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© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل للباحثْين اللذين أعدا تقارير حول مؤشر الشفافية في مناطق الضفة الغربية للهيئات المحلية 
المصنفة C، وهما: األستاذ معتصم زايد: تقرير مؤشر الشفافية في شمال الضفة الغربية، والدكتور محمد أبو زايد: مؤشر 

الشفافية في وسط وجنوب الضفة الغربية.

كما يقدر ائتالف أمان لفريق أمان جهوده التي قام بها في مراجعة التقرير وتحريره.

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. مؤشر الشفافية 
ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية المصنفة C في الضفة الغربية. رام اهلل- فلسطين.

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان« قد بذل جهودًا في التحقق من المعلومات الواردة في الورقة، وال يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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ملخص تنفيذي
انطالًقــا مــن إميــان االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه الهيئــات احملليــة لقربهــا ومتاســها 
املباشــر مــع املواطــن، وبوصفهــا األكثــر قــدرة علــى معرفــة احتياجــات مواطنيهــا، واهتماماتهــم، واألقــدر علــى تســهيل حــق 
ــة،  ــات احمللي ــى متكــن الهيئ ــل عل ــى العم ــرار؛ واظــب عل ــز اتخــاذ الق ــن مرك ــم م ــم قربه ــن يف املشــاركة واملســاءلة بحك املواطن
ــى إعــداد الدراســات  ــل عل ــن خــالل العم ــة، م ــة ضــد الفســاد ومســتجيبة للمســاءلة املجتمعي ــة عمــل محصن ــى بيئ للوصــول إل
واألبحــاث حــول بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف قطــاع احلكــم احمللــي، باإلضافــة إلــى جهــود رفــع الوعــي ألعضــاء الهيئــات 

احملليــة واملواطنــن بالتركيــز علــى مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة. 

ــي، مــن أجــل متكــن هــذه  ــات احلكــم احملل وألغــراض الفحــص والدراســة حــول مــدى الشــفافية يف ممارســات وسياســات هيئ
الهيئــات مــن تعزيــز مبــادئ الشــفافية فيهــا، ولتفعيــل قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف الهيئــات احملليــة؛ قــام 
ائتــالف أمــان بتطويــر وتوطــن مؤشــر الشــفافية، املعــّد مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة، كــي يتــالءم والواقــع الفلســطيني. 
ويهــدف هــذا املؤشــر إلــى تشــخيص مــدى التــزام الهيئــات احملليــة باإلفصــاح عــن املعلومــات الضروريــة فيمــا يتعلــق بعالقاتهــا 
مبجتمعاتهــا احملليــة ونشــاطاتها اإلداريــة واملاليــة ونظــام حوكمتهــا. كمــا يهــدف إلــى التعــرف علــى املمارســات والوســائل املتبعــة 
مــن قبــل الهيئــات احملليــة يف توفيــر املعلومــات املتعلقــة مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عملهــا، وبالتحديــد يف بعــض 
ــة، وإدارتهــا للمــوارد البشــرية، واملشــاريع  ــي، ومنــط إدارتهــا، وممارســاتها املالي احملــاور األساســية كعالقتهــا مــع املجتمــع احملل
التــي تنفذهــا، والعطــاءات التــي تطرحهــا. ويوفــر هــذا املؤشــر فرصــة للتعــرف علــى نقــاط القــوة ومواطــن الضعــف يف الهيئــات 
احملليــة، مبــا يســهل بلــورة التوصيــات وبرامــج التدخــل الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية، لتصــب يف حتقيــق بيئــة محصنــة ضــد 

الفســاد ومســتجيبة للمســاءلة املجتمعيــة يف الهيئــات احملليــة.

احتــوى مؤشــر الشــفافية اخلــاص بفلســطن علــى 36 ســؤاالً، وقعــت ضمــن خمســة محــاور. حيــث جــرى تطبيقــه يف عــام 2019 
علــى كافــة الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واملصنفــة ضمــن فئــات 1C  )بحســب تصنيــف صنــدوق تطويــر 

وإقــراض الهيئــات احملليــة(1 التــي بلــغ عددهــا 57 هيئــة محليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

وهــذا التقريــر يحــوي يف طياتــه النتائــج التــي توصلــت لهــا عمليــة تطبيــق املؤشــر علــى الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة فقــط. 
أمــا الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة، فتــم وضعهــا يف تقريــر آخــر منفصــل. 

ويأتــي هــذا التقريــر اســتكماالً لتقاريــر ســابقة أصدرهــا ائتــالف أمــان يف هــذا الصــدد، الستكشــاف مــدى التطــور يف آليــات 
الشــفافية لــدى بعــض الهيئــات احملليــة التــي متــت دراســتها ســابقاً، وفحــص ذلــك لــدى هيئــات جديــدة. 

نتائج املؤشر 

أظهــرت نتائــج مؤشــر الشــفافية يف هيئــات احلكــم احمللــي الــذي نفــذه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« أن التــزام 
الهيئــات احملليــة بتوفيــر املعلومــات املطلوبــة للمواطــن محــدود، وهنــاك قصــور يف حتديــث املعلومــات والبيانــات والتقاريــر 
املنشــورة، كمــا تبــن أن قــدرات الهيئــات احملليــة محــدود، وخصوصــاً الصغيــرة منهــا، يف تطويــر وبنــاء صفحــات إلكترونيــة خاصــة 

بهــا. 

كمــا أظهــرت النتائــج أن معظــم الهيئــات احملليــة ليســت لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح، وغالبيــة عمليــات النشــر 
واإلفصــاح التــي تتــم، تتــم بشــكل ارجتالــي وعشــوائي ودون االعتمــاد علــى آليــات واضحــة وممأسســة، كمــا أن غالبيــة الهيئــات 

يقوم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية باالعتماد على آلية في تصنيفه تحوي على ثالثة معايير رئيسية وهي: األداء )%50(، عدد سكان الهيئة المحلية )%30(، ومقدار الحاجة . 1
)%20(، حيث يتم تصنيف الهيئات المحلية بناًء على امتالك أدوات معززة لألداء واستخدام هذه األدوات. وبناء على ذلك، فقد تمت صياغة 16 مؤشراً تعكس األداء الفعلي للبلديات في 

مجال ممارسات اإلدارة الرشيدة. على أن يتم تخصيص األموال اعتماداً على تصنيف كل بلدية، بحيث تحصل الهيئات التي تقع في مراتب أعلى على تمويل أكبر من تلك التي تقع في 
درجات أدنى من التصنيف، حيث يعمل البرنامج بشكل متواصل مع الهيئات ذات التصنيف المتدني لمساعدتها في االرتقاء إلى درجات أعلى.



احملليــة عندمــا تلجــأ للنشــر واإلفصــاح، فإنهــا تســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومعظــم الهيئــات احملليــة تعانــي مــن غيــاب 
نظــم موحــدة لتوفيــر املعلومــات والبيانــات، وتتفــاوت قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا حســب حجمهــا وقــدرات طاقمهــا، وأحيانــاً النمــط 
القيــادي ودرجــة وعــي املســؤولن والتزامهــم مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. ومعظــم املعلومــات التــي توفرهــا الهيئــات 
احملليــة هــي معلومــات شــكلية عــن الهيئــة احملليــة، مثــل أســماء أعضــاء املجلــس وآليــات التواصــل معهــم ونشــاطات وفعاليــات 
وأمــور ذات طابــع إعالمــي تســويقي، حيــث ال توفــر مــا هــو مطلــوب قانونّيــاً أو تطوعــاً منهــا لضمــان االلتــزام بقواعــد اإلفصــاح. 
كمــا بينــت النتائــج أن الهيئــات احملليــة تســتجيب لطلبــات املواطــن باحلصــول علــى املعلومــات املختلفــة بطــرق مختلفــة حســب نــوع 

الطلــب وتوفــر املعلومــة. 

كمــا تظهــر النتائــج عالقــة طرديــة بــن تصنيــف الهيئــات احملليــة وعمليــات اإلفصــاح والنشــر، فالهيئــات احملليــة ذات التصنيــف 
األعلــى متيــل إلــى تطبيــق آليــات لنشــر البيانــات واملعلومــات واإلفصــاح عنهــا إلكترونّيــاً أكثــر مــن الهيئــات احملليــة األصغــر مــن 

حيــث تصنيفهــا. 

ومبقارنــة أداء الهيئــات احملليــة املبحوثــة يف هــذا التقريــر مــع نظيراتهــا مــن التصنيفــات األعلــى، نالحــظ أن املشــكلة متفاقمــة 
لــدى الهيئــات احملليــة املصنفــة C مقارنــة مــع تلــك املصنفــة B. والقصــور األكبــر يأتــي يف محــاور اإلفصــاح املالــي والتوظيــف 
والعطــاءات التــي حــازت علــى عالمــات متدنيــة. ورغــم أن محــور عالقــة الهيئــة احملليــة باملجتمــع احمللــي قــد حــاز علــى األعلــى 
ــات شــكلية تتضمــن بعــض  ــة، هــي باملجمــل معلوم ــات احمللي ــل الهيئ ــات املنشــورة مــن قب ــره مــن احملــاور، إال أن املعلوم مــن غي

النشــاطات والتعليقــات التــي ال توفــر بيانــات ذات قيــم وأهميــة كمــا ينــص عليهــا املؤشــر.

مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية 
C المصنفة

مقدمة 
ــف  ــدم مختل ــي، ويق ــم احملل ــرف باســم احلك ــذي يع ــم ال ــي للحك ــالف مســتوياتها، الشــق الثان ــى اخت ــة، عل ــات احمللي ــل الهيئ متث
اخلدمــات اليوميــة للمواطنــن، ونظــراً لضخامــة هــذا القطــاع مالّيــاً وإدارّيــاً، وارتباطــه املباشــر مــع املواطنــن، فــإن ذلــك يقتضــي 
إدارتــه يف بيئــة عمــل تعــزز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم مســاءلة خارجيــة وداخليــة مــن أجــل حتصينــه ضــد اســتغالل 
الســلطة املمنوحــة للقائمــن عليــه مــن أعضــاء منتخبــن وموظفــن معينــن، وذلــك يف إطــار شــامل يطلــق عليــه نظــام النزاهــة 

للوقايــة مــن الفســاد.

ويف إطــار تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة، ركــزت خطــة أمــان اإلســتراتيجية 
2016 – 2020 علــى تعزيــز نظــام النزاهــة للهيئــات احملليــة، ورفــع الوعــي احمللــي مبكافحــة الفســاد، وتفعيــل آليــات املســاءلة 
الداخليــة واخلارجيــة لديهــا. ويأتــي هــذا االهتمــام مــن ائتــالف أمــان نظــراً ألهميــة الــدور الــذي تلعبــه الهيئــات احملليــة بوصفهــا 
املســؤولة عــن تقــدمي العديــد مــن اخلدمــات اليوميــة للمواطنــن، التــي تشــمل مجــاالت احليــاة املتعــددة والضروريــة، كامليــاه 
والكهربــاء، والهندســة واملســاحة والبنــاء، والطــرق والتخطيــط، واحلــرف والصناعــات، والصحــة والبيئــة. وتقــوم الهيئــات احملليــة 
باملشــاريع التطويريــة، واألعمــال اإلنشــائية، والتخطيــط التنمــوي. وتتعامــل الهيئــات احملليــة مــع موازنــات ضخمــة، حيــث تتضمــن 
أعمالهــا إيــرادات ونفقــات عاليــة، وتتولــى العطــاءات اخلاصــة بهــا، وتقــوم بتعيــن املوظفــن الدائمــن أو املؤقتــن. كمــا أنهــا تتخــذ 

العديــد مــن القــرارات يف الشــأن املالــي واإلداري الــذي يهــم كافــة املواطنــن مــن ســكان الهيئــة احملليــة.

إن الشــفافية ونشــر املعلومــات واإلفصــاح عــن الوثائــق، تســهل عمليــة املســاءلة واحملاســبة مــن قبــل املواطنــن واملؤسســات 
واإلعــالم، وتقــرب أداء العاملــن مــن النزاهــة بصــورة أفضــل؛ ألنهــا تضــع كل األداء حتــت املجهــر، إضافــة إلــى أن النشــر يكشــف 
ــة ثقــة  ــز وتقوي ــل مــن فــرص الفســاد. كمــا أن الشــفافية واإلفصــاح يســاهمان يف تعزي ــح، وبالتالــي يقل ــة تضــارب املصال إمكاني
املواطــن بالهيئــة احملليــة وبأدائهــا، لهــذا، فــإن علــى الهيئــات احملليــة أن تلتــزم بسياســة النشــر واإلفصــاح بــكل مــا يتعلــق بأعمالهــا، 
وخاصــة يف الشــأن املالــي والشــأن اإلداري، كأن تلتــزم، وباســتمرار، بنشــر املوازنــة الســنوية، والتقاريــر املاليــة، والتقاريــر اإلداريــة، 
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واخلطــة اإلســتراتيجية، وقــرارات املجلــس احمللــي، وأدلــة العمــل، واألنظمــة واإلجراءات، ومدونات الســلوك، وإعالنــات التوظيف، 
وإعالنــات العطــاءات. وال بــأس أن متتــد عمليــات النشــر لتشــمل الســيرة الذاتيــة لرئيــس املجلــس احمللــي، وجــدول أعمــال 

اجتماعــات املجلــس، ومحاضــر اجللســات، وهيكليــة الهيئــة احملليــة، وكيفيــة االتصــال مــع رؤســاء الدوائــر واألقســام املختلفــة.

ــة  ــزام الهيئ ــذي يعطــي صــورة عــن مــدى الت ــود وغيرهــا تشــكل مبجموعهــا مــا ميكــن تســميته »مؤشــر الشــفافية«، ال هــذه البن
احملليــة بسياســات النشــر واإلفصــاح، ويبــن اجلوانــب التــي تتميــز بالوضــوح يف عمــل الهيئــة احملليــة، وتلــك التــي يغلــب عليهــا 

القصــور.

إال أن التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة باحلكــم احمللــي، ال تولــي اهتمامــاً مببــادئ الشــفافية. فمثــاًل، تنــص املــادة )8( مــن 
قانــون الهيئــات احملليــة لعــام 1997 املتعلقــة بجلســات مجالــس الهيئــات احملليــة علــى أنــه )يجــوز للمجلــس أن يســمح ألي شــخص 
حضــور أي جلســة مــن جلســاته إذا قــرر ذلــك أكثريــة أعضائــه احلاضريــن للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع(، وهــذا النــص يعنــي 
أن األصــل يف اجتماعــات مجالــس الهيئــات احملليــة أن تكــون مغلقــة، إال يف حــاالت معينــة وبقــرار مــن املجلــس احمللــي. كمــا أن 
املــادة )36( مــن القانــون، التــي تنــص علــى إعــداد التقريــر الســنوي وإرســال نســخة منــه إلــى وزيــر احلكــم احمللــي، ال تنــص علــى 
نشــر التقريــر. وكذلــك بالنســبة للموازنــة الســنوية )مــادة 31(، واحلســاب اخلتامــي )مــادة 32(، حيــث يتطلــب إقرارهــا مــن املجلــس 

احمللــي ومصادقــة الوزيــر عليهــا، دون اإلشــارة إلــى موضــوع النشــر.

أهداف مؤشر الشفافية 
يهــدف املؤشــر إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية يف عمــل الهيئــات احملليــة املســتهدفة، مــن خــالل قيــاس مســتوى 
إفصاحهــا عــن املعلومــات املتعلقــة بهــا ومبجلســها البلــدي، وخططهــا، وموازناتهــا، وقراراتهــا، وغيــر ذلــك. وبشــكل مفصــل، يهــدف 

املؤشــر إلــى اآلتــي:

تقييم مدى توفر املعلومات املتعلقة بالهيئات احمللية، والتعرف على نقاط القوة ومواطن الضعف يف اإلفصاح عنها.	 

ــاع أفضــل املمارســات 	  ــدف اتب ــن، به ــا للمواطن ــى نشــر معلوماته ــة، وتشــجيعها عل ــات احمللي ــن الهيئ ــس ب ــق التناف خل
ــذا الشــأن. الســليمة به

بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية بالتعاون مع الهيئات املستهدفة.	 

عينة املؤشر
عينــة املؤشــر يف هــذا التقريــر هــي عينــة قصديــة، أي محــددة مســبقاً، وهــي تضــم الهيئــات احملليــة املصنفــة C يف الضفــة 

الغربيــة، ويبلــغ عددهــا 46 هيئــة محليــة. 

منهجية تطبيق املؤشر
بعــد حتديــد احملــاور واألســئلة التــي تنــدرج حتتهــا، وبعــد حتديــد عينــة الهيئــات احملليــة املســتهدفة، مت تقســيم الهيئــات احملليــة 
حســب توزيعهــا اجلغــرايف يف شــمال الضفــة الغربيــة ووســطها وجنوبهــا، وحســب عــدد الهيئــات احملليــة. ومت إعــداد تقريــر عــن 
كل منطقــة، حيــث مت إعــداد تقريــر شــمل الهيئــات احملليــة يف وســط وجنــوب الضفــة الغربيــة، وتقريــر آخــر شــمل الهيئــات احملليــة 
يف شــمال الضفــة الغربيــة، حيــث مت اســتهداف الهيئــات احملليــة املصنفــة C يف عــام 2019، وهــذا التقريــر يجمــع نتائــج التقريريــن 

 . معاً
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مت جمع املعلومات من خالل اآلليات اآلتية:

ــى الفيســبوك، والبحــث يف بياناتهــا؛ لفحــص مــدى 	  الدخــول إلــى املواقــع اإللكترونيــة للهيئــات احملليــة، وصفحاتهــا عل
نشــرها للمعلومــات، وتوفيرهــا للبيانــات التــي يحتاجهــا املواطــن.

االتصــال هاتفّيــاً مــع الهيئــات احملليــة للتأكــد مــن بعــض املالحظــات، أو االستفســار عــن بعــض املعلومــات الناقصــة: هــل 	 
هــي موجــودة ولكــن غيــر منشــورة؟ أم أنهــا غيــر موجــودة لــدى الهيئــة احملليــة؟

مراسلة بعض الهيئات احمللية بالطرق املختلفة، واحلصول على اإلجابات املطلوبة.	 

األبعاد الرئيسية للمؤشر 
مت تطبيــق 36 ســؤاالً علــى الهيئــات احملليــة املســتهدفة، اســتناداً إلــى املعلومــات املتوفــرة وفــق املنهجيــة املُشــار إليهــا، وذلــك ضمــن 

األبعــاد التاليــة، التــي تــدور حــول مــدى تدفــق املعلومــات مــن قبــل الهيئــة احملليــة جتــاه املواطنــن:

اإلفصــاح عــن املعلومــات: وتشــمل معلومــات عــن رئيــس املجلــس احمللــي وأعضائــه، والهيئــة احملليــة وأقســامها ودوائرهــا 	 
وإداراتهــا املختلفــة، ومســؤولي هــذه الدوائــر، وكيفيــة التواصــل معهــم. إضافــة إلــى موجــودات الهيئــة احملليــة وممتلكاتهــا، 

ووضعهــا املالي.

اإلفصــاح عــن آليــة اتخــاذ القــرارات، وتشــمل جــدول أعمــال الهيئــة احملليــة، ومحاضــر اجتماعاتهــا، ومشــاركة اجلمهــور 	 
يف وضــع اخلطــط وحتديــد األولويــات، ونشــر محاضــر اللقــاءات املجتمعيــة. 

اإلفصــاح عمــا يصــدر عــن الهيئــة احملليــة، ويشــمل نشــر قــرارات الهيئــة، وموازناتهــا، وخطتهــا اإلســتراتيجية التنمويــة، 	 
وتقاريرهــا املاليــة واإلداريــة، والتقاريــر الســنوية، وتقاريــر اإلجنــاز، وإعالنــات التوظيــف والعطــاءات.

ــة العمــل، 	  ــة والنمــاذج التــي يحتاجهــا املواطــن، ويشــمل أدلــة ومنــاذج الشــكاوى واالقتراحــات، وأدل اإلفصــاح عــن األدل
ــة التــي حتتاجهــا. ــى الطلبــات، واملــدد الزمني واألنظمــة واإلجــراءات، ومقــدار الرســوم عل

مبادئ فحص الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية
ينطلق فحص مبادئ الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية من املبادئ التالية:

ــة 	  ــال الهيئ ــة بأعم ــة املتعلق ــى املعلومــات العام ــن احلصــول عل ــى املعلومــات: أي أن مــن حــق املواطن حــق احلصــول عل
ــاً، ودون احلاجــة لتبريــر أســباب احلصــول عليهــا، أو إثبــات مصلحــة خاصــة للحصــول عليهــا. كمــا أن  احملليــة، تلقائّي

ــة التــي تقــرر حجــب املعلومــة، ينبغــي أن تتحمــل املســؤولية عــن هــذا احلجــب.   الهيئ

فعاليــة تقــدمي املعلومــات: أي أن علــى الهيئــة احملليــة جمــع املعلومــات بشــكل دائــم وحفظهــا وحتديثهــا، مثــل املعلومــات 	 
عــن أعضــاء املجلــس احمللــي، كســيرهم الذاتيــة، وممتلكاتهــم وذممهــم املاليــة، واملعلومــات عــن عمليــة اتخــاذ القــرارات، 
الســابقة واحلاليــة، ومعرفــة أصحــاب املصلحــة وذوي العالقــة احملليــن والدولين، واملعلومات عن القــرارات واملخرجات، 

مثــل التقاريــر املاليــة واإلداريــة، والتعيينــات وقضايــا التخطيــط.

نوعية املعلومات: يجب أن تكون املعلومات صحيحة وشاملة ومحدثة يف حينه.	 
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محاور املؤشر وأسئلته
يتضمــن قيــاس املؤشــر خمســة محــاور شــاملة، وكل محــور يشــمل مجموعــة مــن األســئلة، وبالتالــي، فــإن إجابــات هــذه األســئلة 
تعطــي صــورة شــاملة عــن مــدى إفصــاح كل هيئــة محليــة عــن املعلومــات التــي يحتاجهــا املواطنــون مــن ســكان الهيئــة، أو غيرهــم 

مــن املهتمــن.

واحملاور هي: 

احملور األول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة لها، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة احمللية.	 

اإلفصاح عن دخل رئيس الهيئة احمللية )بيان سنوي عن دخل رئيس البلدية، وإقرار الذمة املالية(.	 

أسماء رؤساء األقسام يف الهيئة احمللية، ومعلومات االتصال بهم )البريد اإللكتروني وأرقام هواتفهم(.	 

معلومات االتصال برئيس وأعضاء املجلس احمللي املنتخب.	 

قائمة بأعضاء املجلس احمللي.	 

جدول أعمال اجتماعات املجلس احمللي.	 

محاضر اجتماعات املجلس احمللي، والقرارات املتعلقة باملواطنن مباشرة، واخلدمات املتعلقة بهم.	 

معلومات حول جهة االتصال ومراكز تقدمي الشكاوى واالعتراضات يف الهيئة احمللية.	 

قائمة بأسماء اجلمعيات واملؤسسات واألشخاص املنتفعن من الهيئة احمللية. 	 

احملور الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي:  

مدونات سلوك لرئيس وأعضاء املجالس احمللية واملوظفن )هل هي موجودة؟ وإن وجدت هل هي منشورة؟(.	 

اخلطة اإلستراتيجية )ثالث سنوات أو خمس سنوات(.	 

التقرير اإلداري السنوي/ تقرير اإلجنازات.	 

خطــة مكافحــة الفســاد مســتقلة، أو جــزء مــن اخلطــط األخــرى اإلســتراتيجية والتنفيذيــة، أو )اإلجــراءات والنشــاطات 	 
الوقائيــة واملالحقــات اجلزائيــة(.

األنظمة واإلجراءات والتعليمات املعمول بها يف الهيئة احمللية.	 

الضرائب ورسوم اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة احمللية.	 

جرد أصول الهيئة احمللية )الطرق، والشوارع، واألبنية.. إلخ(.	 

قائمة اجلمعيات والشركات التي ساهمت الهيئات احمللية بشكل أساسي يف تشكيلها.	 

احملور الثالث: اإلدارة املالية، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

موازنة العام احلالي، أو املوازنة املفصلة للعام احلالي.	 

قائمة إيرادات الهيئة احمللية للعام املاضي.	 
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املوازنة املخططة للعام املاضي واملنفذة )املوازنة والتقرير املالي لعام 2017(.	 

كافة التعديالت التي أجريت على املوازنة احلالية.	 

الدين العام.	 

الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزودي اخلدمات واملقاولن.	 

التقارير املالية السنوية املدققة.	 

احملور الرابع: إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

اإلعــالن عــن الوظائــف الشــاغرة )ســواء يف الصحــف احملليــة ووســائل اإلعــالم، أو أي طريقــة نشــر وإعــالن أخــرى( قبــل 	 
10 أيــام مــن التاريــخ احملــدد النتهــاء التقــدمي.

إجراءات ترقية وإقالة املوظفن، واإلجراءات اجلزائية بحقهم )حسب النظام املعمول به يف الهيئة احمللية).	 
عدد املوظفن كافة )يشمل موظفي عقود العمل املؤقتة والدائمة(.	 
سياسة املشتريات العامة التي ال تتطلب املنافسة يف عروض األسعار وقيمتها واملوردين.	 
سياسة املشتريات العامة »وثيقة العطاءات« )طلبات الشراء، والعروض، والعطاءات(.	 
العقــود العامــة )األشــغال العامــة واخلدمــات العامــة التــي تتطلــب عقــوداً مــع مقاولــن مــن القطــاع اخلــاص(، مــع جميــع 	 

مرفقاتهــا وملحقاتهــا خــالل الســنة املاضيــة.
العقود املعدلة.	 

احملور اخلامس: التخطيط احلضري/ املدني، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

خطــة التنميــة احملليــة: التــي تعنــي وجــود )وثيقــة محدثــة تنظــم اســتخدامات أراضــي البلديــة بأكملهــا، وحتــدد شــبكات 	 
ــاه الصــرف الصحــي واالتصــاالت،  ــاه وأنظمــة إمدادهــا، ونظــام مي ــة، واســتخراج املي ــدات البلدي ــل، ومع الطــرق والنق

وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة(.
محاضــر اللقــاءات مــع املواطنــن إن وجــدت: اجللســات العامــة مــع اجلمهــور حــول خطــط الهيئــات احملليــة، مبــا فيهــا 	 

معاجلــة الشــكاوى واالقتراحــات والتعليقــات التــي أدلــى بهــا املواطنــون حــول هــذا املوضــوع.
قائمة بأراضي الهيئات املتبادلة، أو املبيعة )املواقع واملبالغ املالية والتعويضات(.	 
املواعيد النهائية أو املطلوبة للحصول على خدمة التراخيص.	 
استخدامات أراضي الهيئة احمللية، والتغييرات التي حصلت على استخداماتها.	 

           

تنفيذ املؤشر

ــر املعلومــات،  ــة بسياســات اإلفصــاح وتوفي ــات احمللي ــزام الهيئ ــاس مــدى الت ــر مؤشــر الشــفافية إحــدى األدوات املهمــة لقي يعتب
ــكل ســؤال مــن أســئلة  ــدرج مــن 1-4 )شــبيه مبقيــاس ليكــرت(، حيــث مت إعطــاء قيمــة ل ــر مقيــاس مت لقيــاس املؤشــر، مت تطوي
املؤشــر، وبصــورة متدرجــة ال تقتصــر علــى إجابــات نعــم وال، وإمنــا تتضمــن تدرجــاً مــن 1-4 ضمــن اإلجابــة الواحــدة، وذلــك كمــا 

يلــي:

تُعطى العالمة الكاملة )4( يف حال نُشرت املعلومة على اإلنترنت.

تُعطى العالمة )3 أو 2( إذا لم تُنشر املعلومة على اإلنترنت ونُشرت بإحدى الوسائل األخرى وليس فيها نص قانوني.

العالمة )1( تعطى يف حال لم تنشر املعلومة على اإلنترنت ونشرت بإحدى الوسائل األخرى وفيها نص قانوني. 

تُعطى العالمة )0( إذا لم تُنشر املعلومة بأي وسيلة نشر وفيها نص قانوني.
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نتائج مؤشر الشفافية
أواًل: الهيئات احمللية يف جنوب ووسط الضفة الغربية 

محور الهيئة احملليةالرقم
(1)

املعدلمحور )5)محور )4)محور )3)محور )2)

محافظة القدس وضواحيها 
2.752.331.752.402.402.33العيزرية1

2.752.331.752.402.402.33السواحرة 2

3.002.333.002.602.402.67حزما3

2.922.221.001.802.20.032كفر عقب4

محافظة أريحا
2.582.331.502.402.402.24العوجا5

2.332.221.752.402.202.18النويعمة6

محافظة رام اهلل والبيرة
2.172.442.251.802.202.17عبوين7

3.332.222.253.003.002.76املزرعة الشرقية8

3.082.892.251.803.002.60الطيبة9

2.172.222.001.802.202.08الزيتونة10

2.832.331.001.802.402.07بيت لقيا11

3.083.221.003.002.802.62سردا وأبو قش12

2.502.222.251.802.202.19ترمسعيا13

3.082.891.501.802.202.29بني زيد الغربية14

محافظة اخلليل
2.923.001.002.403.002.46الظاهرية15

3.172.561.502.402.402.41الكرمل16

2.422.441.501.801.801.99الياسرية الشرقية17

2.422.441.501.801.801.99إذنا18

3.503.563.752.603.003.28سعير19

2.332.221.501.802.202.01نوبا20

محافظة بيت حلم 
2.752.332.252.402.802.51بتير21

2.672.221.001.802.201.98جناتا22

2.832.221.001.802.402.05تقوع23

2.832.223.502.402.402.67زعترة24
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مقارنة بني احملافظات املختلفة 2019: 

نتائج مؤشر الشفافية للهيئات احمللية املشاركة موزعة حسب احملافظة

املجموع لكل 
محافظة

احملور 5 احملور 4 احملور 3 احملور 2 احملور 1 احملافظة

2.30 2.45 2.10 1.94 2.25 2.77 بيت حلم
2.36 2.37 2.13 1.79 2.70 2.79 اخلليل
2.21 2.30 2.40 1.63 2.28 2.46 أريحا
2.34 2.30 2.10 1.75 2.33 2.63 القدس 

وضواحيها
2.35 2.46 2.12 1.85 2.50 2.82 رام اهلل والبيرة
2.32 2.41 2.14 1.82 2.48 2.76 املجموع العام

عرض النتائج الرئيسية للهيئات يف جنوب ووسط الضفة:

ميكن تلخيص األرقام أعاله يف املالحظات التالية:

· النتيجــة الكليــة ملختلــف احملــاور هــي 2.32، وهــي نتيجــة متدنيــة حســب مفتــاح التصحيــح. وبشــكل عــام، فــإن النتائــج لهــذا 	
التصنيــف مــن الهيئــات احملليــة جــاءت أكثــر انخفاضــاً مــن قريناتهــا املصنفــة B التــي متــت دراســتها يف عــام 2018.  

· جــاء اإلفصــاح فيمــا يتعلــق مبحــور اإلدارة املاليــة األكثــر انخفاضــاً 1.82، وهــي نســبة متدنيــة حســب مفتــاح التصحيــح 	
املعتمــد. كمــا جــاء اإلفصــاح حملــور التوظيــف والعطــاءات 2.14، وهــي أيضــاً نتيجــة متدنيــة نســبّياً، مــا يبــرز أهميــة التركيــز 

علــى اإلفصــاح املالــي لــدى املؤسســات وتعزيــز آليــات الرقابــة عليــه.

· الدرجــة األعلــى لإلفصــاح كانــت يف احملــور األول )العالقــة مــع املجتمــع احمللــي( وكانــت قيمتهــا 2.76. ورغــم أن هــذه النتيجــة 	
تعكــس رغبــة الهيئــات احملليــة يف توفيــر املعلومــات للمجتمــع احمللــي، إال أنهــا بحاجــة إلــى تعزيــز، وخصوصــاً مــن حيــث نوعيــة 

وآليــة نشــر املعلومــات، التــي ال تتــواءم يف وضعهــا احلالــي مــع متطلبــات النزاهــة واملســاءلة والشــفافية.

· جاءت نتيجة اإلفصاح فيما يتعلق باإلدارة العامة 2.48 والتخطيط احلضري 2.41 متقاربة.  	

· ــع التواصــل االجتماعــي، نالحــظ 	 ــت ومواق ــى اإلنترن ــا عل ــة وصفحاته ــات احمللي ــع الهيئ ــى الدراســة املســحية ملواق ــاء عل بن
أن هنــاك توجهــاً إيجابّيــاً مــن قبــل الهيئــات احملليــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر املعلومــات األساســية. ولقــد تأكــد ذلــك مــن خــالل 

املقابــالت التــي مت إجراؤهــا.

· ــة يف اإلفصــاح 	 ــا متدني ــي جــاءت نتائجه ــة الت ــات احمللي ــن هــذه الهيئ ــة م ــع عين ــا م ــي مت إجراؤه ــالت الت ــن خــالل املقاب م
اإللكترونــي، أعــرب مســؤولوها عــن أنهــم يعتمــدون الهاتــف أو احلضــور بشــكل شــخصي كآليــات إلعطــاء املعلومــات. ومعظــم 
الهيئــات احملليــة املبحوثــة أكــدت أنهــا تــزود املعلومــات )يف حــدود القانــون( ملــن يطلبهــا مــن املواطنــن بشــكل شــخصي، أي 
ملــن يحضــر إلــى الهيئــة احملليــة. أمــا فيمــا يتعلــق باملؤسســات، فيمكــن توفيرهــا عــن طريــق اإلمييــل أو الفاكــس أو الهاتــف، 
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أو بشــكل شــخصي ملنــدوب رســمي عــن املؤسســة الراغبــة.

· هنــاك تبايــن يف مــدى توفيــر الهيئــات احملليــة املعلومــات للمواطــن، وقــد يعــود ذلــك إلــى تفــاوت قدراتهــا ومســتوى التزامهــا 	
ووعــي قيادتهــا بأهميــة اإلفصــاح.

· إال أن املعلومــات املوجــودة علــى اإلنترنــت هــي معلومــات وأخبــار عــن نشــاطات، وليســت بالضــرورة معلومــات تنــدرج حتــت 	
بنــد »اإلفصــاح«.

· ينقص هذه املعلومات التحديث املستمر والنشر يف مواقع إلكترونية خاصة بالهيئات احمللية.	

· ــة الراجعــة بخصــوص عــدم اإلفصــاح، أضــاف معظــم املبحوثــن أن الســبب الرئيســي هــو نقــص املــوارد 	 ــى التغذي ــاء عل بن
البشــرية )موظفــي وطاقــم IT(، وتدنــي املعرفــة التقنيــة لــدى الطاقــم التنفيــذي للهيئــة احملليــة. وهــو مــا تكــرر مــع الهيئــات 

 .B احملليــة التــي مت بحثهــا يف عــام 2018 واملصنفــة

· هنــاك قصــور واضــح يف نشــر املعلومــات األساســية املطلوبــة حســب القانــون مثــل البيانــات املاليــة للهيئــة احملليــة والتقاريــر 	
الدوريــة احملدثــة لنشــاطاتها والقــرارات الصــادرة عنهــا عبــر اإلنترنــت أو غيــره مــن الوســائل. ومتيــل املعلومــات املنشــورة إلــى 

أن تكــون إعالنــات أو مجــرد نشــاطات أو معلومــات عامــة.

· ــي مت إجراؤهــا، تبــن أن معظــم 	 ــر املعلومــات. فمــن خــالل املقابــالت الت ــات نظــم مأسســة لتوفي ــدى هــذه الهيئ ال تتوفــر ل
ــع التواصــل  ــى مواق ــة إل ــات احمللي ــدة للنشــر واالفصــاح. وتلجــأ معظــم الهيئ ــا سياســة معتم ــة ليســت لديه ــات احمللي الهيئ

االجتماعــي، ألنهــا ال متتلــك القــدرات التقنيــة أو املصــادر البشــرية إلدارة مواقــع إلكترونيــة خاصــة بهــا. 

· ال توجــد لــدى هــذه الهيئــات نظــم موحــدة لتوفيــر املعلومــات، وتتفــاوت قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا بحســب حجمهــا وقــدرات 	
طاقمهــا، وأحيانــاً النمــط القيــادي ورمبــا درجــة وعــي املســؤولن والتزامهــم مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. 

· تعانــي هــذه الهيئــات أكثــر مــن الهيئــات ذات التصنيــف األعلــى يف تطبيــق آليــات ونظــم لنشــر املعلومــات واإلفصــاح عنهــا 	
ــاً، وميكــن تفســير هــذا بــأن قــدرات الهيئــات ذات التصنيــف األعلــى أكبــر وأوســع. إلكترونّي

· املعلومــات املتوفــرة عبــر اإلمييــل هــي ذات الطبيعــة اإللكترونيــة، وهــي الوســيلة الفضلــى، يليهــا الهاتــف والفاكــس. أمــا 	
ــر شــخصية أو يصعــب توفيرهــا بطــرق  ــق مبعلومــات أكث ــى املعلومــات بشــكل شــخصي، فــكان فيمــا يتعل احلصــول عل

أخــرى. 

أهم املالحظات على النتائج:

· نتائج احملافظات بشكل عام متدنية وتقترب من املتوسط العام. 	
· حصلــت الهيئــات احملليــة يف محافظتــي اخلليــل ورام اهلل والبيــرة علــى أعلــى النتائــج، بينمــا حصلــت هيئــات أريحــا علــى 	

أدنــى النتائــج.
· فيمــا يتعلــق باإلفصــاح املالــي، جــاءت محافظــة بيــت حلــم يف املقدمــة، وتلتهــا رام اهلل والبيــرة. بينمــا جــاءت أريحــا األكثــر 	

تدنياً. 
· يتبــن مــن النتائــج أن هنــاك قصــوراً يف اإلفصــاح يف النواحــي املاليــة لــدى معظــم احملافظــات املدروســة، وهــو النمــط 	

ــة املؤشــر، ألن  ــه احملــور األســهل يف منظوم ــة، إال أن ــج. ورغــم أن احملــور األول حظــي بدرجــات عالي ــرر يف النتائ املتك
العديــد مــن مكوناتــه هــي معلومــات عامــة وأخبــار ونشــاطات وأوقــات الــدوام وخالفــه.
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ثانيًا: الهيئات احمللية يف شمال الضفة الغربية:

املعدلمحور )5(محور )4(محور )3(محور )2(محور )1(الهيئة احملليةالرقم
محافظة طولكرم 

1.71.752.852.853.22.67الكفريات1

1.722.572.853.22.46بيت ليد2

1.92.752.852.282.82.51بلعا 3

3.22.752.282.143.22.71دير الغصون 4

2.22.52.852.282.82.52قفن5
محافظة قلقيلية 

2.82.122.82.852.82.67كفر ثلث6

2.92.52.852.283.22.74حبلة7

محافظة سلفيت 

332.572.281.62.49كفر الديك8

2.62.122.712.572.62.52بروقن9

2.72.52.572.853.22.76دير استيا 10

2.922.422.852.82.59كفر حارس11

محافظة نابلس

3.52.752.282.8532.87بيت فوريك12

2.21.872.572.1422.15قصرة13

محافظة جنن

21.872.1421.61.92برطعة الشرقية14

1.84  1.21.52.281.852.4جنن15

2.72.252.1421.62.13جبع16

2.52.372.572.853.22.69كفر دان 17

221.422.282.42.02املتحدة املشتركة18

2.622.1421.62.06مرج ابن عامر19

2.42.52.142.572.82.48السيلة احلارثية20

1.51.372.142.572.41.99سيلة الظهر21

3.42.252.282.5732.81قباطية22



15

مقارنة بني احملافظات املختلفة 2019:

نتائج مؤشر الشفافية للهيئات احمللية املشاركة موزعة حسب احملافظة

املجموع لكل محافظة احملور 5 احملور 4 احملور 3 احملور 2 احملور 1 احملافظة

2.54 3.04 2.48 2.68 2.35 2.14 طولكرم

2.71 3 2.57 2.83 2.31 2.85 قلقيلية

2.1 2 2 2.1 1.9 2.24 سلفيت

2.51 2.5 2.495 2.425 2.31 2.85 نابلس

2.22 2.33 2.30 2.14 2.01 2.26 جنني

2.4 2.6 2.4 2.44 2.2 2.5 املجموع العام

عرض النتائج الرئيسية للهيئات يف شمال الضفة:

	 ،2.4 بشــكل عــام، لــم تكــن نتائــج املؤشــرات مرتفعــة يف العينــة املســتهدفة، حيــث كانــت النتيجــة الكليــة ملختلــف احملــاور هــي
ــي )2.87(،  ــات حوال ــى عالمــة ملتوســط احملــاور اخلمســة للهيئ ــح. وجــاءت أعل ــاح التصحي ــة حســب مفت وهــي نتيجــة متدني
وكانــت أعلــى عالمــة ملتوســط احملــاور علــى مســتوى احملافظــات يف شــمال الضفــة 2.54، وهــذا يعكــس قصــوراً واضحــاً يف 

سياســات اإلفصــاح ونشــر املعلومــات والبيانــات األساســية املتعلقــة بعمــل الهيئــات احملليــة. 

	 فيمــا يتعلــق باحملــاور اخلمســة، فقــد أظهــرت النتائــج أن )محــور التخطيــط احلضــري( حصــل علــى أعلــى العالمــات باملجمــل
مقارنــة مــع باقــي احملــاور، يليــه بالعالمــات محــور )اإلدارة املاليــة( و)محــور التوظيــف واملشــتريات( علــى التوالــي. وبالنظــر إلــى 
احملــاور التــي حــازت علــى نتائــج متدنيــة، فقــد جــاء )محــور اإلدارة العامــة( أوالً يليــه احملــور املتعلــق مبعلومــات الهيئــة احملليــة.  

	 ــة والتوظيــف واملشــتريات إلــى توحيــد توعــز نتائــج ارتفــاع املؤشــرات املرتبطــة مبحــور التخطيــط احلضــري واإلدارة املالي
األنظمــة املعمــول فيهــا يف الهيئــات احملليــة يف مجــال إعــداد امليزانيــات الســنوية واملشــتريات، واشــتراط وزارة احلكــم احمللــي 
وصنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات العمــل بهــذه األنظمــة مــن أجــل تقــدمي الدعــم املالــي واملنــح للمشــاريع التطويريــة، حيــث 

تعتبــر هــذه الشــروط أداة ضغــط مهمــة يف تعزيــز الشــفافية املاليــة للبلديــات يف الفتــرة األخيــرة. 

	 مــن نتائــج املقابــالت، يظهــر أن معظــم الهيئــات احملليــة ليســت لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح، وغالبيــة عمليــات
النشــر واإلفصــاح احلاليــة تتــم بشــكل ارجتالــي وعشــوائي ودون االعتمــاد علــى آليــات واضحــة وممأسســة، كمــا أن غالبيــة 
 ،)FACEBOOK ــات احملليــة عندمــا تلجــأ للنشــر واإلفصــاح، فإنهــا تســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي )خاصــة الهيئ
وذلــك لعــدة أســباب، أهمهــا أن التوجــه العاملــي اليــوم أصبــح يبتعــد عــن مفهــوم )إدارة احملتــوى( املرتبــط باملواقــع اإللكترونيــة، 
وذلــك بســبب حاجتــه لقــدرات تقنيــة ومصــادر بشــرية متخصصــة مقارنــة بوســائل التواصــل االجتماعــي التــي تعتمــد علــى 

األســلوب التفاعلــي، باإلضافــة النخفــاض تكاليفــه مقارنــه باملواقــع اإللكترونيــة.  

	 تعانــي غالبيــة الهيئــات احملليــة مــن غيــاب نظــم موحــدة لتوفيــر املعلومــات والبيانــات، وتتفــاوت قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا
ــاً النمــط القيــادي ورمبــا درجــة وعــي املســؤولن والتزامهــم األخالقــي مبعاييــر  بحســب حجمهــا وقــدرات طاقمهــا، وأحيان
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. وقــد الحظنــا مــن خــالل املقابــالت مــع الهيئــات احملليــة أن هنــاك ضعفــاً يف قــدرات هــذه 
الهيئــات ومعرفتهــا فيمــا يتعلــق بضــرورة تصنيــف وأرشــفة املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بعملهــا، األمــر الــذي يعيــق قدرتهــا 
يف توفيــر املعلومــات. وهــذا يعتبــر الســبب الرئيســي الكامــن وراء القصــور يف توفيــر املعلومــات وليــس وجــود نيــة مبيتــة أو 

مقصــودة حلجــب هــذه املعلومــات. 
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	 هنــاك عالقــة طرديــة بــن تصنيــف الهيئــات احملليــة وعمليــات اإلفصــاح والنشــر، فالهيئــات احملليــة ذات التصنيــف األعلــى
متيــل إلــى تطبيــق آليــات لنشــر البيانــات واملعلومــات واإلفصــاح عنهــا إلكترونّيــاً أكثــر مــن الهيئــات احملليــة األصغــر مــن حيــث 
تصنيفهــا. وهــذا يعــود لعــدة أســباب مــن أهمهــا أن قــدرات وإمكانيــات ووعــي هــذه البلديــات أكبــر، وعليــه، فإنهــا قــادرة علــى 
توفيــر البيانــات واملعلومــات بشــكل أفضــل، وخصوصــاً أن نظــام تصنيــف الهيئــات احملليــة مرتبــط مبؤشــرات أداء بحســب 

بيانــات صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات احملليــة.
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االستنتاجات الرئيسية 
	 ــم ــد تهت ــم تع ــة ل ــات احمللي ــة الهيئ ــى وســائل التواصــل االجتماعــي )خاصــة FACEBOOK(، وغالبي ــة النشــر عل ــم غالبي تت

بتحديــث مواقعهــا اإللكترونيــة علــى اعتبــار أن عــدد زوارهــا قليــل جــّداً مقارنــة مبواقــع التواصــل االجتماعــي التفاعليــة، وهــذا 
منطقــي وطبيعــي.

	 ،غيــاب احملاســبة يف الكثيــر مــن هيئــات احلكــم احمللــي وارتكازهــا علــى البعــد التنظيمــي والسياســي جعلهــا فــوق املســاءلة
لدرجــة أن هــذه البلديــات ال تولــي أي اهتمــام بالقضايــا املتعلقــة بالشــفافية والنزاهــة، باإلضافــة حلجبهــا املعلومــات، وهــذا 

كان واضحــاً مــن خــالل بلديــة جنــن، وبلديــة برطعــة الشــرقية. 

	 غالبيــة البيانــات واملعلومــات املنشــورة ضعيفــة مــن حيــث احملتــوى واملضمــون، فهــو بالغالــب محتــوى تقليــدي إخبــاري، ويف
حــال كان هنــاك نشــر وفــق مســتويات اإلفصــاح املعروفــة، يكــون أيضــاً تقليدّيــاً كنشــر تقاريــر ماليــة مدققــة أو مــا إلــى ذلــك، 

ال يســتطيع اجلمهــور فهمهــا أو حتليلهــا.

	 مــا زال االتصــال الشــخصي املباشــر، وخصوصــاً مــع شــخص رئيــس وأعضــاء الهيئــة احملليــة، هــو األســاس يف العالقــة مــع
املواطــن وتبــادل املعلومــات والشــكاوى واالعتراضــات، وهــذه املمارســات تزيــد بشــكل كبيــر يف التجمعــات الريفيــة.

	 ــة مبؤشــر ــة معرف ــة مــن قل ــات احمللي ــة يف الهيئ ــات العام ــة والعالق ــة واملالي ــن يف األقســام اإلداري ــن العامل ــر م ــي الكثي يعان
ــك. ــام ذل ــق أم ــة هــي العائ ــة املعرف ــات اإلفصــاح والنشــر، ولكــن قل ــع عملي ــة ال متان ــاً أن الغالبي الشــفافية والنزاهــة، علم

	 ال توجــد سياســات إفصــاح واضحــة عــن املعلومــات لــدى الهيئــات احملليــة، ومــا يجــري مــن عمليــات نشــر وإفصــاح يتــم بصــورة
ارجتالية وعشــوائية.

	 ،عــدم تفريــغ شــخص لنشــر املعلومــات يف الكثيــر مــن الهيئــات احملليــة، إضافــة إلــى عــدم امتــالك آخريــن للمهــارات الكافيــة
يحــد مــن مســتويات اإلفصــاح يف بعــض الهيئــات.

	 تعيــن جلــان معينــة إلدارة الهيئــات احملليــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي نتيجــة اخلالفــات داخــل هــذه املواقــع، أدى إلــى احلــد
مــن مســتويات النشــر بشــكل واضــح وملحوظ.

	 تشــير النتائــج إلــى أن هنــاك فجــوة يف االتصــال والتواصــل بــن الهيئــة احملليــة واملواطــن، وكان ذلــك واضحــاً عنــد الســؤال عــن
التقاريــر أو الصفحــة اإللكترونيــة، وبالتالــي يجــب علــى الهيئــات احملليــة اســتخدام وســائل االتصــال بشــكل أكثــر فاعليــة مثــل 

املذياع والتلفاز، إضافة إلى التقارير والصفحة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي واللقاءات الدورية. 
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التوصيات
من خالل مراجعتنا للمعلومات ونتائج تطبيق املؤشر، ميكن أن نقدم التوصيات التالية:

من الضروري تعزيز تبني ثقافة اإلفصاح لدى الهيئات احمللية وزيادة إسنادها من قبل اجلهات الرسمية واألهلية.. 1
ــة مــن . 2 ــات احمللي ــات، تنبغــي مســاعدة الهيئ مبــا أن املشــكلة تنجــم بدرجــة أساســية عــن ضعــف يف القــدرات واإلمكاني

خــالل رفــع قدراتهــا علــى تطويــر أنظمــة إفصــاح أكثــر فاعليــة، وتطويــر برامــج تدريبيــة وتوعويــة لزيــادة وعــي العاملــن 
وأعضــاء الهيئــات احملليــة، وخصوصــاً قياداتهــا، بأهميــة اإلفصــاح عــن معلوماتهــا. 

ينبغي على وزارة احلكم احمللي أن تلعب دوراً أكثر فاعلية يف تعزيز مبادئ اإلفصاح والرقابة عليها.. 3
مــن املهــم إنشــاء قواعــد بيانــات وأنظمــة محوســبة وتوظيــف التكنولوجيــا بشــكل أفضــل لنشــر املعلومــات. وهنــا ميكــن . 4

ــات للمعلومــات متكــن مــن النشــر ومتكــن  ــة الفلســطينية إنشــاء حاضن ــات احمللي ــي أو احتــاد الهيئ ــوزارة احلكــم احملل ل
ــاً. فمثــاًل، منــوذج موقــع بلديــات ميكــن أن يتــم تبنيــه وتعزيــزه. صيانتهــا مركزّي

ينبغــي تعزيــز القوانــن واألنظمــة التــي تفــرض علــى الهيئــات تطويــر آليــات إفصــاح فاعلــة وتعزيــز املمارســات الرقابيــة . 5
الداخليــة واخلارجيــة والشــعبية عليهــا.

يجب تخصيص موارد كافية لتطوير القدرات لدى الهيئات احمللية.. 6
يجــب علــى الهيئــات احملليــة تطويــر عالقــات أفضــل مــع املجتمــع احمللــي للتأكــد مــن أنــه علــى علــم مبمارســات هــذه . 7

ــات.  الهيئ
وهنــا نــود االســتئناس أيضــًا مبــا قدمتــه الدراســات الســابقة للمؤشــر لضمــان حتقــق الفائــدة والتأكيــد علــى أهميــة التوصيــات 

املقترحــة2.

ضــرورة اإلســراع بســن قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات، ملــا لــه مــن عالقــة مباشــرة مبفاهيــم الشــفافية واملســاءلة، . 1
وبيــان اجلوانــب املهمــة يف عمليــات النشــر واإلفصــاح.  

مــن الضــروري تعديــل قانــون الهيئــات احملليــة الفلســطيني يف ظــل حالــة توافــق وطنــي ودور محــوري للمجلــس التشــريعي . 2
الفلســطيني املعطــل حالّيــاً، بحيــث يصبــح مبــدأ اإلفصــاح عــن املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بعمــل الهيئــة احملليــة إلزامّيــاً 
وفــق بنــود ومحــددات قانونيــة واضحــة، فاإللزاميــة القانونيــة عامــل مهــم يف مأسســة مفاهيــم الشــفافية والنزاهــة يف 
احلكــم احمللــي مســتقباًل، ومــن املهــم عــدم تــرك هــذه القضيــة حتــت تفســيرات وقناعــات شــخصية لــدى أعضــاء ورئيــس 

الهيئــة احملليــة. 
ضــرورة متكــن الهيئــات احملليــة مــن امتــالك نظــم معلومــات موحــدة تســاعدها يف حفــظ وأرشــفة كافــة البيانــات املاليــة . 3

واإلداريــة والبرامجيــة مــن أجــل نشــرها الحقــاً بســهولة وبطريقــة مهنيــة ودوريــة. 
ضــرورة نشــر الوعــي املجتمعــي بأهميــة الشــفافية كأداة مــن أدوات املســاءلة، وإحــدى القيــم الضروريــة لتفعيــل النزاهــة . 4

ومكافحــة الفســاد، وذلــك بــأن يتــم نشــر ثقافــة العمــل العلنــي والتدفــق احلــر للمعلومــات، ومحاربــة ثقافــة الســرية 
واالنغــالق. 

ــم حتديثهــا باســتمرار، وكذلــك صفحــات الفيســبوك . 5 ــى أن يت ــة، عل ــل األدوات املتاحــة، وأهمهــا املواقــع اإللكتروني تفعي
التــي يتــم مــن خاللهــا التواصــل مــع املواطنــن يف األمــور اليوميــة وامليدانيــة.

التأكيــد علــى أهميــة إعــداد التقاريــر الدوريــة، املاليــة واإلداريــة، وأيضــاً نشــرها للمواطنــن واملهتمــن، وعــدم االكتفــاء . 6
برفعهــا للجهــات املســؤولة.
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التأكيــد علــى قيــام البلديــات بنشــر بنــود مؤشــر الشــفافية التــي يغلــب القصــور فيهــا، وخاصــة املوازنــات العامــة والتقارير . 7
املاليــة، وقــرارات املجلــس البلــدي، واخلطــة اإلســتراتيجية، ومدونــات الســلوك اخلاصــة برئيــس املجلــس البلــدي 
ــة العمــل، وأصــول الهيئــة  وأعضائــه وموظفيــه، وسياســات الشــراء، والعقــود، والعطــاءات، واألنظمــة واإلجــراءات وأدل

احملليــة وممتلكاتهــا.
ضــرورة قيــام بعــض اجلهــات املختصــة، كــوزارة احلكــم احمللــي وصنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، مبســاعدة البلديــات . 8

يف عمليــات اإلفصــاح ودعــم سياســات النشــر، مادّيــاً ومعنوّيــاً، وخاصــة البلديــات التــي ال متلــك املــوارد الالزمــة لذلــك.
ضــرورة تعزيــز نظــم املســاءلة الرســمية والشــعبية )املســاءلة املجتمعيــة( للهيئــات وقيادتهــا للتأكــد مــن التزامهــا مببــادئ . 9

الشــفافية والنزاهــة، ووضــع خطــة واضحــة ملأسســة أدوات املســاءلة املجتمعيــة يف الهيئــات احملليــة وخاصــة تنفيــذ 
جلســات االســتماع، واللقــاءات املفتوحــة مــع املواطنــن، وفتــح جلســات املجلــس البلــدي للجمهــور.

ضــرورة توحيــد اجلهــود الوطنيــة واملؤسســاتية يف مجــال تعزيــز مبــدأ الشــفافية والنزاهــة يف احلكــم احمللــي، خاصــة . 10
جهــود مكافحــة الفســاد يف فلســطن، باإلضافــة جلهــود ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة وجهــود منظمــات املجتمــع املدنــي 
الفلســطينية، وكذلــك جعــل معاييــر ومؤشــرات الشــفافية جــزءاً مــن املعاييــر التــي يفرضهــا صنــدوق تطويــر وإقــراض 

واملشــاريع. الدعــم  لتقــدمي  كشــرط  احملليــة  الهيئــات 
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 .2018

دراسة للباحثة رائدة قنديل بعنوان “فحص ملشروع مؤشر الشفافية الدولي ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية . 2
الفلسطينية 2014”، إصدار مؤسسة أمان. 

قانون الهيئات احمللية الفلسطينية رقم )1( لسنة 1997 وقانون رقم )9( لعام 2008م بشأن تعديل القانون.. 3

املواقع اإللكترونية وصفحات الفيسبوك لكافة البلديات التي ينطبق عليها هذا التقرير.. 4

املقابالت الهاتفية مع بعض البلديات كما هو موضح يف هوامش التقرير.. 5
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ملحق

قائمة بأسماء البلديات املصنفة ضمن فئات C بحسب صندوق تطوير البلديات، التي شملها التقرير 

التصنيف البلدية الرقم

محافظة القدس
C العيزرية 1
C حزما 2

C كفر عقب 3

C السواحرة الشرقية 4
محافظة جنني

C السيلة احلارثية  5
C سيلة الظهر 6
C قباطية 7
C برطعة الشرقية 8
C جبع 9
C جنن 10
C كفر دان 11
C املتحدة املشتركة 12
C مرج ابن عامر 13

محافظة طولكرم
C الكفريات 14
C بلعا 15
C بيت ليد 16
C دير الغصون 17
C قفن 18

محافظة قلقيلية
C حبلة 19
C كفر ثلث 20

محافظة سلفيت
C بروقن 21
C دير ستيا 22
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C كفر حارس 23
C كفر الديك 24

محافظة نابلس
C بيت فوريك 25
C قصرة 26

محافظة أريحا
C النواعمة 27
C العوجا 28

محافظة رام اهلل والبيرة
C عبوين 29
C املزرعة الشرقية 30
C الطيبة 31
C الزيتونة 32
C بيت لقيا 33
C سردا وأبو قش 34
C ترمسعيا 35
C بني زيد الغربية 36

محافظة اخلليل
C الظاهرية 37
C الكرمل  38
C الياسرية الشرقية  39
C إذنا 40
C سعير 41
C نوبا 42

محافظة بيت حلم
C بتير 43
C جناتا 44
C تقوع 45
C زعترة 46







ــة  االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( هــو املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدولي
منــذ العــام 2006. تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة واحلكــم 
ــاً  ــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّي ــق رؤيت ــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقي الصال
إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد 

ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة 
املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة 

يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره. 

رام اهلل: عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب: رام اهلل 339 القدس69647 

هاتف: 02-2974949-2989506  

فاكس: 02-2974948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق األرضي

تلفاكس: 08-2884767 --28847668008  

info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني

www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

 /https://www.facebook.com/AmanCoalition :فيسبوك

 https://twitter.com/AMANCoalition :تويتر


