملوظفــني، وليــس سياســة الســتقبال الهدايــا، وال دليــل ملنــع تضــارب املصالــح، وتكتفــي بالنصــوص القانونيــة الــواردة يف 

ــي ونظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف.  قانــون هيئــات املجلــس احملل

 جيد     متوسط    ضعيف

ال يوجــد لــدى بلديــة رفــح مدونــة قواعــد ســلوك لألعضــاء أو العاملــني يف املجلــس البلــدي57، كمــاال يوجــد لــدى بلديــة رفــح 
دليــل ينظــم عمليــة اســتقبال الهدايــا، وال يوجــد لــدى البلديــة دليــل لتنظيــم عمليــة اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، أيضــاً فــإن 

بلديــة رفــح لــم تطــّور أي أدلــة تتعلــق بتجّنــب تضــارب املصالــح يف عملهــا58.

وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك نصــوص قانونيــة تشــير إلــى نزاهــة رئيــس املجلــس، مثــل املــادة )5( مــن قانــون الهيئــات احملليــة 
رقــم )1( للعــام 1997م، والــذي ينــص أنــه )يُشــترط فيمــن يُنتخــب رئيســا للمجلــس التفــرغ التــام، وال يجــوز اجلمــع بــني رئاســة 
املجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى. وإذا كانــت لــدى رئيــس املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى، وجــب عليــه تقــدمي اســتقالته 
منهــا أو تركهــا خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس، وإال اعتُبــر ُمقــاال حكمــا بانقضــاء مــدة 

الشــهر املذكــور(. 

كمــا أن نظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة رقــم )3( لســنة 2017 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء يؤكــد علــى تفــرغ رئيــس 
املجلــس وعــدم اجلمــع بــني رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أخــرى )مــادة 3(. 

57 مقابلة: صالح أحمد جرغون – مساعد مدير عام بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/16

58 مقابلة: أحمد برهوم )رئيس قسم قلم الجمهور( بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18
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المشاركة المجتمعية: 9
9.1 ما مدى مشاركة المواطنين في التخطيط وتحديد بنود الموازنة؟

بالرغــم مــن أن بلديــة رفــح تضمــن مشــاركة فاعلــة ومؤثــرة للمجتمــع احمللــي واملواطنــني يف التخطيــط للمشــاريع وإعــداد 
اخلطــة االســتراتيجية، إال أنهــا ال تقــوم مبشــاركة املواطنــني يف إعــداد املوازنــة الســنوية للبلديــة، ولذلــك فقــد اســتحق 

هــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف

حتــرص بلديــة رفــح علــى مشــاركة املواطنــني )مؤسســات املجتمــع احمللــي، جلــان األحيــاء، أعضــاء امللتقــى البلــدي( يف جلــان 
إعــداد اخلطــة االســتراتيجية للبلديــة يف املجــاالت )البيئــة والبنيــة التحتيــة، تنميــة االقتصــاد احمللــي، التنميــة املجتمعيــة، 
ــة دور  ــب اللجــان املختلف ــث تلع ــة حي ــة مشــاركة فاعل ــني يف هــذه العملي ــر مشــاركة املواطن ــم الرشــيد(، وتعتب اإلدارة واحلك
رئيســي يف إعــداد الرؤيــة التنمويــة ملدينــة رفــح ل 16 عــام القادمــة59. وعلــى صعيــد املوازنــة الســنوية فــإن األمــر مختلــف، 

فكمــا مت اإلشــارة بالســابق فــإن البلديــة ال تقــوم بإشــراك املواطنــني يف عمليــة إعــداد املوازنــة الســنوية للبلديــة. 

9.2 هل يتم عقد اجتماعات دورية في جلسات مفتوحة يشارك فيها المواطنون؟

ألن بلديــة رفــح حتــرص علــى عقــد اجتماعــات دوريــة مــع املواطنــني واملشــاركة يف اللقــاءات املفتوحــة التــي ينظمهــا 
ــد.  ــة جي ــى درج ــر عل ــذا املؤش ــل ه ــد حص ــي، فق ــع املدن املجتم

جيد     متوسط    ضعيف

تولــي بلديــة رفــح أهميــة كبيــرة لالجتماعــات الدوريــة مــع اجلمهــور، حيــث تخصــص البلديــة يــوم الثالثــاء مــن كل أســبوع 
ــني  ــس ملشــاكل املواطن ــث يســتمع الرئي ــوح«، حي ــوم املفت ــا يســمى »الي ــة وهــو م ــس البلدي ــب رئي ــور يف مكت الســتقبال اجلمه
وحلهــا، وخــالل العــام )2017( مت مقابلــة )1440( مواطــن مبعــّدل )30( مواطــن يوميــاً، كمــا قــام املجلــس البلــدي بعقــد قرابــة 

)55( لقــاء مــع جلــان األحيــاء لعــرض القضايــا املهمــة بخصــوص املجتمــع احمللــي60. 

وحتــرص البلديــة علــى املشــاركة باللقــاءات التــي تعقدهــا املؤسســات األهليــة مــع املواطنــني، حيــث تشــارك البلديــة مــن خــالل 
رئيــس البلديــة ومــدراء األقســام ذات العالقــة، وخــالل العــام 2017 شــاركت البلديــة بالعديــد مــن اللقــاءات املفتوحــة التــي 

جمعــت بــني املواطــن واملســئول. 

59 التقرير السنوي العام لبلدية رفح للعام 2017.

60 التقرير السنوي العام لبلدية رفح للعام 2017.
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ثالثا: النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل
يشــمل موضــوع النظــام الهيكلــي تســعة محــاور، هــي: كفايــة املصــادر، االســتقاللية واحلياديــة، الشــفافية يف نظــام املشــتريات 
لعامــة، دعــم مبــادرات املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة( االنفتــاح واملشــاركة )جمــع الضرائــب( فحــص نظــام جبايــة الضرائــب، 
حمايــة حقــوق امللكيــة واألراضــي، شــفافية اإلدارة( نشــر املعلومــات العامــة )مســاءلة مــزودي اخلدمــة العامــة، ونزاهــة مقدمــي 

اخلدمــة العامــة( نزاهــة شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــون(.

1. كفاية المصادر
ــة المحليــة توفيرهــا  ــى الهيئ ــون، والواجــب عل  1.1 مــا مــدى توفــر الخدمــات المتنوعــة المحــددة بالقان

      للمواطنين؟

بســبب توفيــر بلديــة رفــح للخدمــات املتنوعــة واحملــددة يف القانــون، وتقدميهــا للمواطنــني رغــم بعــض العقبــات املاليــة 
الناجتــة عــن احلصــار والعقوبــات علــى قطــاع غــزة وتراجــع نســبة التــزام املواطنــني بســداد املســتحقات املتراكمــة عليهــم 

للبلديــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف
أوضحــت املــادة رقــم )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997م جميــع املهــام واخلدمــات التــي يجــب علــى الهيئــة 

احملليــة تقدميهــا للمواطنــني، وبشــكل عــام فــإن بلديــة رفــح تقــوم بتقــدمي مجموعــة كبيــرة مــن هــذه اخلدمــات مثــل: 

تقــوم البلديــة بتوســعة الطــرق القائمــة إضافــًة لشــق الطــرق اجلديــدة وتعبيدهــا يف مناطــق النفــوذ املختلفــة،  –
باإلضافــة جلميــع أعمــال الصيانــة والترميــم والتطويــر لهــذه الطــرق، كذلــك تقــوم البلديــة بصيانــة أرصفــة وحتديــد 
خطــوط املشــاة عليهــا وحتديــداً تلــك التــي تتعــرض ألعمــال التدميــر والتخريــب بســبب االجتياحــات والقصــف مــن 
قبــل االحتــالل اإلســرائيلي. وكذلــك فــإن البلديــة تعمــل علــى تركيــب وصيانــة اإلشــارات املروريــة الضوئيــة وإنــارة 

وتشــجير الشــوارع واملياديــن العامــة.

تقــوم البلديــة ضمــن عمليــات التنظيــم اخلاصــة باحلــرف واملهــن والصناعــات بإصــدار شــهادات الترخيــص الالزمــة  –
ــي وجهــات االختصــاص األخــرى لتفــادي  ــا، وفــق أنظمــة وقواعــد األمــن والســالمة بالتنســيق مــع الدفــاع املدن له
احلــوادث واملخاطــر الصحيــة والبيئيــة التــي قــد تنشــأ عــن املمارســات اخلاطئــة لتلــك احلــرف علــى العاملــني فيهــا 
وعلــى املجتمــع بشــكٍل عــاٍم والســكان املجاوريــن لهــا، وحتديــداً تلــك احلــرف التــي ينتــج عنهــا مخلفــات كثيــرة كامليــاه 
العادمــة أو أيــة مــواد صلبــة أخــرى أو الضوضــاء وملوثــات الهــواء الناجتــة عــن انبعــاث الغــازات واألدخنــة لبعــض 

املهــن.

تقــدم البلديــة للمواطنــني مزيجــاً مختلفــاً مــن التســهيالت لتعينهــم علــى تســيير أمــور حياتهــم اليوميــة بــكل ســهولٍة  –
ويســٍر، حيــث تســخر جميــع معداتهــا وآلياتهــا يف خدمــة املواطنــني يف النقــل واإلمــداد والدعــم اللوجســتي خاصــًة 
وقــت الطــوارئ واألزمــات التــي تعصــف باملنطقــة مقــدرًة الظــروف اإلنســانية الصعبــة التــي يعيشــها شــعبنا كخدمــات 
نقــل ميــاه الشــرب ملخيمــات اإليــواء واملناطــق التــي تتعــرض لكــوارث. وكذلــك املســاعدة يف توســعة وإعــادة ترميــم 
وتســوية الشــوارع وإزالــة مخلفــات البنــاء أو الهــدم. واملســاهمة يف إطفــاء احلرائــق؛ باإلضافــة خلدمــة كســح املجــاري 

مــن احلفــر االمتصاصيــة يف املناطــق املهمشــة غيــر املشــمولة بعــد بخدمــات الصــرف الصحــي.

تقــدم البلديــة خدمــة امليــاه للمواطنــني، حيــث تصــل شــبكة امليــاه إلــى جميــع الســكان يف املدينــة، كمــا تقــوم البلديــة  –
بتعقيــم اآلبــار وكلــورة امليــاه والتحاليــل الالزمــة جلــودة امليــاه بشــكٍل دورٍي لضمــان وصولهــا للمواطنــني خاليــًة مــن 
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أي تلــوث؛ إضافــًة لقيامهــا بعمليــات التطويــر والصيانــة الدوريــة لآلبــار والشــبكة، وفحــص كفــاءة الشــبكة شــهرياً. 
وتقــّدر قيمــة إجمالــي املشــاريع املنفــذة خــالل الفتــرة )2017-2018( بواســطة بلديــة رفــح ومصلحــة ميــاه الســاحل 

 .61)$15.315.136(

كمــا تقــّدم البلديــة خدمــات الصــرف الصحــي يف مختلــف مناطــق النفــوذ، يتــم ترحيــل الصــرف الصحــي مــن خــالل 
محطــات الضــخ الرئيســية إضافــًة للعديــد مــن احملطــات الفرعيــة التــي تضــخ امليــاه املجمعــة إلــى أحــواض املعاجلــة. 

وتقــوم البلديــة ســنوياً وقبيــل موســم األمطــار بجميــع أعمــال الصيانــة املطلوبــة للمناهــل ومصائــد ميــاه األمطــار يف 
الشــوارع، وتنظيفهــا لضمــان تصريــف ميــاه األمطــار بــدون أيــة معوقــات، مبــا يضمــن ســرعة التخلــص منهــا، وعــدم 
جتمعهــا أو تســربها ملنــازل املواطنــني ذات املناســيب املنخفضــة عــن الشــوارع، خاصــًة يف أوقــات الــذروة واألمطــار 

الغزيــرة. 

حتــرص البلديــة علــى تطويــر مناطــق النفــوذ وتنظيمهــا مــا بــني عمرانيــة وصناعيــة وزراعيــة وســياحية، واحملافظــة  –
علــى التــراث، واحلــد مــن التعديــات علــى األراضــي. كذلــك تقــوم بعمليــات تنظيــم األســواق والطرقــات، وإجنــاز رفــع 
مســاحي شــامل ملناطــق النفــوذ، وإصــدار املواقــع العامــة واخلاصــة، وكذلــك إعــداد املخططــات الهيكليــة والتفصيليــة 
لعشــرات الســنوات املقبلــة، وتنظيــم اســتخدامات األراضــي، وفتــح طــرق جديــدة، وحتديــد املرافــق واخلدمــات 

واملناطــق اخلضــراء، ومالحقــة املبانــي العشــوائيٍة.

تواجــه البلديــة الكثيــر مــن التحديــات نظــراً للظــروف الصعبــة التــي متــر بهــا البلديــة مثــل نقــص املعــدات واآلليــات  –
والوقــود. وتقــوم البلديــة بجمــع النفايــات الصلبــة، ومخلفــات البنــاء واألتربــة من الشــوارع العامة والفرعية واألســواق 
ــر  ــاً للمعايي ــك طبق ــدة لذل ــات املع ــل النفاي ــات نق ــق العامــة واخلاصــة. باســتخدام شــاحنات وســيارات وآلي واملراف

البيئيــة الســليمة. حيــث تقــوم البلديــة بجمــع وترحيــل النفايــات الصلبــة وفــق اجلــدول التالــي62: 

اإلجمالي بالكوبالكمية املرحلة
83200كمية النفايات 

3210كمية الردم والطمم والرمل 
3325كمية البيسكورس
47479كميات األونروا 

137214اإلجمالي

وتعانــي بلديــة رفــح مــن أزمــة ماليــة خانقــة بــدأت بعــد االنتخابــات احملليــة األخيــرة واســتمرت حتــى هــذا اليــوم، وقــد بذلــت 
البلديــة جهــود كبيــرة لتوفيــر مصــادر متويــل بديلــة لكــن ونتيجــة للعقوبــات األخيــرة التــي فرضــت علــى قطــاع غــزة فقــد عــادت 
األزمــة املاليــة مــن جديــد وانعكســت علــى توقــف شــبه كلــي للتوظيــف واالعتمــاد علــى العقــود املؤقتــة63. وبشــكل عملــي فــإن 
بلديــة رفــح تقــوم بتقــدمي هــذه اخلدمــات للمواطنــني، لكــن ونتيجــة لألوضــاع الصعبــة التــي يعانــي منهــا قطــاع غــزة والتــي 
انعكســت علــى قــدرات وإمكانيــات البلديــة الفنيــة واملاليــة والبشــرية، فبلديــة رفــح كغيرهــا مــن باقــي البلديــات تعانــي مــن 
أزمــات متكــررة يف خدمــات مهمــة مثــل امليــاه والصــرف الصحــي والنفايــات نتيجــة لتراجــع التــزام املواطنــني بدفع املســتحقات 

املتراكمــة عليهــم النقطــاع التيــار الكهربائــي وتوقــف تزويــد البلديــة بالوقــود مــن اجلهــات الدوليــة املانحــة.64

61  التقرير السنوي العام لبلدية رفح )2017(

62  التقرير السنوي العام لبلدية رفح )2017(

63 مقابلة: عبد الفتاح عزام مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20

64 مقابلة: صبحي رضوان رئيس املجلس البلدي بتاريخ 2018/10/16.



النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئات احلكم احمللي

34

1.2 ما مدى وجود مصادر مالية، وبنية تحتية، وموارد بشرية، كافية للهيئة لممارسة مهامها؟
ــوارد  ــة وم ــة حتتي ــة وبني ــادر مالي ــود مص ــدم وج ــبب ع ــن بس ــني، لك ــات للمواطن ــدمي اخلدم ــح بتق ــة رف ــاد بلدي ــن اجته ــم م بالرغ

ــط. ــة متوس ــر درج ــذا املؤش ــتحق ه ــد اس ــح، فق ــة رف ــة يف بلدي ــرية كافي بش

جيد     متوسط    ضعيف
نتيجــة للحصــار اإلســرائيلي املفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2006، وتداعيــات االنقســام الفلســطيني يف العــام 2007، 
ــّدرات  ــر واســعة ملق ــات تدمي ــا عملي ــي صاحبه ــى قطــاع غــزة )2008-2012-2014( والت والعــدوان اإلســرائيلي املتكــرر عل
البلديــة وجتريــف للبنيــة التحتيــة يف مختلــف مناطــق قطــاع غــزة، باإلضافــة إلــى العقوبــات املفروضــة علــى قطــاع غــزة، فــإن 
بلديــة رفــح تعانــي مــن أزمــة ماليــة خانقــة مثلهــا مثــل باقــي البلديــات نتيجــة تراجــع قــدرة املواطنــني علــى الوفــاء بالتزاماتهــم 
جتــاه البلديــة حيــث بلــغ صــايف الديــون املســتحقة للبلديــة علــى املواطنــني ووزارة املاليــة حتــى نهايــة العــام 2017 مبلــغ وقــدره 
)56.528.507( شــيكل، يف حــني بلغــت الديــون املســتحقة علــى البلديــة خــالل الســنوات الثــالث )2015-2017( قرابــة 
)50.000.000( شــيكل، كمــا بلــغ حجــم مصروفــات البلديــة خــالل العــام 2017 مبلــغ وقــدره )19.545.153( شــيكل حيــث 

بلــغ حجــم الرواتــب مبلــغ وقــدره )11.382.940( شــيكل أي مــا نســبته %84 مــن إجمالــي مصروفــات البلديــة65.  

كما أن هذه األوضاع املالية أثرت على قدرة بلدية رفح يف توفير ما حتتاجه من املوارد البشرية، حيث باتت البلدية تعتمد على 
التشغيل بنظام العقود املؤقتة لسد الفراغات يف هيكلية البلدية، حيث بلغ عدد املوظفني العاملني يف البلدية حتى نهاية العام 
 )2017( )374( موظف وموظفة موزعني على النحو التالي )12 متطوع مبكافأة، 116 مقطوعية، 14 مياومة، 232 دائمني(66

 .

ملعــب  معشــبة،  فيفــا  مالعــب  عامــة،  مكتبــة  بلــدي،  مســلخ  املركــزي،  رفــح  )ســوق  رفــح  بلديــة  لــدى  ويجــد 
موزعــني  ميــاه  بئــر   )14( رفــح  بلديــة  لــدى  يوجــد  كمــا  النفايــات،  نقــل  وآليــات  وســيارات  شــاحنات  بلــدي، 
آليــات   )9( البلديــة  لــدى  ويتوافــر  كوب/ســاعة(،   120( قرابــة  بئــر  كل  وينتــج  رفــح،  مناطــق  مختلــف  علــى 
ســيارات67.  )9( وعــدد  قــاّلب  شــاحنات   )2( عــدد  إلــى  باإلضافــة  رافعــة،   )2( وعــدد  تراكتــور   )3(  وعــدد 

65 التقرير السنوي العام لبلدية رفح )2017(.

66 التقرير السنوي العام لبلدية رفح )2017(.

67 مقابلة: م.سمري برهوم – مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20.
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2. االستقاللية والحيادية: 
2.1 إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية ودون ضغوط سياسية أو غيرها؟

بالرغــم مــن تأكيــد البلديــة علــى اتباعهــا أقصــى دروب املهنيــة يف التعامــل مــع املواطنــني والتــزام احلياديــة وعــدم تعرضهــا 
للضغــوط السياســية، إال انــه وبســبب عــدم توافــر وثائــق توضــح هــذا التوجــه، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

جيد     متوسط    ضعيف

يعمــل مــدراء األقســام ورئيــس املجلــس البلــدي مبهنيــة عاليــة بعيــداً عــن الضغوطــات السياســية، فــال مــكان للواســطة أو 
احلزبيــة السياســية يف عمــل البلديــة كونهــا تخــدم جميــع املواطنــني بــال اســتثناء بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم احلزبيــة أو 
خلفياتهــم السياســية، وهــو مــا تؤكــد عليــه البلديــة يف جميــع لقاءاتهــا68. لكــن ال يوجــد أي تعليمــات صــادرة بهــذا اخلصــوص 
خاصــة أن املجلــس البلــدي يتبــع خلفيــة سياســية واحــدة ومت تعيينــه مــن احلكومــة يف قطــاع غــزة وليــس مــن خــالل االنتخــاب 

وهــو مــا يتطلــب أن تبــذل البلديــة املزيــد مــن اجلهــود لتوثيــق هــذه املهنيــة. 

ــة،  ــة ومحصن ــف نزيه ــة التوظي ــل سياس ــراءات تجع ــة وإج ــة وأنظم ــكام قانوني ــد أح ــل توج  2.2 ه
      وبعيدة عن التأثر بمظاهر الفساد كالواسطة والمحسوبية والمحاباة؟

بالرغــم مــن وجــود أحــكام قانونيــة وأنظمــة حتّصــن سياســة التوظيــف من التأثــر مبظاهر الفســاد كالواســطة واحملســوبية 
ــد  ــي ال يوج ــة والت ــود املؤقت ــام العق ــل بنظ ــة العم ــاع سياس ــف واتب ــراءات التوظي ــل إلج ــود دلي ــدم وج ــإن ع ــاة، ف واحملاب

إجــراءات محــددة التباعهــا، فــإن هــذا املؤشــر حصــل علــى درجــة ضعيــف. 

 جيد     متوسط    ضعيف

ورد يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2017 بشــأن نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة، ويف املــادة )4( 
منــه، 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 القوانــني واألنظمــة املتعلقــة 
بالهيئــات احملليــة. إال أن املــادة )44( مــن 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.

ــي  ــة رفــح فإنــه ال يوجــد دليــل يحــدد إجــراءات التوظيــف بــل يتــم االعتمــاد علــى سياســة وتعليمــات احلكــم احملل ويف بلدي
يف عمليــة التوظيــف، حيــث تتــم عمليــة التوظيــف بنــاء علــى احلاجــة، وتقــوم البلديــة بعمــل إعــالن للوظيفــة دائمــاً، وتعقــد 

املقابــالت للمتقدمــني، ونتيجــة لألزمــة املاليــة فــإن البلديــة تعتمــد سياســة العمــل بنظــام العقــود69.  

68 مقابلة: صبحي رضوان مع رئيس املجلس البلدي بتاريخ 2018/10/16

69 مقابلة: عبد الفتاح عزام مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20
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3. الشفافية في نظام المشتريات العامة
3.1 هل يوجد نظام مكتوب للمشتريات والعطاءات؟

بسبب وجود نظام مكتوب ومنشور للمشتريات والعطاءات يف الهيئات احمللية استحق هذا املؤشر درجة جيد.

جيد     متوسط    ضعيف

يوجــد نظــام توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1998 الصــادر عــن وزيــر احلكــم احمللــي، واملنشــور 
علــى املوقــع اإللكترونــي للــوزارة. يتضمــن هــذا النظــام الكثيــر مــن األحــكام املتعلقــة بتوريــد املشــتريات وتنفيــذ العطــاءات يف 

الهيئــات احملليــة، ومنهــا بالطبــع بلديــة رفــح.

يوجــد لــدى بلديــة رفــح دائــرة مختصــة يف العطــاءات والتوريــدات واملشــتريات وهــي الدائــرة املاليــة – قســم املشــتريات 
والتــي يتحمــل موظفيهــا املســئولية القانونيــة عــن قانونيــة اإلجــراءات ويف العــادة يراقــب رئيــس املجلــس البلــدي علــى أداء 

الدائــرة املاليــة باإلضافــة إلــى جهــات خارجيــة مــن وزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة العامــة.  

3.2 هل يتم االلتزام بأحكام نظام العطاءات والمشتريات في الواقع العملي؟

بســبب التــزام بلديــة رفــح بأحــكام نظــام العطــاءات واملشــتريات، وقيــام دائــرة الرقابــة يف البلديــة بالرقابــة علــى ذلــك، 
اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد. 

جيد     متوسط    ضعيف

تلتــزم بلديــة رفــح بأحــكام نظــام العطــاءات واملشــتريات املعمــول بــه، فبلديــة رفــح حتــرص علــى الفصــل يف الســلطات 
والصالحيــات املتعلقــة مبمارســات الشــراء يف البلديــة، حيــث تبــدأ عمليــة الشــراء مــن إعــداد طلــب الشــراء مــن قبــل 
املوظف/الدائــرة املختصــة، ويشــترط أن يوافــق عليــه رئيــس القســم، ويتــم دراســة اجلوانــب الفنيــة والقانونيــة قبــل إعــداد 
ــى،  ــام باحلــد األدن ــدة )3( أي ــرر اإلعــالن مل ــث يتك ــة، حي ــم اإلعــالن يف الصحــف عــن عطــاءات البلدي كراســة العطــاء، ويت
وتقــوم البلديــة بفتــح املظاريــف بشــكل علنــي يف حضــور املتقدمــني مــن خــالل جلنــة فتــح العطــاءات، وتتكــون جلنــة البــث يف 
العطــاءات مــن املستشــار القانونــي، الدائــرة املاليــة، 3 أعضــاء مختلفــني70، وتشــرف دائــرة الرقابــة باإلشــراف علــى عمليــات 
ــواردة يف  ــة ال ــم وفــق املواصفــات الفني الشــراء مــن خــالل مراجعــة ســالمة اإلجــراءات املتبعــة والتحقــق مــن أن التنفيــذ يت

ــرة الترســية71.  مذك

4 دعم مبادرات المشاركة والمساءلة المجتمعية )االنفتاح والمشاركة (
ــة  ــاءات مجتمعي ــذ لق ــم تنفي ــة يدع ــل الهيئ ــي عم ــال ف ــراء فّع ــام أو إج ــود نظ ــدى وج ــا م   4.1 م

       للمساءلة والتفاعل والمشاركة في اتخاذ القرارات؟

70 مقابلة: محمد مايض – رئيس قسم املشرتيات يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

71 مقابلة: م.سمري برهوم – مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20.
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بســبب عــدم وجــود نظــام وإجــراء فعــال يدعــم تنفيــذ وتنظيــم لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ 
القــرارات، يف هيئــات احلكــم احمللــي بشــكل عــام، ولكــن بســبب قيــام املجلــس البلــدي يف رفــح بعقــد عــدد كبيــر مــن اللقــاءات 

املجتمعيــة، اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

جيد     متوسط    ضعيف

واملشــاركة  للمســاءلة  مجتمعيــة  لقــاءات  عقــد  إلــى  تدعــو  أحكامــا  احملليــة  بالهيئــات  املتعلقــة  التشــريعات  تتضمــن  ال 
املجــال  وتتيــح  املواطنــون،  فيهــا  يشــارك  عامــة  جللســات  عمــل  تقاليــد  توجــد  ال  وتاريخيــا  القــرارات.  اتخــاذ  يف 
الهيئــات  بــني  العالقــة  تتميــز  عــام،  وبشــكل  احملليــة.  املجالــس  وبــني  بينهــم  والتفاعــل  واملقترحــات  اآلراء  لتقــدمي 
يضعــف  الــذي  األمــر  املواطنــني،  قبــل  مــن  املجتمعيــة  املســاءلة  مفهــوم  بضعــف  واملواطنــني  فلســطني  يف  احملليــة 
الضرائــب  دافعــي  حــق  ومفهــوم  املواطنــة،  مفهــوم  غيــاب  بســبب  وذلــك  احملليــة،  الهيئــات  علــى  اجلمهــور  رقابــة 
وفعالياتهــا72. احملليــة  الهيئــة  نشــاطات  علــى  وانفتاحــه  املواطــن  مشــاركة  عــدم  يســبب  ممــا  احملليــة،  الهيئــات   يف 
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد متــت اإلشــارة ســابقاً يف هــذه الدراســة ان البلديــة تولــي أهميــة كبيــرة للقــاءات املجتمعيــة ومشــاركة 

املواطنني. 

 4.2 هل يتم االلتزام بذلك النظام في الواقع العملي؟

بالرغــم مــن عــدم وجــود نظــام يدعــم تنفيــذ وتنظيــم لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات، ولكــن 
ألن بلديــة رفــح تعقــد الكثيــر مــن اللقــاءات املجتمعيــة فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف

علــى أرض الواقــع فــإن بلديــة رفــح تولــي أهميــة كبيــرة لالجتماعــات الدوريــة مــع اجلمهــور كمــا متــت اإلشــارة ســابقاً يف هــذه 
الدراسة. 

5 جمع الضرائب

  5.1 هــل توجــد آليــات واضحــة وأنظمــة محــددة وشــفافة لجمــع الضرائــب والرســوم، والتــي تشــمل 
       كافة فئات المجتمع؟

ألن بلديــة رفــح لديهــا أنظمــة وآليــات واضحــة محــددة جلمــع الضــراب والرســوم، لكنهــا غيــر شــفافة فقــد اســتحق هــذا 
املؤشــر درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف
يشــير قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 إلــى دور الهيئــات احملليــة يف جمــع الضرائــب والرســوم، كضريبــة األبنيــة 

72 عزيز كايد، النزاهة والشفافية واملساءلة يف الخدمات التي تقدمها الهيئات املحلية للمواطنني، أمان، 2010 .
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ــة جمــع هــذه الضرائــب  ــى أن آلي ــة يشــير إل ــات احمللي ــه يف الهيئ ــي املعمــول ب واألراضــي ورســوم اخلدمــات. والواقــع العمل
والرســوم تتــم بإحــدى طريقتــني، ضرائــب ورســوم جتمعهــا الهيئــة احملليــة مباشــرة مــن املواطنــني واملشــتركني يف اخلدمــات، 
وضرائــب ورســوم تتــم جبايتهــا مــن قبــل وزارة املاليــة، ثــم يتــم حتويلهــا للهيئــات احملليــة كضريبــة األمــالك ورســوم النقــل علــى 

الطــرق، مقابــل نســبة مئويــة تخصمهــا وزارة املاليــة بــدل نفقاتهــا اإلداريــة73.

تتبــع بلديــة رفــح آليــات واضحــة يف عمليــة حتديــد الرســوم علــى اخلدمــات والضرائــب التــي تشــمل كافــة فئــات املجتمــع لكــن 
هــذه األنظمــة واآلليــات غيــر منشــورة، حيــث ترتكــز البلديــة علــى قانــون احلــرف والصناعــات رقــم 32 للعــام 1927، 

واألمــر رقــم 413 لســنة 1972 بشــأن تنظيــم احلــرف ، ونظــام ضريبــة احلــرف واملهــن لالتصــاالت الالســلكية للعــام 2012، 
نظــام اللوحــات اإلعالنيــة لبلديــة جباليــا للعــام 1998 و2005 وتعديالتــه، وقانــون تنظيــم املــدن رقــم 28 للعــام 1936 قانــون 
ــات صــب  ــم عملي ــام 1998، نظــام بشــأن تنظي ــة للع ــات الفلســطيني 36/74 نظــام ورســوم إشــغال الطــرق واألرصف العقوب
اخلرســانة للعــام 2013، نظــام تشــوين الرمــل واحلصمــة ومــواد البنــاء للعــام 2012 ، نظــام رقــم 2 للعــام 1992 بشــأن ســرقة 

شــبكات امليــاه، نظــام املــكاره الصحيــة لســنة 2013.

وتقــوم البلديــة بتحصيــل الضرائــب مــن جميــع املواطنــني بــال اســتثناء، لكــن تواجــه البلديــة صعوبــة يف حتصيــل الضرائــب 
نتيجــة تــردي األوضــاع االقتصاديــة وهــو مــا دفــع البلديــة لتقــدمي تســهيالت يف عمليــة التحصيــل مبــا يكفــل حــق البلديــة 

ويتناســب مــع قــدرة املواطــن74.

  5.2 هــل نظــام جمــع الضرائــب يحمــي ويكفــل ويحــد مــن حــاالت التالعــب واالبتــزاز والمحســوبية؟ 
       وهل يتم تطبيق ذلك؟ 

املؤشــر درجــة متوســط.  اســتحق هــذا  التالعــب واحملســوبية، فقــد  مــن  الضرائــب ال يكفــل احلــد   ألن نظــام جمــع 
 

جيد     متوسط    ضعيف

نظــام جمــع الضرائــب يف بلديــة رفــح محوســب وهنــاك نظــام مالــي، لكــن يقــوم موظفــي التحصيــل بإدخــال البيانــات املاليــة 
علــى احلاســوب، وتتــم عمليــة اجلبايــة بنــاء علــى آليــات محــددة توضــح التكاليــف املاليــة للدفــع، لكــن تقــوم كل دائــرة 
باســتخراج وصــل الدفــع للمواطــن ومــن ثــم يتــم حتصيــل الضرائــب اخلاصــة بهــا ومــن ثــم تقــوم بتوريدهــا للدائــرة املاليــة 

املختصــة. 

ويقــوم املجلــس البلــدي بالنظــر يف طلبــات اإلعفــاء والتخفيضــات، وتقــوم وحــدة الرقابــة الداخليــة واملدقــق الداخلــي بالرقابــة 
علــى أداء جنــاة الضرائــب مــن املواطنــني، لكــن مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان هنــاك جــرد يومــي للصنــدوق أم ال، ومــن غيــر 

الواضــح مــا إذا كان مــن يقــوم بجــرد الصنــدوق هــو نفســه مــن يقــوم بتحصيــل األمــوال اخلاصــة بالضرائــب.  

73 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل

74 مقابلة: م.سمري برهوم – مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20.
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6 حماية حقوق الملكية واألراضي

ــب  ــاء والضرائ ــح رخــص البن ــة تنظــم من   6.1 هــل توجــد أنظمــة وقوانيــن واضحــة ومحــددة ومكتوب
      والرسوم عليها؟

بســبب وجــود أنظمــة واضحــة ومحــددة ومكتوبــة تنظــم منــح رخــص البنــاء والرســوم، اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 
جيد. 

جيد     متوسط    ضعيف

ــس  ــم )6( لســنة 2011 الصــادر عــن مجل ــم رق ــة والتنظي ــق نظــام األبني ــاء ورســومها وف ــق برخــص البن ــا يتعل ــم م ــم تنظي يت
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 

ــاء75. للبن

 6.2 هل يتم االلتزام العملي بأنظمة منح تراخيص البناء؟

نتيجة لاللتزام العملية بأنظمة منح تراخيص البناء يف بلدية رفح، فقد استحق هذا املؤشر درجة جيد. 

جيد     متوسط    ضعيف

بلديــة رفــح تقــوم بتطبيــق نظــام منــح رخــص البنــاء والضرائــب والرســوم، ويوجــد لــدى البلديــة تعليمــات خاصــة باخلدمــات 
باألبنيــة منشــورة يف دليــل خدمــات اجلمهــور، يتــم بنــاًء عليهــا توضيــح الرســوم والفتــرة الزمنيــة الالزمــة لإلجنــاز ومســار 
العمــل، وذلــك بالنســبة لــكل مــن إصــدار رخصــة بنــاء جديــد، وجتديــد رخصــة بنــاء قائــم، وإضافــة ملحــق، وطلــب تعديــل 

اســتخدام بنــاء، وطلــب ترميــم بنــاء، وحتــى طلــب هــدم بنــاء. 

 7 شفافية اإلدارة )نشر المعلومات العامة(

ــرارات  ــاطات والق ــول النش ــات ح ــفافية المعلوم ــزز ش ــي تع ــة الت ــكام القانوني ــر األح ــل تتوف   7.1 ه
       الصادرة؟

بســبب عــدم توفــر األحــكام القانونيــة التــي تعــزز شــفافية املعلومــات حــول النشــاطات والقــرارات الصــادرة، اســتحق هــذا 
املؤشــر الدرجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف

تكتفــي التشــريعات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة، مــن قوانــني وأنظمــة وقــرارات، باإلشــارة إلــى التقاريــر املختلفــة، ورفعهــا إلــى 
وزارة احلكــم احمللــي، وال تشــير إلــى نشــر هــذه التقاريــر بوســائل النشــر املختلفــة، وال تلــزم الهيئــات احملليــة بنشــر قراراتهــا 

75 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل
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للجمهــور، وال النشــاطات التــي تقــوم بهــا، أو تخطــط لهــا. كمــا أن مشــروع قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات مــا زال لــم 
يخــرج إلــى حيــز التنفيــذ. يعكــس ذلــك أن األحــكام القانونيــة التــي تعــزز شــفافية املعلومــات مــا زالــت غيــر متوفــرة.

 7.2 ما مدى نشر وتوفر المعلومات على أرض الواقع؟

بســبب عــدم قيــام املجلــس البلــدي بنشــر قراراتــه إال عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ولوحــة اإلعالنــات العامــة وعــدم 
نشــر موازنــة مبســطة للمواطنــني، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط

جيد     متوسط    ضعيف
ــة،  ــام متتالي ــة أي ــدة ثالث ــى مل ــد األعمــال يف الصحــف الرســمية بحــد أدن ــة رفــح باإلعــالن عــن العطــاءات وتوري ــوم بلدي تق
واألمــر نفســه ينطبــق علــى إعالنــات الوظائــف الشــاغرة أو حتــى الوظائــف بنظــام العقــود76.  املجلــس البلــدي ينشــر قراراتــه 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وعبــر لوحــة إعالنــات البلديــة، لكــن بلديــة رفــح تقــوم باإلفصــاح ونشــر موازنتهــا الســنوية 
للجــان األحيــاء فقــط، وتقــوم البلديــة بنشــر املوازنــة بطريقتهــا املعقــدة وليســت مبســطة وهــو مــا يحــد مــن قــدرة املواطنــني 

علــى فهمهــا أو التعامــل معهــا.  

8 مساءلة مزودي الخدمة العامة: 

 8.1 هــل تتوفــر األحــكام القانونيــة التــي تؤكــد علــى إعــداد التقاريــر الدوريــة بانتظــام مــن مــزودي 
      الخدمة المقدمة، خاصة من القطاع الخاص؟

ــن  ــة م ــات، خاص ــزودي اخلدم ــن م ــام م ــة بانتظ ــر الدوري ــداد التقاري ــى إع ــد عل ــة تؤك ــكام قانوني ــود أح ــدم وج ــبب ع بس
ــف.  ــة ضعي ــر درج ــذا املؤش ــتحق ه ــاص، اس ــاع اخل القط

جيد     متوسط    ضعيف

ال توجد أحكام قانونية تؤكد على إعداد التقارير الدورية بانتظام من مزودي اخلدمات، خاصة من القطاع اخلاص.

 9 نزاهة مقدمي الخدمة العامة
ــات  ــل مدون ــذي، مث ــاد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفي   9.1 مــدى وجــود واعتم

      السلوك وتلقي الهدايا واإلبالغ عن الفساد؟

ألن بلديــة رفــح ليــس لديهــا أنظمــة وإجــراءات تعــزز مــن نزاهــة الطاقــم التنفيــذي مثــل مدونــات الســلوك وتلقــي الهدايــا 
واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف

76 مقابلة: عبد الفتاح عزام مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20
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ال يوجــد يف بلديــة رفــح أي أنظمــة أو إجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي، فبلديــة رفــح كمــا مت اإلشــارة يف الســابق 
ليــس لديهــا مدونــة قواعــد ســلوك، كمــا ان البلديــة ليــس لديهــا سياســة ملنــع تضــارب املصالــح، وال سياســة تنظــم اســتقبال 
الهدايــا، وحتــى أن بلديــة رفــح لــم تقــم بتطويــر أي أدلــة إجرائيــة أو سياســات معينــة لإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد التــي ميكــن 

أن حتــدث خــالل عمــل البلديــة. 

  9.2 مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي الخدمــة مــن شــركات القطــاع 
      الخاص والمقاولون، مثل مدونات السلوك وتلقي الهدايا واإلبالغ عن الفساد؟

ــاص  ــاع اخل ــركات القط ــن ش ــات م ــزودي اخلدم ــل م ــة عم ــن نزاه ــزز م ــراءات تع ــة وإج ــا أنظم ــس لديه ــح لي ــة رف ألن بلدي
واملقاولــني، مثــل مدونــات الســلوك وتلقــي الهدايــا واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، واالعتمــاد علــى نظــام توريــد األعمــال يف 

الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1998م، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف

ال توجــد لــدى بلديــة رفــح أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــات مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــون، 
ــي  ــث تكتف ــح، حي ــع تضــارب املصال ــا أو سياســة ملن ــات ســلوك أو سياســة الســتقبال الهداي ــة مدون ــدى البلدي ــال يوجــد ل ف
البلديــة بالعمــل بنظــام توريــد األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1998م، حيــث ينظــم هــذا النظــام كل مــا يتعلــق 

مبشــتريات الهيئــة احملليــة والتعاقــدات مــع املقاولــني. 

فاملــادة رقــم )4( مــن هــذا نظــام توريــد األعمــال تقّيــد عمليــة الشــراء بتوافــر التمويــل الــكايف، كمــا أن املــادة اخلامســة مــن 
النظــام تلــزم الهيئــة احملليــة باتبــاع نظــام املناقصــة يف جميــع طلبــات توريــد املــواد وإجنــاز األعمــال، وتنــص باقــي املــواد علــى 
أن يخصــص يف كل هيئــة محليــة صنــدوق للعطــاءات يغلــق بقفــالن أحدهمــا مــع رئيــس الهيئــة احملليــة والثانــي مــع املوظــف 
املختــص، وتنظــم املــواد عمــل جلنــة فتــح العطــاءات وجلنــة البــت، وإجــراءات تقــدمي العطــاءات وجتزئتهــا، كمــا يلــزم هــذا 

النظــام املجلــس البلــدي بضــرورة إشــعار الــوزارة املختصــة وهــي وزارة احلكــم احمللــي77. 

لكــن نظــام توريــد األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1998م، لــم يتضمــن أي مــادة تشــير إلــى نزاهــة عمــل مــزودي 
اخلدمــات، وهــو مــا يتــرك نظــام املشــتريات يف البلديــة عرضــة للتجــاوزات والتحايــل والتالعــب، عبــر تســريب املعلومــات 
للمقاولــني، أو التمييــز يف معاملــة املقاولــني، كمــا يتــرك البــاب مفتوحــاً النتشــار ظاهــرة الواســطة واحملابــاة وتضــارب املصالــح 

يف التعامــل مــع مــزودي اخلدمــات. 

77 نظام توريد األعامل يف الهيئات املحلية رقم )1( لسنة 1998م،
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رابعا: مجالس الهيئات المحلية
يركز موضوع مجالس الهيئات احمللية على محور واحد يتعلق بتوفر املصادر ونزاهة االنتخابات.

1. توفر المصادر ونزاهة االنتخابات:
1.1 مدى توفر مصادر مالية كافية لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية؟ وهل التمويل االنتخابي معلن؟

ألن املصــادر املاليــة الالزمــة لتنفيــذ احلمــالت اإلنتخابيــة ال يتــم اإلعــالن عنهــا، فقــد إســتحق هــذا املؤشــر درجــة 
ضعيف. 

جيد     متوسط    ضعيف

القوائــم االنتخابيــة التــي تنافســت علــى االنتخابــات البلديــة يف مدينــة رفــح حصلــت علــى متويــل حلمــالت الدعايــة االنتخابيــة 
مــن األحــزاب السياســية التــي تتبــع لهــا، بينمــا حصلــت القوائــم املســتقلة علــى متويلهــا مــن مصــادر ذاتيــة، وال ميكــن احلديــث 
عــن كفايــة مصــادر التمويــل االنتخابــي للحمــالت االنتخابيــة لســببني، األول أن كفايــة التمويــل مرتبــط بحجــم الدعايــة 
ــة رفــح عــن حجــم  ــات بلدي ــة املشــاركة يف انتخاب ــم االنتخابي ــي هــو عــدم إفصــاح القوائ ــة للقائمــة، والســبب الثان االنتخابي

التمويــل االنتخابــي. 

 1.2 هل توجد أحكام قانونية وأنظمة تنظم مصادر تمويل حمالت الدعاية االنتخابية وسقوفها؟ 

بســبب عــدم وجــود أحــكام قانونيــة تنظــم مصــادر متويــل حمــالت الدعايــة االنتخابيــة وســقوفها يف االنتخابــات احملليــة، 
فقد استحق هذا املؤشر درجة ضعيف. 

جيد     متوسط    ضعيف

املــادة رقــم )100( مــن قانــون رقــم )9( لســنة 2005م بشــأن االنتخابــات حتــّدث عــن مصــادر متويــل احلملــة االنتخابيــة، حيــث 
تنــص املــادة »يحظــر علــى أي قائمــة انتخابيــة أو مرشــح يشــترك يف االنتخابــات احلصــول علــى أمــوال حلملتــه االنتخابيــة 
ــة انتخابيــة اشــتركت يف  مــن أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.على كل قائم
االنتخابــات، وكل مرشــح شــارك فيهــا، أن يقــدم إلــى جلنــة االنتخابــات خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن نتائــج 
االنتخــاب النهائيــة، بياًنــا مفًصــال بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل عليهــا واملبالــغ التــي أنفقهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة«. 

كما أن املادة رقم )68( من القرار بقانون لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة، وتنص املادة على ما يلي: 

يحظــر علــى أي قائمــة انتخابيــة أو مرشــح يشــترك يف االنتخابــات يف احلصــول علــى أمــوال حلملتــه االنتخابيــة مــن  –
أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 

علــى كل قائمــة انتخابيــة اشــتركت يف االنتخابــات، وكل مرشــح شــارك فيهــا، أن يقــّدم إلــى اللجنــة خــالل مــدة  –
أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن نتائــج االنتخابــات النهائيــة، بيانــاً مفّصــاًل بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل 

ــة.  ــة االنتخابي ــاء احلمل ــغ التــي أنفقهــا أثن عليهــا واملبال
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 للجنة أن تطلب تدقيق الكشوفات املالية املشار إليها من مدقق احلسابات القانوني.           –

وحســب املــادة )25( مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005، فإنــه يحــق للقوائــم االنتخابيــة 
ومرشــحيها، تنظيــم النشــاطات املختلفــة لشــرح برامجهــم االنتخابيــة جلمهــور الناخبــني، وباألســلوب والطريقــة التــي يرونهــا 

مناســبة، مبــا ال يتعــارض مــع القوانــني واألنظمــة الســارية.

وال ميكــن حتديــد الســقوف لتمويــل احلمــالت االنتخابيــة يف ظــل عــدم التــزام القوائــم االنتخابيــة باإلفصــاح عــن تكاليــف 
حمالتهــا االنتخابيــة للجنــة االنتخابــات املركزيــة. 

ــة،  ــق بمصــادر تمويــل الدعايــة االنتخابي ــة االنتخابيــة فيمــا يتعل 1.3 مــا مــدى شــفافية وإعــالن المتنافســين فــي العملي
وحجــم الصــرف عليهــا؟

بســبب عــدم إعــالن املتنافســني يف انتخابــات بلديــة رفــح يف االنتخابــات عــن مصــادر التمويــل بشــفافية، وعــدم تقــدمي 
كشــوفات تفصيليــة للجنــة االنتخابــات حســب القانــون، اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف. 

جيد     متوسط    ضعيف

لــم تلتــزم القوائــم االنتخابيــة يف اإلفصــاح عــن حجــم متويــل دعايتهــا وحمالتهــا االنتخابيــة، كمــا لــم تفصــح هــذه القوائــم عــن 
مصــادر متويــل دعايتهــا االنتخابيــة ولكــن لــم يكــن خفيــاً أن متويــل هــذه القوائــم هــو متويــل حزبــي بعــود للحــزب السياســي 

الــذي تنتمــي لــه، ولــم تقــّدم أي مــن هــذه القوائــم تقاريرهــا للجنــة االنتخابــات املركزيــة. 
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خامسا: المالحقة والتجريم واإلبالغ عن الفساد
يشمل هذا املوضوع محورا واحدا هو: اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد.

1 اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد:
 1.1 ما مدى جاهزية وفاعلية المحاكم في التحقيق بحاالت فساد: 

بســبب عــدم توفــر محكمــة جلرائــم الفســاد يف قطــاع غــزة، وعــدم وضــوح إجــراءات التعامــل مــع جرائــم الفســاد يف بلديــة 
رفح، فقد استحق هذا املؤشر درجة ضعيف. 

جيد     متوسط    ضعيف

ال يوجــد يف بلديــة رفــح سياســات أو إجــراءات تنظــم عمليــة اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، وتتعامــل البلديــة مــع شــكوى الفســاد 
ضمــن وحــدة الشــكاوى والتــي يتــم حتويلهــا لرئيــس املجلــس البلــدي مباشــرة، والــذي بــدوره يحــدد كيفيــة التعامــل مــع هــذه 
الشــكوى، وبالغالــب يتــم تشــكيل جلنــة حتقيــق مكونــة مــن رئيــس املجلــس البلــدي ووزارة احلكــم احمللــي ويتــم رفــع التوصيــات 
للمجلــس البلــدي والــذي بــدوره يتخــذ القــرار املناســب ومــن ثــم تصــادق عليــه وزارة احلكــم احمللــي، ويف حالــة كانــت القضيــة 

تتطلــب حتويلــه جلهــات التحقيــق مثــل النيابــة أو القضــاء فــإن البلديــة تقــوم بذلــك78. 

 1.2 هل تم اإلبالغ عن حاالت فساد تخص الهيئة المحلية؟

بســبب عــدم إبــالغ بلديــة رفــح للجهــات املختصــة بجرائــم مكافحــة الفســاد واالكتفــاء بإقالــة املوظــف والتوصــل لتســوية 
معه، فقد استحق هذا املؤشر درجة ضعيف.    

جيد     متوسط    ضعيف

يف إحــدى احلــاالت مت اإلبــالغ عــن حالــة فســاد يف بلديــة رفــح، وكانــت احلالــة تخــص موظــف يف قســم احلاســوب، والــذي 
قــام بالتغييــر يف البيانــات املاليــة للبلديــة لتحقيــق مصالــح شــخصية، وقــد مت تشــكيل جلنــة حتقيــق مكونــة مــن رئيــس املجلــس 
البلــدي وعضــو مــن وزارة احلكــم احمللــي، وقــد مت النظــر يف األمــر ورفــع التوصيــة للمجلــس البلــدي والــذي اتخــذ قــرار بإنهــاء 

تعاقــد املوظــف شــريطة التوصــل لتســوية ماليــة وقــد صادقــت وزارة احلكــم احمللــي علــى القــرار79. 

78 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

79 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.
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سادسا: مهام اإلشراف والمساءلة الخارجية
تشــمل مهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ثالثــة محــاور، هــي: معاجلــة الشــكاوى وآليــات االعتــراض، والتدقيــق والرقابــة، 

والتحقيــق يف قضايــا الفســاد.

1 معالجة الشكاوى وآليات االعتراض

1.1 هل الشكاوى التي ُترفع على الهيئة المحلية ورئيسها ومجلسها البلدي أو موظفيها تحل على أرض الواقع؟

بالرغــم مــن أن الشــكاوى ترفــع مــن خــالل املركــز املجتمعــي لرئيــس البلديــة ويتــم التحقــق مــن حلهــا علــى أرض الواقــع، 
لكــن ونتيجــة لعــدم وضــوح الفتــرة الزمنيــة للــرد علــى الشــكوى فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف
 

ال يوجــد لــدى بلديــة رفــح دليــل لتنظيــم عمليــة اســتقبال الشــكاوى واملقترحــات مــن قبــل املواطنــني80، لكــن بالرغــم مــن عــدم 
وجــود دليــل للشــكاوى واســتقبال االقتراحــات إال أن بلديــة رفــح تولــي أهميــة كبيــرة الســتقبال شــكاوى املواطنــني، حيــث يتــم 
تقــدمي الشــكوى إلــى قلــم اجلمهــور )املركــز املجتمعــي( والــذي يقــوم بــدوره بتحويــل الشــكوى إلــى رئيــس البلديــة والــذي بــدوره 
 يقــوم بتحويلهــا إلــى جهــة االختصــاص، حيــث تقــوم جهة االختصاص بدراســتها ورفع التوصية لرئيس البلديــة للبث النهائي81.

 

وتســتخدم البلديــة الكثيــر مــن األدوات الســتقبال الشــكاوى منهــا الشــكاوى الورقيــة، خــط التلفــون، صناديــق الشــكاوى، 
مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي تكــون مرتبطــة بالعالقــات العامــة مباشــرة82. ويشــير التقريــر الســنوي العــام لبلديــة رفــح 
للعــام 2017 بــأن مهمــة اســتقبال الشــكاوى والتعامــل معهــا هــي مــن اختصــاص وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم. وحتــرص 

البلديــة علــى متابعــة حــل هــذه الشــكاوى علــى أرض الواقــع. 

 2 التدقيق والرقابة

  2.1 مــا مــدى توفــر القوانيــن للتدقيــق الــدوري مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة فــي وزارة الحكــم المحلــي علــى أعمــال 

       الهيئة المحلية؟

ســبب عــدم وجــود نصــوص قانونيــة بشــأن التدقيــق الــدوري مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، 
ولكــن بســبب وجــود نصــوص متفرقــة بشــأن رقابــة الــوزارة، اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

جيد     متوسط    ضعيف

80 مقابلة: عبد الفتاح عزام مدير اإلدارة اإلدارية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20

81 مقابلة: م.سمري برهوم مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20

82 مقابلة: أحمد برهوم مدير قسم قلم الجمهور يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/20



رغم أن قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997 يحدد العالقة بني وزارة احلكم احمللي والهيئات احمللية مادة )2(، إال أنه 
ال ينص على عملية التدقيق الدوري من قبل الوزارة على أعمال الهيئات احمللية. ولكن توجد يف القانون أحكام متفرقة تتعلق 

برقابة الوزارة على أعمال الهيئات احمللية، مثل مصادقة الوزير على احلساب اخلتامي للهيئة احمللية مادة )32(، وتعني الوزارة 
مختص لفحص حسابات الهيئة احمللية، ومراجعة جميع معامالتها املالية واإلدارية والقانونية، وجرد موجوداتها )مادة 35(، 

وإرسال التقرير السنوي عن أعمال الهيئة احمللية إلى الوزير مادة )36(83. 

2.2 إلى أي مدى تقوم دائرة التوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي بالتدقيق الفعلي على عمل الهيئة المحلية؟

ألن التدقيــق الفعلــي مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال بلديــة رفــح تتــم مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف 
ــط ــة متوس ــر درج ــذا املؤش ــتحق ه ــكل دوري، اس ــم بش ــق ال يت ــن ألن التدقي ــوزارة، ولك ال

جيد     متوسط    ضعيف

تقــوم دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي بالتدقيــق علــى أعمــال بلديــة رفــح، وتتعــاون وحــدة الرقابــة الداخليــة 
يف بلديــة رفــح مــع دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي، لكــن ال يتــم التدقيــق بشــكل دوري84. 

 2.3 هــل تتــم عمليــة التدقيــق والرقابــة مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة فــي وزارة الحكــم المحلــي اســتنادا إلــى الزمــان 
     المحدد، مراقبين أكفاء، وتبعا لألهداف المحددة؟ مع نشر نتائج التدقيق العامة؟

ألن عمليــة التدقيــق والرقابــة مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي تتــم اســتنادًا إلــى مراقبــني أكفــاء، 
وانطالقــُا مــن أهــداف محــددة، ولكــن ال يتــم نشــر نتائــج عمليــة التدقيــق، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

جيد     متوسط    ضعيف

لــدى دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي مدققــون متخصصــني يف الشــأن املالــي واإلداري، وهــم علــى درجــة 
عاليــة مــن الكفــاءة واملهنيــة، ويلتــزم هــؤالء املراقبــني باألهــداف احملــددة لعمليــة الرقابــة، لكــن ال يتــم نشــر نتائــج الدقيــق علــى 

العامــة بــل يتــم تزويــد املجلــس البلــدي بنســخة منهــا وبطبيعــة احلــال وزارة احلكــم احمللــي85. 

ــة  ــة فــي الهيئ ــة واإلداري ــى األعمــال المالي ــق عل ــة بالتعاقــد مــع مدقــق خارجــي ليقــوم بالتدقي  2.4 هــل قامــت البلدي
     المحلية؟

ألن بلديــة رفــح تقــوم بالتعاقــد مــع مدقــق خارجــي ليقــوم بالتدقيــق علــى األعمــال املاليــة واإلداريــة يف الهيئــة احملليــة، 
فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد. 

جيد     متوسط    ضعيف

83 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول نظام النزاهة املحيل يف بلدية الخليل. 

84 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

85 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.
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تتعاقد بلدية رفح مع مدقق مالي خارجي، وميكن اعتماد املدقق املالي اخلارجي ملدة ثالث سنوات فقط كحد أقصى ومن ثم 
يجب أن يتم التعاقد مع مدقق مالي خارجي، وبشكل عام فإن بلدية رفح تتعاقد مع شركة طالل أبو غزالة للتدقيق. 

 2.5 هــل تقــوم الهيئــة المحليــة بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة الحكــم 
       المحلــي، أو ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، أو توصيــات التدقيــق الخارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة 

      المحلية؟

ألن بلديــة رفــح تقــوم بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي، أو ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو توصيــات التدقيــق اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة احملليــة

جيد     متوسط    ضعيف

تلتــزم بلديــة رفــح بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي، أو ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، أو توصيــات التدقيــق اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة احملليــة.

2.6 هل تقوم وزارة الحكم المحلي بالرقابة والكشف عن الممارسات المالية الخاطئة في الهيئات المحلية؟

ــة  ــع عملي ــة وتتاب ــة خاطئ ــات مالي ــن أي ممارس ــف ع ــوم بالكش ــي تق ــم احملل ــة يف وزارة احلك ــه والرقاب ــرة التوجي ألن دائ
ــد.  ــة جي ــر درج ــذا املؤش ــتحق ه ــد اس ــا، فق تصويبه

جيد     متوسط    ضعيف

مــن خــالل عمــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي، فــإذا ظهــرت أيــة ممارســات ماليــة خاطئــة، فــإن الــوزارة 
تقــوم مبراجعــة الهيئــة احملليــة لتصويــب اخلطــأ86، ويف حالــة ارتقــى هــذا اخلطــأ إلــى شــبهات فســاد فــإن الــوزارة تقــوم بإبــالغ 

الهيئــة احملليــة وحتويــل املوظــف للتحقيــق كمــا أوردنــا ســابقا. 

ــن  ــي، م ــق الخارج ــة التدقي ــة، أو عملي ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــي، أو دي ــم المحل ــن وزارة الحك ــدى تمك ــا م  2.7 م
       الوصــول إلــى كافــة الســجالت والمعامــالت الماليــة فــي الهيئــة المحليــة؟ وهــل يمكنهــا طلــب أي معلومــة؟ وهــل 

      توفرها الهيئة المحلية؟

ميكــن لــوزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة اإلداريــة واملدقــق اخلارجــي الوصــول إلــى كافــة الســجالت واملعامــالت 
املاليــة يف بلديــة رفــح، وميكنهــا طلــب أي معلومــة، لذلــك اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد.

جيد     متوسط    ضعيف

86 مقابلة: محمود يوسف – مدير الدائرة القانونية لبلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.



ميكــن لــوزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملدقــق اخلارجــي، الوصــول إلــى كافــة الســجالت واملعامــالت 
املاليــة يف الهيئــة احملليــة، وتبــدي البلديــة تعاونــاً كبيــراُ يف متكــني هــذه اجلهــات الرقابيــة ســواء اخلارجيــة او الداخليــة مــن 

الوصــول ألي معلومــة. حيــث تبــدي بلديــة رفــح مرونــة وانفتــاح كبيــر علــى املســاءلة اخلارجيــة والداخليــة87. 

 2.8 هل يوجد مدقق داخلي لدى الهيئة المحلية؟

بسبب وجود وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، فقد استحق هذا املؤشر درجة جيد.

جيد     متوسط    ضعيف

يوجد يف بلدية رفح وحدة للرقابة الداخلية88، وتلعب وحدة الرقابة دور يف اقتراح البدائل املمكنة، وطرق معاجلة املشكالت 
ملنــع حدوثهــا مــن خــالل املتابعــة املســتمرة عبــر الوســائل املتاحــة الكترونيــاً وميدانيــاً حســب طبيعــة العمــل لتحقيــق األداء 
املميــز واجليــد والفّعــال، وتقــوم وحــدة الرقابــة بالكشــف عــن األخطــاء ومعرفــة أســبابها، والعمــل علــى احلــد منهــا مــن خــالل 
 التوصيــات الالزمــة ومتابعــة تنفيذهــا، ويعمــل يف وحــدة الرقابــة الداخلية )املراقب الفني، املراقــب املالي، املراقب اإلداري(89.

 

 2.9 هــل تفحــص وزارة الحكــم المحلــي والهيئــات الرســمية )ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة( فعاليــة التدقيــق الداخلــي 
فــي الدوائــر المختلفــة علــى المســتوى المحلــي؟ وهــل توفــر الدعــم الفنــي والتقنــي لهــم؟

ألن وزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة تقومــان بفحــص فعاليــة التدقيــق الداخلــي يف بلديــة رفــح، فقــد 
اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيد.

جيد     متوسط    ضعيف

بالرغــم مــن وجــود وحــدة للرقابــة الداخليــة يف بلديــة رفــح، إال أن وزارة احلكــم احمللــي والهيئــات الرســمية )ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة( لــم يســبق أن فحصــت فعاليــة التدقيــق الداخلــي يف تقــوم الرقابــة العامــة ووزارة احلكــم احمللــي بفحــص 
التدقيــق الداخلــي ومثبــت ذلــك يف تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة اخلــاص ببلديــة رفــح وتتــم العمليــة ســنوياً وموثــق ذلــك يف 

تقاريــر وزارة احلكــم احمللــي90 . 

3 التحقيق في قضايا الفساد
 3.1 هــل توجــد أطــراف أو أجســام رســمية لديهــا القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد فــي الهيئــة 

المحليــة؟

بالرغــم مــن عــدم قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد مبهامهــا يف قطــاع غــزة، إال أنــه ونتيجــة لتواجــد أطــراف رســمية لديهــا 
القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد يف بلديــة رفــح، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

جيد     متوسط    ضعيف

87 مقابلة: صبحي رضوان رئيس املجلس البلدي. بتاريخ 2018/10/16.

88 مقابلة: م.سمري برهوم – مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.

89 التقرير السنوي العام لبلدية رفح للعام 2017.

90 مقابلة: م.سمري برهوم – مدير وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية رفح، بتاريخ 2018/10/18.
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ــي بعمليــة  ال تعمــل هيئــة مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة، لكــن يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ووزارة احلكــم احملل
التفتيــش والتعامــل مــع قضايــا الفســاد يف بلديــة رفــح، ومــن ثــم تقــوم هــذه اجلهــات بتحويــل القضيــة لنيابــة جرائــم األمــوال 

والتــي تنــوب يف قطــاع غــزة عــن هيئــة مكافحــة الفســاد. 

وقــد منــح قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2004 الديــوان العديــد مــن الصالحيــات التــي متكنــه مــن القيــام 
بــدوره الرقابــي، مثــل كشــف أوجــه االنحــراف املالــي واإلداري كافــة مبــا فيهــا حــاالت اســتغالل الوظيفــة العامــة. وله يف ســبيل 
ذلــك مراقبــة نفقــات الســلطة الوطنيــة وإيراداتهــا والقــروض والســلفيات واملخــازن واملســتودعات، والكشــف عــن املخالفــات 
املاليــة واإلداريــة والقانونيــة، وبحــث الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون، ومراجعــة القــرارات املتعلقــة بشــؤون املوظفــني، مبــا 
فيهــا التعيينــات والترقيــات والعــالوات واإلجــازات وغيرهــا، وتدقيــق املســتندات واحلســابات والوثائــق واللــوازم يف أي دائــرة 

حكوميــة، وغيــر ذلــك مــن الصالحيــات مــادة )23 (

أيضــاً فقــد منــح قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 وزارة احلكــم احمللــي دورا يف الرقابــة واإلشــراف والتوجيــه 
والتدقيــق علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، تشــمل اإلشــراف علــى وظائــف واختصاصــات مجالــس الهيئــات احملليــة، وشــؤون 
ــة، واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل هــذه  ــة والقانوني ــة واإلداري ــة املالي ــات، والرقاب ــة، وأعمــال امليزاني ــم املشــاريع العام تنظي

املجالــس. 



النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئات احلكم احمللي

50

سابعا: رفع الوعي العام بثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد
يركز موضوع الوعي بثقافة النزاهة واملساءلة على محور واحد هو رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط.

 1 رفع الوعي في مجال مكافحة الفساد والضغط

 1.1 مــا مــدى قــدرة األطــراف المختلفــة، مثــل وســائل اإلعــالم ومؤسســات المجتمــع المدنــي، فــي رفــع وعــي المواطنيــن علــى 
المســتوى المحلــي بمكافحــة الفســاد وأســاليب الضغط؟

بالرغــم مــن امتــالك مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة للقــدرة علــى رفــع الوعــي للمواطنــني حــول مكافحة 
الفســاد وأســاليب الضغــط، إال أنــه وبســبب غيــاب هيئــة مكافحــة الفســاد فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

جيد     متوسط    ضعيف
يف ظــل غيــاب هيئــة مكافحــة الفســاد، تلعــب البلديــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــالم الــدور الرئيســي يف عمليــة 
ــالف مــن أجــل  ــل االئت ــي مث ــع املدن ــك وســائل اإلعــالم ومؤسســات املجتم ــث متتل ــني مبكافحــة الفســاد، حي ــة املواطن توعي
النزاهــة واملســاءلة - أمــان قــدرة واســعة يف تنفيــذ أنشــطة لرفــع الوعــي وبنــاء قــدرات املواطنــني ومؤسســات املجتمــع املدنــي 
حــول مكافحــة الفســاد وأســاليب التوعيــة والتثقيــف املجتمعيــة لضمــان انخــراط املواطنــني يف التبليــغ عــن قضايــا الفســاد. 

 1.2 هــل تنفــذ تدريبــات وفعاليــات لرفــع وعــي ممثلــي الهيئــة المحليــة بمكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب واإلبالغ 

عــن حــاالت الفســاد والمالحقــة والتجريم للفاســدين؟

ألن أعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة رفــح لــم يســبق أن تلقــوا تدريبــات لرفــع الوعــي مبكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن 
العقــاب واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد واملالحــة والتجــرمي للفاســدين، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف.

جيد     متوسط    ضعيف

الهيئــة احملليــة  وعــي ممثلــي  لرفــع  وفعاليــات  تدريبــات  أي  تلقــوا  بــأن  رفــح  البلــدي يف  املجلــس  يســبق ألعضــاء  لــم 
للفاســدين91. والتجــرمي  واملالحقــة  الفســاد  حــاالت  عــن  واإلبــالغ  العقــاب  مــن  اإلفــالت  ومنــع  الفســاد   مبكافحــة 

 1.3 هــل قامــت الهيئــة المحليــة، بالتعــاون مــع أي مؤسســة مــن مؤسســات رفع الوعــي، بتنفيذ برامــج حول وعــي المواطنين، 
وتعزيز مسؤوليتهم االجتماعية في مكافحة الفساد؟ 

ألن بلديــة رفــح تبــدي تعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي يف تنفيــذ برامــج رفــع وعــي املواطنــني وتعزيــز مســئوليتهم 
االجتماعيــة يف مكافحــة الفســاد، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد.

جيد     متوسط    ضعيف

91 مقابلة: صبحي رضوان رئيس املجلس البلدي. بتاريخ 2018/10/16.



دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية رفح

51

تبــدي بلديــة رفــح تعاونــاً كبيــراً مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي يف بلديــة رفــح، وبشــكل عــام فقــد ســبق لبلديــة رفــح أن تعاونــت 
مــع املجلــس النرويجــي لالجئــني NRC لتكويــن امللتقــى البلــدي، كمــا ســبق وأن تعاونــت البلديــة مــع عــدد كبيــر مــن مؤسســات 
املجتمــع املدنــي التــي تقــوم بتنفيــذ جلســات اســتماع ومســاءلة ألعضــاء املجلــس البلــدي، ويعتبــر التعــاون مــع االئتــالف مــن 

أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان يف إعــداد هــذه الدراســة أحــد أشــكال هــذا التعــاون. 
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االستنتاجات الرئيسية: 
أوال: اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية:

احملور
الدرجة   

ضعيفمتوسطجيد
االنتخابات

االستقالل

الرقابة على األداء التنفيذي

التمثيل

الشفافية يف العمل

املساءلة وقيم النزاهة

الدرجة العامة

محور االنتخابات: 
· قانــون االنتخابــات للهيئــات احملليــة يضمــن انتخابــات عادلــة وحــرة ونزيهــة وممثلــة، وتضمــن إجــراءات االنتخابــات 	

يف الهيئــات احملليــة إجــراءات عادلــة وشــفافة ومنشــورة، للترشــح واختيــار املرشــحني. 

· لــم جتــِر االنتخابــات وفــق موعدهــا احملــدد بــل تأجلــت ألكثــر مــن مــرة، نتيجــة لألوضــاع السياســية التــي ميــر بهــا 	
قطــاع غــزة. 

· ــة 	 ــة االنتخابي ــة والدعاي ــة االنتخابي ــة حــول العملي ــات الرقابي ــة واجله ــات الرقاب ــون حــدد آلي بالرغــم مــن أن القان
ومصــادر متويلهــا، إال أن املمارســات االنتخابيــة الســابقة ال تعكــس االلتــزام مبــواد القانــون. حيــث لــم تلتــزم القوائــم 
االنتخابيــة مبــواد القانــون يف الدعايــة االنتخابيــة، كمــا لــم تفصــح أي قائمــة انتخابيــة عــن مصــادر متويلهــا وســقوفها. 

محور االستقالل: 
· املجلــس البلــدي يف بلديــة رفــح ميثــل لــون سياســي واحــد، وال يعكــس التنــوع العمــري لكافــة فئــات املجتمــع، لكنــه يف 	

الوقــت ذاتــه يعكــس التنــوع اجلغــرايف واالجتماعــي. 

· بالرغــم مــن صــدور نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )3( لعــام 2017 عــن مجلــس الــوزراء، إال 	
أن القانــون يتضمــن كافــة املــواد التــي تضمــن اســتقاللية املجلــس البلــدي، لكــن يخضــع املجلــس البلــدي يف بلديــة 
ــر مــن  ــى الكثي ــي عل ــم احملل ــر احلك ــة وزي ــي، واشــتراط موافق ــم احملل ــل وزارة احلك ــني مــن قب ــح لسياســة التعي رف
قــرارات أعضــاء املجلــس، وهــو مــا يؤثــر ســلباً علــى اســتقاللية املجلــس البلــدي ويضعــف مــن قدرتــه علــى مواجهــة 

الضغوطــات اخلارجيــة )السياســية والعائليــة( ويقلــل مــن فــرص ممارســته ملهامــه بحريــة واســتقاللية. 

محور الرقابة على األداء التنفيذي:
· ــة، واتخــاذ القــرارات 	 ــة احمللي ــى اجلهــاز التنفيــذي يف الهيئ ــة اإلشــراف عل ــون املجلــس احمللــي صالحي ــح القان مين

واملوازنــات والفعاليــات واملهــام، واملجلــس البلــدي يف رفــح يتولــى هــذا اإلشــراف بصــورة فعليــة، ويتخــذ القــرارات 
واملوازنــات الالزمــة لكنــه ال يــزال بحاجــة إلــى مصادقــة قراراتــه مــن وزارة احلكــم احمللــي.
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محور التمثيل:
· النظــام االنتخابــي النســبي يعــزز فــرص التمثيــل العــادل، لكــن املجلــس البلــدي يف رفــح ال يضــم ممثلــني شــباب أو 	

مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، كمــا أنــه يضــم احلــد األدنــى مــن متثيــل النســاء.

· ميثــل املجلــس البلــدي جميــع احيــاء مدينــة رفــح باســتثناء حــي واحــد، كمــا أن املجلــس البلــدي ميثــل كافــة املواطنــني 	
وليــس العائــالت أو األحــزاب السياســية التــي ينتمــي لهــا أعضــاء املجلــس. لكــن يبقــى املجلــس يضمــن احلــد األدنــى 

مــن التمثيــل النســاء ويغيــب أي متثيــل للشــباب. 

· يقــوم املجلــس البلــدي لبلديــة رفــح بإشــراك املواطنــني يف حتديــد االحتياجــات دون اعتبــارات سياســية أو عائليــة، 	
لكــن يجــب اإلشــارة إلــى أن جلــان األحيــاء مت انتخابهــا بشــكل مباشــر مــن املواطنــني. 

محور الشفافية في العمل:
· ال توجــد نصــوص قانونيــة واضحــة تتيــح للمواطنــني حــق احلصــول علــى املعلومــات، وال تعقــد بلديــة رفــح جلســات 	

ــدي. ويف نفــس الوقــت توجــد خطــة  ــس البل ــل املجل ــك مــن قب ــور، رغــم عــدم معارضــة ذل ــة ومفتوحــة للجمه علني
اســتراتيجية تنمويــة اشــتركت يف وضعهــا فعاليــات املدينــة، ولكــن ال تتــم االســتجابة الكاملــة ألولويــات املجتمــع 

ــي بســبب ضعــف اإلمكانيــات، أو بســبب تعــارض اخلطــة مــع هــذه األولويــات. احملل

· توجــد جلــان مجتمعيــة )امللتقــى البلــدي، جلــان األحيــاء( يناقــش معهــا مجلــس البلديــة خططــه ومشــاريعه، وتقــوم 	
بلديــة رفــح بنشــر معلوماتهــا يف مواقــع يســهل وصــول املواطنــني إليهــا.

محور المساءلة:
· بلديــة رفــح ال تشــرك املواطنــني يف إعــداد املوازنــة وعــرض تقاريــر اإلجنــاز وســير العمــل يف الهيئــة وتكتفــي 	

الرئيســية.  للمشــاريع  التخطيــط  يف  مبشــاركتهم 

· بلديــة رفــح تولــي اهتمــام باســتقبال شــكاوى املواطنــني، لكــن ال يوجــد لــدى البلديــة دليــل اســتقبال الشــكاوى يضمــن 	
إجــراءات واضحــة ومحــددة، وتتعــدد جهــات اســتقبال الشــكاوى يف بلديــة رفــح، وال يتوافــر لــدى البلديــة موظفــني 
مختصــني الســتقبال الشــكاوى والتعامــل معهــا، ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت تتــم الرقابــة علــى متابعــة الشــكاوى، 

ويتــم حتويــل جميــع الشــكاوى لرئيــس البلديــة فقــط والــذي بــدوره يقــوم بتحويلهــا للجهــات املختلفــة.

· ــة 	 ــة بشــكل دوري ومنتظــم، لكــن البلدي ــام خــالل الســنوات املاضي ــر الســنوي الع ــة رفــح تقــوم بإصــدار التقري بلدي
ــى اجلهــات املختصــة فقــط.  ــه عل ــر بشــكل ورقــي وتوزيع تكتفــي بطباعــة التقري

محور قيم النزاهة:
· بلديــة رفــح ليــس لديهــا مدونــة قواعــد الســلوك لألعضــاء واملوظفــني والعاملــني يف البلديــة، أيضــاً ال يوجــد أنظمــة 	

للتعامــل مــع قضايــا الفســاد، مثــل دليــل ملنــع تضــارب املصالــح، إقــرار الذمــة املاليــة، سياســة اســتقبال الهدايــا.
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ثانيا: على صعيد الجهاز التنفيذي

احملور
الدرجة   

ضعيفمتوسطجيد
وضوح املهام

املصادر

)األنظمــة  التنفيــذي  الطاقــم  إدارة 
اإلداريــة(

اخلدمــات  تقــدمي  علــى  اإلشــراف 
اخلــاص القطــاع  مــن  املنفــذة 

األنظمــة والقوانــني التــي لهــا عالقــة 
باحلــرف والصناعــات

شفافية املوازنة

مساءلة اجلهاز التنفيذي

قيم النزاهة

املشاركة املجتمعية

الدرجة العامة

محور وضوح المهام:
· توضــح األحــكام القانونيــة اخلدمــات العامــة التــي تقدمهــا الهيئــة احملليــة بشــكل مفصــل، وكذلــك صالحيــات 	

ومهــام ومســؤوليات املجلــس البلــدي ورئيــس املجلــس. كمــا أن القانــون نــص علــى قيــام وزارة احلكــم احمللــي بوضــع 
ــم تضــع هــذه السياســات بشــكل واضــح ومســتقل. ــوزارة حتــى اآلن ل السياســات العامــة، ولكــن ال

· يلتــزم أعضــاء املجلــس البلــدي ورئيــس بلديــة رفــح باملهــام والصالحيــات واملســؤوليات التــي نــص عليهــا القانــون، وال 	
يحصــل يف البلديــة تنــازع بشــأن الصالحيــات. 

محور المصادر:
· توجــد أحــكام قانونيــة حتــدد وتعــزز توفيــر املصــادر الضروريــة لعمــل الهيئــات احملليــة، ومنهــا بلديــة رفــح، وتقــوم 	

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. 

محور إدارة الطاقم التنفيذي:
· ــل خدمــات 	 ــي، وتكتفــي بدلي ــوزراء ووزارة احلكــم احملل ــس ال ــى األنظمــة الصــادرة عــن مجل ــة رفــح تعتمــد عل بلدي

ــة رفــح.  ــى العمــل يف بلدي ــة لإلشــراف عل ــات وإجــراءات فعال ــني، كمــا توجــد آلي املواطن

محور اإلشراف على تقديم الخدمات الُمنفذة من القطاع الخاص:
· جهــات متعــددة داخــل بلديــة رفــح تشــرف علــى مــزودي اخلدمــات ومقاولــي البلديــة، كمــا أن املجلــس يقــوم مبحاســبة 	

مــزودي اخلدمــات ومقاولــي البلديــة مــن خــالل التقاريــر واملراقبــني امليدانيني.  
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محور األنظمة والقوانين التي لها عالقة بالحرف والصناعات:
· عدم شفافية األنظمة والقوانني التي لها عالقة باحلرف والصناعات املعمول بها يف بلدية رفح.	

· تتوافــر قوانــني وأنظمــة تنظــم تراخيــص عمــل احلــرف والصناعــات يف بلديــة رفــح، ولكــن ال تتوافــر آليــات وإجــراءات 	
مكتوبــة مــن قبــل بلديــة رفــح. 

· يوجــد عمليــات تفتيــش مــن قبــل املجلــس البلــدي علــى احلــرف والصناعــات داخــل حــدود الهيئــة، لكــن تعانــي البلديــة 	
مــن عــدم دوريــة عمليــة التفتيــش نتيجــة لضعــف عــدد املفتشــني.   

· بلدية رفح تطّبق أنظمة وإجراءات موحدة وفّعالة يف بالتراخيص واحلرف. 	

محور شفافية الموازنة:
· اإلطــار القانونــي واألنظمــة املاليــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة لــم تشــر إلــى ضــرورة إعــداد موازنــة املواطــن كمــا 	

ــي يف إعــداد  ــى ضــرورة إشــراك املجتمــع احملل ــة ال تنــص عل ــات احمللي ــة الناظمــة لعمــل الهيئ أن األحــكام القانوني
املوازنــة الســنوية للبلديــة، وال يوجــد دور واضــح للمجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة الســنوية. 

· بلديــة رفــح ليــس لديهــا دليــل خــاص بإعــداد املوازنــة الســنوية، كمــا أنهــا ال تقــوم بنشــر املوازنــة الســنوية أو تبســيطها 	
للمواطنني. 

محور مساءلة الجهاز التنفيذي:
· تقــدم كافــة األقســام يف بلديــة رفــح تقاريــر دوريــة تقريبــا عــن أعمالهــا إلــى املجلــس البلــدي، كمــا يوجــد تواصــل 	

وتغذيــة راجعــة مــن املجلــس.

محور المشاركة المجتمعية:
· بلديــة رفــح تضمــن مشــاركة فاعلــة ومؤثــرة للمجتمــع احمللــي واملواطنــني يف التخطيــط للمشــاريع وإعــداد اخلطــة 	

االســتراتيجية، إال أنهــا ال تقــوم مبشــاركة املواطنــني يف إعــداد املوازنــة الســنوية للبلديــة. كمــا تعتمــد البلديــة يــوم 
الثالثــاء ليكــون يــوم مفتــوح للمواطنــني ملقابلــة رئيــس البلديــة. كمــا أن بلديــة رفــح حتــرص علــى عقــد اجتماعــات 

دوريــة مــع املواطنــني واملشــاركة يف اللقــاءات املفتوحــة التــي ينظمهــا املجتمــع املدنــي.
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ثالثا: على صعيد النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل

احملور
الدرجة   

ضعيفمتوسطجيد
كفاية املصادر

االستقاللية واحليادية

الشفافية يف نظام املشتريات العامة

واملســاءلة  املشــاركة  مبــادرات  دعــم 
واملشــاركة( )االنفتــاح  املجتمعيــة 

فحص نظام جباية الضرائب

حماية حقوق امللكية واألراضي

املعلومــات  )نشــر  اإلدارة  شــفافية 
العامــة(

مساءلة مزودي اخلدمة العامة

اخلــاص  القطــاع  شــركات  نزاهــة 
واملقاولــون

الدرجة العامة

محور كفاية المصادر:
· بلديــة رفــح تعمــل علــى توفيــر جميــع اخلدمــات املتنوعــة واحملــددة يف القانــون، وتقــوم بتقدميهــا للموطنــني بــدون 	

متييــز رغــم بعــض العقبــات املاليــة الناجتــة عــن احلصــار والعقوبــات علــى قطــاع غــزة وتراجــع نســبة التــزام املواطنني 
بســداد املســتحقات املتراكمــة عليهــم للبلديــة، حيــث تعانــي البلديــة نتيجــة عــدم وجــود مصــادر ماليــة وبنيــة حتتيــة 

ومــوارد بشــرية كافيــة يف بلديــة رفــح.

محور االستقاللية والحيادية:
· البلديــة تتبــع أقصــى دروب املهنيــة يف التعامــل مــع املواطنــني والتــزام احلياديــة وعــدم تعرضهــا للضغــوط السياســية، 	

ــر مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية  ــة وأنظمــة حتّصــن سياســة التوظيــف مــن التأث ويوجــد أحــكام قانوني
ــاع  ــان واتب ــف إال يف بعــض األحي ــف وعــدم اإلعــالن عــن الوظائ ــل إلجــراءات التوظي ــاة، لكــن ال يوجــد دلي واحملاب

سياســة العمــل بنظــام العقــود املؤقتــة والتــي ال يوجــد إجــراءات محــددة التباعهــا. 

محور الشفافية في نظام المشتريات العامة:
· يوجــد نظــام مكتــوب ومنشــور للمشــتريات والعطــاءات يف الهيئــات احملليــة، وبلديــة رفــح تلتــزم بأحــكام هــذا النظــام 	

مــن خــالل جلنــة العطــاءات ودائــرة العطــاءات يف البلديــة، وبرقابــة دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف البلديــة.

محور دعم مبادرات المشاركة والمساءلة المجتمعية )االنفتاح والمشاركة( 
· عــدم وجــود نظــام وإجــراء فعــال يدعــم تنفيــذ وتنظيــم لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخاذ القــرارات، يف 	

هيئــات احلكــم احمللــي بشــكل عــام، ولكــن يقــوم املجلــس البلــدي يف رفــح بعقــد عــدد كبيــر مــن اللقــاءات املجتمعية. 
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محور جمع الضرائب:
· توجــد لــدى بلديــة رفــح لديهــا أنظمــة وآليــات واضحــة محــددة جلمــع الضــراب والرســوم، لكنهــا غيــر شــفافة. لكــن 	

نظــام جمــع الضرائــب ال يكفــل احلــد مــن التالعــب واحملســوبية. 

محور حماية حقوق الملكية واألراضي:
· توجــد أنظمــة واضحــة ومحــددة ومكتوبــة تنظــم منْــح رخــص البنــاء والرســوم، أبرزهــا نظــام األبنيــة والتنظيــم رقــم 	

)6( لســنة 2011 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء. وبلديــة رفــح ملتزمــة بالنظــام املذكــور، وقــد نشــرت دليــل للمواطنــني 
ــة  ــم مــن خــالل وحــدة الرقاب ــح التراخيــص تت ــق منْ ــى تطبي ــة واملســاءلة عل ــات الرقاب ــة. وآلي بشــأن خدمــات األبني

والتدقيــق الداخلــي، وشــكاوى املواطنــني، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

محور شفافية اإلدارة:
· ال تتوفــر أحــكام قانونيــة تعــزز شــفافية املعلومــات حــول النشــاطات والقــرارات الصــادرة، ولكــن يف نفــس الوقــت 	

تقــوم بلديــة رفــح بنشــر وتوفيــر املعلومــات واألخبــار بشــكل مقبــول، ولكنــه غيــر كاٍف، حيــث ال يتــم نشــر كافــة 
ــة واملفتوحــة. ــدء باجللســات العلني ــم الب ــم يت ــة، ول ــة البلدي ــدي، وال موازن ــس البل ــرارات املجل ق

محور مساءلة مزودي الخدمة العامة:
· ال توجــد أحــكام قانونيــة تؤكــد علــى إعــداد التقاريــر الدوريــة بانتظــام مــن مــزودي اخلدمــات، خاصــة مــن القطــاع 	

اخلــاص. ولكــن تقــوم األقســام التــي تختــص بتقــدمي اخلدمــات يف بلديــة رفــح بإعــداد تقاريرهــا املكتوبــة والشــفهية، 
وترفــع بعضهــا إلــى املجلــس البلــدي، وهــذه اآلليــة، يف الغالــب، فاعلــة يف معاجلــة ومتابعــة املشــاكل املتعلقــة باخلدمــات.

محور نزاهة مقدمي الخدمة العامة )نزاهة شركات القطاع الخاص والمقاولين (
· يوجــد نظــام ملوظفــي الهيئــات احملليــة يتضمــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي، 	

ولكــن ال توجــد مدونــة ســلوك للطاقــم التنفيــذي تشــمل موضــوع الهدايــا واإلبــالغ عــن الفســاد. وال توجــد أنظمــة 
ــات الســلوك  ــل مدون وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــني، مث
وتلقــي الهدايــا واإلبــالغ عــن الفســاد، رغــم وجــود نظــام بشــأن توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة، لكنــه ال 

يشــير إلــى كثيــر مــن اإلجــراءات التــي تعــزز نزاهــة شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــني. 
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رابعا: على صعيد مجالس الهيئات المحلية

احملور
الدرجة   

ضعيفمتوسطجيد
املصادر ونزاهة االنتخابات

الدرجة العامة

محور توفر المصادر ونزاهة االنتخابات:
· املصــادر املاليــة الالزمــة لتنفيــذ احلمــالت االنتخابيــة ال يتــم اإلعــالن عنهــا، فاملتنافســني يف انتخابــات بلديــة رفــح 	

لــم يعلنــوا يف االنتخابــات عــن مصــادر التمويــل بشــفافية، ولــم يقّدمــوا كشــوفات تفصيليــة للجنــة االنتخابــات حســب 
القانون. 

· ال يوجد أحكام قانونية تنظم مصادر متويل حمالت الدعاية االنتخابية وسقوفها يف االنتخابات احمللية. 	

خامسا: على صعيد المالحقة والتجريم واإلبالغ عن الفساد

احملور
الدرجة   

ضعيفمتوسطجيد
اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد.

الدرجة العامة

محور اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد: 
تعاملت بلدية رفح يف السابق مع حاالت ارتقت لشبهات فساد، لكن ال تقوم بلدية رفح بإبالغ اجلهات املختصة بجرائم الفساد 

وتكتفي بإقالة املوظف والتوصل لتسوية معه. 

سادسا: على صعيد مهام اإلشراف والمساءلة الخارجية

احملور
الدرجة   

ضعيفمتوسطجيد
معاجلة الشكاوى وآليات االعتراض

التدقيق والرقابة

التحقيق يف قضايا الفساد.

الدرجة العامة

محور معالجة الشكاوى وآليات االعتراض:
· ــى أرض 	 ــم التحقــق مــن حلهــا عل ــة ويت بالرغــم مــن أن الشــكاوى ترفــع مــن خــالل املركــز املجتمعــي لرئيــس البلدي

الواقــع، لكــن ال يوجــد لــدى بلديــة رفــح دليــل ينظــم عمليــة اســتقبال الشــكاوى واالقتراحــات مــن اجلمهــور، ونتيجــة 
لذلــك فمــن غيــر الواضــح الفتــرة الزمنيــة للــرد علــى الشــكوى، وتعــددت جهــات اســتقبال الشــكاوى يف البلديــة. 
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محور التدقيق والرقابة:
· عمليــة التدقيــق والرقابــة مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي يقــوم بهــا مراقبــون أكفــاء، وتتــم 	

تبعــا لألهــداف احملــددة، ولكــن ال يتــم االلتــزام بالتدقيــق بشــكل دوري، كمــا ال يتــم نشــر نتائــج التدقيــق.

· تتعاقد بلدية رفح مع مدقق خارجي، وتوجد وحدة رقابة داخلية يف البلدية.	

· تقــوم بلديــة رفــح بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي، أو ديــوان 	
الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو توصيــات املدقــق اخلارجــي.

· اإلدارة العامــة للتوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي، تقــوم بدورهــا يف الكشــف عــن املمارســات املاليــة اخلاطئــة 	
يف بلديــة رفــح، وتقــوم مبتابعــة تصويــب هــذا اخلطــأ ويف حالــة ارتقــى اخلطــأ لشــبهات فســاد فــإن املوظــف يتــم 

حتويلــه للجنــة التحقيــق.

·  تتمكــن وزارة احلكــم احمللــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملدقــق اخلارجــي، من الوصول إلى كافة الســجالت 	
واملعامــالت املاليــة يف بلديــة رفــح، التــي توفــر لهــم كل املعلومــات. إال أن الــوزارة والديــوان ال يقومــان بفحــص فعاليــة 
التدقيــق الداخلــي يف البلديــة، علمــا أن التعــاون بــني وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف البلديــة وبــني الــوزارة 

والديــوان، متواصــل، وبإمكانهــا االطــالع علــى تقاريــر وحــدة الرقابــة.

· ال توجــد نصــوص قانونيــة بشــأن التدقيــق الــدوري مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، ولكن 	
توجــد نصــوص متفرقــة بشــأن رقابــة الــوزارة علــى الهيئــات احملليــة. والتدقيــق الفعلــي مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي 

علــى أعمــال بلديــة رفــح ال يتــم بشــكل كاٍف. 

محور التحقيق في قضايا الفساد:
· بالرغــم مــن عــدم قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد مبهامهــا يف قطــاع غــزة، إال أنــه توجــد أطــراف رســمية لديهــا القــدرة 	

علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد يف بلديــة رفــح، وهــي ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ووزارة احلكــم 
احمللــي. وقــد تعاملــت بلديــة رفــح ووزارة احلكــم احمللــي مــن قبــل مــع بعــض قضايــا بهــا شــبهات فســاد، ومت تشــكيل 

جلــان حتقيــق مــن قبــل املجلــس البلــدي ووزارة احلكــم احمللــي

سابعا: على صعيد رفع الوعي العام بثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد

احملور
الدرجة   

ضعيفمتوسطجيد
مكافحــة  مجــال  يف  الوعــي  رفــع 

والضغــط الفســاد 
الدرجة العامة

محور رفع الوعي في مجال مكافحة الفساد
· متتلــك مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة للقــدرة علــى رفــع الوعــي للمواطنــني حول مكافحة الفســاد 	

وأســاليب الضغــط. أعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة رفــح لــم يســبق أن تلقــوا تدريبــات لرفــع الوعــي مبكافحة الفســاد 
ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد واملالحــة والتجــرمي للفاســدين، لكــن شــاركت البلديــة يف 

الكثيــر مــن أنشــطة املســاءلة والرقابــة التــي تنفذهــا مؤسســات املجتمــع املدنــي.  
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التوصيات: 
اواًل: التوصيات الرئيسية على صعيد اإلطار القانوني 

ضرورة املضي قدماً يف سن القوانني والتشريعات التي تتيح للمواطنني احلق يف احلصول على املعلومات. . 1

وْضع التشريع املالئم لتحصني أعضاء مجالس الهيئات احمللية من التدخالت اخلارجية، السياسية والعائلية. . 2

ــة وبشــكل . 3 ــات احمللي ــل الهيئ ــات يف عم ــزز شــفافية املعلوم ــي تع ــة الت ــرار األحــكام القانوني ضــرورة اإلســراع يف إق
خــاص تلــك املعلومــات املتعلقــة بنشــر الهيئــة لنشــاطاتها وقراراتهــا وخططهــا وبرامــج عملهــا ومشــاريعها وموازناتهــا 

الســنوية. 

تعديــل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005 لتحديــد ســقوف معينــة بخصــوص الصــرف . 4
علــى الدعايــة االنتخابيــة، وكذلــك بخصــوص مصــادر متويــل احلمــالت االنتخابيــة أســوة بقانــون االنتخابــات العامــة. 

ثانيا: على صعيد وزارة الحكم المحلي
صياغــة السياســات العامــة للهيئــات احملليــة كمــا نــص علــى ذلــك القانــون األساســي، مبــا يشــمل الرؤيــة الفلســطينية . 1

لقطــاع احلكــم احمللــي، ويعــزز الالمركزيــة، ويطــور املــوارد املاليــة للهيئــات احملليــة، ويشــيع مفاهيــم النزاهــة وقيــم 
الشــفافية ونظــم املســاءلة.

تفعيــل التدقيــق الــدوري علــى الهيئــات احملليــة، مبــا يشــمل دعــم جلــان التدقيــق مبــوارد بشــرية وفنيــة كافيــة لســد . 2
االحتياجــات الضروريــة وتغطيــة كافــة الهيئــات احملليــة.

اعتمــاد سياســة نشــر نتائــج التدقيــق لتحقيــق املســاءلة املجتمعيــة، وعــدم االكتفــاء بحفــظ التقاريــر لــدى الــوزارة . 3
والهيئــات احملليــة نفســها.

التوقــف عــن اتبــاع سياســة التعيــني ألعضــاء املجالــس احملليــة كبديــل عــن إجــراء االنتخابــات، كــون ذلــك يضعــف مــن . 4
اســتقاللية وفعاليــة الهيئــات احملليــة ويعــزز مــن تغــّول الســلطة التنفيذيــة علــى باقــي الســلطات املختلفــة. 

التنســيق مــع وزارة املاليــة والهيئــات احملليــة مــن أجــل حصــول الهيئــات علــى مســتحقاتها التــي يضمنهــا القانــون، . 5
مثــل رســوم املخالفــات والنقــل علــى الطــرق وغيرهــا.

ثالثا: على صعيد انتخابات الهيئات المحلية
ــة . 1 ــم االنتخابي ــزام كافــة القوائ ــة، مــن حيــث إل ــة واحلمــالت االنتخابي ــى الدعاي ــق بالصــرف عل ضبــط مــا يتعل

بتقــدمي الكشــوفات املاليــة بخصــوص مصــادر التمويــل وأوجــه الصــرف كمــا ينــص القانــون. والعمــل علــى أن 
يكــون التمويــل االنتخابــي معلنــا، أي نشــر هــذه التقاريــر للجمهــور لالطــالع علــى مصــادر التمويــل وأوجــه 

الصــرف.
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اعتمــاد آليــة فتْــح حســاب بنكــي لــكل قائمــة انتخابيــة، يتــم مــن خاللــه معرفــة مصــادر التمويــل وعمليــات . 2
الســحب والصــرف.

ــي تغــذي . 3 ــة الت ــم التوافقي ــة والقوائ ــوز بالتزكي ــة الف ــات للحــد مــن عملي ــة االنتخاب ــة بأهمي ــى التوعي العمــل عل
العشــائرية وتضعــف خيــارات املواطنــني.

رابعا: على صعيد بلدية رفح 
إن التنــوع اجلغــرايف واالجتماعــي للمجلــس البلــدي يف بلديــة رفــح، يجــب أن يتــم البنــاء عليــه مــن خــالل رفــع . 1

متثيــل النســاء يف املجلــس وإيــالء مزيــد مــن االهتمــام لتمثيــل الشــباب. 

ضــرورة اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر التــي تعــزز مشــاركة املواطنــني يف إعداد املوازنة الســنوية للبلديــة، والتخطيط . 2
للمشــاريع التنموية والتخطيط االســتراتيجي للبلدية. 

عرض تقارير اإلجناز وسير العمل بشكل دوري على املواطنني وبآليات مناسبة. . 3

زيــادة االهتمــام بتطويــر نظــام الشــكاوى واالعتراضــات يف بلديــة رفــح، عبــر تطويــر دليــل إجــراءات الشــكاوى . 4
واالعتراضــات الــذي يتضمــن إجــراءات موحــدة ومحــددة توّضــح دورة حيــاة الشــكاوى وجهــة االســتقبال واملــدد 
ــة باالســتجابة للشــكاوى املقدمــة مــن قبــل  الزمنيــة للــرد عليهــا وآليــات الرقابــة الفاعلــة علــى التــزام البلدي

املواطنــني مبــا يشــمل إعــداد تقاريــر دوريــة كميــة ونوعيــة حــول الشــكاوى.   

ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير املتعلقة باإلفصاح والنشر للتقرير السنوي العام لبلدية رفح. . 5

اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر تعــزز مــن نزاهــة العمــل يف بلديــة رفــح ســواء لألعضــاء واملوظفــني أو حتــى ملــزودي . 6
اخلدمــات مــن القطــاع اخلــاص مــن خــالل اعتمــاد وإقــرار )مدونــة قواعــد الســلوك، إقــرار الذمــة املاليــة، 
ــا الفســاد(.  ــح، أنظمــة للتعامــل مــع قضاي ــا، سياســة اإلفصــاح عــن تضــارب املصال سياســة اســتقبال الهداي

ضــرورة تطويــر آليــات وإجــراءات مكتوبــة تنّظــم تراخيــص عمــل احلــرف والصناعــات يف بلديــة رفــح، مــع . 7
ضــرورة أن يتــم زيــادة املــوارد البشــرية املتخصصــة يف عمليــة التفتيــش لتكــون عمليــة التفتيــش دوريــة.

البحث عن بدائل إللزام املواطنني بدفع الرسوم واملستحقات يف مواعيدها. . 8

ضــرورة تطويــر دليــل إجــراءات التوظيــف الــذي يتضمــن مرجعــة عمــل موحــدة ومكتوبــة للتوظيــف مبــا يشــمل . 9
الوظائــف الشــاغرة والتوظيــف بنظــام العقــود املؤقتــة واملياومــة. 

ضرورة تطوير نظام جمع الضرائب يف بلدية رفح ليكون محّصن ضد التالعبات واحملسوبية. . 10
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المراجع: 
القوانين والتشريعات الفلسطينية: 

· قانون الهيئات احمللية رقم )1( الصادر يف العام 1997. 	

· قانون اخلدمة املدنية 	

· قرار بقانون رقم )9( لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الهيئات احمللية رقم )1 ( لسنة 1997	

· قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات احمللية.	

· قانون االنتخابات الفلسطيني املعّدل للعام )2005(. 	

· قانون احلرف والصناعات رقم 32 للعام 1927.	

· قانون تنظيم املدن رقم 28 للعام 1936.	

· قانون العقوبات الفلسطيني 36/74. 	

· نظام بشأن تنظيم عمليات صب اخلرسانة للعام 2013. 	

· نظام تشوين الرمل واحلصمة ومواد البناء للعام 2012 	

· نظام املكاره الصحية لسنة 2013 ملجالس الهيئات احمللية يف احملافظات اجلنوبية. 	

· نظام بلدية جباليا النزلة بشأن الشؤون الصحية وإزالة املكاره لسنة 1999م. 	

· نظام مسالخ بلدية جباليا النزلة املعدل لسنة 2010م. 	

· نظام التفتيش على سرقات املياه وشبكات الصرف الصحي يف بلدية جباليا النزلة لسنة 2014م.	

· النظام اخلاص بشأن توريد املياه املعدل لسنة 2011م. 	

· قانون تنظيم املدن رقم 82 لسنة 1936م، والقوانني واألنظمة والقرارات الصادرة عن اللجنة املركزية. 	

· قانون احلرف الصناعات رقم 32 لسنة 1927م واألمر رقم 413 لسنة 1972م بشأن تنظيم احلرف. 	

· نظام ضريبة احلرف والصناعات رقم 32 لسنة 1927م. 	

· نظام ضريبة احلرف واملهن لالتصاالت الالسلكية )احملمول( لسنة 2012م. 	

· نظام اللوحات اإلعالنية لبلدية جباليا النزلة لسنة 2008م. 	

· قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001 	

· قانون السلطة القضائية رقم )15( للعام 2005	

· قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني. 	
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األدبيات والتقارير ذات العالقة
· دراسة نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي – بلدية غزة دراسة حالة 2016 – بلدية جباليا النزلة 2017 	

بلدية اخلليل 2018

· بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عطاءات الهيئات احمللية. 	

· مدونة سلوك رئيس وأعضاء مجالس الهيئات احمللية والعاملني فيها	

· مدونة سلوك أعضاء املجلس البلدي واملوظفني يف بلدية جباليا النزلة. 	

· ميثاق شرف رئيس وأعضاء الهيئات احمللية. 	

· اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 	

· بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل الهيئات احمللية يف قطاع غزة 2012. 	

· دليل النزاهة الشفافية يف الهيئات احمللية	

· دليل: مبادئ احلكم الصالح يف إدارة الهيئات احمللية	

· النظام الوطني للنزاهة 2013.	

· نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلكم احمللي	

· سلسلة تقارير: النزاهة والشفافية واملساءلة يف اخلدمات التي تقدمها الهيئات احمللية للمواطنني	

· النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل الهيئات احمللية	

· دليل خدمات اجلمهور الصادر عن بلدية رفح.  	

· التقرير السنوي العام لبلدية رفح 2016. 	

· اخلطة التشغيلية للدوائر واألقسام. 	
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المقابالت شبه المهيكلة
· محمود يوسف – مدبر الدائرة القانونية 2018/10/7	

· سمير برهوم – مدير وحدة الرقابة 2018/10/7 	

· عبد الفتاح عزام – مدير الدائرة االدارية 2018/10/8 	

· أحمد برهوم – مدير املركز املجتمعي 2018/10/8  	

· محمد ماضي – رئيس قسم املشتريات 2018/10/12 	

· محمد كمال زعرل – احلرف والصناعات 	

· صبحي رضوان- رئيس البلدية 2018/10/12  	

· صالح جرغون مساعد مدير عام البلدية 2018/10/12  	

· مصطفى الرياطي – رئيس قسم املساحة- 2018/10/12 	

· جمال أبو هاشم عضو مجلس بلدي 2018/10/29	

· أحمد الصويف عضو مجلس بلدي – مسئول ملف جلان االحياء   2018/10/29 	

· فريال احلمايدة – رئيسة جلنة حي الشابورة- رئيس امللتقى البلدي  	
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى 
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: دوار حيدر عبد الشايف- شارع حبوش مقابل سلطة النقد-عمارة درمي الدور 3
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org


