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ورقـة سياسات
تطوير آليات
التوجيه والرقابة على أعمال الهيئات المحلية

تموز 2011

"متت طباعة هذه الوثيقة بدعم من ال�شعب الأمريكي ومن خالل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ()USAID
�ضمن برنامج اال�صالح الدميقراطي املحلي "توا�صل" واملنفذ من قبل م�ؤ�س�سة  CHFالدولية .هذه الوثيقة ال
تعرب عن وجهة نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �أو احلكومة الأمريكية �أو م�ؤ�س�سة  CHFالدولية ،وهي من

م�س�ؤولية وزارة احلكم املحلي".
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ت�سعى وزارة احلكم املحلي ووفق ر�ؤيتها ور�سالتها وخطتها اال�سرتاتيجية للأعوام
 2010-2014اىل �صياغة �سيا�سات وا�ضحة حتدد مالمح العمل للمراحل القادمة
ومتكن �صناع القرار من اعداد اخلطط التف�صيلية ،وتو�ضح االدوار ما بني ذوي العالقة
يف قطاع احلكم املحلي.

يتطلب اال�ستمرار يف التوجيه والرقابة بنف�س الآليات املعتمدة حاليا جمهودا عاليا ومتوا�صال من طواقم الوزارة واحلاجة
ملزيد من املوارد الب�شرية واملالية مما قد ي�شكل ارهاقا لها وتعطيال لفعالية �أدائها .كما و�أن تباين يف بع�ض االحيان تقارير
اداء الهيئات املحلية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املختلفة كديوان الرقابة االدارية واملالية واملدققني اخلارجيني عن
التقارير ال�صادرة عن الوزارة.

ي�شكل التوجيه والرقابة على اعمال الهيئات املحلية احدى املهام التي انيطت بوزارة احلكم
املحلي وفقا للقانون رقم  1ل�سنة  ،1997وتعددت �آليات تطبيق ذلك و�شهدت مراحل من
ال�شد واجلزر يف التطبيق املحدود االنتقائي واملركزي وال�شامل ومتحورت جميعها على
تنفيذ الوزارة لهذه املهمة ال�شاقة من منطلق امل�س�ؤولية العالية لطواقم االدارة العامة
للتوجيه والرقابة و يف حماولة متوا�صلة لت�صويب �أعمال الهيئات املحلية وو�ضعها يف اطارها القانوين واالداري واملايل
والفني ال�صحيح.

بد�أ التفكري يف و�ضع ورقة �سيا�سات التوجيه والرقابة من املنطلقات الواردة اعاله وجرت جل�سات نقا�ش عديدة داخل
الوزارة ومع امل�ست�شارين ور�ؤ�ساء الهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة ،و�شكلت خال�صة النقا�ش تطويرا ل�سيا�سات
التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئات املحلية والتي عك�ستها هذه الوثيقة ،والتي متثل نقلة نوعية يف هذا املجال وت�أ�س�س
لربنامج توجيه ورقابة طموح يعزز الالمركزية وي�ستمر بالنهو�ض بالبناء امل�ؤ�س�سي وقواعد احلكم الر�شيد لهيئاتنا املحلية.

متكنت الوزارة يف ال�سنوات الأخرية من تنفيذ الرقابة ال�شاملة على �أعمال جميع الهيئات املحلية يف ال�ضفة الغربية ،وتولت
�أعمال الرقابة االدارية واملالية االدارة العامة للتوجيه والرقابة ،يف حني تولت االدارة العامة للتخطيط العمراين الرقابة
الفنية على �أعمال جلان التنظيم املحلية ،ونتيجة لذلك �شهدت �أعمال الهيئات املحلية مزيدا من ال�شفافية واملهنية والدقة
كموجه لهذا القطاع.
يف االداء مما طور البناء امل�ؤ�س�سي لهيئات احلكم املحلي وعزز دور الوزارة ّ

وال ي�سعني يف هذا املجال اال ان اتقدم با�سمي ووزارة احلكم املحلي بال�شكر املوفور لكل من �ساهم يف اجناز هذا العمل،
ونخ�ص بالذكر �شركا�ؤنا يف برنامج اال�صالح الدميقراطي املحلي /توا�صل واملمول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
الدولية  USAIDواملنفذ من قبل م�ؤ�س�سة  CHFالدولية.

تموز 2011

بالرغم من تعدد ايجابيات تطبيق الرقابة االدارية واملالية والفنية ال�شاملة على �أعمال الهيئات املحلية ،اال انها مل تتمكن
من �إيجاد الآليات الذاتية املحفزة للهيئات املحلية لت�ساهم يف تعزيز بنائها امل�ؤ�س�سي ومبا ين�سجم وقواعد احلكم الر�شيد،
كما مل ت�شمل الرقابة احلالية رقابة على جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.
4
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تعريفات
املفردات وامل�صطلحات التي وردت تعريفاتها م�سبق ًا �ضمن �سياق قانون احلكم املحلي حتمل نف�س التعريفات واملعاين يف
حال ورودها يف هذه الورقة� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،فيما يلي جمموعة من التعريفات التي قد تكون �ضرورية لإزالة اللب�س يف
فهم بع�ض املعاين �أو العبارات ،وهذه التعريفات بالطبع خا�صة مبا هو وارد يف �سياق هذه الورقة:
التوجيه :عملية م�ستمرة تقوم من خاللها الوزارة ب�إر�شاد الهيئات املحلية وم�ساعدتها على القيام مبهامها وم�سئولياتها
مبا ين�سجم و القوانني والأنظمة املعمول بها ،ويكون ذلك ب�شكل رئي�سي من خالل تعريف املجال�س املنتخبة مبهام الهيئات
املحلية ،وتطوير و�إ�صدار �أنظمة وتعليمات ُم َو ِّج َهة لأعمال الهيئات املحلية ،وتقدمي الن�صح واالر�شاد لها وت�شجيعها على
حت�سني �أدائها ب�شكل م�ستمر.
الرقابة� :إجراءات التحقق فيما �إذا كانت كافة الأن�شطة (املالية والإدارية والقانونية والفنية/اخلدماتية) يف الهيئات
املحلية ت�سري وفق ًا للقوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة ،والقواعد واملعايري املقرة ،وفيما اذا كان يتم تنفذيذها بكفاءة
وفاعلية ،وبيان نواحي �ضعف الأداء �أو التجاوزات و�سبل ت�صحيحها واحلد من تكرارها .والرقابة على �أعمال و�أداء الهيئات
املحلية نوعان :رقابة من داخل الهيئة املحلية ،ورقابة من خارجها.
الرقابة الداخلية :هي رقابة تقوم بها الهيئة املحلية على كافة �أعمالها و�أن�شطتها ،من خالل رقابة داخلية (وحدة/
مراقب) مرتبطة تنظيمي ًا ب�شكل مبا�شر مبجل�س الهيئة املحلية ،بهدف الت�أكد من �سالمة االجراءات املتبعة وتنفيذها وفق ًا
للنظم والقواعد والتعليمات واملعايري املعمول بها.
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ال�ضبط الداخليَ :منظومة الرتتيبات التي تهدف �إىل حماية الهيئة املحلية من �أي اختال�س �أو تالعب �أو �سوء ا�ستعمال
للأ�صول واملوجودات واملوارد" .من مقومات ال�ضبط الداخلي وجود هيكل تنظيمي ف ّعال و�أو�صاف وظيفية ،وتق�سيم
العمل وتنفيذه وفق �سيا�سات و�إجراءات وتعليمات ونظم عمل موثقة ،و�صالحيات وا�ضحة ،وتدفق م�ستندات �سليم� ،سوا ًء
يف االدارة الواحدة �أو مابني االدارات املتعددة ،بحيث ي�ضمن �إخ�ضاع عمل كل موظف ملراجعة موظف �آخر مع ف�صل
ال�صالحيات واملهام املتداخلة".
التدقيق اخلارجي :هو التدقيق الذي ت�سندة الهيئة املحلية جلهة خارجية م�ستقلة وم�ؤهلة ،تتعاقد معها للقيام ب�أعمال
التدقيق على �أن�شطتها املالية والإدارية ذات العالقة ،من خالل تدقيق وثائق وتقارير وم�ستندات العمل� ،أو من خالل
فح�ص �أية وثائق �أو م�شاهدات �أو فحو�صات �أخرى ،وذلك لغايات �إبداء الر�أي الفني املحايد حول واقع �أداء الهيئة املعنية.
الرقابة ال�شعبية :هي رقابة غري ر�سمية ميار�سها املواطنون على �أعمال الهيئات املحلية .هذا وقد �أو�ضحت ورقة
�سيا�سات امل�شاركة املجتمعية التى �أُعدت واعتمدت �سابق ًا بع�ض الآليات املنا�سبة ملمار�سة هذا النوع من الرقابة ،وطالبت
الهيئات املحلية تبنيها.
ممثلي املجتمع املحلي :جمموعة يتم اختيارها من �أبناء البلد بحيث ميثلوا خمتلف فئات املجتمع وقطاعاته ،مثل فئات
الن�ساء وال�شباب والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وغريها.
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واقع التوجيه والرقابة على �أعمال و�أداء الهيئات املحلية
فيما يلي و�صف ًا ُم َّلخ�ص ًا لواقع التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئات املحلية الفل�سطينية:
•اجلهات الرقابية الر�سمية على �أعمال الهيئات املحلية:
من املعلوم �أن الهيئات املحلية الفل�سطينية تخ�ضع بحكم القانون لإ�شراف ورقابة وزارة احلكم املحلي؛ حيث تقوم الوزارة
مبمار�سة �إجراءات التوجيه والرقابة املالية والإدارية والفنية على الهيئات املحلية .كما تخ�ضع الهيئات املحلية لرقابة
“ديوان الرقابة املالية والإدارية” الذي ُعهِ دَ �إليه بالقانون مهمة الرقابة الإدارية واملالية على الأجهزة احلكومية وغري
احلكومية لغر�ض مراقبة �صرف الأموال العامة و�ضمان ح�سن ا�ستغاللها ،بالإ�ضافة �إىل تطوير ال�سيا�سات والإجراءات
الإدارية وحت�سني الأداء وم�ستوى الإنتاج .علم ًا ب�أن الهيئات املحلية كغريها من امل�ؤ�س�سات تخ�ضع للرقابة الق�ضائية ،مبعني
�صالحية الق�ضاء للنظر والبت يف الق�ضايا والطعون املاثلة �أمامه واملقدمة من قبل اجلهات الرقابية واملواطنني.
يف واقع الأمر ،يكاد �أن يكون التن�سيق منقطع ًا (فيما يتعلق ب�أعمال التوجيه والرقابة) بني اجلهات �آنفة الذكر .كما �أن لكل
جهة مرجعيتها ومعايريها اخلا�صة فيما متار�سه من اجراءات توجيه ورقابة على �أعمال الهيئات املحلية.
•واقع �أعمال التوجيه والرقابة التي متار�سها الوزارة على الهيئات املحلية:
مبوجب ال�صالحيات املمنوحة لها بالقانون ،تقوم وزارة احلكم املحلي مبمار�سة �أعمال التوجيه والرقابة على كافة �أن�شطة
الهيئات املحلية ،واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة� ،إ ّال �أن واقع املمار�سة احلايل ُم َر َّكز على الرقابة املالية ،والرقابة
الإدارية ،والرقابة الهند�سية ،والتي ت�شمل �أعمال التنظيم والعطاءات يف الهيئات املحلية ،وت�ستند �أعمال الرقابة هذه �إىل
دليل رقابة �أويل معد من قبل الوزارة ،وهو دليل غري �إجرائي ،كما �أنها ت�ستند يف عملها �إىل القوانني والأنظمة والتعليمات
ذات العالقة� .أما بخ�صو�ص �أعمال الرقابة على اخلدمات التي تقدمها الهيئات املحلية ،فيكاد يكون دور الوزارة غائب ًا
لكل من الرقابة على مراعاة احتياجات النوع الإجتماعي،
نظر ًا ملتطلبات هذا النوع من الرقابة ،وكذلك الأمر بالن�سبة ٍ
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و�أعمال الرقابة على ال�شكاوى املقدمة للهيئات املحلية ،والإجراءات الداخلية املتبعة ملعاجلتها .وفيما يتعلق بالرقابة على
�أعمال ون�سب التح�صيل والإعفاءات يف الهيئات املحلية ،فقد َن ِ�ش َطت الوزارة يف العامني املا�ضيني بهذا الإجتاه وخا�صة يف
جمال حتفيز الهيئات على حت�صيل �أثمان الكهرباء وما يتعلق بذلك من جدولة ديون ون�سب خ�صم ت�شجيعية.
من ناحية �أخرى ،تمُ ا َر�س �أعمال الرقابة على كافة الهيئات املحلية بنف�س الطريقة دون الأخذ بعني االعتبار فروقات
حجمها �أو ت�صنيفاتها .كما �أنه ال يتوفر م�ؤ�شرات لقيا�س اداء الهيئات املحلية ،مما جعل مهمة الرقابة تَرت َِكز على مبد�أ
املطابقة دون قيا�س كفاءة وفاعلية الأداء يف الهيئات املحلية .هذا وتتم الإ�ستعانة بطواقم الإدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية
يف احلاالت التي ت�ستوجب �إجراء �أعمال رقابة قانونية ،وكذلك الأمر تتم الإ�ستعانة مبهند�سني من الإدارة العامة للتخطيط
والتنظيم والإدارة العامة للم�شاريع ومن املديريات عند اجراء �أعمال الرقابة الهند�سية.
ب�شكل عام ،وحتتاج �إىل
من اجلدير بالذكر �أن �آليات الرقابة املمار�سة حالي ًا من قبل الوزارة هي �آليات ذات طابع مركزي ٍ
عدد �أكرب من املوظفني لتَت َم َّكن الإدارة من تغطية متطلبات التوجيه والرقابة على كافة الهيئات املحلية ،وخا�صة يف حال َّمت
تو�سعة جماالت عمل التوجيه والرقابة لت�شمل الرقابة على اخلدمات وال�شكاوى ومراعاة احتياجات النوع الإجتماعي وغريها.
�أما بالن�سبة للتوجيه ،ف�إنه ال يتوفر دليل اجراءات خا�ص لهذه الوظيفة لتمكني موظفي التوجية والرقابة من ممار�سة
�أعمال توجيه قيا�سية ومنظمة؛ و�إمنا يتم التوجيه حالي ًا من خالل التعليمات ونظم العمل التي تُ�صدرها الوزارة من
وقت لآخر ،حيث يتوفر جمموعة من النظم مثل نظام امل�شرتيات ،نظام املوازنات ،نظام امل�سالخ ،نظام اليافطات ،نظام
موظفي الهيئات املحلية ،وغريها .ا ّال �أنه ما زال هناك حاجة لوجود �أ ِد َّلةُ /مد َّونات لتوجيه �أعمال جمال�س الهيئات واللجان
املنبثقة عنها ،و�أعمال رئي�س/ة البلدية ،و�أعمال التنظيم ،و�أعمال التوريدات والعطاءات ،والأعمال املالية والإدارية،
والأعمال املتعلقة بتلقي ال�شكاوى ومتابعتها من قبل الهيئات املحلية ،وكذلك فيما يتعلق بقواعد �سلوك جمال�س وموظفي
الهيئات املحلية و�أ�صول تعاملهم مع املواطنني.
9
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�أما بخ�صو�ص الن�صو�ص القانونية الناظمة لإجراءات التوجيه والرقابة من قبل الوزارة على �أعمال الهيئات املحلية فهي
ما زالت بحاجة �إىل تطوير ومبا ين�سجم مع ر�ؤيتها ور�سالتها املعلنة ،وكذلك لتمكني اجلهات املخت�صة من التعامل بو�ضوح
مع خمرجات عمليات الرقابة ،وما قد يرتتب عليها من اتخاذ اجراءات تَ�صحيحية منا�سبة.
•واقع الرقابة الداخلية والتدقيق اخلارجي والرقابة ال�شعبية على �أعمال الهيئات املحلية:
ب�شكل عام ال تمُ ارِ�س الهيئات املحلية �أعمال رقابة داخلية ممُ َ �أ�س�سة ،وي�ستثنى من ذلك بع�ض البلديات الكبرية التي
ا�ستحدثت وحدات رقابة داخلية (مراقب/ة داخلي/ة) يف ال�سنوات الأخرية ،وهي ُت َر ِّكز يف �أعمالها على التدقيق و�سالمة
الإجراءات املالية دون الإلتفات �إىل �سالمة االجراءات االدارية �أو كفاءة وفاعلية الأداء �أو جودة اخلدمات ،كما �أن َ
بع�ضها
يخ�ضع مل�ستويات �إدارية تنفيذية وغري مرتبط ب�شكل مبا�شر مع جمل�س الهيئة املحلية .هذا ويتوفر يف الهيئات املحلية
التي ت�صدر تراخي�ص بناء جلنة فنية دورها التدقيق والـت�أكد من �سالمة الوثائق املقدمة من قبل املواطنني ،و�سالمة
االجراءات لأغرا�ض ا�صدار الرتاخي�ص الالزمة .كما وتتفاوت الهيئات املحلية مبا لديها من مقومات �ضبط داخلي متمثلة
بوجود هيكل تنظيمي و�أو�صاف وظيفية وتق�سيم العمل وتنفيذه وفق اجراءات وتعليمات موثقة و�صالحيات وا�ضحة وتدفق
م�ستندات �سليم ،وت�سل�سل منطقي للعمليات االدارية واملالية ت�ضمن اتخاذ االجراءات املت�سل�سلة من قبل جميع املعنيني
(املوظفني) تعزيزا ملبد�أ املحا�سبة وال�شفافية.
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�أن ي�شمل التَّح ُقق مما �إذا كانت كافة الأن�شطة املتعلقة بالأداء املايل يف الهيئات املحلية ت�سري وفق ًا للقوانني والأنظمة
والتعليمات ال�صادرة وكذلك القواعد واملعايري واملوا�صفات املقررة و�أنها تنفذ بكفاءة وفاعلية.
�أما بخ�صو�ص الرقابة ال�شعبية ،فمن الوا�ضح �أن العديد من الهيئات املحلية “�سيما الكبرية منها” تتيح �شك ًال �أو اكرث
من ا�شكال امل�شاركة ال�شعبية على �أعما ِلها ( نوع من �أنواع الرقابة ) ،و�إن كان ذلك يتم على نح ٍو غري ممُ َ �أ�س�س وبدرجات
ال�س ُبل �إما �أن تكون قد حتققت مببادرات ذاتية من قبل الهيئة املحلية على غرار عقد لقاءات جماهريية،
متباينة ،وهذه ُّ
�صندوق ال�شكاوى ،جلان الأحياء ،وتطبيق �سيا�سة الباب املفتوح� ،أو قد تكون تَو َّف َرت يف �سياق ن�شاطات ممولة من قبل
جهات مانحة على غرار م�شاركة ممثلي املجتمع املحلي يف حت�ضري خطط تنموية ا�سرتاتيجية لبع�ض املدن والبلدات
ومتابعة وتقييم تنفيذها على �أر�ض الواقع� ،أو م�شاركتهم يف حتديد الإحتياجات ذات الأولوية لتجمعاتهم املحلية ،وبالطبع،
ميكن اعتبار ذلك �شكل من �أ�شكال الرقابة ال�شعبية� .إال �أن َت َو ُفر �سبل الرقابة ال�شعبية يقت�صرعلى عدد حمدود من
الهيئات املحلية وتتم يف معظمها على نح ٍو غري ُملزم يف ظل غياب الأنظمة والتعليمات املتعلقة بتعزيز الرقابة ال�شعبية
على �أعمال الهيئات املحلية .هذا ومن املتوقع �أن ت�ساهم ورقة �سيا�سات امل�شاركة املجتمعية “املقرة م�ؤخرا”عند تطبيقها
يف تعزيز مفهوم الرقابة ال�شعبية وتوفري الأدوات والآليات املنا�سبة ملُمار�ساتها على �أعمال الهيئات املحلية.

ُخ�ضع الهيئة املحلية نف�سها طوع ًا جلهة
من ناحية �أخرى ،فان مو�ضوع التدقيق اخلارجي ال زال حديث التطبيق ،حيث ت ِ
تدقيق خارجية م�ستقلة وم� َّؤهلة ومدفوعة الأجر ،يكون دورها تدقيق عينات ممُ َ ث ِلة من تقارير ووثائق الرقابة الداخلية يف
الهيئة املحلية ،و�إجراء الفحو�صات الالزمة والإطالع على �أية وثائق �أو م�ستندات �أو ممار�سات �أخرى ،بغر�ض �إبداء ر�أي
فني حمايد حول واقع �أداء الهيئة املعنية .وتجَ دُر الإ�شارة هنا �إىل نق�ص عدد م�ؤ�س�سات التدقيق املحلية امل� َّؤهلة للقيام
ب�أعمال التدقيق على الهيئات املحلية� ،سيما و�أن مفهوم التدقيق يجب �أن ال يقت�صر على التدقيق املحا�سبي ،بل يجب
10
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الغاية والأهداف من و�ضع ورقة �سيا�سات التوجيه والرقابة
الغاية من اعداد هذه الورقة هي بلورة توجهات وزارة احلكم املحلي فيما يتعلق بتطوير �آليات و�أدوات التوجيه والرقابة
ب�شكل فعال ،وعلى نحو المركزي ِلتُ�ساهم يف رفع كفاءة وفاعلية �أداء الهيئات املحلية وتعمل على جت�سيد مبادئ احلكم
الر�شيد �ضمن منظومة احلكم املحلي.

منهجية حت�ضري ورقة �سيا�سات التوجيه والرقابة
ميكن تلخي�ص منهجية �إعداد هذه الورقة باخلطوات التالية:
9
9

تهدف هذه الورقة حتقيق ما يلي:
تفعيل �آليات و�أدوات التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئات املحلية.
 تعزيز ممار�سات احلكم الر�شيد على م�ستوى الهيئات املحلية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يتعلق بالنزاهة
وال�شفافية وامل�ساءلة.
التوجه نحو مزيد من الالمركزية فيما يتعلق ب�إجراءات الرقابة على �أعمال الهيئات املحلية.
رفع كفاءة وفاعلية �أداء الهيئات املحلية يف املجاالت املالية والإدارية والفنية.
زيادة كفاءة وفاعلية اخلدمات التي تقدمها الهيئات املحلية من حيث تلبيتها لإحتياجات و�أولويات
املواطنني وعدالة توزيعها وجودتها َومعقو ِل َّية �أ�سعارها.
رفع م�ستوى الأداء املهني فيما يتعلق ب�أعمال التوجيه والرقابة على الهيئات املحلية.
تعزيز الرقابة ال�شعبية على �أعمال الهيئات املحلية مبا ي�ؤدي لزيادة الثقة بني اجلمهور والهيئات املحلية.
رفع م�ستوى التن�سيق والتعاون فيما بني اجلهات الرقابية الر�سمية على �أعمال الهيئات املحلية.
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9
9

9مراجعة �أدبيات التوجيه والرقابة املختلفة وعالقتها برت�سيخ مبادئ احلكم الر�شيد لدى الهيئات املحلية.
9مراجعة الوثائق ذات العالقة مبا فيها قانون الهيئات املحلية رقم ( )1ل�سنة  ،1997وقانون ديوان الرقابة املالية
والإدارية رقم  15ل�سنة  ،2004واخلطة الإ�سرتاتيجية للإدارة العامة للتوجيه والرقابة  ،2011–2010ودليل الرقابة
املعتمد من ِق َبل الوزارة ،ومن�شورات ذات عالقة مل�ؤ�س�سة "�أمان" ،و�أداة قيا�س م�ؤ�شرات تعزيز النزاهة وال�شفافية
وامل�ساءلة يف الهيئات املحلية الفل�سطينية ،وورقة �سيا�سات امل�شاركة املجتمعية ،واخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة احلكم
املحلي  ،2010-2014وغريها من الوثائق املحلية.
9عقد جمموعة من اللقاءات الت�شاورية مع اجلهات ذات العالقة و�شملت :الإدارة العليا يف وزارة احلكم املحلي
بح�ضورمعايل الوزير ،والإدارة العامة للتوجيه والرقابة ،وممثلني عن مديريات احلكم املحلي ،والهيئات املحلية،
ا�ضافة لديوان الرقابة املالية واالدارية واالدعاء العام وممثلني عن م�ؤ�س�سات جمتمع مدين.
9حت�ضري م�سودة الورقة بالإ�ستناد ب�شكل �أ�سا�سي �إىل �أدبيات الرقابة والتوجيه و�إىل ما �أف�ضت اليه اللقاءات مع اجلهات
ذات العالقة.
9عر�ض الورقة على اجلهات املعنية للح�صول على تغذية راجعة باخل�صو�ص.
�9إجراء التعديالت واخلروج بن�سخة نهائية.
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القواعد التي ا�ستندت �إليها �سيا�سات التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئات املحلية
ت�ستند �سيا�سات التوجيه والرقابة الواردة يف هذه الورقة �إىل القواعد الرئي�سية التالية:
•تر�سيخ مفاهيم النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة.
•التوجيه �أو ًال والرقابة لأغرا�ض املطابقة والتقييم والت�صويب وحت�سني الأداء يف املجاالت املالية والإدارية
والفنية واخلدماتية.
•حتقيق مزيد من الالمركزية يف �أعمال التوجيه والرقابة على اعمال و�أداء الهيئات املحلية.
•دور الإدارة العليا يف الوزارة تنظيمي و�إ�شرايف وت�صحيحي فيما يتعلق بالتوجية والرقابة على �أعمال الهيئات
املحلية.
•للجمهور حق الإطالع على املعلومات التي مت�س م�صاحله ب�شكل مبا�شر ،وكذلك حق التعبري ومطالبة الهيئات
املحلية بالو�سائل املنا�سبة بالتزام قواعد النزاهة وال�شفافية.
•تعدد اجلهات واملعايري الرقابية يحتم �ضرورة التن�سيق والتعاون فيما بينها.
•�ضرورة الإرتقاء بالأداء املهني على م�ستوى الوزارة والهيئات فيما يتعلق ب�أعمل التوجيه والرقابة.
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�سيا�سات التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئات املحلية
تهدف ال�سيا�سات التالية �إىل حتقيق مزيد من الالمركزية يف تطبيق �آليات التوجيه والرقابة على �أعمال و�أداء
الهيئات املحلية ،ورفع كفاءة وفاعلية �أدائها ،وامل�ساهمة يف جت�سيد مبادئ احلكم الر�شيد ،الأمر املتوقع �أن يكون
له �أثر ًا �إيجابي ًا بخ�صو�ص زيادة �شعور املواطنني بالر�ضى و�إبداء مزيد من الإلتزام والإنتماء جتاه هيئاتهم املحلية:
�أو ًال :تعزيز دور ال�ضبط والرقابة الداخلية يف الهيئات املحلية
يتم جت�سيد هذه ال�سيا�سة من خالل ما يلي:
••توعية ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء وموظفي (رئي�سات وع�ضوات وموظفات) الهيئات املحلية حول �أهمية ودور ال�ضبط والرقابة
الداخلية يف �ضمان �سري العمل ب�شكل �سليم وف ّعال ،وما له من انعكا�س ايجابي ل�صالح امل�ؤ�س�سة والأفراد يف �آن واحد،
حيث �أنها ت�شكل عامل وقاية يحول دون الوقوع يف الأخطاء والتجاوزات �سوا ًء املق�صودة �أو غري املق�صودة.
•• ُت َو ِفري الهيئات املحلية “ممُ َ َّث َل ًة مبجا ِل�سها و�إدارا ِتها التنفيذية” البيئة امل�ؤ�س�ساتية ال�سليمة من خالل �إظهار ممار�سات
النزاهة وال�شفافية والتحلي ب�أخالقيات العمل يف كافة الأعمال والأن�شطة ،و�أهمها التعيينات والتوريدات والعطاءات
وعدالة توزيع اخلدمات ومراعاة احتياجات النوع الإجتماعي ،وكذلك من خالل الإلتزام بالهياكل التنظيمية املعيارية
الواردة و�أي�ض ًا تطوير وتوثيق الأو�صاف الوظيفية وتق�سيم العمل وتوزيع املهام وتنفيذها وفق اجراءات و�سيا�سات
ونظم عمل وا�ضحة وموثقة ،وعلى ر�أ�سها النظام املحا�سبي ،ووفق �صالحيات وا�ضحة وتدفق م�ستندات �سليم �سوا ًء
يف االدارة الواحدة �أو مابني االدارات املتعددة بحيث ي�ضمن �إخ�ضاع عمل كل موظف/ة ملراجعة موظف/ة �آخر،
و�أي�ض ًا ف�صل املهام املتداخلة وف�صل ال�صالحيات املالية من حيث �إجازة النفقة واملوافقة عليها.
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••تفعيل وحدات رقابة داخلية (�أو وظيفة مراقب/ة داخلي) يف كافة الهيئات املحلية (البلديات) على �أن تكون مرتبطة
ب�شكل مبا�شر مبجل�س الهيئة ،والغر�ض الأ�سا�سي منها �أن تكون رقابة مانعة وت�ضمن �سالمة االجراءات
تنظيمي ًا ٍ
املالية واالدارية املتبعة ،وتكون �أهداف عملها على النحو التايل:
املراجعة والتدقيق ل�ضمان �سالمة الن�شاط املايل وح�سن ا�ستخدام املال العام يف الأغرا�ض التي ُخ ِّ�ص َ�ص من
�أجلها.
التفتي�ش ل�ضمان كفاءة وفاعلية الأداء الإداري والفني/اخلدماتي وح�سن ا�ستخدام ال�صالحيات والك�شف عن
االنحرافات اينما وجدت و�سبل ت�صحيحها و�ضمان عدم تكرارها.
الت ََّح ُقق من ان�سجام ومطابقة الن�شاط املايل واالداري والفني/اخلدماتي للقوانني واالنظمة والإجراءات
والتعليمات والقرارات النافذة.
�ضمان ال�شفافية والنزاهة والو�ضوح يف االداء العام للهيئة ،والعمل على تعزيز ثقة اجلمهور بها ،مع ت�سليط
ال�ضوء على جماالت التوظيف والعطاءات والتوريد وعدالة توزيع اخلدمات ومراعاة احتياجات النوع الإجتماعي.
تقدمي تقارير التدقيق والرقابة الدورية (الربعية) �أو كلما لزم الأمر �أوعند الطلب وتقدمي هذه التقارير ملجل�س
الهيئة املحلية متهيد ًا لرفعها �إىل اجلهة املخت�صة يف الوزارة ح�سب الأ�صول .حيث تُراجع هذه التقارير من قبل
اجلهة املخت�صة َ
وتو�ضع عليها املالحظات والتو�صيات املنا�سبة لأغرا�ض التوجيه والت�صويب وذلك بالتن�سيق
مع الإدارة العليا يف الوزارة حيث يلزم.
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ثاني ًا :تفعيل دور التدقيق اخلارجي على �أعمال الهيئات املحلية
يتم جت�سيد هذه ال�سيا�سة من خالل ما يلي:
•

• �ضرورة التزام الهيئات املحلية (البلديات) بالتعاقد مع جهة تدقيق خارجي م�ستقلة وم�ؤهلة للقيام ب�أعمال التدقيق
اخلارجي بح�سب معايري التدقيق الدولية ،علم ًا ب�أن وجود تدقيق خارجي ي�ساهم يف جت�سيد مفاهيم ال�شفافية
وامل�ساءلة يف الهيئات املحلية .على �أن ت�شمل �أهداف التدقيق اخلارجي ما يلي:
التدقيق على املعامالت املالية من حيث تفا�صيل حت�صيالت االيرادات وح�ساب النفقات و�سالمة القيود
ومطابقتها للقواعد واالطر املحا�سبية املعتمدة وكذلك الت�أكد من �سالمة التدقيق الداخلي عليها ،وذلك لغايات
�إبداء الر�أي الفني املحايد عن �صدق وعدالة التقارير املالية للهيئة املحلية خالل فرتة معينة.
الت ََّح ُقق حيث يلزم من ان�سجام ومطابقة الن�شاط االداري والفني/اخلدماتي (الذي له �أثر مايل) للقوانني
واالنظمة والإجراءات والتعليمات والقرارات النافذة وعلى نح ٍو ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى الأداء ،وذلك بالإعتماد
ب�شكل رئي�سي على خمرجات �أعمال الرقابة الداخلية ومن خالل �أخذ عينات ممُ َ ثلة و�إجراء الفحو�صات الالزمة
والإطالع على الوثائق ال�ضرورية.
�إعداد تقارير التدقيق اخلارجي ب�شكل دوري (�سنوي) وتقدمي هذه التقارير ملجل�س الهيئة املحلية متهيد ًا لرفعها
�إىل اجلهة املخت�صة يف الوزارة ح�سب الأ�صول ،بحيث تت�ضمن هذه التقارير نتائج التدقيق املايل/املحا�سبي
بتفا�صيله وفق ًا للمعايري الدولية ذات العالقة ،و�أي�ض ًا نتائج التدقيق الإداري من خالل الر�سالة الإدارية وردود
الهيئة املحلية عليها ح�سب الأ�صول ،على �أن تُراجع هذه التقارير من قبل اجلهة املخت�صة يف الوزارة ِلتَ�ضع
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عليها املالحظات والتو�صيات املنا�سبة لأغرا�ض التوجيه والت�صويب وذلك بالتن�سيق مع الإدارة العليا يف الوزارة
حيث يلزم .علم ًا ب�أن هذه التقارير �ست�شكل �أي�ض ًا م�صدر ًا للمعلومات حول �صورة الو�ضع املايل والأداء الإداري
للهيئات املحلية والتي ميكن الإ�ستفادة منها لأغرا�ض التطوير ور�سم ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات.
•

•�أهمية ح�صول الوزارة �أو ًال ب�أول على ُن�سخ من تقارير الرقابة على الهيئات املحلية التي يعدها ديوان الرقابة املالية
والإدارية ،وذلك لأغرا�ض الإطالع والت�صويب من ِق َبل الوزارة حيث يلزم.

ثالث ًا :متكني اجلمهور من ممار�سة «رقابة �شعبية» على �أعمال الهيئات املحلية
من �أبرز اهتمامات الرقابة ال�شعبية على �أعمال الهيئات املحلية متابعة ما يلي:
 جودة وعدالة توزيع اخلدمات مبا ي�ضمن امل�ساواة بني املواطنني
 احلفاظ على االموال العامة واملوارد وا�ستغاللها بالوجه الأمثل لتحقيق ال�صالح العام
 تنفيذ امل�شاريع التنموية وفق خطط تنموية ي�شارك يف و�ضعها ممثلي املجتمع املحلي
 التزام الهيئة بالنظم واللوائح وعدالة تطبيقها على اجلميع
 التزام الهيئة مبعايري النزاهة وال�شفافية واخالقيات العمل
هذا وميكن جت�سيد �سيا�سة متكني اجلمهور من ممار�سة "رقابة �شعبية" على �أعمال الهيئات املحلية يف املجاالت املذكورة
ال�س ُبل التالية:
وغريها من خالل ُّ
•

•�إلتزام الهيئات املحلية بالإف�صاح عن املعلومات التي تهم اجلمهور ،وذلك من خالل تنفيذ املمار�سات التالية و ِباختيار
الأدوات والأوقات املنا�سبة.
تكون الرقابة الداخلية يف الهيئات املحلية �أو ًال والوزارة ثانياً م�س�ؤولة عن الت�أكد من تنفيذ ما يلي:
ن�شر التقارير املالية املدققة والردود عليها ،وي�شمل ذلك تقارير املُدَ ِّقق اخلارجي ،تقارير التوجيه والرقابة
ال�صادرة عن الوزارة ،تقارير ديوان الرقابة العام ،وتقارير التقييم الذاتي ان وجدت.
ن�شر اخلطط التنموية وخطط التنفيذ ال�سنوية وكذلك نتائج متابعتها وتقييمها ال�سنوية.
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ن�شر موازنة الهيئة بعد امل�صادقة عليها من ِق َبل الوزارة.
ن�شر تقرير �شهري حول ال�شكاوى املقدمة والردود عليها.
ن�شر �إجراءات احل�صول على اخلدمات التي تقدمها الهيئة املحلية ،وي�شمل ذلك اجراءات احل�صول على
ال ُّر َخ�ص التي ت�صدرها الهيئة ،و�إجراءات الربط باخلدمات التي تقدمها الهيئة املحلية.
ن�شر الأنظمة املتعلقة بالر�سوم واخلدمات وامل�صادق عليها من الوزارة.
ن�شر نتائج تقييم ذاتي لأداء الهيئة املحلية املتعلق بجودة اخلدمات وعدالة توزيعها.
•

برنامج باب مفتوح ولقاءات مع جمموعات ت�شاور ب�ؤرية ،على �أن ال يقل عن خم�سة لقاءات يف العام.
برامج راديو �أو تلفزيون تلتقي على الهواء مبمثل عن الهيئة املحلية وتعطي يف نف�س الوقت فر�صة للمواطن
للمداخلة والتعبري عن الر�أي مبا يتعلق بتحقيق ال�صالح العام.
•

تكون الرقابة الداخلية يف البلدية �أو ًال والوزارة ثانياً م�س�ؤولة عن الت�أكد من تنفيذ ما يلي:

ال�س ُبل التالية والتي من خاللها تُتاح فر�صة للجمهور
•ت�شجيع كافة البلديات بالت�شاور مع اجلمهور وذلك من خالل ُ
مل�ساءلة الهيئة املحلية وممار�سة رقابة �شعبية على �أعمالها.
تكون الرقابة الداخلية يف البلدية �أو ًال والوزارة ثانياً م�س�ؤولة عن الت�أكد من تنفيذ ما يلي:
ت�شكيل /تفعيل جلان ا�ست�شارية /قطاعية حيث يلزم
ت�شكيل /تفعيل جمال�س �شبابية ب�شكل اختياري
إجتماعني جماهرييني على الأقل يف العام بغر�ض الت�شاور مع اجلمهور يف ق�ضايا تخ�ص ال�صالح العام،
عقد � َ
و�أي�ض ًا اال�ستماع �إىل مطالبه.
عقد جل�سات ا�ستماع ،على �أن ال يقل عن ثالث جل�سات يف العام.
تنفيذ تقييم ذاتي با�ستخدام �إ�ستبانة �إ�ستطالع ر�أي قيا�سية �إن وجدت.
حتديد الإحتياجات من امل�شاريع التنموية مب�شاركة ممثلي املجتمع املحلي.
الت�شاور مع اجلمهور واحل�صول على تغذية راجعة حول جودة اخلدمات وعدالة توزيعها ،وذلك من خالل
20

•التزام الهيئات املحلية من فئة (�أ) و (ب) ب�إ�شراك اجلمهور يف عمليات التخطيط و�صناعة القرار وهو �أي�ضا �شكل
ال�س ُبل التالية.
من �أ�شكال الرقابة ال�شعبية املانعة ،وذلك من خالل ُّ

•

•

�إ�شراك ممثلي املجتمع املحلي يف عمليات �إعداد اخلطط التنموية اال�سرتاتيجية ،وذلك وفق ورقة ال�سيا�سات
ذات العالقة التي تعتمدها الوزارة.
�إعداد خطط التنفيذ التنموية ال�سنوية ب�إ�شراك مهنيني من ممثلي املجتمع املحلي.
تقييم بدائل التطوير الفيزيائي/الهيكلي ب�إ�شراك ممثلي املجتمع املحلي ،وذلك على �أ�سا�س منهجية دليل
التخطيط الفيزيائي الذي تعتمده الوزارة.
•�إلتزام الهيئات املحلية بتطبيق "نظام �شكاوى" فعال بحيث يمُ َ ِّكن املواطن من تقدمي ال�شكوى ب�شكل �شفوي (عن
طريق الهاتف) �أو مكتوب وب�أكرث من طريقة ،على �أن ُت َو َّثق كافة ال�شكاوى و ُي َو َّثق الرد عليها وتوثق املُدَ د الزمنية
امل�ستغرقة ملعاجلتها .هذا وتكون الرقابة الداخلية يف البلدية �أو ًال والإدارة العامة للتوجيه والرقابة يف الوزارة ثاني ًا
م�س�ؤولة عن الت�أكد من �أن الهيئة املحلية متار�س ذلك ب�شكل َجدي ومنتظم.
•�إلتزام الهيئات املحلية بتخ�صي�ص رقم هاتف حمدد والإعالن عنه لتلقي بالغات ت�أتي من اجلمهور حول جتاوزات
�أو خمالفات يرتكبها موظفوا الهيئة املحلية اثناء القيام مبهام عملهم اليومية (مثال ذلك الإبالغ عن �أداء مركبات
الهيئة املحلية).
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رابع ًا :تعزيز التن�سيق والتعاون بني اجلهات الرقابية على �أعمال الهيئات املحلية

خام�س ًا :تعزيز الدور التنظيمي والإ�شرايف والت�صحيحي لوزارة احلكم املحلي فيما يتعلق بالتوجيه
والرقابة على �أعمال الهيئات املحلية

يتم جت�سيد هذه ال�سيا�سة من خالل ما يلي:
•

•

•

•وفقا للت�شريعات ف�أن وزارة احلكم املحلي ،وديوان الرقابة املالية والإدارية هما اجلهتان الر�سميتان امل�س�ؤولتان عن
لكل من هاتني اجلهتني معايريها اخلا�صة التي ُو ِ�ض َعت لتلبي �أهدافها
الرقابة على �أعمال الهيئات املحلية .و�أن ٍ
والغر�ض املق�صود من �أعمال الرقابة التي تمُ ار�سها على الهيئات املحلية ،وبالتايل ف�إن هناك حاجة لتنظيم �أعمال
الرقابة فيما بني الوزارة والديوان تفاديا لأي �إزدواجية.
•التن�سيق مع �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات لتحديث معايريه املتعلقة بتوزيع ا ِمل َنح على الهيئات املحلية ،وذلك على
نح ٍو ُي َح ِّفز الهيئات املحلية على تنفيذ ما َي ُخ ُّ�صها من �سيا�سات واردة يف هذه الورقة ،ال �سيما ال�سيا�سات املتعلقة
بتفعيل دور الرقابة الداخلية والتدقيق اخلارجي والرقابة ال�شعبية على �أعمال الهيئات املحلية.
•عمل نظام لتبيان ال�صالحيات بني وزارة احلكم املحلي وديوان الرقابة العامة لتنظم �أعمال الرقابة بينهما “حلني
اقرار نظام �شامل ينظم العالقة الرقابية بني اجلهتني” ،بحيث ِي�شمل نظام تبيان ال�صالحيات اجلوانب التالية:
تو�ضيح طبيعة �أعمال الرقابة التي متار�سها الوزارة والتي ميار�سها الديوان على الهيئات املحلية“ ،حيث �أن
رقابة الوزارة �شاملة لكافة جوانب عمل الهيئات املحلية ،يف حني �أن رقابة الديوان تر ّكز على جوانب حمددة.
دعم الديوان ملا جاء يف هذه الورقة من �سيا�سات.
تبادل اخلربات يف جمال الرقابة على �أعمال الهيئات املحلية.
تبادل املعلومات والبيانات ذات العالقة مبا فيها تبادل نتائج �أعمال الرقابة �أو ًال ب�أول.
التن�سيق فيما يتعلق مبواعيد تنفيذ �أعمال الرقابة والتدقيق على الهيئات املحلية.
عقد لقاءات دورية لأغرا�ض ا�ستمرار التن�سيق والتعاون.
22

يتم جت�سيد هذه ال�سيا�سة من خالل ما يلي:
• •تعديل قانون الهيئات املحلية رقم ( )1ل�سنة  1997لت�شمل التعديالت دعم التوجهات التالية:
تعزير دور الوزارة يف توجيه الهيئات املحلية لأغرا�ض تر�سيخ مبادئ احلكم الر�شيد على امل�ستوى املحلي.
تو�ضيح وتفعيل �آليات التعامل مع خمرجات عمليات الرقابة على �أعمال الهيئات املحلية ،وي�شمل ذلك ت�صنيف
املخالفات والعقوبات املرتتبة عليها.
تعزيز دور الوزارة يف ت�صويب �أداء الهيئات املحلية وذلك وفق قاعدة “التوجيه �أو ًال ،والرقابة لأغرا�ض
املطابقة والتقييم والت�صويب وحت�سني الأداء”.
م�أ�س�سة �آليات رقابة المركزية على �أعمال الهيئات املحلية ،مثال ذلك م�أ�س�سة الرقابة الداخلية والتدقيق
اخلارجي على �أعمال الهيئات.
متكني اجلمهور من ممار�سة “الرقابة ال�شعبية” على �أعمال الهيئات املحلية.
• •تطوير مزيد من ُن ُظم�/أدلة/مدونات العمل لأغرا�ض توجيه الهيئات املحلية ومتكينها من القيام مبهامها على نح ٍو
ممُ َ � َأ�س�س ُي�ساهم يف حت�سني م�ستوى الأداء وتَر�سيخ مبادئ احلكم الر�شيد.
•

•توجيه وتعريف ر�ؤ�ساء/رئي�سات و�أع�ضاء جمال�س الهيئات املحلية املنتخبة مبهامهم وم�س�ؤولياتهم وال�صالحيات
املناطة بهم لإدارة هيئاتهم املحلية على نح ٍو ي�ضمن ممار�سات �سليمة وفعالة تجُ َ ِّ�سد مفاهيم احلكم الر�شيد.

•

•تُناط �أعمال التوجيه والرقابة على الهيئات املحلية �إىل مديريات احلكم املحلي يف املحافظات ،ويكون املوظفون/ات
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•

املعنيون فيها تابعني فني ًا للإدارة العامة للتوجيه والرقابة ،على �أن تتم �أعمال التوجيه والرقابة هذه ب�شكل رئي�س من
خالل درا�سة تقارير الرقابة الداخلية والتدقيق اخلارجي وو�ضع املالحظات والتو�صيات املنا�سبة بنا ًء عليها متهيد ًا
لرفعها �إىل الإدارة العامة للتوجيه والرقابة يف الوزارة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يكون من �صالحيات املديريات تنفيذ
زيارات دورية �أو مفاجئة للهيئات املحلية لأغرا�ض التوجيه والرقابة والتَّح ُقق وت�صويب الأداء ورفع التقارير الالزمة.
•يكون دور الإدارة العامة للتوجيه والرقابة يف الوزارة ب�شكل �أ�سا�سي التخطيط ور�سم التوجهات وتقدمي الدعم الفني
فيما يتعلق ب�أعمال التوجيه والرقابة على الهيئات املحلية ،هذا بالإ�ضافة �إىل درا�سة مالحظات وتو�صيات املديريات
املتعلقة بنتائج التوجيه والرقابة على الهيئات املحلية ورفع التو�صيات الالزمة للإدارة العليا يف الوزارة التخاذ
�إجراءات الت ََّح ُقق والت�صويب املنا�سبة.

ورقـة �سيا�سات

�ساد�س ًا :الإرتقاء بالأداء املهني فيما يتعلق بالتوجيه والرقابة على �أعمال الهيئات املحلية
يتم جت�سيد هذه ال�سيا�سة من خالل ما يلي:

• •الإرتقاء ب�أداء الإدارة العامة للتوجيه والرقابة:

ويكون ذلك من خالل مايلي:
حت�ضري دليل عمل خا�ص بالتوجيه والتقييم ،على �أن ي�شتمل على �أدوات قيا�س قادرة على تقييم �أداء الهيئات
املحلية وي�ستند �إىل املعايري الدولية ذات العالقة.
تطوير دليل الرقابة على �أعمال الهيئات املحلية ِلي� ُأخذ بعني الإعتبار التوجه الالمركزي املتعلق بذلك ،كما
ي�أخذ بعني الإعتبار الرقابة الداخلية واخلارجية وال�شعبية على �أعمال الهيئات املحلية ،وي�ستند كذلك على
املعايري الدولية ذات العالقة.
حت�ضري نظام خا�ص بت�صنيف املخالفات والعقوبات املرتتبة عليها.
توفري وت�أهيل/تدريب طواقم التوجيه والرقابة العاملني يف الوزارة.
حو�سبة �أعمال التوجيه والرقابة املتعلقة باجلوانب املالية ،و ِب َح َ�سب ما قد يلزم.
• •الإرتقاء ب�أداء الهيئات املحلية فيما يتعلق بالتوجيه والرقابة:

ويكون ذلك من خالل ما يلي:
اعداد “دليل الرقابة الداخلية” للهيئات املحلية ،على �أن يو�ضح �أهداف وجماالت عمل ومهام الرقابة الداخلية
وعالقتها بالتدقيق اخلارجي ،و�أن ي�ستند �إىل املعايري الدولية ذات العالقة.
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تقوم الهيئات املحلية بتكليف /تعيني موظفني/ات مبوا�صفات يحددها “دليل الرقابة الداخلية” للقيام
ب�أعمال الرقابة الداخلية ،ويكون ارتباطهم ب�شكل مبا�شر مع جمل�س الهيئة املحلية.

متطلبات البدء بتنفيذ ورقة �سيا�سات التوجيه والرقابة
فيما يلي متطلبات البدء بتنفيذ ورقة �سيا�سات التوجية والرقابة على �أر�ض الواقع:

تزويد الهيئات املحلية بربجميات و�أنظمة عمل حمو�سبة حيثما �أمكن.

•

•�إعتماد ورقة ال�سيا�سات من ِق َبل جمل�س التخطيط يف وزارة احلكم املحلي بعد م�صادقتها من الدائرة القانونية.

ت�أهيل/تدريب طواقم عمل الرقابة الداخلية يف الهيئات املحلية حيثما �أمكن.

•

•تكون وحدة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات يف الوزارة م�س�ؤولة عن الإ�شراف ومتابعة تنفيذ ما ورد يف هذه الورقة
من �سيا�سات و�إجراءات.

•

•الإعالن للهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلمهور عن ورقة �سيا�سات التوجيه
والرقابة هذه بالطرق املنا�سبة.

•

•تعميم ورقة �سيا�سات التوجية والرقابة على كافة الإدارات يف الوزارة وعلى الهيئات املحلية للعمل مبوجبها
�إعتبار ًا من بداية �شهر �آب من العام  2011كل بح�سب موقعه ،على �أن تحُ َ َّدث هذه الورقة وتُع َت َمد و ُت َعمم من
جديد ب�شكل دوري �أو يف حال �إقت ََ�ضت ال�ضرورة ذلك.

•

•تقوم الإدارات والدوائر املعنية يف الوزارة بالتح�ضري وبرتتيب وتطوير �إجراءات عملها الداخلية ،وتطوير ما
يتعلق بها من �أدلة و�أنظمة عمل مذكورة يف هذه الورقة ،وكذلك و�ضع جداول العمل الزمنية ،وتوزيع املهام
على موظفيها مبا ي�ضمن تنفيذ ما ورد يف هذه الورقة كل ح�سب موقعه وطبيعة عمله ،على �أن تنتهي الإدارات
من هذه التح�ضريات “وبالتن�سيق مع الهيئات املحلية” قبل نهاية �شهر متوز من العام  .2011علم ًا ب�أن هذا
قد َيتطلب تعيني موظفني/ات جدد ،وقد َيتَطلب �أي�ض ًا الإ�ستعانة مب�ست�شارين/ات مل�ساعدة الإدارات املعنية يف
تطوير �أنظمة واجراءات العمل املطلوبة .من ناحية �أخرى تتوىل الإدارة العامة للتوجيه والرقابة التن�سيق مع
اجلهات النقابية املعنية لإجناز ت�صنيف/ت�أهيل جهات التدقيق والرقابة ،على �أن ينتهي ذلك قبل بداية العام
.2012

• •الإرتقاء ب�أداء جهات التدقيق والرقابة اخلارجية:

ويكون ذلك من خالل ما يلي:
حت�ضري نظام/بنود مرجعية "الرقابة اخلارجية" على �أعمال الهيئات املحلية ،على �أن يو�ضح �أهداف وجماالت
عمل ومهام الرقابة اخلارجية وعالقة ذلك بالرقابة الداخلية ورقابة الوزارة على الهيئات املحلية ،وي�ستند يف
نف�س الوقت �إىل املعايري الدولية ذات العالقة.
حتفيز ت�صنيف/ت�أهيل جهات التدقيق والرقابة اخلارجية يف ال�سوق الفل�سطيني لتمكينها من القيام مبهام
التدقيق اخلارجي وفق "بنود املرجعية" على �أعمال الهيئات املحلية ،حيث ميكن �إجناز ذلك بالتن�سيق مع
اجلهات النقابية ذات العالقة.
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ورقـة �سيا�سات
•

• ُيط َلب من الهيئات املحلية ا�ستحداث /تفعيل وحدات رقابة داخلية (�أو وظيفة مراقب/ة داخلي/ة) على �أن
تكون هذه الوحدة �أو الوظيفة مرتبطة مبا�شرة مع جمل�س الهيئة ،وذلك للقيام مبهام الرقابة الداخلية على
�أن يبد�أ َع َم ُلها من بداية �شهر �آب  2011لتلقي التدريبات املنا�سبة.
• ُيط َلب من الهيئات املحلية امل�صنفة �إجراء تعاقدات مع جهات تدقيق خارجي م�ؤهلة ملمار�سة �أعمالها �إعتبار ًا
من بداية �شهر كانون ثاين من العام .2012

•

•لأغرا�ض بناء القدرات يف الوزارة والهيئات املحلية ،يتم حتديد الإحتياجات التدريبية لكافة الكوادر املعنية
والإنتهاء من تنفيذ الربامج التدريبية قبل نهاية �شهر حزيران من العام َ 2011ك َحد �أق�صى.

•

•على كافة الإدارات والدوائر والأق�سام املعنية مبا�ش َر ًة تويل مهامها مبا ي�ضمن تنفيذ ما ورد يف هذه الورقة
ك ّل بح�سب موقعه وطبيعة عمله �إعتبار ًا من الأول من متوز من العام .2011

•
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