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دراسة نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل

للباحث ا. ميسرة القيشاوي إلعداد هذه الدراسة  

وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد وفريق أمان الذي عمل على 
مراجعة الدراسة وتحريرها. 

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018.  دراسة نظام النزاهة 
في هيئات الحكم المحلي، بلدية خان يونس – دراسة حالة - فلسطين. 

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة “امــان” قــد بــذل جهــودا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي الدراســة، وال يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى إســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها. 
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الملخص التنفيذي:
مت إعــداد دراســة نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة، لبلديــة خــان يونــس كحالــة دراســية خــال شــهر مــارس – أبريــل مــن العــام 
2018م، بهــدف تقييــم مــدى االلتــزام مببــادئ الشــفافية يف اإلجــراءات واآلليــات التــي تقــدم يف إطارهــا اخلدمــات، ومــدى الوعــي 
والعمــل مبجموعــة قيــم النزاهــة لــدى املســؤولن والعاملــن إلــى جانــب تقييــم مــدى فعاليــة نظــم املســاءلة مبــا فيهــا مــا يتعلــق 

باملســاءلة التــي متارســها األطــراف املجتمعيــة جتــاه اخلدمــات التــي تقدمهــا بلديــة خــان يونــس.

وجاءت نتائج دراسة: )نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي – بلدية خان يونس دراسة حالة( على النحو التالي:

فيما يتعلق باإلطار القانوني الناظم لعمل البلدية:

	 ــي ــوزارة احلكــم احملل ــة يعطــي ســلطة أوســع ل ــات احمللي ــي والهيئ ــن وزارة احلكــم احملل ــة ب ــي الناظــم للعاق اإلطــار القانون
مقارنــة بالهيئــة احملليــة ومســاحة أكبــر للوزيــر، مقابــل مســاحة أقــل ألعضــاء املجلــس البلــدي وهــذا أضعــف اســتقالية عمــل 
املجلــس البلــدي وحــَد مــن الامركزيــة يف عمــل الهيئــات احملليــة، إال أن البلديــة قامــت بإعــداد حتديــث عــدد مــن األنظمــة 
والتــي ارتــأت أنهــا متطلــب لتطــور البلديــة ومت اعتمادهــا مــن املجلــس البلــدي وقدمــت لــوزارة احلكــم احمللــي لتبــت فيهــا. 

	 نظــرا لعــدم عقــد االنتخابــات احملليــة يف بلديــة خــان يونــس طــوال العقــود املاضيــة، واعتمــاد سياســية تعيــن أعضــاء املجلــس
البلــدي فقــد أثــر ذلــك علــى قــدرة املجلــس البلــدي يف متثيــل املواطنــن وتضمــن احتياجاتهــم يف برامــج عمــل خدمــات البلديــة 

كمــا وأثــر علــى اســتقالية أعضــاء املجلــس البلــدي وقراراتــه، وأضعــف مــن مســاءلتهم مــن املجتمــع احمللــي.

	 تســتجيب بلديــة خــان يونــس لبعــض املؤشــرات املرتبطــة بتقييــم بيئــة النزاهــة يف أداء موظفيهــا حيــث قامــت البلديــة باعتمــاد
مدونــة ســلوك األعضــاء واملوظفــن ووثيقــة حــول عــدم تضــارب املصالــح، إال أنهــا ال متتلــك سياســة رســمية حكوميــة لإلبــاغ 

عــن الفســاد.

	 لــم تطلــب أي جهــة رقابيــة ببلديــة خــان يونــس مــن كبــار املوظفــن العاملــن يف بلديــة خــان يونــس أو أعضــاء الهيئــة احملليــة 
لإلفصــاح عــن ذمتهــم املاليــة، باإلضافــة إلــى أن وزارة احلكــم احمللــي لــم تعمــم علــى البلديــة أي نظــام يشــير إلــى ضــرورة 

اعتمــاد مدونــة ســلوك.

	 قامــت البلديــة بتطويــر هيكليــة مســتندة إلــى الهيكليــة التــي اعتمدتهــا وزارة احلكــم احمللــي يف عــام 2016م ومت إرســال
الهيكليــة احملدثــة بعــد اعتمادهــا مــن املجلــس البلــدي إلــى وزارة احلكــم احمللــي لاعتمــاد.

	 ــى أن ــة بشــهادة ISO )اجلــودة( إل ــر املتعلق ــس والتقاري ــة خــان يون ــام واخلطــة التشــغيلية لبلدي ــر الســنوي الع يشــير التقري
البلديــة تتبــع يف تقــدمي خدماتهــا العدالــة واملســاواة يف توزيــع اخلدمــات، وتشــجيع املشــاركة املجتمعيــة، وإتبــاع سياســة 
احملاســبة للمســئولن وتقييــم أداء العاملــن يف دوائــر وأقســام البلديــة حيــث لــدى البلديــة نظــام تقييــم محوســب يعتمــد علــى 

مجموعــة مــن املعاييــر واملؤشــرات التــي يتــم مــن خالهــا تقييــم املوظفــن بشــكل ســنوي.

	 2018( مت تطويــر رؤيــة ورســالة البلديــة بطريقــة تشــاركية مــع اجلمهــور خــال إعــداد اخلطــة االســتراتيجية التنمويــة للبلديــة
– 2021( بتمويــل مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات احملليــة.

	 قامــت بلديــة خــان يونــس بتطويــر دليــل محوســب ملركــز خدمــات اجلمهــور وجعلــه إلكترونــي ضمــن املنظومــة املعمــول بهــا يف
البلديــة ) البلديــة االلكترونيــة(  يوضــح آليــة التقــدم واحلصــول علــى اخلدمــات والســقف الزمنــي لتقــدمي اخلدمــة للمواطنــن، 
والرســوم وجهــة التنفيــذ والوقــت الــازم لتنفيــذ اخلدمــة واملســتندات الرســمية املطلوبــة، باإلضافــة إلــى تطويــر نظــام الرقابــة 
ــة  ــم مراقب ــور ويت ــات للجمه ــدمي اخلدم ــل وتق ــات العم ــة آلي ــه متابع ــن خال ــم م ــي محوســب يت ــى نظــام الكترون ــه إل وحتويل
العمليــات بشــكل الكترونــي ومــن أكثــر مــن دائــرة وبشــكل تشــاركي حيــث تتــم جميــع العمليــات بشــكل محوســب مــن خــال 

املنظومــة والتــي تتيــح للدوائــر املعنيــة املراقبــة واملتابعــة.

	 ال تقــوم بلديــة خــان يونــس بإعــداد موازنــة املواطــن ولكــن البلديــة تتيــح للمواطنــن وجلــان األحيــاء املشــاركة يف عمليــة
التخطيــط وحتديــد األولويــات كمــا جــرى يف موازنــة 2018م مــن خــال مشــاركة النخــب املجتمعيــة والوجهــاء وبعــض مجالــس 

العائــات يف مشــاورات حتديــد األولويــات، وذلــك مــا أفــاد بــه مديــر دائــرة العاقــات العامــة بالبلديــة.
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فيما يتعلق بالنظام الهيكلي، البيروقراطية يف العمل:

	 قامــت البلديــة بحوســبة جميــع اإلجــراءات والعمليــات التنفيذيــة وأسســت منظومــة محوســبة تبــدأ باســتام الشــكاوى
واملعامــات مــن اجلمهــور الكترونيــاً وانتهــاًء مبراقبــة جميــع عمليــات اجلهــاز التنفيــذي مبــا فيهــم رئيــس البلديــة مــن قبــل 

ــة الداخليــة.  ــدي املكلــف مبتابعــة وحــدة الرقاب ــة بعضــو املجلــس البل املجلــس البلــدي ممثل

	 قامــت البلديــة بإعــداد دليــل إجــراءات توظيــف واضــح يضمــن مســتوى عالــي مــن الشــفافية والنزاهــة يف عمليــات التعيينــات
التــي تتــم يف البلديــة، وتفصــح البلديــة خــال تقريرهــا الســنوي العــام عــن عــدد الوظائــف وأســماء املوظفــن اجلــدد، لكــن 
ــة تفصــح  ــا أن البلدي ــن، كم ــى التعي ــي عل ــم احملل ــة وزارة احلك ــة محــدودة نتيجــة ضــرورة مصادق ــات الهيئ تبقــى صاحي
ملوظفيهــا عــن اإلجــراءات املتبعــة يف عمليــات الترقيــة للموظفــن والتــي تخضــع أيضــا إلجــراءات ومعاييــر واضحــة، إال أن 
بعــض إعانــات التوظيــف التــي تعلنهــا البلديــة عبــر موقعهــا االلكترونــي وعبــر الصحــف احملليــة لــم تكــن شــفافة مــن حيــث 

اإلعــان عــن قيمــة الراتــب الشــهري ملوظفــي العقــود. 

	 تتبــع بلديــة خــان يونــس دليــل إجــراءات شــراء وتوريــد خــاص بهــا وميكــن االطــاع عليــه مــن خــال موقــع البلديــة االلكترونــي
وتعتمــد جميعهــا علــى نظــام توريــد األعمــال الــذي أعدتــه وزارة احلكــم احمللــي والــذي أخــذ بعــن االعتبــار النظــام املالــي 

للهيئــات احملليــة، ونظــام التوريــدات، وقانــون العطــاءات واللــوازم العامــة.

	 ــة تقــوم بجهــود مهمــة يف مجــال اإلرشــاد والتواصــل املجتمعــي حيــث قامــت باحتضــان ــرة العاقــات العامــة يف البلدي دائ
مبــادرات شــبابية متنوعــة والتــي أشــرفت عليهــا مؤسســات خارجيــة كمؤسســة أمــان وقامــت بتوفيــر الدعــم اللوجســتي لهــا، 

باإلضافــة إلــى مشــاركة البلديــة يف إعــداد خطــة عمــل ملنتــدى املســاءلة املجتمعيــة بخــان يونــس.

	 ــي يتضمــن ــة االلكترون ــع البلدي ــى موق ــذي مت نشــره عل ــور وال ــل تقــدمي خدمــات اجلمه ــة بإعــداد ونشــر دلي قامــت البلدي
رســوم جميــع اخلدمــات التــي يطلبهــا املواطنــون وآليــات دفــع وحتصيــل هــذه الرســوم حيــث يوجــد لــدى البلديــة دائــرة ماليــة 
متخصصــة لديهــا نظــام مالــي محوســب يخضــع للرقابــة الداخليــة حســب التسلســات اإلداريــة املعتمــدة يف عمــل البلديــة.

محكمة وشرطة البلدية 

	 تنظــر محكمــة بلديــة خــان يونــس بقضايــا مخالفــات ألنظمــة البلديــة مــن قبــل املوطنــن، حيــث أن هــذه احملكمــة هــي اجلهــة
القضائيــة التــي تنظــر يف القضايــا املتعلقــة بأعمــال البلديــة وتصــدر األحــكام بخصــوص املخالفــات اخلاصــة بالتعــدي علــى 

أنظمــة وقوانــن البلديــة فقــط.

	 توجــد شــرطة للبلديــة تتبــع جهــاز الشــرطة الفلســطيني، ويقتصــر دور رجــال الشــرطة علــى حمايــة موظفــي البلديــة خــال
تنفيــذ أعمالهــم التــي تتطلــب احتــكاك باجلمهــور مثــل فتــح الشــوارع وإزالــة التعديــات علــى الشــوارع واملرافــق العامــة، وإزالــة 
البســطات غيــر القانونيــة، ورغــم أن شــرطة البلديــة تقــوم بهــذا الــدور إال أن البلديــة تشــتكي مــن ضعــف القــدرة لــدى شــرطة 
البلديــة يف تنفيــذ القــرارات وأنهــا يف كثيــر مــن األحيــان تطلــب قــوات مســاعدة مــن الشــرطة للتنفيــذ – بنــاء علــى افــادة 

مســير الدائــرة القانونيــة يف البلديــة. 

	 ــاز الشــرطة الفلســطينية يف قطــاع ــادة جه ــى قي ــع تقاريرهــا بشــكل دوري إل ــة برف ــي تعمــل مــع البلدي ــوم الشــرطة الت وتق
غــزة حيــث يخضــع أفــراد شــرطة البلديــة إلــى الرقابــة واملســاءلة الداخليــة بحســب األنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا يف جهــاز 

الشــرطة الفلســطينية حيــث أن شــرطة البلديــة ليســت مســاءلة أمــام املجلــس البلــدي.

الشكاوى / آليات االعتراض واالستئناف وطلب املعلومات

	 ،يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس وحــدة حتمــل اســم مركــز خدمــات اجلمهــور التــي تقــوم بتســهيل مراجعــة املواطنــن للبلديــة
اســتام طلبــات املواطنــن للخدمــات املطلوبــة الكترونيــاً، وتعبئــة النمــاذج اخلاصــة بهــا، وجتهيزهــا مــن األقســام ذات الصلــة، 
وقامــت البلديــة بتحويــل هــذه اآلليــة لتكــون محوســبة بشــكل كامــل وســاهمت هــذه الوحــدة يف توفيــر بنيــة حتتيــة لهــا مــن 
ــق إجــراءات واضحــة  ــل هــذه )الوحــدة( وف ــا تعم ــا، كم ــدرات هــذه الوحــدات يف أداء مهامه ــاء ق ــه لبن ــوارد بشــرية كافي م
ومعلنــة ومحــددة لتقــدمي الشــكاوى مــن قبــل اجلمهــور وتبــن ذلــك مــن خــال االطــاع علــى دليــل االجــراءات اخلــاص مبركــز 
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خدمــات اجلمهــور املنشــورة علــى موقــع البلديــة االلكترونــي، وميكــن للجمهــور تقــدمي الشــكاوى بطريقــة ورقيــة يف مركــز 
خدمــات اجلمهــور والــذي بــدوره يقــوم بإدخالهــا بشــكل محوســب يف حــال كان املواطــن ال يســتطيع تقــدمي الطلــب الكترونيــاً، 
كمــا ميكــن للمواطنــن تقــدمي شــكاوى عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي كصفحــة البلديــة علــى Facebook وموقــع 

. )00972595400417( WhatsApp ــي و ــة اإللكترون البلدي

التدقيق واملراقبة

	 يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس دائــرة للرقابــة الداخليــة، والتــي تتبــع للمجلــس البلــدي ويتــم تعيــن عضــو مجلــس بلــدي ملتابعــة
هــذه الدائــرة بشــرط أال يكــون رئيــس املجلــس البلــدي حيــث يخضــع للرقابــة مــن قبــل هــذه الدائــرة كونــه رئيســاً للبلديــة، 
ويوجــد لــدى البلديــة دليــل إجــراءات وعمليــات الرقابــة الداخليــة مت االطــاع عليــه أثنــاء زيــارة الدائــرة كونــه قيــد املراجعــة 

والتدقيــق وقــد أفــاد مســير الدائــرة بــأن البلديــة ســتقوم بنشــر الدليــل علــى موقــع البلديــة االلكترونــي.

	 تتــم عمليــات الرقابــة اخلارجيــة علــى البلديــة مــن قبــل جهــات متعــددة أهمهــا وزارة احلكــم احمللــي، ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة، شــركات التدقيــق اخلارجــي – شــركة ســابا وشــركاه للتدقيــق – والتــي مت التعاقــد معهــا بنــاء علــى فوزهــا بالعطــاء، 
الرقابــة مــن قبــل جلنــة احلكــم احمللــي يف املجلــس التشــريعي وذلــك مــن خــال رفــع التقاريــر الدوريــة للجنــة، كمــا تخضــع 
البلديــة للرقابــة غيــر الرســمية مثــل الرقابــة مــن قبــل جلــان األحيــاء التــي مت انتخابهــا يف العــام املاضــي 2017م واملؤسســات 

احملليــة املجتمعيــة، واللجــان املجتمعيــة املختلفــة.

	 التقريــر املالــي لبلديــة خــان يونــس واملدقــق مــن قبــل شــركة التدقيــق اخلارجيــة والتــي قامــت البلديــة بإصــداره ونشــره علــى
موقعهــا االلكترونــي يشــير إلــى عــدم تلقــي املدقــق اخلارجــي ردودا حــول قضايــا ماليــة هامــة مثــل كشــف حســاب مــن شــركة 
الكهربــاء حــول مســتحقات الشــركة ممــا أدى إلــى زيــادة يف االلتزامــات املقيــدة مببلــغ 30 مليــون شــيكل، كمــا لــم يتلــق املدقــق 
ردا حــول طلــب تزويــده بكشــف للرصيــد الدائــن الدفتــري ملصلحــة ميــاه الســاحل والبالــغ قــدره 438 ألــف شــيكل، باإلضافــة 
إلــى كشــوفات بكميــات الديــزل التــي تــورد للبلديــة مــن قبــل جهــات مانحــة، حيــث يشــير التقريــر إلــى أن نظــام الرقابــة 
الداخليــة يف البلديــة ال يوفــر رقابــة كافيــة علــى الديــزل املــورد للبلديــة. إال أننــا أبلغنــا أن البلديــة مــع بدايــة العــام احلالــي 

اتخــذت اجــراءات بعضهــا محوســب )حركــة الصنــف( لضمــان الرقابــة علــى الســوالر

التحقيق يف قضايا الفساد

	 ــة متخصصــة تضــم يف عضويتهــا ــة وجــود مخالفــات متعلقــة بشــبهات فســاد بتشــكيل جلن ــة خــان يونــس يف حال تقــوم بلدي
املستشــار القانونــي للبلديــة، ويف بعــض األحيــان يتــم حتويــل امللــف إلــى النيابــة العامــة مــع ضمــان حــق املوظــف يف التظلــم 
وهــذه اإلجــراءات تتــم وفــق دليــل إجــراءات محــدد للتعامــل مــع قضايــا الفســاد ولكــن ال يوجــد يف غــزة نظــام حلمايــة املبلغــن 

عــن الفســاد.

رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط

	 ال يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس برامــج مشــتركة مــع جهــات متخصصــة، مختصــة بالتوعيــة والتثقيــف املجتمعــي حــول قضايــا
الفســاد والضغــط واملناصــرة كمــا لــم تقــم البلديــة بإعــداد خطــة لرفــع الوعــي املجتمعــي بقضايــا الفســاد.

املساءلة املجتمعية

	 ــك مــن ــة للعمــل وذل ــا وتقــدمي األفــكار التطويري ــى بشــكل مســتمر لتقييمه ــة بدعــوة املؤسســات واملجتمــع احملل تقــوم البلدي
خــال عقــد ورش عمــل تقييميــة )حســب إفــادة مديــر العاقــات العامــة( مبشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي وجلــان األحيــاء 

واخلبــراء وشــرائح مختلفــة مــن املجتمــع.
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دراسة نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي

الفصل األول
دراسة نظام النزاهة المحلى في بلدية خان يونس

هدفت هذه الدراسة إلى: 

	.فحص واقع القيم املتعلقة بالنزاهة يف عمل بلدية خان يونس

	 تقييم مدى االلتزام مببادئ الشفافية يف عمل املجلس البلدي يف بلدية خان يونس

	فحص اجلوانب املتعلقة يف فاعلية نظام املساءلة ودور األطراف املجتمعية يف املساءلة املجتمعية 

	.بلورة التوصيات لتعزيز نظام النزاهة بالتعاون مع الفئة املستهدفة



9

بلدية خان يونس - دراسة حالة 

نبذة حول بلدية خان يونس:

هيئــة محليــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة قانونيــة وذمــة ماليــة مســتقلة، تأسســت يف العــام 1917م، وهــي ثانــي أكبــر بلديــة يف 
قطــاع غــزة مــن حيــث عــدد الســكان واخلدمــات التــي تقدمهــا إليهــم، حيــث يبلــغ عــدد ســكانها 230.000 نســمة وهــو مــا ميثــل 
%17 مــن مجمــل ســكان محافظــات غــزة يســكنون علــى 54.5 كيلومتــر مربــع وبذلــك تعتبــر أكبــر مــدن محافظــات غــزة مــن حيــث 

املســاحة، ويوجــد يف منطقــة نفوذهــا مخيــم خــان يونــس لاجئــن الفلســطينين.

وتشــرف علــى تقــدمي خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي وتصريــف ميــاه األمطــار، والصحــة العامــة والبيئــة وخدمــة جمــع وترحيــل 
النفايــات الصلبــة وشــق الطــرق وتعبيدهــا وصيانتهــا وإنارتهــا باإلضافــة إلــى إعــداد املخططــات الهيكليــة والتفصيليــة وتنظيــم 
جميــع عمليــات البنــاء وتنظيــم األســواق وتنظيــم احلــرف والصناعــات كمــا أنهــا تقــوم بصيانــة أســوار املقابــر ومداخلهــا وإعــادة 
تأهيلهــا وتســاهم يف رعايــة وتنظيــم احلدائــق العامــة واملتنزهــات والقيــام باألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة، ويتــم متثيــل املواطنــن 

مــن خــال جلــان األحيــاء تشــمل عــدد 20 جلنــة حــي كل جلنــة تتكــون مــن 13 عضــواً.

 منهجية إعداد الدراسة:

ــة والواقعيــة وحتليلهــا واســتخاص  ــى جمــع املعلومــات واملعطيــات النظري ــي الــذي يعتمــد عل اســتخدم املنهــج الوصفــي التحليل
النتائــج وإعــداد التوصيــات واملقترحــات مــن خــال:

 املعلومات الثانوية ومراجعة األدبيات:	

ــر والدراســات  ــة ومجموعــة التقاري ــات احمللي ــى املؤسســاتية الناظمــة لعمــل الهيئ ــة التشــريعات والسياســات والبن متــت مراجع
ــر. ــا عــن املؤسســات ذات العاقــة مبوضــوع التقري ــا ودولي الصــادرة محلي

	 ومتــت مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة ذات العاقــة. مراجعــة اخلطــة االســتراتيجية لبلديــة خــان يونــس لألعــوام
2018م-2021م التــي مت اإلعــان عنهــا يف أوائــل شــهر مايــو – 2018م.

	.2017 مراجعة التقرير املالي السنوي للعام

املقابالت )مقابالت شخصية مع مسؤولني ولقاءات جماعية(

مت عقــد )10( مقابــات شــخصية مــع مســؤولن )أعضــاء مجلــس بلــدي، إدارة البلديــة، الدائــرة القانونيــة، الدائــرة املاليــة، دائــرة 
العاقــات العامــة، دائــرة الشــئون اإلداريــة، دائــرة الرقابــة الداخلية...الــخ(، كمــا اعتمــدت منهجيــة إعــداد الدراســة علــى مــا يلــي:

حتليل املعلومات واالستخالص 

	 بعــد انتهــاء عمليــة جمــع املعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة متــت عمليــة حتليــل للمعلومــات وصياغــة االســتخاصات وإعــداد
التوصيــات متــت مراجعــة املســودة األولــى مــن قبــل وحــدة الرصــد والدراســات وتطويــر مســودة ثانيــة، ومتــت مراجعتهــا 

أيضــا مــن قبــل فريــق وحــدة الرصــد والدراســات، ومستشــار مجلــس إدارة أمــان لقضايــا الفســاد. 

	 مت نقــاش املســودة شــبه النهائيــة مــع أعضــاء بلديــة خانيونــس واجلهــات ذات العاقــة، للتأكــد مــن دقــة املعلومــات الــواردة
فيهــا، وشــموليتها، وبعــد أخــذ التغذيــة الراجعــة يف جلســة النقــاش مت تطويــر النســخة النهائيــة مــن التقريــر. 

وصف وتشخيص بيئة عمل قطاع الهيئات احمللية يف قطاع غزة

ــا وزارة احلكــم  ــة وقطــاع غــزة، وتصنفه ــة الغربي ــا يف الضف ــا وقروي ــة يف فلســطن 416 مجلســا بلدي ــات احمللي ــغ عــدد الهيئ يبل
احمللــي إلــى خمســة أقســام رئيســية بحســب مجموعــة مــن املعاييــر، ولــكل تصنيــف عاقة مباشــرة يف توســيع مســاحة الصاحيات 
املتاحــة للمجلــس البلــدي لهــذا التصنيــف وتقســيم الهيئــات احملليــة بحســب تصنيــف وزارة احلكــم احمللــي إلــى هيئــات محليــة ) 

.)A-B-C-D-E

يعتبــر قطــاع احلكــم احمللــي مــن القطاعــات املهمــة يف املجتمــع الفلســطيني والــذي يشــكل ركيــزة أساســية يف النظــام الدميقراطــي 
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الفلســطيني، ويديــر جــزء مــن مــوارده ويســاهم يف اســتثمار مــوارد املجتمــع لتحقيــق التنميــة يف قطاعــات عملــه املختلفــة، 
كمــا أن خدمــات الهيئــات احملليــة وأنشــطتها متــس احليــاة اليوميــة للمواطنــن، تبعــا لنــوع اخلدمــات التــي تقدمهــا مثــل امليــاه 
والصــرف الصحــي، وتصريــف ميــاه األمطــار والصحــة العامــة، والبيئــة وشــق الطــرق وتعبيدهــا وصيانتهــا، وإنارتهــا، باإلضافــة 
إلــى إعــداد املخططــات الهيكليــة والتفصيليــة وكذلــك تنظيــم جميــع عمليــات البنــاء، واألســواق واحلــرف والصناعــات، كمــا أنهــا 

تقــوم بصيانــة أســوار املقابــر ومداخلهــا وإعــادة تأهيلهــا، وتســاهم يف إنشــاء املاعــب واحلدائــق العامــة واملتنزهــات.

إضافــة إلــى خدمــة جمــع النفايــات الصلبــة تقــوم الهيئــات احملليــة أيضــا بتقــدمي خدمــات التشــجير وإنشــاء احلدائــق العامــة 
وفحــص األغذيــة والذبائــح ومراقبتهــا يف املســلخ، وتنظيــف شــاطئ البحــر وجتميلــه وفحــص مياهــه باإلضافــة إلــى خدمــات 
التثقيــف والتوعيــة الصحيــة، والوعــي املجتمعــي ومكافحــة احلشــرات والبعــوض والقــوارض، كمــا تقــوم هــذه الهيئــات احملليــة 
عبــر الدائــرة املاليــة بتصديــر الفواتيــر اخلاصــة مبســتحقات الهيئــات احملليــة علــى املواطنــن ومتابعــة حتصيــل هــذه األمــوال 

مــن املواطنــن.

اإلطار القانوني الناظم لعمل البلدية
تطــورت القوانــن والتشــريعات الفلســطينية التــي تســعى إلــى تنظيــم وتطويــر عمــل الهيئــات احملليــة، ففــي العــام 1934م صــدر 
قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لتنظيــم عمــل الهيئــات احملليــة بقطــاع غــزة، بينمــا صــدر يف العــام 1944م قانــون إدارة القــرى 
رقــم )23( والــذي كان معمــول بــه  يف قطــاع غــزة، ويف العــام 1954م صــدر قانــون إدارة القــرى رقــم )5( الــذي كان معمــول بــه يف 
محافظــات الضفــة الغربيــة، ويف العــام 1954م صــدر قانــون الهيئــات احملليــة )رقــم()29( والــذي عمــل بــه يف الضفــة الغربيــة، 
وقــد اســتمر هــذا التطــور التاريخــي للقوانــن والتشــريعات الفلســطينية الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة حتــى عــام 1997م أي 
ــق  ــون رقــم )1( املتعل ــة الفلســطينية، وانتخــاب أول مجلــس تشــريعي فلســطيني حيــث صــدر القان بعــد قــدوم الســلطة الوطني

بالهيئــات احملليــة.

ــات رســم  ــى صاحي ــت عل ــي حصل ــون فــإن وزارة احلكــم احملل ــون وبحســب املــادة رقــم )2( مــن نفــس القان ووفقــا لهــذا القان
ــم  ــى وظائــف واختصاصــات هــذه املجالــس وشــؤون تنظي ــة، واإلشــراف عل السياســة العامــة املقــررة ألعمــال املجالــس احمللي
املشــاريع العامــة، وأعمــال امليزانيــات واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل هــذه املجالــس، بينمــا أصبحــت الهيئــة احملليــة مبوجــب 
قانــون الهيئــات احملليــة الصــادر 1997م وبحســب املــادة )3( فــإن البلديــة تعتبــر شــخصية اعتباريــة ذات اســتقال مالــي يتولــى 

إدارتهــا هيئــة منتخبــة انتخابــا حــرا ومباشــرا.

املــادة رقــم )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة البنــد )ب( منــح للهيئــات احملليــة صاحيــة إصــدار األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة 
ــي، واعتمادهــا  ــم احملل ــة وزارة احلك ــا بشــرط موافق ــا واحتياجاته ــة، وتأمــن مصاحله ــة احمللي ــال الهيئ ــم أعم ــة لتنظي الازم
للنظــام إال أن القانــون األساســي الفلســطيني حــدد بشــكل قاطــع أن األنظمــة بشــكل عــام يجــب اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر احلكــم 

احمللــي ونشــرها يف اجلريــدة الرســمية.

ويتضمــن قانــون الهيئــات احملليــة الصــادر عــام  1997م بعــض املــواد مثــل املــادة رقــم )5( والتــي أشــارت بوضــوح إلــى عــدم جــواز 
اجلمــع بــن رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى وأنــه يف حــال كان لــدى الرئيــس مهنــة أخــرى فإنــه يتوجــب عليــه تقــدمي 
اســتقالته منهــا فــورا أو تركهــا خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس وإال متــت إقالتــه وهــو مــا 
يعــزز مــن مبــدأ عــدم تضــارب املصالــح، كمــا أن املــادة رقــم )13/ج( مــن قانــون الهيئــات احملليــة 1997م  نصــت علــى أن رئيــس 
املجلــس احمللــي يفقــد عضويتــه إذا عقــد اتفاقــا مــع املجلــس أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه مــن أقاربــه مــن الدرجــة 
األولــى يف أي اتفــاق مت مــع املجلــس ولكــن القانــون اســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــوا يف شــركة 
مســاهمة عموميــة، بشــرط أال يكــون مديــرا لهــا أو عضــوا يف مجلــس إدارتهــا أو موظفــا فيهــا أو وكيــا عنهــا، وحتدثــت نفــس 
املــادة البنــد )ب( أنــه يفقــد عضويتــه إذا عمــل يف قضيــة ضــد املجلــس بصفتــه محاميــا أو خبيــرا أو وكيــا أو متلــك حقــا مــن 

املجلــس مســتغا بذلــك عضويتــه ملنفعتــه أو بالواســطة.

ويف إشــارة إلــى شــفافية عمــل الهيئــات احملليــة واحلــق يف الوصــول للمعلومــات فــإن املــادة رقــم )8( مــن قانــون الهيئــات احملليــة 
1997م نصــت علــى أنــه يجــوز للمجلــس أن يســمح ألي شــخص حضــور أي جلســة مــن جلســاته إذا قــرر ذلــك أكثريــة أعضائــه 
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احلاضريــن للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع وتصــدر قــرارات املجلــس بحضــور األعضــاء فقــط، بينمــا حتدثــت املــادة رقــم )15( 
عــن الصاحيــات املمنوعــة للهيئــات احملليــة والتــي كانــت يف معظمهــا خدماتيــة مــن ضمنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:

التخطيــط احلضــري: ويشــمل تخطيــط وتنظيــم الشــوارع وإنارتهــا وتســميتها وترقيمهــا وترقيــم بناياتهــا وجتميلهــا 	 
وتشــجيرها ومنــع التجــاوز عليهــا ومراقبــة مــا يقــع علــى الشــوارع مــن األراضــي املكشــوفة وتكليــف أصحابهــا بإقامــة 

األســوار حولهــا. 

املباني ورخص البناء: منح تراخيص البناء ومراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها.	 

الكهرباء: تزويد الطرق العامة بالكهرباء.	 

املجاري: إنشاء املجاري واملراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها.	 

املياه: تزويد السكان باملياه الصاحلة للشرب أو ألية استعماالت أخرى	 

احلرف والصناعات: تنظيم احلرف والصناعات وتعين أماكن خاصة لكل صنف منها.	 

النظافة: جمع النفايات والفضات من الشوارع واملنازل واحملات العامة ونقلها وإتافها.	 

 ولتنظيــم ذلــك، قامــت وزارة احلكــم احمللــي يف الضفــة الغربيــة بإصــدار قــرار رقــم )1( بشــأن )نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة( 
2009م بتنســيب مــن وزيــر احلكــم احمللــي والــذي احتــوى عــدد مــن املــواد منهــا املــادة رقــم )2( والتــي تضمنــت شــروط موظفــي 
ــا  ــا وفئاته ــد مهامه ــة وحتدي ــات احمللي ــادة )3( مــن هــذا القــرار تقســيم الوظائــف يف الهيئ ــت امل ــة. كمــا تضمن ــات احمللي الهيئ
ودرجاتهــا. املــادة )4( نصــت علــى أنــه يحــق للهيئــات احملليــة تعيــن مديــر تنفيــذي يشــرف علــى كافــة موظفــي الهيئــة علــى أن 
يكــون مــن الفئــة العليــا، كمــا حــددت املــادة )19( رواتــب املوظفــن وفــق ســلم رواتــب واضــح )3(. بينمــا نصــت املــادة )20( مــن 
قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر يف الضفــة الغربيــة 2009م علــى أن يصــدر الوزيــر التعليمــات واإلجــراءات املتعلقــة بتقييــم األداء 
مبــا يف ذلــك التعليمــات حــول كيفيــة تقييــم أداء املوظفــن، باإلضافــة إلــى قيــام الــوزارة بإعــداد جميــع النمــاذج املتعلقــة بــإدارة 
األداء مبــا يف ذلــك تقريــر األداء الســنوي. ومنــاذج ســجل األداء وقــد حــدد القــرار يف الــوزارة بإعــداد جميــع النمــاذج املتعلقــة 
بــإدارة األداء مبــا يف ذلــك تقريــر األداء الســنوي ومنــاذج ســجل األداء وقــد حــدد القــرار يف مــواده املختلفــة قضايــا مهمــة مثــل 
الترقيــة والترفيــع والنقــل وســاعات الــدوام الرســمي والواجبــات املنوطــة باملوظــف واحملظــورات ونظــام اإلجــازات للموظفــن 

وانتهــاء اخلدمــة وغيرهــا مــن القضايــا املهمــة التــي تنظــم قضايــا وإجــراءات التوظيــف واملوظفــن.

املــادة )34( مــن قانــون الهيئــات احملليــة لســنة 1997م نصــت علــى أن يصــدر وزيــر احلكــم احمللــي نظامــا خاصــا للهيئــات احملليــة 
ــوازم وقيدهــا وحفظهــا والتصــرف بهــا وعلــى كيفيــة  ــوازم والعطــاءات واملقــاوالت. ينــص فيــه علــى كيفيــة شــراء الل بشــأن الل
إجــراء املناقصــات واملزايــدات واملقــاوالت واألمــور األخــرى املتعلقــة بأشــغال الهيئــة احملليــة، ولكــن هنــاك عــدد مــن األنظمــة 
تنظــم عمــل الهيئــات احملليــة ثاثــة فقــط مــن هــذه األنظمــة موحــدة يف جميــع الهيئــات احملليــة وهــي )النظــام املالــي، نظــام 

بشــأن توريــد املــواد وتنفيــذ األعمــال الصــادرة يف العــام 1999 ونظــام األبنيــة( 

تتبــع بلديــة خــان يونــس آليــات واضحــة يف عمليــة حتديــد الرســوم علــى اخلدمــات والضرائــب التــي تشــمل كافــة املســتفيدين 
مــن اخلدمــة حيــث تســتند البلديــة علــى قانــون احلــرف والصناعــات رقــم )32( للعــام 1927. واألمــر رقــم )413( لســنة 1972 
بشــأن تنظيــم احلــرف ونظــام ضريبــة احلــرف واملهــن ونظــام االتصــاالت الاســلكية للعــام 2012م ونظــام اللوحــات اإلعاميــة 
لبلديــة خــان يونــس للعــام 1998 و2005 وتعدياتــه لعــام 2017 وقانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( للعــام 1936 قانــون العقوبــات 
الفلســطيني 74/36 نظــام إشــغال الطــرق واألرصفــة للعــام 2013، نظــام بشــأن تنظيــم عمليــات صــب اخلرســانة للعــام 2013، 

نظــام امليــاه لعــام 2013، نظــام املــكاره الصحيــة لعــام 2013.
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الفصل الثاني
العناصر األساسية المكونة لنظام النزاهة في بلدية خان يونس

اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة قائمــة علــى قيــاس مؤشــرات عامــة تنطبــق علــى أنظمــة عمــل الهيئــات احملليــة يف العالــم ويف 
كل مؤشــر ســيتم قيــاس 3 أبعــاد هــي:

· القدرة: على القيام بالعمل)اجلانب النظري(	

· الدور: يف املساهمة يف تعزيز النزاهة يف عمل الهيئة احمللية. )اجلانب العملي املمارس(.	

· احلاكمية الداخلية: مبا فيها الضوابط واالجراءات يف مجال النزاهة والشفافية واملساءلة. 	
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بلدية خان يونس - دراسة حالة 

وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

احلكمالدورالقدرةاملؤشر
)نزاهة،شفافية، مساءلة(

الناظــم  القانونــي  اإلطــار 
احملليــة الهيئــة  لعمــل 

اجلهــاز التنفيــذي/ الرئيس 
التنفيذي

النظام الهيكلي
مجلس الهيئة احمللية

احملاكم النظامية 
التقديراللون العامة

جيد1
متوسط2
ضعيف3

2.1 اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية

2.1.1 االنتخابات: 

نظــرا لعــدم قيــام وزارة احلكــم احمللــي باعتمــاد نظــام االنتخابــات يف اختيــار املجلــس البلــدي واللجــوء لسياســة التعيــن لــم يســبق 
أن جــرت أي انتخابــات لبلديــة خــان يونــس إال يف عــام 1936م، وحتــى يف عهــد االنقســام الفلســطيني لــم تعقــد هــذه االنتخابــات 
وأن االنتخابــات احملليــة التــي عقــدت يف الفتــرة 2005-2006 لــم تشــمل بلديــة خــان يونــس حيــث اســتمرت املجالــس البلديــة 

املتعاقبــة بالعمــل وفــق نظــام التعيــن وليــس وفــق االنتخابــات )1(.

2.1.2 االستقالل:

نصــت العديــد مــن مــواد قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997 علــى اســتقالية هيئــات احلكــم ومنحهــا القانــون صاحيــات 
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 
ــح  ــة اللوائ ــط اإلقليمــي يف فلســطن، ووضــع أنظم ــم والتخطي ــال التنظي ــة بأعم ــة املتعلق ــة واإلداري ــال الفني ــام باألعم ــى القي إل
التنفيذيــة الازمــة لتنظيــم أعمــال الهيئــة احملليــة وتأمــن مصاحلهــا وحاجياتهــا، مــن أجــل تنفيــذ واجباتهــا املنصــوص عليهــا يف 

أحــكام القانــون.

متيــل عاقــة املجلــس البلــدي ووزارة احلكــم احمللــي بشــكل أساســي لصالــح الــوزارة ومــن خــال فحصنــا لذلــك تبــن أن وزارة 
احلكــم احمللــى مازالــت تتبــع األنظمــة والقوانــن القدميــة والتــي ال تتواكــب مــع التطــورات التــي جــرت يف عمــل احملليــات حيــث 
علــى ســبيل املثــال قامــت بلديــة خــان يونــس باعتمــاد نظــام الكترونــي للمخــازن وضبــط عمليــة الصــرف بشــكل محوســب وعنــد 
رفــع تقاريرهــا لــوزارة احلكــم احمللــي واملدققــن مــن طرفهــا لــم يعترفــوا بالعمليــات احملوســبة ويصــرون تتبــع النظــام اليــدوي 

1   مقابلة مع يحيى األسطل، رئيس بلدية خان يونس.
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للبلديــة )2(، كذلــك اعتمــاد هيكليــة موحــدة للهيئــات للمحليــات عــام 2016م وفرضهــا علــى الهيئــات احملليــة مــن قبــل وزارة احلكــم 
احمللــي والتــي ال تراعــي خصوصيــة كل هيئــة محليــة وحجمهــا ومقــدار اخلدمــات التــي تقدمهــا فســاوت الهيئــات احملليــة املركزيــة 

الكبــرى بالهيئــات احملليــة الصغيــرة )3( .

ونتيجــة الســتمرار عمــل وزارة احلكــم احمللــي بسياســة التعيــن وتعــّذر إجــراء االنتخابــات احملليــة بســبب األوضــاع السياســية فــإن 
ذلــك يؤثــر علــى اســتقالية املجلــس البلــدي ليــس علــى صعيــد ممارســة مهامــه بــل وحتــى علــى صعيــد قــدرة املجلــس البلــدي 
علــى اتخــاذ القــرارات بعيــداً عــن التعــرض للضغوطــات اخلارجيــة املرتبطــة باألوضــاع السياســية وتأثيــر األحــزاب السياســية 
احلاكمــة يف قطــاع غــزة، وهــو مــا يضعــف مــن اســتقالية عمــل املجلــس البلــدي ويتركــه عرضــة للضغوطــات اخلارجيــة املســتمرة. 

ويف ظــل قانــون احلكــم احمللــي احلالــي تبقــى اســتقالية البلديــة التــي تعــزز مبــدأ الامركزيــة يف احلكــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن 
ــة لــه بحســب القانــون بشــكل مســتقل عــن ضغــوط وزارة  اجلهــود لتعزيــز حــق املجلــس البلــدي، يف ممارســة صاحياتــه املخول

احلكــم احمللــي والضغــوط اخلارجيــة.

2.1.3 التمثيل: 

عــدم قيــام وزارة احلكــم احمللــي باعتمــاد نظــام االنتخابــات يف اختيــار املجلــس البلــدي واللجــوء لسياســة التعيــن فــإن املجلــس 
ــغ عــدده 15 عضــواً ال يعتبــر ممثــل جلميــع الفئــات العمريــة وبحاجــة إلــى تعزيــز متثيــل  البلــدي لبلديــة خــان يونــس والــذي يبل

الفئــات العمريــة، حيــث أظهــرت الدارســة أن التوزيــع العمــري ألعضــاء املجلــس البلــدي كان كالتالــي:

%87من أعضاء املجلس13فوق سن 40 سنة
%13 متثيل ضعيف2أقل من 40 سنة

حيــث ميثــل يف املجلــس البلــدي عضويــن مــن فئــة الشــباب وهــذا التمثيــل يعــد متثيــل ضعيــف جــدا يحتــاج إلــى تعزيــز وزيــادة 
نســبة متثيــل الشــباب، أمــا فيمــا يتعلــق بقــدرة املجلــس البلــدي علــى متثيــل النســاء فــإن املجلــس يعتبــر غيــر ممثــل لفئــة النســاء 
حيــث يوجــد يف املجلــس البلــدي عضويتــن مجلــس بلــدي فقــط )%13( بالرغــم مــن أن النســاء ميثلــن قرابــة %49 مــن املجمــوع 
الكلــي للســكان يف مدينــة خــان يونــس، بالرغــم مــن أن هــذا التمثيــل لــم يأتــي اســتجابة لقانــون الكوتــا النســوية بســبب تعــذر إجــراء 
االنتخابــات بــل جــاءت يف ســياق فــرض وزارة احلكــم احمللــي إظهــار العنصــر النســائي يف العمــل البلــدي لتعزيــز مظاهــر التمثيــل. 

ونظــراً لعــدم عقــد االنتخابــات البلديــة وكــون املجلــس البلــدي يتــم تعيينــه مــن قبــل القــوى السياســية احلاكمــة فــا يوجــد باملجلــس 
البلــدي أي متثيــل للفئــات السياســية األخــرى وال يوجــد متثيــل فئــوي يشــمل معظــم شــرائح املجتمــع.

2.1.4 الشفافية يف العمل: 

ــد االحتياجــات،  ــات حتدي ــة وبشــكل خــاص يف عملي ــف مراحــل عمــل البلدي ــن يف مختل ــي اهتمــام ملشــاركة املواطن ــة تول البلدي
ــرز أشــكال مشــاركة املواطنــن هــي جلــان إعــداد اخلطــة االســتراتيجية، جلــان  ــة، ومــن أب ــة للمدين وإعــداد اخلطــط التطويري
األحيــاء، اللقــاءات املباشــرة، ورش عمــل مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، مركــز خدمــات اجلمهــور، ويتــم عبــر اللقــاءات املجتمعيــة 
التــي تعقــد يف مراحــل مبكــرة مــن إعــداد اخلطــط بحيــث يشــارك فيهــا أعضــاء جلــان األحيــاء وخبــراء وأكادمييــن وممثلــن عــن 
وزارة احلكــم احمللــي، ومؤسســات املجتمــع املدنــي والهيئــات التنفيذيــة حيــث مت ترجمــة احتياجــات املواطنــن يف مشــاريع وبرامــج 

وخدمــات البلديــة)4(.

كمــا أن البلديــة تتبــع الشــفافية يف عمليــات الشــراء والتوظيــف وتقــدمي اخلدمــة والتعاقــد مــع املقاولــن والشــركات واإلفصــاح 
بشــكل كامــل عــن املعلومــات والبيانــات التــي مــن خالهــا تبــن مــدة شــفافية النظــام املتبــع يف تنفيــذ العمــل داخــل البلديــة وذلــك 

2   مقابلة مع مدير عام بلدية خان يونس.
3  مقابلة مع مدير الدائرة اإلدارية في بلدية خان يونس.

4   مقابلة مع مدير العالقات العامة في بلدية خان يونس.
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مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي ومنظومــة العمــل احملوســبة التــي يتــم مــن خالهــا تنفيــذ ومتابعــة أغلــب العمليــات التنفيذيــة يف 
البلديــة )5(. 

ومــن خــال االطــاع علــى املوقــع االلكترونــي لبلديــة خــان يونــس تبــن أن البلديــة تتبــع سياســات وإجــراءات مــن جانبهــا تعــزز 
مبــدأ اإلفصــاح عــن املعلومــات وامليزانيــات الســنوية والتقاريــر الدوريــة والســنوي وأنشــطة البلديــة املختلفــة حيــث أصــدر املجلــس 
ــر  ــم الصــادر عــن مدي ــل التعمي ــة اإلفصــاح عــن املعلومــات وجمعهــا مث ــم عملي ــة لتنظي ــدي مجموعــة مــن التعليمــات اإلداري البل
البلديــة واملتعلقــة بطبيعــة املعلومــات التــي ميكــن اطــاع اجلمهــور عليهــا لكــن تبقــى البلديــة تفتقــر إلــى دليــل وإجــراءات للعاملــن 

واملوظفــن لتنظيــم عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات والنشــر.

ــه  ــم حتديث ــذي يت ــة وال ــي اخلــاص بالبلدي ــع االلكترون ــر املوق ــر الشــهرية والســنوية ونشــرها عب ــة بإصــدار التقاري ــوم البلدي وتق
بشــكل مســتمر. باإلضافــة إلــى أن بلديــة خــان يونــس يســتقبل طلبــات املواطنــن والباحثــن املتعلقــة باحلصــول علــى املعلومــات 
غيــر املنشــورة علــى املوقــع االلكترونــي والتــي قــد تكــون مرتبطــة بأنشــطة ومشــاريع البلديــة.  كمــا ال يوجــد بالبلديــة تطبيــق ملبــدأ 

اإلفصــاح عــن الــذمم املاليــة ألعضــاء املجلــس البلــدي وال لرئيــس البلديــة.

2.1.5املساءلة: 

قــام املجلــس البلــدي باتخــاذ قــرار عقــد انتخابــات جلــان األحيــاء لتصحيــح الوضــع القائــم و تشــكيل جســم ميثــل شــرائح 
املواطنــن بشــكل فعلــي حقيقــي، ومت دعــوة مؤسســات املجتمــع احمللــي باإلشــراف علــى االنتخابــات وكانــت مؤسســة أمــان مــن 
املؤسســات التــي شــاركت يف الرقابــة علــى انتخابــات جلــان األحيــاء، وبعــد اجنــاز انتخابــات ســتة جلــان مت إيقــاف األمــر بقــرار 
مــن املجلــس البلــدي بذريعــة إفســاح املجــال للمصاحلــة – كانــت املصاحلــة تشــهد حــراك يف تلــك الفتــرة -  ومــن بعدهــا الذهــاب 

النتخابــات محليــة )6(

يوجــد لــدى البلديــة مركــز خدمــات اجلمهــور -والــذي بــدوره يقــوم باســتقبال الشــكاوى وأصــدر دليــل إجــراءات الشــكاوى وكيفيــة 
التعامــل معهــا وتســتقبل البلديــة شــكاوى املواطنــن باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة و الطلبــات اخلطيــة واألرقام 
الهاتفيــة واملوقــع االلكترونــي والرســائل النصيــة ...الــخ، وتعتبــر عمليــة تقــدمي الشــكاوى مــن قبــل املواطنــن هــي عمليــة مجانيــة 
ويتــم حوســبتها بالكامــل وحتويــل املرفقــات وحتــى الشــكوى املكتوبــة إلــى شــكوى محوســبة وإدخالهــا علــى النظــام ليتــم التعامــل 

معهــا باآلليــات املتبعــة.

ــق واملتابعــة مــع املوظفــن، املتابعــة  ــي، والتحقي ــة تقــوم بالتفتيــش امليدان ــة الداخلي ــرة للرقاب ــة خــان يونــس دائ كمــا يوجــد لبلدي
مــع احملصلــن، متابعــة الــدوام تدقيــق ســندات الصــرف املالــي، متابعــة شــكاوى املواطنــن، وهــذه الدائــرة تتبــع للمجلــس البلــدي 
بشــكل مباشــر وتتــم املراقبــة بشــكل محوســب مــن خــال املنظومــة باإلضافــة لكاميــرات مراقبــة علــى مرافــق البلديــة مثــل مركــز 
خدمــات اجلمهــور واملســلخ والكــراج وجميــع املرافــق اخلارجيــة، كمــا وتتــم مراقبــة آليــات البلديــة مــن خــال نظــام التتبــع املعتمــد 
علــى نظــام ) GPS ( والــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة، كمــا ومت االطــاع علــى املســتويات التــي تراقبهــا دائــرة الرقابــة الداخليــة 

فتبــن أن هــذه الدائــرة متابعــة جلميــع مســتويات العمــل يف البلديــة مــن رئيــس البلديــة وانتهــاًء بأدنــى مســتوى إداري)7(.

2.1.6 النزاهة: 

قامــت البلديــة باعتمــاد مدونــة ســلوك للعاملــن مت إعدادهــا مــن قبــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، ونفــذت البلدية 
العديــد مــن برامــج بنــاء قــدرات املوظفــن، وأعضــاء املجلــس البلــدي علــى هــذه املدونــة وتطبيقهــا، وبخصــوص سياســة التعامــل 
مــع الهدايــا  تشــير البلديــة إلــى أنــه مــن املعــروف لــدى املوظفــن بشــكل عــام أن أي هديــة يســتلمها املوظــف يتــم تســليمها لدائــرة 
العاقــات العامــة ومــن ثــم التصــرف بهــا حســب األصــول، كذلــك سياســة عــدم تضــارب املصالــح مــن املعــروف ضمنــاً ألي موظــف 

5   مقابلة جماعية مع: مدير الدائرة اإلدارية، مسير الرقابة الداخلية، مسير الدائرة القانونية.
6   مقابلة جماعية مع رئيس بلدية خان يونس، مدير العالقات العامة في البلدية، المدير العام للبلدية.

7   مقابلة مع ميسر الرقابة الداخلية في بلدية خان يونس.
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أن دائــرة الرقابــة الداخليــة تتابــع وتراقــب العمــل ومــن يســتغل العمــل للمصالــح اخلاصــة يتــم مســاءلته وإخضاعــه للتحقيــق حيــث 
قــام مســير الدائــرة باطاعنــا علــى إحــدى احلــاالت التــي اســتخدمت آليــات البلديــة ملصالــح خاصــة ومت إحالتهــم للتحقيــق )8( . 
ورغــم وجــود مدونــة الســلوك وتعميمهــا إال أن البلديــة حتتــاج لدعــم وتعزيــز تطبيــق املدونــة مــن خــال اتخــاذ قــرارات وإجــراءات 

ملزمــة للموظفــن بإتبــاع مدونــة الســلوك، كمــا ال يوجــد لــدى البلديــة تعليمــات متخصصــة يف مكافحــة جرائــم الفســاد.

2.2 اجلهاز التنفيذي لعمل هيئات احلكم احمللي

2.2.1 وضوح املهام:

لقــد مت حتديــد وظائــف وصاحيــات ومهــام املجلــس البلــدي وطبيعــة اخلدمــات التــي يجــب أن يقــوم بتوفيرهــا للمواطنــن وقــد 
نصــت املــادة رقــم )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة علــى ذلــك بشــكل واضــح.

 وقــد قامــت بلديــة خــان يونــس بوضــع هيكليــة إداريــة تتناســب مــع طبيعــة وحجــم املهــام التــي يتــم مــن خالهــا تقــدمي اخلدمــات 
للجمهــور، حيــث اشــتملت هــذه الهيكليــة علــى دوائــر وأقســام ووحــدات مختلفــة يتــم مــن خالهــا توزيــع املهــام والصاحيــات بنــاء 
علــى هــذه الهيكليــة وحتديــد مســتويات اإلشــراف واملتابعــة ملراحــل العمــل، كمــا أعــدت البلديــة وصــف وظيفــي لــكل وظيفــة يف 
الهيكليــة باإلضافــة لتحديــد املهــام ممــا ســاهم بشــكل كبيــر بتوضيــح املهــام للموظفــن، ويف اجلــدول التالــي يوضــح تشــكيات 

الوظائــف حســب الهيكليــة:

عدد الُشَعب/ وحدةعدد األقسامالدائرة#
48دائرة الشئون اإلدارية1
410الدائرة الفنية2
611الدائرة املالية3
46الدائرة القانونية4
410دائرة املياه والصرف الصحي5
38دائرة األشغال العامة والصيانة6
36دائرة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات7
30دائرة الرقابة الداخلية8
410دائرة الصحة والبيئة9
59دائرة العاقات العامة والثقافة واإلعام10

24دائرة املشاريع11

114282املجموع

كمــا أعــدت البلديــة دليــل اخلدمــات املقدمــة للجمهــور والــذي يحتــوي علــى كل املعلومــات التــي تتعلــق باخلدمــات التــي تقدمهــا 
البلديــة، وإجــراءات احلصــول علــى اخلدمــة مرتبطــة باملــدة الزمنيــة والتكلفــة لهــذه اخلدمــة، ويشــير كذلــك هــذا الدليــل إلــى 
ــة بتقــدمي خدمــات للجمهــور يف كافــة املجــاالت الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة وتكافــؤ الفــرص عنــد التعيــن  ــزام البلدي الت
والترقيــة، واســتقالية البلديــة اإلداريــة واملاليــة مــع االحتفــاظ بعاقــات تنظيميــة وإداريــة وعمليــة منتجــة مــع اجلهــات الرســمية 

والشــعبية. 

8  مقابلة مع مدير العالقات العامة في بلدية خان يونس
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كمــا تعتمــد البلديــة يف تقــدمي خدماتهــا املتمثلــة يف مبــادئ العدالــة واملســاواة يف تقــدمي وتوزيــع اخلدمــات، ضمــان جــودة العمــل، 
ثقافــة الرقابــة والتدقيــق، تشــجيع املشــاركة املجتمعيــة، املمارســات الدوليــة الفضلــى يف بنــاء األنظمــة الفعالــة لضبــط اجلــودة 

واالحتــكام ملؤشــرات احلوكمــة الرشــيدة واحلكــم الصالــح.

2.2.2 إدارة الطاقم التنفيذي: 

البلديــة أنهــت تطويــر هيكليــة البلديــة لتعزيــز مبــدأ الامركزيــة وتســريع عمليــة اتخــاذ القــرارات وخدمــة املواطنــن حيــث تضــم 
بلديــة خــان يونــس 539 موظــف وموظفــة موزعــن وفــق اجلــدول التالــي:

وبالرغــم مــن وجــود هيكليــة إداريــة محدثــة إال أن البلديــة تواجــه حتديــات مــن أبرزهــا التــي تواجــه قــدرة البلديــة علــى إدارتهــا 
بطريقــة فعالــة أهمهــا صعوبــة الوضــع املالــي للبلديــة النــاجت عــن الوضــع االقتصــادي املتدهــور يف قطــاع غــزة بشــكل عــام والــذي 

أثــر علــى فــرص التوظيــف وضعــف التــزام املؤسســة بأنظمــة احلكــم الرشــيد)9( .

2.2.3 اإلشراف على تقدمي اخلدمات: 

قامــت البلديــة بإقــرار عــدد 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 حيــث أعــدت 
الدائــرة املاليــة الئحــة تنظــم فيهــا عمليــات الشــراء بشــكل مفصــل ومتكامــل، 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 العامــة.

كمــا وتقــوم دائــرة الرقابــة الداخليــة مبراقبــة وتقييــم أداء البلديــة مــن خــال تقييــم أداء مركــز خدمــات اجلمهــور باإلضافــة إلــى 
اإلشــراف علــى اللجــان املتخصصــة بعمليــات الشــراء.

حيــث تراعــي البلديــة أن يتــم الفصــل يف عضويــة اللجــان املتعلقــة بالشــراء بحيــث ال يشــارك املوظــف أو عضــو املجلــس البلــدي 
إال يف جلنــة واحــدة فقــط، فاملوظــف العضــو يف جلنــة فتــح املظاريــف ال يكــون عضــو يف جلنــة الدراســة الفنيــة أو الترســية، وذلــك 

لتحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن النزاهــة يف خدمــات ومشــتريات البلديــة.

2.2.4 شفافية املوازنة:

لــدى بلديــة خــان يونــس أدلــة إلعــداد املوازنــة الســنوية ونشــرها، لكنهــا ال تقــوم بإعــداد موازنــة املواطــن ويقصــر دور املواطــن 
ــود  ــة حيــث أن بن ــود املوازن ــات إال أنهــا ال تقــوم بإشــراك املواطنــن يف إعــداد بن ــه وترتيــب األولوي ــد احتياجات باملشــاركة بتحدي
ــا  ــي، حيــث أنه ــا اإللكترون ــى موقعه ــة عل ــة بنشــر املوازن ــي. وال تقــوم البلدي ــل وزارة احلكــم احملل ــم حتديدهــا مــن قب ــة يت املوازن

ــر ياحــظ أنهــا ال تنشــر يف املوعــد احملــدد.  ــة، وحتــى هــذه التقاري ــة للســنوات املاضي ــر املالي تكتفــي بنشــر التقاري

9   القضايا التنموية التي أثيرت في الخطة االستراتيجية لبلدية خان يونس 2018.
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2.2.5 مساءلة اجلهاز التنفيذي:

املجلــس البلــدي يرفــع لــه مــن قبــل اجلهــاز التنفيــذي التقاريــر بشــكل منتظــم وبطريقــة دوريــة حيــث يتــم عقــد جلســتن شــهرياً 
للمجلــس البلــدي ممــا يفتــح املجــال بشــكل واســع ملســاءلة اجلهــاز التنفيــذي ومتابعتــه مــن قبــل املجلــس البلــدي، باإلضافــة أن 
للمجلــس البلــدي ذراع رقابــي فعــال وهــو دائــرة الرقابــة الداخليــة والتــي تتبــع للمجلــس البلــدي ويشــرف علــى أعمالهــا مقــرر جلنــة 

الرقابــة الداخليــة باملجلــس البلــدي.  

كمــا أن البلديــة تتيــح املجــال ملؤسســات املجتمــع احمللــي مبســاءلتها وعقــد لقــاءات وجلســات اســتماع يتــم مــن خالهــا مســاءلة 
البلديــة ومراجعــة أدائهــا.

2.2.6 النزاهة 

ــدي  ــس البل ــة ســلوك أعضــاء املجل ــى إعــداد أنظمــة تعــزز نزاهــة العمــل، فقــد مت إعــداد مدون ــة خــان يونــس عل حرصــت بلدي
والعاملــن فيهــا مبشــاركة ائتــاف أمــان، وبالرغــم مــن تســجيل عــدد مــن حــاالت الفســاد التــي تعاملــت معهــا الدائــرة القانونيــة يف 
البلديــة إال أنهــا لــم تقــم بتطويــر سياســة حلمايــة املبلغــن عــن الفســاد، وتشــجيع املواطنــن علــى التبليــغ عــن أي حــاالت فســاد 

قــد تقــع.

ــي بخصــوص  ــم الصــادر مــن وزارة احلكــم احملل ــع التعمي ــة بإعــداد دليــل إجــراءات للتوظيــف والتعاقــد حيــث تتب وقامــت البلدي
التعيــن والتوظيــف، حيــث تقــوم بالتأكــد مــن مــدى االحتيــاج للوظيفــة املطلوبــة وبإعــان الوظيفــة ويجــب أن حتصــل اإلعانــات 
علــى موافقــة وزارة احلكــم احمللــي قبــل أن تقــوم البلديــة بنشــرها يف الصحيفــة الرســمية ملــدة )15( يــوم وعبــر مواقــع االنترنــت. 
وجميــع اإلعانــات تتضمــن التوصيــف الوظيفــي والشــروط الواجــب توافرهــا يف املتقــدم للوظيفــة حيــث يتــم تطبيــق قانــون 
ــب والوصــف الوظيفــي واملواقــع وغيرهــا مــن املعلومــات املهمــة خــاف الوظائــف  ــذي يتضمــن ســلم الروات ــة وال اخلدمــة املدين
احملــددة مدتهــا والتــي يتــم حتديــد الراتــب ضمــن اإلعــان، وتتــم العمليــة بأكملهــا علــى نظــام الترميــز والكــود ممــا يتيــح فرصــة 
ــة  ــع البلدي ــر موق ــف الشــاغرة » عب ــة » الوظائ ــة خان ــه ومبراجع ــار. إال أن ــم واالختي ــة التقيي ــة يف عملي ــرة للمســاواة والعدال كبي
اإللكترونــي لوحــظ أن بعــض اإلعانــات املنشــورة بواســطة بلديــة خــان يونــس ووزارة احلكــم احمللــي لــم تتضمــن أي إشــارة للراتــب 

الــذي ســيتلقاه موظفــو العقــود. 

2.3 النظام الهيكلي البيروقراطية يف العمل

 2.3.1 مصادر متويل

للبلدية مصادر إيرادات حددها القانون وهي:

الضرائــب والرســوم واألمــوال املفروضــة أو املتأتيــة مبقتضــى القانــون أو أي نظــام صــادر باالســتناد إليــه أو أي قانــون أو  -1
نظــام الســتيفاء ضرائــب أو رســوم أو غرامــات املخالفــات.

التبرعات والهبات واملساعدات وفق النظام. -2

مخصص من قبل احلكومة من إيرادات رسوم النقل على الطرق. -3

املشاريع املمولة من قبل جهات املختلفة. -4

وبحســب التقريــر الســنوي لبلديــة خــان يونــس، فقــد بلغــت قيمــة منــح وإيــرادات أنشــطة تشــغيلية 29.194.808 شــيكل، يف حــن 
ــا  ــة فقــد بلغــت إيراداته ــة اإلمنائي ــة 17.068.54 شــيكل، أمــا األنشــطة التطويري ــد املشــاريع الربحي ــح وعوائ ــرادات من بلغــت إي
17.223.393 شــيكل وهــي موضحــة يف اجلــدول أدنــاه، وبالتالــي بلغــت إيــرادات بلديــة خــان يونــس مــا قيمتــه 63.486.455 شــيكل 
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خــال التقريــر الــذي نشــر يف أغســطس 2017.  وقــد بلغــت قيمــة عوائــد املشــاريع الربحيــة يف قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي يف 
بلديــة خــان يونــس 17 مليــون شــيكل منهــا 10.481.527 شــيكل إيــرادات عــدادات امليــاه، 22.074 شــيكل إيــرادات امليــاه احملــاة 
أو للبنــاء يف حــن بلغــت إيــرادات رســوم االشــتراك يف شــبكة امليــاه 434.250 شــيكل، كمــا بلغــت إيــرادات الغرامــات املختلفــة 
ــد  رســوم اشــتراك  ــى صعي ــه 934.853 شــيكل، وعل ــاه مــا قيمت ــرادات رســوم قطــع وإعــادة تركيــب املي 111.983 شــيكل، أمــا إي
الصــرف الصحــي فقــد بلغــت 469.505 شــيكل، أمــا ضرائــب الصــرف الصحــي فقــد بلغــت 2.954.475 شــيكل، وقــد ورد لبلديــة 

خــان يونــس تبــرع مــن مصلحــة ميــاه الســاحل بقيمــة 1.659.587 شــيكل.

إال أن مصــادر التمويــل هــذه ليســت كافيــة، فبحســب اخلطــة التنمويــة لبلديــة خــان يونــس لألعــوام مــن 2018 -2022 ياحــظ 
أن تكلفــة املشــاريع التنمويــة التــي تخطــط لهــا البلديــة تبلــغ 116.620.500$  42.000.500$  وهــو مبلــغ ضخــم باملقارنــة مــع 
إيــرادات البلديــة، وكمــا يشــير التقريــر املالــي لبلديــة خــان يونــس إلــى أنهــا تعانــي مــن عجــز يف املوجــودات قــدره 82 مليــون شــيكل، 
و80 مليــون شــيكل كمــا يف تقاريــر 2015 -2016 علــى التوالــي، والــذي فســره التقريــر املالــي بأنــه يشــير إلــى صعوبــات تعانــي 

منهــا بلديــة خــان يونــس يف ســداد التزاماتهــا مــا لــم تتلقــى دعمــا خارجيــا )10(.

2.3.2 نظام املشتريات العامة:

يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس قســم مشــتريات مختــص بالعطــاءات والتوريــد واملشــتريات ويتبــع القســم للدائــرة املاليــة والتــي 
يتحمــل موظفيهــا املســئولية القانونيــة عــن اإلجــراءات وتخضــع جميــع اإلجــراءات املتعلقــة بالعطــاءات والتوريــد واملشــتريات 

ــة. ــة واخلارجي ــة الداخلي ألنظمــة الرقاب

ويوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس دليــل إجــراءات الشــراء والتوريــد مرتكــز علــى نظــام توريــد األعمــال الــذي أعدتــه وزارة احلكــم 
احمللــي والــذي أخــذ بعــن االعتبــار النظــام املالــي للهيئــات احملليــة ونظــام التوريــد وقانــون العطــاءات واللــوازم العامــة. وتقــوم 
ــت تقدمــه مرفقــا  ــى وصــل يثب ــى األقــل ويحصــل كل متقــدم للعطــاء عل ــوم عل ــدة 15 ي ــة بنشــر العطــاءات يف الصحــف مل البلدي

10  التقرير المالي لبلدية خان يونس 2016.

إيرادات املشاريع اإلمنائية يف بلدية خان يونس واملمولة من جهات متعددة 
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ــم عمــل  ــح العطــاء أمــام املتقدمــن مــن املقاولــن ومــزودي اخلدمــات، ويت ــة املختصــة بفت باملســتندات الازمــة وتقــوم اللجن
محضــر للجنــة والتوقيــع عليــه بشــكل علنــي مــن قبــل احلضــور، كمــا تقــوم البلديــة باإلفصــاح عــن جميــع عمليــات الشــراء التــي 

متــت خــال تقريرهــا الســنوي.

2.3.3 دعم مبادرات الشراكة واملساءلة املجتمعية:

يف مقابلــة مــع مديــر دائــرة العاقــات العامــة يف البلديــة أشــار بــأن قســم العاقــات العامــة يف بلديــة خــان يونــس يقــوم مبتابعــة 
تنظيــم األنشــطة املجتمعيــة لتعزيــز التواصــل مــع املجتمــع احمللــي ولتعزيــز مبــدأ املســاءلة فقــد قامــت البلديــة بعقــد مجموعــة 
ــر العمــل يف  ــة بتطوي ــم املتعلق ــم وتوصياته ــف املناطــق الســتقبال شــكواهم وماحظاته ــن مــن مختل ــع املواطن ــورش م مــن ال
ــة أهميــة  البلديــة حيــث يشــارك يف هــذه اللقــاءات أعضــاء املجلــس البلــدي واملوظفــن أصحــاب العاقــة. كمــا تولــي البلدي
كبيــرة يف املشــاركة يف اللقــاءات وجلســات املســاءلة التــي تعقدهــا مؤسســات املجتمــع املدنــي أو حتــى املجموعــات الشــبابية 
الناشــطة يف نفــوذ البلديــة وتقــدم لهــا كافــة التســهيات الازمــة لذلــك حيــث عقــدت البلديــة مجموعــة مــن اللقــاءات احلواريــة 
وجلســات اســتماع مــع مركــز دراســات ومؤسســات املجتمــع املدنــي كمؤسســة بنيــان ومؤسســة G.I.Z واالئتــاف مــن أجــل 

النزاهــة واملســاءلة باإلضافــة إلــى جلــان األحيــاء خــال األعــوام اخلمــس الســابقة.

قامــت البلديــة ومــن بــاب حتقيــق مســتوى أعلــى مــن الشــراكة املجتمعيــة بعقــد انتخابــات جلــان األحيــاء والتــي مت تنفيذهــا 
يف ســتة جلــان مــن إجمالــي عــدد 20 جلنــة ومت جتميــد إكمــال عمليــة االنتخابــات مــن قبــل املجلــس البلــدي ملراعــاة اجلهــود 
املبذولــة إلمتــام ملــف املصاحلــة، ويف مقابلــة مديــر عــام البلديــة اطلعنــا علــى مــدى تفاعــل اللجــان التــي مت انتخابهــا وقدرتهــا 
ــاء  ــة مــع جلــان األحي ــم عقــد اجتماعــات دوري ــث يت ــة، حي ــر املنتخب ــاء غي ــه مــع جلــان األحي ــى املشــاركة واملســاءلة مقارن عل

املنتخبــة للمشــاركة يف حتديــد أولويــات املواطنــن وتقــدمي اخلدمــات التــي يحتاجهــا اجلمهــور بالصــورة املثلــى.

2.3.4 شفافية:

ــات  ــاع سياســة النشــر وإتاحــة املعلوم ــات مــن خــال إتب ــى املعلوم ــس سياســية احلــق يف احلصــول عل ــة خــان يون ــع بلدي تتب
للجمهــور باســتخدام وســائل التواصــل املختلفــة، وتقــوم البلديــة وبشــكل مســتمر بنشــر معلومــات متعلقــة بعملهــا مثــل خطتهــا 
االســتراتيجية واخلطــة التشــغيلية والتقاريــر الســنوية واملوازنــة العامــة حيــث قامــت البلديــة بإنشــاء موقــع الكترونــي تفاعلــي 
يأخــذ بعــن االعتبــار إتاحــة الفرصــة للمواطنــن لاطــاع علــى معلومــات مهمــة مثــل إعانــات البلديــة والتوظيــف وتقــدمي 
الشــكاوى، واملشــاريع املزمــع تنفيذهــا واملشــاريع قيــد التنفيــذ والتــي مت االنتهــاء مــن تنفيذهــا، باإلضافــة إلــى اخلطــة 
االســتراتيجية وجهــات التمويــل وقــد مت تصميــم هــذه املوقــع بشــكل يراعــي الســهولة ليتمكــن جميــع املواطنــن مــن االطــاع 

علــى مــا ينشــر بســهولة.

كمــا أن البلديــة قامــت بإعــداد ونشــر دليــل ملركــز خدمــات للجمهــور يتضمــن رســوم جميــع اخلدمــات التــي يطلبهــا املواطنــن 
وآليــات دفــع وحتصيــل هــذه الرســوم حيــث يوجــد لــدى البلديــة دائــرة ماليــة متخصصــة لديهــا نظــام مالــي محوســب يخضــع 
للرقابــة الداخليــة حســب التسلســات اإلداريــة املتعمــدة يف عمــل البلديــة كمــا أن املواطنــن يســتلمون ســندات قبــض مقابــل 
الضرائــب والرســوم التــي يتــم حتصيلهــا مــن املواطنــن، وقــد متكنــت البلديــة مــن حمايــة هــذا النظــام مــن أي حــاالت تاعــب 
أو ابتــزاز أو محســوبية محتملــة وذلــك مــن خــال حوســبة العمليــات وعــدم الســماح لتنفيــذ أي عمليــة إال عبــر منظومــة العمــل 
التــي أقرتهــا البلديــة والتــي تســاوي اجلميــع يف تقــدمي اخلدمــات دون أدنــى متييــز. وفيمــا يتعلــق مبنــح تراخيــص البنــاء فــإن 
البلديــة قامــت بنشــر جميــع اخلدمــات املرتبطــة مبنــح تراخيــص البنــاء مثــل )خدمــات ترخيــص بنــاء جديــد، إضافــة طوابــق 
ــاء ســابقة،  ــد رخصــة بن ــاء، جتدي ــل مخططــات البن ــاء، خدمــات تعدي ــاء/ هــدم بن ــاء خدمــات بن ــدة، إضافــة ملحــق للبن جدي
ــاء نهائيــة، اعتمــاد مخطــط إفــراز أرض، اعتمــاد مخطــط قســمة رضائيــة، اعتــراض علــى مســار شــارع  إصــدار رخصــة بن
تعويــض عــن اســتقطاع شــوارع )االســتماك( كمــا يتضمــن دليــل اخلدمــات تقــدمي وثائــق ثبوتيــة لألمــاك واألراضــي التــي 
يرغــب املواطنــن باحلصــول علــى تراخيــص بنــاء عليهــا ويف حالــة وجــود الورثــة فــإن البلديــة تطلــب مــن املواطنــن قســمة 

رضائيــة حلمايــة وضمــان حقــوق اآلخريــن.
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2.3.5 مساءلة مزودي اخلدمة:

يقــوم متعهــدي تزويــد اخلدمــة العامــة مــن القطــاع اخلــاص بتقــدمي تقاريــر دوريــة للبلديــة حــول ســير العمــل وذلــك مــن خــال 
ــرة  ــوم هــذه الدائ ــور، وتق ــط اجلــودة للخدمــة املقدمــة للجمه ــة بضب ــة الداخلي ــرة الرقاب ــة وتعمــل دائ ــل البلدي ــم مــن قب متابعته

بإعــداد تقاريرهــا بشــكل دوري عــن مــزودي اخلدمــة العامــة.

2.3.6 نزاهة مقدمي اخلدمة: 

ال تقوم البلدية بتطبيق مدونات سلوك أو أنظمة تلقي الهدايا خاصة بالطاقم التنفيذي على مزودي اخلدمة العامة.

2.4 محكمة البلدية:  

يتــم عقــد محكمــة البلديــة يف مقــر البلديــة للبــث يف قضايــا املخالفــات املرفوعــة علــى املواطنــن بحضــور جميــع أطــراف الدعــوى 
القضائيــة ممــا يتيــح خصوصيــة لقضايــا البلديــة وســرعه يف اإلجنــاز )11(. وتتركــز القضايــا املرفوعــة للمحكمــة علــى مخالفــات 
الترخيــص واملــكاره الصحيــة ويتــم انتــداب قضــاة تابعــن للمحاكــم النظاميــة للنظــر يف تلــك القضايــا وهــم قضــاة نظاميــون غيــر 
متخصصــن يف الدعــاوى القضائيــة اخلاصــة بالهيئــات احملليــة، حيــث أن النظــام القضائــي الفلســطيني يف قطــاع غــزة ال يتســم 
ــغ عــدد  ــا تبل ــام 2017 )12(. كم ــس 109.185 شــيكل خــال الع ــة خــان يون ــة لبلدي ــف القضائي ــت املصاري ــد بلغ ــة، وق بالتخصصي
ــغ قيمتهــا  ــة تبل ــة 28 قضي ــى البلدي ــة خــان يونــس واملتعلقــة بتعويضــات للمواطنــن عل ــى بلدي ــة املرفوعــة عل الدعــاوى القضائي

اإلجماليــة 30 مليــون شــيكل، فيمــا تقــدر البلديــة أن القيمــة املتوقعــة لهــذه الدعــاوى القضائيــة قرابــة 6 مليــون شــيكل )13(.

2.5: شرطة البلديات 

ــة، ويقتصــر دور رجــال الشــرطة  ــة احتياجــات البلدي ــاز الشــرطة الفلســطيني واملتخصصــة مبتابع ــة جله ــوم الشــرطة التابع تق
يف حمايــة موظفــي البلديــة خــال تنفيــذ أعمالهــم التــي تتطلــب احتــكاك باجلمهــور مثــل فتــح الشــوارع وإزالــة تعديــات البيــوت 
واحملــال التجاريــة  وإزالــة البســطات غيــر القانونيــة كمــا تلعــب الشــرطة دور يف اســتدعاء املواطنــن الذيــن يشــتبه بأنهــم قــد تعــدو 
علــى شــبكات امليــاه ومرافــق البلديــة للتحقيــق معهــم، وتقــوم الشــرطة التــي تعمــل مــع البلديــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى 
قيــادة جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف قطــاع غــزة حيــث يخضــع أفــراد شــرطة البلديــة إلــى الرقابــة واملســاءلة الداخليــة بحســب 

األنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا يف جهــاز الشــرطة الفلســطينية. 

2.6 معاجلة الشكاوى / آليات االعتراض واالستئناف وطلب املعلومة: 

ــق إجــراءات واضحــة  ــز وف ــل هــذه املرك ــن ويعم ــور الســتقبال معامــات املواطن ــات اجلمه ــز خدم ــر مرك ــة بتطوي ــت البلدي قام
ومعلنــة ومحــددة لتقــدمي الشــكاوى مــن قبــل اجلمهــور، وميكــن للجمهــور تقــدمي الشــكاوى بطريقــة ورقيــة يف املركــز ومــن ثــم يقــوم 
املوظــف بتحويلهــا إلكترونيــا إلــى القســم املختــص، وســاهمت البلديــة يف توفيــر بنيــة حتتيــة ومــوارد بشــرية كافيــه لبنــاء قــدرات 
ــل إجــراءات  ــة بدلي ــد البلدي ــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة- أمــان بتزوي ــز يف أداء مهامــه، كمــا ق ــز لتعزي هــذا املرك
ــى إشــعار باســتام الطلــب )شــكوى أو طلــب خدمــة( يثبــت تاريــخ تقــدمي الطلــب  الشــكاوى والعرائــض، ويحصــل املواطنــون عل
واحلــد األقصــى ملوعــد الــرد ويتــم الــرد علــى الطلــب بشــكل محوســب مــن خــال إرســال رســالة جلــوال املواطــن تتضمــن إمــا 

11   مقابلة بحثية مع مسير الدائرة القانونية في بلدية خان يونس.

12   عبد هللا شرشرة، ورقة خلفية حول قضايا البلديات في قطاع غزة، ص 2

13   عبد هللا شرشرة، المرجع السابق، ص 2
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تنفيــذ الطلــب أو ســبب الرفــض أو التأجيــل، وحتــرص البلديــة علــى االلتــزام بالــرد علــى طلــب املواطــن يف املــدة احملــددة باإلشــعار 
بدرجــة كبيــرة حيــث بلغــت نســبة االلتــزام باملــدة %99، ويصــدر عــن مركــز خدمــات اجلمهــور تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل 

تتضمــن حتليــل نوعــي وكمــي للطلبــات املقدمــة وكيفيــة التعامــل معهــا. 

2.7 التدقيق والرقابة: 

يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس دائــرة للرقابــة الداخليــة تتبــع مباشــرة للمجلــس البلــدي، وتتمتــع الدائــرة باالســتقالية يف أداء 
عملهــا وتقــوم الدائــرة بأعمــال الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى جميــع األقســام والدوائــر التابعــة للبلديــة مبــا فيهــا مكتــب رئيــس 
البلديــة، كمــا وتعمــل علــى متابعــة املشــاكل بــن املواطنــن وموظفــي البلديــة ويتــم تكليفهــا مــن رئيــس البلديــة ملتابعــة عمــل اللجــان 
املتخصصــة مثــل جلنــة اجلــرد الســنوي للمخــازن ولصنــدوق البلديــة، وكذلــك التدقيــق علــى كشــوفات األســماء والتســديد اآللــي 
واملشــتريات واملخــازن وتقــوم دائــرة الرقابــة الداخليــة بتقــدمي تقاريرهــا إلــى املجلــس البلــدي مباشــرة بحســب الهيكليــة، حيــث 
يقــوم املجلــس البلــدي مبتابعــة هــذه التقاريــر خــال اجتماعاتــه الدوريــة، هــذا إلــى جانــب الرقابــة اإلداريــة تبعــا للهيكليــة اإلداريــة 
بحيــث يقــوم كل مســتوى إداري بتقــدمي التقاريــر الفنيــة واإلداريــة حــول ســير العمــل للمســتوى األعلــى منــه إداريــا والــذي يشــرف 

عليــه.

أعــدت البلديــة دليــل إجــراءات الرقابــة الداخليــة والتــي تتــم معظــم عملياتهــا بشــكل محوســب بالكامــل، وعلــى صعيــد الرقابــة 
اخلارجيــة تخضــع البلديــة للرقابــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، شــركات التدقيــق اخلارجــي 
املســتقلة لتدقيــق تقاريرهــا املاليــة الســنوية، الرقابــة مــن قبــل جلنــة احلكــم احمللــي يف املجلــس التشــريعي كمــا تخضــع البلديــة 
للرقابــة غيــر الرســمية مثــل الرقابــة مــن قبــل جلــان األحيــاء واملؤسســات احملليــة املجتمعيــة، واللجــان املجتمعيــة املختلفــة حيــث 
حتــرص البلديــة عبــر دائــرة العاقــات العامــة علــى عقــد لقــاءات دوريــة مــع املســتفيدين مــن خدمــات البلديــة بشــكل دوري لتبــادل 
وجهــات النظــر، وتقييــم أداء البلديــة ونشــر املعلومــات املتعلقــة بعمــل البلديــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن التقريــر املالــي لبلديــة 
خــان يونــس يشــير إلــى عــدم تلقــي املدقــق اخلارجــي ردودا حــول قضايــا ماليــة هامــة مثــل كشــف حســاب مــن شــركة الكهربــاء 
حــول مســتحقات الشــركة ممــا أدى إلــى زيــادة يف االلتزامــات املقيــدة مببلــغ 30 مليــون شــيكل ، كمــا لــم يتلــق املدقــق ردا حــول 
طلــب تزويــده بكشــف للرصيــد الدائــن الدفتــري ملصلحــة ميــاه الســاحل والبالــغ قــدره 438 ألــف شــيكل، باإلضافــة إلــى كشــوفات 

بكميــات الديــزل التــي تــورد للبلديــة مــن قبــل جهــات مانحــة. 

2.8 التحقيق يف قضايا الفساد: 

ال يــزال قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( للعــام 2005 والــذي مت تعديلــه بقــرار قانــون 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.

ويف بلديــة خــان يونــس تلعــب الدائــرة القانونيــة دور مهــم يف الكشــف عــن املخالفــات املاليــة واالداريــة حيــث قامــت الدائــرة 
ــات  ــى اجله ــا إل ــن خــال حتويله ــا م ــل معه ــا ومت التعام ــي ضبطه ــات الت ــذه املخالف ــن حــاالت الفســاد له ــق يف عــدد م بالتحقي
الرســمية املختصــة بعــد االنتهــاء مــن التحقيقــات الداخليــة. وخــال مقابلتنــا ملســير الدائــرة القانونيــة وضــح آليــات الكشــف عــن 

الفســاد وأن أي حالــه يتــم إثباتهــا بشــكل كامــل ويتــم تطبيــق احلكــم، وقــد اطلعنــا علــى بعــض القضايــا.  

2.9 رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط واملناصرة: 

للبلديــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــام الــدور الرئيســي يف عمليــة توعيــة املواطنــن مبكافحــة الفســاد حيــث 
تقــوم مؤسســات املجتمــع املدنــي مثــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان ومؤسســة املجلــس النرويجــي لاجئــن 
ــن  ــن والعامل ــدرات املوظف ــاء ق ــات لبن ــذ تدريب ــى مؤسســات أخــرى بتنفي ــة إل ــان باإلضاف NRC ومؤسســة GIZ ومؤسســة بني
يف البلديــة حــول مكافحــة الفســاد وأســاليب التوعيــة والتثقيــف املجتمعيــة لضمــان انخــراط املواطنــن يف التبليــغ عــن قضايــا 
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الفســاد. ويف مقابلــة مــع مديــر العاقــات العامــة يف البلديــة أكــد تشــجيع التنســيق مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــام 
املختلفــة لرفــع الوعــي لــدى املســتوى احمللــي، إال أن هــذه اجلهــود ال تنــدرج ضمــن خطــة معــدة مســبقا، وهــو مــا يضعــف مــن 
فعاليــة عمليــة التثقيــف والتوعيــة، كمــا أن هــذه اجلهــود تفتقــر إلــى املــوارد الازمــة للوصــول جلميــع فئــات املجتمعــات احملليــة.

2.10 املساءلة املجتمعية:

يوجــد نافــذة خاصــة بالشــكاوى علــى موقــع البلديــة وهــي نافــذة تعــزز قــدرة املواطنــن علــى مراســلة صانعــي القــرار واملوظفــن 
املختصــن يف البلديــة إلبــداء اعتراضاتهــم أو شــكاويهم باإلضافــة إلــى االقتراحــات املتعلقــة بخدمــات البلديــة، كمــا يوجــد 20 
جلنــة حــي تعمــل علــى مراقبــة أداء البلديــة حــول نوعيــة اخلدمــات املقدمــة للحــي الــذي متثلــه، كمــا ســبق وأن عقــدت البلديــة 

جلســات اســتماع ومســاءلة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي احملليــة. 

2.11 االهتمام بقضايا األشخاص من ذوي اإلعاقة والنوع االجتماعي: 

تهتــم بلديــة خــان يونــس بقضايــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة حيــث قامــت البلديــة مبواءمــة مقــر البلديــة ليناســب األشــخاص 
مــن ذوي اإلعاقــة، كمــا يوجــد مــن بــن موظفــي البلديــة عــدد )4 موظــف وموظفــة( مــن ذوي اإلعاقــة وهــو مــا يعــادل )7.0%( مــن 
إجمالــي موظفــي البلديــة، وتبقــى أقــل مــن النســبة التــي قررهــا القانــون )5%(مــن املوظفــن يجــب أن يكونــوا مــن ذوي اإلعاقــة.

قامــت البلديــة مبجموعــة مــن اإلجــراءات واللوائــح التــي تنظــم عمليــة التســهيات التــي تقدمهــا لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
باإلضافــة إلــى تخصيــص جــزء مــن موازنتهــا الســنوية لتنفيــذ مشــاريع تطويريــة تخــدم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. لكــن يشــار 
هنــا إلــى أن البلديــة عليهــا أن تطــور إجراءاتهــا املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وتشــجيع النســاء علــى تولــي الوظائــف العامــة، فنســبة 
النســاء العامــات يف البلديــة ال تتعــدى )3%( مــن إجمالــي عــدد املوظفــن والعاملــن، كمــا أنهــا ال تتولــي مواقــع قياديــة داخــل 
البلديــة مثــل )رؤســاء أقســام، مــدراء، مــدراء عامــون ...الــخ( وهــذا يعكــس فجــوة النــوع االجتماعــي املتعلقــة بطبيعــة األدوار التــي 

يتوقــع املجلــس البلــدي مــن املــرأة أن تلعبهــا يف دعــم وتطويــر جهــود الهيئــة احملليــة.
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الفصل الثالث
االستخالصات الرئيسية للدراسة

3.1 اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية

3.1.1 االنتخابات 

إن عــدم إجــراء االنتخابــات البلديــة يف مدينــة خــان يونــس، واعتمــاد سياســة تعيــن أعضــاء املجلــس البلــدي أثــرت علــى قــدرة 
املجلــس البلــدي علــى متثيــل املواطنــن وتضمــن احتياجاتهــم يف برامــج عمــل البلديــة، كمــا يؤثــر علــى اســتقالية أعضــاء املجلــس 
البلــدي وقراراتــه، وعــدم عقــد االنتخابــات أثــر بشــكل ســلبي علــى مبــدأ املســاءلة حيــث أن االنتخابــات جتعــل املمثلــن املنتخبــن 

يخضعــون للمحاســبة واملســاءلة.

3.1.2 االستقالل:

ــوزارة احلكــم احمللــي علــى  يعطــي اإلطــار القانونــي الناظــم للعاقــة بــن وزارة احلكــم احمللــي والهيئــات احملليــة ســلطة أكبــر ل
حســاب الهيئــة احملليــة، وهــو مــا يعطــي مســاحة أكبــر للوزيــر مقارنــة مبســاحة أقــل ألعضــاء املجلــس البلــدي، وهــو مــا يضعــف 
مــن اســتقالية عمــل املجلــس البلــدي ويضعــف مــن فكــرة احلكــم احمللــي املرتكــزة علــى الامركزيــة، كمــا أن اإلطــار القانونــي 
احلالــي يحــد مــن دور اجلمهــور واللجــان الشــعبية يف الرقابــة علــى أداء هــذه الهيئــات، كمــا أن املجلــس البلــدي وبالرغــم مــن أنــه 
يقــوم بإعــداد املوازنــة اخلاصــة بالهيئــة احملليــة إال أنــه يحتــاج إلــى موافقــة وزارة احلكــم احمللــي علــى أي تعديــل أثنــاء التنفيــذ 

وهــو مــا يتــرك البــاب مفتوحــا أمــام تعــرض البلديــة للتدخــات اخلارجيــة يف موازناتهــا وقراراتهــا.

3.1.3 التمثيل

بالرغــم مــن أن وزارة احلكــم احمللــي تراعــي خــال تعيــن أعضــاء املجلــس البلــدي أن يكــون املجلــس ممثــل لكافــة أحيــاء املجتمــع 
ــى مراعــاة  ــات املجتمــع املختلفــة واألمــر نفســه ينطبــق عل ــى متثيــل كافــة فئ ــدي عل إال أن هــذا يضعــف مــن قــدرة املجلــس البل
املجلــس البلــدي خــال تعيــن واختيــار جلــان األحيــاء احملليــة بــأن تكــون هــذه اللجــان ممثلــة لكافــة فئــات املجتمــع ومناطــق املدينــة 
ــة سياســية ممــا  ــل ال يشــمل أي تعددي ــون التمثي ــة فيك ــى إدارة املنطق ــذي يتول ــل مرهــون باحلــزب ال ــة، ويبقــى التمثي اجلغرافي

يعــرض النزاهــة والشــفافية للخطــر كــون البلديــة تخضــع للــون سياســي واحــد.

3.1.4 الشفافية يف العمل:

تقــوم بلديــة خــان يونــس بالنشــر واإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة بتقاريرهــا املاليــة واإلداريــة وتقاريرهــا الســنوية...الخ وقــد 
وضعــت التشــريعات والقوانــن واللوائــح التنفيذيــة واألنظمــة الصــادرة لتشــكل بيئــة مشــجعة للشــفافية ولكــن تبقــى عمليــة 

ــة. ــة محلي ــكل هيئ ــاري ل ــة وهــي إجــراء اختي ــة وليســت إجباري اإلفصــاح عــن املعلومــات اختياري

3.1.5 النزاهة:

	 ــة باعتمــاد ــث قامــت البلدي ــا، حي ــز نظــم النزاهــة يف عمله ــة خــان يونــس لعــدد مــن املؤشــرات املرتبطــة بتعزي تســتجيب بلدي
مدونــة ســلوك األعضــاء واملوظفــن يف الهيئــة احملليــة، و متنــع تضــارب املصالح...الــخ لكــن مــن الواضــح أنــه لــم يــرد مــن وزارة 
احلكــم احمللــي أي نظــام أو تعميــم يشــير إلــى ضــرورة اعتمــاد نظــم النزاهــة وهــو اجتهــاد مــن قبــل بلديــة خــان يونــس لكنهــا 
تأخــذ بعــن االعتبــار التــزام املوظفــن مبدونــات الســلوك خــال تقييــم أداء املوظفــن الســنوي، أو نظــام احلوافــز واملكافــآت 
وهــو مــا يشــكل نقطــة قــوة جلهــود الهيئــة املبذولــة لتعزيــز مبــادئ وقيــم النزاهــة واإلجــراءات الوقائيــة املتبعــة حملاربــة الفســاد 
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عبــر املشــاركة املجتمعيــة الفعالــة.

	 ال يوجــد يف القوانــن والتشــريعات الناظمــة لعمــل بلديــة خــان يونــس مــا ينــص أو يلــزم البلديــة )موظفــن وأعضــاء( بتقــدمي
إقــرار للذمــة املاليــة واإلفصــاح عــن ذمتهــم املاليــة، وهــذا قــد يتيــح املجــال لــدى البعــض الســتغال هــذه الثغــرات عبــر اســتغال 

موقعــه الوظيفــي يف ظــل عــدم وجــود إجــراءات عقابيــة رادعــة.

	 ال تقــوم بلديــة خــان يونــس بتقــدمي إقــرار بالذمــة املاليــة ســواء لرئيــس املجلــس البلــدي أو أعضــاء املجلــس البلــدي أو حتــى أي
موظــف يتقاضــى راتبــه مــن البلديــة باإلضافــة إلــى خلــو قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( الصــادر ســنة 1997م مــن أي مــادة أو 
إشــارة تلــزم األعضــاء أو املوظفــن بتقــدمي إقــرار بالذمــة املاليــة بشــكل دوري رغــم أن ذلــك منصــوص عليــه يف قانــون مكافحــة 
الفســاد والــذي يلــزم رئيــس البلديــة وأعضــاء املجلــس البلــدي ومديــر البلديــة بضــرورة تقــدمي إقــرار ذمــة ماليــة )هــذا القانــون 

غيــر مطبــق يف غــزة(

	 يوجــد لــدى البلديــة منــوذج يقــدم مــن قبــل املوظــف ألخــذ موافقــة ملمارســة عمــل خــارج نطــاق عملــه مبــا يضمــن عــدم تضــارب
املصالــح لكــن لــم يســبق أن طلبــت البلديــة مــن املوظفــن والعاملــن فيهــا أو مــن أعضــاء املجلــس البلــدي باإلفصــاح عــن 

ــا. ــى سياســة اســتقبال الهداي ــة أو الشــخصية واألمــر نفســه ينطبــق عل مصاحلهــم املالي

	 ــم ــم تق ــا ل ــا فســاد إال أنه ــم بقضاي ــت تورطه ــن ثب ــة رادعــة بحــق املوظفــن الذي ــة إلجــراءات عقابي بالرغــم مــن اتخــاذ البلدي
ــا الفســاد. ــع قضاي ــل م ــات متخصصــة للتعام ــر تعليم بتطوي

	 متتلــك بلديــة خــان يونــس دليــل إجــراءات للتوظيــف والتعاقــد، حيــث تتبــع بلديــة خــان يونــس التعميــم الصــادر مــن وزارة احلكــم 
احمللــي بخصــوص التعيــن والتوظيــف ويجــب أن حتصــل اإلعانــات علــى موافقــة وزارة احلكــم احمللــي قبــل أن تقــوم البلديــة 

بنشــرها يف الصحيفــة الرســمية.

	 توفــر دليــل إجــراءات توظيــف واضــح ميكــن البلديــة مــن حتقيــق مســتوى متقــدم مــن الشــفافية والنزاهــة يف عمليــة التعيينــات
التــي تتــم يف البلديــة وتفصــح البلديــة خــال تقريرهــا الســنوي العــام عــن عــدد الوظائــف وأســماء املوظفــن اجلــدد لكــن 
تبقــى صاحيــات البلديــة محــدودة نتيجــة ضــرورة مصادقــة وزارة احلكــم احمللــي علــى التعيــن، كمــا أن البلديــة تفصــح عــن 

ــر الســنوي العــام. ــة للموظفــن وتفصــح عنهــا يف التقري اإلجــراءات املتبعــة يف عمليــات الترقي

3.2 اجلهاز التنفيذي الناظم لعمل هيئات احلكم احمللي

3.2.1 وضوح املهام:

	 إن قانــون هيئــات احلكــم احمللــي )1( للعــام 1997م يوضــح سياســة عمــل الهيئــة وطبيعــة اخلدمــات املقدمــة كمــا يشــير التقريــر
الســنوي العــام واخلطــة التشــغيلية لبلديــة خــان يونــس والتقاريــر املتعلقــة بشــهادة ISO )اجلــودة( إلــى سياســة البلديــة يف تقــدمي 
خدماتهــا واملتمثلــة يف العدالــة واملســاواة يف توزيــع اخلدمــات وتشــجيع املشــاركة املجتمعيــة وإتبــاع سياســة احملاســبة للمســئولن 

وتقييــم أداء العاملــن يف البلديــة.

	 مت تطويــر رؤيــة ورســالة البلديــة بطريقــة تشــاركية مــع اجلمهــور خــال إعــداد اخلطــة االســتراتيجية التنمويــة للبلديــة وترتبــط
رؤيــة بلديــة خــان يونــس بأولويــات املجتمــع احمللــي التــي مت التعبيــر عنهــا خــال لقــاءات إعــداد اخلطــة التنمويــة االســتراتيجية 

للبلديــة علــى املوقــع االلكترونــي.

3.2.2 إدارة الطاقم التنفيذي:

بالرغم من وجود هيكلية إدارية إال أن البلدية تواجه حتديات مختلفة أبرزها:

	.قلة إمكانيات البلدية من السوالر وتوقف تقدمي اخلدمات بشكل مؤقت حتى توفر كميات من الوقود لآلليات

	 ضعــف دور شــرطة بلديــة خــان يونــس املتعلقــة بتنفيــذ أوامــر احلبــس بالغرامــات والديــون البلديــة الصــادرة عــن محكمــة صلــح
بلديــة خــان يونــس.
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	.صعوبة الوضع املالي للبلدية

3.2.3 اإلشراف على تقدمي اخلدمات

	.تعمل بلدية خان يونس وفق القوانن والتشريعات ذات العاقة مثل قانون رقم )9( لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

	 أعــدت بلديــة خــان يونــس دليــل مركــز خدمــات اجلمهــور والــذي يوضــح آليــة التقــدمي واحلصــول علــى اخلدمــات بطريقــة توضــح
الســقف الزمنــي لتقــدمي اخلدمــة للمواطنــن والرســوم وجهــة التنفيــذ والوقــت الــازم لتنفيــذ اخلدمــة واملســتندات الرســمية 

املطلوبة.

3.2.4 شفافية املوازنة:

	 ال يوجــد يف قانــون هيئــات احلكــم احمللــي رقــم )1( الصــادر 1997 مــا يشــير إلــى ضــرورة أن تقــوم البلديــة باإلفصــاح عــن املوازنــة
الســنوية للهيئــة احملليــة أو إعــداد موازنــة املواطن.

	 تقوم بلدية خان يونس بنشر امليزانية السنوية عبر املوقع االلكتروني وال تقوم بلدية خان يونس بإعداد موازنة املواطن

	.متتلك بلدية خان يونس أدلة إلعداد املوازنة إال أنها ال تقوم بنشرها 

	.بالرغم من أن املواطنن يتم إشراكهم بعملية التخطيط، إال أنهم ال يقومون باملشاركة يف حتديد بنود املوازنة

	.التقارير املالية للبلدية تنشر يف غير مواعيدها احملددة

3.2.5 مساءلة اجلهاز التنفيذي:

	يقوم اجلهاز التنفيذي بتقدمي التقارير للمجلس البلدي بشكل منتظم وبطريقة دورية

	 يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس مركــز خدمــات اجلمهــور كمــا يوجــد دليــل إجــراءات لتقــدمي الشــكاوى ونظــام واضــح ومحــدد
ملتابعــة الشــكاوى والــرد عليهــا عبــر ســقف زمنــي محــدد كمــا أن البلديــة تقــوم بتحصيــل مبالــغ ماليــة مقابــل كل طلــب خدمــات 
مــن البلديــة يتقــدم بهــا املواطــن مــن خــال احلضــور إلــى مركــز خدمــات اجلمهــور ولتشــجيع املواطنــن لتقــدمي معاماتهــم مــن 

خــال املنظومــة املتاحــة علــى االنترنــت مت إعفــاء املواطنــن مــن رســوم تقــدمي املعاملــة.

	 ال يوجــد لــدى البلديــة سياســات أو إجــراءات تقــوم علــى حتفيــز مؤسســات املجتمــع احمللــي ملســاءلة املجلــس البلــدي واجلهــاز
التنفيــذي.

3.2.6 النزاهة:

	.ال يوجد لدى البلدية سياسة الستقبال الهدايا

	.لديها تعليمات على عدم تضارب املصالح

	.ال توجد أنظمة أو تعليمات متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد

3.3 االلتزام الهيكلي البيروقراطية يف العمل:

3.3.1 االستقاللية:

بحســب قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997م فــإن املــادة رقــم )15( البنــد )ب( يشــير إلــى تخويــل املجلــس البلــدي 
ــورة يف  ــه املذك ــة مــن صاحيات ــة صاحي ــأي وظيفــة مــن وظائفــه أو ممارســة أي ــام ب ــه مــن القي ــة وضــع أنظمــة لتمكين صاحي

القانــون، وأن يضمــن ذلــك أي ضرائــب أو غرامــات أو رســوم أو عوائــد أو نفقــات أو مخالفــات.
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3.3.2 الشفافية يف نظام املشتريات العامة:

	 ــل ــي يتحم ــة، والت ــرة املالي ــع للدائ ــدات واملشــتريات يتب ــص يف العطــاءات والتوري ــس قســم مخت ــة خــان يون ــدى بلدي يوجــد ل
موظفيهــا املســئولية القانونيــة عــن قانونيــة اإلجــراءات ويف العــادة يراقــب رئيــس املجلــس البلــدي ودائــرة الرقابــة الداخليــة 

ــة العامــة. ــوان الرقاب ــي ودي ــة مــن وزارة احلكــم احملل ــة، باإلضافــة إلــى جهــات رقابيــة خارجي ــرة املالي أداء الدائ

	 ــال الــذي ــى نظــام التوريــد واألعم ــدى بلديــة خــان يونــس دليــل إجــراءات الشــراء والتوريــد، وتعتمــد جميعهــا عل  يوجــد ل
أعدتــه وزارة احلكــم احمللــي، والــذي أخــذ بعــن االعتبــار النظــام املالــي للهيئــات احملليــة، ونظــام التوريــدات وقانــون العطــاءات 

واللــوازم العامــة.

	 قامــت البلديــة بإعــداد ونشــر دليــل مركــز خدمــات اجلمهــور يتضمــن رســوم جميــع اخلدمــات التــي يطلبهــا املواطنــون وآليــات
دفــع وحتصيــل هــذه الرســوم، حيــث يوجــد لــدى البلديــة دائــرة ماليــة متخصصــة لديهــا نظــام مالــي محوســب يخضــع للرقابــة 
ــى إيصــاالت قبــض مــن  ــون عل ــن يحصل ــا أن املواطن ــة، كم ــة املعتمــدة يف عمــل البلدي ــة حســب التسلســات اإلداري الداخلي
ــزاز أو  ــي يتــم حتصيلهــا منهــم وهــذا النظــام محمــي ضــد أي حــاالت تاعــب أو ابت ــل الضرائــب والرســوم الت ــة مقاب البلدي

محســوبية محتملــة.

3.3.3 دعم مبادرات الشراكة واملساءلة املجتمعية:

 مــن اجلهــود املهمــة التــي قامــت بهــا البلديــة إنشــاء قســم لإلرشــاد والتواصــل املجتمعــي يأخــذ علــى عاتقــه متابعــة مبــادرات 
الشــباب ورعايــة املواهــب الشــبابية باحتضــان مجموعــات شــبابية وتوفيــر الدعــم اللوجســتي لهــا ومــن ضمنهــا مجموعــة شــبابية 
مقســمة لعــدة جلــان فنيــة ورياضيــة وأدبيــة مختلفــة، وهــو مــا يقــوي مــن جهــود البلديــة املتعلقــة بتشــجيع مشــاركة املواطنــن يف 

العمــل البلــدي واملســاءلة.

3.3.4 حتصيل الرسوم والضرائب والعوائد:

تلتــزم بلديــة خــان يونــس بآليــات واضحــة يف عمليــة حتديــد الرســوم علــى اخلدمــات والضرائــب، التــي تشــمل كافــة فئــات 
املجتمــع، حيــث ترتكــز البلديــة علــى قانــون احلــرف والصناعــات رقــم )32( للعــام 1927، واألمــر رقــم )413( لســنة 1972 بشــأن 
تنظيــم احلــرف، ونظــام ضريبــة احلــرف واملهــن لاتصــاالت الاســلكية للعــام 2012 وقانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( للعــام 1936 
قانــون العقوبــات الفلســطيني 74/36 نظــام بشــأن تنظيــم صــب اخلرســانة للعــام 2013 ونظــام امليــاه لعــام 2013، نظــام املــكاره 

الصحيــة لعــام 2013.

3.3.5 شفافية

تبــذل بلديــة خــان يونــس جهــود ملموســة يف مجــال شــفافية اإلدارة حيــث تقــوم بنشــر تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة وقامــت البلديــة 
ببــث جلســة للمجلــس بلــدي علــى الهــواء مباشــرة خــال فتــره إعــداد التقريــر.

3.3.6 مساءلة مزودي اخلدمة:

تهتــم بلديــة خــان يونــس مبســاءلة مــزودي اخلدمــات عبــر دائــرة الرقابــة الداخليــة، لكــن البلديــة ال تقــوم بنشــر تقاريرهــا املتعلقــة 
بالرقابــة علــى مــزودي اخلدمــات إلــى اجلمهــور وتكتفــي بإرســالها للمجلــس البلــدي فقــط.

3.3.7 نزاهة مقدمي اخلدمة:

يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس مدونــة ألعضــاء وموظفــي البلديــة وال يوجــد دليــل اســتقبال الهدايــا، وال تقــوم البلديــة بالطلــب مــن 
املوظفــن والعاملــن تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة، باإلضافــة إلــى أنهــا لــم تتخــذ أي إجــراءات تتعلــق بتوعيــة مــزودي اخلدمــات 
بآليــات مكافحــة الفســاد والتدابيــر التــي تتخذهــا البلديــة يف هــذا الصــدد وهــو مــا ميكــن أن يضعــف مــن بيئــة التشــجيع للتبليــغ 

عــن أي حــاالت فســاد محتملــة ويســاهم يف إفــات الفاســدين مــن العقــاب.
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3.3.8 النزاهة:

يوجــد لــدى البلديــة عــرف الســتقبال الهدايــا، يوجــد سياســة عــدم تضــارب املصالــح، وغيــر ذلــك لكــن ال توجــد أنظمــة أو تعليمــات 
متخصصــة للتعامــل يف ذلــك ومــع قضايا الفســاد.

3.5 محكمة البلدية:

	 القضــاة والعاملــون يف محكمــة البلديــة ينطبــق عليهــم مــا ينطبــق علــى احملاكــم النظاميــة والتــي تتكــون حســب قانــون تشــكيل
احملاكــم النظاميــة رقــم )5( 2001.

	 ال تنظــر محكمــة صلــح بلديــة خــان يونــس بجرائــم الفســاد، ولــم يســبق أن عرضــت أمــام هــذه احملاكــم أي قضيــة فســاد حيــث 
أن احملكمــة تعتبــر اجلهــة القضائيــة التــي تبــث وتصــدر األحــكام بخصــوص املخالفــات اخلاصــة بالتعــدي علــى أنظمــة وقوانــن 

البلديــة فقــط.

3.6 الشرطة

	 توجــد شــرطة للبلديــة لكــن هــذه الشــرطة تتبــع جهــاز الشــرطة الفلســطيني ويقتصــر دور رجــال الشــرطة يف حمايــة موظفــي
البلديــة خــال تنفيــذ أعمالهــم التــي تتطلــب احتــكاك باجلمهــور مثــل فتــح الشــوارع وازالــة تعديــات املنــازل واحملــال التجاريــة 
ــى  ــن يشــتبه بهــم بأنهــم قــد تعــدو عل ــة، كمــا تلعــب الشــرطة دور يف اســتدعاء املواطنــن الذي ــر القانوني ــة البســطات غي وإزال

شــبكات امليــاه ومرافــق البلديــة للتحقيــق معهــم لكــن هــذه الدائــرة ال تقــوم بالتحقيــق يف قضايــا الفســاد.

	 ــة املوظفــن التابعــن للبلديــة يف وقــف التعديــات وميكــن للشــرطة أن تأخــذ موظفــي البلديــة كشــهود يف ــؤازر شــرطة البلدي ت
القضايــا املنظــورة أمــام القضــاء.

	 وتقــوم الشــرطة التــي تعمــل مــع البلديــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى قيــادة جهــاز الشــرطة الفلســطينية يف قطــاع غــزة
حيــث يخضــع أفــراد شــرطة البلديــة إلــى الرقابــة واملســاءلة الداخليــة بحســب األنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا يف جهــاز الشــرطة 

الفلســطينية.

	 لــم يقــم جهــاز الشــرطة أو بلديــة خــان يونــس بإعــداد مدونــة قواعــد ســلوك ألفــراد الشــرطة أو سياســة الســتقبال الهدايــا أو
وثيقــة لعــدم تضــارب املصالــح وهــو مــا يضعــف مــن بيئــة النزاهــة يف عمــل أفــراد الشــرطة.

3.7 معاجلة الشكاوى / آليات االعتراض واالستئناف وطلب املعلومات

	 ،يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس نظــام محوســب لوحــدة مركــز خدمــات اجلمهــور التــي تقــوم بتســهيل مراجعــة املواطنــن للبلديــة
اســتام طلبــات املواطنــن للخدمــات املطلوبــة، وتعبئــة النمــاذج اخلاصــة بهــا وجتهيزهــا مــن األقســام ذات الصلــة.

	 قامــت بلديــة خــان يونــس بإنشــاء مركــز خدمــات اجلمهــور، وســاهمت يف توفيــر بنيــة حتتيــة ومــوارد بشــرية كافيــة لبنــاء قــدرات
هــذا املركــز يف أداء مهامــه كمــا ويعمــل املركــز وفــق إجــراءات واضحــة ومعلنــة ومحــددة لتقــدمي الشــكاوى مــن قبــل اجلمهــور 
وميكــن للجمهــور تقــدمي الشــكاوى بطريقــة ورقيــة يف مركــز خدمــات اجلمهــور أو الكترونيــة لدائــرة الشــكاوى، كمــا ميكــن 

للمواطنــن تقــدمي الشــكاوى عبــر الواتــس اب والفيــس بــوك.

	 يقــوم مركــز خدمــات اجلمهــور بإعــداد تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل بحيــث تتضمــن هــذه التقاريــر حتليــل نوعــي وكمــي
للشــكاوى املقدمــة، وكيفيــة التعامــل معهــا وتقــوم البلديــة بإجــراء قيــاس رأي املواطنــن بشــكل ســنوي حــول إجــراءات الشــكاوى 
ومــدى فاعليتهــا وماءمتهــا للمواطنــن مــن خــال بطاقــة املواطــن وجــاري عمــل دراســة حــول مــدى رضــا اجلمهــور عــن أداء 

البلديــة وتقييــم أدائهــا حيــث ســتقوم مؤسســة ممولــة بإعــداد هــذه الدراســة.

	 فــور تقــدمي املواطــن الشــكوى يتــم إعامــه باســتام الشــكوى وإرســال رســالة لــه علــى رقــم اجلــوال اخلــاص بــه باملــدة التــي
ســيتم الــرد بهــا علــى شــكواه حيــث وضعــت البلديــة نظــام يحــدد املــدة التــي حتتاجــه أي معاملــة، ويف حــال مت معاجلــه الشــكوى 

يتــم إعــام املواطــن بنفــس اآلليــة.
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3.8 التدقيق والرقابة

	 يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس دائــرة للرقابــة الداخليــة ويتمتــع مســئول الدائــرة باالســتقالية يف أداء عملــه وتتبــع إجــراءات
محــددة للرقابــة الداخليــة وقامــت البلديــة بتطويــر دليــل إجــراءات وعمليــات الرقابــة الداخليــة وحوســبته بالكامــل.

	 بلديــة خــان يونــس تتعــاون مــع اجلهــات الرقابيــة املختلفــة حيــث تخضــع البلديــة للرقابــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي ديــوان
ــي يف  ــة احلكــم احملل ــل جلن ــة مــن قب ــة، الرقاب ــق تقاريرهــا املالي ــق اخلارجــي لتدقي ــة، شــركات التدقي ــة واإلداري ــة املالي الرقاب
ــة  ــاء واملؤسســات احمللي ــل جلــان األحي ــة مــن قب ــل الرقاب ــر الرســمية مث ــة غي ــة للرقاب ــس التشــريعي، كمــا تخضــع البلدي املجل
املجتمعيــة املختلفــة، حيــث حتــرص البلديــة عبــر دائــرة العاقــات العامــة علــى عقــد لقــاءات دوريــة مــع املســتفيدين مــن خدمــات 

البلديــة بشــكل دوري لتبــادل وجهــات النظــر وتقييــم أداء البلديــة ونشــر املعلومــات املتعلقــة بعمــل البلديــة.

3.9 التحقق يف قضايا الفساد

	 تقــوم بلديــة خــان يونــس يف حالــة اجلرائــم املتعلقــة بشــبهات فســاد بتشــكيل جلنــة متخصصــة تضــم يف عضويتهــا املستشــار
القانونــي للبلديــة وتقــوم بإجــراء التحقيقــات الداخليــة واتخــاذ اإلجــراءات العقابيــة الرادعــة يف حــال ثبتــت التهمــة ويف بعــض 
األحيــان يتــم حتويــل امللــف إلــى القضــاء مــع ضمــان حــق املوظــف يف التظلــم، لكــن يجــب اإلشــارة إلــى أن هــذه اإلجــراءات ال تتــم 

وفــق دليــل إجــراءات محــددة للتعامــل مــع قضايــا الفســاد وحمايــة املبلغــن عــن أي حــاالت فســاد.

	 ،ــة ــى الدائــرة القانونيــة واحملاكــم النظامي ــة مكافحــة الفســاد، فــإن النظــر يف شــبهات الفســاد يقتصــر عل يف ظــل غيــاب هيئ
ــي. ــرة التفتيــش واملتابعــة يف وزارة احلكــم احملل ــة ودائ ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ودي

3.10 رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط

· ال يوجــد لــدى بلديــة خــان يونــس برامــج مختصــة بالتوعيــة والتثقيــف املجتمعــي حــول قضايــا الفســاد كمــا لــم تقــم البلديــة 	
بإعــداد خطــة لرفــع الوعــي املجتمعــي بقضايــا الفســاد.

· لم تقم البلدية بتخصيص جزء من موازنتها للتوعية ولتشجيع املبلغن عن حاالت الفساد.	

· لم تقم البلدية بتنفيذ برامج مخصصة لبناء قدرات املوظفن والعاملن يف دائرة التثقيف واإلرشاد حول قضايا الفساد.	

3.11 املساءلة املجتمعية

· ــة 	 ــة للمؤسســات املجتمعي ــم تتخــذ إجــراءات حتفيزي ــة ل ــة إال أن البلدي ــى املســاءلة املجتمعي ــة عل ــاح البلدي ــن انفت بالرغــم م
ــة واملســاءلة الشــعبية. ــة اخلارجي ــة الرقاب ــز عملي لتعزي

· لــم تقــم البلديــة بإنتــاج أدلــة للتوعيــة بإجــراءات وأدوات املســاءلة املجتمعيــة لتعزيــز الوعــي املجتمعــي بأهميــة املشــاركة 	
الفاعلــة يف الرقابــة علــى عمــل املجلــس البلــدي.

3.12 النوع االجتماعي واالهتمام بقضايا األشخاص من ذوي اإلعاقة

· اتخــذت بلديــة خــان يونــس مجموعــة مــن التدابيــر والسياســات الداعمــة حلقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة حيــث تشــترط 	
البلديــة يف مشــاريعها العامــة أن يتــم مواءمــة الشــوارع واألماكــن العامــة الحتياجــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، كمــا قامــت 
مبواءمــة مقــر البلديــة باإلضافــة إلــى أن كادر البلديــة يضــم عــدد )4( مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف )4( موقــع وظيفــي 

للبلدية.

·  ال يوجد لدى البلدية دليل ينظم عملية التسهيات التي يتم تقدميها لألشخاص من ذوي اإلعاقة.	

· تأخــذ البلديــة بعــن االعتبــار تواجــد ممثلــن عــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن مشــاركة املواطنــن يف اللقــاءات 	
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وجلســات إعــداد اخلطــط االســتراتيجية ومناقشــة املشــاريع.

· قامت البلدية بتخصيص جزء من املوازنة السنوية لتنفيذ مشاريع متخصصة خلدمة األشخاص من ذوي اإلعاقة 	

· ــة مــن خــال عــدم تخصيــص اجلنــس يف إعــان 	 ــى تولــي وظائــف داخــل البلدي ــة تشــجع النســاء عل مــن املاحــظ أن البلدي
ــة. ــي الوظائــف يف البلدي ــه %3 مــن إجمال ــة فــإن النســاء يشــغلن مــا معدل الوظائــف فبحســب البلدي

· ال يوجد لدى البلدية مدونة سلوك مختصة بالنوع االجتماعي وهو ما يضعف من بيئة النزاهة داخل البلدية.	
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الفصل الرابع
توصيات الدراسة

4.1 اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية:

· مطالبــة احلكومــة واجلهــات املعنيــة ال ســيما حركــة حمــاس واألحــزاب السياســية، اإلســراع بعقــد االنتخابــات احملليــة يف بلديــة 	
خــان يونــس، حيــث ســتمكن االنتخابــات الهيئــات احملليــة مــن متثيــل املواطنــن واالســتجابة بشــكل أكبــر الحتياجاتهــم، كمــا 

ستســهم االنتخابــات يف تعزيــز املســاءلة يف الهيئــات احملليــة. 

· مطالبــة املجلــس البلــدي بإكمــال انتخابــات جلــان األحيــاء يف خــان يونــس، لتمكــن املواطنــن مــن مشــاركة البلديــة يف اتخــاذ 	
القــرارات وحتســن الوضــع القانونــي القائــم علــى وزارة احلكــم احمللــي واملجلــس التشــريعي حتديــث وتطويــر القوانــن 

ــة. ــات احمللي الناظمــة للعمــل يف الهيئ

· مطالبــة املجلــس التشــريعي بتعديــل قانــون الهيئــات احملليــة بحيــث متنــح الهيئــة احملليــة واملجلــس البلــدي اســتقالية ومســاحة 	
ــاء ومنحهــا شــخصية  ــون بتقنــن جلــان األحي ــل القان ــا، كمــا سيســهم تعدي ــوح لهــا حالي ــة باملمن ــات باملقارن أوســع مــن احلري

اعتباريــة معتــرف بهــا قانونــا.

 4.2 املساءلة 

· مطالبــة املجلــس التشــريعي بســن تشــريعات تفــرض علــى أعضــاء الهيئــات احملليــة وموظفيهــا تقــدمي إقــرارات ذمتهــم املاليــة، 	
ومطالبــة وزارة احلكــم احمللــي بإصــدار نظــام لتنظيــم إقــرارات الذمــة املاليــة واإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح حلــن ســن 

تشــريع مــن قبــل املجلــس التشــريعي. 

· تعزيــز تشــجيع وحــث املجتمــع احمللــي ومؤسســاته باملشــاركة يف عمليــة املســاءلة والتقييــم للبلديــة مــن خــال إتبــاع البلديــة 	
سياســات حتفيزيــة لذلــك.

· اســتمرار بلديــة خــان يونــس بتعزيــز مجانيــة تقــدمي الشــكاوى لتشــجيع املواطنــن علــى تقــدمي الشــكاوى وحتســن بيئــة 	
املســاءلة يف عمــل البلديــة.

· ــة حــول ســير العمــل بحيــث تتضمــن هــذه 	 ــر دوري ــم تقــدمي تقاري ــر أداء مركــز خدمــات اجلمهــور والشــكاوى بحيــث يت تطوي
ــة.  ــي اخلــاص بالبلدي ــى املوقــع اإللكترون ــا، ونشــرها عل ــة التعامــل معه ــل نوعــي وكمــي للشــكاوى املقدمــة وكيفي ــر حتلي التقاري

4.3 النزاهة ومكافحة الفساد

· تطويــر خطــة تطبيقيــة ملدونــة ســلوك األعضــاء واملوظفــن يف البلديــة احملليــة واقرارهــا مــن قبــل املجلــس البلــدي، وأخذهــا 	
بعــن االعتبــار يف عمليــات التقييــم الــدوري والترقيــات واملكافــآت واحلوافــز للموظفــن امللتزمــن وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز 

مظاهــر تطبيــق هــذه املدونــة وتضمينهــا يف أدلــة العمــل اإلرشــادية للمواطنــن وأدلــة تقــدمي اخلدمــات للجمهــور.

· بلديــة خــان يونــس مطالبــة بتطويــر أنظمــة متخصصــة للتعامــل مــع قضايــا الفســاد لتحصــن بيئــة عمــل البلديــة ضــد الفســاد 	
وســد الثغــرات والفجــوات التــي ميكــن للبعــض اســتغالها ملمارســة جتــاوزات محتملــة.
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4.4 املشاركة واملساءلة املجتمعية:

· تعزيــز منهجيــة مشــاركة املجتمــع احمللــي يف اختيــار املشــاريع التطويريــة والتنمويــة عبــر لقــاءات دوريــة مــع ممثلــن عــن 	
املواطنــن وجلنــة مــن البلديــة واملواطنــن تعمــل علــى تنفيــذ عمليــة حتديــد احتياجــات دوريــة للمناطــق املختلفــة ضمــن نفــوذ 

البلديــة.

· تعزيــز التوجــه القائــم لــدى بلديــة خــان يونــس بإشــراك املواطنــن وممثليهــم يف اختيــار املشــاريع التطويريــة وإعــداد اخلطــط 	
والبرامــج اخلاصــة بالعمــل البلــدي مثــل املشــاركة يف إعــداد اخلطــة االســتراتيجية ملــا يف ذلــك مــن أثــر كبيــر يف التوزيــع العــادل 

للمــوارد علــى جميــع املناطــق وضمــان العدالــة اجلغرافيــة يف توزيــع املشــاريع.

4.5 الشفافية

· ضــرورة اســتمرار بلديــة خــان يونــس بااللتــزام بنشــر تقاريرهــا الدوريــة والســنوية وتقاريــر االجنــاز الســنوي وحســاباتها 	
الســنوية.

· تعزيز عقد جلسات استماع ولقاءات دورية مع اجلمهور وطرح القضايا الرئيسية لعمل البلدية.	

· حــث البلديــة علــى نشــر املوازنــة الســنوية يف بدايــة كل عــام بعــد اعتمادهــا مــن وزارة احلكــم احمللــي وعــدم االكتفــاء برفعهــا 	
للــوزارة لتعزيــز قيــم الشــفافية واملســاءلة مــن قبــل اجلمهــور. 

· ضرورة أن تتبنى بلدية خان يونس إعداد موازنة املواطن ملا يف ذلك من أثر كبير على تعزيز قيم الشفافية يف عملها.	

· حــث بلديــة خــان يونــس لوضــع دليــل إجــراءات محــددة وواضحــة حلمايــة وتشــجيع املبلغــن عــن حــاالت الفســاد، وتوضيــح 	
كيفيــة التعامــل مــع حــاالت ملــا يف ذلــك مــن حتصــن لبيئــة عمــل هيئــات احلكــم احمللــي مــن أي حــاالت فســاد محتملــة وحمايــة 

املــال العــام.

· تطويــر القوانــن والتشــريعات الناظمــة لعمــل البلديــة لتضمينهــا بنــود ومــواد تؤكــد علــى حــق املواطنــن يف الوصــول للمعلومــات 	
ونشــر القــرارات اخلاصــة باملجالــس البلديــة عبــر أدوات االتصــال اجلماهيــري املتوفــرة كإجــراء إلزامــي مــع تضمــن هــذه 

القوانــن والتشــريعات نظــام شــكاوى موحــد يعــزز مــن ثقافــة املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة.

4.6 النظام الهيكلي، البيروقراطية يف العمل

· تطوير دليل إجراءات لعملية الترقيات بالبلدية.	

· زيــادة تفعيــل برامــج لإلرشــاد والتواصــل املجتمعــي ملتابعــة مبــادرات الشــباب ورعايــة املواهــب الشــبابية باحتضــان مجموعــات 	
شــبابية، وتوفيــر الدعــم اللوجســتي لهــا ومــن ضمنهــا مجموعــة شــبابية مقســمة لعــدة جلــان فنيــة ورياضيــة وأدبيــة مختلفــة 

وهــو مــا يضعــف مــن جهــود البلديــة املتعلقــة بتشــجيع مشــاركة املواطنــن يف العمــل البلــدي واملســاءلة.

· ضــرورة أن تقــوم بلديــة خــان يونــس باتخــاذ إجــراءات تتعلــق بتوعيــة مــزودي اخلدمــات بآليــات مكافحــة الفســاد والتدابيــر 	
التــي تتخذهــا البلديــة بهــذا الصــدد لتشــجيعهم للتبليــغ عــن أي حــاالت فســاد محتملــة وتضييــق فــرص إفــات الفاســدين مــن 

العقــاب.

4.7 املرشحون للمجلس البلدي

· ضــرورة أن جتــري االنتخابــات احملليــة يف بلديــة خــان يونــس للحــد مــن سياســة التعيــن التــي تتبعهــا وزارة احلكــم احمللــي 	
كــون ذلــك يضعــف مــن قــدرة أعضــاء املجلــس البلــدي متثيــل كافــة أطيــاف املجتمــع وفئاتــه املختلفــة، ويعــزز مــن ســيطرة وزارة 

احلكــم احمللــي علــى املجلــس البلــدي وقراراتــه ويضعــف مــن فكــرة الامركزيــة يف احلكــم.

· ضــرورة أن تلتــزم القــوى السياســية خــال تشــكيل قوائمهــا االنتخابيــة أو حتــى وزارة احلكــم احمللــي مــن خــال تعيــن أعضــاء 	
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املجلــس البلــدي مبراعــاة معاييــر العدالــة واملســاواة يف متثيــل الشــباب والنســاء وكافــة قطاعــات املجتمــع احمللــي داخــل 
املجلــس البلــدي.

· ــات الفلســطيني رقــم )9( املعــدل للعــام 2005 ليتضمــن مــواد ملزمــة للمرشــحن بتقــدمي 	 ــون االنتخاب ــر قان مراجعــة وتطوي
بيانــات ماليــة حــول ذممهــم املاليــة لتعزيــز مبــدأ املســاءلة وضبــط ســقف التمويــل للحمــات االنتخابيــة ونشــر تفاصيــل 

ــة.  ــى احلمــات االنتخابي ــر الصــرف عل ــل وتقاري التموي

4.8 محكمة البلدية

·   التأكيــد علــى اســتمرار انعقــاد احملاكــم البلديــة يف مقــر البلديــة للقضايــا اخلاصــة باجلــزاءات املترتبــة علــى مخالفــات بلديــة 	
خــان يونــس وإجــراءات محاكمــات بحيــث تعتمــد هــذه اإلجــراءات علــى الســرعة.

· مطالبــة املجلــس األعلــى للقضــاء، واملجلــس التشــريعي بتعديــل القوانــن الناظمــة لإلطــار القضائــي يف فلســطن بحيــث 	
يتضمــن محاكــم متخصصــة يف قضايــا الهيئــات احملليــة.

4.9 الشرطة 

· زيادة التعاون بن بلدية خان يونس واإلدارة العامة للشرطة ورسم اخلطط التشغيلية السنوية لشرطة البلدية.	

· ضــرورة أن تقــوم شــرطة البلديــة بإبــداء مزيــد مــن االهتمــام بتنفيــذ أحــكام محكمــة بدايــة خــان يونــس املتعلقــة بالغرامــات 	
والديــون املســتحقة للبلديــة وتنفيــذ األحــكام الصــادرة مــن احملكمــة.

· ضــرورة تكثيــف البلديــة جهودهــا املتعلقــة بإجــراء قيــاس رأي املوطنــن مــن خــال املســوحات امليدانيــة أو بطاقــات رأي 	
املواطــن وبشــكل خــاص تلــك املتعلقــة بإجــراء الشــكاوى ومــدى فاعليتهــا وماءمتهــا املواطنــن.

4.10 التدقيق والرقابة

تعزيــز اللقــاءات املجتمعيــة مــع املجتمــع احمللــي وعــرض التقاريــر اإلداريــة واملاليــة وتقاريــر اإلجنــاز علــى املواطنــن وممثليهــم 
حتقيقــا ملبــدأ املســاءلة املجتمعيــة.

4.11 التحقيق يف قضايا الفساد

· ضــرورة إعــداد بلديــة خــان يونــس دليــل إجــراءات محــدد للتعامــل مــع قضايــا الفســاد وحمايــة املبلغــن عــن أي حــاالت فســاد، 	
ومبــا يحــدد جهــات االختصــاص ذات العاقــة بالتحقيــق يف قضايــا الفســاد.

· ــغ عــن أي 	 ــى التبلي ــن عل ــغ عــن حــاالت الفســاد لتشــجيع املواطن ــم وســائل التبلي ــة خــان يونــس بتعمي ضــرورة أن تقــوم بلدي
حــاالت فســاد.

· ضرورة تطبيق قانون مكافحة الفساد على الهيئات احمللية يف كل قطاع غزة.	

4.12 رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط

· ضــرورة العمــل علــى إعــداد برامــج مختصــة بتنفيــذ أنشــطة لرفــع الوعــي العــام حــول قضايــا الفســاد يف بلديــة خــان يونــس، 	
بحيــث تأخــذ علــى عاتقهــا إعــداد خطــة لرفــع الوعــي املجتمعــي مبخاطــر الفســاد وتعزيــز دور املواطنــن يف االنخــراط والتبليــغ 

عــن أي حــاالت فســاد محتملــة.

· ضرورة أن تقوم البلدية بتخصيص جزء من موازنتها للتوعية ولتشجيع املبلغن عن حاالت الفساد.	

· ضرورة تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات املوظفن والعاملن يف البلدية حول قضايا الفساد.	

· بــذل مزيــد مــن اجلهــود يف مجــال التوعيــة للمواطنــن بقضايــا الفســاد باســتخدام وســائل متعــددة مثــل املواقــع االلكترونيــة 	
الرســائل النصيــة األرقــام املجانية...الــخ
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4.13 املساءلة املجتمعية

· دعــم البلديــة ملزيــد مــن االنفتــاح حــول اخلضــوع للمســاءلة املجتمعيــة مــن خــال اتخــاذ إجــراء حتفيزيــة للمؤسســات املجتمعيــة 	
لتعزيــز عمليــة الرقابــة اخلارجيــة واملســاءلة املجتمعيــة.

· ضــرورة أن تقــوم البلديــة بإنتــاج أدلــة للتوعيــة بإجــراءات وأدوات املســاءلة املجتمعيــة لتعزيــز الوعــي املجتمعــي بأهميــة 	
املشــاركة الفاعلــة يف الرقابــة علــى عمــل املجلــس البلــدي. 

4.14 النوع االجتماعي واالهتمام بقضايا األشخاص من ذوي اإلعاقة

ــة  ــل البلدي ــار خــال عم ــن االعتب ــم بع ــة وأخــذ احتياجاته ــن ذوي اإلعاق ــام لألشــخاص م ــن الدعــم واالهتم ــد م ــدمي املزي   تق
واالســتمرار يف سياســة مواءمــة األماكــن العامــة.

· اتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي تســاهم يف متكــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن تولــي املواقــع الوظيفيــة 	
داخــل البلديــة.

· ضرورة أن تقوم بلدية خان يونس بإعداد دليل ينظم عملية التسهيات التي يتم تقدميها لألشخاص من ذوي اإلعاقة.	

· ضــرورة أن تأخــذ بلديــة خــان يونــس بعــن االعتبــار مشــاركة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف اللقــاءات الدوريــة وجلســات 	
ــم  ــة وجلســات املســاءلة وأن تضمــن له ــي تعقدهــا البلدي ــة الت ــد االحتياجــات املجتمعي إعــداد اخلطــة االســتراتيجية وحتدي

ــاء التابعــة للبلديــة.  متثيــل عــادل يف جلــان األحي

· ضــرورة أن تقــوم بلديــة خــان يونــس بتخصيــص جــزء مــن موازنــة البلديــة الســنوية لتنفيــذ مشــاريع متخصصــة خلدمــة 	
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إلعمــال مبــدأ العدالــة واملســاواة والنزاهــة يف تقــدمي اخلدمــات وتوزيــع املــوارد.

· ضرورة أن تقوم البلدية بتشجيع مشاركة النساء يف تولي الوظائف العامة داخل البلدية.	

· ــة 	 ــوع االجتماعــي وعــدم توفرهــا يضعــف مــن بيئ ــة ســلوك مختصــة بالن ــس بإعــداد مدون ــة خــان يون ضــرورة أن تقــوم بلدي
ــة. النزاهــة داخــل البلدي
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االئتــاف 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 االئتــاف حاليــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك 
مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي 

واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة 
ــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف  املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخل

ــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.   الكشــف عــن جرائ

رام اهلل: عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب: رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف: 2989506- 02-2974949 

فاكس: 02-2974948

غزة: عمارة درمي – الطابق الثالث- شقة رقم 4- شارع حبوش

تلفاكس: 08-2884767 

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine :املوقع االلكتروني


