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ملخص تنفيذي
يهــدف مؤشــر الشــفافية الدولــي بشــكل أساســي إلــى التعــرف علــى مــدى التــزام الهيئــات احملليــة بسياســات ومبــادئ الشــفافية 
وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعملهــا، إضافــة إلــى أنــه يقــوم بتزويــد الباحثــن واملختصــن يف الفــروع املختلفــة بــأدوات متكنهــم مــن 
قيــاس مــدى التــزام الهيئــات احملليــة بسياســات ومبــادئ الشــفافية واإلفصــاح يف عملهــا عــن املعلومــات ضمــن مــا يتيحــه أو يلــزم 

بــه القانــون. 

حيــث مت تطبيــق محــاور التقريــر اخلمســة وهــي: معلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن واملؤسســات التابعــة للهيئــة، اإلدارة 
العامــة للهيئــة احملليــة، اإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، إجــراءات التعيــن واملشــتريات، التخطيــط احلضــري/ املدنــي علــى 11 هيئــة 

محليــة مصنفــة c وفــق التصنيــف املعتمــد لــدى صنــدوق إقــراض البلديــات. 

لقــد قــام الباحــث، باســتخدام املنهــج الوصفــي والتحليلــي، يف وصــف واقــع الشــفافية يف الهيئــات احملليــة، وذلــك عبــر فحــص 
املواقــع اإللكترونيــة للهيئــات احملليــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ومراســلة الهيئــات احملليــة وتنظيــم مجموعــة عمــل مركــزة 
مــع ذات البلديــات، حيــث خلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك تفــاوت بــن الهيئــات احملليــة املصنفــة C يف مســتوى الشــفافية، ويرجــع 
ذلــك لعــدم وجــود إطــار أو وثيقــة مرجعيــة موحــدة حــول شــفافية الهيئــات احملليــة، بحيــث تتضمــن هــذه املرجعيــة تعريفــا واضحــا 
للشــفافية، وتصنــف املعلومــات التــي يجــدر بالهيئــات احملليــة نشــرها، مبوجــب الوثيقــة أو مبوجــب القانــون طوعــا، وبشــكل علنــي، 
يف حــن تضــع معاييــر أخــرى للمعلومــات التــي يتــم تقدميهــا بواســطة طلبــات، أو باحلضــور الشــخصي، أو تلــك املعلومــات التــي 

ال يتــم اإلفصــاح عنهــا إال مبوجــب قــرار قضائــي.

إذ يبلــغ املتوســط العــام لإلفصــاح للهيئــات احملليــة التــي مت فحصهــا 2.39 نقطــة مــن أصــل 4، ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل 
ــع  ــى مواق ــا عل ــل منصاته ــم تفع ــة، وأخــرى ل ــع إلكتروني ــم تنشــئ مواق ــي ل ــة الت ــات احمللي ــر مــن الهيئ أساســي لوجــود عــدد كبي

التواصــل االجتماعــي. 

كمــا ال يــزال فهــم وإدمــاج احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، كحــق أساســي للمواطنــن، محــدودا يف عمــل الهيئــات احملليــة، 
ويعتبــر عــدم إصــدار هــذا القانــون، واحــدا مــن أهــم املعيقــات لشــفافية الهيئــات احملليــة. 

ــع  ــان وجــود مواق ــك لضم ــة، وذل ــات احمللي ــة يف الهيئ ــع اإللكتروني ــر النمــوذج املوحــد للمواق ــد أوصــت هــذه الدراســة بتطوي وق
إلكترونيــة لــدى جميــع الهيئــات احملليــة، حيــث يتضمــن النمــوذج املوحــد قوالــب معــدة مســبقة تتقيــد بهــا الهيئــة احملليــة، تتضمــن 
ــرارات  ــن والسياســات، وق ــة، املشــتريات، القوان ــر اإلداري ــة، التقاري ــر املالي ــات، التقاري ــذ مخصصــة لإلفصــاح عــن املوازن نواف

املجلــس البلــدي.

ومطالبــة الهيئــات احملليــة بتطويــر أداء وحــدات العالقــات العامــة يف الهيئــات احملليــة بحيــث تتضمــن كجــزء مــن اختصاصهــا 
تســهيل حصــول املواطنــن علــى املعلومــات مــن خــالل منــاذج طلــب احلصــول علــى املعلومــة املعــدة مســبقا، ومتكــن املوظفــن يف 
هــذه الدوائــر مــن الوصــول إلــى املعلومــات ذات العالقــة، وتطويــر بوابــة الهيئــات احملليــة اإللكترونيــة يف قطــاع غــزة، والعمــل اجلاد 
علــى نشــر املوازنــات، والتقاريــر املاليــة واإلداريــة والنظــم والتعليمــات والقــرارات، واإلعالنــات املتعلقــة بالوظائــف واملشــتريات 
علــى هــذه البوابــة، و حتريــر وإدارة هــذه البوابــة مــن قبــل فريــق منتــدب مــن الهيئــات احملليــة يتكــون مــن موظفــي العالقــات العامــة 

واإلعــالم يف الهيئــات وليــس مــن قبــل جهــات ممولــة.

كما أوصت الدراسة، بالعمل اجلاد من مؤسسات املجتمع املدني للضغط من أجل إقرار قانون احلصول على املعلومات.
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Executive summary
Transparency International (TI) Index is basically designed to know to what extent the local bodies 
adhere to policies and guidelines of transparency and to provide information about their work. This 
is in addition to providing researchers and specialists in different fields with tools that enable them to 
measure local bodies compliance with policies and guidelines and disclosure of information on their 
work within the scope of the law.

The five axes of the index that were implemented are: information about the local body and employ-
ees and institutions of the body, the public administration of the local body, the financial administra-
tion of the local body, procedure of appointment and procurement and civil/urban planning of 11 local 
bodies in Gaza Strip in area «C» according to Municipal Development & Lending Fund (MDLF).

The researcher using the descriptive analytical approach has described transparency in the local 
bodies by examining the local bodies websites and social media sites and organizing a working 
group.

The study found that there is a difference in transparency level among the local bodies in area «C» 
due to absence of a uniform framework or a reference document for local bodies transparency, 
which includes a clear definition of transparency and classifies the information that local bodies 
should publish under the document or under the law voluntarily and publicly, while it establishes oth-
er criteria for the information submitted through requests or personal attendance or that information 
which should be disclosed only by a judicial decision. 

The overall average information disclosure for local bodies that have been examined is 2.39 out 4 
because a large number of local bodies have not built websites and others have not activated their 
social media platforms. The study concluded that the financial administration of local bodies axis 
was ranked first among the other axes for the average information disclosure with an average of 
2.50 due to the services offered by some institutions such as MDLF in developing citizen budgets 
for the benefit of the local bodies in the form of infographic, which is easy to deploy via social media 
sites. On the other hand, the information about the local body axis came in last place with an aver-
age of 2.34 due to the belief of the local bodies that information such as the biography of the mayor 
is not a priority to the citizen, and the local bodies do not adopt the policy of disclosure of financial 
liabilities.

Understanding and consideration the right of access to information as a fundamental right for citi-
zens is still limited inside the local bodies. Thus, one of the most major impediments of local bodies 
transparency is that this law has not been issued yet.

The study recommended developing a uniform framework for local bodies websites to insure that 
all local bodies have websites. The uniform framework should include pre-prepared templates that 
the local bodies have to adhere to, including sections devoted to budgets, financial reports, procure-
ment, laws and policies and municipal council resolutions.

It also recommended to ask the local bodies to develop performance of their public relations units to 
include, as part of their competency, facilitation citizens’ access to information through pre-prepared 
forms of information requests and enabling the staff in these units to access to relevant information. 
Moreover, upgrading a portal to local bodies in Gaza Strip, hard-working to publish the budgets, 
financial and management reports, systems, instructions and resolutions, job advertisements and 
procurement on this portal, editing and managing the portal by a team consisted of public relations 
and media officers from local bodies, not by funders. the study recommended civil society organiza-
tions to work hard to press for adoption of the law of access to information.
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اإلطار النظري لتقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال 
الهيئات المحلية الفلسطينية

مقدمة:
ــل اجلماهيــري، كونهــا تعكــس مــدى رغبــة  ــاعي والتفاعـ ــد االجتمـ ــة العقـ ــاً املصــدر األول لنظريـ تعتبــر الهيئــات احملليــة تاريخي
األفــراد والقــوى املجتمعيــة يف تنظيــم احتياجاتهــا األساســـية، وأســس وطــرق الوصــول إليهــا بأرخــص التكاليــف وأقــل اجلهــود. 

ويف العــام 1994، ومــع إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، كان علــى الهيئــات احملليــة أن تطــور مــن األنظمــة والسياســات التــي 
ــع  تســير عملهــا، بالتعــاون مــع وزارة احلكــم احمللــي، ذلــك أن الهيئــات احملليــة يف هــذه احلقبــة باتــت تعكــس الفتــرة التــي يتطل
فيهــا الفلســطينيون لبنــاء دولتهــم، حيــث أن بنــاء هــذه الدولــة علــى أســس متينــة، ينبغــي أن يقــوم جوهــره علــى أســس دميقراطيــة، 

ونزيهــة وشــفافة، وتقبــل املســاءلة.

ــذي أعــاق  ــة يف قطــاع غــزة، األمــر ال ــات احمللي ــات يف الهيئ ــل االنتخاب ــدء االنقســام الفلســطيني، عــام 2007، مت تعطي ــذ ب ومن
حوكمــة الهيئــات احملليــة بالشــكل املطلــوب، حيــث أن الشــفافية واإلفصــاح عــن املعلومــات هــي واحــدة مــن أهــم متطلبــات احلكــم 
الرشــيد يف الهيئــات احملليــة، إذ تعنــي الشــفافية، وضــوح إدارة الهيئــة احملليــة مــن قبــل القائمــن عليهــا مبختلــف مســتوياتهم فيمــا 
يخــص إجــراءات تقــدمي اخلدمــات، واإلفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات احلصــول علــى هــذه اخلدمــات بشــكل علنــي ومتســاٍو 
للمواطنــن جميعهــم، وكذلــك القــرارات املتعلقــة بــإدارة أي جانــب مــن الهيئــة احملليــة العامــة، مثــل السياســات اإلداريــة، باخلطــط 

اإلســتراتيجية والسياســات املاليــة، كاملوازنــات والتقاريــر املاليــة.

وقــد جــاء هــذا التقريــر، الــذي ينفــذه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان، اســتمرارا جلهــود فحــص بيئــة الشــفافية يف 
عمــل الهيئــات احملليــة، ومــدى اعتمــاد الهيئــات احملليــة املصنفــة )C( وفــق تصنيــف صنــدوق إقــراض البلديــات، حيــث أن املؤسســة 

كانــت قــد نظمــت تقاريــر ودراســات ســابقة اســتهدفت كل مــن البلديــات املصنفــة B+, B++ B خــالل العــام 2018.

أهداف التقرير
 يهــدف تقريــر مؤشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية إلــى تطبيــق املؤشــر علــى 11 هيئــة محليــة 
يف قطــاع غــزة واملصنفــة C، مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج وتوصيــات حــول مســتوى الشــفافية يف تلــك الهيئــات احملليــة مبــا يخــدم 
تطويــر أدائهــا وبلــورة توصيــات تســاهم يف ســد الفجــوات والثغــرات التــي تعيــق وتؤثــر علــى مســتوى شــفافيتها، كمــا يهــدف هــذا 

التقريــر إلــى حتديــد التدخــالت الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية يف عمــل الهيئــة احملليــة.

منهجية إعداد تقرير المؤشر
مــن أجــل حتقيــق هــدف التقريــر والتأكــد مــن توفــر املعلومــات وإتاحتهــا أمــام اجلمهــور بالطــرق واآلليــات املختلفــة والتــزام الهيئــة 
ــي، وحتليــل املضمــون مــن خــالل حتليــل واقــع  ــة بتقــدمي املعلومــات للمواطــن، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليل احمللي

املعلومــات املتاحــة للجمهــور وفــق الطــرق التــي تســتخدمها البلديــات للنشــر، وذلــك عبــر فحــص كل مــن:

· املواقع اإللكترونية للهيئات احمللية. 	

· صفحات الهيئات احمللية على مواقع التواصل االجتماعي. 	

· مراسلة الهيئات احمللية عبر البريد اإللكتروني.	

· تنظيم مجموعة مركزة مع الهيئات احمللية بغرض حتليل محاور املؤشر. 	
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· إدخــال القيــم املناســبة واحلصــول علــى تغذيــة راجعــة بخصــوص املعيقــات والتحديــات التــي تواجــه الهيئــات احملليــة يف توفيــر 	
املعلومــات، وإضافــة بعــض التوصيــات واملالحظــات بهــذا اخلصــوص.

عينة الهيئات المحلية التي يشملها التقرير:
مت اســتخدام العينــة القصديــة بواقــع 11 بلديــة مشــاركة مــن قطــاع غــزة، والتــي تصنــف حســب تصنيفــات صنــدوق تطويــر 
وإقــراض البلديــات كفئــة C وذلــك للتعــرف علــى مــدى التزامهــا مبعاييــر ومؤشــرات اإلفصــاح وفــق املؤشــر الدولــي للشــفافية 

والــذي مت تطويــره وحتســينه ليالئــم الواقــع الفلســطيني والبلديــات وهــي: 

الهيئات المحليةالمحافظة

المغراقةمحافظة غزة1

الزهراء

وادي غزة
أم النصرمحافظة شمال قطاع غزة2

المغازيمحافظة الوسطى3
النصيرات

المصدر

عبسان الكبيرةمحافظة خان يونس4

الفخاري

النصرمحافظة رفح5

الشوكة

مبادئ فحص الشفافية في أعمال الهيئات المحلية
خــالل إعــداد هــذا التقريــر، مت االعتمــاد علــى عــدد مــن املبــادئ احلاكمــة لعمليــة فحــص البيانــات اخلاصــة بالهيئــات احملليــة 
تتمثــل يف حريــة الوصــول إلــى املعلومــات وعــدم حجبهــا دون نــص قانونــي، وفاعليــة تقــدمي هــذه املعلومــات وحــول مــا إذا كان مــا 

تقدمــه الهيئــات احملليــة مــن معلومــات هــو ذو جــدوى عاليــة.

· حريــة الوصــول إلــى املعلومــة: هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان، يتيــح للفــرد، احلصــول علــى املعلومــات والســجالت التــي حتتفــظ 	
بهــا اجلهــات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة يف الدولــة، أو أي مؤسســة متلكهــا الدولــة، أو أي جهــة تقــوم مبهــام عامــة، 
باســتثناء تلــك املعلومــات التــي تســتثنى بنــص قانونــي خــاص، والتــي ال يجــوز إفشــاءها حفاظــا علــى األمــن القومــي أو 

مقتضيــات ســير العدالــة أو التــي تســبب ضــررا للصالــح العــام أو األفــراد.

· فعاليــة تقــدمي املعلومــات: وتتــم عبــر جمــع املعلومــات وحتديثهــا بشــكل دوري، مثــل املعلومــات املتعلقــة بأعضــاء املجلــس 	
احمللــي واإلدارة املاليــة والتخطيــط احلضــري واملعلومــات املتعلقــة بعمليــات اتخــاذ وصنــع القــرارات ورســم السياســات. 

· املعلومات ذات جدوى عالية: من حيث الصحة والشمولية ومدى حداثتها واحتوائها على معلومات تفصيلية ذات قيمة.	
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حول مؤشر الشفافية الدولي
يهــدف مؤشــر الشــفافية الدولــي بشــكل أساســي إلــى التعــرف علــى مــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة مــن خــالل التزامهــا 
بسياســات ومبــادئ اإلفصــاح وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعملهــا، إضافــة إلــى أنــه يقــوم بتزويــد الباحثــن واملختصــن يف الفــروع 
املختلفــة بــأدوات متكنهــم مــن قيــاس مــدى التــزام الهيئــات احملليــة بسياســات ومبــادئ الشــفافية واإلفصــاح يف عملهــا عــن 

املعلومــات ضمــن مــا يتيحــه أو يلــزم بــه القانــون. 

أهداف المؤشر
يهدف تقييم مؤشر الشفافية يف الهيئات احمللية إلى:

· تقييم مدى توافر املعلومات املتعلقة بالهيئات احمللية والتعرف على نقاط القوة والضعف يف اإلفصاح عنها.	

· ــى أفضــل املمارســات 	 ــك للوصــول إل ــى اإلفصــاح عــن املعلومــات ونشــرها وذل ــة عل ــات احمللي ــق التنافــس وتشــجيع الهيئ خل
ــدة بهــذا الشــأن. اجلي

· بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية واإلفصاح بالتعاون مع الهيئات املستهدفة.	

· تطوير قدرات الباحثن واملختصن والفروع املختلفة يف تنفيذ وتطبيق هذه األنواع من املؤشرات.	

األبعاد الرئيسية لمؤشر الشفافية الدولي في الهيئات المحلية
مت تطبيــق 45 ســؤال حــول مؤشــر الشــفافية باســتهداف 11 هيئــة محليــة وذلــك باالعتمــاد علــى املعلومــات املتوفــرة يف املواقــع 

االلكترونيــة ووســائل جمــع ونشــر املعلومــات املختلفــة، ومتحــورت األســئلة حــول مــا يلــي:

معلومــات حــول الهيئــة احملليــة، أعضــاء املجلــس احمللــي واملوظفــن مــن حيــث احلصــول علــى املعلومــات اخلاصــة مثــل الســيرة . 1
الذاتيــة ومعلومــات التواصــل، واجلمعيــات واملؤسســات التابعــة لها.

ــة، . 1 ــر اخلطــة اإلســتراتيجية احملدث ــات ســلوك، تواف ــة مــن خــالل وجــود مدون ــة احمللي ــة للهيئ ــات حــول اإلدارة العام معلوم
واحلصــول علــى التقاريــر الســنوية اإلداريــة واملاليــة، التعليمــات والقــرارات، إجــراءات التعيــن، سياســة املشــتريات العامــة 

ــل الضرائــب.  ــى التعليمــات واملعلومــات املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات مث باإلضافــة إل

معلومــات حــول عمليــة اتخــاذ القــرارات ورســم السياســات يف مجلــس الهيئــة احملليــة فيمــا يخــص مشــاريع التخطيــط . 1
االســتراتيجي، آليــات مشــاركة املواطنــن وكيفيــة إدماجهــم يف أعمــال الهيئــة احملليــة، إضافــة إلــى املعلومــات اخلاصــة 

واملتعاقديــن. واملؤسســات  باجلمعيــات 
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أداة وأسئلة المؤشر:
وضحــت الفقــرة الســابقة احملــاور األساســية التــي تضمنهــا مؤشــر الشــفافية، حيــث مت تطويــر مقيــاس متــدرج مــن 1-4 )شــــبيه 

مبقيــــاس ليكــــرت(، وفيمــا يلــي أهــم محــاور املؤشــر ومكوناتهــا الفرعيــة:

أسئلة املؤشراملؤشر
املؤشــر األول: معلومــات حــول الهيئــة احملليــة 
 A.)12( ــا ــة له واملوظفــن واملؤسســات التابع

  Organization and society

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة احمللية	 

اإلفصــاح عــن املوجــودات واملمتلــكات اخلاصــة برئيــس الهيئــة احملليــة بحــد 	 
أقصــى 4 ســنوات ماضيــة.

اإلفصاح عن دخل رئيس الهيئة احمللية )بيان سنوي عن دخل رئيس البلدية(	 

سجل املصالح املالية اخلاصة لرئيس الهيئة احمللية أو أقاربه املباشرين.	 

أســماء رؤســاء األقســام يف الهيئــة احملليــة ومعلومــات االتصــال بهــم )البريــد 	 
االلكترونــي وأرقــام هواتفهــم(.

معلومات االتصال بأعضاء ورئيس املجلس احمللي املنتخب	 

قائمة بأعضاء املجلس احمللي.	 

جــدول اجتماعــات املجلــس احمللــي وخاصــة االجتمــاع القــادم ويشــمل )الســاعة 	 
والتاريــخ واملــكان(.

العامــن 	  خــالل  احمللــي  املجلــس  أو  التنفيــذي  اجلهــاز  اجتماعــات  محاضــر 
املاضيــن.

ساعات دوام الهيئة احمللية.	 

معلومــات حــول جهــات االتصــال ومراكــز تقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات يف 	 
ــة. ــة احمللي الهيئ

قائمة بأسماء اجلمعيات واملؤسسات واألشخاص املنتفعن من الهيئة احمللية 	 
املؤشــر الثانــي: اإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة 

B. General management )8(
مدونات سلوك ألعضاء املجالس احمللية وموظفيها	 

اخلطة اإلستراتيجية للخمس سنوات القادمة	 

التقرير اإلداري السنوي / تقرير اإلجنازات	 

خطة مكافحة الفساد )اإلجراءات والنشاطات الوقائية واملالحقات اجلزائية(	 

األنظمة واإلجراءات والتعليمات واللوائح املعمول بها يف الهيئة احمللية	 

الضرائب ورسوم اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة احمللية	 

جرد أصول وممتلكات الهيئة احمللية )الطرق، الشوارع، األبنية...الخ(	 

قائمــة اجلمعيــات، الشــركات التــي ســاهمت الهيئــات احملليــة بشــكل أساســي يف 	 
. تشكيلها
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املؤشــر الثالــث: اإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة 
 C. Financial Management )8(

موازنة العام احلالي	 

املوازنة املفصلة للعام احلالي	 

قائمة إيرادات الهيئة احمللية للعام املاضي	 

املوازنة املخططة للعام املاضي واملنفذة	 

كافة التعديالت التي أجريت على املوازنة احلالية	 

الدين العام	 

الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزودي اخلدمات واملقاولن	 

التقارير املالية السنوية املدققة	 

املؤشــر الرابــع: إجــراءات التعيــن )التوظيف( 
 D. Recruitment and )9( واملشــتريات

 procurement

اإلعــالن عــن الوظائــف الشــاغرة يف الصحــف احملليــة ووســائل اإلعــالم قبــل بـــ 	 
10 أيــام مــن التاريــخ احملــدد النتهــاء التقــدمي

إجراءات ترقية وإقالة املوظفن، واإلجراءات اجلزائية بحقهم	 

عدد املوظفن كافة )يشمل موظفي عقود العمل املؤقتة والدائمة(	 

سياســة املشــتريات العامة التي ال تتطلب املنافســة يف عروض األســعار وقيمتها 	 
واملوردين.

حجم العمل اإلضايف لكل عقد عمل	 

العــروض، 	  العامــة »وثيقــة العطــاءات« )طلبــات الشــراء،  سياســة املشــتريات 
العطــاءات(. 

العقــود العامــة )األشــغال العامــة واخلدمــات العامــة التــي تتطلــب عقــود مــع 	 
مقاولــن مــن القطــاع اخلــاص( مــع جميــع مرفقاتهــا وملحقاتهــا خــالل الســنة 

ــة املاضي

أســماء املقاولن أو املتقدمن للعطاءات / أو اجلمعيات االستشــارية اخلاســرين 	 
خــالل الســنة املاضية
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 / التخطيــط احلضــري  اخلامــس:  املؤشــر 
 E. Urban Planning and )8( املدنــي

management

خطــة التنميــة احملليــة: والتــي تعنــي وجــود )وثيقــة محدثــة تنظــم اســتخدامات 	 
ــة،  ــدات البلدي ــل، ومع ــا، وحتــدد شــبكات الطــرق والنق ــة بأكمله أراضــي البلدي
واســتخراج امليــاه وأنظمــة إمدادهــا، ونظــام ميــاه الصــرف الصحــي واالتصــاالت 

وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة(

خطط التوسع احلضري )التنظيم والهيكلية التنظيمية(  	 

ــات 	  ــج النقــاش العــام / اجللســات العامــة مــع اجلمهــور حــول خطــط الهيئ نتائ
احملليــة مبــا فيهــا معاجلــة الشــكاوى واالقتراحــات والتعليقــات التــي أدلــى بهــا 

املواطنــن حــول هــذا املوضــوع

قائمــة باجلمعيــات/ الشــخصيات املعنويــة واألمــوال املســتملكة )املصــادرة( مــن 	 
قبــل الهيئــة احملليــة واملبالــغ املعينــة لذلــك خــالل الســنة املاضيــة

املاليــة 	  واملبالــغ  )املواقــع  املباعــة  أو  املتبادلــة،  الهيئــات  بأراضــي  قائمــة 
لتعويضــات( ا و

املواعيد النهائية أو املطلوبة للحصول على خدمة التراخيص	 

استخدامات أراضي الهيئة احمللية والتغييرات التي حصلت على استخداماتها	 

قائمــة عقــود االمتيــاز التــي متلكهــا البلديــة ســواء باالســتخدام وحقــوق التطــور 	 
احلضــري )أي التراخيــص املمنوحــة الســتخدام أو البنــاء يف األراضــي اململوكــة 

مــن قبــل البلديــة(.

  المقياس المستخدم في التحليل
املقياس املستخدم يف عملية التحليل   

يشطب السؤاليف حال عدم االنطباق1
يف حال نشرت املعلومة على االنترنت.العالمة الكاملة )4(2
تعطــى إذا لــم تنشــر املعلومــة علــى االنترنــت، ونشــرت بإحــدى الوســائل األخــرى وليــس فيهــا العالمة )3( أو )2(3

نــص قانونــي.
تعطــى يف حــال لــم تنشــر املعلومــة علــى االنترنــت ونشــرت بإحــدى الوســائل األخــرى وفيهــا نــص العالمة )1(4

قانوني
تعطى يف حال لم تنشر املعلومة بأية وسيلة كانت وكان فيها نص قانوني.العالمة )0(5
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اإلطــار التطبيقــي لتقريــر مؤشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه فــي أعمــال 
الهيئــات المحليــة الفلســطينية

مدى التزام البلديات بتطبيق محاور مؤشر الشفافية

مــن خــالل تطبيــق محــاور مؤشــر الشــفافية اخلمســة علــى البلديات املســتهدفة، وذلك مبراجعــات صفحات البلديــات اإللكترونية، 
وصفحــات التواصــل االجتماعــي، وبوابــه الهيئــات احملليــة والتــي تنشــر العديــد مــن أخبــار وتقاريــر الهيئــات احملليــة ومــا يتعلــق 
بهــا، إضافــة إلــى تطبيــق املؤشــر مــن خــالل االتصــال الهاتفــي مــع موظــف البلديــة املختــص بالعالقــات العامــة، أو مكتــب رئيــس 
ــزام البلديــات بتطبيــق  ــى مــدى الت ــا كل تلــك الوســائل املســتخدمة مــن قبــل فريــق العمــل للتعــرف عل ــة، فقــد أظهــرت لن البلدي

مؤشــر الشــفافية ووعيهــا بأســس اإلفصــاح، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح يف اجلــدول )رقــم1(. 

)C( مالحظات عامة حول الهيئات احمللية املصنفة

مــن خــالل فحــص املواقــع اإللكترونيــة، تبــن أن بعــض البلديــات: بلديــة النصــر، بلديــة الفخــاري، بلديــة املصــدر، بلديــة 	 
املغراقــة، بلديــة وادي غــزة ال متتلــك مواقــع إلكترونيــة، وتكتفــي بصفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لتمثيــل البلديــة 
يف الفضــاء اإللكترونــي. وتشــير هــذه الهيئــات احملليــة إلــى أن عــدم وجــود مواقــع إلكترونيــة للهيئــات احملليــة يعــود لتكلفــة 

املوقــع املــادي، كمــا أن إدارة املوقــع اإللكترونــي يتطلــب طاقمــا وظيفيــا ال تســتطيع هــذه الهيئــات احملليــة توفيــره.

تســتند الهيئــات احملليــة يف اجلــدول أدنــاه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يف عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات، ويف هــذا 	 
الصــدد ينبغــي اإلشــارة إلــى أن هــذه املنصــات ال توفــر مقومــات اإلفصــاح األكادميــي والعلمــي، ال يتوفــر بهــا أرشــفة واضحــة، 
كمــا أن صفحــة بلديــة وادي غــزة كان آخــر حتديــث لهــا يف العــام 2015، أمــا بلديــة الفخــاري فــكان آخــر حتديــث يف العــام 

.2017

احلالةاملوقع املخصص لإلفصاحالبلدية

فاعلwww.facebook.com/almoghraqa.munاملغراقة
وادي 
غزة

/https://www.facebook.com/-Wadi-Gaza-Municipality-452498584840701 غير
مفعل

فاعلhttps://www.facebook.com/alnassermunicipality/النصر 

غير https://www.facebook.com/Alfukhari.municibility/الفخاري
مفعل

فاعلhttps://www.facebook.com/almosaddarmunic/املصدر
ــات أن  ــل املصــدر، الفخــاري، املغراقــة، وادي غــزة، وتعتقــد هــذه الهيئ ــة، مث ــل مجتمعــات زراعي ــة متث ــات احمللي بعــض الهيئ
اإلفصــاح عبــر االنترنــت، ال ميثــل األســلوب األفضــل للمواطــن يف املجتمعــات الزراعيــة، حيــث تفضــل هــذه البلديــات اإلفصــاح 

عبــر اللقــاءات امليدانيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
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عرض البيانات
 )اجلدول رقم 1 ( - أدنى عالمة )0( وأعلى عالمة )4( .

البلدية

معلومات حول الهيئة 
احمللية واملوظفني 
واملؤسسات التابعة 

للهيئة

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

إجراءات 
التعيني 

واملشتريات 

التخطيط 
املتوسط العام لكل بلديةاحلضري/ املدني

2.833.113.502.803.203.28املغازي 

2.833.113.502.803.203.28النصيرات

2.672.752.502.402.402.54الزهراء
عبسان 
2.502.223.002.402.002.42اجلديدة

2.502.223.002.402.002.42أم النصر

2.673.002.002.402.002.41الشوكة
1.832.002.002.402.002.04املصدر

2.002.002.001.802.402.04املغراقة

2.172.002.001.802.001.99النصر

1.831.572.002.402.001.99الفخاري

1.671.782.002.402.001.97وادي غزة

املتوسط 
2.312.432.502.362.292.39لكل محور
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تحليل البيانات

بشــكل عــام، يالحــظ أن البلديــات املصنفــة )C( تتســم بضعــف يف اإلفصــاح، ويعــود ذلــك إلــى أن %55 مــن البلديــات املصنفــة . 1
)C( ال متتلــك مواقــع إلكترونيــة، وتعتمــد يف عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وعلــى الرغــم 
مــن أن مواقــع التواصــل االجتماعــي هــي أداة جيــدة لإلفصــاح عــن املعلومــات إال أنهــا تفتقــر لألرشــفة، والصالحيــة لنشــر 
بعــض املعلومــات مثــل املوازنــات املفصلــة، والتقاريــر املاليــة واإلداريــة، والســير الذاتيــة. حيــث ميكــن وصفهــا بأنهــا أداة مكملــة 

للموقــع اإللكترونــي، وال ميكــن بحــال، أن حتــل محلــه يف تنظيــم عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات. 

حصلــت بلديــة املغــازي والنصيــرات، علــى أعلــى نســبة علــى مقيــاس الشــفافية، حيــث بلــغ متوســط درجاتهــا 3.28 مــن 4، . 2
ويالحــظ أن كال البلديتــان ميتلــكان موقــع إلكترونــي فاعــل، زاخــر باملعلومــات، ومحــدث، كمــا متتلــك البلديــات صفحــات علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي فعالــة.

حصلــت بلديــة وادي غــزة علــى أقــل نســبة علــى مقيــاس الشــفافية، حيــث بلــغ متوســط درجاتهــا 1.97 مــن 4 درجــات، تليهــا . 3
بلديــة النصــر والفخــاري حيــث حصلتــا علــى 1.99 مــن أصــل 4 درجــات، ويالحــظ أن هــذه البلديــات ال متتلــك موقعــا إلكترونيا 
ــة  ــار املتعلق ــى األخب ــادة النشــر عل ــث يقتصــر يف الع ــة اإلفصــاح، حي ــع التواصــل االجتماعــي يف عملي ــى مواق ــدان عل وتعتم

باخلدمــات، كمواعيــد امليــاه، واملشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا واملناســبات االجتماعيــة.

حصلــت الهيئــات احملليــة يف محافظــة الوســطى )ديــر البلــح( علــى أعلــى درجــات 2.93 كمتوســط عــام، بينمــا جــاءت محافظــة . 4
خانيونــس كأدنــى احملافظــات مــن حيــث مؤشــر الشــفافية، حيــث حصلــت احملافظــة علــى متوســط 2.19 مــن أصــل 4.

البلدية

معلومات حول الهيئة 
احمللية واملوظفني 
واملؤسسات التابعة 

للهيئة

اإلدارة 
العامة 
للهيئة 
احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

إجراءات التعيني 
واملشتريات 

التخطيط 
احلضري/ املدني

املتوسط العام لكل 
محافظة

2.502.223.002.402.002.42شمال غزة
3.112.172.162.202.262.18غزة

2.492.743.002.663.802.93الوسطى
2.161.892.502.402.002.19خان يونس

002.20.`2.422.502.002.102رفح 
يالحــظ أن محــور اإلدارة املاليــة للهيئــات احملليــة، جــاء يف املرتبــة األولــى يف متوســط اإلفصــاح حســب احملــاور حيــث حصــل 
علــى 2.50 نقطــة ويعــود ذلــك للخدمــات التــي تقدمهــا بعــض املؤسســات مثــل صنــدوق إقــراض البلديــات يف تطويــر موازنــات 
املواطــن لصالــح الهيئــات احملليــة علــى شــكل أنفــو جــراف، يســهل نشــرها عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي. يف حــن أن محــور 
التخطيــط احلضــري، حصــل علــى أقــل متوســط 2.29 ضعــف اإلفصــاح فيمــا يتعلــق باملعلومــات حــول اســتخدامات األراضــي 

وأنواعهــا ونشــر املخططــات الهيكليــة.

عند حتليل محور معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسســات التابعة للهيئة، يالحظ أن بلديتا املغازي والنصيرات . 5
حصلتــا علــى أعلــى نتائــج 2.83 يف حــن أن بلديــة وادي غــزة حصلــت علــى أدنــى النقــاط بواقــع 1.67 نقطــة، أمــا فيمــا يتعلــق 
مبحــور اإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة يالحــظ أن بلديــة املغــازي والنصيــرات حصلــت علــى أعلــى النتائــج، بواقــع 3.11  يف حــن 
بلديــة الفخــاري حصلــت علــى أدنــى النقــاط بواقــع 1.57، أمــا فيمــا يتعلــق مبحــور اإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، يالحــظ أن 
بلديتــا املغــازي والنصيــرات حصلتــا علــى أعلــى النتائــج بواقــع 3.50  يف حــن أن بلديــات الشــوكة، املصــدر، املغراقــة، النصــر، 
الفخــاري، وادي غــزة حصلــت علــى أقــل النقــاط بواقــع 2.00 درجــة، أمــا فيمــا يتعلــق مبحــور إجــراءات التعيــني واملشــتريات 
فقــد حصلــت بلديتــا النصيــرات واملغــازي علــى أعلــى النقــاط بواقــع 2.80 درجــة، يف حــن حصلــت بلديتــا النصــر واملغراقــة 
علــى أدنــى النقــاط بواقــع 1.80 نقطــة، أمــا فيمــا يتعلــق مبحــور التخطيــط احلضــري واملدنــي فقــد حصلــت بلديــة املغــازي 
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والنصيــرات علــى أعلــى النقــاط بواقــع 3.20 يف حــن حصلــت بلديــات عبســان اجلديــدة، أم النصــر، الشــوكة، املصــدر، 
النصــر، الفخــاري، وادي غــزة علــى أدنــى النقــاط يف احملــور بواقــع 2.00 نقطــة.

نوع التصنيف

معلومات حول الهيئة 
احمللية واملوظفني 
واملؤسسات التابعة 

للهيئة

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية للهيئة 
احمللية

إجراءات التعيني 
التخطيط احلضري/ املدنيواملشتريات 

C2.312.432.502.362.29
++B+,B,B2.262.711.423.242.88

ومبقارنــة، املتوســط العــام حســب احملــاور، مــع البلديــات املصنفــة ++B+,B,B  يالحــظ أن أعلــى نقــاط حصلــت عليهــا 
البلديــات املصنفــة ++B+,B,B   كانــت يف محــور اإلدارة املاليــة، علــى عكــس البلديــات املصنفــة  C والتــي حصلــت علــى أقــل 

النقــاط يف هــذا احملــور. 

مبقارنــة، الهيئــات احملليــة التــي مت فحصهــا يف هــذه الدراســة، مــع الهيئــات احملليــة التــي مت فحصهــا العــام املاضــي واملصنفــة . 6
++B+,B,B مــن حيــث احملافظــات التــي تنتمــي لهــا هــذه الهيئــات احملليــة يالحــظ أن املتوســط العــام يف البلديــات املصنفــة 
حســب احملافظــات ++B+,B,B  ، كان أعلــى يف محافظــات شــمال غــزة، وأقــل يف خــان يونــس، يف حــن أن املتوســط العــام 

للبلديــات املصنفــة C حســب احملافظــات كان األعلــى يف احملافظــات الوســطى، واألقــل يف محافظــة خــان يونــس.

البلدية

معلومات حول الهيئة 
احمللية واملوظفني 
واملؤسسات التابعة 

للهيئة

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

إجراءات التعيني 
واملشتريات

التخطيط 
احلضري/ املدني

املتوسط العام لكل 
محافظة

C++.+.BC++.+.BC++.+.BC++.+.BC++.+.BC++.+.B

2.502.282.222.253.003.502.403.782.002.752.422.96شمال غزة

3.112.502.172.902.161.632.203.512.262.892.182.62غزة

2.492.722.742.793.001.832.663.193.802.462.932.51الوسطى

2.162.151.892.502.500.002.403.562.002.502.192.21خان يونس

2.422.502.502.562.000.692.102.722.003.302.202.31رفح 
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االستنتاجات
يتضــح مــن خــالل الفحــص الــذي مت إجــراؤه، أن جــزء كبيــر مــن تفــاوت الهيئــات احملليــة املصنفــة C يف مســتوى الشــفافية . 1

هــو متعلــق بعــدم وجــود إطــار أو وثيقــة مرجعيــة موحــدة حــول شــفافية الهيئــات احملليــة، تتضمــن هــذه الوثيقــة تعريفــا 
واضحــا، للشــفافية، وتصنــف املعلومــات التــي يجــدر بالهيئــات احملليــة نشــرها، مبوجــب الوثيقــة أو مبوجــب القانــون طوعــا، 
وبشــكل علنــي، يف حــن تضــع معاييــر أخــرى للمعلومــات التــي يتــم تقدميهــا بواســطة طلبــات، أو باحلضــور الشــخصي، أو تلــك 

املعلومــات التــي ال يتــم اإلفصــاح عنهــا إال مبوجــب قــرار قضائــي.

يالحــظ أن اجلهــات ذات العالقــة، مثــل الهيئــات احملليــة، ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، ووزارة احلكــم احمللــي لــم . 2
تضــع معاييــر محــددة يجــب إتباعهــا عنــد تصميــم املواقــع االلكترونيــة، والتطبيقــات الذكيــة، وصفحــات التواصــل االجتماعــي، 
حيــث يفتــرض بهــذه املعاييــر أن تســهل علــى الهيئــات احملليــة عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات بطريقــة سلســلة، مــن خــالل 
اقتــراح معاييــر واضحــة للنوافــذ ذات العالقــة مبؤشــر الشــفافية مثــل: نوافــذ املعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، ونوافــذ التقاريــر 

املاليــة واملوازنــات، ونوافــذ اخلطــط اإلســتراتيجية.. الــخ.

يبلــغ املتوســط العــام لإلفصــاح للهيئــات احملليــة التــي مت فحصهــا 2.39 نقطــة مــن أصــل 4، ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل . 3
أساســي لوجــود عــدد كبيــر مــن الهيئــات احملليــة التــي لــم تنشــئ مواقــع إلكترونيــة، وأخــرى لــم تفعــل منصاتهــا علــى مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.

إن الهيئــات احملليــة بحاجــة لتطويــر أداء وحــدات العالقــات العامــة، بحيــث تقــوم الهيئــات احملليــة بإصــدار منــاذج موحــدة . 4
للحصــول علــى املعلومــات، ومتكــن املوظفــن ذوي العالقــة بالوصــول للمعلومــات التــي يســمح بنشــرها حســب القانــون 

ــا هــذه الدراســة. ــي تقترحه ــة الت واألنظم

االعتمــاد األساســي للهيئــات احملليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، يعيــق عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات، حيــث أن هــذه . 5
ــة  ــر املالي ــح لنشــر التقاري ــار واملعلومــات املختصــرة واملبســطة، يف حــن أنهــا ال تصل املواقــع هــي مصممــة باألســاس، لألخب

واملوازنــات املفصلــة، وال متثــل هــذه املواقــع أرشــيفا ســهال للباحثــن لالعتمــاد عليــه.

ــة، . 6 ــات احمللي ــن، محــدودا يف عمــل الهيئ ــى املعلومــات، كحــق أساســي للمواطن ــم وإدمــاج احلــق يف احلصــول عل ــزال فه ال ي
ــة.  ــات احمللي ــون، واحــدا مــن أهــم املعيقــات لشــفافية الهيئ ــر عــدم إصــدار هــذا القان ويعتب

تعتبــر بوابــة الهيئــات احملليــة اإللكترونيــة، مشــروعا واعــدا، يســهم يف عمليــة اإلفصــاح إال أن البوابــة، وفيمــا يتعلــق باملعلومــات . 7
حــول الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة، املصنفــة C، فقيــرة للغايــة وخاليــة مــن أي معلومــات ذات فاعليــة، أو مهمــة بالنســبة 

للمواطنــن والباحثــن.
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التوصيات:
تطويــر النمــوذج املوحــد للمواقــع اإللكترونيــة يف الهيئــات احملليــة، وذلــك لضمــان وجــود مواقــع إلكترونيــة لــدى جميــع . 1

الهيئــات احملليــة، حيــث يتضمــن النمــوذج املوحــد قوالــب معــدة مســبقة تتقيــد بهــا الهيئــة احملليــة، تتضمــن نوافــذ مخصصــة 
لإلفصــاح عــن املوازنــات، التقاريــر املاليــة، التقاريــر اإلداريــة، املشــتريات، القوانــن والسياســات، وقــرارات املجلــس البلــدي.

مطالبــة الهيئــات احملليــة التاليــة: بلديــة النصــر، بلديــة الفخــاري، بلديــة املصــدر، بلديــة املغراقــة، بلديــة وادي غــزة، عبســان . 2
اجلديــدة إلــى تطويــر ومواكبــة كافــة األدوات التــي حتســن اســتجابتها وفــق احتياجــات املواطنــن، مثــل املواقــع اإللكترونيــة 

وتفعيــل منصاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

مطالبــة الهيئــات احملليــة بتطويــر أداء وحــدات العالقــات العامــة يف الهيئــات احملليــة بحيــث تتضمــن كجــزء مــن اختصاصهــا . 3
تســهيل حصــول املواطنــن علــى املعلومــات مــن خــالل منــاذج طلــب احلصــول علــى املعلومــة املعــدة مســبقا، ومتكــن املوظفــن 

يف هــذه الدوائــر مــن الوصــول إلــى املعلومــات ذات العالقــة.

تطويــر سياســة موحــدة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن قبــل الهيئــات احملليــة، بحيــث تتضمــن هــذه السياســة . 4
ــة  ــار العاجل ــو، واألخب ــة، املناســبات، الصــور والفيدي ــار االجتماعي ــل األخب ــة نشــرها مث ــي للهيئ ــي ينبغ ــات الت ــوع التحديث ن
والطارئــة والتعميمــات يف حالــة الطقــس والطــوارئ وغيرهــا، وذلــك لوقــف اســتخدام هــذه املواقــع كمنصــات حصريــة 

لإلفصــاح عــن املعلومــات مــن قبــل الهيئــات احملليــة مبعــزل عــن املوقــع االلكترونــي.

تبنــي املؤشــر وتطبيقــه يف الهيئــات احملليــة وذلــك عبــر تعميــم يصــدر مــن قبــل وزيــر احلكــم احمللــي، ومــن ثــم اعتمــاده كقــرار . 5
ملــزم للهيئــات احملليــة مــن قبــل املجالــس احملليــة، كأحــد أدوات التقييــم التــي تصنــف عليهــا البلديــات مــن قبــل صنــدوق 

دعــم وإقــراض البلديــات أو اجلهــات الداعمــة األخــرى.

بنــاء قــدرات وتطويــر مهــارات الوحــدات اإلداريــة يف الهيئــات، خاصــة تلــك التــي تديــر املواقــع االلكترونيــة ومواقــع التواصــل . 6
االجتماعــي وتطبيقــات الهاتــف النقــال، علــى آليــات تطبيــق املؤشــر، وتطويــر قــدرات أعضــاء املجالــس احملليــة يف مجــال 

احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ومبــادئ الشــفافية.

العمل اجلاد من مؤسسات املجتمع املدني للضغط من أجل إقرار قانون احلصول على املعلومات.. 7

تطويــر بوابــة الهيئــات احملليــة اإللكترونيــة يف قطــاع غــزة، والعمــل اجلــاد علــى نشــر املوازنــات، والتقاريــر املاليــة واإلداريــة . 8
والنظــم والتعليمــات والقــرارات، واإلعالنــات املتعلقــة بالوظائــف واملشــتريات علــى هــذه البوابــة، وحتريــر وإدارة هــذه البوابــة 
مــن قبــل فريــق منتــدب مــن الهيئــات احملليــة يتكــون مــن موظفــي العالقــات العامــة واإلعــالم يف الهيئــات وليــس مــن قبــل 

جهــات ممولــة.





االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى 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.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: عمارة درمي – الطابق الثالث- شقة رقم -4 شارع حبوش
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

www.aman-palestine.org


