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تمهيد1. 
ة دوراً   ات المحلي ب الهيئ سًاتلع ادة مجتمعاته   رئي ي قي ضالً ا ف ة، ف ة     المحلي ودة عالي دمات ذات ج ديم خ ن تق  ع

يد تمكن ال         إن    .للجمهور م الرش ة الحك ة هيكلي ة، من            هيئ ة أو وطني ق ، سواء آانت محلي ا  رؤيتحقي شكل ف ته عل  ا ب

ز ت ة وتعزي ك الرؤي اد ل ات لمن خالل اعتم اطرلآلي ة وإدارة المخ ا أ .مراقب ى ن آم ؤدي إل يد ي م الرش دارة اإلالحك

ام، وإشراك              الحسن جيدة، واألداء ال ال الع ور،  ال، وحسن التصرف في الم ؤدي في    جمه ا ي ة المطاف  مم ى  نهاي  إل

ة      تحقيق   ات      ينبغي و .نتائج جيدة للمواطنين ومستخدمي الخدم ع الهيئ ى جمي ى    أن    عل ة    ال أفضل تتبن ايير اإلداري  مع

   . السليمة

  

ن ال إن ا م ديات وغيره ة والبل سلطات المحلي ة ال ات تقوي م ة المحليهيئ ر مه ذ  ،أم ى تنفي ؤدي إل ذلك ي ن ف د م العدي

سياسات  ي   أفضل بصورة  ال ستوى المحل ى الم ث،عل ة   تكون   حي اتاالحتياجات المحلي يمكن وواضحة   واألولوي

سياسات  تنفيذ ه فضل ترك   األومن  . تعرف عليها ال صعيد المحل       للمؤسسات  ذه ال ى ال ات اف  .يعل ة  لهيئ ديها    المحلي ل

ر    ديم الخدمات    اتالكثير من الخب ة،  في مجال تق ر ه   ويمكن تطوير   المجتمعي ر    ات ذه الخب ا ألداء أآث اء عليه والبن

ستوي اف ى الم ة عل وطنيينعلي ي وال ى .  المحل افة إل االأن باإلض ي األن هيئ ة ه صال  تسب لت المحلي ة ات ون نقط ك

 .الحكم والتخطيط الحكومية المشارآة في هيئاتتنسيق بين مختلف الو

 

ات  ،مياه الصرف الصحي   إدارة تقديم خدماتفي مجلس بلدي الرام   أداء   هو تقييم    ،من هذه الدراسة  الهدف    والنفاي

ة في  الصلبة   رام  مدين ي             ال سة الت د التحديات الرئي ين  تحول  ، من أجل تحدي ين    س المجل   ب وفير وب  خدمات بجودة     ت

ك،      .أفضل لمواطنيها  ذه ال   إف عالوة على ذل ى     دراسة   ن ه سلط الضوء عل م        ت م    في  بعض جوانب الحك  وزارة الحك

ديم الخدمات         والعالقتها المباشرة    و ،المحلي الفلسطينية  ة             ،واضحة في مجال تق ه في أي ذي تلعب ؤثر ال دور الم  وال

دمت البيانات والحجج الواردة في هذه الدراسة  ن اف الدراساتباإلضافة إلى  .  محليةهيئة ل   ق الي   من قب رام،  أه  ال

سؤولو س ويم ي المجل م المحل ة  الحك الل مجموع ن خ ن ، م ابالت م اث  اتورشوالمق د األبح ا معه ل نظمه  عم

شراآة مع    يي ذ ال ، في فلسطين)PPI( لفقراءمشروع النزاهة من أجل ا  جزء من   آ) أريج( القدس   -التطبيقية ذ بال نف

TIRI ان، و وم بتتذي ال وأم ه يموق ةل اون وآال دولي التع اني ال  .)DFID(  البريط

 

امج يهدف   راء        برن ة من أجل الفق ادة       النزاه ى زي در ال إل ساءلة  الستجابة و  الوا اتق دى  م ي    ل دني المحل المجتمع الم

اه، والصرف ال            خدمات  عن ولةؤالمس الرئيسة    المحلية الهيئاتو صلبة، والمي ات ال  اإيجاب ؤثر  لت صحي   إدارة النفاي

شمل   ، المستهدفةدناإلنمائية في الم هدافاألعلى تحقيق   ابلس والتي ت ل ،  ن رام ، الخلي ا  ،ال امج     .وأريح يعمل البرن

ساءلة         بشكل   دى مباشر مع المجتمع المدني المحلي لتحسين الم ا  ال ل ة  تهيئ ذآورة         المحلي اطق الم سة في المن  ، الرئي

  .بح أآثر استجابة الحتياجات المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة الحكومية على أن تصهيئاتلمساعدة ال
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  اإلطار القانوني. 2
ام     قانون يسند  سطينية لع ة الفل سلطات المحلي ة  ل ،1997ال سلطات المحلي ا في ة محدد ةمهم  نين وعشر ياثنت  ل ا  ، بم ه

صلبة ات ال وير إدارة النفاي رق ، تط ة الط يانتهاالمحلي دائق الع،وص ات والح ة المكتب ة، الترفي وام سالخ، هي الم

واق ي وتنمي ،األس تخدام األراض يط اس ا تخط راخيص ل، ته نح الت ة م ة والمهني ال التجاري صحة ، ألعم ال

ات    البيئية اء     في بعض الحاالت       ، و ومكافحة اآلف وم ببن ادات الصحية     التق دارس والعي ك،      .م ى ذل إ  باإلضافة إل ن ف

ة ات المحلي د من الهيئ دماالعدي اء وخ وفر الكهرب اه ت دوائرها و،ت المي اه الصرف الصحي ل ا ومجتمعاتإدارة مي  ه

  . عن المناطق المحيطة بهاالمحلية، فضًال

  مدينة الرام. 3
 بموقعها  الرام تتميز .هي مدينة فلسطينية في محافظة القدس، تقع على بعد سبعة آيلومترات شمال القدس الشرقية      

ة      آونها المدخل بين رام اهللا     ،ستراتيجي للغاية الا دات الم      .والقدس  ، أو شمال الضفة الغربي ة   جاور ومن البل ة لمدين

ديم وصهاريج    لمبنى آثار مائلة للعيان، زالتال من اآلثار التي     و .قلندياآفر عقب، جبع، حزما، بيت حنينا،       الرام   ق

اجر دران ومح دة و .وج رام ع ضم ال ا خربت ا، منه ة ايره ة،خرب ا  خرب ة راسأداس الم، وخرب ر س ة دي  ، خرب

ذ ومعاصر     وجدران  آلبار ات أساس  مثل ،تحتوي على العديد من المواقع األثرية     الخرب  هذه  و .الطويل ة   نبي  منحوت

 .2004)أريج، ( .في الصخر

  

ة               تعتبر   رام اإلجمالي ساحة ال ك، ونظرا    .ًا دونم 5,930ظروف الرام غير عادية في آثير من الحاالت؛ فم  ومع ذل

رام    إ ف  ،لألراضي إسرائيل    عنصري، ومصادرة      الجغرافي، وجدار الفصل ال    لموقعها ا   ن ال ى    تق حالي  2,211ع عل

ة   ًا دونم 3,719ا مجموعه  على م  اسرائيل    في حين تسيطر    ،)B(المنطقة  أراضي    ، أو ًادونم ، أو أراضي المنطق

)C( .طق  االمن)B (و)C(     بعضها ببعض،    هي متداخلة ف ،المعالم ليست واضحة )   م     انظر ج،  ()1الخريطة رق  أري

رام  يهوأال  أخرى غير عادية، مسألةوهناك  ). 2009 رام هو      ف . سكان ال سكان ال دد الحقيقي ل سمة  60,000الع  ن

ديالمجلس( ين أن ) 2009،  البل ي ح دد الف مي ع و للالرس سمة 18,000سكان ه زي ل( ن از المرآ  إلحصاءالجه

سكنية       تتضارب بشأن ا  فان البيانات المتوفرة    أآثر من هذا،    و). 2007 ،الفلسطيني لخدمات المقدمة إلى الوحدات ال

رام ي ال سجالت .ف سطيني ف از المرآزي لإلحصاء الفل ين أنالجه سكنية%  89.8 ، تب  موصولة من الوحدات ال

شبكة الصرف الصحي، وأن         موصولة% 66.1بشبكة المياه العامة، وأن      ستخدم    %20.7 ب ر االمتصاصية   الت  حف

سطيني( صاء الفل زي لإلح از المرآ س،)2007، الجه جالت المجل شير س ا ت دي بينم ى أن  البل ن 100% إل  م

شبكة  موصولة منها  % 51 بشبكة المياه العامة، و    موصولةالوحدات السكنية    ستخدم   %49، والصرف الصحي   ب ت

  .الحفر االمتصاصية
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اد                             ي ال يمكن االعتم ات الت سكان، الجدار الفاصل، والبيان داد ال ق بتع ا يتعل ة فيم ر العادي ا هذه الظروف غي  ،عليه

ذه الظروف          ( .ليةع بفا  من تقديم الخدمات للمواطنين     البلدي أعاقت المجلس  ة ه المزيد من التحليل والتوضيح ألهمي

   .) في هذه الدراسةةغير العادية التي ينبغي معالجتها موضح

   مدينة الرام 1خريطة 

  

أثر جدار الفصل العنصري 3.1

ًة ص     إ، فبداي ه الق شاف أوج ضروري استك ن ال ه م س ن دى المجل ديور ل ن  البل ة ع راءات الناجم تالل  إج  االح

ستدامة في             ة الم ق التنمي ي نحو تحقي دم حقيق ع أي تق رام، ويمن اإلسرائيلي والجدار الفاصل الذي يمر عبر مدينة ال

  .المدينة

،  العنصري جدار الفصل ببناءقوات االحتالل اإلسرائيليقيام  ال يتجزأ من مدينة القدس حتى آانت الرام جزءاً قد  ل

ق          ، رام اهللا الرئيس، ويفصل بين جانبي الشارع       -الرام وسط طريق القدس   في  يقع  الذي   دمير الطري ى ت ا أدى إل  مم

 يمتد الجدار الفاصل بطول   . بعض  عن الرئيس الذي يربط بين القدس وشمال فلسطين، وعزل الفلسطينيين بعضهم         

ديا  لرام ليصل إلى حاجز في ا آم على طول الطريق الرئيس 1 رام   ، حيث  قلن سم ال ى يق سمين، ويعزل اآلالف   إل  ق

رام             ة ال شون   (من الفلسطينيين الذين يعيشون على الجانب األيمن من مدين ذين يعي ى جانب القدس من      أولئك ال عل
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رام          (الذين يعيشون على الجانب األيسر      عن أولئك   ) الرام ة من ال ج،  ) (الذين يعيشون على جانب الضفة الغربي أري

(2004.  

  

وم ت ةاإلدارةق رائيلية  المدني ات الب اإلس سطينيين، ةهويصرف بطاق ع الفل اء" لجمي ة الزرق دس " الهوي سكان الق ل

ديا      ن  إ .لسكان الضفة الغربية  " الهوية الخضراء "و الدخول أو الخروج من الرام والشمال الفلسطيني عبر حاجز قلن

ة الخض     وجود  أو حزما جنوب رام اهللا  يستلزم       ،العسكري سبب و .راء الهوي ع الطرق األخرى،          ب ن اف  إغالق جمي

زيد من ي مما" لحدودلآعبور " وما تم فرضه ،جتياز نقاط التفتيشال من الوقت كثيرالسكان يضطرون إلى قضاء ال    

ة في      300فهناك  وعالوة على ذلك،     .عزلة الرام  ل الصمود        عائل رام     حي جب م عزلهم   في ال ا  ،   خلف الجدار    ت مم

.لعودة إلى منازلهمل ًا الممغنطة يوميهويات استخدام الإلى همضطري

  

تماما عن الضفة الغربية، ودمر االقتصاد  القدسمدينة  حول الرام الذي أقيم جدار الفصل العنصريلقد عزل 

الذين  ،غير أهل الراممن الرام مستأجرة الشقق السكنية والمباني التجارية في آانت فقد  .واالستثمارات في الرام

  . بين رام اهللا والقدس المميز لالستفادة من موقعهافيهااجر وسبل آسب العيش أقاموا المت

  

سر من               آانوا  ن الذين   يالمقدسيالفلسطينيين  ف ى الجانب األي رام، عل انو صل، و  اجدار الف  اليقيمون في ال  يقومون   اآ

ال تجاري عبأ بحوا ، أةم ا   ص ارين، إم ام خي وقهم   ي أنأم ن حق وا ع ي اتخل ى ف اظ عل ةلحف ة (دس  الق هوي الهوي

ال     أو بيع   ) اإلسرائيلية ة في     همممتلكاتهم بما في ذلك أعم ة  التجاري لعيش والعمل في القدس     لل انتق ال وا،رامال  مدين

ة       وهكذا فقد   . هامرافق المدينة وخدمات  ن  ئهم ع إقصالتجنب   ال التجاري ائنه    في تجار وأصحاب األعم رام زب  من   م ال

م استكمال        من   ونتمكنيال  باتوا  القدس والقرى المجاورة، الذين      د أن ت رام بع اء ال الوصول إلى ال . صل اجدار الف بن

ة،      ع صل حول الرام يمثل عزلة تامة لمدينة القدس          افالجدار ال  آما أن   ضفة الغربي د وجد     ن ال ذا فق ي وله  ونالمقدس

زول  ا مع سهم إم رام أنف كان ال ن س دس، أو ينم ة الق ن مدين رين ع ن مجب رام م ي ال ازلهم ف ادرة من ى مغ ل  عل  أج

ى سهيالتالحصول عل دس   الت ة الق دمها بلدي ي تق ة الت صحية والتجاري ة وال رائيليةالتعليمي د  .اإلس سبب وق ذا  ت ه

  .الوضع في آارثة اقتصادية في الرام
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  جدار الفصل العنصري في الرام: 1صورة 

 

Applied Research Institute- Jerusalem  
ARIJ, 2009 

Urbanization Monitoring Department  
www.arij.org  

   والتحدياتألداءلتقييم : مجلس بلدي الرام. 4
ي ظل  ر الطبف ذه الظروف غي ة، فآل ه ة انيعي ة المقدم ستوى الخدم ة بم ديات أخالقي ط أي تح ه من الصعب رب

م      نه أ إال. لسكان الرام  ع      من المه م           األحوال في جمي ادئ األساسية للحك يد    أن تحدد المب ة      الرش ة محلي ، في أي هيئ

سلطات تعم     ، لمعرفة ما إذا   لتقييملهيكلية أو معايير    بوضع  وذلك   م ال        آانت ال ادئ الحك ل لمب يد ل وتمتث ن إذا ف  ل . رش

يد       البلدي   عمل المجلس  تقييم   علىستعمل  هذه الدراسة    م الرش شفافية   حول  بما يختص بممارسات الحك ة وال النزاه

ا المجلس            ،والمساءلة ي يعمل به دي   وآذلك نظم مشارآة الجمهور الت ضا  سلطت سو.  البل ى التح       أي يات د الضوء عل

     . الت النفايات الصلبة والصرف الصحيحقيقية أمام تقديم خدمات أفضل في مجاالمعيقات وال

  قدرات مجلس بلدي الرام  4.1

ام            1996 عام    البلدي تأسس المجلس  نهم   ،  عضواً 15يتكون من   ، و2005، وانتخب المجلس الحالي في ع من بي

يدت ا . انس ي المجآم د ف ًا50لس يوج امًال15، و موظف صورة ال  ع ون ب سويتكون  .ةمناوبيعمل ديالمجل من   البل

       .، الهندسة، المالية، الصحة والبيئة، والخدمات العامةةالقانونيالدائرة اإلدارة، : قسام التاليةاال
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اه الصرف الصحي     وإنشاء   هو المسؤول عن خدمة إدارة النفايات الصلبة،          البلدي المجلس  .وإعادة تأهيل شبكة مي

  .دراسةهذه ال المياه لن يتم مناقشتها في ةدمخن فإلهذا ، تقدمها مصلحة مياه محافظة القدسف المياه، ةأما خدم

  

ة           والكفاءة  إلى  فتقر  تالمجلس هو هيئة محلية ضعيفة       درات التنفيذي شرية، والق ة والب وارد المالي ، البنية التحتية، والم

ود و رئيس يع سبب ال ى ال ك إل ي ذل اءة ف ة الكف سوقل يادة المجل دم س ديع ى أراضيه ب البل ذا، . ةآاملصورة  عل ل

املة الستكمال      البلدي فالمجلس ة  غير قادر على وضع وتنفيذ خطة ش ا في     آاف ة، بم ة للمدين ة التحتي ا   البني ات  ه النفاي

صحي   صرف ال شاريع ال صلبة وم ة ف. ال رائيليةالحكوم ر األراضي اإلس زال تعتب سطينية ال ت ا   الفل ة بأنه  المحتل

ا " ازع عليه سيطر  و،"أراض متن ة     ت ى المنطق ة عل يطرة آامل رائيل س ل ) C(إس ي تمث وع  %59 الت ن مجم  م

  .1967األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

  

من الصعب ربط التحديات  لذا ف .الرام أشد خطورة أثرها على هذه القيود تؤثر على معظم المدن الفلسطينية، ولكن

ل  أي ق عيالظروف ت، حيث ان هذه    الرام فيمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين     باألخالقية   ه    لنزلتحلي ا أن ة، آم اه

اء االهمل بعض   يمن الصعب على سبيل المثال تقييم ما إذا آان المجلس            سيادة      حي ى ال ار إل سبب االفتق سبب  ، ب  أو ب

.االفتقار إلى النزاهة

  PPIلقطاعات المستهدفة في ا  فيتقديم الخدمات 4.2

  دارة الصرف الصحي  خدمة إ1.2..4

رام بت ي ال دي ف وم المجلس البل ة اليوفيق صحير خدم باب عدو. صرف ال دة ألس اءة إفي ر للكف ة تفتق ذه الخدم ن ه

م   ن  إبطبيعة الحال ف  و. والتغطية والموارد واإلدارة   اءة هو جدار الفصل العنصري             أه ة الكف  ،اإلسرائيلي سبب لقل

ل  شبكة الصرف الصحي في      نشئت  أ. مجلسهاعلى  بالتالي  المدينة و  على   ثر فعالً أالذي   رن    اوائ ات من الق الثمانين

ة    51%حوالي    إال   تغطي   ال ن الشبكة  فإ اآلنولغاية  ،  لماضيا ان         و.  من المدين  نامختص يوجد في المجلس موظف

  . بشبكة الصرف الصحي

  

ب بكة صرف صحي، فإحين يطل د ش واطن تمدي داره ثالث أي م ة مق تراك خدم دفع اش ه ي انيرةن تراك . ³م/  دن اش

وجد أي رسوم أخرى يترتب    اء خدمة الصرف الصحي، فال ي هو المبلغ الوحيد الذي يدفعه المواطن لق      الخدمة هذا 

إ       .آاشتراك شهري المواطن دفعها   على   صليح أعطال، ف صليحات دون أن     حتى في حالة طلب ت وم بالت ة تق ن البلدي

  .تكلف المواطن تكاليف التصليحات
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تفادة من خاصية       في الرام    عبر الشبكة    الصرف الصحي يتم تصريف مياه     ة باالس ي هي أسهل وأ      وا ،الجاذبي ل  لت ق

ط      االستفادة منها ف   يمكنخاصية  وهذه ال . آلفة اء شبكة صرف صحي لألراضي            . ي األراضي المنخفضة فق ا بن أم

دة   فإنها  المرتفعة   ة معق ا      ،عملي ستطيع المجلس تحمل نفقاته ذا ف  .  وال ي دعم من المؤسسات      إله ن المجلس ينتظر ال

  .  من المدينةآلخرالنصف لتخدم اشبكة الصرف الصحي إلنشاء المانحة 

  

ة  ةأيفي تنفيذ مدينة الرام على أموال المانحين ومشاريعهم   تعتمد   ة تحتي انحين ليست    إال أن .  أعمال بني شاريع الم م

ابقاً     إضافة. جزء أو أجزاء منها   ل بل   ،مدينة بأآملها  لخدمة   مصممة ذآورة س سيادة الم اك سبب    إلى قلة ال ، آخر ، هن

دي  مشكلتان للمجلس الذي ينشأ عنه    و. ن الرام وهو التعداد الحقيقي لسكا   ال  أ ا   : البل ى أم اك أجزاء   هي أن  ، فاألول هن

ة وواسعة القطر،               موصولة   من المدينة    وات صرف صحي حديث شبكة قن شبكة          وب صلة بال ة مت شبكة الحديث ذه ال ه

ة شام     ةالثانية هي أن الرام لن تحصل على أي       و. ضيقةقطار ال ذات األ الرئيسة القديمة    . لة في وقت قريب     بنية تحتي

ذلك ،  األرض الشوارع وحفر قنوات في      إزالةشبكة صرف صحي يتطلب     فإنشاء   رام    ت أن فمن الصعب      وب ع ال تمت

  . جاهزةما آان قبله من بنية تحتيةأن آل مشروع صرف صحي جديد يهدم حيث ببنية تحتية سليمة ومستدامة، 

  

ع ب أ تق ة  نابي سة للمدين صحي الرئي صرف ال دار ال  ال ف الج د خل اول  ًافاصل بعي ن متن س أ ع دي المجل ديي .  البل

شبكة     مثل انسداد أو   ، مشاآل ةفالمجلس ال يستطيع التصرف في حال حدوث أي        ه     و.  عطل في ال ستطيع فعل ا ي آل م

  .2)  رقمصورةانظر ال( . البلدي متعاونة مع المجلسالتي هي في العادة غير و،هو أن يخبر بلدية القدس بالمشكلة

ى المجل     الكثير من المسا   ع في المنط     آن التي تقع ضمن حدود المجلس وعل ا، تق ة له ديم الخدم ة  س تق ذا ال  ) C(ق ل

ا ي دمات له ديم الخ ن تق س م ى أي  . تمكن المجل ساآن ال تتلق ذه الم دماته ا  . خ ستطيع الوصول إليه س ال ي المجل

  .ن يستجاب لمعاناتهموإسرائيل ال تأبه بأمرها، فسكانها منسيون يعانون دون أ

  

رام         يشبكة الصرف الصح  ني  تعا ون   .  من سوء استغالل وسوء استخدام من سكان ال م يلق شبكة    فه ي أ ة أي   في ال ء اش

ى خطرة          سواء آانت    ابغض النظر عن طبيعته    ة أو حت ة، تجاري دواجن والمواشي         . نفايات منزلي سالخ ال ا أن م آم

سداد في ا   مما يتسبب    ،شبكة الصرف الصحي  عبر  من نفاياتها   تتخلص   شبكة  ن ذي      األ ، ال ى     مر ال ؤدي إل ضان ي ها في

دي  للمجلسعالية   متسببة في تكاليف     ،بشكل متكرر  اً .  البل ا               تقريب وم به ي يق صيانة والتنظيف الت ات ال  نصف عملي

شبكة          البلدي المجلس واطنين لل ك    باإلضافة .  هي بسبب سوء استخدام الم ى ذل اه         نإ، ف   ال سكان يتخلصون من مي  ال

ر تصريفها في شبكة ال      األ سبب بضغط    ،صرف الصحي مطار عب ا يت اد  مم شبكة ي  آبوإجه اً . ر لل  لمسؤولي  ووفق

  .المسائلهذه حول  تم توعية بعض المواطنين شفهيًا فقد ،البلديالمجلس 
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اون مع المجالس         حاول  لقد   شاء    ،األخرى في محافظة القدس عدة مرات           المجاورة   مجلس الرام وبالتع حطة  مإن

ي    جل اطاق واسع، من أ  على ن  لتنقية المياه العادمة   اد  ،لتخفيف من العبء البيئ شحيحة    وإيج اه ال ة للمي وارد بديل ،  م

ة    وإعادة شري      ألغراض   المعالجة   استعمال المياه العادم ر االستعمال الب ك ال  أن، اال  أخرى غي ع تل  محاوالت  جمي

    .اإلسرائيليالجانب  التي يفرضها  بسبب العراقيل،باءت بالفشل

  

  دمة في الرامالمياه العا: 2صورة 

  

Applied Research Institute- Jerusalem  
ARIJ, 2009  

Urbanization Monitoring Department 
www.arij.org 

   النفايات الصلبة إدارة خدمة 2 .4.2

صلبة      يوفر المجلس خدمة     ة   إدارة النفايات ال ة   و .في المدين غ آمي ي        تبل صلبة الت ات ال تج  النفاي اً تن ة   في   يومي المدين

ة   .ًاطن  50 -40 صلبة 215يوجد في المدين ات ال ة للنفاي ا   حاوي ة  50، منه ا   حاوي ات3 م3سعة آل منه   من النفاي

صلبة ا  25و، ال ل منه عة آ ة س صلبة3 م2 حاوي ات ال ن النفاي ا  140، و م ل منه عة آ ة س ات 3 م1 حاوي ن النفاي  م

ات موزعة حس       .الصلبة ازل  هذه الحاوي شارع    / ب عدد المن ة، وحجم ال اآن التجاري ات   توضع بحيث . األم  الحاوي

ور ا         األضيق في الشوارع    األصغر شارع حتى تتمكن مرآبة النفايات الصلبة من عب دي ب      . ل وم المجلس البل جمع  يق

ًاال رتين يومي صلبة م ات ال ذلك نفاي وم ب شرااثن، ويق امًالون وع سن ع ي المجل ك.  ف سيمتل ات  المجل ع مرآب  أرب

صلبة            ، ومرآبة لجمع النفايات   ،ن لضغط النفايات  امرآبت :لنفايات الصلبة ل ات ال ل النفاي رة لنق  ومرآبة ضاغطة آبي

  .  وعشرين طنًاة وتتسع هذه المرآبة لخمس، آم عن الرام12الذي يبعد و ،لمكب العيزرية

ة المكب  سعته ال قد تجاوز تمتلك إسرائيل مكب العيزرية الذي تستعمله عدة مدن في محافظة القدس، و    وال ،محتمل

  في آل ًانقل خمسة وعشرين طن النفايات سيارة، وتستطيع آم  12المكب عن الرام يبعد. يستطيع استيعاب المزيد
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اً   نقل مما يعني أن السيارة ت     ،مولةح ع    ، للمكب   حمولتين يومي اً      48 بواق سيارة يومي م لل غ الرسوم     و. آ  شيكالً  25تبل

  . في اليومشيكًال 1,250لكل طن من النفايات، مما يعني أن المجلس يدفع 

  

ات   هناك  ن   أ اآم ة       خرى  أ عدة عقب ام خدم رام    إدارة تقف حائال أم صلبة في ال ات ال ات فالمر.  النفاي وفرة آب  ال  المت

دة    قيام  ، مما يعني    بالنسبة للنفايات الناتجة يومياً   السعة   الرام، وهي صغيرة      حاجة تكفي لتغطية   نقالت المرآبات بع

  .قديمة وبحاجة إلى صيانة مستمرة، إضافة إلى أن هذه المرآبات يوميًا

  

ل إدارة وجمع ال        البلدي بفرض رسوم شهرية على آل أ        يقوم المجلس  ات  سرة مقاب درها  ال نفاي  شيكال  250صلبة ق

املة   تغطي مصاريف خدمة إ   ن هذه الرسوم     البلدي فإ   لحسابات المجلس  وفقًاو. سنويًا  دارة النفايات الصلبة تغطية ش

دفعها ون ب زم المواطن ال الت ي ح سبة ن إال أ. ف ك ن دفع تل زمين ب رام الملت ي ال وم ف اوزالرس  يخطط%. 10 ال تتج

صلبة     ال يوجد . 2010باة في سنة مجلس الرام لتوظيف ثالثة ج  ات ال دوير النفاي شاريع لت ة م ادة  إ أو ،في الرام أي ع

شاريع في           مساعي   ل إسرائيل وتعطيل   ، المادية اإلمكانياتسبب نقص   ها، وذلك ب  استعمال ك الم ل تل شاء مث ة  إن منطق

)B.(  

  ؟نومقيم وأ نو مواطن:مشارآة الجمهور في الرام3.4  

ة   من العناصر الحيوية لمساء    ات المحلي شارآة الجمهور للوصول     ، لة الهيئ ل م ى  تفعي ة   أفضل إل ستويات الخدم  م

واطني  ، تواصل مالئمة مع مجتمعهاأساليبعلى الهيئات المحلية تطوير   ف. المقدمة  لتحافظ على عالقات قوية مع م

ات المجتمع               حيث  . ومؤسسات المجتمع  سمح لكل فئ شارآة  بيشجع التواصل مشارآة المواطنين، خاصة حين ي الم

ل    من المجدي و. على قدم المساواة   شة موضوع      قب ة           مناق م الديموغرافي رام، فه شارآة الجمهور في ال سكان  (م  )ال

  .  البلديموارد المجلس أيضًا يحجم وإنما الذي ال يعيق مشارآة الجمهور وتعاونه فحسب، ،المعقدة في المدينة

  

امتهم إل االكثير من المقدسيين يفضلون اتخاذ الرام مكان    ك ق سبب  ، وذل اليف    ب ة مع    انخفاض تك ا مقارن شة فيه  المعي

ي  ودة ف ك الموج ةتل دسمدين سطيني.  الق ؤالء الفل يوه دفعون نفس ون المقدس ا(ضريبة الن ي دفعها )األرنون ي ي  الت

ك   .  من ميزانية بلدية القدس المخصصة للخدمات  %50  حواليبتساهم الضريبة اإلسرائيليون، وهذه  إ ومع ذل ن ف

ى       و المقيم  يحصل اإلسرائيليون  بينما   ،من هذه الميزانية    %10 يتلقون فقط    طينيين المقدسيين الفلس ن في القدس عل

ة 4-6 ن الميزاني ر م رات أآث يين   م سطينيين المقدس ى .  المخصصة للفل ا أن عل ديم  آم يين تق سطينيين المقدس الفل

ت إأوراق د   تثب ى الخ ن الحصول عل وا م دس ليتمكن ة الق ي مدين امتهم ف ضمان ق ن ال ة م ساعدات المقدم مات والم

ن المقيمين في  إوعليه ف.  التأهيلوإعادة األمومة،استحقاقات ، عالوة الطفل، مثل  االجتماعي االسرائيلي في القدس   

  .)2004أريج،  (الرام يدفعون الضريبة دون االستفادة منها
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يو   سطينيون المقدس ذا، فالفل رام  له ي ال شون ف مياً  ،ن يعي ك رس سجيل ذل ن دون ت سروا  ، ولك ى ال يخ وقهم  حت حق

رام   في  سبب تذبذب   ي هذا الوضع    .وامتيازاتهم االسرائيلية آمواطنين في القدس     رام      . عدد سكان ال فحسب مجلس ال

  .  نسمة18,356 حسب اإلحصاء الفلسطيني  عددهمبينما ،نسمة  60,000ن عدد السكان هو إف

   

دي لسكان ومجلس هذه المعضلة السكانية سببت    شاآل،     بل رام عدة م ة ال ا   مدين رقم     أوله د ال ي يعتم م المحل  أن الحك

يخصص عائدات سكان الرام، مما يعني أن الحكم المحلي       ل آعدد   الوارد في اإلحصاء الفلسطيني     نسمة ""18,356

رقم        ذا ال ى ه دات من المو      و. الرام بناء عل ذه العائ ى دخل المج       األراضي صالت وضريبة     اه ؤثر عل دي  لس  ت   البل

ر شكل آبي ا أ. ب ى اإل ن آم دون عل دوليين يعتم انحين ال ميةالم صاءات الرس شاريع   ،ح م الم دد وحج دد ع ا يح  مم

  . خاصة مشاريع الصرف الصحي،المنفذة

  

ة القدس دون              إ، ف وآما ذآر سابقاً    لهذه الدراسة،  األهم ي وه هاثاني دفعون الضرائب لبلدي ن سكان الرام المقدسيين ي

في  مقابل الخدمات التي يتلقونها آسكان  الرام بلدي رسوم لمجلسةال يدفعون أي  في حين   ،  هامن خدمات أن يستفيدوا   

شارآتهم في     ساسية حيال    هي العقبة األ   الحقيقة المهمة عن سكان الرام    هذه  . الرام دينتهم   م م م إ     . حك ع ف ي الواق ن فف

سكان الرام ينقصهم الحس ن من هنا فإ. ن مواطنيالمدينة يعتبرون أنفسهم مقيمين في الرام وليسوا   الكثير من سكان    

مخطئ  ن الحاسبو ي وال يقلقون على مستقبلها  ال  فهم  تحسينها،  ى  لعوالعمل  بمدينتهم   الذي يدفعهم لالهتمام     نتماءإلبا

  .  للغاية صعبًافي حقها، مما يجعل تفعيل مشارآة الجمهور أمرًا

       

اً وو. زال محدودًايال أما دور المجلس في تفعيل مشارآة الجمهور ف    اد    ،لين في المجلس  و لمسؤ فق د اعت المجلس  فق

د ة عق تماع العلني سات االس أتونال أن ، إ بعض جل سكان ي طال دمات   فق ه خ دم تقديم س لع اد المجل شكوى  وانتق  لل

 وألسباب أنه  ،  ومن الجدير بالذآر  . لتغطية تكلفة هذه الخدمات    عليهم   ستحقما ي  بينما هم أنفسهم ال يدفعون       ،مقبولة

شل في جمع رسوم          البلديات الفلسطينية ن الكثير من    إ ف ،عديدة سياسية وثقافية   .  والضرائب   الخدمات  تعاني من الف

سبة      مقارنة ، وهذه نسبة متدنية جدًا فقط %10في الرام   سبة التحصيل   حيث تصل ن   ا ن ديات أخرى تصل فيه  مع بل

  . الموضحة سابقًاو الرام  المعقدة فيلديموغرافيةاهذه النسبة هي نتيجة و%. 60  إلىالتحصيل

  

والمجلس يحاول يقومون بأداء واجباتهم،    ال أنهم حيثرائهم،   آ تعبير عن بال مخولينغير  السكان  ن  أ المجلس     يرى

وارده   يقدتلبوسعه  آل ما    ذلك ف   . المحدودة م خدمات مقبولة بم ة   طرق  ن إنتيجة ل شارآة الجماهيري ا   الم ي يتبناه الت

ة             ف .قليلةالمجلس   ا أن   . المجلس ال يخاطب الجمهور مباشرة عبر جلسات استماع دورية أو اجتماعات هيئة عام آم

في و. لكترونية ال زالت قليلة    في صفحة المجلس اإل    اإلعالناتنشرات التوعية أو     من خالل    التواصل غير المباشر  

  . إلنشاءن صفحة المجلس االلكترونية ال زالت تحت ا فإحتى نشر هذه الدراسة،والواقع، 
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ن  الرغم م ين التواصل المناسب ضعف ب سب سكانو المجل ن ف، ال صاف اإلم ديات ن ع البل ة م ه مقارن ذآر أن أن ن

ل  ستهدفة من قب إPPIاالخرى الم سا، ف ى موقف م افظ عل ابيد وإنن المجلس يح شروعيج رئيس المجلس.  للم  ف

سام  ورؤساء   ،د شاهين   السيد سرحان الساليمة، والمدير المالي واإلداري السيد مهن        البلدي  وأعضاء المجلس   ،األق

 ،رئيس المجلس الذي حضر اجتماع المجموعة المرآزة وخاصة  . ، وساعدوا في  تنفيذها    PPIشارآوا في فعاليات    

  .وتقبل النقد من السكان برحابة صدر

     دور المجتمع المدني1..4.3

ور، و       دور المجتمع المدني مهم في تعزيز وبناء ثقافة المشارآة والثقة          ة والجمه شجيع  بين الهيئة المحلي ساءلة   ت  الم

ا يطلب        وتزداد أ . للمحاسبة في استعمال السلطة    ة ضعيفة، فحينه همية هذا الدور حين تكون الهيئة المحلية أو البلدي

  . من المجتمع المدني التدخل لبناء العالقات والشراآة مع الهيئة المحلية ومع الجمهور

  

ة      في مدينة الرام    لس البلدي   إن المجتمع المدني والمج    ع في المدين ر الواق دور وخاصة  . ينقصهما المقدرة على تغيي

ان واضحاً      ،المجتمع المدني الضعيف   ذي آ ات         ال ذ فعالي ا  PPI خالل تنفي ل مؤسسات المجتمع           فيه ان تمثي د آ ، فق

ة   ن فإففي الواقع، .  جدًاقليًال المرآزة  PPI المدني في مجموعة رام  عدد المؤسسات الفاعل  ال يتعدى خمس    في ال

رام               تحيث انتقل  سوأ،  أ األمور  جعل  جدار الفصل  ن  آما أ . مؤسسات دني من ال ر من مؤسسات المجتمع الم  الكثي

ة      ا   أ. الى القدس لسهولة التنقل والحرآ دني        م رام الم و   ،الجانب المشرق في مؤسسات مجتمع ال ا مؤسسات   فه أنه

زة      التمثيل النسوي آان واضحاً    ف. صالتخصفي التمثيل أو في مجاالت       سواء   نسوية  في نقاشات المجموعة المرآ

         .  ) 3 رقمصورةانظر ال (التي آانت تقودها النساء

  نقاشات المجموعة المرآزة بقيادة النساء3: الصورة 

 

 14



   العالقة مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية4..4 

رام   اإلسرائيلية فالسلطات  . له على حد سواءطينيةالفلسو اإلسرائيليةالمجلس من تجاهل السلطات يشتكي  ر ال  تعتب

رام جز   جبات السلطة الفلسطينية، بينما ا من الضفة الغربية ومن مسؤوليات وو    ًاءجز ر ال  ءًاالسلطة الفلسطينية تعتب

ذا هو    .موقع بال    مما يجعل الرام فعالً    ،اأي دعم أو مساعدة في صراعه     لها  توفر   وال ،من القدس المحتلة   سبب    ه  ال

رام                     دي ال سمى مجلس بل سطينية ت ة الفل سمية    . في أن الهيئة المحلية في الرام وبعكس معظم الهيئات المحلي ذه الت فه

 بينما آل التجمعات     ، تعتبر مدينة القدس هي البلدية الوحيدة في محافظة القدس         اإلسرائيلية، ألن الحكومة    إسرائيلية

  .آالرام بغض النظر عن عدد السكان "مجلس بلدي"  تطلق عليها األخرىنية االسك

  

سبب               ضا ب سبب الجدار الفاصل، ولكن أي ط ب يس فق شاآل ل اني من م ي هي أحد   ،"قضية القدس  "فالرام تع  ى الت

سطيني اإل    الست االساسية  قضايا مفاوضات الوضع النهائي    ذه     . سرائيلي  العالقة في الصراع الفل ق به ا يتعل ا فيم أم

سكانية  ،دور وأداء المجلس  د  الدراسة، فوضع الرام قد عقَ     ابقاً   خاصة فيما يتعلق بالمعضلة ال ذآورة س المجلس  .  الم

سكان من         تغير اإل يعلى أمل أن     ،الوزارةعرض المعضلة على     ى    18,000حصاء الرسمي لل سمة،  60,000 إل  ن

راً  أل يحدث أث ر س ذا التغيي ل ه ًا إن مث وارد وإيجابي ى م رادات عل س ي وزارةإال أن . المجل م تال دة ست ل جب لمناش

 18,356هو و،  الفلسطينيحصاءالجهاز المرآزي لإليصدره ذي  الرسمي الرقملاعتمد ت ابأنهذلك  ةالمجلس، معلل

ي    إصدار في أنه يعتمدعلى ذلك، فهو اإلحصاء  رد أما. آما هو مذآور سابقاً  نسمة    ات المسح الت  أرقامه على بيان

ًال ا فع م جمعه ن ، ت يينولك سطينيين المقدس ة ال ي الفل ون بتعبئ تمارات قوم سطينية اإلحصاءاس ى ال  الفل دوا حت يفق

  . امتيازاتهم اإلسرائيلية

  

ق       ن  إ، ف األحوالجميع  في   د خل ساً هذا الوضع ق ين المجلس و   لب وزارة ب تهم المسؤ  ف . ال وزارة ن في  يلوالمجلس ي  ال

ي تخصيص  التحيز ف والب دياتاألم ة،  األخرى للبل والأن معظم و المختلف ي شمال  موجهاألم ديات ف ة نحو البل

ذه              .  هم من المناطق الشمالية    الوزارة مسؤولين معظم   أل،  الضفة الغربية  ة وصحة ه ة مدى دق من الصعب معرف

ر    األشخاص من    وتوظف عدداً  ،علة وغير منظمة  ا أنها وزارة غير ف    الوزارةولكن سمعة    ،االتهامات ؤهلين  غي  الم

  . الدوامأثناء "قراءة الجريدة"الذين ال يفعلون شيئا سوى 

  

ذلك ف د إل ن المفي ه م اءن ى إلق ضوء عل سطينيأداء بعض ال ي الفل م المحل د . وزارة الحك س فق وزارة  تتأس ام ال ع

د  بهدف   ،1994 ة عن ات المحلي ساءلة في الهيئ شفافية والم شاءتطوير ال سطينية  إن سلطة الفل ام و. ال من ضمن مه

وانين وسياسات          والت ،، مراقبة ورصد عمل الهيئات المحلية     الوزارة ل لق وزارة أآد أن هذه الهيئات تمتث سلطة   ال وال

ة، مع           ديتصب الوزارةآما تقوم   . الفلسطينية ات المحلي سطينية    ق الميزانية السنوية لكل الهيئ ة الفل ات المحلي أن الهيئ
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ط  % 15الي تقدر بحو الوزارة من السلطة الفلسطينية و    المخصصة األموالف ،المرآزية إلى حد ما   ال تتمتع ب  ماليًا فق

  . من موارد الهيئات المحلية الفلسطينية

  

ة               و لمسؤ وفقًا ة آافي ات متابع وم بعملي وم   أنالمفروض   فمن   . لين في الوزارة الذين تمت مقابلتهم، فالوزارة ال تق  تق

اح   بشريمكانيات مادية و مما يتطلب إ،هيئة محلية 517ألآثر من شراف والمراقبة بدور اإل  دى ة أآثر مما هو مت  ل

شارة         إالمراقبة السليمة ف  ولضمان  . الوزارة ة واالست رة المراقب وزارة وخاصة من يعمل في دائ  من  ،ن موظفي ال

دائرة                 ذه ال ة، ه ات المحلي ة لكل الهيئ ارات دوري ضم  المفروض أن يقوموا بزي اً ت سمح   ،  موظفين ة أربع حالي ا ي مم

م     إته، فوحسب مسؤول تمت مقابل. بزيارة واحدة في السنة لكل هيئة محلية    ة ل ات المحلي ا   ن بعض الهيئ تم زيارته ي

              .   أربع سنواتذمن

          

وزارة          الوزارة أآدوا أيضاً   ومسؤول م     على أهمية تمكين الموظفين في ال اً .  من عمله اج    حالي وزارة   وموظف ، يحت  ال

ة       سنة           . لتدريب خاص يتعلق بتحليل الميزانية العام د خالل ال دورات تعق ر من ال وزارة   آثي ذه   ، لموظفي ال  ولكن ه

وزارة، ف           على ذلك، ووفقاً   عالوًة.  المال العام  إدارةالورشات ال تتناول قضية      ابالت مع مسؤولي ال سألة   إ لمق ن الم

سطينية                     سلطة الفل وزارات أو ال ة أو ال ات المحلي ام في الهيئ رون     ،الرئيسة فيما يتعلق بموظفي القطاع الع م يفتق  أنه

  .ة واإلحساس باالنتماءإلى الحوافز والمبادر

      

سنوي   في  دارية   ديوان الرقابة المالية واإل    يضًاموظفي الوزارة استنتجها أ   لالكفاءة  نخفاض  ا ر ال ام   ل التقري  .2008ع

وزارات        ًا يتضمن تقييم  ريرالتق داخلي لل دقيق ال ة    ، لنظام الرقابة والت ات المحلي دني       ، والهيئ  ومؤسسات المجتمع الم

التق       باإل. لرئاسة  ومكتب ا   ،الفلسطينية داخلي، ف دقيق ال ى أمور          ريرضافة للت سلط الضوء عل ة   إضافية  ي ق ببيئ  تتعل

  .  ونظم الكمبيوتر،الموظفين قدرات ، الهرم التنظيمي، آالوصف الوظيفي،الرقابة

  

  :ما يلي ريرأظهر التقفيما يتعلق بوزارة الحكم المحلي، فقد و

  

د  -1 ين الوال يوج صل ب اتاف ه الخصوو، جب ى وج ات ال صعل ةواجب رخيص ألصول كفال سجيل، الت ، الت

  .مختلفونأو يؤديها أفراد /  و، عن بعضها البعضفصلهامعينة ال يتم 

ضمان         ف. ال يوجد سياسة سليمة ومالئمة لتعيين الموظفين       -2 الوزارة ال تتبنى عملية توظيف عادلة وشفافة ل

ؤهلين ف الم ف . توظي ة التوظي تم فعملي سبال ت وائحح ضع ألي وضوح  ، لة داخلي ل ة ال تخ ذا فالعملي

 .  وتحديد المتطلبات العامة والمهنية الخاصة،الشواغرعن  آاإلعالن ،باإلجراءات

  .ال يوجد تناسب بين المؤهل والمسمى الوظيفي لبعض الموظفين -3

  .     ال يوجد تقييم فعلي لألداء -4
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   االستجابة.4.5 

وح   يتبع  واتضح أن المجلس تم عمل عدة مقابالت مع عينة صغيرة من سكان الرام،     اب المفت ه  ،سياسة الب  وموظفي

شك            ق وحدة ال واطنين عن طري دى المجلس      حيث يوجد      .وىايقومون بمساعدة الم  وحدة شكاوى لتلقي شكاوى       ل

سكان  سكان و. ال ان ال اتف أنبامك ر اله شتكوا عب ة   أو ، ي تمارة شكاوىمن خالل تعبئ م  . اس شكوى ترسل ث ذه ال ه

صة  صلبة  إ ة خدماوىشكف. للوحدة المخت ات ال ة والنفاي اه العادم ة ترسل دارة المي صحة والبيئ سم ال ى ق الجإل .  لتع

سيطرة  المياه العادمة والنفايات الصلبةخدمة  دارة  إ إن آل شكاوى   ف ،المجلس حسب مسؤولي   و  والمجلس  ، تحت ال

  . عليةامور بفقادر على معالجة األ

دًال سكان ب ادرة ال ى مب د عل ة تعتم ذه الطريق سكان أن  مه ي أن المجلس ينتظر من ال ا يعن س، مم ادرة المجل ن مب

شتكوا لي وم بمي شاآلةعالجق ة  ف. هم م ة منهجي سكان بطريق ن ال رب م ى المجلس ال يتق ستطيع حت تي  ةجاباالس

ا   آما أن   الحتياجاتهم،   ل الم وفر األ   دراسات تقييم االحتياجات تنفذ من قب ين، أو حين تت وال  نحين المختلف ة م  الالزم

ةللقي شاريع معين دث  . ام بم سكان ال يح ن ال راب م ًااالقت ة ف، تلقائي ات المحلي ى الهيئ ةعل فافة ا فإدارة إقام ة وش عل

سكان ب ال ات ومطال ستجيب الحتياج راك ،ت سكان المحلوإش ة ين وأي ال ساءلة المحلي ضمان الم ة ل . صحاب العالق

ة مع         لب   يتط ،هاب اطالع بصورة منتظمة وموثوق      على هموإبقاؤشراك السكان   إف ات الوثيق د من العالق إنشاء العدي

  :، مثليها والحفاظ علالسكان

 تنفيذ  في والتقدم الحاصل، لنشر خطط وميزانيات البلدية بشفافية، للمجلسلكترونيإاستخدام موقع  •

  .الميزانية والتقارير المالية

  . من خالل جلسات االستماع الدورية،اتصال واضح ومباشر مع الجمهور •

  .الفتات للمجلسمنشورات و •

 .االستقصائية والدراسات ،الشكاوى الرسمية والمراسالت، والتصويت المجتمعي •

  

ل المجلس   معتمدة رسمياً غير   من هذه األساليب     أيًان  ، فإ لسوء الحظ نه و إال أ  ابق     . من قب ا ذآر س ن، وآم إ ،ًاولك  ن ف

 رئيس من تواضع    آان واضحاً  لسلوكاهذا   . بجميع المواطنين  ونرحبي و منفتحةسياسات   يتبعون   المجلس يمسؤول

ون   ة المحلي اآلخرين من رؤساء الهيئات  لالستماع، مقارنة مع    هالمجلس واستعداد  ذين يميل ى ال . ةي  فوقسلوآيات  إل

ي         وهذا قد يفسر النتائج اإليجابية التالية التي آانت جزءاً          يم الت ة التقي  CHFبواسطة  في المجلس   جرت   من عملي

   .2009 خالل العام ةالدولي
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 ضعيف جيد ممتاز

      

 (%) (%) (%) البند أو السؤال رقم

 12.4 82.2 5.4 سرعة معالجة الشكاوى وحل المشاآل 1

2 

عدم الحاجة (وضوح الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة 

 16.9 79.2 3.8 )لمراجعة أآثر من مسؤول للحصول على نفس الخدمة

ة التحتية لألخالقالبني: مدونات األخالق . 6. 4

ة تتطلب    االقيادة الف ، ف مبادئ الحكم الرشيد من خالل سلوآهم     ، و على السلطات المحلية أن تعزز قيم الحكم السليم        عل

ة        ة والمسؤولية العام ة الجودة        ،االلتزام بالقيم األخالقي وفير خدمات عالي المجلس عن    في   ل مسؤول    ئ حين س    . وت

. لدى المجلسمثلها ال يوجدنه  أإال،  عن مثل هذه المدونةه بسماعمدونة لقواعد السلوك، اعترف المسؤول

ى                   هو    المجلس ليس  ن فإ في هذا الصدد،   ر عل أثير آبي ديها ت ا ل سطينية برمته ة الفل ة والمحلي الوحيد؛ فالثقافة الوطني

واء  د س ى ح وزارات عل ة وال سلطات المحلي ي ال ساتية ف يم المؤس الموظفين يمارسون دو .الق الي، ف م وبالت ي ره ف

ة دون أي مصدر للفخر أو  ة العام ادرًا.ةحماسالالخدم د  ون ا يوج ي م انوني وأخالق ار ق د ،إط ة لقواع ل مدون  مث

ه  سلوك لتوجي وظفينال ن  .الم ر م ات الرؤى والفكثي انالبيان ي بعض األحي ة ف ون  ،مهم ات تك ي الكتيب ة ف مدرج

     . الموظفونا ما يشعر به، ولكن نادرًاللجمهور ةالرسمي

   مقومات الخدمات المقدمة.7 .4

ود   ايير وج ة(مع ة الخدم اق لنزاه ل ميث ن )مث أن، م صال  هاش ة إي اأو الحصول علالخدم دمات  ،يه ة الخ أو نوعي

درات ال يتحس وز ي تحفو على االستجابة،  ةقدرالالعامة األساسية، وتعزيز  ات ن ق ة هيئ ا  .  المحلي رام   أم ة ال  ،في مدين

  . فيهاالخدماتلتقييم معايير وضع نه من الصعب  الشافية، فإجود البيانات وعدم و،ونظرا لتناقض اإلحصاءات

  

ات مسح    ة ما ينفذ أي    ن المجلس نادراً  إ ف المدينة،أما تقييم المجلس لمعايير تقديم الخدمات الخاصة ب           إعداد   أو ، عملي

ايير    ديم الخدمات       و. استبانات لتقييم هذه المع ايير تق دة المتاحة عن مع ات الوحي ه      البيان ذي أجرت  هي من المسح ال

ام     CHFمؤسسة   اح   حيث    .2009 الدولية خالل ع الهيكل  من حيث    ، إزاء موظفي المجلس  أظهر المسح االرتي

اح          .  وخدمة العمالء   ، والتنفيذي ،التنظيمي ر عدم االرتي ة أخرى، أظهر التقري ا  ي ي ت الدرجة  للمن ناحي شارك فيه

  .  وحقوق الملكية،عملية صنع القرارمن حيث  ، المواطنين والمجتمع المدنيالمجلس

  :هذا المسحيظهر بعض نتائج الجدول التالي 
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 ضعيف جيد ممتاز

      

 (%) (%) (%) البند أو السؤال رقم

 4.7 83.7 11.6 أسلوب تعامل الموظفين في المجلس 1

 7.7 84.6 7.7 )سرعة تقديم الخدمة(الفترة الزمنية النجاز الخدمات  2

3 

ول على المعلومات والوثائق الصحيحة المتعلقة الحص

 26.4 71.3 2.3 بالخدمات من أول مرة

 56.9 41.5 1.5 العدالة مع الجميع في تقديم الخدمات وحل المشاآل 4

5 

مشارآة المجلس، أو التشاور مع المواطنين، أو المؤسسات 

األخرى، حول الخدمات التي يقدمها، والقرارات التي يتخذها 

 81.5 16.9 1.5  الصددبهذا 

 %29 %66 %5 المعّدل العام

  

ديم الخدمات   ن نسبة العدالة أ يعتبرون   ، من سكان الرام   %80أآثر من   يتبين من الجدول أن      ا   .منخفضة في تق وبم

شكلون سوى           أ سكان     % 15ن عدد مواطني الرام األصليين ال ي ه  ، فإ من مجمل ال ر  أمن الصعب االستكشاف    ن آث

شعرون                .هذه النسبة عن أسباب ارتفاع     رام ي  وبغض النظر عن األسباب، فإن هذه األرقام تظهر أن غالبية سكان ال

ى ال    شديداً  يشكل خطراً  وهذا ،بالتهميش ساواة عل ى   ،  م اداً    إ المجلس وعل ان ج ه        ن آ ة نزاهت ز أنظم اد   في تعزي  إيج

  . االحلول له

سكان ال ي             ذا الجدول، هو أن ال ا ه رار،   شارآونالمشكلة الثانية التي آشف عنه ذا األ و  في صنع الق ه    ه م ينف مر ل

  هي في أدنى مستوى بين المجلس وسكان الرام  ن االتصاالت الرسمية   فإ ،ًا وآما ذآر سابق   .المجلسون في   مسؤولال

ا ذا وو .له رًابه ود نظ دم وج رق م لع بةط ور شارآة مناس ع الجمه تلمس  م ع،  ل ر المجتم ات نظ ن نإفوجه ه يمك

 والمجلس وحده ه  ن اف ،ونتيجة لذلك  . حول نوعية الخدمات المقدمة لهم     تشارونسرام ال ي   ال مواطنين  بأ االستنتاج

  .سكان أي مراقبة من الدون ،المسؤول عن تحديد معايير الخدمات المقدمة

  

  لمساءلة نظم النزاهة وا.8. 4

ال   .مجتمعه بالتزامات المجلس تجاه نظم الشفافية والمساءلة المسلط عليها هنا أساسًاترتبط  ، يجب  فعلى سبيل المث

ام   ة بالمه ات المتعلق ا المعلوم وفر لجمهوره ة ت اج سياس ة انته سلطات المحلي ى ال صاد،عل ارير ، واالقت ول  وتق ح
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ستقبلي     ب وهكذا، يتم إعالم الجمهور      .الميزانية والحسابات المالية   شطة الخاصة     ،الوضع المالي الحاضر والم  واألن

.مجلسبال

 

ع      استخدا ،لكشف عن الوثائق المالية   ي ا  المتبعة ف  األساليبومن   ة الرسمية   اإلم السلطات المحلية للمواق إال  .لكتروني

ه وأ فن د ل ،لألس ة          ال يوج ات المحلي ن الهيئ ر م م أن الكثي ى اآلن، رغ ت حت بكة االنترن ى ش ع عل س موق لمجل

ديها  سطينية ل ك الفل ل تل عمث سار من و .مواق د االستف ذا الموضوعن سؤولي المجلس حول ه ان م م ع، آ أن رده ب

ا أ   .يتم تنفيذه قريباً  وسالموقع على االنترنت ال يزال قيد اإلنشاء،         ارير سنوية أو نصف      ن  آم المجلس ال يصدر تق

سنوات األ   دون تحديد   (هو موجز إلنجازات أربع سنوات       ،المتوفرالمستند الوحيد   و. سنوية ع لهذه ال ذي ال   و ،)رب ال

ا          غير  آل هذا يدل على أن المجلس      .يكشف عن أي نوع من البيانات المالية       ات، أو ربم  حريص على نشر المعلوم

ات الأن ة  هيئ ة المحلي صفة عام سطينية ب ست، الفل ة لي د  واعي ة بع شفافية المالي ة ال شفافية  .ألهمي ذه ال ي أن ته عن

ات لالحسابات السنوية ل   ة    هيئ ة          يجب  المحلي ائق عام ا وث ى أنه ا عل ك    .متاحة للجمهور     معاملته ات  ف  ،ومع ذل البيان

  . المالية العامة ال تزال تعتبر بيانات سرية في فلسطين

 

ساءلة عرضة  ، حيث تكون     المحلية تعمل على نحو أفضل     هيئاتجعل ال تالشفافية   ة  للم الي   العلني حسن أداء  يت، وبالت

ات  ال قويةساعد على ت  ت حيث ،الشفافية في الميزانية   ًاتحديد، و الخدمات ة    هيئ ي  المحلي دم خدما    الت ة     تق تعمل  لت عام

اق    على امن الصعب نه فإنشر بياناته، ي ال المجلسن  وحيث أ  .على نحو أفضل   ى اإلنف بتهم عل ذا   .لجمهور محاس ه

 من  ه من عائدات %10حصل إال على يدعي أنه ال  يالمجلس  ف من الشعب،     أساساً  إيراداته كونتاإلنفاق يفترض أن    

ساءلة ال  هو  هذا الواقع   . السكان ات هعامل آخر يضعف م ة يئ ل    المحلي ة   و .شعبها  من قب ات المحلي سطينية  الهيئ الفل

ًا ستخدم غالب ا ت اض  م سبة انخف واطني ن ن الم ستحقات م ررن تحصيل الم ي  ًامب دم إف راك الع داد سكانش ي إع  ف

إ في الواقع،    . معرفتهم لها  إتاحةالميزانية، أو حتى     سطينيين ي        ن ا ف واطنين الفل د من الم رة   ب تمسكون لعدي اذا   "فك لم

بعض اآلخر ال  في  ما يستحق علي، ستمر في دفعاأن  نا  لي أ ع ى نفس المستوى    ونحصل وي وندفعي  حين أن ال  عل

راراً    قد حاولت   ، و "؟ المقدمة لي  من الخدمة  راراً  السلطة الوطنية الفلسطينية م اد   إ  وتك شكلة، ولكن      لحل   يج ذه الم ه

  . جدوىدون

ساءلة شفافية والم م من ال ق وهال وأ، جانب آخر مه ةتطبي ليمة سياس ي ال  س شترياتف ة،م ايير أخالقي ؤمن مع  ، ت

دو صالح تبتع ضارب الم ن ت ر . ع ات   تعتب ن العملي شتريات م ةالم ة ن أل ،المهم الس المحلي ذ المج سطينية تنف الفل

ذلك  تبعًاو،  مانحةتنمية مجتمعية، ومشاريع بنية تحتية ممولة من وآاالت         مشاريع   اك ف ، ل ة   تحديات  هن رى  نزاه آب

   .ياترتشملفي عملية ا

م     34طبق المادة    ي المجلس أنه يقول   سنة  ) 1( من القانون رق شتريات      1997ل ه سياسة م يس لدي ه ل ه خاصة  ، وأن  ب

داً    هو قانون  ، المتعلق بالمشتريات  1القانون رقم    .لتلبية احتياجاته  و ،   عام ج ات    يراعي  ال   فه ة   ، حجم العملي  وطبيع

دون  ،قواعد وسياسات   في معظمها   تضمن  تهذه السياسة المتاحة     . محلية هيئة آل   في وعدد الموظفين    ،المشتريات
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ود راءات ت وج ةإج د طبيقي ود قواع ي وج ذا يعن ات واضحة، دون، وه بأو  تعليم ألدوارأو ، ترتي ا  ،تعريف ل بم

إ عالوة على ذلك،     .يتعلق بتنفيذ القواعد المتعارف عليها     صلة          ن  ف د من اإلجراءات ذات ال تم      بالعدي م ي العطاءات ل

انون، هاحتوضي ي الق اإلجراءات ف االت   ف ات، وح دد اإلعالن اء، وع ي العط شارآين ف دد الم شمل ع ورد  ال ت الم

ك،   . المناقصةآمياتاختالف من العطاء، وتكرار إجراءات العطاء، وموردين استبعاد والوحيد،  إ في ضوء ذل ن ف

. غرات في نظام المشتريات مما يخلق بعض الث،ة محليةهيئ لتقدير آل  يكون وفقًا، هذه الحاالتطبيقت

 

ة، االستالم   في أن المجلس ليس لديه قسم مشتريات منفصل لضمان الفصل   ،آما تبين ايضاً    الواجبات، مثل الموافق

شتريات  ال يدمن يؤالمجلس هو في الواقع   محاسب  و .دفعالو دى   و .مسؤوليات في مجال الم رة   يوجد ل المجلس دائ

دقيق لل ي للح،داخليالت ع داخل د أن المجلس  .سابات ومراج الي، ال يوظفبي ارجي، وبالت سابات خ دقق ح إ م ن ف

 .ومحدودةضعيفة تكون ممارسات الرقابة الداخلية 

  

  الخاتمة. 5
ى ت     PPIنهج   ين      ةنمي يعمل عل ة ب ي      الثق ي، مع       المجلس المحل شارآة     وضع   والمجتمع المحل ى م ول ترآز عل حل

.ءدااألتحسين  بهدف ،سه المحليمجلبين المجتمع وزيادة الثقة جل ، من أالمجتمع

 

اً  ن إ .لمشارآة الكاملة مع مواطنيهل ، ومدروسبعد نهج مشارآة جدي  لم يضع   الرام  مجلس بلدي     في  المجلس دائم

ع   ،   الساليمة رئيس المجلس، السيد  ف. خدمة مواطنيه  وح    يتب اب المفت ع   ي و،سياسة الب في  العمل  ورشات  حضر جمي

.لمواطنيناتهم  مسألة أيتوضيح  ولإلجابة على استعداد المجلس ي ومستخدميموظف أنآما . لمدينةا

 

 واضحة  ستراتيجيةا إلىالمجلس يفتقر   ف .هذه الطريقة التقليدية  بنسمة  لف  من الصعب مواآبة ستين أ    نه  فإومع ذلك،   

ة عن أي        عمل ب المجلس    يقم على سبيل المثال، لم   ف .همجتمعمن  بها  قرب  تيالمعالم   رامج توعي ضايا مل   ة ب ؤثر حة    ق  ت

  . إلقاء قمامة المسالخ في شبكة الصرف الصحيظاهرة برامج توعية حول ، مثلالراممجتمع على 

 

ا   يالمجلس ال    ن  آما أ  د اجتماع ع،      ة دوري  تعق ى        مع المجتم د عل ل يعتم ات وورش   ب د    عمل    اتفعالي ألغراض  تعق

ة  ا أخرىمختلف شارك به ه ي ة لغرض وح ذلك، الوب .مجتمع ات منظم د اجتماع تم عق د ي ود و ،ي و وج مجلس اله

ًا ع مع س،والمجتم ي إدارة المجل ع ف ك . إلشراك المجتم ى ذل د ل ،وعالوة عل ع ال يوج يإلمجلس موق ال و، لكترون

ى   ةيحتفظ بسجالت معلوماتال ي بياناته المالية، ونشري دعم  على الصعيد الوطني والسياسي، هناك حاجة متزايدة إل

سطينيين،            ا  اإلسرائيلية  الصمود في وجه السياسات    ى طرد الفل ي تهدف إل ز وجود     ولت ة    إسرائيل تعزي   داخل مدين
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دعم صمود        إلىحاجة  الرام ب سكان  ن  من هنا فإ  . الرام امج طوارئ ل وق أ    برن ة ترضهم، و  هم ف ى من       لبي  الحد األدن

  .ين الفلسطيني المدينة من سكانهاغيفر تإلى الرامية اإلسرائيلية الصمود في وجه المخططات احتياجاتهم من أجل
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