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النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

dd

يتقدم االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«  بالشكر الجزيل للباحث عزيز كايد  
إلعداده هذه الدراسة

وللدكتور عزمي الشعيبي الشرافه عليها 

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 الحلبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عامرة الحشام / الطابق األول

تلفاكس« 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

جميع حقوق الطبع محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(   

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2017. دراسة حول 
نظام النزاهة المحلي في بلدية الخليل

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل

أي مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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مقدمة   
ــة  ــات اليومي ــص باخلدم ــذي يخت ــي، ال ــم احملل ــم، وهــو احلك ــي للحك ــة، الشــق الثان ــة، مبســتوياتها املختلف ــات احمللي ــل الهيئ متث
ــد إلدارة هــذا القطــاع أن تكــون  ــن، فــا ب ــا، وارتباطــه املباشــر باملواطن ــا ومالي للســكان. ونظــرا لضخامــة هــذا القطــاع، إداري
علــى درجــة عاليــة مــن النزاهــة والشــفافية، للوقايــة ضــد اســتغال الســلطة املمنوحــة لهــذه املجالــس، والعاملــن فيهــا، والــذي مت 

تســميته بنظــام نزاهــة للوقايــة مــن الفســاد.

تبحــث هــذه الدراســة يف تقييــم نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي، معتمــدة بلديــة اخلليــل كدراســة حالــة. لــذا فــإن الدراســة 
تشــمل تقييــم اجلانبــن النظــري والعملــي، أي عنصــري القــدرة والفاعليــة، حيــث يشــمل اجلانــب النظــري قــدرة األحــكام القانونيــة 
علــى توفيــر قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة، ويشــمل اجلانــب العملــي فاعليــة هــذه القيــم واملبــادئ والنظــم علــى 

أرض الواقع. 

بنــاء علــى ذلــك، تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقييــم هــذه العناصــر، نظريــا وعمليــا، يف الهيئــات احملليــة بشــكل عــام، ويف بلديــة 
اخلليــل بشــكل خــاص، ووضــع االســتنتاجات التــي يتــم التوصــل إليهــا، واقتــراح مجموعــة مــن التوصيــات التــي قــد تســاهم يف 

تعزيــز النزاهــة والشــفافية، وتقلــل مــن فــرص الفســاد.  

جتيــب هــذه الدراســة علــى 110 ســؤال تنــدرج حتــت 37 محــور موزعــة علــى 7 مجــاالت مختلفــة، تتنــاول كا مــن اإلطــار القانونــي، 
واجلهــاز التنفيــذي، والنظــام الهيكلــي، ومجالــس الهيئــات احملليــة، واحملاكــم اخلاصــة بهــا، ومهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة، 

والتوعيــة بثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

تتضمــن هــذه احملــاور العديــد مــن املؤشــرات التــي تشــكل مبجموعهــا بيئــة شــاملة، وتعطــي صــورة حقيقيــة عــن واقــع النزاهــة 
والشــفافية يف الهيئــات احملليــة، ويف بلديــة اخلليــل كحالــة دراســية للدراســة. 

ولرســم صــورة توضيحيــة لهــذه املؤشــرات، مت إعطــاء كل مؤشــر عامــة تتناســب مــع إجابــة الســؤال املتعلــق بــه، حيــث تتــراوح 
العامــات بــن 1 ضعيــف، وهــي باللــون األحمــر، و 2 متوســط، وهــي باللــون األصفــر، و 3 جيــد، وهــي باللــون األخضــر. 

جيد        متوسط    ضعيف

وجلمــع املعلومــات الصحيحــة، ومــن مصادرهــا، اعتمــد الباحــث علــى إجــراء املقابــات الشــخصية مــع املعنيــن، مثــل املســؤولن 
ــة  ــدي، واملــدراء الرئيســين فيهــا، وخاصــة مــدراء الشــؤون اإلداري ــة وأعضــاء يف املجلــس البل ــل، كرئيــس البلدي ــة اخللي يف بلدي
واملاليــة والقانونيــة، ومركــز خدمــات اجلمهــور، ودائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي. كمــا أجــرى الباحــث عــددا مــن املقابــات 
ــة  ــة املاليــة واإلداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد وجلن ــوان الرقاب ــى تقاريرهــم، كدي مــع مســؤولي األجهــزة الرقابيــة، واإلطــاع عل

ــي. ــة، ووزارة احلكــم احملل ــات املركزي االنتخاب

باإلضافــة الــى عقــد جلســة لنقــاش املســودة النهائيــة مــن الدراســة مــع ممثلــن عــن بلديــة اخلليــل، وفيهــا متــت مراجعــة الدراســة 
وأُجريــت بعــض التعديــات أثنــاء اجللســة أو تلــك التــي أرســلت الــى وحــدة الرصــد والدراســات يف ائتــاف أمــان مــن قبــل ممثلــي 

بلديــة اخلليــل بعــد اجللســة. 

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة اخلليــل حوالــي 215 ألــف نســمة، ويتكــون مجلســها البلــدي مــن 15 عضــو، ويبلــغ عــدد موظفــي 
البلديــة 1285 موظــف، مبــا فيهــم املتقاعــدون وعمــال جلنــة املعــارف، وتبلــغ ميزانيتهــا الســنوية لعــام 2017 حوالــي 134 

مليــون شــيكل.
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أوال: اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية
يتضمــن اإلطــار القانونــي ســبعة محــاور، هــي: االنتخابــات، اإلســتقال، الرقابــة علــى األداء التنفيــذي، التمثيــل، الشــفافية يف 

العمــل، املســاءلة، وقيــم النزاهــة. 

1-1 اإلنتخابات:

١- هل يضمن قانون االنتخابات احمللية احلالي انتخابات عادلة، وحرة، ونزيهة، وممثلة؟   

كفــل القانــون األساســي املعــدل يف املــادة )26( منــه للفلســطينين حــق املشــاركة السياســية أفــراًدا وجماعــات. ومــن بــن هــذه 
احلقــوق حســب البنــد الثالــث حــق التصويــت والترشــيح يف االنتخابــات الختيــار ممثلــن منهــم، يتــم انتخابهــم باالقتــراع العــام وفقا 

للقانــون. وتؤكــد هــذه املــادة علــى املســاواة بــن كافــة الفلســطينين دون متييــز يف الترشــح واالنتخــاب بشــكل عــام.1

أمــا قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005 وتعدياتــه، فقــد نــص يف املــادة )14( منــه علــى أن يتــم 
الترشــيح ضمــن قوائــم انتخابيــة علــى أســاس التمثيــل النســبي، وأن تعتبــر قائمــة املرشــحن مغلقــة، وأن تكــون أســماء املرشــحن 

فيهــا مرتبــة حســب أولويــة كل مرشــح.2

كمــا اعتبــرت املــادة )3( مــن هــذا القانــون جلنــة االنتخابــات املركزيــة أنهــا الهيئــة العليــا التــي تتولــى إدارة االنتخابــات واإلشــراف 
عليهــا، وتكــون مســؤولة عــن التحضيــر لهــا، وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الازمــة لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا، وتعتبــر 

اللجنــة جهــة مســتقلة ومحايــدة.

ومبوجــب املــادة )6( مــن القانــون، واخلاصــة بحــق االنتخــاب، فــإن االنتخابــات جتــري بصــورة حــرة ومباشــرة وســرية وشــخصية، 
وال يجــوز التصويــت بالوكالــة.

ــا  ــة جلميــع شــرائح املجتمــع، قــدم هــذا القانــون عــدة ضمانــات، فقــد خصصــت املــادة )17( كوت ولكــي تكــون االنتخابــات ممثل
محــددة لتمثيــل املــرأة بنســبة ال تقــل عــن %20 يف أي مجلــس مــن مجالــس الهيئــات احملليــة، واشــترط أن تضمــن كل قائمــة مــن 

القوائــم حــًدا أدنــى لتمثيــل املــرأة.

ولتوفيــر متثيــل شــامل، هنــاك أيضــا كوتــا خاصــة باملواطنــن املســيحين، نــص عليهــا املرســوم الرئاســي رقــم )4( لســنة 2010، 
ــة للمســيحين، تتناســب مــع عددهــم يف  ــخ 2017/3/15، حيــث خصصــت هــذه املراســيم مقاعــد معين ــم مرســوم آخــر بتاري ث

الهيئــات احملليــة التــي يتواجــد فيهــا مســيحيون، واشــترطت أن يكــون رئيــس الهيئــة احملليــة يف بعضهــا مســيحيا.3

ألن القانون يضمن انتخابات عادلة وحرة ونزيهة وممثلة، استحق هذا املؤشر العالمة 3.  

٢- هل أجريت االنتخابات املاضية ضمن إطارها الزمني احملدد؟ وهل كانت حرة وممثلة؟    

أُجريــت انتخابــات بلديــة اخلليــل املاضيــة يــوم 2017/5/13، وذلــك يف نفــس يــوم انتخابــات معظــم الهيئــات احملليــة يف الضفــة 
الغربيــة، حيــث أُجريــت االنتخابــات يف 326 هيئــة محليــة مــن أصــل 391 هيئــة. وقــد أجريــت هــذه االنتخابــات بعــد قــرار مجلــس 
الــوزراء بتأجيلهــا بضعــة أشــهر، حيــث كان مــن املقــرر أن جُتــرى يف 2016/10/8، إال أن بعــض اخلافــات يف املوقــف بــن الســلطة 

1   القانون األساسي المعدل لعام 2003.
2  قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005.

3  المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2010.
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ــى هــذا  ــات يف قطــاع غــزة، أدت إل ــى االنتخاب ــذي سيشــرف عل ــة وحركــة حمــاس، وخاصــة بشــأن احملاكــم والقضــاء ال الوطني
التأجيــل.

كانــت االنتخابــات حــرة ولــم تُســجل فيهــا اختراقــات أو ضغوطــات تعرقــل ســيرها، وذلــك حســب تقريــر جلنــة االنتخابــات 
املركزيــة.4 

وبخصــوص بلديــة اخلليــل، ترشــحت يف انتخاباتهــا أربــع قوائــم، فــاز كل منهــا بعــدد مــن املقاعــد، وهــي كتلــة املســتقبل املســتقلة 
ــل  ــة اخللي ــل الرحمــن )4 مقاعــد(، وكتل ــي/ خلي ــاق الوطن ــة الوف ــاء )7 مقاعــد(، وكتل ــي والبن ــة التحــرر الوطن )3 مقاعــد(، وكتل

للجميــع )مقعــد واحــد(.5

ألن االنتخابــات مت تأجيلهــا ســبعة أشــهر، ولــم جتــِر يف إطارهــا الزمنــي احملــدد حســب القانــون، ولــم تكــن ممثلــة 
للقــدس وقطــاع غــزة، ولــم تشــترك فيهــا بعــض الفصائــل الفلســطينية بســبب خالفــات سياســية، وألن الفــوز 

بالتزكيــة كان يف أكثــر مــن نصــف عــدد الهيئــات احملليــة، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 1. 

٣- هل توجد إجراءات ومعايير عادلة ومنشورة وشفافة للترشح واختيار املرشحني؟    

حــدد قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة إجــراءات ومعاييــر الترشــح للمجالــس احملليــة. فوفقــا للمــادة )15( مــن القانــون 
يبــدأ قبــول طلبــات الترشــيح قبــل 44 يومــا مــن املوعــد احملــدد إلجــراء االنتخابــات، ويســتمر ملــدة 10 أيــام فقــط. ونــص القانــون 
علــى أن الترشــح يتــم مــن خــال قوائــم انتخابيــة منشــورة وشــفافة ومعلنــة، وضمــن القانــون املســاواة بــن جميــع املواطنــن مــن 

حيــث الترشــح واالنتخــاب.

ومــن ناحيــة فعليــة، تقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة، بنشــر اإلعانــات املتتاليــة بشــأن اإلجــراءات واملعاييــر املتعلقــة باالنتخابــات، 
وذلــك يف الصحــف وعبــر موقعهــا اإللكترونــي، ممــا يــدل علــى أن اإلجــراءات واملعاييــر املعلنــة منســجمة مــع القانــون، ويتــم نشــرها 

بشفافية.

بســبب وجــود إجــراءات ومعاييــر عادلــة وشــفافة ومنشــورة، للترشــح واختيــار املرشــحني، اســتحق هــذا املؤشــر 
ــة 3. العالم

٤- هل توجد آليات رقابة وجهات رقابية حول العملية اإلنتخابية والدعاية ومصادر التمويل؟    

اعتبــر قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة، ويف املــادة )3(، جلنــة االنتخابــات املركزيــة أنهــا الهيئــة العليــا التــي تتولــى إدارة 
االنتخابــات واإلشــراف عليهــا، وتكــون مســؤولة عــن التحضيــر لهــا، وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الازمــة لضمــان نزاهتهــا 
وحريتهــا. وتعتبــر اللجنــة جهــة مســتقلة ومحايــدة. ومــن املهــام املناطــة باللجنــة يف ســبيل ذلــك إصــدار بطاقــات اعتمــاد للمراقبــن 

علــى االنتخابــات وتســهيل عملهــم )بنــد 5(.

كمــا نــص القانــون نفســه، ويف املــادة )58( منــه، علــى أن )للمراقبــن ووكاء القوائــم االنتخابيــة احلــق يف مراقبــة مراحــل العمليــة 
االنتخابيــة كافــة، وفقــا ألحــكام القانــون واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مبقتضــاه(.

http://www.elections.ps  4  تقرير لجنة االنتخابات المركزية على موقعها اإللكتروني
http://www.elections.ps 5  تقرير لجنة االنتخابات المركزية على موقعها اإللكتروني
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كمــا أن جلنــة االنتخابــات، ويف املراحــل املختلفــة، تعلــن عــن فتــح بــاب التســجيل للمؤسســات احملليــة والدوليــة التــي ترغــب يف 
املشــاركة يف الرقابــة علــى االنتخابــات، وحتــدد املواصفــات واملواعيــد الازمــة لذلــك، وتنشــر هــذه اإلعانــات يف وســائل اإلعــام 

املختلفــة وعلــى صفحتهــا اإللكترونيــة.6

ــة عليهــا، حيــث نظــم  ــة والرقاب ــة االنتخابي ــه )املــواد 25 – 32( ملوضــوع الدعاي ــون أيضــا الفصــل الســابع بكامل وخصــص القان
هــذا الفصــل كل مــا يتعلــق مبواعيــد الدعايــة االنتخابيــة، واملهرجانــات والشــعارات، ومــا ينبغــي فعلــه مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة 

ووســائل اإلعــام، وغيــر ذلــك. 

ــات،  ــة شــاركت يف االنتخاب ــدم كل قائم ــى أن تق ــون عل ــن القان ــادة )32( م ــل نصــت امل ــى مصــادر التموي ــة عل ــن أجــل الرقاب وم
وخــال شــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة، كشــفا ماليــا مفصــا يبــن تكاليــف احلملــة اإلنتخابيــة للقائمــة، ومصــادر متويــل 
احلملــة، وأوجــه الصــرف. ويحــق للجنــة االنتخابــات  الطلــب بــأن تكــون الكشــوفات املاليــة مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي.

ــة ومصــادر  ــة والدعاي ــة اإلنتخابي ــى مجمــل العملي ــة عل ــون، توجــد جهــات رقابي ــة، وحســب القان ــة نظري ــه مــن ناحي وبذلــك فإن
التمويــل. أمــا مــن ناحيــة فعليــة، فليســت هنــاك آليــات قــادرة علــى ضبــط ذلــك. فمثــا فيمــا يخــص الدعايــة االنتخابيــة، لــم يعــد 
ممكنــا الســيطرة عليهــا يف ظــل انتشــار مواقــع التواصــل االجتماعــي، التــي جتعــل مراقبــة الدعايــة االنتخابيــة أمــرا مســتحيا، 

خاصــة وأن القانــون أُقــر قبــل ظهــور هــذه الوســائل.7

ألن القانــون نــص علــى آليــات رقابــة وجهــات رقابيــة حــول العمليــة االنتخابيــة والدعايــة ومصــادر التمويــل، 
ــذا  ــتحق ه ــرة، اس ــات األخي ــه االنتخاب ــا أكدت ــو م ــك، وه ــط ذل ــة لضب ــد إمكاني ــت ال توج ــس الوق ــن يف نف ولك

ــة 2 ــر العالم املؤش

١-٢  االستقالل:
5- هل القوانني التي تنظم عمل الهيئات احمللية حتدد أدوار واستقاللية أجهزة الهيئات احمللية املختلفة؟      

نــص قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997، وبشــكل صريــح، علــى اســتقال الهيئــات احملليــة. فقــد جــاء يف املــادة )3( مــن 
القانــون أن الهيئــة احملليــة تعتبــر شــخصية اعتباريــة ذات اســتقال مالــي، حتــدد وظائفهــا وســلطاتها مبقتضــى أحــكام القانــون. 

ومــن هنــا يتحقــق اســتقال الهيئــة احملليــة مــن خــال الشــخصية االعتباريــة املســتقلة عــن احلكومــة املركزيــة، ومــن خــال 
مباشــرة اختصاصاتهــا املمنوحــة لهــا يف القانــون، وكذلــك مــن خــال اســتقالها املالــي.

ولكــن يف نفــس الوقــت، أخضــع القانــون الهيئــات احملليــة لرقابــة احلكومــة ممثلــة بــوزارة احلكــم احمللــي، فمثــا يشــترط القانــون 
موافقــة الوزيــر علــى تنفيــذ العديــد مــن صاحيــات الهيئــات احملليــة، وخاصــة الصاحيــات املاليــة، مثــل إقــرار املوازنــة الســنوية 
للهيئــة احملليــة )مــادة 31(، والتصــرف بأمــاك الهيئــة احملليــة )مــادة 20(، وأخــذ القــروض )مــادة 21(، وتخفيــض العوائــد 
والرســوم )مــادة 28(، وصــرف نفقــات غيــر مقــررة يف املوازنــة )مــادة 30(، ونقــل مخصصــات مــن فصــل إلــى آخــر يف املوازنــة 

)مــادة 31(، وغيرهــا.

يــرى أعضــاء املجلــس البلــدي يف اخلليــل أن اســتقال الهيئــات احملليــة أصبــح يف خطــر، وذلــك بعــد صــدور نظــام رؤســاء وأعضــاء 
مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )3( لعــام 2017 عــن مجلــس الــوزراء، إذ أن هــذا النظــام يجعــل املجلــس البلــدي مجــرد وســيط بــن 

.http://www.elections.ps 6  أنظر إعالنات لجنة االنتخابات المركزية على موقعها اإللكتروني
7  فريد طعمة، الناطق اإلعالمي باسم لجنة االنتخابات المركزية، صحيفة القدس، 2017/8/9، ص 4.
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املواطــن والــوزارة، دون أن ميلــك الصاحيــات التــي منحهــا لــه قانــون الهيئــات احملليــة، األمــر الــذي يثيــر الشــك حــول دســتورية 
هــذا النظــام، ألنــه ال يجــوز لنظــام أن يســحب صاحيــات كفلهــا قانــون. ويف نفــس الســياق أشــار أعضــاء املجلــس إلــى تعميــم 
صــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي، يطلــب مــن الهيئــات احملليــة عــدم مخاطبــة احملافظــة إال عــن طريــق مديــر احلكــم احمللــي يف 

احملافظــة. وهــو أمــر اعتبــره املجلــس البلــدي ســلبا لصاحياتــه، واســتخفافا مبكانتــه.8

ألن القانــون ينــص علــى الشــروط التــي تضمــن اســتقالل الهيئــات احملليــة، ويف نفــس الوقــت يخضعهــا لرقابــة 
وزارة احلكــم احمللــي، ويشــترط موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي علــى الكثيــر مــن الصالحيــات، اســتحق هــذا املؤشــر 

العالمــة 2.   

6- إلى أي مدى يؤدي املجلس احمللي مهامه بحرية ودون تدخل من قبل األطراف السياسية أو العائلية؟    

يتكــون مجلــس بلديــة اخلليــل مــن خمســة عشــر مقعــدا تنافســت عليهــا أربــع كتــل، هــي كتلــة التحــرر الوطنــي والبنــاء وحصلــت 
علــى 7 مقاعــد، وكتلــة الوفــاق الوطنــي/ خليــل الرحمــن وحصلــت علــى 4 مقاعــد، وكتلــة املســتقبل املســتقلة وحصلــت علــى 3 

مقاعــد، وكتلــة اخلليــل للجميــع وحصلــت علــى مقعــد واحــد.

ــس، وال  ــس املجل ــة، حســب رئي ــس بحري ــل املجل ــا واضحــا. وبشــكل عــام، يعم ــة تنوعــا سياســيا واجتماعي تعكــس هــذه التركيب
يتعــرض ألي تدخــل يف عملــه وقراراتــه مــن قبــل أي مــن األطــراف السياســية. وقــد أكــد أعضــاء مــن املجلــس البلــدي مــن 
القوائــم املختلفــة )أننــا تركنــا كتلنــا االنتخابيــة وراءنــا، وأصبحنــا كتلــة واحــدة هــي كتلــة مجلــس بلديــة اخلليــل، واالنســجام تــام 
بــن مختلــف القوائــم يف املجلــس، والدليــل هــو انتخــاب رئيــس البلديــة بإجمــاع كافــة األعضــاء(.9 كمــا أكــد آخــرون أن )املجلــس 
ســيد نفســه، وعنــد بوابــة املجلــس البلــدي أنهــى كل عضــو اعتباراتــه السياســية والعشــائرية التــي فــاز يف انتخابــات البلديــة بنــاء 

عليهــا(.10

ــدى  ــى م ــم عل ــر احلك ــن املبك ــه م ــس(،11 فإن ــون إال املجل ــن تك ــس ل ــة املجل ــى أن )مرجعي ــل عل ــة اخللي ــس بلدي ــد رئي ورغــم تأكي
اســتقالية املجلــس البلــدي يف اتخــاذ القــرارات، وعــدم تعرضــه لضغــوط سياســية، فليســت هنــاك مدونــة ســلوك تكفــل هــذه 
السياســة. واملجلــس البلــدي اجلديــد، اجتمــع خــال أول شــهرين 9 جلســات، مت التصويــت علــى قــرارات يف أول جلســتن فقــط، 

يف حــن لــم يتــم التصويــت علــى أيــة قــرار يف اجللســات الســبع  التاليــة، وإمنــا أُخــذت القــرارات »بالتوافــق«.12  

ألن املجلــس البلــدي يف اخلليــل يــؤدي مهامــه بحريــة واســتقاللية بعيــدا عــن الضغــوط السياســية والعائليــة، 
اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 3.

١-٣ الرقابة على األداء التنفيذي )املرجعية واإلشراف والرقابة(

7-  إلــى أي مــدى يقــوم املجلــس احمللــي باإلشــراف علــى عمــل اجلهــاز التنفيــذي اخلــاص بالهيئــات احملليــة، واتخــاذ القــرارات 
واملوازنــات والفعاليــات واملهــام؟     

خصــص قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 املــادة )15( بعنــوان )وظائــف وصاحيــات وســلطات املجلــس(، وفيهــا 

8  ورشة العمل التي عقدها ائتالف أمان في مبنى بلدية الخليل بتاريخ 2018/1/20.

9  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.
10  السيد عبد عبد المعطي أبو سنينة، والسيدة سوزان العويوي، عضوا مجلس بلدي الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

11  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

12  السيد عبد عبد المعطي أبو سنينة، والسيدة سوزان العويوي، عضوا مجلس بلدي الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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مينــح املجلــس احمللــي 27 وظيفــة وصاحيــة، تتعلــق مبختلــف اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة، وتخولــه صاحيــة إصــدار 
ــة الســنوية واحلســاب اخلتامــي  القــرارات، واإلشــراف علــى اجلهــاز التنفيــذي يف الهيئــة احملليــة، ومنهــا إقــرار مشــروع املوازن
ومــاك املوظفــن قبــل إرســالها إلــى الــوزارة للتصديــق عليهــا، إضافــة إلــى إدارة أمــوال وممتلــكات الهيئــة احملليــة، وإقامــة األبنيــة 

الازمــة فيهــا، وتأجيرهــا ورهنهــا ملــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات، وقبــول الهبــات والوصايــا والتبرعــات. 

ومينــح القانــون للمجلــس احمللــي صاحيــة إصــدار القــرارات املتعلقــة بالصنــدوق )مــادة 30(، وإعــداد املوازنــة الســنوية، ونقــل 
املخصصــات مــن فصــل إلــى آخــر، ثــم املصادقــة مــن قبــل الوزيــر )املــادة 31(.

كمــا ينــص القانــون يف املــادة )16( منــه، علــى أن رئيــس املجلــس احمللــي هــو الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة، ومرجعيــة دوائرهــا، 
ولــه بهــذه الصفــة اإلشــراف علــى شــؤون العاملن.

بهذه النصوص، يتضح أن القانون مينح املجلس احمللي صاحية اإلشراف على عمل اجلهاز التنفيذي. 

ومــن ناحيــة فعليــة، يشــرف املجلــس البلــدي يف اخلليــل، علــى الطاقــم التنفيــذي يف البلديــة، ويتابــع الوحــدات واألقســام املختلفــة، 
ويتلقــى تقاريــر شــهرية أو نصــف ســنوية حســب احلاجــة والضــرورة عبــر رئيــس املجلــس.13 

ــى اجلهــاز التنفيــذي يف الهيئــة احملليــة، واتخــاذ القــرارات  ألن املجلــس البلــدي يف اخلليــل يقــوم باإلشــراف عل
واملوازنــات والفعاليــات واملهــام، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 3. 

١-٤  التمثيل
8- ما مدى تطبيق النظام االنتخابي النسبي والكوتات يف جعل املجالس احمللية أكثر متثيال؟   

مبوجــب النظــام االنتخابــي النســبي حتصــل كل قائمــة انتخابيــة علــى عــدد مــن املقاعــد يتناســب مــع نســبة مــا حتصــل عليــه مــن 
أصــوات الناخبــن، فــا تســتأثر قائمــة انتخابيــة بــكل املقاعــد.14

تعمــل الكوتــا اخلاصــة باملــرأة علــى توفيــر حــد أدنــى لتمثيــل للمــرأة، بحيــث ال يقــل متثيــل املــرأة يف أي مــن مجالــس الهيئــات 
احملليــة عــن %20، وذلــك مــن خــال تضمــن كل قائمــة مــن القوائــم حــدا أدنــى لتمثيــل املــرأة ال يقــل عــن امــرأة مــن بــن األســماء 
الثاثــة األولــى، ثــم امــرأة مــن بــن األســماء األربعــة التــي تلــي ذلــك، ثــم امــرأة مــن بــن األســماء التــي تلــي ذلــك )قانــون انتخــاب 

مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005، مــادة 17(.

فعليــا، ويف اإلنتخابــات األخيــرة التــي جــرت يف مدينــة اخلليــل، أعطــى التمثيــل النســبي كل قائمــة عــددا مــن املقاعــد يتناســب 
مــع عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا. وهــي كتلــة املســتقبل املســتقلة )3 مقاعــد(، وكتلــة التحــرر الوطنــي والبنــاء )7 مقاعــد(، 
وكتلــة الوفــاق الوطنــي/ خليــل الرحمــن )4 مقاعــد(، وكتلــة اخلليــل للجميــع )مقعــد واحــد(، علمــا أن نســبة االقتــراع يف انتخابــات 

بلديــة اخلليــل األخيــرة بلغــت %25 فقــط.15

أمــا متثيــل املــرأة، فقــد فــازت ثــاث نســاء يف هــذه االنتخابــات، أي %20 فقــط مــن عــدد أعضــاء املجلــس البلــدي يف اخلليــل 
البالــغ 15 عضــوا، وهــو احلــد األدنــى الــذي نــص عليــه القانــون. وبالنســبة للفئــات العمريــة ألعضــاء املجلــس البلــدي اجلديــد، 

فهــم يضــم مختلــف الفئــات العمريــة، كالشــباب وكبــار الســن، والعاملــن واملتقاعديــن.

13  نضالل التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

14  طالب عوض، النظم االنتخابية واالنتخابات في فلسطين، معهد اإلعالم في جامعة بير زيت، 2004.

 .http://www.elections.ps 15  تقرير لجنة االنتخابات المركزية على موقعها اإللكتروني
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ــد  ــق احل ــى حتقي ــير إل ــة تش ــة العملي ــم أن التجرب ــادال، ورغ ــال ع ــق متثي ــبي يحق ــي النس ــام اإلنتخاب ألن النظ
ــة 3.  ــر العالم ــذا املؤش ــتحق ه ــد اس ــات، فق ــق الكوت ــون يف تطبي ــه القان ــص علي ــذي ين ــى ال األدن

٩ -ما مدى قدرة املجلس احمللي على متثيل الدائرة االنتخابية ومشاركة املواطنني يف حتديد احتياجاتهم؟    

مينــح قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997، ويف املــادة )16( منــه، رئيــس املجلــس احمللــي صاحيــة متثيــل املجلــس يف 
توقيــع كافــة العقــود، ومتثيــل الهيئــة احملليــة يف االجتماعــات واملؤمتــرات ولــدى اجلهــات الرســمية.

يســتطيع املجلــس البلــدي املنتخــب متثيــل البلديــة كهيئــة محليــة، وكافــة ســكانها ومــن يتلقــْون خدماتهــا، رغــم أن بعــض اجلهــات 
السياســية قاطعــت االنتخابــات األخيــرة. ولــم يواجــه املجلــس اجلديــد أي مشــكلة علــى هــذا الصعيــد، ولــم يصــدر عــن اجلهــات 

التــي قاطعــت االنتخابــات مــا يعتــرض علــى هــذا التمثيــل.

عمليــا، وحســب عضــو املجلــس البلــدي الســيد عبــد املعطــي أبــو اســنينة، تتضــح قــدرة املجلــس يف حتقيــق هــذا التمثيــل مــن خــال 
لقــاءات أعضــاء املجلــس مــع املواطنــن دون متييــز أو اعتبــارات سياســية أو عائليــة، وكذلــك مشــاركة املواطنــن يف اإلجتماعــات 
واللجــان التــي يشــكلها املجلــس مــن أجــل التعــرف علــى احتياجاتهــم، واالســتماع إلــى مطالبهــم. وقــد متكــن املجلــس مــن تشــكيل 

العديــد مــن اللجــان وجلــان األحيــاء، حيــث لوحــظ تفاعــل املواطنــن علــى اختــاف انتماءاتهــم السياســية والعائليــة.16 

بســبب قــدرة املجلــس احمللــي علــى متثيــل الدائــرة االنتخابيــة، ومتثيــل كافــة املواطنــني فيهــا، وبســبب قدرتــه 
علــى إشــراك املواطنــني يف حتديــد احتياجاتهــم دون اعتبــارات سياســية أو عائليــة، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 

.3

١٠- هل أعضاء املجلس البلدي ميثلون املواطنني وعموم فئات املجتمع؟ أم ميثلون أحزابهم وعائالتهم؟    

لــم تتجــاوز نســبة اإلقتــراع يف انتخابــات بلديــة اخلليــل األخيــرة %25، رمبــا بســبب مقاطعــة بعــض اإلجتاهــات السياســية لهــذه 
اإلنتخابات.

ورغــم أن أعضــاء املجلــس البلــدي املنتخبــن، والبالــغ عددهــم 15 عضــوا، ينتمــون إلــى 4 قوائــم انتخابيــة تتبايــن يف توجهاتهــا 
السياســية، وينتســبون إلــى العديــد مــن عائــات املدينــة وليــس جميعهــا، إال أن أعضــاء املجلــس البلــدي يقولــون إنهــم ميثلــون كافــة 

املواطنــن وعمــوم فئــات املجتمــع، دون النظــر إلــى االنتمــاءات السياســية أو العائليــة.17

ألن املجلــس البلــدي ميثــل كافــة املواطنــني وليــس فقــط األحــزاب والعائــالت التــي ينتمــي إليهــا أعضــاء املجلــس، 
ولكــن ألن نســبة اإلقتــراع كانــت متدنيــة، وألن بعــض التيــارات السياســية قاطعــت اإلنتخابــات، اســتحق هــذا 

املؤشــر العالمــة 2.

16  السيد عبد عبد المعطي أبو اسنينة، والسيدة سوزان العويوي، عضوا المجلس البلدي، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

17  السيد عبد عبد المعطي أبو اسنينة، والسيدة سوزان العويوي، عضوا المجلس البلدي، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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١-٥  الشفافية يف العمل
11- هــل األحــكام القانونيــة تنظــم حــق وصــول املواطنــني للمعلومــات حــول نشــاطات الهيئــة وقراراتهــا؟ ومــا مــدى تنفيذهــا 

وفعاليتهــا علــى أرض الواقــع؟   

ال تتضمــن التشــريعات احلاليــة بشــكل عــام، وال القوانــن املتعلقــة بالهيئــات احملليــة، مصطلــح حــق احلصــول علــى املعلومــات 
بشــكل صريــح، علمــا أن هنــاك مشــروع قانــون ينظــم هــذا احلــق مــا زال يف طــور التشــريع. حتــى التقاريــر التــي ينــص قانــون 
الهيئــات احملليــة علــى إعدادهــا مــن قبــل املجلــس احمللــي أو رئيــس املجلــس، فإنــه ينــص علــى إرســالها إلــى الوزيــر، وال يتضمــن 
أي نصــوص حــول نشــرها للمواطنــن. وحتــى القــرارات التــي يتخذهــا املجلــس احمللــي بشــأن موضــوع معــن يهــم أحــد املواطنــن، 

فــإن القانــون ال يتضمــن حــق املواطــن يف احلصــول علــى نســخة مــن هــذا القــرار، وال منعــه مــن ذلــك.

مــع هــذا، تضمنــت الفقــرة اخلامســة مــن املــادة )8( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 النــص علــى أنــه )يجــوز 
للمجلــس أن يســمح ألي شــخص حضــور أي جلســة مــن جلســاته إذا قــرر ذلــك أكثريــة أعضائــه احلاضريــن للمشــاركة يف مناقشــة 

املوضــوع، وتصــدر قــرارات املجلــس بحضــور األعضــاء فقــط(.

ــا  ــة جعله ــرر األغلبي ــم تق ــا ل ــة، م ــون مغلق ــي أن تك ــس احملل ــر أن األصــل يف اجتماعــات املجل ــادة تعتب ــن الواضــح ان هــذه امل م
مفتوحــة أمــام اجلمهــور.

يقــول رئيــس البلديــة الســيد تيســير أبــو اســنينة إنــه علــى أرض الواقــع، ال حُتجــب أي معلومــة عــن أي مواطــن مــا دام ذلــك ضمــن 
القانــون، وال يتضمــن أي مســاس بحقــوق اآلخريــن، حتــى الوضــع املالــي يتــم نشــره بإســتمرار لوضــع املواطنــن بالصــورة. ومــن 

أجــل ذلــك، يُفســح املجــال ألي مواطــن يرغــب مبقابلــة رئيــس البلديــة خــال 3 أيــام يف األســبوع، الســبت واإلثنــن واألربعــاء.18  

ــبب  ــن بس ــات، ولك ــى املعلوم ــول عل ــق احلص ــني ح ــح للمواطن ــة تتي ــة واضح ــود نصــوص قانوني ــدم وج ــبب ع بس
تطبيــق بلديــة اخلليــل لهــذا احلــق بشــكل واســع، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 2. 

12-هــل يتــم األخــذ بعــني االعتبــار أولويــات املجتمــع احمللــي يف عمليــة التخطيــط، ووضــع اخلطــط اإلســتراتيجية، ومتابعــة 
آراء ورضــى املجتمــع احمللــي؟    

يضــع كل قســم يف بلديــة اخلليــل خطتــه الســنوية، وللبلديــة بشــكل عــام خطــة اســتراتيجية تنمويــة للفتــرة الزمنيــة 2016 – 2019، 
صــادق عليهــا املجلــس البلــدي الســابق. وقــد ُوضعــت اخلطــة االســتراتيجية بعــد حــوارات ولقــاءات مــع ممثلــي املجتمــع احمللــي، 

وراعــت األولويــات التــي يتقــدم بهــا ممثلــو املؤسســات املختلفــة يف املدينــة.19 

»يلتقــي املجلــس احمللــي يف أوقــات مختلفــة، ســواء مببــادرة منــه أو بطلب من اجلهات املانحة أحيانا، بفعاليات املجتمع ومؤسســات 
املدينــة، ويســجل ماحظــات ممثلــي املجتمــع احمللــي ومطالبهــم، حيــث تؤخــذ املاحظــات واملطالــب بعــن اإلعتبــار عنــد وضــع 
خطــط أقســام البلديــة واخلطــة االســتراتيجية العامــة، ولكــن أحيانــا تصطــدم هــذه املطالــب واإلحتياجــات باإلمكانياتاملتوفــرة 

لــدى البلديــة، فتتــم عمليــة املواءمــة بــن اإلحتياجــات واإلمكانيــات« حســب مــا أفــاد بــه مديــر الشــؤون اإلداريــة للبلديــة.20 

يــرى الســيد علــي الزغيــر، مديــر مركــز خدمــات اجلمهــور يف البلديــة، أنــه  ويف بعــض اجتماعــات املجلــس البلــدي مــع املواطنــن، 

18  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

19  الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة الخليل 2016- 2019، المقرة بتاريخ 2016/1/13.

20  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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قــد تصطــدم أولويــات املجتمــع احمللــي مــع اخلطــة االســتراتيجية املُقــّرة منــذ العــام املاضــي، ألن نظــرة املواطنــن تنطلــق غالبــا 
مــن احلاجــة اخلاصــة بــكل منهــم، بينمــا اخلطــة اإلســتراتيجية تنطلــق مــن زاويــة أشــمل، وحتــاول أن تغطــي األولويــات جلميــع 
الســكان وليــس ملنطقــة معينــة فقــط، وهنــا تكــون األولويــة للخطــة االســتراتيجية.21 حســب مــا قالــه مديــر دائــرة خدمــات اجلمهــور 

يف البلديــة. 

بســبب وجــود خطــة اســتراتيجة تنمويــة اشــتركت يف وضعهــا فعاليــات املدينــة، وبســبب حتديــث اخلطــة حتــى 
ــق يف  ــرائح واملناط ــض الش ــات بع ــة ألولوي ــتجابة الكامل ــدم االس ــم ع ــي، ورغ ــع احملل ــاركة املجتم ــام 2021 مبش ع

املجتمــع احمللــي بســبب ضعــف اإلمكانيــات، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 3.

-13هل توجد جلان مجتمعية يناقش معها مجلس الهيئة احمللية خططه ومشاريعه؟    

خــال ثاثــة شــهور مــن انتخــاب املجلــس البلــدي احلالــي، متكــن املجلــس مــن تشــكيل املجلــس االستشــاري اإلقتصــادي، واملجلــس 
ــس البلديــة. وهــذه املجالــس  ــا يــرى رئي االستشــاري اإلعامــي، وقريبــا ســيتم إجنــاز تشــكيل املجلــس اإلستشــاري العــام، كم
تتكــون مــن مؤسســات املدينــة وشــخصياتها االعتباريــة وعائاتهــا، وهــي تهــدف ملشــاركة املواطــن يف صنــع القــرار. كمــا مت خــال 
هــذه الفتــرة تشــكيل بعــض )جلــان األحيــاء(، مثــل جلنــة حــارة الشــيخ، وجلنــة احلــارة اجلنوبيــة، وذلــك بهــدف زيــادة التواصــل 

املجتمعــي، ومناقشــة اخلطــط التــي يضعهــا املجلــس، واملشــاريع التــي ينــوي القيــام بهــا.22

كمــا أن هنــاك جلــان وفــرق عمــل وإســناد لعمــل البلديــة، شــكلها املجلــس الســابق ومــا زالــت مســتمرة، مثــل فريــق التخطيــط 
ــوزارات واملؤسســات يف  ــد مــن ال ــون العدي ــا ميثل ــراء مــن خارجه ــة، وخب ــذي يضــم موظفــن مــن داخــل البلدي االســتراتيجي، ال
ــك،  ــة البوليتكني ــر، وجامع ــة الهــال األحم ــل، وجمعي ــم، ومحافظــة اخللي ــة والتعلي ــي والتربي ــم احملل ــل وزارات احلك ــة، مث املدين
وغرفــة التجــارة، وجمعيــة رجــال األعمــال، وجلنــة إعمــار اخلليــل، وامللتقــى اإلعامــي، وجمعيــة ســيدات اخلليــل، واملجلــس 

األعلــى للرياضــة والشــباب.23 

ــوزارات  ــة وال ــي تضــم أعضــاء مــن موظفــي البلدي ــة«، الت ــة »جلــان مختصــة باملجــاالت التنموي ــاك أيضــا مــا تســميه البلدي وهن
ــة،  ــات الصلب ــاه، والصــرف الصحــي والنفاي ــة والطاقــة واملي ــة التحتي واملؤسســات املشــار إليهــا أعــاه، وتختــص مبجــاالت البني
والطــرق واملواصــات، والقضايــا االجتماعيــة والثقافيــة، وقضايــا املــرأة والطفولــة وذوي االحتياجــات اخلاصــة والتعليــم، 

وغيرهــا.24   

بســبب وجــود جلــان مجتمعيــة يناقــش معهــا مجلــس بلديــة اخلليــل خططــه ومشــاريعه، اســتحق هــذا املؤشــر 
العالمــة 3.

-14هل تقوم الهيئة احمللية بنشر معلوماتها يف مواقع يسهل وصول املواطنني إليها؟    

لبلديــة اخلليــل موقــع إلكترونــي معــروف وســهل الوصــول إليــه، وهــو يتضمــن كافــة املعلومــات التــي يريدهــا املواطــن مــن البلديــة، 
كاإلجــراءات والقــرارات واألدلــة واألخبــار. كمــا أن كافــة املعامــات مؤرشــفة إلكترونيــا، ويســتطيع املواطــن تقــدمي كافــة الطلبــات 
عبــر الصفحــة اإللكترونيــة للبلديــة. ولكــن املشــكلة، كمــا يــرى مديــر مركــز خدمــات اجلمهــور، تكمــن أحيانــا عنــد املواطــن الــذي 

21  علي الزغير، مدير دائرة خدمات الجمهور في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

22  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

23  الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة الخليل 2016- 2019، المقرة بتاريخ 2016/1/13.

24  الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة الخليل 2016- 2019، المقرة بتاريخ 2016/1/13.
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النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

تغلــب عليــه ثقافــة مراجعــة املوظــف مباشــرة، وعــدم ثقتــه بالتواصــل اإللكترونــي، مــا يجعــل احلصــول علــى أيــة معلومــة يحتــاج 
إلــى وقــت أطــول، ويشــغل املوظفــن أنفســهم.25

كمــا تقــوم البلديــة بنشــر الكثيــر مــن املعلومــات والقــرارات عبــر مطويــات أو نشــرات مطبوعــة، إضافــة إلــى اإلعانــات املختلفــة 
يف الصحــف اليوميــة، ونشــر العديــد مــن املعلومــات الازمــة يف مركــز خدمــات اجلمهــور التابــع للبلديــة، الــذي يتــردد عليــه الكثيــر 

مــن املواطنــن.26

ألن بلديــة اخلليــل تقــوم بنشــر معلوماتهــا يف مواقــع يســهل وصــول املواطنــني إليهــا، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 
.3

6-1 املساءلة 
15- هــل املجلــس احمللــي يشــرك املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة )إعــداد املوازنــة، التخطيــط ملشــاريع، عــرض 

تقاريــر اإلجنــاز، ســير العمــل يف الهيئــة احملليــة(؟    

كمــا أُشــير ســابقا، قــام املجلــس البلــدي يف اخلليــل بتشــكيل )جلــان األحيــاء( ملناقشــة القضايــا العامــة التــي تهــم املواطنــن، كمــا 
قــام املجلــس الســابق بتشــكيل فريــق التخطيــط االســتراتيجي، وجلــان املجــاالت التنمويــة، وهــي تضــم خبــراء مــن املجتمــع احمللــي 

إلــى جانــب املختصــن مــن موظفــي البلديــة.

ومــن املهــم اإلشــارة إلــى )الوثيقــة املجتمعيــة(، التــي أصدرتهــا ووقعتهــا العديــد مــن مؤسســات مدينــة اخلليــل وفعالياتهــا، العامــة 
واألهليــة واخلاصــة، أكــدت فيهــا )دعــم اخلطــة التنمويــة االســتراتيجية للفتــرة الزمنيــة 2016 – 2019، والتــي أقرهــا املجلــس 
البلــدي يف 2016/1/13، كمــا أكــدت أنهــا شــاركت يف مراحــل إعدادهــا، وحتديــد التوجهــات التنمويــة ذات األولويــة فيهــا، وأكــدت 
أيضــا اســتعدادها لاســتمرار باملشــاركة مــن أجــل العمــل علــى تنفيــذ مــا ورد فيهــا، وتوفيــر املقومــات وتذليــل العقبــات التــي قــد 

حتــول دون تنفيــذ مخرجاتهــا(.27 

ــي، واألشــغال العامــة، والنقــل واملواصــات، واالقتصــاد  ــى هــذه الوثيقــة وزارات احلكــم احملل ــي وقعــت عل ومــن املؤسســات الت
الوطنــي، والصحــة، والتربيــة والتعليــم، والســياحة واآلثــار، ومحافظــة اخلليــل، وملتقــى رجــال األعمــال، وجمعيــة ســيدات اخلليــل، 
وجامعــة البوليتكنيــك، وغرفــة التجــارة والصناعــة، وجمعيــة الهــال األحمــر، والدفــاع املدنــي، واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، 

واملجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة. 

وكمثــال علــى هــذه املشــاركة، عمــل املجلــس البلــدي اجلديــد، وبالتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع احمللــي، علــى حتديــث اخلطــة 
التنمويــة االســتراتيجية التــي أعدهــا املجلــس الســابق، ومت إصــدار اخلطــة التنمويــة اجلديــدة لألعــوام 2015 – 28.2018

بشــكل عــام، يشــرك املجلــس احمللــي مؤسســات املجتمــع احمللــي يف وضــع اخلطــط واملشــاريع، ولكــن ال تصــل لدرجــة املشــاركة يف 
إعــداد املوازنــة، أو إدارة ســير العمــل يف البلديــة، ألن هــذه األمــور هــي مــن اختصــاص البلديــة نفســها، بــدًءا مــن املجلــس البلــدي، 

ومــرورا بــاإلدارات واألقســام والدوائــر، وانتهــاءاً بالطاقــم التنفيــذي.29

بســبب قيــام املجلــس البلــدي يف اخلليــل مبشــاركة املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة، اســتحق هــذا 

25  علي الزغير، مدير دائرة خدمات الجمهور في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

26  علي الزغير، مدير دائرة خدمات الجمهور في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

27  الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة الخليل 2016- 2019، المقرة بتاريخ 2016/1/13.

28  ورشة العمل التي عقدها ائتالف أمان في مبنى بلدية الخليل بتاريخ 2018/1/20.

29  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.
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املؤشــر العالمــة 3. 

16 هل تعطي األحكام القانونية احلق للمواطنني يف تقدمي شكاوى ؟    

ــذي يقضــي بتشــكيل وحــدة للشــكاوي يف كل  ــم )8( لســنة 2016 بشــأن نظــام الشــكاوى ، ال ــراره رق ــوزراء ق ــس ال أصــدر مجل
ــة العامــة، وينظــم املوضــوع مــن جوانبــه املختلفــة،  إال أن هــذا النظــام ال  الدوائــر احلكوميــة التــي تتلقــى موازنتهــا مــن اخلزين

ــة. ــات احمللي ــى الهيئ يســري عل

يف نفــس الوقــت، توجــد أحــكام قانونيــة متفرقــة متنــح املواطنــن حــق تقــدمي الشــكاوى  علــى املؤسســات العامــة، والتــي بالطبــع 
منهــا الهيئــات احملليــة، مثــل املــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملــادة )9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد. 

بســبب وجــود أحــكام قانونيــة تعطــي احلــق للمواطنــني يف تقــدمي شــكاوي علــى الهيئــات احملليــة، ورغــم عــدم 
التأكيــد علــى ذلــك يف القوانــني اخلاصــة بالهيئــات احملليــة نفســها، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 2.

-17 هل يوجد نظام شكاوى  معتمد بإجراءات واضحة ومحددة ومكتوبة للتعامل معها؟   

قامــت بلديــة اخلليــل باســتحداث نظــام شــكاوى  يتــم مبوجبــه اســتام ومتابعــة الشــكاوى واملقترحــات املقدمــة لــدى مركــز 
خدمــات اجلمهــور، الــذي يقــوم مــن خــال وحــدة خاصــة باملتابعــة والتنســيق مــع األقســام ذات العاقــة مبوضــوع الشــكوى أو 

ــع.30 ــه حســب النظــام املُتب ــرد علي ــا لل ــراح، واإلتصــال مــع مقدمه االقت

يتبــع موضــوع الشــكاوى يف بلديــة اخلليــل ملركــز خدمــات اجلمهــور مــن خــال إدارة شــكاوى  املواطنــن، التــي تقــوم بتلقــي 
الشــكاوى  ومتابعتهــا والــرد عليهــا ضمــن نظــام الشــكاوى  املشــار إليــه. ويف هــذا اإلطــار مت وضــع منــوذج خــاص لتقــدمي الشــكوى، 

ســواءٌ إلكترونيــا عبــر املوقــع اإللكترونــي للبلديــة، أو عبــر صنــدوق الشــكاوى يف مركــز خدمــات اجلمهــور.31    

وإلــى جانــب نظــام الشــكاوى  هنــاك )نظــام االعتــراض(، الــذي يســتطيع املواطــن مــن خــال منــوذج خــاص بــه أن يعتــرض علــى 
قــرار أو إجــراء للبلديــة. ومــن أنــواع االعتراضــات التــي يســتطيع املواطــن أن يتقــدم بهــا اعتــراض علــى بيانــات العقــار، وعلــى 

اليافطــات، وعلــى العقــارات غيــر املســتخدمة، وغيرهــا )حســب ملصــق منشــور حصــل الباحــث علــى نســخة منــه(. 

وممــا ياحظــه مركــز خدمــات اجلمهــور هــو إقبــال املواطنــن علــى آليــة اإلعتــراض أكثــر مــن الشــكوى. فمثــا، ومنــذ بدايــة عــام 
2017 وحتــى 6/30 مــن العــام نفســه، وصــل للمركــز حوالــي 1100 كتــاب اعتــراض، مت الــرد علــى حوالــي %65 منهــا. علمــا أن 

الــرد علــى الشــكاوى  واإلعتراضــات يتــم عبــر اإلنترنــت أو الرســائل القصيــرة، أو هاتفيــا أو خطيــا.32

بســبب وجــود نظــام شــكاوى  واعتــراض معتمــد يف بلديــة اخلليــل، يتضمــن إجــراءات واضحــة ومحــددة ومكتوبة، 
وبســبب وجــود إدارة يف مركــز خدمــات اجلمهــور، تتابــع الشــكاوى  بانتظــام، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 3.  

30  بلدية الخليل، دليل خدمات الجمهور، 2011، ص 83.

31  علي الزغير، مدير دائرة خدمات الجمهور في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

32  علي الزغير، مدير دائرة خدمات الجمهور في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30
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-18 هل يقدم رئيس الهيئة احمللية تقارير مكتوبة إلى مجلس الهيئة احمللية؟ وهل التقارير دورية؟     

ــاع أســبوعي  ــة كل اجتم ــا شــفهيا، يف بداي ــا وأحيان ــا مكتوب ــا، أحيان ــرا دوري ــدي تقري ــس البل ــل للمجل ــة اخللي ــس بلدي ــدم رئي يق
للمجلــس البلــدي. يتضمــن التقريــر شــرحا عــن أعمــال املجلــس منــذ اإلجتمــاع الســابق، وأوضــاع البلديــة املاليــة واإلداريــة 

والفنيــة. وأحيانــا يجتمــع املجلــس أكثــر مــن إجتمــاع يف األســبوع الواحــد.33

ــر  ــذا املؤش ــتحق ه ــدي، اس ــس البل ــفهية، للمجل ــة وش ــة، مكتوب ــر دوري ــدم تقاري ــل يق ــة اخللي ــس بلدي ألن رئي
العالمــة 3.

-19 هــل يقــدم مجلــس الهيئــة احملليــة تقاريــر دوريــة مكتوبــة للمواطنــني، ُتنشــر يف أماكــن ســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع 
املواطنني؟    

يُعــد مجلــس بلديــة اخلليــل تقاريــر محــددة، ولكــن ليســت دوريــة، وإمنــا بنــاء علــى موضوعــات معينــة يقــوم املجلــس مبتابعتهــا، 
وتُنشــر هــذه التقاريــر علــى املوقــع اإللكترونــي للبلديــة، ويف نهايــة كل عــام يُصــدر مجلــس البلديــة تقريــره الســنوي عــن أعمالــه 

خــال العــام. يُنشــر التقريــر أيضــا علــى املوقــع اإللكترونــي للبلديــة، كمــا يُطبــع ويــوزع علــى اجلهــات املعنيــة.34

ألن مجلــس بلديــة اخلليــل ال يصــدر تقاريــر دوريــة مكتوبــة للمواطنــني، وألن التقريــر الســنوي املطبــوع محدود 
التوزيــع، اســتحق هــذا املؤشــر العالمة 2.  

7-1 قيم النزاهة
20- هل توجد مدونات سلوك خاصة برئيس وأعضاء وموظفي الهيئة احمللية؟    

ناقــش املجلــس البلــدي الســابق مدونــة الســلوك اخلاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي، وقطــع شــوطا كبيــرا فيهــا، إال أنــه 
لــم يوقــع عليهــا بســبب انتهــاء مــدة املجلــس. أمــا املجلــس احلالــي، فهــو مجلــس جديــد ومــا زال يف بدايــة عملــه، لــذا لــم يوقــع 

عليهــا أيضــا.35

أما مدونة السلوك اخلاصة مبوظفي البلدية، فلم تُعرض للنقاش. 

بســبب عــدم التوقيــع علــى مدونــة الســلوك اخلاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي يف بلديــة اخلليــل، وعــدم 
مناقشــة مدونــة الســلوك اخلاصــة مبوظفــي البلديــة، وعــدم التوقيــع عليهــا، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 1. 

33  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

34  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

35  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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-21 هل يتم تطبيق مدونة السلوك على أرض الواقع؟     

ــا، رغــم عــدم  ــا وأخاقي ــة أدبي ــواردة يف املدون ــدات ال ــون بالتعه ــم، وبشــكل عــام، يلتزم ــدي أنه ــس البل ــن املجل ــد أعضــاء م يؤك
التوقيــع عليهــا حتــى اآلن.36

بسبب عدم التوقيع على مدونة السلوك، وصعوبة قياس مدى االلتزام بها، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

-22 هل مت تنظيم اجتماعات لشرح أحكام املدونة؟    

علــى مســتوى املجلــس البلــدي، متــت مناقشــة املدونــة يف اجتماعــات املجلــس نفســه، أمــا املدونــة اخلاصــة مبوظفــي البلديــة، فلــم 
يتــم عقــد اجتماعــات ملناقشــتها.37

بســبب مناقشــة املجلــس البلــدي ملدونــة الســلوك اخلاصــة بــه يف اجتماعاته، ولكن بســبب عدم عقــد اجتماعات 
ملناقشــة املدونــة اخلاصــة مبوظفــي البلدية، اســتحق هــذا املؤشــر العالمة 1.

-23 هــل توجــد أنظمــة أخــرى للتعامــل مــع قضايــا الفســاد مثــل تضــارب املصالــح، تلقــي الهدايــا، إقــرار الذمــة املاليــة... وهــل 
يتــم تطبيقهــا علــى أرض الواقــع؟     

ــن  ــادة )5( م ــا امل ــح، منه ــس، وحتــول دون حــدوث تضــارب مصال ــس املجل ــن نزاهــة رئي ــة تضم ــة متفرق توجــد نصــوص قانوني
قانــون الهيئــات احملليــة التــي تنــص علــى أنــه )يُشــترط فيمــن يُنتخــب رئيســا للمجلــس التفــرغ التــام، وال يجــوز اجلمــع بــن رئاســة 
املجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى. وإذا كانــت لــدى رئيــس املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى وجــب عليــه تقــدمي اســتقالته منهــا، 
ــر ُمقــاال حكمــا بانقضــاء مــدة الشــهر  أو تركهــا خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس، وإال اعتُب

املذكــور(.

كمــا أن املــادة )15( مــن نفــس القانــون تتضمــن بعــض البنــود التــي متنــع تضــارب املصالــح، حيــث تذكــر املــادة احلــاالت التــي يفقــد 
فيهــا رئيــس املجلــس عضويتــه، ومنهــا إذا عمــل يف قضيــة ضــد املجلــس بصفتــه محاميــا أو خبيــرا أو وكيــا، أو متلـّـك حقــا مــن 
املجلــس مســتغا بذلــك عضويتــه ملنفعتــه أو بالواســطة. وإذا عقــد اتفاقــا مــع املجلــس، أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه 
مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى يف أي اتفــاق مت مــع املجلــس، ويُســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــوا يف 

شــركة مســاهمة عموميــة يُشــترط أن ال يكــون مديــرا لهــا، أو عضــوا يف مجلــس إدارتهــا، أو موظفــا فيهــا، أو وكيــا عنهــا. 

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

وبخصــوص الهدايــا، يؤكــد النظــام علــى أن مــن واجبــات رئيــس الهيئــة احملليــة تســليم الهدايــا الشــخصية التــي يحصــل عليهــا 
بحكــم وظيفتــه، والتــي تزيــد قيمتهــا عــن مائــة دينــار، وإعــام املجلــس بالهدايــا التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك، ويجــب أن ال تكــون 

الهدايــا مشــروطة أو مرتبطــة بــأي خدمــة أو متييــز إيجابــي لصالــح مقدميهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر )مــادة 3(.

كمــا يحظــر النظــام علــى رئيــس وعضــو الهيئــة احملليــة اســتغال منصبــه وصاحياتــه ملنفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي يتحقــق لــه 

36  السيد عبد عبد المعطي أبو اسنينة، والسيدة سوزان العويوي، عضوا المجلس البلدي، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

37  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.



18

النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وكذلــك اإلدالء بأيــة معلومــات ســرية عــن أعمــال الهيئــة احملليــة، أو االحتفــاظ لنفســه بأيــة وثيقــة 
أو مراســلة رســمية، أو صــورة عنهــا. كمــا يُحظــر علــى الرئيــس والعضــو قبــول أي منحــة أو مســاعدة ماليــة شــخصية مــن الذيــن 

يرتبطــون بالهيئــة بأيــة خدمــة أو منفعــة أو عقــد أو معاملــة )مــادة 5(.

ــات  ــك، فقــد نــص نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئ ــة واضحــة بذل ــة، توجــد أحــكام قانوني وبخصــوص إقــرار الذمــة املالي
احملليــة رقــم )3( لســنة 2017، الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، وضمــن واجبــات رئيــس املجلــس يف املــادة )3(، وواجبــات أعضــاء 

املجلــس يف املــادة )4(، علــى تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة إلــى اجلهــات املختصــة يف املواعيــد احملــددة لذلــك.

كمــا أن قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم )1( لســنة 2005، يلــزم اخلاضعــن للقانــون، ومنهــم رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئات 
احملليــة، بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم )مــادة 16(.

علــى أرض الواقــع، يتفــرغ رئيــس بلديــة اخلليــل ألعمــال الهيئــة. إال أن رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي لــم يقدمــوا بعــد إقــرارات 
ــة أو عــدم تقدميــه.  ــة املالي ــرار الذم ــدمي إق ــة تق ــرك لألعضــاء حري ــس الســابق ت ــا أن املجل ــم، علم ــة اخلاصــة به ــة املالي الذم
وبخصــوص مــا يتعلــق بتضــارب املصالــح وتلقــي الهدايــا، فالبلديــة تؤكــد التزامهــا الكامــل بذلــك. إال أن تقريــر ديــوان الرقابــة 

املاليــة واإلداريــة الــذي قــام مفتشــوه بالتدقيــق علــى بلديــة اخلليــل، لــم يتــم نشــره بعــد.

ــة  ــرار الذم ــا، إق ــي الهداي ــح، تلق ــارب املصال ــل تض ــاد مث ــا الفس ــع قضاي ــل م ــرى للتعام ــة أخ ــود أنظم ــبب وج بس
املاليــة، ولكــن بســبب عــدم التطبيــق الفعلــي الكامــل لهــذه األنظمــة، وخاصــة إقــرارات الذمــة املاليــة، اســتحق 

ــة 2.   ــر العالم ــذا املؤش ه

ثانيا: الجهاز التنفيذي
يتضمن موضوع اجلهاز التنفيذي تسعة محاور، هي: وضوح املهام، املصادر، إدارة الطاقم التنفيذي )األنظمة اإلدارية(، 

اإلشراف على تقدمي اخلدمات املنفذة من القطاع اخلاص، األنظمة والقوانن التي لها عاقة باحلرف والصناعات، شفافية 
املوازنة، مساءلة اجلهاز التنفيذي، قيم النزاهة، املشاركة املجتمعية.

١-٢ وضوح املهام:

٢٤ هل توضح األحكام القانونية سياسات عمل الهيئة واخلدمات املقدمة؟   

تــرك قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 مهمــة رســم السياســات لــوزارة احلكــم احمللــي، فقــد نصــت املــادة )2( مــن 
القانــون علــى أن تقــوم الــوزارة )برســم السياســات العامــة املقــررة ألعمــال مجالــس الهيئــات احملليــة، واإلشــراف علــى وظائــف 
واختصاصــات هــذه املجالــس(. إال أن وزارة احلكــم احمللــي لــم تضــع السياســات العامــة املطلوبــة، رغــم أنهــا وضعــت الكثيــر مــن 
األنظمــة املتعلقــة باحلكــم احمللــي، واتخــذت الكثيــر مــن القــرارات التــي ميكــن مبجموعهــا أن تعكــس سياســات معينــة، ولكــن 

دون أن تصــدر كسياســات.38 

ــاء  ــاه والكهرب ــق باملي ــادة )15(، وهــي تشــمل كل مــا يتعل ــون بشــكل واضــح  يف امل ــا القان أمــا بالنســبة للخدمــات، فقــد أوضحه
ــة  ــة، واحملــات التجاري ــة والصحــة العام ــة، واحلــرف والصناعــات، والنظاف ــط، واألســواق العام ــي والتخطي واملجــاري، واملبان

ــات، وغيرهــا.  ــل، واإلعان ــة واملتنزهــات، والنق والعام

بســبب عــدم وضــع السياســات العامــة حتــى اآلن رغــم نــص القانــون علــى وضعهــا، ولكــن ألن األحــكام القانونيــة 
توضــح اخلدمــات العامــة التــي تقدمهــا الهيئــة احملليــة بشــكل مفصــل، وألن الكثيــر مــن املهــام والصالحيــات 
ــى  ــراع عل ــات وص ــق خالف ــام، ويخل ــة امله ــل يف متابع ــك العم ــك يرب ــإن ذل ــرى، ف ــات أخ ــام مؤسس ــع مه ــع م تتقاط

/http://www.molg.pna.ps  38 لالطالع على األنظمة والقرارات أنظر الموقع اإللكتروني لوزارة الحكم المحلي
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ــة 2. ــر العالم ــذا املؤش ــتحق ه ــذا اس ــات. ول الصالحي

٢٥ هل توضح التشريعات مهام الرئيس وصالحياته؟ وهل يتم اإللتزام بها عمليا؟    

خصــص قانــون الهيئــات احملليــة املــادة )16( بعنــوان صاحيــات الرئيــس ومســؤولياته، حيــث توضــح هــذه املــادة مهــام رئيــس 
الهيئــة احملليــة وصاحياتــه ومســؤولياته بشــكل مفصــل، وهــي تشــمل دعــوة املجلــس احمللــي لانعقــاد، ومتثيــل الهيئــة احملليــة يف 
توقيــع العقــود املختلفــة، كالرهــن واإليجــار واالقتــراض والصلــح والعطــاءات والتعهــدات واملقــاوالت وغيرهــا. وكذلــك متثيلهــا يف 
اإلجتماعــات واملؤمتــرات ولــدى اجلهــات الرســمية، وتنفيــذ قــرارات املجلــس، واإلشــراف علــى إيــرادات ونفقــات الهيئــة احملليــة 

ومتابعتهــا. وهــو كذلــك الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة.

يقــول رئيــس بلديــة اخلليــل أنــه يلتــزم بهــذه الصاحيــات واملســؤوليات، وأحيانــا يفــوض نائبــه ببعضهــا حــن انشــغاله أو ســفره، 
وهــذا جــزء مــن صاحياتــه حســب املــادة نفســها. ولــم يحصــل أي تنــازع يف الصاحيــات بــن أعضــاء املجلــس البلــدي.39

بســبب وضــوح صالحيــات رئيــس الهيئــة احملليــة ومســؤولياته يف القانــون، وبســبب اإللتــزام بهــا عمليــا، اســتحق 
هــذا املؤشــر العالمــة 3.

٢٦ هل توضح التشريعات مهام املجلس البلدي وصالحياته؟ وهل يتم اإللتزام بها عمليا؟    

كذلــك خصــص قانــون الهيئــات احملليــة املــادة )15( بعنــوان وظائــف وصاحيــات وســلطات املجلــس، حيــث توضح هــذه املادة مهام 
املجلــس البلــدي وصاحياتــه ووظائفــه وســلطاته بشــكل مفصــل. ومنــح القانــون للمجلــس البلــدي أن يعهــد بهــذه الصاحيــات 
أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو مقاولــن، أو أن يعطــي بعــض املهــام امتيــازات ألشــخاص أو شــركات ملــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات. 

وحســب القانــون يحــق للمجلــس، ومبوافقــة الوزيــر، أن يضــع األنظمــة التــي متكنــه مــن ممارســة الصاحيــات املذكــورة.

يؤكــد أعضــاء مــن املجلــس البلــدي أن املجلــس يلتــزم عمليــا بهــذه الصاحيــات املمنوحــة لــه وفــق القانــون، فهــو يتابــع هــذه املهــام 
بواســطة موظفــي البلديــة. ولكــن يوجــد تنــازع يف بعــض هــذه الصاحيــات مــع أطــراف أخــرى، مثــل احملافــظ، وشــركات توزيــع 
الكهربــاء وامليــاه ، وبعــض الــوزارات كالصحــة واإلقتصــاد. علمــا أن اإللتــزام قــد يكــون نســبيا حســب اإلمكانيــات، ولكــن ال بــد 

مــن تعــاون املواطنــن واجلهــات الرســمية األخــرى مــن أجــل االلتــزام بهــذه املهــام بالشــكل الصحيــح.40

بســبب تداخــل صالحيــات املجلــس البلــدي ومهامــه يف القانــون مــع أطــراف أخــرى، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 
.2

2-2 املصادر
27- هل توجد أحكام قانونية حتدد وتعزز توفير املصادر الضرورية لعمل الهيئة احمللية؟   

39  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

40  السيد عبد عبد المعطي أبو اسنينة، والسيدة سوزان العويوي، عضوا المجلس البلدي، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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تنــاول قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 الشــؤون املاليــة للهيئــات احملليــة بشــكل مفصــل، ويف املــواد )20 – 34(، 
وقــد شــمل ذلــك أمــاك الهيئــة، وإيراداتهــا، وجبايتهــا وتســجيلها وتوزيعهــا، والصنــدوق، واملوازنــة واحلســاب اخلتامــي، واللــوازم 

والعطــاءات واملقــاوالت، وغيرهــا.

وقــد عــدد القانــون يف املــادة )22( إيــرادات الهيئــات احملليــة، وتنــاول يف املــادة )21( شــروط اقتــراض الهيئــات احملليــة أمــواال 
مــن أي جهــة، كمــا تنــاول يف املــادة )25( مخصصــات الهيئــة احملليــة مــن رســوم وغرامــات النقــل علــى الطــرق. 

ــة  ــا بلدي ــة، ومنه ــات احمللي ــل الهيئ ــة لعم ــادر الضروري ــر املص ــزز توفي ــدد وتع ــة حت ــكام قانوني ــود أح ــبب وج بس
اخلليــل، ولكــن بســبب حصــول خالفــات وتداخــل صالحيــات فيمــا يتعلــق باحلقــوق املاليــة، كفواتيــر الكهربــاء، 

والتــي تتســبب غالبــا بحــدوث إشــكاليات مــع وزارة املاليــة، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 2. 

٢٨ هل يتم تطبيق تلك األحكام والتشريعات واإلجراءات على أرض الواقع؟    

تقــوم البلديــة بتحصيــل اإليــرادات املقــررة لهــا وفــق القانــون، مــن ضرائــب ورســوم وأثمــان ميــاه وكهربــاء، كمــا تتلقــى هبــات 
ــون أيضــا. ومســاعدات وتبرعــات وفــق القان

ــات  ــات واملصروف ــا النفق ــم حتصيله ــي يت ــرادات الت ــة، ال تغطــي اإلي ــس البلدي ــرى الســيد رئي ــا ي ــع، وكم ــى أرض الواق لكــن عل
املســتحقة علــى البلديــة، وذلــك لســببْن، أولهمــا أن الكثيــر مــن املواطنــن ال يلتزمــون بدفــع الرســوم املســتحقة عليهــم للبلديــة، أو 
يحصــل تأخيــر كبيــر يف دفعهــا، رغــم اســتمرار املطالبــة بهــا. وثانيهمــا أن الســلطة التنفيذيــة ال تلتــزم بتحويــل حصــص الهيئــات 
احملليــة، ومنهــا بلديــة اخلليــل، والتــي هــي حــق لهــا وفــق القانــون. كل ذلــك يقلــل املصــادر املاليــة للبلديــة، ويُضعــف الوضــع املالــي 

لها.41

بســبب قيــام بلديــة اخلليــل بتحصيــل جــزء مــن اإليــرادات املســتحقة لهــا، ومطالبتهــا املســتمرة بذلــك، ولكــن  
بســبب عــدم التــزام الســلطة التنفيذيــة بتحويــل املســتحقات املاليــة التــي يقررهــا القانــون للبلديــة، وبســبب 

عــدم التــزام املواطنــني بدفــع الرســوم املســتحقة عليهــم، أو تأخيرهــا، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 1.

 

٣-٢ إدارة الطاقم التنفيذي )األنظمة اإلدارية(
٢٩- ما مدى توفر أنظمة إدارية ومالية، وآليات واضحة وفّعالة ومكتوبة لعمل الهيئة؟   

أصــدر وزيــر احلكــم احمللــي عــددا مــن األنظمــة املتعلقــة بالهيئــات احملليــة، ومنهــا: النظــام املالــي للهيئــات احملليــة لعــام 1999، 
ونظــام بشــأن توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم )2( لســنة 1998، ونظــام األبنيــة والتنظيــم للهيئــات احملليــة رقــم 

)5( لســنة 2011، وغيرهــا. 42

أمــا مجلــس الــوزراء فقــد أصــدر كا مــن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 2009، والنظــام املعــدل لــه رقــم )20( 
لســنة 2010، ونظــام بشــأن رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )3( لســنة 2017.

وبلديــة اخلليــل نفســها أصــدرت العديــد مــن األنظمــة املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات مــن ناحيــة، وتنظيــم ســير العمــل يف البلديــة مــن 
ناحيــة ثانيــة. ومنهــا دليــل خدمــات اجلمهــور، واألنظمــة املتعلقــة بامليــاه والكهربــاء، واحلــرف والصناعــات، والرســوم والضرائــب، 

41  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

http://www.molg.pna.ps  42  أنظر الموقع اإللكتروني لوزارة الحكم المحلي
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واألبنيــة، وغيرها.43

تتنــاول هــذه األنظمــة، الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ووزارة احلكــم احمللــي، الشــؤون املاليــة واإلداريــة للهيئــات احملليــة، كمــا 
ــي. وتتضمــن هــذه  ــا، وعاقاتهــم باملجتمــع احملل ــات وأعضــاء مجالســها واملوظفــن فيه ــات وحقــوق رؤســاء الهيئ ــاول واجب تتن

ــات التعامــل مــع املواطنــن. وهــي أنظمــة واضحــة ومنشــورة. ــات اإلدارة وآلي األنظمــة إجــراءات العمــل وعملي

بســبب توفــر أنظمــة إداريــة وماليــة، وآليــات مكتوبــة ومنشــورة يف بلديــة اخلليــل، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 
.3

٣٠- هــل توجــد لــدى رئيــس الهيئــة احملليــة آليــات وإجــراءات فّعالــة لإلشــراف علــى عمــل الهيئــة وعلــى املوظفــني؟ وهــل تطبــق 
يف الواقــع العملــي؟    

رئيــس الهيئــة احملليــة حســب املــادة )16( مــن قانــون الهيئــات احملليــة، هــو الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة، ومرجعيــة دوائرهــا، 
ولــه بهــذه الصفــة اإلشــراف علــى شــؤون العاملــن.

لبلديــة اخلليــل هيكليــة أقرهــا املجلــس البلــدي الســابق، ومعتمــدة مــن قبــل املجلــس البلــدي اجلديــد، وهــي واضحــة ومنشــورة. 
وفــق هــذه الهيكليــة يشــرف رئيــس البلديــة علــى جميــع اإلدارات والدوائــر والوحــدات إمــا مباشــرة، أو مــن خــال مــدراء الدوائــر 

املختلفة.44

ــق  ــم عــن طري ــا، والتواصــل مــع املوظفــن يت ــب، وشــفويا أحيان ــا يف الغال ــة كتابي ــر املختلف ــة بالدوائ ــس البلدي ــم تواصــل رئي يت
ــات  ــإن هــذه اآللي ــي ف ــة، وبالتال ــس البلدي ــع رئي ــر واألقســام م ــع الدوائ ــن جمي ــاون م ــاك تفاعــل وتع ــل هن ــم. يف املجم مدرائه

واإلجــراءات فّعالــة، وفقــا لــرأي مستشــار رئيــس البلديــة.45

ــذه  ــني، وألن ه ــى املوظف ــل، وعل ــة اخللي ــل يف بلدي ــى العم ــراف عل ــة لإلش ــراءات فعال ــات وإج ــود آلي ــبب وج بس
ــة 3. ــر العالم ــذا املؤش ــتحق ه ــب، اس ــة يف الغال ــراءات فّعال اإلج

2-4 اإلشراف على تقدمي اخلدمات املنفذة من القطاع اخلاص:
٣١- ما مدى إشراف مجالس وإدارات الهيئات احمللية على مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية؟  

تتبــع اخلدمــات يف مدينــة اخلليــل، كامليــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي واألبنيــة، للبلديــة مباشــرة، وهــي التــي تتولــى تزويــد 
املواطنــن بهــذه اخلدمــات، حيــث يتولــى اإلشــراف علــى تقــدمي كل خدمــة قســم خــاص بهــا، يتكــون مــن رئيــس للقســم وعــدد 
ــة،  ــة األبني ــل جلن ــى اللجــان، مث ــم إل ــه مــن خــال انضمامه ــى أعضائ ــام عل ــوزع امله ــدي ي ــس البل ــا أن املجل مــن املوظفــن. كم
وجلنــة العطــاءات، وجلنــة شــؤون املوظفــن، وجلنــة األســواق التجاريــة، وغيرهــا.46 حيــث يتولــى كل منهــم اإلشــراف علــى بعــض 
اخلدمــات واملهــام ومتابعتهــا، وذلــك حســب رغبتــه وتخصصــه، وبالتالــي فــإن اإلشــراف علــى تقــدمي اخلدمــات يتــم عبــر إدارات 
البلديــة وأعضــاء املجلــس البلــدي. ومــن ناحيــة عمليــة يتــم اإلشــراف علــى تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل البلديــة بشــكل تــام، كمــا 

يــرى مديــر الشــؤون اإلداريــة يف البلديــة. وبالتأكيــد يقــوم رئيــس املجلــس البلــدي مبتابعــة كل هــذه املهــام عبــر مكتبــه.47

/http://www.hebron-city.ps 43  أنظر الموقع اإللكتروني لبلدية الخليل

44  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

45  السيد ماهر العويوي، مستشار رئيس البلدية لشؤون البلدية، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

46  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

47  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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ولتأكيــد هــذه املتابعــة تقــوم اإلدارات والوحــدات والدوائــر املختلفــة يف البلديــة بإعــداد تقاريــر شــهرية أو نصــف ســنوية، وذلــك 
حســب احلاجــة أو الضــرورة، عــن أدائهــا وأعمالهــا خــال تلــك الفتــرة، وتُرفــع التقاريــر إلــى املجلــس البلــدي.48 

أمــا مقاولــو البلديــة فتتــم متابعتهــم واإلشــراف عليهــم مــن خــال دائــرة العطــاءات ومكتــب رئيــس البلديــة، حيــث تتــم متابعــة أي 
مشــروع يف مراحلــه املختلفــة بنــاء علــى العقــد املوقــع بــن املقــاول والبلديــة. تتــم املتابعــة غالبــا ميدانيــا وليــس عبــر التقاريــر، 
ألن املتابعــة امليدانيــة أســرع وأكثــر فعاليــة. كمــا أن دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي تشــترك يف جلنــة العطــاءات، وتدقــق علــى 

أي عطــاء يف كل مراحلــه، كجلســة فتــح العطــاء، وجلنــة االســتام.49  

ألن املجلس البلدي يف اخلليل يشرف بشكل تام، ومن خالل اللجان واإلدارات املختلفة، على مزودي اخلدمات 
ومقاولي البلدية، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

٣٢ -ما مدى قيام مجلس الهيئة احمللية مبحاسبة مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية؟    

كمــا متــت اإلشــارة يف الســؤال الســابق، تتبــع اخلدمــات يف مدينــة اخلليــل، كامليــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي واألبنيــة، للبلديــة 
مباشــرة، لــذا فــإن محاســبة األقســام املســؤولة عــن اخلدمــات تتــم داخليــا، ومــن خــال رئيــس البلديــة واملجلــس البلــدي. وهــي 

فعليــا تتــم باســتمرار وعبــر التقاريــر.

أمــا املقاولــون، فتتــم محاســبتهم بنــاء علــى العقــد املوقــع معهــم، كمــا تتــم متابعــة عمــل املقاولــن عبــر مراقــب مــن البلديــة لــكل 
عطــاء ومشــروع. وعمليــا يتــم القيــام بذلــك مــع كافــة املقاولــن ويف كافــة املشــاريع.50  

ألن املجلس البلدي يقوم مبحاسبة مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية من خالل التقارير واملراقبني، استحق هذا 
املؤشر العالمة 3. 

األنظمة والقوانني التي لها عالقة باحلرف والصناعات )أنظمة التراخيص( 1.5
33- ما مدى وجود قوانني وأنظمة وإجراءات وآليات تنظم تراخيص عمل احلرف والصناعات يف الهيئة احمللية؟   

نصــت املــادة )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة، علــى أن مــن بــن مهــام مجالــس الهيئــات احملليــة )تنظيــم احلــرف والصناعــات، 
وتعيــن أماكــن خاصــة لــكل صنــف منهــا، ومراقبــة احملــات واألعمــال املقلقــة للراحــة، أو املضــرة بالصحــة العامــة(.

لــم تضــع وزارة احلكــم احمللــي نظامــا بشــأن احلــرف والصناعــات، بينمــا وضعــت بلديــة اخلليــل نظامــا بهــذا الشــأن، وأصــدرت 
ــى نســخة  تعليمــات خاصــة باحلــرف والصناعــات، تشــمل إجــراءات الترخيــص، ونشــرتها يف نشــرة خاصــة )مت احلصــول عل
منهــا(. ولكــن يف نفــس الوقــت أصــدرت الســلطة الفلســطينية قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2011 بشــأن الصناعــة، وهــو مينــح 
وزارة االقتصــاد الوطنــي العديــد مــن الصاحيــات، والتــي منهــا متابعــة احلــرف والصناعــات، األمــر الــذي أحــدث تداخــا يف 

متابعــة هــذا املوضــوع بــن الهيئــات احملليــة ووزارة االقتصــاد الوطنــي.

بسبب وجود تعليمات صادرة عن بلدية اخلليل بشأن ترخيص احلرف والصناعات، ولكن بسبب عدم وجود 
أنظمة صادرة عن الوزارة، وبسبب التداخل الذي قد يحصل بني الهيئات احمللية ووزارة االقتصاد الوطني، 

استحق هذا املؤشر العالمة 2.

٣٤- ما مدى تطبيق تلك األنظمة واإلجراءات؟ وهل تطبق بفاعلية؟    

48   نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

49   فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

50   فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.
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حســب رأي مديــر الشــؤون االداريــة يف بلديــة اخلليــل، يتــم تطبيــق تلــك األنظمــة واإلجــراءات علــى جميــع العاملــن يف احلــرف 
والصناعــات، ويف جميــع املناطــق اخلاضعــة لســلطة البلديــة، ولكــن قــد ال يتــم الوصــول إلــى كافــة العاملــن يف هــذا املجــال، 
وخاصــة احلــرف الصغيــرة والصغيــرة جــدا، والتــي قــد ال تكــون مرخصــة، وال يعمــل فيهــا ســوى شــخص واحــد أو شــخصن، إذ 

أن مدينــة اخلليــل تشــتهر بهــذا النــوع مــن احلــرف.51

ألن تطبيق أنظمة احلرف والصناعات يتم على اجلميع بالتساوي، ولكن بسبب عدم الوصول إلى كافة العاملني 
يف هذا املجال أحيانا، استحق هذا املؤشر العالمة 2.  

٣٥- ما مدى شفافية األنظمة والقوانني التي لها عالقة باحلرف والصناعات؟  

يُشــار هنــا إلــى األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن البلديــة، وهــي واضحــة ومنشــورة ويتــم توزيعهــا مجانــا يف مركــز خدمــات 
اجلمهــور. وهــي تشــمل الوثائــق املطلوبــة والفتــرة الازمــة لإلجنــاز، وجهــة التنفيــذ، ومســار العمــل، وذلــك فيمــا يخــص طلبــات 
إصــدار رخصــة احلــرف والصناعــات، وطلــب تعديــل نــوع احلرفــة، وطلــب إلغــاء الرخصــة. كمــا تشــمل التعليمــات قائمــة 

ــوب موافقتهــا مــن خــارج البلديــة حســب نــوع احلرفــة.  ــوزارات واملؤسســات املطل ال

ألن األنظمة والتعليمات التي لها عالقة باحلرف والصناعات واضحة ومنشورة وموزعة على املواطنني، وتتضمن 
كافة اإلجراءات والوثائق والشروط املطلوبة، فهي تتميز بالشفافية، ولذا استحق هذا املؤشر العالمة 3.

٣٦- هل هناك عمليات تفتيش من قبل املجلس البلدي على احلرف والصناعات داخل حدود الهيئة احمللية؟    

يشــير مديــر الشــؤون اإلداريــة يف البلديــة إلــى أن هنــاك عمليــات تفتيــش مســتمرة تقــوم بهــا الطواقــم املختصــة يف البلديــة، 
وخاصــة قســم احلــرف والصناعــات. ولكــن املشــكلة أن عمليــات التفتيــش غيــر كافيــة لعــدة أســباب، منهــا ضخامــة عــدد 
ــة عــدد املوظفــن الذيــن  العاملــن يف هــذا املجــال، حيــث أن مدينــة اخلليــل تشــتهر باحلــرف والصناعــات، وكذلــك بســبب قل
يقومــون بعمليــات التفتيــش، وعــدم كفايتهــم مقابــل ضخامــة العاملــن يف مجــال احلــرف والصناعــات. وبالتالــي فــإن األمــر يحتاج 
إلــى تعزيــز ودعــم هــذا القســم مبوظفــن ومــوارد بشــرية كافيــة، وتطويــر آليــات التفتيــش القدميــة إلــى آليــات حديثــة، وكذلــك 

تعــاون اجلهــات الرســمية.52

بسبب وجود عمليات تفتيش دائمة على احلرف والصناعات، ولكن بسبب عدم كفاية هذه العمليات، وعدم 
دوريتها، استحق هذا املؤشر العالمة 2.

9-2  شفافية املوازنة
-37 هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب إعداد املوازنة بالتعاون مع املجتمع احمللي؟     

51   نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

52   نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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ينــص قانــون الهيئــات احملليــة يف املــادة )31( علــى أن )توضــع للهيئــة احملليــة موازنــة ســنوية يُعمــل بهــا بعــد إقرارهــا مــن قبــل 
املجلــس، وتصديقهــا مــن قبــل الوزيــر، ويجــوز وضــع ماحــق للموازنــة بالطريــق نفســه(. ووفقــا للمــادة )33( مــن القانــون أصــدر 
وزيــر احلكــم احمللــي النظــام املالــي للهيئــات احملليــة يف نيســان 1999، وهــو يتضمــن اإلجــراءات الازمــة لكثيــر مــن األمــور يف 
الهيئــات احملليــة، ومنهــا املوازنــة الســنوية. ثــم صــدرت عــن الوزيــر تعليمــات إعــداد املوازنــة يف عــام 2005، والتــي تشــمل مفهــوم 

املوازنــة، وأنواعهــا التشــغيلية والربحيــة واإلمنائيــة، ومرفقاتهــا، وهيكلهــا العــام، ومراحــل إعدادهــا، وغيــر ذلــك.

ورغم وجود هذه األحكام القانونية، إال أن أيا منها ال ينص على التعاون مع املجتمع احمللي عند إعداد املوازنة السنوية.     

يعتقــد رئيــس بلديــة اخلليــل أنــه ليــس مــن الضــرورة مشــاركة املجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة الســنوية، ويكفــي أن يشــارك يف 
ذلــك مختلــف اإلدارات والدوائــر والوحــدات يف البلديــة، ألنهــا أدرى بالوضــع املالــي للبلديــة، وإمكاناتها ومصادرهــا واحتياجاتها، 

بينمــا املجتمــع احمللــي ليــس مطلعــا علــى ذلــك، وقــد ينطلــق يف تقديراتــه مــن زاويــة معينــة بعيــدة عــن الواقــع.  

ألن األحــكام القانونيــة املتعلقــة بإعــداد املوازنــة الســنوية للهيئــات احملليــة ال تنــص علــى التعــاون مــع املجتمــع 
احمللــي، ولكــن بســبب وجــود تعــاون مــع املجتمــع احمللــي بإعــداد اخلطــط واملشــاريع، اســتحق هــذا املؤشــر العالمــة 

.2

-38 هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب نشر املوازنة السنوية؟   

رغــم وجــود األحــكام القانونيــة املشــار إليهــا أعــاه، ورغــم أنهــا تتضمــن إجــراءات إعــداد املوازنــة واملصادقــة عليهــا، إال أنهــا لــم 
تتطــرق ملســألة نشــر املوازنــة بــأي الطــرق. فمثــا يخصــص النظــام املالــي للهيئــات احملليــة لعــام 1999 الفصــل الثانــي ملوازنــة 
الهيئــات احملليــة، ويتنــاول اإلجــراءات يف املــواد 6 – 15، ولكنــه ال يشــير إلــى نشــر املوازنــة بعــد إقرارهــا مــن املجلــس البلــدي 

واملصادقــة عليهــا مــن الوزيــر.

ألن األحكام القانونية املتعلقة مبوازنة الهيئات احمللية ال تنص على نشر املوازنة، استحق هذا املؤشر العالمة 1. 

-39هل توجد تشريعات وأنظمة تطلب من الهيئة احمللية إعداد موازنة مبسطة تكون مفهومة للمواطنني؟   

وهنــا أيضــا ال تتطــرق التشــريعات املشــار إليهــا أعــاه إلــى مســألة إعــداد موازنــة مبســطة ومفهومــة للمواطنــن، وإمنــا تتنــاول 
إجــراءات إعــداد املوازنــة بــن املجلــس البلــدي والوزيــر، وال تــرد أيــة إشــارة للمواطنــن.

ألن التشريعات املتعلقة مبوازنة الهيئات احمللية ال تطلب أن تكون املوازنة مبسطة ومفهومة للمواطنني، استحق 
هذا املؤشر العالمة 1.

-40هل هناك أدلة إلعداد ونشر املوازنة؟ وهل هي مفهومة للمواطنني؟   
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صــدرت عــن وزيــر احلكــم احمللــي تعليمــات إعــداد املوازنــة يف عــام 2005، والتــي تشــمل مفهــوم املوازنــة، وأنواعهــا التشــغيلية 
والربحيــة واإلمنائيــة، ومرفقاتهــا، وهيكلهــا العــام، ومراحــل إعدادهــا، وغيــر ذلــك.

ورغــم أن هــذه التعليمــات منشــورة علــى الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة احلكــم احمللــي، ورغــم أنهــا مفهومــة للمواطنــن، وخاصــة 
املختصــن، إال أنهــا ال تتحــدث عــن نشــر املوازنــة نفســها، وإمنــا تكتفــي بشــرح إجــراءات إعدادهــا واملصادقــة عليهــا.

بسبب وجود تعليمات حول إعداد املوازنة، وهي مفهومة للمواطنني، ولكن بسبب عدم التأكيد على نشرها، 
استحق هذا املؤشر العالمة 2.

7-2 مساءلة اجلهاز التنفيذي
41- ما مدى فعالية وانتظام اجلهاز التنفيذي يف تقدمي تقارير دورية للمجلس البلدي؟    

يقــول مديــر الشــؤون اإلداريــة يف البلديــة إن كل قســم مــن أقســام البلديــة يقــدم تقريــرا شــهريا أو نصفيــا إلــى املجلــس البلــدي، 
ــه  ــا يطلب ــى م ــة إل ــا، إضاف ــام به ــي ق ــال والنشــاطات الت ــر، واألعم ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــا أجنــزه القســم يف الفت ــن م يتضم
القســم مــن احتياجــات فنيــة وبشــرية وماليــة. بشــكل عــام تتــم هــذه اآلليــة بشــكل منتظــم تقريبــا، ولــذا تُعتبــر فعالــة يف التواصــل 
بــن املجلــس البلــدي ومختلــف أقســام ودوائــر البلديــة، حيــث تُعــرض هــذه التقاريــر يف عــدة جلســات للمجلــس البلــدي، الــذي 

يناقشــها ويطلــع مــن خالهــا علــى ســير العمــل يف البلديــة، ثــم تتــم التغذيــة الراجعــة مــن قبــل املجلــس جتــاه األقســام.53

بسبب تقدمي األقسام يف بلدية اخلليل تقارير دورية تقريبا عن أعمالها إلى املجلس البلدي، وتوفر التواصل 
والتغذية الراجعة من املجلس، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

8-2 قيم النزاهة:
-42 مــا مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي، مثــل مدونــات ســلوك، تلقــي الهدايــا، اإلبــالغ عــن 

الفســاد، وجتنــب تضــارب املصالــح؟    

ال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة برئيــس املجلــس البلــدي، ولكــن هنــاك نصــوص قانونيــة متفرقــة تضمــن نزاهــة رئيــس املجلــس، 
وحتــول دون حــدوث تضــارب مصالــح، منهــا املــادة )5( مــن قانــون الهيئــات احملليــة التــي تنــص علــى أنــه )يُشــترط فيمــن يُنتخــب 
ــدى رئيــس  ــت ل ــة أخــرى. وإذا كان ــة أو مهن ــة وظيف ــس وأي ــن رئاســة املجل ــام، وال يجــوز اجلمــع ب ــرغ الت ــس التف رئيســا للمجل
املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى، وجــب عليــه تقــدمي اســتقالته منهــا أو تركهــا خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام 

رئاســة املجلــس، وإال اعتُبــر ُمقــاال حكمــا بانقضــاء مــدة الشــهر املذكــور(.

كمــا أن املــادة )15( مــن نفــس القانــون تتضمــن بعــض البنــود التــي متنــع تضــارب املصالــح، حيــث تذكــر املــادة احلــاالت التــي يفقــد 
فيهــا رئيــس املجلــس عضويتــه، ومنهــا إذا عمــل يف قضيــة ضــد املجلــس بصفتــه محاميــا أو خبيــرا أو وكيــا، أو متلـّـك حقــا مــن 
املجلــس مســتغا بذلــك عضويتــه ملنفعتــه أو بالواســطة. وإذا عقــد اتفاقــا مــع املجلــس، أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه 
مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى يف أي اتفــاق مت مــع املجلــس، ويُســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــوا 

يف شــركة مســاهمة عموميــة يُشــترط أن ال يكــون مديــرا لهــا، أو عضــوا يف مجلــس إدارتهــا، أو موظفــا فيهــا، أو وكيــا عنهــا. 

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

53  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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وبخصــوص الهدايــا، يؤكــد النظــام علــى أن مــن واجبــات رئيــس الهيئــة احملليــة تســليم الهدايــا الشــخصية التــي يحصــل عليهــا 
بحكــم وظيفتــه، والتــي تزيــد قيمتهــا عــن مائــة دينــار، وإعــام املجلــس بالهدايــا التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك، ويجــب أن ال تكــون 

الهدايــا مشــروطة أو مرتبطــة بــأي خدمــة أو متييــز إيجابــي لصالــح مقدميهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر )مــادة 3(.

كمــا يحظــر النظــام علــى رئيــس وعضــو الهيئــة احملليــة اســتغال منصبــه وصاحياتــه ملنفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي يتحقــق 
لــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وكذلــك اإلدالء بأيــة معلومــات ســرية عــن أعمــال الهيئــة احملليــة، أو االحتفــاظ لنفســه بأيــة 
وثيقــة أو مراســلة رســمية، أو صــورة عنهــا. كمــا يُحظــر علــى الرئيــس والعضــو قبــول أي منحــة أو مســاعدة ماليــة شــخصية مــن 

الذيــن يرتبطــون بالهيئــة بــأي خدمــة أو منفعــة أو عقــد أو معاملــة )مــادة 5(.

وهكــذا يتضــح وجــود نصــوص قانونيــة يف القانــون والنظــام حتــول دون تضــارب املصالــح واســتغال النفــوذ الوظيفــي وقبــول 
الهدايــا، وهــي نصــوص واضحــة ولكنهــا متفرقــة. أمــا مدونــة الســلوك فلــم يتــم التوقيــع عليهــا حتــى اآلن.

بسبب وجود نصوص قانونية واضحة تعزز نزاهة عمل الرئيس التنفيذي، وتتعلق بتجنب تضارب املصالح 
واستغالل النفوذ الوظيفي وقبول الهدايا الشخصية، ولكن بسبب استمرار عدم التوقيع على مدونة السلوك 

اخلاصة برئيس وأعضاء املجلس البلدي يف اخلليل، استحق هذا املؤشر العالمة 2. 

   3 املشاركة املجتمعية:
43- ما مدى مشاركة املواطنني يف التخطيط وحتديد بنود املوازنة؟    

تتــم مشــاركة املواطنــن غالبــا عبــر مؤسســات املجتمــع احمللــي. فكمــا متــت اإلشــارة ســابقا، شــاركت العديــد مــن مؤسســات 
مدينــة اخلليــل يف مناقشــات اخلطــة االســتراتيجية التنمويــة للفتــرة 2016 – 2019، وأعلنــت دعمهــا لهــا ومباركتهــا، كمــا متــت 

اإلشــارة إلــى أســماء هــذه املؤسســات والفعاليــات، مــا يعنــي مشــاركة املجتمــع احمللــي يف عمليــة التخطيــط.

أمــا حتديــد بنــود املوازنــة، وكمــا متــت اإلشــارة أيضــا، فــا يشــارك املجتمــع احمللــي يف وضــع املوازنــة؛ ألنــه ليــس مطلعــا علــى 
املشــاريع واألولويــات واملصــادر املتوفــرة، وألن املجلــس البلــدي والعاملــن يف البلديــة أدرى بالوضــع املالــي للبلديــة، واملصــادر 
املتوفــرة واالحتياجــات املطلوبــة. علمــا أن هنــاك مــن يــرى أنــه ليــس مــن الضــروري مشــاركة املواطنــن يف حتديــد بنــود املوازنــة.

بسبب مشاركة مؤسسات املجتمع احمللي يف اخلطة التنموية االستراتيجية، ولكن بسبب عدم املشاركة يف 
حتديد بنود املوازنة، استحق هذا املؤشر العالمة 2.

-44هل يتم عقد اجتماعات دورية يف جلسات مفتوحة يشارك فيها املواطنون؟    

يجتمــع مجلــس بلديــة اخلليــل اجتماعــا دوريــا كل أســبوع، وأحيانــا يجتمــع مرتــن يف األســبوع إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، ولكــن 
حتــى اآلن لــم يعقــد املجلــس البلــدي جلســات مفتوحــة يشــارك فيهــا املواطنــون، علمــا أن البلديــة تعتمــد سياســة البــاب املفتــوح 
أمــام املواطنــن، حيــث يتــم اســتقبال مــن يرغــب مــن املواطنــن يف مقابلــة رئيــس البلديــة، وطــرح مشــكلته يف أوقــات معلنــة، هــي 

أيــام الســبت واإلثنــن واألربعــاء مــن كل أســبوع.54

بسبب عقد اجتماعات دورية للمجلس البلدي، واعتماد سياسة الباب املفتوح أمام املواطنني، ولكن بسبب عدم 
اعتماد سياسة اجللسات املفتوحة التي يشارك فيها املواطنون حتى اآلن، استحق هذا املؤشر العالمة 2.

54  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.
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ثالثا: النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل
يشــمل موضــوع النظــام الهيكلــي تســعة محــاور، هــي: كفايــة املصــادر، اإلســتقالية واحلياديــة، الشــفافية يف نظــام املشــتريات 
العامــة، دعــم مبــادرات املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة )اإلنفتــاح واملشــاركة(، جمــع الضرائــب )فحــص نظــام جبايــة الضرائــب(، 
حمايــة حقــوق امللكيــة واألراضــي، شــفافية اإلدارة )نشــر املعلومــات العامــة(، مســاءلة مــزودي اخلدمــة العامــة، ونزاهــة مقدمــي 

اخلدمــة العامــة )نزاهــة شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن(.

1-3 كفاية املصادر 
45- ما مدى توفر اخلدمات املتنوعة احملددة بالقانون، والواجب على الهيئة احمللية توفيرها للمواطنني؟    

حســب املــادة )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997، يُنــاط بالهيئــة احملليــة توفيــر العديــد مــن اخلدمــات 
للمواطنــن، منهــا امليــاة والكهربــاء واملجــاري، وتخطيــط البلــدة والشــوارع واملبانــي ورخــص البنــاء، واألســواق العامــة واحلــرف 

والصناعــات، والنظافــة والصحــة العامــة، واإلشــراف علــى احلدائــق واملتنزهــات واملكتبــات وغيرهــا.

عمليــا، توفــر بلديــة اخلليــل هــذه اخلدمــات للمواطنــن بشــكل مباشــر، وتتابعهــا مــن مختلــف اجلوانــب، وذلــك مــن خــال 
اإلدارات والدوائــر واألقســام املختلفــة يف البلديــة، إضافــة إلــى العديــد مــن املرافــق التابعــة للبلديــة، كاملراكــز الشــبابية والثقافيــة 

ــة وليــس للدفــاع املدنــي.55  ــل تابعــة للبلدي ــة، وحتــى اإلطفائيــة يف اخللي ــة والصحي والرياضي

يتفــاوت مــدى تقــدمي هــذه اخلدمــات حســب اإلمكانــات املاديــة والبشــرية املتوفــرة، فمثــا تعانــي مدينــة اخلليــل يف فصــل الصيــف 
مــن أزمــة ميــاه حــادة، ألن الكميــة املتوفــرة ال تكفــي أصــا، وألن ســلطة امليــاه ال تــزود اخلليــل بالكميــة الازمــة. وكذلــك مســألة 
النظافــة هــي مســألة نســبية ترتبــط بثقافــة املواطــن إلــى جانــب دور البلديــة. أمــا باقــي اخلدمــات، كالكهربــاء والصــرف الصحــي 

واملبانــي فــإن البلديــة تبــذل جهدهــا لتقدميهــا للمواطنــن بالشــكل املناســب.56

بسبب توفير بلدية اخلليل للخدمات املتنوعة واحملددة يف القانون، وتقدميها للمواطنني رغم بعض العقبات 
اخلارجة عن إرادة البلدية، ولكن ألن األمر نسبي، استحق هذا املؤشر العالمة 2.

-46 ما مدى وجود مصادر مالية، وبنية حتتية، وموارد بشرية، كافية للهيئة ملمارسة مهامها؟ 

تعتبــر مدينــة اخلليــل مــن أكبــر املــدن الفلســطينية، وبلديتهــا مــن أكبــر البلديــات يف فلســطن. فاملصــادر املاليــة الــواردة يف املادتــن 
)22( و )25( مــن قانــون الهيئــات احملليــة، واملشــار إليهــا ســابقا، هــي مصــادر كافيــة إذا التــزم املواطنــون بدفــع الرســوم املســتحقة 

عليهــم للبلديــة، وإذا التزمــت وزارة املاليــة بتحويــل مســتحقات البلديــة إليهــا. 

عمليــا، وحســب رئيــس بلديــة اخلليــل، ال تقــوم وزارة املاليــة بتحويــل رســوم النقــل واملواصــات للبلديــة، وإمنــا قامــت وزارة املاليــة 
ــب  ــى روات ــة دخــل عل ــف شــيكل كضريب ــاء، و 250 أل ــى شــركة الكهرب ــة عل ــون شــيكل كضريب ــرة بخصــم 4 ملي ــة األخي يف اآلون
ــة،  ــن للرســوم فهــي متفاوت ــة. وبالنســبة لســداد املواطن ــى كل مرافــق البلدي ــة عل ــى وضــع ضريب ــوزارة عل املوظفــن، وتعكــف ال
حيــث تبلــغ نســبة التحصيــل يف فاتــورة الكهربــاء حوالــي %57، ويف امليــاه %30 فقــط، ويف النفايــات والصــرف الصحــي وضريبــة 

55  لالطالع على الدوائر المختلفة والمراكز التابعة للبلدية أنظر: بلدية الخليل، دليل خدمات الجمهور، 2011.

وكذلك بلدية الخليل، هيكلية البلدية، أعمال المجلس البلدي 2012 – 2016.
56  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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املعــارف %25 فقــط. هــذا الواقــع اضطــر البلديــة إلــى القتــراض مــن أحــد البنــوك لتغطيــة رواتــب املوظفــن لشــهر آب/ 
أغســطس املاضــي، وقــد مت نشــر ذلــك يف بيــان عــام للمواطنــن، لوضعهــم يف صــورة الوضــع املالــي للبلديــة.57

أمــا البنيــة التحتيــة واملــوارد البشــرية للبلديــة، وحســب مديــر الشــؤون اإلداريــة يف البلديــة، فهــي كافيــة بصــورة عامــة، وهيكليــة 
البلديــة تغطــي االحتياجــات واملهــام التــي تضطلــع بهــا البلديــة، مــن حيــث وجــود اإلدارات والوحــدات واألقســام الازمــة، ومــن 
حيــث وجــود عــدٍد كاٍف مــن املوظفــن اإلداريــن والطاقــم التنفيــذي الــذي يلــزم لكافــة املهــام والصاحيــات مــن ناحيــة، وال يتســبب 
يف تضخــم وظيفــي يف البلديــة مــن ناحيــة أخــرى. باســتثناء نقــص محــدود يف بعــض الوظائــف التــي تقــوم بأعمــال التفتيــش علــى 

الصناعــات واحلــرف، وذلــك بســبب ضخامــة حجــم هــذا القطــاع يف مدينــة اخلليــل.58  

بسبب وجود مصادر مالية وبنية حتتية وموارد بشرية كافية يف بلدية اخلليل، ولكن بسبب عدم حتصيل 
الرسوم املستحقة على املواطنني بشكل كاٍف، وعدم التزام وزارة املالية بتحويل مستحقات البلدية، استحق هذا 

املؤشر العالمة 2.

2-3 االستقاللية واحليادية
47- إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية ودون ضغوط سياسية أو غيرها؟ 

يؤكــد املــدراء الذيــن متــت مقابلتهــم أن االعتبــارات السياســية والعائليــة، وأيــة اعتبــارات خــارج املهنيــة، غيــر واردة يف حســاباتهم 
وعنــد أداء مهماتهــم، أو تقــدمي اخلدمــات واملعامــات للمواطنــن. ورغــم عــدم وجــود مــا يثبــت ذلــك، وال مــا يُلــزم الطاقــم 
التنفيــذي بذلــك، مثــل مدونــات الســلوك أو أخاقيــات املهنــة، إال أنهــم يؤكــدون عــدم وجــود ضغوطــات سياســية ألن مهــام البلديــة 

هــي مهــام خدماتيــة.

بسبب قيام الطاقم التنفيذي بأداء مهامه بحيادية ودون ضغوطات سياسية يف غالب األمر، استحق هذا املؤشر 
العالمة 3. 

-48 هــل توجــد أحــكام قانونيــة وأنظمــة وإجــراءات جتعــل سياســة التوظيــف نزيهــة ومحصنــة، وبعيــدة عــن التأثــر مبظاهــر 
الفســاد كالواســطة واحملســوبية واحملابــاة؟    

               

ورد يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2017 بشــأن نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة، ويف املــادة )4( منــه، 
أنــه يجــب علــى عضــو املجلــس احمللــي االلتــزام بعــدة أمــور، منهــا االبتعــاد عــن جميــع أشــكال الواســطة واحملســوبية يف اتخــاذ 
قــرارات املجلــس. فيمــا عــدا ذلــك ال توجــد نصــوص مباشــرة وصريحــة بهــذا الشــأن يف القوانــن واألنظمــة املتعلقــة بالهيئــات 
احملليــة. إال أن املــادة )44( مــن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة نصــت علــى أن مــا لــم يــرد بشــأنه نــص يف هــذا النظــام تطبــق 
عليــه أحــكام قانــون اخلدمــة املدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة الســارية، وبقــدر مــا ينطبــق عليهــم مــن أحــكام. وبالطبــع ينظــم قانــون 

اخلدمــة املدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة خطــوات عمليــة التوظيــف يف الوظائــف املختلفــة.

57  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

58  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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ويف بلديــة اخلليــل أوضــح رئيــس البلديــة أن التوظيــف ال يتــم إال بنــاء علــى احلاجــة للوظيفــة، وبعــد اإلعــان عنهــا، وعبــر جلنــة 
توظيــف مختصــة. حتــى الوظائــف التــي تتــم بعقــود، وهــي مــن صاحيــات رئيــس البلديــة، تنــازل عنهــا الرئيــس لتتــم عبــر اإلعــان 

واملقابلة.59   

بسبب وجود أحكام قانونية وأنظمة وإجراءات حتصن سياسة التوظيف من التأثر مبظاهر الفساد كالواسطة 
واحملسوبية واحملاباة، ولكن بسبب عدم وجود نصوص مباشرة وصريحة بهذا الشأن يف القوانني واألنظمة 

املتعلقة بالهيئات احمللية، استحق هذا املؤشر العالمة 2. 

3-3  الشفافية يف نظام املشتريات العامة
49- هل يوجد نظام مكتوب للمشتريات والعطاءات؟    

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

احملليــة، ومنهــا بالطبــع بلديــة اخلليــل.

بسبب وجود نظام مكتوب ومنشور للمشتريات والعطاءات يف الهيئات احمللية استحق هذا املؤشر العالمة 3.

50. هل يتم االلتزام بأحكام نظام العطاءات واملشتريات يف الواقع العملي؟   

يؤكــد مديــر دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف بلديــة اخلليــل أن البلديــة، ومــن خــال جلنــة العطــاءات ودائــرة العطــاءات فيهــا، 
تلتــزم بكافــة مراحــل العطــاء والشــراء، بــْدًءا مــن وجــود حاجــة للعطــاء وعمليــة الشــراء، ومــرورا باإلعــان عنهــا، وعقــد جلســة 
فتــح العطــاءات، وانتهــاءاً بلجــان االســتام والرقابــة والتدقيــق. وتشــترك دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف كافــة مراحــل أي 

عطــاء للتأكــد مــن اإللتــزام بكافــة الشــروط واملواصفــات املنصــوص عليهــا يف مذكــرة العطــاء، وكذلــك عمليــات الشــراء.60

بسبب التزام بلدية اخلليل بأحكام نظام العطاءات واملشتريات، وقيام دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي يف 
البلدية بالرقابة على ذلك، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

4-2 دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية )االنفتاح واملشاركة(
51- مــا مــدى وجــود نظــام أو إجــراء فّعــال يف عمــل الهيئــة يدعــم تنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة والتفاعــل واملشــاركة يف 

اتخــاذ القــرارات؟    

ــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ  ــاءات مجتمعي ــى عقــد لق ــا تدعــو إل ــة أحكام ــات احمللي ــة بالهيئ ال تتضمــن التشــريعات املتعلق
القــرارات. وتاريخيــا ال توجــد تقاليــد عمــل جللســات عامــة يشــارك فيهــا املواطنــون، وتتيــح املجــال لتقــدمي اآلراء واملقترحــات 
ــة يف فلســطن واملواطنــن بضعــف  ــات احمللي ــز العاقــة بــن الهيئ ــة. وبشــكل عــام، تتمي والتفاعــل بينهــم وبــن املجالــس احمللي

59  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

60  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.



30

النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة مــن قبــل املواطنــن، األمــر الــذي يضعــف رقابــة اجلمهــور علــى الهيئــات احملليــة، وذلــك بســبب غيــاب 
مفهــوم املواطنــة، ومفهــوم حــق دافعــي الضرائــب يف الهيئــات احملليــة، ممــا يســبب عــدم مشــاركة املواطــن وانفتاحــه علــى نشــاطات 

الهيئــة احملليــة وفعالياتهــا.61

ولكــن، ورغــم عــدم وجــود نظــام فعــال يف عقــد اللقــاءات املجتمعيــة، إال أن املجلــس البلــدي يف اخلليــل، احلالــي والســابق، عقــد 
العديــد مــن اللقــاءات املجتمعيــة التــي ضمــت العديــد مــن مؤسســات املدينــة وشــخصياتها، وقــد ســبق اإلشــارة إليهــا يف محــاور 

ســابقة مــن هــذه الدراســة، ومنهــا اللقــاءات التــي أســهمت يف إقــرار الوثيقــة املجتمعيــة واخلطــة التنمويــة االســتراتيجية.

بسبب عدم وجود نظام وإجراء فعال يدعم تنفيذ وتنظيم لقاءات مجتمعية للمساءلة واملشاركة يف اتخاذ 
القرارات، يف هيئات احلكم احمللي بشكل عام، ولكن بسبب قيام املجلس البلدي يف اخلليل بعقد عدد محدود من 

هذه اللقاءات مببادرات مجتمعية، استحق هذا املؤشر العالمة 2.

52- هل يتم االلتزام بذلك النظام يف الواقع العملي؟    

كمــا متــت اإلشــارة يف الفقــرة الســابقة، ال يوجــد نظــام بخصــوص اللقــاءات املجتمعيــة، وإمنــا توجــد لقــاءات محــدودة جــدا، تتــم 
املبــادرة إليهــا مــن قبــل املجتمــع احمللــي أو املجلــس البلــدي.

بسبب عدم وجود نظام أصال، واقتصار اللقاءات املجتمعية على عدد محدود جدا، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

5-3 جمع الضرائب 
53- هل توجد آليات واضحة وأنظمة محددة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم، والتي تشمل كافة فئات املجتمع؟    

يشــير قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 إلــى دور الهيئــات احملليــة يف جمــع الضرائــب والرســوم، كضريبــة األبنيــة 
واألراضــي ورســوم اخلدمــات. والواقــع العملــي املعمــول بــه يف الهيئــات احملليــة يشــير إلــى أن آليــة جمــع هــذه الضرائــب والرســوم 
ــب  ــن واملشــتركن يف اخلدمــات، وضرائ ــة مباشــرة مــن املواطن ــة احمللي ــا الهيئ ــب ورســوم جتمعه ــن، ضرائ ــم بإحــدى طريقت تت
ورســوم تتــم جبايتهــا مــن قبــل وزارة املاليــة، ثــم يتــم حتويلهــا للهيئــات احملليــة كضريبــة األمــاك ورســوم النقــل علــى الطــرق، 

مقابــل نســبة مئويــة تخصمهــا وزارة املاليــة بــدل نفقاتهــا اإلداريــة.

ــز  ــر مــن خــال مرك ــب والفواتي ــواع الرســوم والضرائ ــع أن ــة جمي ــة جباي ــح آلي ــل، مت توضي ــة اخللي ويف منشــور صــادر عــن بلدي
خدمــات اجلمهــور، وحتــى تســوية جميــع ذمم املكلفــن مــن خــال املركــز، يف آليــة واضحــة ومحوســبة إلكترونيــا يف املركــز. كمــا 

يشــمل املنشــور تعليمــات طلبــات تعديــل بيانــات املكلفــن بالرســوم والضرائــب، والوثائــق والشــروط املطلوبــة 62

تعتبــر هــذه اآلليــة واضحــة وشــفافة، ولكنهــا تعانــي مــن عــدم التــزام املواطنــن بدفــع الرســوم يف أوقاتهــا احملــددة، مــا يجعــل 
نســبة التحصيــل متدنيــة كمــا مت توضيــح ذلــك ســابقا. وكذلــك عــدم حتويــل وزارة املاليــة للضرائــب املســتحقة للهيئــات احملليــة، 
حيــث تقــوم الــوزارة بخصــم الضرائــب املترتبــة علــى الهيئــات احملليــة ومرافقهــا، وضريبــة دخــل موظفيهــا، يف عمليــة تقــوم بهــا 

الــوزارة تلقائيــا.

يُذكــر يف هــذا الصــدد أن تقســيم اخلليــل إلــى منطقتــن حســب اتفاقيــة اخلليــل بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واحلكومــة 
اإلســرائيلية، وهمــا H1  و H2، أدى إلــى إضعــاف ســيطرة اجلهــاز التنفيــذي للبلديــة علــى منطقــة H2، وبالتالــي عــدم القــدرة 

61  عزيز كايد، النزاهة والشفافية والمساءلة في الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية للمواطنين، أمان، 2010.

62  تم االضطالع على المنشور من قبل الباحث 
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علــى محاســبة غيــر امللتزمــن يف هــذه املنطقــة بشــكل كاف ومباشــر، ممــا أثــر علــى مــوارد البلديــة.63 

بسبب وجود آليات واضحة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم، ورغم عدم انتظام اجلمع واجلباية من املواطنني 
ووزارة املالية، استحق هذا املؤشر العالمة 3. 

-54 هــل نظــام جمــع الضرائــب يحمــي ويكفــل ويحــد مــن حــاالت التالعــب واالبتــزاز واحملســوبية؟ وهــل يتــم تطبيــق ذلــك 
عمليــا؟   

نظــام جمــع الضرائــب والرســوم يف بلديــة اخلليــل هــو نظــام محوســب، ومبرمــج يف برنامــج خــاص بالبلديــة يطلــق عليــه برنامــج 
)الغســان(، وهــو مطبــق عمليــا ومتوافــق مــع األنظمــة املعمــول بهــا يف الســلطة الوطنيــة. تتــم عمليــة اجلبايــة وفــق إجــراءات مبنيــة 
علــى الفصــل بــن املهــام والوظائــف، فاحملاســب يختلــف عــن أمــن الصنــدوق، والتوقيــع يتــم مــن قبــل أكثــر مــن شــخص، واإلعفــاء 
الضريبــي ال يتــم إال ضمــن القانــون، وعمــل اجلبــاة مضبــوط بكشــوفات ورقيــة مرتبطــة بأنظمــة محوســبة، وجــرد الصنــدوق يتــم 
بشــكل يومــي مقارنــة بالكشــوفات الورقيــة، واحلوافــز تعطــى بقــرار وليــس فرديــا. ضمــن هــذا النظــام يتــم احلــد مــن التاعــب 

واحملســوبية يف جمــع الرســوم والضرائــب.64 

بسبب وجود نظام جلمع الضرائب، خاص بالبلدية ومتوافق مع األنظمة املعمول بها يف السلطة الوطنية، 
ويحمي من حاالت التالعب واالبتزاز واحملسوبية، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

6-3 حماية حقوق امللكية واألراضي
55- هل توجد أنظمة وقوانني واضحة ومحددة ومكتوبة تنظم منح رخص البناء والضرائب والرسوم عليها؟    

يتــم تنظيــم مــا يتعلــق برخــص البنــاء ورســومها وفــق نظــام األبنيــة والتنظيــم رقــم )6( لســنة 2011 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، 
وهــو منشــور علــى الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة احلكــم احمللــي. يربــط هــذا النظــام منــح رخــص البنــاء بدفــع الرســوم املســتحقة، 
وينظــم آليــات الدفــع، ويعطــي صاحيــة تعديــل الرســوم ملجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب املجلــس األعلــى للبنــاء. حتصــل 
ــل هــذه املناطــق بعــض الظــروف  ــة يف مث ــدة القدميــة، إذ تراعــي البلدي ــة، وخاصــة يف البل ــا بعــض االســتثناءات يف األبني أحيان

واالحتياجــات، التــي تقتضــي قــرارات خاصــة.65 

بسبب وجود أنظمة واضحة ومحددة ومكتوبة تنظم منح رخص البناء والرسوم، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

56. هل يتم االلتزام العملي بأنظمة منح تراخيص البناء؟    

بلديــة اخلليــل ال تقــوم بتطبيــق هــذا النظــام ،ولكــن لــدى البلديــة تعليمــات خدمــات األبنيــة منشــورة يف دليــل خدمــات اجلمهــور، 
يتــم بنــاًء عليهــا توضيــح الرســوم والفتــرة الزمنيــة الازمــة لإلجنــاز ومســار العمــل، وذلــك بالنســبة لــكل مــن إصــدار رخصــة بنــاء 
جديــد، وجتديــد رخصــة بنــاء قائــم، وإضافــة ملحــق، وطلــب تعديــل اســتخدام بنــاء، وطلــب ترميــم بنــاء، وحتــى طلــب هــدم بنــاء. 

63  معمر القواسمي، رئيس قسم الرقابة المالية في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

64  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

65   ورشة العمل التي عقدها ائتالف أمان في مبنى بلدية الخليل بتاريخ 2018/1/20.
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والدليــل مطبــوع ومنشــور ويــوزع علــى املواطنــن يف قســم األبنيــة ومركــز خدمــات اجلمهــور.66

بسبب عدم التزام بلدية اخلليل بنظام األبنية والتنظيم رقم )6( لسنة 1102 الصادر عن مجلس الوزراء،  
استحق هذا املؤشر العالمة 1.

57. ما هي آليات الرقابة واملساءلة على تطبيق مْنح التراخيص؟ وهل توجد آلية للشكاوى واالعتراض؟   

تصــدر رخــص البنــاء مــن قســم األبنيــة التابــع إلدارة الشــؤون الهندســية يف البلديــة، وتتــم الرقابــة واملســاءلة مــن جهتــن، همــا 
وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، وعــن طريــق شــكاوى املواطنــن. فوحــدة الرقابــة تتابــع مــا يصــدر مــن تراخيــص بنــاء، وتنظــر 
يف توافقهــا مــع الشــروط الازمــة، وتعــد تقاريرهــا وترفعهــا إلــى رئيــس املجلــس البلــدي. واملواطنــون يســتطيعون تقــدمي شــكاوى 
تتعلــق مبنــع منــح رخصــة بنــاء، أو بشــأن الرســوم، أو باالعتــراض علــى بعــض شــروط البنــاء. يتــم تقــدمي الشــكوى عبــر مركــز 
ــام مــن تاريــخ  ــم الــرد علــى صاحــب الشــكوى خــال 7 أي خدمــات اجلمهــور، الــذي يحولهــا بــدوره إلــى قســم األبنيــة، حيــث يت

تقدميهــا.67

بسبب وجود رقابة من قبل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، ومتكني املواطنني من تقدمي الشكاوى  واالعتراض 
بشأن رخص البناء، وقدرة ديوان الرقابة املالية واإلدارية على املساءلة بهذا اخلصوص، استحق هذا املؤشر 

العالمة 3.

7-3 شفافية اإلدارة )نشر املعلومات العامة(
58- هل تتوفر األحكام القانونية التي تعزز شفافية املعلومات حول النشاطات والقرارات الصادرة؟    

تكتفــي التشــريعات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة، مــن قوانــن وأنظمــة وقــرارات، باإلشــارة إلــى التقاريــر املختلفــة، ورفعهــا إلــى وزارة 
احلكــم احمللــي، وال تشــير إلــى نشــر هــذه التقاريــر بوســائل النشــر املختلفــة، وال تلــزم الهيئــات احملليــة بنشــر قراراتهــا للجمهــور، 
وال النشــاطات التــي تقــوم بهــا، أو تخطــط لهــا. كمــا أن مشــروع قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات مــا زال لــم يخــرج إلــى حيــز 

التنفيــذ. يعكــس ذلــك أن األحــكام القانونيــة التــي تعــزز شــفافية املعلومــات مــا زالــت غيــر متوفــرة.

بسبب عدم توفر األحكام القانونية التي تعزز شفافية املعلومات حول النشاطات والقرارات الصادرة، استحق 
هذا املؤشر العالمة 1. 

59. ما مدى نشر وتوفر املعلومات على أرض الواقع؟    

يقــوم مجلــس بلديــة اخلليــل، وعبــر املوقــع اإللكترونــي للبلديــة والنشــرات الدوريــة وغيــر الدوريــة، بنشــر الكثيــر مــن املعلومــات 
واألخبــار والقــرارات، واإلعــان عــن كافــة العطــاءات، والوظائــف. إال أن زاويــة قــرارات املجلــس البلــدي علــى املوقــع اإللكترونــي 

للبلديــة غيــر مفعلــة. 

ــوك  ــراض مــن أحــد البن ــدي االقت ــس البل ــا قــرار املجل ــة، ومنه ــي للبلدي ــق بالوضــع املال ــدي كل مــا يتعل ــس البل كمــا ينشــر املجل

66  بلدية الخليل، دليل خدمات الجمهور، 2011.

67  بلدية الخليل، دليل خدمات الجمهور، 2011.
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لتغطيــة رواتــب املوظفــن عــن شــهر آب/ أغســطس املاضــي.68 وهنــاك إفصــاح عــن موازنــات بعــض املشــاريع حتــى قبــل البــدء 
بهــا.69 

لكن لم يتم حتى اآلن نشر موازنة البلدية، وإن كان هناك سعي نحو ذلك كما يؤكد املجلس البلدي. 

بسبب نشر وتوفر املعلومات واألخبار بشكل مقبول، ولكن بسبب عدم نشر كافة قرارات املجلس البلدي، وال 
موازنة البلدية، وعدم البدء باجللسات العلنية واملفتوحة، استحق هذا املؤشر العالمة 2. 

60 -ما مدى توفر املعلومات باستمرار وسهولة؟    

مــن املمكــن احلصــول علــى املعلومــات املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للبلديــة، وهــي معلومــات مســتمرة علــى املوقــع. وأيضــا 
باإلمــكان احلصــول علــى الكثيــر مــن املعلومــات مــن خــال مركــز خدمــات اجلمهــور، والنشــرات التــي يصدرهــا املركــز أو دائــرة 

العاقــات العامــة يف البلديــة.

ولكــن نظــرا لعــدم نشــر كافــة املعلومــات أو القــرارات الصــادرة عــن املجلــس البلــدي عبــر املوقــع اإللكترونــي، فــإن األمــر يتطلــب 
البحــث عنهــا، علمــا أن ذلــك ممكــن مــا دام ضمــن األنظمــة والقوانــن، أو تســمح بــه اإلمكانــات.70

بسبب توفر الكثير من املعلومات باستمرار وسهولة، ولكن بسبب عدم توفر معلومات أخرى بشكل مستمر، 
استحق هذا املؤشر العالمة 2.

8-3  مساءلة مزودي اخلدمة العامة
61- هــل تتوفــر األحــكام القانونيــة التــي تؤكــد علــى إعــداد التقاريــر الدوريــة بانتظــام مــن مــزودي اخلدمــة املقدمــة، خاصــة 

مــن القطــاع اخلــاص؟    

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

بسبب عدم وجود أحكام قانونية تؤكد على إعداد التقارير الدورية بانتظام من مزودي اخلدمات، خاصة من 
القطاع اخلاص، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

62 -ما مدى إعداد التقارير على أرض الواقع، ومدى فعاليتها؟    

              

مــن املعــروف أن تزويــد اخلدمــات املختلفــة يف مدينــة اخلليــل يتــم عــن طريــق البلديــة نفســها، وذلــك مبتابعــة وإشــراف األقســام 

68  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

69  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.

70  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.
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والدوائــر املختلفــة يف البلديــة، كقســم امليــاه، وقســم الكهربــاء، وقســم الصــرف الصحــي، ووحــدة اإلطفــاء، وقســم الطــرق. ولــذا 
فــإن عمليــة املتابعــة واإلشــراف وتقــدمي التقاريــر هــي عمليــة داخليــة.

حســب مديــر الشــؤون الداخليــة يف البلديــة، يعقــد كل قســم مــن هــذه األقســام اجتماعــات أســبوعية، أو نصــف شــهرية، يســتعرض 
خالهــا أوضــاع اخلدمــة التــي يقدمهــا للمواطنــن، واملشــاكل التــي يواجههــا، ويناقــش احللــول املمكنــة. يكــون ذلــك عبــر تقاريــر 
مكتوبــة أحيانــا، وتقاريــر شــفهية أحيانــا أخــرى. ولكــن تعــد كل األقســام تقاريــر شــهرية أو نصــف ســنوية عــن عملهــا وأدائهــا، 

وتُرســل هــذه التقاريــر إلــى املجلــس البلــدي ملناقشــتها واتخــاذ اإلجــراء الــازم.

وســواء كانــت التقاريــر مكتوبــة أو شــفهية، ورغــم عــدم إعدادهــا وتقدميهــا بانتظــام يف بعــض األحيــان، أو بعــض األقســام، فــإن 
قيــاس مــدى فعاليتهــا يعتمــد علــى مــدى معاجلــة موضوعاتهــا واملشــاكل املتعلقــة بهــا. ويف الغالــب تتابــع كافــة املواضيــع املتعلقــة 

بتزويــد اخلدمــات التــي تتناولهــا التقاريــر، وحُتــل مشــاكلها بالوســائل املختلفــة.71

بسبب قيام األقسام التي تختص بتقدمي اخلدمات يف بلدية اخلليل بإعداد تقاريرها، ورفعها إلى املجلس 
البلدي، ورغم أن بعضها ليست دورية دائما، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

9-3  نزاهة مقدمي اخلدمة العامة 
63- مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي، مثــل مدونــات الســلوك وتلقــي الهدايــا 

واإلبــالغ عــن الفســاد؟    

ال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة للطاقــم التنفيــذي يف بلديــة اخلليــل. ولكــن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 2009، 
والصــادر عــن مجلــس الــوزراء، تضّمــن مجموعــة مــن احملظــورات يف املــادة )28(، تســتوجب نزاهــة موظــف الهيئــة احملليــة، 

وضمــان عــدم تضــارب مصاحلــه، وحتصينــه مــن احملســوبية واحملابــاة، وهــي:

اإلتيان بعمل أو الظهور مبظهر مخل بشرف الوظيفة. -1

أن يقبل لنفسه أو غيره منحة أو هدية أو امتيازا بسبب أدائه لعمل الوظيفة، أو أن يقبل الوعد بشيء من ذلك. -2

اإلفصاح مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو مبقتضى تعليمات خاصة. -3

أن يحتفــظ لنفســه بأصــل أيــة ورقــة مــن األوراق الرســمية، أو أن ينــزع هــذا األصــل مــن امللفــات املختصــة لاحتفــاظ بهــا، 1- 
ولــو كان هــو الــذي قــام بتحريــره.

أن يكون وكيا بأجر يف القيام بأعمال للغير. -2

اجلمــع بــن وظيفتــه وبــن أي عمــل آخــر، يؤديــه بالــذات أو بالواســطة، إذا كان مــن شــأنه أن يضــر بــأداء واجبــات الوظيفــة،  -3
أو كان غيــر متفــق مــع مــا يقتضيــه املنصــب ويــؤدي إلــى منفعــة، وبوجــه خــاص:

كل عمــل مــن األعمــال التجاريــة، أو املضاربــات املاليــة، وخاصــة مــا كان منهــا متصــا ببيانــات أو معلومــات تصــل إليــه 	 
عــن طريــق الوظيفــة.

71  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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شراء العقارات أو املنقوالت التي تطرحها الهيئة احمللية للبيع.	 

استئجار األراضي والعقارات العائدة للهيئة احمللية بقصد االستغال.	 

االشــتراك يف األعمــال أو املقــاوالت التــي يــوكل إليــه حتضيرهــا أو تنفيذهــا، أو احلصــول علــى مصلحــة أو قيــود خاصــة 	 
. بها

بسبب وجود واعتماد أنظمة وإجراءات تعزز نزاهة عمل الطاقم التنفيذي، ولكن بسبب عدم وجود مدونة 
سلوك للطاقم التنفيذي يف بلدية اخلليل تشمل موضوع الهدايا واإلبالغ عن الفساد، استحق هذا املؤشر 

العالمة 2.

64 - مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــني، مثــل 
مدونــات الســلوك وتلقــي الهدايــا واإلبــالغ عــن الفســاد؟    

ال توجــد مدونــة ســلوك خاصــة ملــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن الذيــن تتعاقــد معهــم بلديــة اخلليــل، 
ولكــن يتــم االلتــزام بنظــام توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1998، والــذي ينظــم مــا يتعلــق بالشــراء 
والعطــاءات واملقاولــن. يتضمــن هــذا النظــام العديــد مــن اإلجــراءات املتعلقــة باإلعــان عــن عطــاءات التوريــد وتنفيــذ األعمــال، 
وجلــان العطــاءات، وجلســة فتــح العطــاء، وجلــان االســتام، وغيرهــا. ولكــن ال يتضمــن النظــام أي شــيء عــن تلقــي الهدايــا 
واإلبــاغ عــن الفســاد. ويف نفــس الوقــت هنــاك الكثيــر مــن الثغــرات التــي ميكــن أن تتســبب يف حصــول جتــاوزات مــن األطــراف 
املختلفــة، ومنهــا شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن. ومنهــذه التجــاوزات إمكانيــة التحايــل، وإمكانيــة تضــارب املصالــح، وذلــك 

مــن خــال تســريب املعلومــات، أو عقــد التحالفــات، أو تأســيس شــركات وتســجيلها بأســماء مختلفــة.72

بسبب عدم وجود واعتماد أنظمة وإجراءات تعزز نزاهة عمل مزودي اخلدمة من شركات القطاع اخلاص 
واملقاولني، مثل مدونات السلوك وتلقي الهدايا واإلبالغ عن الفساد، رغم وجود نظام بشأن توريد وتنفيذ 

األعمال يف الهيئات احمللية، الذي ال يشير إلى كثير من اإلجراءات التي تعزز نزاهة شركات القطاع اخلاص 
واملقاولني، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

رابعا: مجالس الهيئات المحلية
يركز موضوع مجالس الهيئات احمللية على محور واحد يتعلق بتوفر املصادر ونزاهة االنتخابات.

1-4  توفر املصادر ونزاهة االنتخابات:

65- مدى توفر مصادر مالية كافية لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية؟ وهل التمويل االنتخابي معلن؟    

ــات  ــة االنتخاب ــدى جلن ــة ل ــة االنتخابي ــة حســب تســجيل القائم ــن مصــادر مختلف ــا م ــى متويله ــة عل ــم االنتخابي حتصــل القوائ
املركزيــة، فالقوائــم املســتقلة متويلهــا ذاتــي، وكفايــة هــذه املصــادر يعتمــد علــى حجــم الدعايــة االنتخابيــة للقائمــة. أمــا القوائــم 
احلزبيــة فإنهــا حتصــل علــى متويلهــا مــن املرجعيــات احلزبيــة التــي تتبــع لهــا، وهيفــي الغالــب، مصــادر كافيــة لتغطيــة الدعايــة 

72  أنظر: عزيز كايد، النزاهة والشفافية والمساءلة في عطاءات الهيئات المحلية، أمان، 2016. 
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االنتخابيــة للقائمــة، بســبب حــرص املرجعيــات احلزبيــة علــى متويــل نشــاطاتها وفعالياتهــا.73 

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

ــن واألنظمــة الســارية. مناســبة، مبــا ال يتعــارض مــع القوان

حســب املــادة )32( مــن قانــون االنتخابــات، ينبغــي علــى كل قائمــة انتخابيــة أن تقــدم للجنــة االنتخابــات خــال مــدة أقصاهــا 
شــهر مــن تاريــخ إعــان نتائــج االنتخابــات النهائيــة بيانــاً مفصــًا ومدققــاً مــن مدقــق حســابات خارجــي بجميــع مصــادر التمويــل 
التــي حصلــت عليهــا، واملبالــغ التــي أنفقتهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة، بصــرف النظــر عــن النتيجــة النهائيــة لانتخابــات ســواء 
كانــت فائــزًة أم ال؛ ويقتصــر االعــان عــن التمويــل االنتخابــي فقــط للجنــة االنتخابــات، ولكــن ال يوجــد نــص قانونــي يلــزم 
املرشــحن باالعــان عــن مصــادر األامــوال التــي حصلــوا عليهــا للمواطنــن، كمــا ال يلــزم القانــون جلنــة االنتخابــات املركزيــة 

بنشــر هــذه التقاريــر للعامــة.74

بسبب توفر مصادر مالية كافية يف الغالب، لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية، ولكن بسبب عدم وجود نص 
قانوني ُيلزم املرشحني والقوائم االنتخابية باإلعالن عن مصادر متويل حملتهم االنتخابية للجمهور، وال ُيلزم 

جلنة االنتخابات املركزية بنشر التقارير املالية للقوائم االنتخابية للجمهور، استحق هذا املؤشر العالمة 2.

66 - هل توجد أحكام قانونية وأنظمة تنظم مصادر متويل حمالت الدعاية االنتخابية وسقوفها؟   

يحظــر القانــون الفلســطيني علــى أي قائمــة انتخابيــة احلصــول علــى أمــوال حلملتهــا االنتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي داخلــي 
ــون  ــم يحــدد قان ــة ول ــة أم عينّي ــوال نقدي ــت هــذه األم ــر مباشــر، وســواء كان ــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غي أو خارجــي غي

االنتخابــات احملليــة حــدود الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة.

أن عــدم حتديــد ســقف الصــرف علــى الدعايــة االنتخابيــة يؤثــر علــى عدالــة الفــرص بــن املرشــحن يف تنفيــذ دعاياتهــم 
االنتخابيــة، ويجعــل التنافــس بــن املرشــحن غيــر متســاٍو.

بسبب عدم وجود أحكام قانونية تنظم مصادر متويل حمالت الدعاية االنتخابية وسقوفها يف االنتخابات 
احمللية، واقتصار الطلب على كشف مصادر التمويل وأوجه الصرف، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

67 - مــا مــدى شــفافية وإعــالن املتنافســني يف العمليــة االنتخابيــة فيمــا يتعلــق مبصــادر متويــل الدعايــة االنتخابيــة، وحجــم 
الصــرف عليهــا؟    

يف االنتخابــات األخيــرة التــي جــرت يف بلديــة اخلليــل يف 2017/5/13، ، فــإن إعــان املتنافســن يف االنتخابــات عــن مصــادر 
متويــل حملتهــم االنتخابيــة، يقتصــر علــى إعــان القوائــم احلزبيــة أن متويلهــا يتــم مــن املرجعيــات احلزبيــة التابعــة لهــا، وإعــان 
القوائــم املســتقلة أن متويلهــا هــو متويــل ذاتــي مــن املرشــحن. أمــا حجــم الصــرف فإنــه يتضــح مــن التقريــر املالــي الــذي 
ــي تنافســت يف  ــة الت ــة األربع ــم االنتخابي ــون. إال أن القوائ ــن القان ــادة )32( م ــة حســب امل ــم االنتخابي ــه القوائ ــي أن تقدم ينبغ
بلديــة اخلليــل، وحســب منســق جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف اخلليــل، لــم تقــدم تقاريرهــا للجنــة االنتخابــات حتــى إعــداد هــذه 

73  إبراهيم ديرية، منسق لجنة االنتخابات المركزية في الخليل، مقابلة هاتفية بتاريخ 2017/8/28.

74  إبراهيم ديرية، منسق لجنة االنتخابات المركزية في الخليل، مقابلة هاتفية بتاريخ 2017/8/28.
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الدراســة، وبالتالــي فــإن حجــم الصــرف غيــر واضــح.75  )ماحظــة: يف مقابلــة عضــو املجلــس البلــدي عبــد أبــو اســنينة أكــد أن 
قائمتــه، »قائمــة املســتقبل املســتقلة«، قدمــت تقريــرا إلــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة. وقــد حصــل الباحــث علــى نســخة مــن هــذا 
التقريــر، الــذي يشــمل قيمــة مســاهمة كل مرشــح يف القائمــة، وقيمــة املصروفــات علــى عــدة أوجــه صــرف، ولكــن التقريــر عبــارة 

عــن قائمــة مــن صفحــة واحــدة تشــمل اإليــرادات واملصروفــات والرصيــد(.

بسبب عدم إعالن املتنافسني يف انتخابات بلدية اخلليل يف االنتخابات األخيرة عن مصادر التمويل بشفافية، 
وعدم تقدمي كشوفات تفصيلية للجنة االنتخابات حسب القانون، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

خامسا: المالحقة والتجريم واإلبالغ عن الفساد
يشمل هذا املوضوع محورا واحدا هو: اإلباغ عن قضايا وحاالت الفساد

اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد 1.1
68 - ما مدى جاهزية وفاعلية احملاكم يف التحقيق بحاالت فساد؟    

احملكمــة املختصــة بقضايــا الفســاد هــي محكمــة جرائــم الفســاد التــي تشــكلت يف العــام 2010، وهــي محكمــة متخصصــة وضــع 
لهــا القانــون آجــاال محــددة وســريعة للنظــر يف قضايــا الفســاد، تختلــف عــن آجــال القضايــا العاديــة. ورغــم أن احملكمــة تنظــر 
فيمــا يُعــرض عليهــا مــن قضايــا، وتُصــدر قراراتهــا يف كثيــر منهــا، إال أن احملكمــة تواجــه العديــد مــن العقبــات التــي حتــد مــن 

جاهزيتهــا، وبالتالــي تضعــف فاعليتهــا يف مواجهــة قضايــا الفســاد. مــن هــذه املعيقــات:76

النقص يف عدد املوظفن اإلدارين العاملن يف احملكمة، ما يؤثر على عملها وقدرتها على القيام بواجباتها. -1

آليــة التبليــغ املعتمــدة إلبــاغ الشــهود واملتهمــن واحملامــن لــم حتقــق الهــدف املرجــو منهــا، ويظهــر ذلــك يف ارتفــاع عــدد  -2
اجللســات التــي تؤجــل مــن أجــل دعــوة أو إحضــار أو تبليــغ اجلهــات املعنيــة.

ــام  -3 ــى قــدرة احملكمــة يف القي ــر عل االحتــال واالنقســام واتفــاق الســام الفلســطيني اإلســرائيلي وغيرهــا مــن العوامــل تؤث
ــق بإبــاغ وإحضــار الشــهود واملتهمــن مــن مختلــف املناطــق. مبهامهــا، خاصــة فيمــا يتعل

عدد القضايا املدورة بالنسبة للقضايا املفصولة يرتفع باستمرار سنة بعد أخرى.  -4

ألن محكمة جرائم الفساد تنظر فيما ُيعرض عليها من قضايا، وُتصدر قرارات يف بعضها، ولكن بسبب بعض 
العقبات التي تضعف جاهزيتها وفاعليتها، استحق هذا املؤشر العالمة 2. 

69- هل مت اإلبالغ عن حاالت فساد تخص الهيئة احمللية؟    

          

مــن جانــب البلديــة لــم يتــم اإلبــاغ عــن أي حالــة فســاد. ولكــن مت رفــع قضيتــن إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد تتعلقــان ببلديــة 

75  إبراهيم ديرية، منسق لجنة االنتخابات المركزية في الخليل، مقابلة هاتفية بتاريخ 2017/8/28.

76  سعيد زيد وسجى يوسف، تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، هيئة مكافحة الفساد والهيئة األهلية الستقالل 

القضاء وسيادة القانون، رام هللا، 2014، ص 35.
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ــا  ــة الســابق، حيــث كان يتقاضــى راتب ــب رئيــس البلدي ــة تخــص رات ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــا دي ــغ عنه ــى أبل ــل. األول اخللي
مبوجــب قــرار املجلــس البلــدي، يتناقــض مــع نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة. وقــد حكمــت محكمــة جرائــم 

الفســاد بإعــادة املبالــغ الزائــدة عــن الراتــب احملــدد، إال أن ذلــك لــم يتــم تنفيــذه حتــى اآلن.77 

والقضيــة الثانيــة تتعلــق بقيــام البلديــة بفتــح شــارع خافــا لقــرار إحــدى احملاكــم، حيــث اســتلمت البلديــة كتابــا مــن هيئــة مكافحة 
الفســاد بهــذا اخلصــوص، ومــا زال املوضــوع قائما.78

بسبب إبالغ البلدية عن حالتي فساد، ورغم أنه عدد قليل بالنسبة للحاالت التي تواجه الهيئات احمللية، 
استحق هذا املؤشر العالمة 2.

سادسا: مهام اإلشراف والمساءلة الخارجية
تشــمل مهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ثاثــة محــاور، هــي: معاجلــة الشــكاوى  وآليــات االعتــراض، والتدقيــق والرقابــة، 

والتحقيــق يف قضايــا الفســاد.

1-6 معاجلة الشكاوى  وآليات االعتراض
70- هل الشكاوى  التي ُترفع على الهيئة احمللية ورئيسها ومجلسها البلدي أو موظفيها حُتل على أرض الواقع؟       

منــذ بدايــة عــام 2017 وحتــى 30.6.2017، وصــل ملركــز خدمــات اجلمهــور حوالــي 1100 كتــاب اعتــراض وشــكوى، مت الــرد 
ــا  ــا وقت ــا ومعاجلته ــرد عليه ــاج ال ــا، وإمنــا يحت ــم إهماله ــا. أمــا باقــي االعتراضــات والشــكاوى  فــا يت ــي %65 منه ــى حوال عل
أطــول، وذلــك حســب طبيعــة الشــكوى وموضوعهــا. علمــا أن الــرد علــى الشــكاوى  واالعتراضــات يتــم عبــر اإلنترنــت أو الرســائل 

القصيــرة، أو هاتفيــا أو خطيــا.79

بسبب عدم الرد على كافة الشكاوى  يف فترات زمنية معقولة، استحق هذا املؤشر العالمة 2.   

2-6 التدقيق والرقابة
71- مــا مــدى توفــر القوانــني للتدقيــق الــدوري مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال الهيئــة 

احملليــة؟    

 

رغــم أن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 يحــدد العاقــة بــن وزارة احلكــم احمللــي والهيئــات احملليــة )مــادة 2(، إال 
أنــه ال ينــص علــى عمليــة التدقيــق الــدوري مــن قبــل الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة. ولكــن توجــد يف القانــون أحــكام متفرقة 
تتعلــق برقابــة الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، مثــل مصادقــة الوزيــر علــى احلســاب اخلتامــي للهيئــة احملليــة )مــادة 32(، 
وتعيــن الــوزارة فاحصــن مختصــن لفحــص حســابات الهيئــة احملليــة، ومراجعــة جميــع معاماتهــا املاليــة واإلداريــة والقانونيــة، 

وجــرد موجوداتهــا )مــادة 35(، وإرســال التقريــر الســنوي عــن أعمــال الهيئــة احملليــة إلــى الوزيــر )مــادة 36(. 

77  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

78  أمجد أبو حديد، مدير الدائرة القانونية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 30/7/2017.

79  علي الزغير، مدير دائرة خدمات الجمهور في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30
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سبب عدم وجود نصوص قانونية بشأن التدقيق الدوري من قبل وزارة احلكم احمللي على أعمال الهيئات احمللية، 
ولكن بسبب وجود نصوص متفرقة بشأن رقابة الوزارة، استحق هذا املؤشر العالمة 2.  

72 - إلى أي مدى تقوم دائرة التوجيه والرقابة يف وزارة احلكم احمللي بالتدقيق الفعلي على عمل الهيئة احمللية؟    

تقــوم دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي بالتدقيــق علــى أعمــال بلديــة اخلليــل مــرة أو مرتــن يف الســنة، مثلهــا مثــل 
معظــم الهيئــات احملليــة. ورغــم أن هــذا ليــس كافيــا، إال أن ســبب ذلــك يعــود إلــى نقــص عــدد الكــوادر الفنيــة يف الــوزارة، والتــي 
تتولــى عمليــة التدقيــق، حيــث هنــاك مــا بــن 25 – 35 مدققــا علــى الهيئــات احملليــة التــي يزيــد عددهــا عــن 400 هيئــة. ومــع 
ذلــك فــإن العاقــة بــن البلديــة والــوزارة هــي عاقــة تكامليــة، حيــث يحصــل التواصــل بينهمــا علــى مــدار الســنة، ويتــم التشــاور 

يف الكثيــر مــن املســائل والقضايــا. 

كمــا تقــوم مديريــة احلكــم احمللــي يف محافظــة اخلليــل بالتدقيــق الشــامل والفحــص العــام مــرة كل ســنتن، حيــث تســتغرق عمليــة 
التدقيــق مــا بــن 10 – 14 يومــا، وتقــوم بالتدقيــق عــدة مــرات يف الســنة الواحــدة للتدقيــق علــى قضايــا معينــة.80 

ألن التدقيق الفعلي من قبل وزارة احلكم احمللي على أعمال بلدية اخلليل تتم من قبل دائرة التوجيه والرقابة 
يف الوزارة، ومديرية احلكم احمللي يف محافظة اخلليل، ولكن ألن التدقيق ال يتم بشكل كاٍف، استحق هذا املؤشر 

العالمة 2.

73 - هــل تتــم عمليــة التدقيــق والرقابــة مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي اســتنادا إلــى الزمــان احملــدد، 
مراقبــني أكفــاء، وتبعــا لألهــداف احملــددة؟ مــع نشــر نتائــج التدقيــق العامــة؟    

يقــوم بعمليــة التدقيــق مراقبــون مختصــون يف الشــأن املالــي واإلداري، يتمتعــون بكفــاءة مقبولــة يف التدقيــق علــى أعمــال الهيئــات 
ــا  ــي تتضمــن يف كل ســنة أهداف ــا الســنوية الت ــي تضــع خطته ــم احملل ــة يف وزارة احلك ــه والرقاب ــرة التوجي ــا أن دائ ــة. كم احمللي
محــددة، بنــاء علــى املوازنــات واملشــاريع والشــكاوى  والتوزيــع اجلغــرايف وتصنيــف الهيئــات احملليــة. أمــا الزمــان احملــدد فقــد 

يحصــل تغييــر يف املواعيــد بنــاء علــى اعتبــارات مختلفــة، مثــل اجلاهزيــة والظــروف. 
ال يتم نشر نتائج التدقيق، وإمنا يتم تبليغ الهيئة احمللية بنتائج التدقيق اخلاصة بها، وحتفظ لدى الوزارة.81

ألن عملية التدقيق والرقابة من قبل دائرة التوجيه والرقابة يف وزارة احلكم احمللي يقوم بها مراقبون أكفاء، 
وتتم تبعا لألهداف احملددة، ولكن بسبب عدم االلتزام أحيانا بالزمان احملدد، وبسبب عدم نشر نتائج التدقيق، 

استحق هذا املؤشر العالمة 2.

74 - هل قامت البلدية بالتعاقد مع مدقق خارجي ليقوم بالتدقيق على األعمال املالية واإلدارية يف الهيئة احمللية؟    

80  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

81  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.
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تعاقــدت بلديــة اخلليــل مــع شــركة طــال أبــو غزالــة كمدقــق خارجــي، يقــوم بالتدقيــق علــى كافــة األعمــال املاليــة واإلداريــة يف 
البلديــة، وقــد مت نشــر تقريــر الشــركة األخيــر علــى املوقــع اإللكترونــي للبلديــة.82

ألن بلدية اخلليل تعاقدت مع مدقق خارجي ليقوم بالتدقيق على األعمال املالية واإلدارية يف البلدية، استحق 
هذا املؤشر العالمة 3.

75 - هــل تقــوم الهيئــة احملليــة بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي، أو 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو توصيــات التدقيــق اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة احملليــة؟    

يقــدر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة نســبة التــزام الهيئــات احملليــة، بشــكل عــام، بتطبيــق توصيــات عمليــة التدقيــق بـــ %60 عــام 
2016، و %64 عام 83.2015

أمــا بلديــة اخلليــل، فيؤكــد مديــر دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي أن البلديــة تلتــزم بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، 
ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي، أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو املدقــق اخلارجــي، وأنهــا تأخذهــا بجديــة، 
علمــا أن هنــاك بعــض املاحظــات أكبــر مــن البلديــة، مثــل اإلشــكاليات السياســية يف اخلليــل الناجتــة عــن تقســيم املدينــة ووجــود 

املســتوطنن فيهــا، ونقــص املوازنــات واملخصصــات، واألمــور اخلارجــة عــن إرادة البلديــة كنقــص امليــاه.84

ألن بلدية اخلليل تقوم بتطبيق وتنفيذ توصيات عملية التدقيق، سواء تلك التي تقدمها وزارة احلكم احمللي، 
أو ديوان الرقابة املالية واإلدارية، أو توصيات املدقق اخلارجي، ولكن بسبب عدم القدرة على التطبيق الكامل، 

استحق هذا املؤشر العالمة 2.

76 -هل تقوم وزارة احلكم احمللي بالرقابة والكشف عن املمارسات املالية اخلاطئة يف الهيئات احمللية؟    

أصــدرت وزارة احلكــم احمللــي )دليــل إجــراءات الرقابــة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة(، الــذي يوضــح آليــات التدقيــق علــى كل 
مــن املشــاريع والعطــاءات واملشــتريات، وجــرد الصنــدوق، وتدقيــق املوازنــة، واإليــرادات واملصروفــات، والرواتــب والــذمم الدائنــة 

واملدينــة، وغيرهــا.85

ومــن خــال اإلدارة العامــة للتوجيــه والرقابــة، التــي تضــع خطــة ســنوية للقيــام مبهمــات التوجيــه والرقابــة، تقــوم الــوزارة بالرقابــة 
علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، والتدقيــق يف الشــؤون املاليــة واإلداريــة. وإذا تبــن وجــود ممارســات ماليــة خاطئــة، فــإن الــوزارة 
تقــوم مبراجعــة الهيئــة احملليــة لتصويــب اخلطــأ، وقــد يتــم رفــع األمــر إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد يف حالــة وجــود شــبهات فســاد.

بسبب وجود خطة سنوية لإلدارة العامة للتوجيه والرقابة يف وزارة احلكم احمللي، تقوم مبوجبها بالكشف عن 

82  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

83  عمر ياسين، مدير عام اإلدارة العامة للرقابة على هيئات الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية، مقابلة شخصية بتاريخ 

.2017/9/13
84  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

http://www.molg.pna.ps 85  موقع وزارة الحكم المحلي
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املمارسات املالية اخلاطئة يف الهيئات احمللية، ولكن بسبب عدم تغطية كافة الهيئات احمللية، استحق هذا املؤشر 
العالمة 2.

77 - مــا مــدى متكــن وزارة احلكــم احمللــي، أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو عمليــة التدقيــق اخلارجــي، مــن الوصــول إلــى 
كافــة الســجالت واملعامــالت املاليــة يف الهيئــة احملليــة؟ وهــل ميكنهــا طلــب أي معلومــة؟ وهــل توفرهــا الهيئــة احملليــة؟    

أكــد رئيــس بلديــة اخلليــل أن البلديــة تفتــح كل ســجاتها ومعاماتهــا املاليــة أمــام مدققــي وزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة واملدقــق اخلارجــي، وأنهــا جاهــزة للمســاءلة يف كل وقــت.86 كمــا يؤكــد ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أنــه ميلــك 
صاحيــة الوصــول إلــى كافــة الســجات واملعامــات املاليــة، وأنــه عمليــا ال يواجــه مشــكلة يف ذلــك مــع الهيئــات احملليــة.87 كمــا أن 
تقريــر شــركة طــال أبــو غزالــة، كمدقــق خارجــي علــى أعمــال بلديــة اخلليــل لعــام 2016 ، أكــد أن البيانــات التــي حصــل عليهــا 

كانــت كافيــة ومناســبة إلبــداء الــرأي وإصــدار التقريــر.88 

ألن وزارة احلكم احمللي، وديوان الرقابة املالية واإلدارية، واملدقق اخلارجي، يتمكنون من الوصول إلى كافة 
السجالت واملعامالت املالية يف بلدية اخلليل، التي توفر لهم كل املعلومات، استحق هذا املؤشر العالمة 3. 

78 - هل يوجد مدقق داخلي لدى الهيئة احمللية؟    

نعــم، يوجــد يف بلديــة اخلليــل دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، وهــي تتكــون مــن قســمن، همــا قســم الرقابــة املاليــة، وقســم 
الرقابــة اإلداريــة، ويعمــل يف كل منهمــا عــدد مــن املدققــن.

بسبب وجود مدقق داخلي يف بلدية اخلليل، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

79 - هــل تفحــص وزارة احلكــم احمللــي والهيئــات الرســمية )ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة( فعاليــة التدقيــق الداخلــي يف 
الدوائــر املختلفــة علــى املســتوى احمللــي؟ وهــل توفــر الدعــم الفنــي والتقنــي لهــم؟    

يؤكــد مديــر دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف بلديــة اخلليــل أن العاقــة بــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف البلديــة، 
وبــن كل مــن وزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، هــي عاقــة تكامليــة، والتعــاون بينهــم متواصــل. فالوحــدة 
ــر أســبوعيا.  ــة، أي مبعــدل تقري ــر والوحــدات واملشــاريع يف البلدي ــف الدوائ ــرا يف الســنة، عــن مختل ــر مــن 50 تقري تصــدر أكث
تُرســل هــذه التقاريــر إلــى رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي يف آن واحــد، وذلــك حتــى ال يقــوم الرئيــس بإجــراء أي تعديــل عليهــا، 
وبإمــكان الــوزارة والديــوان االطــاع علــى أي مــن التقاريــر الداخليــة والســجات وكافــة املعلومــات، ولكنهــا ال تقــوم بعمليــة فحــص 

86  األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.

87  عمر ياسين، مدير عام اإلدارة العامة للرقابة على هيئات الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية، مقابلة شخصية بتاريخ 

.2017/9/13
88  طالل أبو غزالة وشركاه، تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، ص 2، منشور على موقع بلدية الخليل 

http://www.hebron-city.ps
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هــذه التقاريــر، وإمنــا االطــاع عليهــا إذا طلبــت ذلــك.89

ألن وزارة احلكم احمللي وديوان الرقابة املالية واإلدارية ال يقومان بفحص فعالية التدقيق الداخلي يف بلدية 
اخلليل، ولكن ألن التعاون بني وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي يف البلدية وبني الوزارة والديوان متواصل، 

وبإمكانها االطالع على تقارير وحدة الرقابة، استحق هذا املؤشر العالمة 2.

3-6 التحقيق يف قضايا الفساد 
80- هل توجد أطراف أو أجسام رسمية لديها القدرة على التفتيش والكشف عن قضايا الفساد يف الهيئة احمللية؟    

يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، ووزارة احلكــم احمللــي بعمليــة التفتيــش والكشــف عــن قضايــا 
الفســاد يف الهيئــات احملليــة.

ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: منــح قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2004 الديــوان العديــد مــن الصاحيــات 
التــي متكنــه مــن القيــام بــدوره الرقابــي، منهاعلــى ســبيل املثــال، ضمــان ســامة العمــل واالســتقرار املالــي واإلداري يف الســلطة 
الوطنيــة بســلطاتها الثــاث، وكشــف أوجــه االنحــراف املالــي واإلداري كافــة مبــا فيهــا حــاالت اســتغال الوظيفــة العامــة. ولــه يف 
ســبيل ذلــك مراقبــة نفقــات الســلطة الوطنيــة وإيراداتهــا والقــروض والســلفيات واملخــازن واملســتودعات، والكشــف عــن املخالفــات 
املاليــة واإلداريــة والقانونيــة، وبحــث الشــكاوى  التــي يقدمهــا املواطنــون، ومراجعــة القــرارات املتعلقــة بشــؤون املوظفــن، مبــا فيهــا 
التعيينــات والترقيــات والعــاوات واإلجــازات وغيرهــا، وتدقيــق املســتندات واحلســابات والوثائــق واللــوازم يف أي دائــرة حكوميــة، 

وغيــر ذلــك مــن الصاحيــات )مــادة 23(.

هيئــة مكافحــة الفســاد: منــح قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم )1( لســنة 2005 الهيئــة الكثيــر مــن االختصاصــات )مــادة 
8(، والصاحيــات )مــادة 9(. وهــي تشــمل حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة املاليــة للخاضعــن ألحــكام القانــون، وفحصهــا، والتحقيــق 
يف الشــكاوى  التــي تقــدم عــن جرائــم الفســاد، والتحقــق مــن شــبهات الفســاد التــي تُقتــرف مــن األشــخاص اخلاضعــن للقانــون، 
والقيــام بأعمــال التحــري وجمــع االســتدالالت بشــأنها، والكشــف عــن املخالفــات والتجــاوزات، وجمــع األدلــة واملعلومــات اخلاصــة 
بذلــك ومباشــرة التحقيــق، والســير يف اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الازمــة، وماحقــة كل مــن يخالــف أحــكام القانــون، واتخــاذ 
التدابيــر القانونيــة يف ســبيل ذلــك. واســتدعاء الشــهود واملعنيــن مــن املوظفــن العموميــن أو موظفــي القطــاع اخلــاص أو أي 

شــخص لــه عاقــة. وطلــب أي ملفــات أو أوراق أو بيانــات أو مســتندات، وغيــر ذلــك الكثيــر مــن الصاحيــات.

وزارة احلكــم احمللــي: منــح قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 وزارة احلكــم احمللــي دورا يف الرقابــة واإلشــراف 
ــة،  ــات احمللي ــس الهيئ ــف واختصاصــات مجال ــى وظائ ــة، تشــمل اإلشــراف عل ــات احمللي ــى أعمــال الهيئ ــق عل ــه والتدقي والتوجي
وشــؤون تنظيــم املشــاريع العامــة، وأعمــال امليزانيــات، والرقابــة املاليــة واإلداريــة والقانونيــة، واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل هــذه 

املجالــس )مــادة 2(.

بسبب وجود أجسام رسمية لها القدرة على التفتيش والكشف عن قضايا الفساد يف الهيئات احمللية، استحق هذا 
املؤشر العالمة 3.

89  فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9.
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81 -هل مت تشكيل جلان حتقيق من قبل وزارة احلكم احمللي لكشف القضايا واملخالفات ومتابعتها؟    

بخصوص بلدية اخلليل لم يتم تشكيل جلان حتقيق من قبل وزارة احلكم احمللي.

بسبب عدم وجود قضايا تستحق التحقيق من قبل وزارة احلكم احمللي، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

سابعا: رفع الوعي العام بثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد
يركــز موضــوع الوعــي بثقافــة النزاهــة واملســاءلة علــى محــور واحــد هــو رفــع الوعــي يف مجــال مكافحــة الفســاد 

والضغــط.

1-7 رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط

82- مــا مــدى قــدرة األطــراف املختلفــة، كهيئــة مكافحــة الفســاد ووســائل اإلعــالم ومؤسســات املجتمــع املدنــي، يف رفــع وعــي 
املواطنــني علــى املســتوى احمللــي مبكافحــة الفســاد وأســاليب الضغــط؟    

ــال، نــص  ــى ســبيل املث ــات املتاحــة. فعل ــى رفــع وعــي املواطنــن مبكافحــة الفســاد، وباإلمكاني ــة مكافحــة الفســاد ال تســعى هيئ
قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل رقــم )1( لســنة 2005 علــى أن مــن اختصاصــات الهيئــة توعيــة املجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية 
وغيــر الرســمية، وتبصيــره مبخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، وكيفيــة الوقايــة 
منهــا ومكافحتهــا، وذلــك مــن خــال: جمــع املعلومــات املتعلقــة بكافــة أشــكال الفســاد، وإيجــاد قاعــدة بيانــات وأنظمــة معلومــات، 
وتبادلهــا مــع اجلهــات املعنيــة مبكافحــة الفســاد. والتنســيق مــع كافــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة ووســائل اإلعــام ومنظمــات 
املجتمــع املدنــي واملؤسســات التعليميــة مــن أجــل التوعيــة مبخاطــر الفســاد. وإعــداد النشــرات التــي تبــن مخاطــر الفســاد، وغيــر 

ذلــك )مــادة 8(.

ألن األطراف املختلفة، كهيئة مكافحة الفساد ووسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني، متلك قدرة واسعة يف 
رفع وعي املواطنني مبكافحة الفساد، استحق هذا املؤشر العالمة 3.

  83- هــل تنفــذ تدريبــات وفعاليــات لرفــع وعــي ممثلــي الهيئــة احملليــة )البلديــة( مبكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب 
واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد واملالحقــة والتجــرمي للفاســدين؟    

رغــم أن هيئــة مكافحــة الفســاد تقــوم بالكثيــر مــن الفعاليــات والتوعيــة مبكافحــة الفســاد مــع مؤسســات كثيــرة، رســمية وغيــر 
رســمية، إال أن أيــا مــن األطــراف املختلفــة، كهيئــة مكافحــة الفســاد ووســائل اإلعــام ومؤسســات املجتمــع املدنــي، لــم تقــم بتنفيــذ 
تدريبــات وفعاليــات مــع بلديــة اخلليــل، ال لألعضــاء وال للموظفــن.90 فعلــى ســبيل املثــال، يســرد تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد 

90  نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية في بلدية الخليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30.
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لعــام 2016 العشــرات مــن هــذه الفعاليــات، إال أن بلديــة اخلليــل لــم تكــن مــن بينهــا.91

ألن األطراف املختلفة، كهيئة مكافحة الفساد ووسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني، لم تنفذ تدريبات وال 
فعاليات للتوعية مبكافحة الفساد مع بلدية اخلليل، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

84 -هــل قامــت الهيئــة احملليــة )البلديــة(، بالتعــاون مــع أي مؤسســة مــن مؤسســات رفــع الوعــي، بتنفيــذ برامــج حــول وعــي 
املواطنــني، وتعزيــز مســؤوليتهم االجتماعيــة يف مكافحــة الفســاد؟  

رغــم الفعاليــات العديــدة التــي تقــوم بهــا بلديــة اخلليــل، إال أنــه لــم يحصــل مثــل هــذا التعــاون يف مثــل هــذه البرامــج يف بلديــة 
اخلليــل.

بسبب عدم قيام بلدية اخلليل بالتعاون مع أي مؤسسة من مؤسسات رفع الوعي، بتنفيذ برامج حول وعي 
املواطنني، وتعزيز مسؤوليتهم االجتماعية يف مكافحة الفساد، استحق هذا املؤشر العالمة 1.

91  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016.
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االستنتاجات:
أوال: على صعيد اإلطار القانوني

محور االنتخابات:

ــة  ــة حــول العملي ــات رقابي ــة وجه ــات رقاب ــى آلي ــص عل ــا تن ــا أنه ــة. كم ــة وممثل ــة وحــرة ونزيه ــات عادل ــن انتخاب ــن القوان تضم
ــار املرشــحن.   ــة وشــفافة ومنشــورة، للترشــح واختي ــر عادل ــل. وتضمــن إجــراءات ومعايي ــة ومصــادر التموي ــة والدعاي االنتخابي

ولكــن يف نفــس الوقــت تأجلــت االنتخابــات احملليــة األخيــرة ســبعة أشــهر، ولــم جتــِر يف إطارهــا الزمنــي احملــدد حســب القانــون، 
ولــم تكــن ممثلــة للقــدس وقطــاع غــزة، ولــم تشــترك فيهــا بعــض الفصائــل الفلســطينية بســبب خافــات سياســية، وكان الفــوز 
بالتزكيــة يف أكثــر مــن نصــف عــدد الهيئــات احملليــة. كمــا أن عمليــة ضبــط الدعايــة االنتخابيــة ومصــادر التمويــل لــم تكــن دقيقــة، 

ولــم تقــدم القوائــم االنتخابيــة كشــوفات ماليــة حــول مصــادر التمويــل وأوجــه الصــرف والنفقــات.

محور االستقالل:

ينــص القانــون علــى الشــروط التــي تضمــن اســتقال الهيئــات احملليــة، ويف نفــس الوقــت يخضعهــا لرقابــة وزارة احلكــم احمللــي، 
ويشــترط موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي علــى الكثيــر مــن الصاحيــات.   

يــؤدي املجلــس البلــدي يف اخلليــل مهامــه بحريــة واســتقالية بعيــدا عــن الضغوطــات السياســية والعائليــة، ولكــن القــرارات ال 
تؤخــذ دائمــا بالتصويــت.

محور الرقابة على األداء التنفيذي:

ــات  ــرارات واملوازن ــة، واتخــاذ الق ــة احمللي ــذي يف الهيئ ــاز التنفي ــى اجله ــة اإلشــراف عل ــي صاحي ــس احملل ــون املجل ــح القان مين
والفعاليــات واملهــام، واملجلــس البلــدي يف اخلليــل يتولــى هــذا اإلشــراف بصــورة فعليــة، ويتخــذ القــرارات واملوازنــات الازمــة.

محور التمثيل:

يحقــق النظــام االنتخابــي النســبي متثيــا عــادال، علمــا أن التجربــة العمليــة تشــير إلــى حتقيــق احلــد األدنــى الــذي ينــص عليــه 
القانــون يف تطبيــق الكوتــات. واملجلــس احمللــي يســتطيع متثيــل الدائــرة االنتخابيــة، ومتثيــل كافــة املواطنــن فيهــا، وليــس فقــط 
األحــزاب والعائــات التــي ينتمــي إليهــا أعضــاء املجلــس، كمــا يســتطيع إشــراكهم يف حتديــد احتياجاتهــم دون اعتبــارات سياســية 

أو عائليــة.

محور الشفافية يف العمل:

ــة  ــل جلســات علني ــة اخللي ــى املعلومــات، وال تعقــد بلدي ــن حــق احلصــول عل ــح للمواطن ــة واضحــة تتي ال توجــد نصــوص قانوني
ــة  ــدي. ويف نفــس الوقــت توجــد خطــة اســتراتيجة تنموي ــس البل ــل املجل ــك مــن قب ومفتوحــة للجمهــور، رغــم عــدم معارضــة ذل
اشــتركت يف وضعهــا فعاليــات املدينــة، ولكــن ال تتــم االســتجابة الكاملــة ألولويــات املجتمــع احمللــي بســبب ضعــف اإلمكانيــات، أو 

بســبب تعــارض اخلطــة مــع هــذه األولويــات.

كمــا توجــد جلــان مجتمعيــة يناقــش معهــا مجلــس البلديــة خططــه ومشــاريعه، وتقــوم بلديــة اخلليــل بنشــر معلوماتهــا يف مواقــع 
يســهل وصــول املواطنــن إليهــا.
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محور املساءلة:

يقوم املجلس البلدي يف اخلليل مبشاركة املجتمع احمللي يف مناقشة القضايا العامة. 

ــك يف  ــى ذل ــد عل ــة، رغــم عــدم التأكي ــات احمللي ــى الهيئ ــن يف تقــدمي شــكاوى  عل ــة تعطــي احلــق للمواطن توجــد أحــكام قانوني
القوانــن اخلاصــة بالهيئــات احملليــة نفســها. ويوجــد نظــام شــكاوى  معتمــد يف بلديــة اخلليــل، يتضمــن إجــراءات واضحــة 
ومحــددة ومكتوبــة، كمــا توجــد إدارة يف مركــز خدمــات اجلمهــور تتابــع الشــكاوي بانتظــام. ورئيــس بلديــة اخلليــل يقــدم تقاريــر 
دوريــة، مكتوبــة وشــفهية، للمجلــس البلــدي، غالبــا يف بدايــة االجتمــاع األســبوعي. إال أن مجلــس بلديــة اخلليــل ال يصــدر تقاريــر 

دوريــة مكتوبــة للمواطنــن، والتقريــر الســنوي املطبــوع محــدود التوزيــع.  

محور قيم النزاهة:

ناقــش مجلــس بلديــة اخلليــل الســابق مدونــة الســلوك اخلاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي، إال أنــه لــم يوقــع عليهــا بســبب 
انتهــاء مــدة املجلــس، كمــا لــم تتــم مناقشــة مدونــة الســلوك اخلاصــة مبوظفــي البلديــة. أمــا املجلــس البلــدي احلالــي، وبســبب 
حداثــة اســتام مهامــه، فلــم يصــادق علــى هــذه املدونــات، رغــم مناقشــتها يف اجتماعاتــه. ولكــن عمليــا، يلتــزم املجلــس البلــدي 

بتطبيــق مدونــة الســلوك علــى أرض الواقــع أدبيــا وأخاقيــا.

يف املقابــل توجــد أنظمــة أخــرى للتعامــل مــع قضايــا الفســاد مثــل تضــارب املصالــح، تلقــي الهدايــا، إقــرار الذمــة املاليــة، ولكــن ال 
يتــم التطبيــق الفعلــي الكامــل لهــذه األنظمــة، وخاصــة إقــرارات الذمــة املاليــة.

ثانيا: على صعيد الجهاز التنفيذي
 محور وضوح املهام:1- 

توضــح األحــكام القانونيــة اخلدمــات العامــة التــي تقدمهــا الهيئــة احملليــة بشــكل مفصــل، وكذلــك صاحيــات ومهــام ومســوليات 
املجلــس البلــدي ورئيــس املجلــس. كمــا أن القانــون نــص علــى قيــام وزارة احلكــم احمللــي بوضــع السياســات العامــة، ولكــن الــوزارة 

حتــى اآلن لــم تضــع هــذه السياســات بشــكل واضــح ومســتقل.

يلتــزم رئيــس بلديــة اخلليــل ومجلــس البلديــة باملهــام والصاحيــات واملســؤوليات التــي نــص عليهــا القانــون، وال يحصــل يف البلديــة 
تنــازع بشــأن الصاحيات.

محور املصادر:1- 
ــة  ــل، وتقــوم البلدي ــة اخللي ــا بلدي ــة، ومنه ــات احمللي ــة لعمــل الهيئ ــر املصــادر الضروري ــة حتــدد وتعــزز توفي توجــد أحــكام قانوني
بتحصيــل جــزء مــن اإليــرادات املســتحقة لهــا، وتطالــب بهــا باســتمرار. ولكــن ال تلتــزم الســلطة التنفيذيــة بتحويــل املســتحقات 

ــون بدفــع الرســوم املســتحقة عليهــم، أو يقومــون بتأخيرهــا. ــزم املواطن ــة، وال يلت ــون للبلدي ــي يقررهــا القان ــة الت املالي

محور إدارة الطاقم التنفيذي:2- 
األنظمــة اإلداريــة واملاليــة متوفــرة يف بلديــة اخلليــل، وكذلــك اآلليــات الواضحــة والفّعالــة، وهــي مكتوبــة ومنشــورة. كمــا توجــد 

آليــات وإجــراءات فعالــة لإلشــراف علــى العمــل يف بلديــة اخلليــل، وعلــى املوظفــن، وهــي يف الغالــب إجــراءات فّعالــة.

محور اإلشراف على تقدمي اخلدمات امُلنفذة من القطاع اخلاص:3- 
يشــرف املجلــس البلــدي يف اخلليــل بشــكل تــام، ومــن خــال اللجــان واإلدارات املختلفــة، علــى مــزودي اخلدمــات ومقاولــي 

البلديــة، ويقــوم املجلــس البلــدي مبحاســبة مــزودي اخلدمــات ومقاولــي البلديــة مــن خــال التقاريــر واملراقبــن.
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محور األنظمة والقوانني التي لها عالقة باحلرف والصناعات:	- 
توجــد تعليمــات صــادرة عــن بلديــة اخلليــل بشــأن ترخيــص احلــرف والصناعــات، ولكــن ال توجــد أنظمــة صــادرة عــن الــوزارة، كمــا 

قــد يحصــل تداخــل بــن الهيئــات احملليــة ووزارة االقتصــاد الوطنــي بخصــوص احلــرف والصناعــات.

ويف نفــس الوقــت تطبــق أنظمــة احلــرف والصناعــات علــى اجلميــع بالتســاوي، ولكــن مــن الصعــب الوصــول إلــى كافــة العاملــن يف 
هــذا املجــال أحيانــا. واألنظمــة والتعليمــات التــي لهــا عاقــة باحلــرف والصناعــات واضحــة ومنشــورة وموزعــة علــى املواطنــن، 

وتتضمــن كافــة اإلجــراءات والوثائــق والشــروط املطلوبــة، وهــي بذلــك تتميــز بالشــفافية.

وهناك أيضا عمليات تفتيش دائمة على احلرف والصناعات، ولكنها غير كافية لعدة أسباب.

محور شفافية املوازنة:	- 
ال تنــص األحــكام القانونيــة املتعلقــة بإعــداد املوازنــة الســنوية للهيئــات احملليــة علــى التعــاون مــع املجتمــع احمللــي، ولكــن يوجــد 

تعــاون بــن بلديــة اخلليــل واملجتمــع احمللــي بإعــداد اخلطــط واملشــاريع.

واألحــكام القانونيــة املتعلقــة مبوازنــة الهيئــات احملليــة ال تنــص علــى نشــر املوازنــة، وال تطلــب أن تكــون املوازنــة مبســطة ومفهومــة 
للمواطنن. 

وهناك تعليمات حول إعداد املوازنة، وهي مفهومة للمواطنن، ولكن ال يوجد تأكيد على نشرها.

محور مساءلة اجلهاز التنفيذي:6- 
تقــدم كافــة األقســام يف بلديــة اخلليــل تقاريــر دوريــة تقريبــا عــن أعمالهــا إلــى املجلــس البلــدي، كمــا يوجــد تواصــل وتغذيــة راجعــة 

مــن املجلس.

محور قيم النزاهة:	- 
ــوذ  ــح واســتغال النف ــب تضــارب املصال ــق بتجن ــذي، وتتعل ــس التنفي ــل الرئي ــزز نزاهــة عم ــة واضحــة تع توجــد نصــوص قانوني
الوظيفــي وقبــول الهدايــا الشــخصية، ولكــن لــم يتــم حتــى اليــوم التوقيــع علــى مدونــة الســلوك اخلاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس 

البلــدي يف اخلليــل.

محور املشاركة املجتمعية:	- 
شــاركت مؤسســات املجتمــع احمللــي يف اخلليــل يف مناقشــات اخلطــة التنمويــة االســتراتيجية، ولكنهــا لــم تشــارك يف حتديــد بنــود 

املوازنة.

ــم يعتمــد سياســة  ــزال ل ــوح أمــام املواطنــن، ولكــن ال ي ــة، ويعتمــد سياســة البــاب املفت ــدي يعقــد اجتماعــات دوري واملجلــس البل
ــى اآلن. ــون حت ــا املواطن ــي يشــارك فيه اجللســات املفتوحــة الت

ثالثا: على صعيد النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل
محور كفاية املصادر:1- 

تقــوم بلديــة اخلليــل بتوفيــر اخلدمــات املتنوعــة واحملــددة يف القانــون، وتقدميهــا للمواطنــن رغــم بعــض العقبــات اخلارجــة عــن 
إرادة البلديــة. وتتوفــر للبلديــة مصــادر ماليــة وبنيــة حتتيــة ومــوارد بشــرية كافيــة بشــكل عــام، ولكــن ال يتــم حتصيــل الرســوم 

املســتحقة علــى املواطنــن بشــكل كاف، وال تلتــزم وزارة املاليــة بتحويــل مســتحقات البلديــة.
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محور االستقاللية واحليادية:2- 
 يقــوم الطاقــم التنفيــذي يف بلديــة اخلليــل بــأداء مهامــه بحياديــة ودون ضغــوط سياســية يف غالــب  األمــر. وعلــى صعيــد التوظيــف 
ــة وأنظمــة وإجــراءات حتصــن سياســة التوظيــف  مــن التأثــر مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية  توجــد أحــكام قانوني

واحملابــاة.

محور الشفافية يف نظام املشتريات العامة:3- 
يوجــد نظــام مكتــوب ومنشــور للمشــتريات والعطــاءات يف الهيئــات احملليــة، وبلديــة اخلليــل تلتــزم بأحــكام هــذا النظــام مــن خــال 

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

محور دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية )االنفتاح واملشاركة(:1- 
ال يوجــد نظــام وإجــراء فعــال يدعــم تنفيــذ وتنظيــم لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات، ولكــن قــام 
املجلــس البلــدي يف اخلليــل بعقــد عــدد محــدود مــن هــذه اللقــاءات. وبالتالــي فــإن االلتــزام بعقــد هــذه اللقــاءات محــدود جــدا.

محور جمع الضرائب:2- 
توجــد آليــات واضحــة وشــفافة جلمــع الضرائــب والرســوم، ولكــن ال تتــم عمليــة اجلمــع واجلبايــة مــن املواطنــن ووزارة املاليــة 

بانتظــام. 

  كمــا يوجــد نظــام جلمــع الضرائــب، خــاص بالبلديــة ومتوافــق مــع األنظمــة املعمــول بهــا يف الســلطة الوطنيــة، ويحمــي مــن حــاالت 
التاعــب واالبتزاز واحملســوبية.

محور حماية حقوق امللكية واألراضي:3- 
ــح رخــص البنــاء والرســوم، أبرزهــا نظــام األبنيــة والتنظيــم رقــم )6( لســنة  توجــد أنظمــة واضحــة ومحــددة ومكتوبــة تنظــم منْ
2011 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء. وبلديــة اخلليــل ملتزمــة بالنظــام املذكــور، وقــد نشــرت دليــا للمواطنــن بشــأن خدمــات 
األبنيــة. وآليــات الرقابــة واملســاءلة علــى تطبيــق منـْـح التراخيــص تتــم مــن خــال وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، وشــكاوي 

املواطنــن، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

محور شفافية اإلدارة:4- 
ــة  ــة تعــزز شــفافية املعلومــات حــول النشــاطات والقــرارات الصــادرة، ولكــن يف نفــس الوقــت تقــوم بلدي ال تتوفــر أحــكام قانوني
اخلليــل بنشــر وتوفيــر املعلومــات واألخبــار بشــكل مقبــول، ولكنــه غيــر كاٍف،  حيــث ال يتــم نشــر كافــة قــرارات املجلــس البلــدي، 

وال موازنــة البلديــة، ولــم يتــم البــدء باجللســات العلنيــة واملفتوحــة.

محور مساءلة مزودي اخلدمة العامة:5- 
ال توجــد أحــكام قانونيــة تؤكــد علــى إعــداد التقاريــر الدوريــة بانتظــام مــن مــزودي اخلدمــات، خاصــة مــن القطــاع اخلــاص. ولكــن 
تقــوم األقســام التــي تختــص بتقــدمي اخلدمــات يف بلديــة اخلليــل بإعــداد تقاريرهــا املكتوبــة والشــفهية، وترفــع بعضهــا إلــى 

املجلــس البلــدي، وهــذه اآلليــة، يف الغالــب، فاعلــة يف معاجلــة ومتابعــة املشــاكل املتعلقــة باخلدمــات.

محور نزاهة مقدمي اخلدمة العامة )نزاهة شركات القطاع اخلاص واملقاولني(6- 
يوجــد نظــام ملوظفــي الهيئــات احملليــة يتضمــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي، ولكــن ال توجــد 

مدونــة ســلوك للطاقــم التنفيــذي تشــمل موضــوع الهدايــا واإلبــاغ عــن الفســاد.

 وال توجــد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن، مثــل مدونــات الســلوك 
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وتلقــي الهدايــا واإلبــاغ عــن الفســاد، رغــم وجــود نظــام بشــأن توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة، لكنــه ال يشــير إلــى 
كثيــر مــن اإلجــراءات التــي تعــزز نزاهــة شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن.

رابعا: على صعيد مجالس الهيئات المحلية
محور توفر املصادر ونزاهة االنتخابات:

يف الغالــب، توجــد مصــادر ماليــة كافيــة لتنفيــذ حمــات الدعايــة اإلعانيــة، ولكــن ال يوجــد نــص قانونــي يُلــزم املرشــحن والقوائم 
ــزم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بنشــر التقاريــر  االنتخابيــة باإلعــان عــن مصــادر متويــل حملتهــم االنتخابيــة للجمهــور، وال يُل

املاليــة للقوائــم االنتخابيــة للجمهــور.

 كمــا ال توجــد أحــكام قانونيــة تنظــم مصــادر متويــل حمــات الدعايــة االنتخابيــة وســقوفها، واقتصــار الطلــب مــن القوائــم 
االنتخابيــة أن تقــدم كشــفا تفصيليــا يبــن مصــادر التمويــل وأوجــه الصــرف للجنــة االنتخابــات خــال شــهر مــن تاريــخ إعــان 

النتائــج النهائيــة.  

 ويف انتخابــات بلديــة اخلليــل األخيــرة،  لــم يعلــن املتنافســون عــن مصــادر التمويــل بشــفافية، ولــم يتــم تقــدمي كشــوفات تفصيليــة 
للجنــة االنتخابــات حســب القانــون. 

 وكانت فرص وصول القوائم االنتخابية لإلعام الرسمي متساوية خال احلمات االنتخابية. 

خامسا: على صعيد المالحقة والتجريم واإلبالغ عن الفساد
 محور اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد:

تنظــر محكمــة جرائــم الفســاد فيمــا يُعــرض عليهــا مــن قضايــا، وتُصــدر قــرارات يف بعضهــا، ولكــن توجــد بعــض العقبــات التــي 
تضعــف جاهزيتهــا وفاعليتهــا. 

وبخصــوص بلديــة اخلليــل، يعــي أعضــاء املجلــس البلــدي وجهــازه التنفيــذي مــا يتعلــق باإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد، حيــث مت 
إبــاغ البلديــة عــن حالتــي فســاد فقــط تتعلــق باملجلــس الســابق.

سادسا: على صعيد مهام اإلشراف والمساءلة الخارجية
محور معاجلة الشكاوى  وآليات االعتراض:1- 

يوجــد نظــام شــكاوى  معتمــد يف بلديــة اخلليــل، يتضمــن إجــراءات واضحــة ومحــددة ومكتوبــة، للتعامــل مــع شــكاوي املواطنــن 
ضمــن إطــار زمنــي محــدد، وتوجــد إدارة يف مركــز خدمــات اجلمهــور، تتابــع الشــكاوى  بانتظــام.  

كمــا يوجــد نظــام اعتــراض علــى قــرارات املجلــس البلــدي يف بلديــة اخلليــل، يتضمــن آليــات واضحــة يف تلقــي االعتراضــات والــرد 
 . عليها

إجــراءات رفــع الشــكاوي علــى بلديــة اخلليــل واضحــة وســهلة ومفهومــة للمواطنــن، ولكــن مت الــرد علــى حوالــي ثلثــي الشــكاوى  
واالعتراضــات التــي وصلــت إلــى بلديــة اخلليــل يف النصــف األول مــن عــام 2017.

محور التدقيق والرقابة:2- 
ال توجــد نصــوص قانونيــة بشــأن التدقيــق الــدوري مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، ولكــن توجــد 
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نصــوص متفرقــة بشــأن رقابــة الــوزارة علــى الهيئــات احملليــة. والتدقيــق الفعلــي مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال 
بلديــة اخلليــل ال يتــم بشــكل كاٍف، علمــا أن التواصــل  بينهمــا دائــم.

عمليــة التدقيــق والرقابــة مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي يقــوم بهــا مراقبــون أكفــاء، وتتــم تبعــا 
لألهــداف احملــددة، ولكــن ال يتــم االلتــزام أحيانــا بالزمــان احملــدد، كمــا ال يتــم نشــر نتائــج التدقيــق.

تعاقدت بلدية اخلليل مع مدقق خارجي، وتوجد وحدة رقابة وتدقيق داخلي يف البلدية.

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

توجــد خطــة ســنوية لــإلدارة العامــة للتوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي، تقــوم مبوجبهــا بالكشــف عــن املمارســات املاليــة 
اخلاطئــة يف الهيئــات احملليــة، ولكنهــا ال تغطــي كافــة الهيئــات احملليــة.

تتمكــن وزارة احلكــم احمللــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملدقــق اخلارجــي، مــن الوصــول إلــى كافــة الســجات واملعامــات 
املاليــة يف بلديــة اخلليــل، التــي توفــر لهــم كل املعلومــات. إال أن  الــوزارة والديــوان ال يقومــان بفحــص فعاليــة التدقيــق الداخلــي 
يف البلديــة، علمــا أن التعــاون بــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف البلديــة وبــن الــوزارة والديــوان، متواصــل، وبإمكانهــا 

االطــاع علــى تقاريــر وحــدة الرقابــة.

محور التحقيق يف قضايا الفساد:3- 
توجــد أجســام رســمية لديهــا القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد يف الهيئــات احملليــة، هــي ديــوان الرقابــة املاليــة 

واإلداريــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، ووزارة احلكــم احمللــي.

وقــد ُوجــدت يف بلديــة اخلليــل قضيتــان مت حلهمــا وتنفيــذ القــرارات بشــأنهما، وهــو عــدد قليــل بالنســبة للحــاالت التــي تواجــه 
الهيئــات احملليــة، ولكــن لــم يتــم الكشــف عــن قضايــا فســاد مــن قبــل اإلعاميــن، ولــم يتــم تشــكيل  جلــان حتقيــق بشــأن قضايــا 

فســاد مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي.

ــة النزاهــة والمســاءلة  ــام بثقاف ــي الع ــع الوع ــد رف ــى صعي ســابعا: عل
ــاد ــة الفس ومكافح

 محور رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط:

حســب القانــون، متلــك األطــراف املختلفــة، كهيئــة مكافحــة الفســاد ووســائل اإلعــام ومؤسســات املجتمــع املدنــي، قــدرة واســعة 
يف رفــع وعــي املواطنــن مبكافحــة الفســاد. لكــن هــذه األطــراف لــم تنفــذ تدريبــات وال فعاليــات للتوعيــة مبكافحــة الفســاد 
مــع بلديــة اخلليــل، وال يتــم تنســيق بينهــا يف عمليــة رفــع وعــي املواطنــن مبكافحــة الفســاد وثقافــة النزاهــة واملســاءلة علــى 
مســتوى بلديــة اخلليــل. كمــا لــم تقــم بلديــة اخلليــل بالتعــاون مــع أي مؤسســة مــن مؤسســات رفــع الوعــي، بتنفيــذ برامــج حــول 
وعــي املواطنــن، وتعزيــز مســؤوليتهم االجتماعيــة يف مكافحــة الفســاد، وإمنــا تقــوم البلديــة بجهــود تركــز علــى حقــوق املواطنــن 

وحقــوق البلديــة، وال ترقــى إلــى مبــادرات أو حمــات ضغــط ملكافحــة الفســاد.

تدعــم املســتويات العليــا يف بلديــة اخلليــل، كرئيــس البلديــة وأعضــاء املجلــس البلــدي، جهــود التوعيــة والتثقيــف اخلاصــة 
مبكافحــة الفســاد، ولكــن لــم يتــم تنفيــذ مبــادرات أو حمــات ضغــط تتعلــق مبكافحــة الفســاد علــى مســتوى بلديــة اخلليــل، ولــم 

يتــم اقتــراح أي سياســة لتعزيــز منظومــة النزاهــة والشــفافية يف البلديــة مــن قبــل مؤسســات محليــة.
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التوصيات
أوال: على صعيد اإلطار القانوني:

اإلسراع بسن التشريع املائم لضمان حق احلصول على املعلومات، مبا يشمل الهيئات احمللية.	 

وْضع التشريع املائم لتحصن أعضاء مجالس الهيئات احمللية من التدخات اخلارجية، السياسية والعائلية.	 

وضــع التشــريع املائــم بخصــوص احلــرف والصناعــات، مبــا يضبــط هــذا القطــاع بالشــكل القانونــي وال يتعــارض مــع القــرار 	 
بقانــون رقــم )10( لســنة 2011 بشــأن الصناعــة.

وْضــع التشــريع املائــم للهيئــات احملليــة بشــأن التــزام مــزودي اخلدمــات، وخاصــة مــن القطــاع اخلــاص واملقاولــن، بإعــداد 	 
التقاريــر الدوريــة، ملناقشــتها بفعاليــة يف مجالــس الهيئــات احملليــة.

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

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

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

تفعيــل التدقيــق الــدوري علــى الهيئــات احملليــة، مبــا يشــمل دعــم جلــان التدقيــق مبــوارد بشــرية وفنيــة كافية لســد االحتياجات 	 
الضروريــة وتغطيــة كافة الهيئــات احمللية.

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

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

ثالثا: على صعيد انتخابات الهيئات المحلية
ضبــط مــا يتعلــق بالصــرف علــى الدعايــة واحلمــات االنتخابيــة، مــن حيــث إلــزام كافــة القوائــم االنتخابيــة بتقدمي الكشــوفات 	 

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

اعتماد آلية فتْح حساب بنكي لكل قائمة انتخابية، يتم من خاله معرفة مصادر التمويل وعمليات السحب والصرف.	 

ــذي العشــائرية، 	  ــي تغ ــة الت ــم التوافقي ــة والقوائ ــوز بالتزكي ــة الف ــن عملي ــات للحــد م ــة االنتخاب ــة بأهمي ــى التوعي ــل عل العم
وتضعــف خيــارات املواطنــن. 
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رابعا: على صعيد بلدية الخليل
التوقيع على مدونة السلوك اخلاصة برئيس وأعضاء املجلس البلدي، وتلك اخلاصة مبوظفي البلدية.	 

تعبئة مناذج إقرار الذمة املالية من قبل رئيس وأعضاء املجلس البلدي، وتسليمه للجهة املختصة.	 

نشر املوازنة السنوية للبلدية، واعتماد هذه السياسة بشكل دائم.	 

زيــادة االنفتــاح علــى املجتمــع احمللــي وتفعيــل التعــاون معــه، مــن حيــث وضــع اخلطــط، ودعــم مبــادرات املســاءلة املجتمعيــة، 	 
ونشــر قــرارات املجلــس البلــدي باســتمرار، واعتمــاد سياســة علنيــة اجللســات واالجتماعــات املفتوحــة.

التأكيد على أهمية إعداد التقارير الدورية واملكتوبة من قبل رئيس وأعضاء املجلس البلدي.	 

دعم الطاقم التنفيذي يف البلدية مبوارد بشرية كافية، وخاصة فيما يتعلق بالرقابة على احلرف والصناعات واملشاريع.	 

تفعيل آليات وإجراءات الرد على شكاوى  املواطنن، رغم وجود آليات جيدة يف استام الشكاوى .	 

اعتماد آلية التصويت عند اتخاذ القرارات يف املجلس البلدي.	 

البحث عن بدائل إللزام املواطنن بدفع الرسوم واملستحقات يف مواعيدها.	 

التواصــل مــع اجلهــات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي للمســاهمة الواســعة يف نشــر الوعــي والتثقيــف بثقافــة النزاهــة 	 
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، مــن خــال مبــادرات وحمــات ضغــط وتدريبــات للموظفــن واملواطنــن علــى حــد ســواء.
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المصادر والمراجع

أوال: القوانين:
القانون األساسي املعدل لسنة 2003.	 

قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997.	 

قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005.	 

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة 2004.	 

قانون مكافحة الفساد املعدل رقم )1( لسنة 2005.	 

ثانيا: األنظمة والتعليمات:
نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية الصادر عن مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2017.	 

النظام املالي للهيئات احمللية لسنة 1999.	 

نظام موظفي الهيئات احمللية الصادر عن مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2009.	 

نظام األبنية والتنظيم الصادر عن مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2011.	 

تعليمات إعداد املوازنة للهيئات احمللية لسنة 2005.	 

دليل إجراءات الرقابةعلى أعمال الهيئات احمللية الصادر عن وزارة احلكم احمللي.	 

ثالثا: المقابالت:
األستاذ تيسير أبو اسنينة، رئيس بلدية اخلليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9. –

الســيد عبــد عبــد املعطــي أبــو اســنينة، والســيدة ســوزان العويــوي، عضــوا املجلــس البلــدي، مقابلــة شــخصية بتاريــخ  –
.2017/7/30

السيد ماهر العويوي، مستشار رئيس البلدية لشؤون البلدية، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9. –

نضال التميمي، مدير الشؤون اإلدارية يف بلدية اخلليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30. –

علي الزغير، مدير دائرة خدمات اجلمهور يف بلدية اخلليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30. –

أمجد أبو حديد، مدير الدائرة القانونية يف بلدية اخلليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/30. –

فارس شاور، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي يف بلدية اخلليل، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/9. –

ــة شــخصية  – معمــر القواســمي، رئيــس قســم الرقابــة املاليــة يف وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي يف بلديــة اخلليــل، مقابل
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بتاريــخ 2017/7/30.

إبراهيم ديرية، منسق جلنة االنتخابات املركزية يف اخلليل، مقابلة هاتفية بتاريخ 2017/8/28. –

فريد طعمة، الناطق اإلعامي باسم جلنة االنتخابات املركزية، مقابلة هاتفية بتاريخ 2017/9/26. –

ــة  – ــة، مقابل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــي يف دي ــات احلكــم احملل ــى هيئ ــة عل ــر عــام اإلدارة العامــة للرقاب عمــر ياســن، مدي
شــخصية بتاريــخ 2017/9/13.

رشا عمارنة، مدير عام الدائرة القانونية يف هيئة مكافحة الفساد، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/10/8. –

ورشة عمل عقدها ائتاف أمان يف مبنى بلدية اخلليل بتاريخ 2018/1/20. –

رابعا: المواقع اإللكترونية:
– http://www.elections.ps  موقع جلنة االنتخابات املركزية

– http://www.molg.pna.ps موقع وزارة احلكم احمللي

– http://www.hebron-city.ps موقع بلدية اخلليل

– http://www.pacc.pna.ps موقع هيئة مكافحة الفساد

– /http://www.saacb.ps موقع ديوان الرقابة املالية واإلدارية

خامسا: التقارير:
التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية 2015. –

التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2016. –

ــة  – ــي لبلدي ــز املال ــة يف 2016/12/31، املرك ــة املنتهي ــق احلســابات عــن الســنة املالي ــر مدق ــة وشــركاه، تقري ــو غزال طــال أب
ــل. اخللي

طالب عوض، النظم االنتخابية واالنتخابات يف فلسطن، معهد اإلعام يف جامعة بير زيت، 2004. –

رائــدة قنديــل، نظــام تقييــم النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي/ بيئــة النزاهــة يف بلديــة رام اهلل دراســة حالــة، مؤسســة أمــان،  –
.2014

عزيز كايد، النزاهة والشفافية واملساءلة يف عطاءات الهيئات احمللية، مؤسسة أمان، 2016.  –

عزيز كايد، النزاهة والشفافية واملساءلة يف اخلدمات التي تقدمها الهيئات احمللية للمواطنن، مؤسسة أمان، 2010. –

ســعيد زيــد وســجى يوســف، تقريــر حــول عمــل محكمــة جرائــم الفســاد وإجــراءات التقاضــي، هيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة  –
األهليــة الســتقال القضــاء وســيادة القانــون، رام اهلل، 2014
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سادسا: إصدارات بلدية الخليل:
دليل خدمات اجلمهور، 2011. –

اخلطة التنموية االستراتيجية، 2016 – 2019. –

أعمال املجلس البلدي 2012 – 2016. –

نشرات وملصقات متفرقة. –
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االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)

رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف:  2989506- 022974949 

فاكس:  022974948

غزة: شارع احللبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عمارة احلشام / الطابق األول

تلفاكس: 082884767 -08288476680

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

palestine-aman.www :املوقع االلكتروني

عناوين امان على التواصل االجتماعي 

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة -أمان

رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف:  2989506- 022974949 

فاكس:  022974948

غزة: شارع احللبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عمارة احلشام / الطابق األول

تلفاكس: 082884767 -082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine.org املوقع االلكتروني


