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معهد احلقوق:
	-ميثل معهد احلقوق في جامعة بيرزيت مركزًا لألبحاث القانونية ،والتعليم القانوني
املستمر ،ويع ّد أحد أهم املراكز التي توفر املعلومات القانونية .وبفعل خبراته
البارزة في هذه اجملاالت ،يع ّد معهد احلقوق أحد أهم املصادر في ميادين التشريعات
الفلسطينية والدولية املتعلقة باألراضي الفلسطينية .كما ميثل املعهد مركزًا
محوريًّا للمعلومات واألبحاث األكادميية والتطبيقية التي يع ّدها حول القضايا
املتعلقة بسيادة القانون في فلسطني.
	-يتمتع معهد احلقوق بعالقات دولية متميزة .وفي هذا اإلطار ،أفاد املعهد من اخلبرات
الدولية في العديد من اجملاالت القانونية ،مبا فيها الصياغة التشريعية ،وتكنولوجيا
املعلومات القانونية والتعليم القانوني والقضائي.
	-ميثل معهد احلقوق منبرًا ي ّتسم باحلياد ،يتيح التفاعل والنقاش حول املسائل
التطور القانوني في املنطقة .ويشارك في
القانونية ،خاص ًة ما يتعلق منها بتعزيز
ّ
هذه النقاشات العديد من األشخاص واملنظمات الدولية ذات العالقة.
	-يشجع املعهد احلقوقيني واخلبراء السياسيني واملثقفني على التفكير بطريقة
منهجية وإبداعية؛ للتوصل إلى حلول للمشكالت التي تواجه النظام القانوني
في فلسطني.
	-يعمل معهد احلقوق على إعداد األبحاث القانونية التطبيقية ،كما يقوم بنشر
النتائج التي يتم التوصل إليها ،وذلك لزيادة الوعي ،وتشجيع احلوار البنّاء حول
عملية اإلصالح القانوني.

تتمثل رسالة معهد احلقوق في تعزيز سيادة القانون في فلسطني.

وفي هذا السياق ،يحدد املعهد دوره في حتقيق هدفني أساسيني هما:
	-إعادة تأهيل املهنة القانونية.
	-اإلسهام في اجلهود األوّلية التي تسعى إلى وضع البنية التحتية القانونية لعملية
بناء الدولة الفلسطينية وإزالة االحتالل عن األراضي الفلسطينية.
املتنوعة ،يعمل معهد احلقوق على بناء قدرات العاملني
ومن خالل نشاطاته وبرامجه
ّ
في اجملال القانوني في فلسطني ،كما يسعى إلى تعزيز االحترام والثقة بهم.
ويتمتع معهد احلقوق باعتراف دولي بصفته مؤسسة فلسطينية رائدة تسهم في
حتديث النظام القانوني الفلسطيني وتوحيده.
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حمتويات الدليل
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مقدمة
الهيئات احمللّية إحدى أدوات حتقيق الرفاهية للمجتمعات احمللية ،وتتكون الهيئة
احمللية من عناصر متالزمة ومتداخلة ،يؤدي كل عنصر منها دورًا مستقالً ،وتتفاعل
هذه العناصر لتؤدي دورًا واح ًدا .أما هذه العناصر فهي :أوّالً :األبنية والتجهيزات
ثانيا :عنصر التشريعات ،سوا ًء أكانت قوانني أم
واألموال املنقولة وغير املنقولةً .
رابعا :رئيس
أنظمة أم تعليمات .ثالثًا :املوظفون سواء أكانوا دائمني أم غير دائمنيً .
مجلس الهيئة احمللية وأعضاؤها .والهيئة احمللية الناجحة هي الهيئة القادرة
على إحداث التفاعل املطلوب بني هذه العناصر؛ لتتمكن من القيام بوظائفها
املنصوص عليها بالتشريعات ،واملهمات املتوقع منها القيام بها.
أهم ّية؛
على أن رئيس مجلس الهيئة احمللية وأعضاءها هما أكثر هذه العناصر ّ
فهما من يقود ويدير الهيئة احمللية ومواردها البشرية ،وهما جزء من الهيئة احمللية،
وأدوات اجملتمع لتحقيق الغاية من وجود الهيئات احمللية.
حس املسؤولية للوطن،
يتوجب على عضو مجلس الهيئة احمللية أن يكون لديه ّ
ولديه قدر عال من االهتمام بالشؤون احمللية ،كما ينبغي أن يكون لديه اهتمام
واسع بقضايا املواطنني ،وعلى درجة من االطّ الع على ما يجري في هيئته احمللية،
ومعرفة عامة على األقل باإلحصاءات اخلاصة باخلدمات؛ حتى يستطيع القيام
بأداء واجبه على أكمل وجه .باإلضافة ضرورة تغليب املصلحة العامة على
آنية ،وعنصر النزاهة
املصالح الشخصية وعدم استغالل املنصب ملنافع فردية ّ
واألمانة هو أهم خصلة يجب أن يتحلى بها رئيس الهيئة احمللية وأعضاؤها ،كما
ينبغي أن يكون لهما دور فاعل وبصمة معروفة في اجملتمع.
الواجبات حتتمل شقني :فإما أن تكون إلزامية بنص القانون ،أو طوعية يفرضها
ملزما ،أو تفرضه القاعدة
واقع اجملتمع ،وكل واجب يالزمه حق ،وقد يكون هذا احلق
ً
األخالقية الطوعية .وعليه فإن لكل عضو من أعضاء الهيئة احمللية واجبات
فرضها القانون ،باعتبار أنهم ارتضوا ألنفسهم ،وبإرادتهم احلرة ،أن يقدموا
اخلدمات للمواطنني الذين ميثلونهم في الهيئة احمللية .وفي املقابل فانه من العدل
واإلنصاف أن يتمتع الرئيس واألعضاء في الهيئات احمللية ببعض احلقوق بحجم
الواجبات امللقاة على عاتقهم.
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هدف الدليل
أساسيا في تعريف الرئيس وأعضاء الهيئات
مرجعا
وضع هذا الدليل لكي يكون
ً
ًّ
احمللية مبا لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ،وقد صيغت جملة هذه احلقوق
مبسط ،حتت إطار احلقوق والواجبات التي ينبغي
والواجبات في هذا الدليل بشكل ّ
واخلدمية
لكل رئيس هيئة محلية أو عضو معرفتها؛ لكي يقوم مبهامه القانونية
ّ
واإلدارية على أكمل وجه.
وميكن تلخيص أهداف هذا الدليل مبا يأتي:
مبسط ،يسهل على الرئيس أو عضو مجلس الهيئة احمللية
1 .1إيجاد مرجع ّ
استخدامه ،وعلى من يرغب من اجلمهور الذين لهم حق الرقابة الشعبية
على أعمال األعضاء املنتخبني.
2 .2إيجاد مرجع واحد لواجبات األعضاء وحقوقهم ،في ظل تعدد املرجعيات
التشريعية التي تناولت املهام واملسؤوليات والصالحيات التي كُلّف بها
الرئيس واألعضاء.
3 .3مساعدة الرئيس واألعضاء في فهم حقوقهم وواجباتهم ،وحتفيزهم
ليكونوا خالقني ومبتكرين بصفتهم ممثلني منتخبني.
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نطاق الدليل

ص ّمم هذا الدليل ليمكّن الرئيس واألعضاء في الهيئات احمللية في الضفة
ُ
الغربية وقطاع غزة من معرفة حقوقهم وواجباتهم املنصوص عليها في مختلف
التشريعات الفلسطينية ،وال سيما قانون الهيئات احمللية رقم  7لسنة 1997
واألنظمة الصادرة مبوجبه.
وعليه فإن هذا الدليل مو ّجه بشكل أساسي للرؤساء واألعضاء في الهيئات
ليوضح لهم ما يأتي:
احمللية؛
ّ
نص عليها القانون ضمن الصالحيات
1 .1واجباتهم امللقاة على عاتقهم ،التي ّ
عضوا
رئيسا أم
يتبوأ هذا املنصب ،سواء أكان ً
واملسؤوليات لكل من أراد أن ّ
ً
في هيئة محلية.
2 .2حقوقهم التي ضمنها لهم القانون ،انطالقًا من أن كل واجب يقابله
حق ،وأن هذه احلقوق هي مبنزلة رد اجلميل للرئيس ولألعضاء ،باعتبار أن
منصب العضوية للهيئات احمللية هو تكليف وليس تشريفً ا.

مرجعية الدليل
تعود مرجعية هذا الدليل في األساس إلى اإلطار القانوني النظام للحقوق
والواجبات لرئيس الهيئة احمللية وأعضائها ،وفقً ا ملا يرد تباعًا.
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معان ال ب ّد من �إدراكها لغايات الدليل
ٍ

الهيئة احمللية :تع ّد الهيئة احمللية في فلسطني شخصية اعتباريّة مستقلة
ماليا وإداريًّا ،تستمد سلطتها ،وتنظم أعمالها وإجراءاتها الوظيفية واخلدمية،
ًّ
من خالل قانون الهيئات احمللية رقم ( )1لسنة  ،1997واألنظمة والقرارات الصادرة
مبوجبه .وهي إما أن تكون على شكل مجالس بلدية ،او هيئات محلية ومجالس
قرويّة ،أو جلان.
مكون
مجلس الهيئة احمللية :هو رأس الهرم في هيكلية كل هيئة محلية ،وهو
ّ
من رئيس وأعضاء منتخبني من قبل املواطنني املقيمني في إقليم الهيئة احمللية.
الرئيس :هو رئيس مجلس الهيئة احمللية املنتخب من قبل أعضاء اجمللس في أول
اجتماع لهم بعد انتخابهم.
الفلسطينينب املقيمني في
األعضاء :هم الذين مت انتخابهم من قبل املواطنني
ّ
حدود اإلقليم اجلغرافي للهيئة احمللية.
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أوال :اإلطار القانوني الناظم للواجبات واحلقوق لرئيس الهيئة
احمللية وأعضائها

إ ّن عمل الهيئات احمللية في فلسطني ينظمه إطار قانوني تشكّل عبر موروث
قانوني ،كان نتاج مختلف احلقب التي حكمت فلسطني ،إال أن النظام السياسي
الفلسطيني املعبر عنه في القانون األساسي الفلسطيني بـ (الدستور
املؤقت) يشكل اإلطار العام للفكرة واألداة ،وميكن االنطالق منها لتحديد احلقوق
والواجبات لرئيس الهيئة احمللية الفلسطينية وأعضائها .إ ّن القانون األساسي
هو العقد االجتماعي الذي ينظم حياة الناس والسلطات وما أقره من مبادئ و
اختصاصات حتدد احلقوق والواجبات للسلطة الوطنية الفلسطينية جتاه املواطن
الفلسطيني ،وال سيما التقسيمات اإلدارية املركزية والالمركزية ،ولذلك فقد
نصت املادة ( )85من القانون األساسي املعدل لعام  2003على ما يلي “ :تنظم
ّ
البالد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويكون لكل
املبي في القانون.
وحدة منها مجلس منتخب انتخابًا مباشرًا على الوجه
َّ
ويحدد القانون اختصاصات وحدات اإلدارة احمللية ،ومواردها املالية ،وعالقتها
بالسلطة املركزية ،ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ،كما يحدد القانون
أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها اخملتلفة.
ويراعى عند التقسيم املعايير السكانية واجلغرافية واالقتصادية والسياسية
للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه”.
ويع ّد قانون الهيئات احمللية الفلسطينية رقم ( )1الصادر عام  1997اإلطار القانون
الناظم لعمل الهيئات احمللية في فلسطني ،استنادًا إلى املادة ( )85من القانون
األساسي الفلسطيني لسنة 2003م ،ونستطيع القول إن قانون الهيئات احمللية
الفلسطينية رقم ( )1الصادر عام  1997هو املرجعية واألساس القانوني للواجبات
واحلقوق لكلٍّ من رئيس الهيئة احمللية وأعضائها في فلسطني ،حيث ينظم هذا
القانون االختصاصات واملهام واملسؤوليات التي تقع على عاتق كل من الرئيس
وأعضاء الهيئات احمللية من عدة جوانب ،سواء أكانت قانونية أم إدارية أم مالية،
باإلضافة إلى حتديد اخلدمات التي يقدمها مجلس الهيئة احمللية ،والتي هي
اختصاصات وظيفية ،يقوم بأخذ القرارات بشأنها رئيس اجمللس واألعضاء ،ويق ّدم
رقابي أو إنشاء أو منح ترخيص أو تنظيم.
اجمللس هذه اخلدمات في إطار
ّ
وقد أتى هذا القانون كوريث للتشريعات األردنية السارية في الضفة الغربية،
واملتمثلة بقانون البلديات رقم ( )29لسنة 1955م ،وقانون إدارة القرى رقم ()4
لسنة 1954م ،والتشريعات السارية في قطاع غزة ،املتمثلة بقانون البلديات رقم
( )1لسنة  ،1934وقانون إدارة القرى رقم ( )23لسنة  ،1944كما يأتي القانون بعد
سلسلة طويلة من األوامر العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع
غزة التي عملت على تعطيل عمل قطاع احلكم احمللي.
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أما التشريعات األخرى التي نظمت بعض واجبات الرئيس وأعضاء الهيئات احمللية
فكانت على النحو اآلتي:
•قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات احمللية رقم
( )1لسنة 1997م.
•قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة 2005م.
•قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم ( )10لسنة 2005م.
•قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة  2009بشأن نظام موظفي الهيئات
احمللية.
وميكننا القول إن التشريعات السالفة الذكر ،لم تتضمن بشكل مباشر احلقوق
والواجبات لرئيس الهيئة احمللية وأعضائها بالصورة املثالية التي قد جندها في
القانون املقارن واملمارسات الفضلى لتشريعات بعض دول اجلوار ،وإمنا تتجسد هذه
احلقوق والواجبات من خالل بعض الصالحيات واملسؤوليات واملهام امللزمة للرئيس
وأعضاء الهيئات احمللية ،وما ميكن أن نستقيه من خالل تفسرينا للنص.

ثانيا :واجبات رئيس الهيئة احمللية وأعضائها
ً
مجلس الهيئة احمللية هو عبارة عن رئيس وأعضاء منتخبني ،وعليه فإن املشرع
الفلسطيني مبنحه اختصاصات ومهام جمللس الهيئة احمللية ،فهو بذلك يخاطب
التزاما
الرئيس واألعضاء مبهام او مسؤوليات ملقاة على عاتقهم ،باعتبارها
ً
قانونيا ،يقع تطبيقه واتخاذ الالزم بشأنه من الواجبات امللقاة على عاتق الرئيس
ًّ
وأعضاء الهيئات احمللية ،وفيما يأتي أهم الواجبات امللقاة على عاتق الرئيس
واألعضاء.

.1

1اخلدمات

يقع على عاتق الرئيس وأعضاء الهيئات احمللية واجبات اجتاه اإلقليم اجلغرافي
للهيئة احمللية التي ينتمون إليها ،حيث انتخبهم املواطنون الذين يقيمون فيها،
وتعتبر هذه الواجبات إلزامية بنص القانون ،باعتبارها صالحيات وظيفية من أجل
حتقيق الغاية من وجود الهيئات احمللية في املدن والبلديات والقرى الفلسطينية،
وهي تقدمي أفضل اخلدمات التي ترتقي باملواطن الفلسطيني ،عبر النظام
الالمركزية املتمثل بالهيئات احمللية املمنوحة له وفقً ا للقانون.

11

إن اخلدمات والواجبات التي تق ّدمها الهيئات احمللية للجمهور عادة ما تكون في
حدود االختصاصات والصالحيات.
أما أهم واجبات الرئيس وأعضاء الهيئة احمللية في مجال اخلدمات فهي:
اخلدمة

التفاصيل

تخطيط البلدة والشوارع

تخطيط البلدة ،وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيني
عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها
وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها
وجتميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ،ومراقبة ما يقع على
الشوارع من األراضي املكشوفة ،وتكليف أصحابها بإقامة
األسوار حولها

املباني ورخص البناء

مراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها،
ومراقبة تركيب املصاعد الكهربائية وإنشاء املالجئ ،وإعطاء
رخص إلجراء هذه األعمال ،وحتديد موقع البناية وشكلها
ونسبة مساحتها إلى مساحة األرض املنوي إنشاؤها عليها،
وضمان توافر الشروط الصحية فيها.

املياه

تزويد السكان باملياه الصاحلة للشرب أو ألية استعماالت أخرى،
وتعيني مواصفات لوازمها ،كالعدادات واملواسير ،وتنظيم
توزيعها وحتديد أسعارها وبدل االشتراك فيها ،ومنع تلويث
الينابيع واألفنية واألحواض واآلبار.
إن من واجب كل مجلس بلدي ،أن يؤمن توريد املياه الصحية
الكافية إلى كل دار مسكونة واقعة ضمن مسافة معقولة
في منطقته ،مبقدار يكفي الستهالك سكان تلك الدار
واستعمالها في شؤونهم املنزلية.

12

الكهرباء

تزويد السكان بالكهرباء وحتديد أسعار االستهالك وبدالت
االشتراك ،مبا ال يتجاوز احلد األعلى احملدد من الوزارة.

اجملاري

إنشاء اجملاري واملراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها.

األسواق العامة

تنظيم األسواق العامة وإنشاؤها ،وتعيني أنواع البضائع التي
تباع في كل منها ،وحظر بيعها خارجها.

احلرف والصناعات

تنظيم احلرف والصناعات ،وتعيني أماكن خاصة لكل صنف
منها ،ومراقبة احملالت واألعمال املقلقة للراحة أو املضرة
بالصحة العامة.
جمع النفايات والفضالت من الشوارع واملنازل واحملالت العامة،
ونقلها وإتالفها ،وتنظيم ذلك.

الصحة العامة والرقابة
عليها

أ .اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على
الصحة العامة ،وملنع تفشي األوبئة بني الناس.

النظافة

ب .مراقبة املساكن واحملالت األخرى؛ للتث ّبت من تصريف
نفاياتها بصورة منتظمة ،ومن نظافة األدوات الصحية
في احملال العامة ،واتخاذ التدابير إلبادة البعوض واحلشرات
األخرى ،ومكافحة الفئران واجلرذان والزواحف الضارة.
ج .إنشاء املسالخ وتنظيمها ،وفحص احليوانات والدواجن
املعدة للذبح ،واتخاذ االحتياطات ملنع إصابتها باألمراض،
وتعيني مواقع لبيعها ،ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها.
د .مراقبة اخلبز واللحوم واألسماك والفواكه واخلضراوات
وغيرها من املواد الغذائية واتخاذ اإلجراءات ملنع الغش
فيها ،وإتالف الفاسد منها ،وحتديد أسعارها ،ومكافحة
الغالء بالتنسيق مع اجلهات احلكومية اخملتصة.
هـ -إنشاء مراكز لإلسعاف ومصحات ومستشفيات ،وغير
ذلك من املؤسسات الصحية ،ومراقبتها بالتنسيق مع اجلهات
احلكومية اخملتصة.
احملالت العامة

تنظيم ومراقبة املطاعم واملقاهي والنوادي واملالعب ودور
التمثيل والسينما واملالهي العامة األخرى ،وحتديد مواعيد
فتحها وإغالقها ،واستيفاء رسوم بيع تذاكرها.

املتنزهات

إنشاء الساحات واحلدائق واملتنزّهات واحلمامات ومحالت
السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ،ومراقبتها
وتنظيمها.

االحتياطات للسيول
والفيضانات واحلرائق
والكوارث الطبيعية
وغيرها

اتخاذ االحتياطات ملواجهة أخطار السيول والفيضانات وملنع
احلرائق ،ومراقبة الوقود واملواد املشتعلة ،واتخاذ االحتياطات
ملواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة املنكوبني.

املؤسسات الثقافية
والرياضية

إنشاء املتاحف واملكتبات العامة واملدارس ،والنوادي الثقافية
والرياضية واالجتماعية واملوسيقية ،ومراقبتها بالتنسيق مع
اجلهات احلكومية اخملتصة.
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وسائل النقل البري
والبحري

إنشاء مواقف مركبات النقل ،ضمن حدود الهيئة احمللية،
وتعيينها وتنظيمها ومراقبتها ،ومراقبة القوارب والسفن
والبواخر التي تعمل في املياه التابعة ملنطقة الهيئة احمللية،
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية اخملتصة.

الباعة املتجولون
والبسطات واملظالت

مراقبة الباعة املتجولني واحلمالني والبسطات واملظالت
وتنظيم عملهم.

األوزان والقبان

مراقبة األوزان واملكاييل واملقاييس ودمغها ،ووزن ما يباع باجلملة
في األسواق العامة.

اإلعالنات

مراقبة اللوحات واإلعالنات وتنظيمها.

هدم األبنية

هدم األبنية التي يخشى خطر سقوطها أو ضررها ،والتي
تنبعث منها روائح كريهة مؤذية ،وذلك بعد إنذار صاحبها أو
شاغلها أو املسؤول عنها.

فضالت الطرق

بيع فضالت الطرق مما اس ُتملك للمشاريع العامة ،أو
استغاللها.

التسول

التسول ،وإنشاء املالجئ للمحتاجني ،ومراقبة جمع
منع
ّ
التبرعات في األماكن العامة.

املقابر

إنشاء املقابر وإلغاؤها ،وتعيني مواقعها ومواصفاتها ،ونقل
املوتى ودفنهم ،وتنظيم اجلنازات ،واحملافظة على حرمة املقابر،
وذلك بالتنسيق مع اجلهات احلكومية اخملتصة.
مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها.

الفنادق
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الدواب

مراقبة الدواب املستخدمة في النقل واجلر ،وتنظيم أسواق بيع
احليوانات واملواشي ،وحظر بيعها خارج هذه األسواق.

الكالب

مراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها وترخيصها ،والوقاية من
أخطارها ،والتخلص من الضالة والعقورة منها.

املوازنة ومالك
املوظفني

إقرار مشروع املوازنة السنوية واحلساب اخلتامي ومالك
املوظفني ،قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليها.

إدارة أموال وممتلكات
الهيئة احمللية

إدارة أمالك الهيئة احمللية وأموالها ،وإقامة األبنية
الالزمة فيها وتأجيرها ورهنها ملدة ال تزيد على ثالث
سنوات ،وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.

 .2الواجبات التشريعية وااللتزام بالقانون
جمللس الهيئة احمللية أن يصدر األنظمة واللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال
الهيئة احمللية ،وتأمني مصاحلها وحاجياتها ،ويجوز ألعضاء مجلس الهيئة احمللية
إصدار لوائح تتعلق بإجراءات العمل للموظفني ،ومنها على سبيل املثال إصدار
وآلية التعامل مع اخلدمات
الئحة إلجراءات الشكاوى ،أو إصدار نظام للخدماتّ ،
التي تقدمها الهيئة احمللية ،وعليه فإن حاجيات الهيئة احمللية من أنظمة
ولوائح تنفيذية؛ هي واجب ملقى على عاتق اجمللس الذي يديره الرئيس واألعضاء.
وتخويل اجمللس صالحية وضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من
الوظائف ،أو ممارسة أية صالحية من الصالحيات املذكورة في هذا القانون منوط
سيما األنظمة التي حتتوي على ضرائب أو رسوم أو عوائد أو
مبوافقة الوزير ،ال ّ
غرامات أو نفقات أو مخالفات .كما أن الصالحيات واملسؤوليات واملهام امللقاة على
عاتق الرئيس وأعضاء اجمللس مقيَّدة مبا حدده لهم القانون من حيث الصالحيات
أو املسؤوليات املنصوص عليها ،سواء كان القيام بأي عمل أو تركه ،وضمن حدود
املنطقة اجلغرافية للهيئة احمللية.
ينبغي على الرئيس واألعضاء التحلي بالشفافية والنزاهة ومبادئ احلوكمة
 ،واملساءلة.
ينبغي على الرئيس واألعضاء محاربة الفساد ،السلوك املشني ،الرشوة،
احملسوبية ،احملاباة ،الواسطة ،نهب املال العام ،تضارب املصالح.

كما أن كال ًّ من الرئيس واألعضاء ملزمون باحترام القانون وتطبيق أحكامه،
والسيما القانون األساسي الفلسطيني ،الذي ينص على االلتزام باحلقوق
واحلريات .ومبا أن القانون أعطى للرئيس واألعضاء إصدار اللوائح واتخاذ القرارات؛
فإنه يتوجب عليهم مراعاة هذه احلقوق ،واملبادئ التي تع ّد من املبادئ األساسية
التي مت تنظيمها من خالل مختلف التشريعات الفلسطينية ،ومن أهمها:
.1

1احترام حرية اإلقامة والتنقل.

.2

2احترام حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

.3

3احترام حرية الرأي والتعبير.

.4

4احترام حرية النشاط االقتصادي.
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.5

5احترام امللكية اخلاصة وصيانتها ،وعدم نزع امللكية أو االستيالء عليها
إال ملنفعة عامة وفقً ا ملا يقتضيه القانون ،أو بحكم قضائي ،مقابل
تعويض عادل.

.6

6احترام مبدأ املساواة بني املواطنني دون متيز بسبب العرق أو اجلنس أو
اللون أو الدين.

وعليه فإنه يتوجب على األعضاء خدمة الهيئة احمللية واملواطنني ككل ،وليس
العمل على تقدمي اخلدمات لصالح مجموعة معنية من الناس.
ويجب التحقق من أن كل اخلدمات تقدم جلميع طالبيها من اجلمهور بصرف النظر
عن انتماء الشخص السياسي أو العرقي أو بسبب لونه أو دينه أو جنسه؛ فاحلياد
أثناء أداء العضو ملهامه في إطار اجمللس احمللي هو أحد املعايير الرقابية التي يقوم
بها املواطن ،باعتبار أن اجلمهور املستفيد من أي خدمة داخل الهيئة احمللية لهم
وعادل.
متساو
احلق في معاملتهم بشكل
ٍ
ٍ

3 .3الواجبات اإلدارية
الواجبات اإلدارية لكل من الرئيس واألعضاء هي:
1 .1يتوجب على الرئيس واألعضاء حضور اجتماعات اجمللس في الدورة العادية
والغير عادية ،حيث أن تغيبهم عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر
مشروع يقبله اجمللس يفقدهم عضويتهم في اجمللس حكما ً ويعتبر مركز
أي منهما شاغراً
2 .2يتوجب على األعضاء حضور اللجان املتخصصة كلجنة شؤون املوظفني
في الهيئة احمللية واللجان األخرى التي يتم تشكيلها من قبل أعضاء
اجمللس.
3 .3دعوة اجمللس لالنعقاد من قبل الرئيس أو ثلث األعضاء في حالة اجللسات
غير عادية
4 .4املشاركة الفاعلة في املناقشة والتداول والتخطيط واتخاذ القرارات
وصنع السياسات واملراقبة ،والتأكد من أن األهداف واخلطط املتبناة من
قبل الهيئة احمللية ومختلف أقسامها منسجمة ومتجاوبة مع الرؤية
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التي تتبناها الهيئة وذلك من خالل العمل املشترك والدؤوب لتحقيق
األهداف.
5 .5يتوجب على الرئيس أو العضو عدم حضور أي جلسة في حالة أمر يتعلق
به.

4 .4واجب التقيد مببادئ النزاهة والشفافية
يتوجب على الرئيس واألعضاء التقيد مببادئ الشفافية والنزاهة ،سواء كان
االلتزام وجوبا بنص القانون ،أو طوعا كما جاء في ميثاق الشرف لرئيس وأعضاء
مجالس الهيئات احمللة ،أو قواعد السلوك لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية
والتي حتوي في جزئيات منها على قواعد إلزامية بنص القانون.
أما أهم الواجبات التي ينبغي على الرئيس واألعضاء االلتزام بها وفقا ملبادئ
النزاهة والشفافية فهي:
1 .1عدم استغالل عضويته ملنفعته اخلاصة سواء كان أصيال أو وكيال أو بواسطة
أحد األشخاص أو متوسطا لهم.
2 .2ال يجوز للرئيس أو األعضاء إعطاء أي معلومات تتعلق بالهيئة احمللية؛ والتي
ينبغي أن تكون سرية ،مهما صغرت أو كبرت ،وذلك بحكم عملهم في
اجمللس ،كذلك عدم االحتفاظ بأي مستند أو وثيقة أو نسخة عنها من غير
اختصاصه .وتسليم أي من هذه الوثائق أو املستندات بعد انتهاء العضوية.
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3 .3عدم القيام بأي أعمال من شأنها اإلضرار بالهيئة احمللية ،كأن يعمل محاميا
ضد الهيئة ،أو خبيرا ً أو وكيال ً أو متلك حقا ً من اجمللس مستغال ً بذلك عضويته
ملنفعته أو بالواسطة.
4 .4يتوجب على الرئيس واألعضاء عدم التعاقد مع الهيئة احمللية في أي منفعة
اتفاقية ،عطاء -..،لهم أو ألحد أقاربهم حتى الدرجة األولى (األب ،أالم،الزوجة ،االبن ،البنت) ،باستثناء أن يكونوا -الرئيس أو األعضاء أو أحد أقاربهم
حتى الدرجة األولى -أعضاء في شركة مساهمة عامة فقط ،دون أن يكون
أحد منهم مدير لهذه الشركة أو عضو في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو
وكيال عنها ،كما يحظر عليهم قبول أي هدايا أو منحة أو مساعدة مالية من
األشخاص الذين يرتبطون بالهيئة بعقود أو معامالت.
5 .5عدم التدخل لصالح فرد ما في التعيينات والترقيات بسبب قرابته أو انتمائه
احلزبي.
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6 .6يتوجب على كل من عضو من أعضاء الهيئات احمللية تقدمي إقرار عن ذمته
املالية وذمة أوالده القصر ،بحيث يبني فيه األموال املنقولة وغير املنقولة التي
ميلكونها ،مبا في ذلك األسهم والسندات واحلصص في الشركات واحلسابات
في البنوك والنقود واحللي واملعادن واألحجار الثمينة ،ومصادر دخلهم وقيمة
هذا الدخل .خالل شهرين من تاريخ تسلمه ملنصب العضوية ،كذلك يتوجب
عليه تقدمي إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن
عالوة على البيانات املنصوص عليها في الفقرة أعاله مصدر أي زيادة في
الذمة املالية .كما يتوجب عليهم تقدمي إقرارا عن ذمته املالية خالل شهر
واحد من تاريخ انتهاء عضويته.

5 .5واجبات رئيس الهيئة احمللية
يعتبر رئيس الهيئة احمللية هو املمثل األعلى للهيئة احمللية والذي يشرف على
أعمالها وسياستها ،ويتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء اجمللس املنتخبني في
أول اجتماع لهم خالل أسبوعني بعد انتخابات الهيئات احمللية ،وقد خص قانون
الهيئات احمللية رقم ( )1لسنة 1997م رئيس الهيئة احمللية بواجبات استثنائية عن
األعضاء باعتبار أن رئاسة الهيئة احمللية هو منصب تكليف باجر تام وتفرغ تام ،من
اجل خدمة الهيئة احمللية ،وعليه فان رئيس الهيئة احمللية مكلف بالقيام بواجباته
املتمثلة باآلتي:
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1 .1يتوجب على الرئيس التفرغ التام لرئاسة الهيئة احمللية ،وال يحق له أن
يجمع بني منصبه كرئيس وأية وظيفة أو مهنة أخرى.

2 .2يقع على عاتق الرئيس دعوة األعضاء الجتماعات اجمللس ،باإلضافة إلى
إعداد جداول األعمال وتبلغها لألعضاء قبل االنعقاد .ويدير جلسات
اجمللس ويحافظ على النظام فيها.
3 .3يعتبر الرئيس هو املمثل القانوني للهيئة احمللية في التوقيع على العقود
وااللتزامات وفقا للقانون .ويتوجب عليه اللتزام بقرارات اجمللس والعمل
على تنفيذها ،كما أنه ميثل الهيئة احمللية في االجتماعات واملؤمترات ولدى
جميع اجلهات الرسمية.
4 .4يتوجب على الرئيس القيام باحملافظة على حقوق الهيئة احمللية والدفاع عن
مصاحلها بالطرق القانونية.
5 .5يعتبر رئيس اجمللس هو الرئيس التنفيذي للهيئة احمللية ومرجعية دوائرها
وله بهذه الصفة اإلشراف على شؤون العاملني فيها.

6 .6يتوجب على الرئيس اإلشراف على إيرادات ونفقات الهيئة احمللية واحلفاظ
على أي حقوق تتعلق بها ،والدفاع عن مصاحلها وفقا ملقتضيات القانون.
7 .7يتوجب على الرئيس تقدمي احلساب اخلتامي عن السنة املنتهية خالل
شهرين على االكثر من انتهائها وإرساله إلى وزير احلكم احمللي للمصادقة
ليه بعد إقراره من قبل أعضاء مجلس الهيئة
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8 .8يلتزم الرئيس بإعداد تقرير سنوي عن اإلعمال التي متت في الهيئة احمللية
وإرسال نسخة منه إلى وزير احلكم احمللي.
9 .9يجب على الرئيس استيفاء املبالغ املستحقة للهيئة احمللية على املكلف.
1010يجب على الرئيس تقدمي جميع التسهيالت الالزمة للقيام باملهام جلان
الرقابة التفتيش التي تشكل من قبل وزير احلكم احمللي يكون دورها
القيام في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معامالت الهيئة
احمللية املالية واإلدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه
املعامالت للقوانني واألنظمة.

ثالثا:حقوق الرئيس و أعضاء الهيئات احمللية
صيغت احلقوق في هذا الدليل استنادا ً ملا ورد صراح ًة في التشريعات الفلسطينية،
أو ما يستشف من سياق نصوصها.

1 .1احلقوق اإلدارية
.

أمن حق األعضاء حتديد موعد جلسة عادية واحدة على األقل كل أسبوع في
مقر الهيئة احمللية ،وقد أعطوا هذا احلق لكي يتمكنوا من توفيق أوضاعهم
وأعمالهم مع موعد جلسات اجمللس ،ويكون هذا األمر بالتوافق مع جميع
األعضاء.

 .بحضور جميع جلسات اجمللس وجلسات اللجان التي يكون عضوا فيها
 .تاإلطالع على املعامالت املقدمة للهيئة احمللية واملعلومات الكافية عنها
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 .ثتقدمي االقتراحات واملشاركة في النقاشات ضمن اجمللس وجلانه

.

جمن حقوق أعضاء الهيئة احمللية اختيار رئيس مجلس الهيئة احمللية وذلك
في أول اجتماع للمجلس خالل مدة أسبوعني من تاريخ انتخاب

.

حيحق لألعضاء سحب الثقة من الرئيس ،وذلك عندما يصوت على هذا األمر
ثلثا أعضاء اجمللس ،ويبقى الرئيس حينها عضوا من أعضاء الهيئة احمللية

2 .2حق احلصول على مكافأة مالية لألعضاء وراتب شهري للرئيس.
ألعضاء الهيئات احمللية احلق في احلصول على مقابل مالي لقاء ما يبذلونه
من جهد خالل أدائهم للمهام التي تفرضها عضويتهم أو رئاستهم لهذه
الهيئات ،ويجب على األعضاء الدفاع عن هذا احلق باعتبار أن الواقع الذي
تفرضه طبيعة التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتي
ساعدت على تعقيد وظائف اإلدارة في األراضي الفلسطينية ،والثقل الذي
يقع على عاتق اإلدارة الالمركزية التي تعتبر أحد صورها مجالس الهيئات
احمللية وما تتمتع به من استقالل مالي وإداري ،باإلضافة إلى إعطائها بعض
السلطات التشريعية من خالل اللوائح التنظيمية والتنفيذية مبا ال يخالف
القانون.
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إن احلقوق املالية لعضو الهيئة احمللية تقتصر على تقاضيه بدل حضور
اجتماعات اجمللس البلدي ،وتتفاوت قيمة هذا البدل حسب تصنيف الهيئات
احمللية حيث تبدأ من خمس وعشرون دينار أردني عن كل جلسة للبلديات
الكبيرة وتقل تدريجا حسب تصنيف البلديات ،مع اإلشارة إلى أن أعضاء
اجملالس القروية ال يتقاضون بدل حضور جلسات.

ويحق لألعضاء ممارسة أعمالهم اخلاصة بكل حرية ألنه ليس مطلوب منهم
سوى االلتزام بحضور جلسات اجمللس البلدي والتي تعقد مره في األسبوع
بشكل عام باإلضافة إلى حضور أية جلسات إضافية يقررها اجمللس  ،ولكن
مع مراعاة نقطة مهمة وهي عدم التعارض بني أعمال ووظائف األعضاء
الشخصية وأعمال اجمللس مبعنى أن ال يستغل العضو عضويته في اجمللس
للقيام بأعمال تخص الهيئة احمللية
يتقاضى رئيس الهيئة احمللية وباستثناء رؤساء اجملالس القروية راتبه من
صندوق الهيئة احمللية ،وعند انتهاء رئاسته للمجلس تصرف للرئيس مكافأة
نهاية خدمه مقدارها راتب شهر عن كل سنه.
إن من حق األعضاء احلصول على املكافئة ،لكي يتمكن األعضاء مبهامهم
وواجباتهم دون إهمال ،ولكي ال يكون هناك غياب عن اجتماعات اجمللس احمللي
وجلانه
إن تقاضي األعضاء مكافئة مالية بدل حضور اجللسات ،يجعل التمثيل احمللي
غير قائم فقط على الطبقة الغنية أو التمثيل السياسي املدعوم ماليا.
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إن التمثيل الشعبي ألعضاء الهيئة احمللية ال يقل أهمية عن أعضاء اجمللس
التشريعي ،وانه بالقدر الذي يقوم به أعضاء اجمللس التشريعي بخدمة
الوطن ،فان أعضاء الهيئات احمللية من حقهم تقاضي مكافئة مالية وفقا
للقانون باعتبار أن متثيلهم في عضوية الهيئة احمللية ما هو إال خلدمة املواطن
وفقا لإلدارة الالمركزية ،بل هو األقرب إلى تقدمي اخلدمات للمواطن املقيم في
الهيئة احمللية من خالل ارض الواقع واالجنازات امللموسة.

3 .3حق االحترام
من حق كل عضو من أعضاء الهيئات احمللية أن ينال جانب من االحترام
املتبادل سواء على مستوى األعضاء فيما بينهم وعالقاتهم املهنية التي
جتمعهم في مجلس واحد ،وثقة املواطن الذي انتخبهم ،وبالتالي فان إذابة
جميع العصبيات والنعرات الطائفية والسياسية والدينية هو من أهم
عوامل االحترام وتبادل اآلراء على أسس مهنية تهدف إلى خدمة الهيئة
احمللية ومن فيها من املواطنني.
يتوجب في املقابل أن يكون احترام متبادل بني األعضاء وموظفي الهيئة
احمللية ،فمن حق العضو ان يعامل بطريقة تقوم على أساس أخالقي مهذب
وال يجب ان يحاول اي من املوظفني التأثير على العضو في حتقيق أهداف
ذاتية.
املواطن الناخب ،ومن خالل انتخابه أعضاء ميثلون الهيئة احمللية ،ويقومون
نيابة عن املقيمني فيها من اجلمهور بخدمة املواطن والوطن بشكل عام
عن طريق اإلدارة الالمركزية في جميع أرجاء الوطن ،فانه من حق العضو
على املواطن احترامه من اجل ما قام ويقوم وسيقوم به من اجل الهيئة
احمللية ،وان ينظر املواطن إلى أعضاء الهيئة احمللية من اجلانب االيجابي وليس
السلبي ،أي ال ينظر إلى مصاحله الشخصية وتقييمه لألعضاء من منظور
شخصي ،فواجب االحترام ينبع من خالل أداء األعضاء لواجباتهم من خدمات
وتخطيط وترخيص ،وازدهار للتجارة ووجود رقابة فاعلة ،باإلضافة بالى قياس
مدى اإلمكانيات املتاحة للمجلس للقيام بجميع هذه املهام والواجبات،
فعضوية الهيئة احمللية كما أسلفنا هي في الدرجة األولى تكليف وليس
تشريف.
أخيرا فان قواعد العدل واإلنصاف تقتضي بان اخلدمة التي يقتصر نفعها
على مكان معني ،أن يتحمل سكان ذلك املكان نفقات تلك اخلدمة وأحكام
رقابتهم على املنفذين لها لضمان التدبير وعدم اإلسراف في اإلنفاق العام.
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4 .4حق جتديد العضوية.
إن بني احلقوق التي ضمنها القانون ألعضاء الهيئات احمللية جتديد عضويتهم في
اجمللس لدورات متعددة ،ويتأتى هذا احلق من خالل انتخابات الهيئات احمللية كل أربع
سنوات ،وعليه فان هذا احلق معلق على شرط قياس األداء خالل فترة العضوية في
اجمللس ،فكل عضو من حقه الترشح النتخابات الهيئة احمللية ألكثر من مره ،ولكن
من اجل أن يكون قادر على التنافس مع بقية املرشحني ،فان برنامجه االنتخابي
وإستراجتيته يجب أن تكون مبنية على ما قدم وما سيكمله في سبيل نيل ثقة
املواطنني املقيمني في نفس الهيئة احمللية املرشح فيها العضو السابق.
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رابعا :سؤال وجواب (حق وواجب)
سؤال :هل يجوز لرؤساء وأعضاء الهيئات احمللية اجلمع بني منصب الرئاسة أو
العضوية في مجلس الهيئة احمللية و عضوية اجمللس التشريعي؟
جواب :ال يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية اجلمع بني منصب الرئاسة
أو العضوية في الهيئات احمللية وعضوية اجمللس التشريعي ،ولكن يحق لهم ترشيح
أنفسهم لعضوية اجمللس التشريعي بعد أن يقدموا استقالتهم من مناصبهم.
سؤال:هل يستطيع الرئيس أو أعضاء الهيئات احمللية العودة إلى مناصبهم في حال
عدم جناحهم في عضوية انتخابات اجمللس التشريعي؟
رئيسا في
عضوا أو
جواب :ال يحق للعضو أو الرئيس املستقيل الرجوع إلى منصبه
ً
ً
عضوا فيها ،إال بعد أن يتم انتخابه من جديد ،بعد انتهاء الفترة التي
هيئاته التي كان
ً
كان قد استقال خاللها ،وذلك في انتخابات الهيئات احمللية التي يتوجب إجراؤها عادةً
كل أربع سنوات.
سؤال:هل يحق لألعضاء اتخاذ قرار بتوسيع حدود منطقة الهيئة احمللية التي
ميثلونها؟
جواب :يحق للمجلس إذا أراد توسيع حدود منطقة الهيئة احمللية أو تغييرها أن يوصي
بذلك إلى وزير احلكم احمللي ،الذي له حرية القرار.
سؤال:متى يتسلم العضو املنتخب مهامه لعضويّة مجلس هيئة محلية؟
جواب :يتسلم أعضاء اجمللس املنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتبارًا ً من اليوم
التالي لإلعالن عن نتائج االنتخابات ،وفق أحكام قانون االنتخابات.
سؤال :إذا شغر مركز عضو من األعضاء بسبب فقدان العضوية؛ فمتى يتسلم
العضو اجلديد املنصب الشاغر؟
جواب :يباشر العضو اجلديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خالل
أسبوعني من تاريخ الشغور ،بنا ًء على إشعار بذلك من وزير احلكم احمللي لرئيس مجلس
املعني.
الهيئة احمللية
ّ
سؤال :هل يحق ألي شخص حضور جلسات مجلس الهيئة احمللية؟
جواب :هذا احلق منوط مبوافقة الغالبية من أعضاء اجمللس احلاضرين في اجمللس.
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سؤال:هل يحق للمجلس تشكيل جلان متخصصة من أعضائه؟
جواب :يجوز للمجلس تشكيل جلان من بني أعضائه ألية غاية أو ملعاجلة أي أمر من األمور
املعروضة عليه ،وال تكون توصيات هذه اللجان سارية املفعول حتى يقرها اجمللس.
سؤال:هل يحق لرئيس اجمللس الترشح لرئاسة اجمللس ألكثر من دورتني متتاليتني؟
جواب :ال يجوز انتخاب رئيس اجمللس ألكثر من دورتني متتاليتني.
سؤال :هل يشترط على جميع رؤساء الهيئات احمللية التفرغ التام لرئاسة الهيئة
احمللية؟
جواب :يشترط في رؤساء اجملالس التفرغ التام لرئاسة الهيئة احمللية وال يجوز اجلمع
بني رئاسة اجمللس وأية وظيفة ،أما رؤساء اجملالس القروية واللجان التطويرية واإلدارية
فال ينطبق عليهم هذا األمر .وبالتالي ال يصرف لرئيس اجمللس القروي راتب شهري وال
يوجد ما مينع من أن يعمل في أوقات الدوام.
سؤال:ما هي اإلجراءات القانونية في حال سحب الثقة من رئيس الهيئة احمللية؟
جواب :يتولى نائب الرئيس صالحيات الرئيس حلني اختيار رئيس جديد للمجلس ،وينتخب
رئيسا جديدا للمجلس ،خالل شهر من تاريخ شغور مركز
أعضاء اجمللس من بينهم
ً
الرئيس.
سؤال :هل يحق ألعضاء اجمللس احمللي سحب الثقة من أحد األعضاء لسبب ما؟
جواب :ال ميكن سحب الثقة من قبل األعضاء ألي عضو؛ ألن الذي منحه هذه الثقة هم
الناخبون.
سؤال:كيف يختار األعضاء املنتخبون رئيس مجلس الهيئة احمللية؟
جواب:
1 .1خالل أسبوعني من انتخاب أعضاء الهيئة احمللية ،يتم عقد اجتماع للمجلس
املنتخب.
2 .2يرأس هذا االجتماع أكبر أعضاء اجمللس س ًّناً ،ويكون االجتماع صحيحا ً بحضور
ثلثي أعضائه.
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3 .3في حال تعذ ّر عقد االجتماع بحضور ثلثي األعضاء ،يدعو أكبر األعضاء س ًّنا
إلى عقد اجتماع آخر خالل مدة ال تتجاوز أسبوعًا من تاريخ االجتماع ،ويكون
صحيحا بحضور أغلبية أعضاء اجمللس.
هذا االجتماع
ً
4 .4ينتخب اجمللس رئيسا ً له باألغلبية املطلقة لعدد أعضائه (النصف  +واحد).
5 .5في حالة عدم حصول أي من املرشحني على األغلبية املطلقة تعاد االنتخابات
بني احلائزين على أعلى األصوات ،ويكون املرشح الفائز بأعلى األصوات في املرة
رئيسا للمجلس ،وفي حال تساوت األصوات يتم اختيار رئيس اجمللس
الثانية
ً
بالقرعة.
انتهى،،

28

