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 يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل للباحث األستاذ ميسرة عطية القيشاوي إلعداده هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان

إلشرافه ومراجعته وحتريره لها.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( ©

يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(،2020
مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية يف قطاع غزة.

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الدراســة، وال يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعد نشــرها.
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ــذي يقــدم  ــي، وهــو ال ــذي يعــرف باســم احلكــم احملل ــي للحكــم ال ــى اختــالف مســتوياتها، الشــق الثان ــة، عل ــات احمللي تعــد الهيئ
خدمــات متنوعــة للمواطنــني. ونظــراً ألهميــة هــذا القطــاع، وارتباطــه املباشــر مــع املواطنــني، فــإن ذلــك يقتضــي أن تتــم إدارتــه يف 
بيئــة عمــل حتتــرم قيــم النزاهــة للعاملــني فيــه وتلتــزم مببــادئ الشــفافية يف أعمالــه، ويخضــع لنظــم مســاءلة خارجيــة وداخليــة، 
مــن أجــل حتصينــه ضــد اســتغالل الســلطة املمنوحــة للقائمــني عليــه مــن أعضــاء منتخبــني وموظفــني معينــني، وذلــك يف إطــار 

شــامل يطلــق عليــه نظــام النزاهــة للوقايــة مــن الفســاد.
ويف إطــار اجلهــد الوطنــي لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ركــزت خطــة أمــان االســتراتيجية 2016 - 2020 علــى تعزيــز نظــام 
ــورة مؤشــرات الشــفافية وآليــات تطبيقهــا يف  ــي مبكافحــة الفســاد، مــن خــالل بل ــة، ورفــع الوعــي احملل ــات احمللي النزاهــة للهيئ
العديــد مــن مجالــس الهيئــات احملليــة، إضافــة الــى تفعيــل 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 
للمواطنــني، التــي تشــمل مجــاالت متعــددة ضروريــة، كامليــاه والكهربــاء والتنظيــم )البنــاء، والطــرق( وتنظيــم احلــرف والصناعــات، 

واملســاهمة يف ضمــان الصحــة والبيئــة النظيفــة. 
ــون مــن ضرائــب  ــا املواطن ــات ميّوله ــى موازن ــة عل ــات احمللي ــا. وتعتمــد الهيئ ــة باألعمــال اإلنشــائية داخلي ــات احمللي وتقــوم الهيئ
ــني الدائمــني أو  ــني املوظف ــوم بتعي ــا، وتق ــى إدارة العطــاءات واملشــتريات اخلاصــة به ــا الرئيســية، وتتول ورســوم تشــكل إيراداته

ــني.  املؤقت
منــذ االنقســام الفلســطيني عــام 2007، مت تعطيــل االنتخابــات يف الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة، األمــر الــذي أضعــف تطــور 
الهيئــات احملليــة بالشــكل املطلــوب. لكــن ذلــك ال يتعــارض مــع أهميــة التزامهــا الشــفافية بأعمالهــا وإجراءاتهــا التــي تشــمل العديد

 مــن املؤشــرات، مثــل: نشــر املعلومــات واإلفصــاح عن الوثائــق، واإلفصاح 
ــي واإلداري،  ــا، خاصــة يف الشــأنني املال ــق بأعماله ــا يتعل ــع م عــن جمي
ونشــر املوازنــة الســنوية، والتقاريــر املاليــة، والتقاريــر اإلداريــة، واخلطــة 
واألنظمــة  العمــل،  وأدلــة  احمللــي،  اجمللــس  وقــرارات  االســتراتيجية، 
وكذلــك  العطــاءات.  وإعالنــات  التوظيــف،  وإعالنــات  واإلجــراءات، 
أن تشــمل عمليــات النشــر لتشــمل الســيرة الذاتيــة لرئيــس اجمللــس 
احمللــي، وجــدول أعمــال اجتماعــات اجمللــس، ونتائــج وقــرارات محاضــر 
رؤســاء  مــع  االتصــال  وكيفيــة  احملليــة،  الهيئــة  وهيكليــة  اجللســات، 

الدوائــر واألقســام اخملتلفــة.

وتشــكل هــذه البنــود وغيرهــا مبجموعهــا مــا ميكــن تســميته »مؤشــر الشــفافية«، الــذي يعطــي صــورة عــن مــدى التــزام الهيئــة 
احملليــة بسياســات النشــر واإلفصــاح، ويبــني اجلوانــب التــي تتميــز بالوضــوح يف عمــل الهيئــة احملليــة، وتلــك التــي يغلــب عليهــا 

القصــور.

قبــل  مــن  واحملاســبة  املســاءلة  يف  املشــاركة  إن 
أداء  تقــّرب  واإلعــام،  واملؤسســات  املواطنــن 
ألنهــا  أفضــل؛  بصــورة  النزاهــة  مــن  العاملــن 
إلــى  إضافــة  اجملهــر،  حتــت  األداء  كل  تضــع 
املصالــح،  تضــارب  إمكانيــة  يكشــف  النشــر  أن 
وبالتالــي فإنــه يقلــل مــن فــرص الفســاد. كمــا 
تعزيــز  يف  يســاهمان  واإلفصــاح  الشــفافية  أن 
وتقويــة ثقــة املواطــن بالهيئــة احملليــة وبأدائهــا

مقدمة
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منهجية إعداد تقرير املؤشر

يهــدف املؤشــر إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية يف عمــل الهيئــات احملليــة املســتهدفة، مــن خــالل قيــاس مســتوى ونســبة 
احتــرام مضمــون املؤشــرات اخلاصــة بالشــفافية يف مجــال أعمــال الهيئــات احملليــة، الــذي جــرى تطويــره مــن قبــل ائتــالف أمــان 

مــع منظمــة الشــفافية الدوليــة. ويهــدف املؤشــر إلــى اآلتــي:

عينــة املؤشــر يف هــذا التقريــر هــي عينــة قصديــة، أي محــددة مســبقا، وهــي تضــم 25 هيئــة محليــة يف قطــاع غــزة، وهــي مصنفــة 
ــة يف  ــات احمللي ــة مــن مجمــوع الهيئ ــة، بســبب عــدم التمكــن مــن العمــل يف هيئ ــة محلي ــر يرصــد 24 هيئ )B+C(. هــذا التقري

قطــاع غــزة. 

ــة بتقــدمي  ــة احمللي ــزام الهيئ ــة، والت ــات اخملتلف ــور بالطــرق واآللي ــا للجمه ــر املعلومــات وإتاحته ــر مــن توف ــق هــدف التقري لتحقي
املعلومــات للمواطــن، فقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي، وحتليــل املضمــون، مــن خــالل حتليــل واقــع املعلومــات 

ــة: ــات التالي ــات للنشــر. مت جمــع املعلومــات مــن خــالل اآللي ــي تســتخدمها البلدي املتاحــة للجمهــور وفــق الطــرق الت
املواقع اإللكترونية للهيئات احمللية.	 
صفحات الهيئات احمللية على مواقع التواصل االجتماعي.	 
مراسلة الهيئات احمللية عبر البريد اإللكتروني.	 
ــة يف 	  ــات احمللي ــي تواجــه الهيئ ــات الت ــة راجعــة بخصــوص املعيقــات والتحدي ــى تغذي ــم املناســبة، واحلصــول عل إدخــال القي

ــذا اخلصــوص. ــات واملالحظــات به ــة بعــض التوصي ــر املعلومــات، وإضاف توفي

ــى نقــاط القــوة ومواطــن الضعــف يف 	  تقييــم مــدى توفــر املعلومــات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة، والتعــرف عل
اإلفصــاح عنهــا.

خلــق التنافــس بــني الهيئــات احملليــة، وتشــجيعها علــى نشــر معلوماتهــا للمواطنــني، بهــدف اتبــاع أفضــل املمارســات الســليمة 	 
بهــذا الشــأن.

بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية بالتعاون مع الهيئات املستهدفة.	 

  أهداف املؤشر

عينة املؤشر

ال تولــي التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة باحلكــم احمللــي اهتمامــاً خاصــا مببــادئ الشــفافية كمنظومــة شــاملة. فمثــاًل، تنــّص 
املــادة )36( مــن القانــون علــى إعــداد التقريــر الســنوي، وإرســال نســخة منــه إلــى وزيــر احلكــم احمللــي، لكنهــا ال تنــّص علــى نشــر 
التقريــر. وكذلــك بالنســبة للموازنــة الســنوية )مــادة 31(، واحلســاب اخلتامــي )مــادة 32(، اللتــني يتطلــب إقرارهمــا مــن اجمللــس 

احمللــي ومصادقــة الوزيــر عليهــا، لكــن دون اإلشــارة إلــى موضــوع النشــر.
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أمــا عينــة الهيئــات احملليــة التــي يشــملها هــذا التقريــر فهــي، جميــع الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة البالــغ عددهــا 25 بلديــة 
ــك للتعــرف  ــة B+C وذل ــات كفئ ــر وإقــراض البلدي ــدوق تطوي ــف حســب تصنيفــات صن ــي تصّن ــني، والت ــني محليت باســتثناء هيئت
علــى مــدي التزامهــا مبعاييــر ومؤشــرات اإلفصــاح، وفــق املؤشــر الدولــي للشــفافية، والــذي مت تطويــره وحتســينه ليالئــم الواقــع 

الفلســطيني، وهــذه البلديــات هــي:

أعّد هذا التصنيف، بناء على ما مت نشره يف موقع صندوق تطوير واقراض الهيئات احمللية. آخر 
تصفح للموقع 2020/10/20. 

احملافظة

محافظة غزة

خان يونس

رفح

دير البلح

شمال غزة

البلدية
غزة

خان يونس

B++

C++

C++

B++

B+

C++

C++

C++

C++

C++
C++
C+

B++

B++

C++

B+

B++

B+

B++

C++

C+

B++

C++

B++

B+

وادي غزة

عبسان الكبيرة

املغراقة

الفخاري

النصر

البريج

الزهراء

القرارة

الشوكة

املغازي

بني سهيلة

رفح

املصدر

النصيرات

دير البلح

وادي السلقا

بيت حانون

بيت الهيا
جباليا

ام النصر

الزوايدة

خان يونس
خزاعة

التصنيف



8

مت تطبيــق 44 ســؤاال حــول مؤشــر الشــفافية باســتهداف 24 هيئــة محليــة، اســتناداً إلــى املبــادئ، ووفــق املنهجيــة املُشــار إليهــا، 
وذلــك ضمــن األبعــاد التاليــة، التــي تــدور حــول مــدى تدفــق املعلومــات مــن قبــل الهيئــة احملليــة جتــاه املواطنــني:

ــة وأقســامها ودوائرهــا 	  ــة احمللي ــه، والهيئ ــي وأعضائ اإلفصــاح عــن املعلومــات: وتشــمل معلومــات عــن رئيــس اجمللــس احملل
وإداراتهــا اخملتلفــة، ومســؤولي هــذه الدوائــر، وكيفيــة التواصــل معهــم. إضافــة إلــى موجــودات الهيئــة احملليــة وممتلكاتهــا، 

ووضعهــا املالــي.
اإلفصــاح عــن آليــة اتخــاذ القــرارات، وتشــمل جــدول أعمــال الهيئــة احملليــة، ومحاضــر اجتماعاتهــا، ومشــاركة اجلمهــور يف 	 

وضــع اخلطــط وحتديــد األولويــات، ونشــر محاضــر اللقــاءات اجملتمعيــة. 
ــة، 	  ــا االســتراتيجية التنموي ــا، وخطته ــة، وموازناته ــرارات الهيئ ــة، ويشــمل نشــر ق ــة احمللي ــا يصــدر عــن الهيئ اإلفصــاح عم

وتقاريرهــا املاليــة واإلداريــة، والتقاريــر الســنوية، وتقاريــر اإلجنــاز، وإعالنــات التوظيــف والعطــاءات.
اإلفصــاح عــن األدلــة والنمــاذج التــي يحتاجهــا املواطــن، ويشــمل أدلــة ومنــاذج الشــكاوى واالقتراحــات، وأدلــة العمــل، واألنظمة 	 

واإلجــراءات، ومقــدار الرســوم علــى الطلبــات، واملــدد الزمنيــة التــي حتتاجها.

حــق احلصــول علــى املعلومــات: أي أنــه مــن حــق املواطنــني احلصــول علــى املعلومــات العامــة املتعلقــة بأعمــال الهيئــة احملليــة، 	 
تلقائّيــاً، ودون احلاجــة لتبريــر أســباب احلصــول عليهــا، أو إثبــات مصلحــة خاصــة للحصــول عليهــا. كمــا أن الهيئــة التــي تقــرر 

حجــب املعلومــة، ينبغــي أن تتحمــل املســؤولية عــن هــذا احلجــب.  
فعاليــة تقــدمي املعلومــات: أي أن علــى الهيئــة احملليــة جمــع املعلومــات والبيانــات بشــكل دائــم وحفظهــا وحتديثهــا، مثــل 	 

املعلومــات عــن أعضــاء اجمللــس احمللــي، كســيرهم الذاتيــة، وممتلكاتهــم وذممهــم املاليــة، واملعلومــات عــن عمليــة اتخــاذ 
ــة، ومعرفــة أصحــاب املصلحــة وذوي العالقــة احملليــني والدوليــني، واملعلومــات عــن القــرارات  القــرارات، الســابقة واحلالي

واخملرجــات، مثــل التقاريــر املاليــة واإلداريــة، والتعيينــات وقضايــا التخطيــط، وشــروط العطــاءات ونتائجهــا ... الــخ.
نوعية املعلومات: يجب أن تكون املعلومات صحيحة وشاملة ومحدثة يف حينه.	 

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

مبادئ فحص الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية

احملاور الرئيسية ملؤشر الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية:
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محاور املؤشر وأسئلته

ــي، فــإن  ــد خمســة محــاور شــاملة، بحيــث يشــمل كل محــور مجموعــة مــن األســئلة، وبالتال ــر، مت حتدي ألغــراض اعــداد التقري
ــة. أمــا احملــاور فهــي:  ــة محلي ــات هــذه األســئلة تعطــي صــورة شــاملة عــن واقــع الشــفافية يف كل هيئ إجاب

احملور

معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني 
واملؤسسات التابعة لها

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة احمللية

اإلفصــاح عــن دخــل رئيــس الهيئــة احملليــة )بيــان ســنوي عــن دخــل رئيــس 
البلديــة(

سجل املصالح املالية اخلاصة لرئيس الهيئة احمللية أو أقاربه املباشرين.

ــد  ــة ومعلومــات االتصــال بهــم )البري ــة احمللي أســماء رؤســاء األقســام يف الهيئ
ــم(. ــام هواتفه ــي وأرق االلكترون

معلومات االتصال بأعضاء ورئيس اجمللس احمللي املنتخب.
قائمة بأعضاء اجمللس احمللي.

جــدول اجتماعــات اجمللــس احمللــي، وخاصــة االجتمــاع القادم ويشــمل )الســاعة 
والتاريــخ واملكان(.

محاضــر اجتماعــات اجلهــاز التنفيــذي أو اجمللــس احمللــي خــالل العامــني 
املاضيــني.

ــز تقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات يف  معلومــات حــول جهــات االتصــال ومراك
الهيئــة احملليــة.

ساعات دوام الهيئة احمللية.

الهيئــة  مــن  املنتفعــني  واألشــخاص  واملؤسســات  بأســماء اجلمعيــات  قائمــة 
احملليــة.

ــة بحــد  ــة احمللي ــس الهيئ ــكات اخلاصــة برئي اإلفصــاح عــن املوجــودات واملمتل
أقصــى 4 ســنوات ماضيــة.

أسئلة املؤشر #

1
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احملور

اإلدارة العامة للهيئة احمللية

اإلدارة املالية للهيئة احمللية

مدونات سلوك ألعضاء اجملالس احمللية وموظفيها.

التقرير اإلداري السنوي / تقرير اإلجنازات.
واملالحقــات  الوقائيــة  والنشــاطات  )اإلجــراءات  الفســاد  مكافحــة  خطــة 

اجلزائيــة(.
ــد  ــة ومعلومــات االتصــال بهــم )البري ــة احمللي أســماء رؤســاء األقســام يف الهيئ

ــم(. ــام هواتفه ــي وأرق االلكترون
األنظمة واإلجراءات والتعليمات واللوائح املعمول بها يف الهيئة احمللية.

الضرائب ورسوم اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة احمللية.
جــدول اجتماعــات اجمللــس احمللــي، وخاصــة االجتمــاع القادم ويشــمل )الســاعة 

والتاريــخ واملكان(.

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

قائمــة اجلمعيــات، الشــركات التــي ســاهمت الهيئــات احملليــة بشــكل أساســي 
يف تشــكيلها.

موازنة العام احلالي.
املوازنة املفصلة للعام احلالي.

قائمة إيرادات الهيئة احمللية للعام املاضي.
املوازنة اخملططة للعام املاضي واملنفذة.

كافة التعديالت التي أجريت على املوازنة احلالية.
الدين العام.

الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزودي اخلدمات واملقاولني.
التقارير املالية السنوية املدققة.

اخلطة االستراتيجية للخمس سنوات القادمة.

أسئلة املؤشر #

2

3
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احملور

إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات

التخطيط احلضري / املدني

اإلعــالن عــن الوظائــف الشــاغرة يف الصحــف احملليــة ووســائل اإلعــالم قبــل بـــ 10 أيــام مــن 

التاريــخ احملــدد النتهــاء التقدمي.

إجراءات ترقية وإقالة املوظفني، واإلجراءات اجلزائية بحقهم.

عدد املوظفني 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، العروض، العطاءات(.

العقــود العامــة )األشــغال العامــة واخلدمــات العامــة التــي تتطلــب عقــود مــع مقاولــني مــن 

القطــاع اخلــاص(، مــع جميــع مرفقاتهــا وملحقاتهــا خــالل الســنة املاضيــة.

أســماء املقاولــني أو املتقدمــني للعطــاءات / أو اجلمعيــات االستشــارية اخلاســرين خــالل 

الســنة املاضيــة.

حجم العمل اإلضايف لكل عقد عمل.

ــة تنظــم اســتخدامات أراضــي  ــة محدث ــي وجــود )وثيق ــي تعن ــة: والت ــة احمللي خطــة التنمي

البلديــة بأكملهــا، وحتــدد شــبكات الطــرق والنقــل، ومعــدات البلديــة، واســتخراج امليــاه 

وأنظمــة إمدادهــا، ونظــام ميــاه الصــرف الصحــي واالتصــاالت وغيرها من البنــى التحتية(.

نتائــج النقــاش العــام / اجللســات العامــة مــع اجلمهــور حــول خطــط الهيئــات احملليــة، مبــا 

فيهــا معاجلــة الشــكاوى واالقتراحــات والتعليقــات، التــي أدلــى بهــا املواطنــون حــول هــذا 

املوضــوع.
قائمــة باجلمعيــات/ الشــخصيات املعنويــة واألمــوال املســتملكة )املصــادرة( مــن قبــل الهيئــة 

احملليــة واملبالــغ املعينــة لذلــك خــالل الســنة املاضيــة.

قائمة بأراضي الهيئات املتبادلة، أو املباعة )املواقع واملبالغ املالية والتعويضات(.

خطط التوسع احلضري )التنظيم والهيكلية التنظيمية(. 

أسئلة املؤشر #

4

5

املواعيد النهائية أو املطلوبة للحصول على خدمة التراخيص.

استخدامات أراضي الهيئة احمللية والتغييرات التي حصلت على استخداماتها

عقــود االمتيــاز التــي متلكهــا البلديــة، ســواء باالســتخدام وحقــوق التطــور احلضــري، )أي 

التراخيــص املمنوحــة الســتخدام أو البنــاء يف األراضــي اململوكــة مــن قبــل البلديــة(.
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اإلطار التطبيقي لتقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية

مدى التزام البلديات بتطبيق محاور مؤشر الشفافية:	 

ــر املعلومــات،  ــة بسياســات اإلفصــاح وتوفي ــات احمللي ــزام الهيئ ــاس مــدى الت ــر مؤشــر الشــفافية إحــدى األدوات املهمــة لقي يعتب
لقيــاس املؤشــر. وقــد مت تطويــر مقيــاس متــدرج مــن 1-4 )شــبيه مبقيــاس ليكــرت(، حيــث مت إعطــاء قيمــة لــكل ســؤال مــن أســئلة 
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.  .1
تُعطى العالمة )3( إذا لم تُنشر املعلومة على اإلنترنت، ونُشرت بإحدى الوسائل األخرى، وليس فيها نص قانوني.  .2
العالمة )2( تعطى يف حال لم تنشر املعلومة على اإلنترنت، ونشرت بإحدى الوسائل األخرى، وفيها نص قانوني.   .3

تُعطى العالمة )1( إذا لم تُنشر املعلومة بأي وسيلة نشر، وفيها نص قانوني.  .4

مــن خــالل تطبيــق محــاور مؤشــر الشــفافية اخلمســة علــى البلديــات املســتهدفة، مــن خــالل مراجعــة صفحــات البلديــات 
اإللكترونيــة، وصفحــات التواصــل االجتماعــي، وبوابــة الهيئــات احملليــة، والتــي تنشــر العديــد مــن أخبــار وتقاريــر الهيئــات احملليــة 
ومــا يتعلــق بهــا، إضافــة إلــى تطبيــق املؤشــر، مــن خــالل االتصــال الهاتفــي مــع موظــف البلديــة اخملتــص بالعالقــات العامــة، أو 
مكتــب رئيــس البلديــة، فقــد أظهــرت لنــا كل تلــك الوســائل املســتخدمة مــن قبــل فريــق العمــل، للتعــرف علــى مــدى التــزام البلديــات 

بتطبيــق مؤشــر الشــفافية، ووعيهــا بأســس اإلفصــاح، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم )2+1(.

 آلية احتساب املؤشر
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جدول رقم )1(: عرض البيانات )1: أدنى عالمة، 4: أعلى عالمة( 

م.

13.753.634.002.574.003.59

2.673.383.503.502.133.04

2.173.633.383.003.003.04

2.753.504.004.004.003.65

3.753.504.003.003.503.55

2.503.253.752.503.003.00

3.504.004.004.004.003.90

4.004.004.004.003.253.85

2.672.502.003.383.132.74

2.922.884.003.502.383.14

2.252.504.002.132.502.68

2.582.882.131.753.252.52

2.422.884.002.883.003.04

2.332.251.381.631.631.84

2.582.133.002.752.882.67

2.583.384.002.752.252.99

3.753.133.632.383.883.35

3.334.004.003.252.633.44

3.503.382.632.252.132.78

3.503.631.004.003.503.13

2.082.384.001.881.752.42

2.582.134.002.252.752.74

3.253.134.003.53.383.5
2.903.053.302.732.733.10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

البلدية

البريج
الزوايدة
الشوكة
الفخاري
القرارة
املصدر

النصيرات
ام النصر
بني سهيال
بيت حانون

جباليا النزلة
خانيونس
خزاعة

دير البلح
رفح

غزة
وادي السلقا
وادي غزة
بيت الهيا

النصر
املغازي
املتوسط العام للمحور

عبسان اجلديدة
عبسان الكبيرة

معلومات حول 
الهيئة احمللية 

واملوظفن 
واملؤسسات 

التابعة للهيئة
)1(

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

)2(

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

)3(

إجراءات التعين 
)التوظيف( 
واملشتريات

 )4(

التخطيط 
احلضري / املدني

)5(

املتوسط العام 
للبلدية
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جدول رقم )2(: عرض البيانات )1: أدنى عالمة، 4: أعلى عالمة( 

ويبــني اجلــدول أن محــور اإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة حصــل علــى أعلــى متوســط حســابي )3.54(، وهــذا يــدل علــى مــدى اهتمام 
احملليــات بتطبيــق معاييــر الشــفافية خصوصــا مبــا يخــص إعــداد املوازنــات، ونشــر التقاريــر املاليــة التــي تشــتمل علــى اإليــرادات 
واملصاريــف والديــن العــام ... الــخ خصوصــا مــا يتعلــق باإلعــالن عبــر الصحــف ووســائل اإلعــالم، حيــث بلــغ املتوســط لهــذا البنــد 

القيمــة القصــوى )4(.

مــن خــالل فحــص املواقــع اإللكترونيــة، تبــني أن بعــض البلديــات ال متتلــك مواقــع إلكترونيــة رســمية: بلديــة املغراقــة، وبلديــة وادي 
غــزة، وبلديــة املصــدر، وبلديــة النصــر، وكذلــك بلديــة الفخــاري، والتــي بدورهــا عبــرت أنهــا تقــوم بنشــر معلوماتهــا مــن خــالل 
موقــع بلديــة القــرارة. كمــا أّن هنــاك عــددا مــن البلديــات لديهــا مواقــع رســمية ولكــن غيــر مفعلـّـة يف فتــرة إعــداد هــذا التقريــر: 

بلديــة املغــازي، وبلديــة البريــج، وبلديــة النصيــرات، وبلديــة الزوايــدة، وبلديــة وادي الســلقا.
 Facebook/( ومبــا يخــص مواقــع التواصــل االجتماعــي، فقــد مت فحــص امتــالك احملليــات ملواقــع التواصــل االجتماعي التاليــة
Instagram/ twitter/ YouTube/ Flickr( وتبــني بــأن بلديــة غــزة لديهــا جميــع هــذه املواقــع، وتعمــل بشــكل فّعــال، 
وتباينــت باقــي البلديــات بــني مــن متتلــك حســابات علــى جميــع هــذه املواقــع، وبــني مــن اقتصــر علــى فتــح حســاب علــى موقــع 
الفيــس بــوك فقــط. واجلــدول التالــي يوضــح بالتفصيــل كل بلديــة مــا متتلكــه مــن مواقــع ومنصــات الكترونيــة وطبيعتهــا، مــن حيــث 

كونهــا فّعالــة وتعمــل، أم مجمــدة وغيــر فّعالــة:

اجلدول التالي يبني املتوسط احلسابي لفقرات احملاور كل على حدة 

مالحظات عامة حول الهيئات احمللية مواقعها اإللكترونية الرسمية:

التخطيط احلضري / املدنيإجراءات التعين واملشترياتاإلدارة املالية للهيئة احملليةاإلدارة العامة للهيئة احمللية

2.433.524.003.04

4.003.262.523.30
3.743.523.263.61
2.353.482.742.26

3.353.222.172.57
3.353.263.043.17
2.613.042.572.87
2.873.612.682.61
3.223.543.012.93
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ــات أن  ــل املصــدر، والفخــاري، واملغراقــة، ووادي غــزة. وتعتقــد هــذه الهيئ ــة، مث ــة مجتمعــات زراعي ــات احمللي ــل بعــض الهيئ متث
اإلفصــاح عبــر اإلنترنــت ال ميثــل األســلوب األفضــل للمواطــن يف اجملتمعــات الزراعيــة. حيــث تفضــل هــذه البلديــات اإلفصــاح 

عبــر اللقــاءات امليدانيــة، وهــذا يتوافــق مــع الدراســات الســابقة.

بشــكل عــام، يالحــظ أن البلديــات تتســم بضعــف يف اإلفصــاح، حيــث بلغــت النســبة املئويــة للخيــار الرابــع )لــم تنشــر باملطلــق   .2
وفيهــا نــص قانونــي( 54.7% مــن إجمالــي االســئلة اخلاصــة باحملــاور التــي تعبــر عــن املؤشــر. 

بلديــة الزهــراء: حيــث مت التواصــل معهــم مــراراً، ولكــن نظــراً لظــروف تغيــر اجمللــس البلــدي يف البلديــة، فقــد أبلغنــا رئيــس 	 
البلديــة بعــدم متكنــه مــن تعبئــة االســتبانة واإلجابــة علــى أســئلة املؤشــر، نظــرا حلداثــة توليــه منصــب رئيــس البلديــة.

بلديــة املغراقــة: مت التواصــل معهــم وتعبئــة االســتبانة، ولكــن ليــس بشــكل كامــل، حيــث مت اإلجابــة علــى 25 ســؤاال مــن أصــل 	 
44 حيــث مت اســتثناؤها يف عمليــة حتليــل البيانــات، وللتأكيــد علــى ذلــك، مت التواصــل مــع البلديــة وإشــعارهم بذلــك.

بلــغ عــدد احملليــات التــي اســتهدفتها الدراســة 25 هيئــة محليــة، ولكــن مت حتليــل بيانــات 24 محليــة، حيــث لــم يتــم إدراج . 1
هيئتــني محليتــني ضمــن الدراســة وذلــك لألســباب التاليــة:

حتليل البيانات
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حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة، علــى أعلــى نســبة علــى مقيــاس الشــفافية، حيــث بلــغ متوســط درجاتهــا 3.90 مــن أصــل 4   .3
ــا فاعــال، زاخــرا  ــا إلكتروني ــكان موقع ــني ميتل ــة غــزة مبتوســط حســابي 3.85، ويالحــظ أن كال البلديت ــه بلدي درجــات، يلي

ــة. ــع التواصــل االجتماعــي فعال ــى مواق ــات صفحــات عل ــك البلدي ــا متتل ــا. كم ــات، ومحدث باملعلوم
حصلــت بلديــة وادي غــزة علــى أقــل نســبة علــى مقيــاس الشــفافية، حيــث بلــغ متوســط درجاتهــا 1.84 مــن 4 درجــات، تليهــا   .4
بلديــة أم النصــر حيــث حصلــت علــى 2.42 مــن أصــل 4 درجــات، ويالحــظ أن هاتــني البلديتــني ال متتلــكان موقعــا إلكترونيــا، 
ــار املتعلقــة  ــى األخب ــادة النشــر عل ــث يقتصــر يف الع ــة اإلفصــاح، حي ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يف عملي وتعتمــدان عل

باخلدمــات، كمواعيــد امليــاه، واملشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا واملناســبات االجتماعيــة.
حصلــت الهيئــات احملليــة يف محافظــة الشــمال علــى أعلــى درجــات 3.33 كمتوســط عــام، بينمــا جــاءت محافظــة غــزة كأدنــى   .5

احملافظــات مــن حيــث مؤشــر الشــفافية، حيــث حصلــت احملافظــة علــى متوســط 2.85 مــن أصــل 4.
يالحــظ أن محــور اإلدارة املاليــة للهيئــات احملليــة، جــاء يف املرتبــة األولــى يف متوســط اإلفصــاح حســب احملــاور، حيــث   .6
حصــل علــى 3.54 نقطــة، ويعــود ذلــك للخدمــات التــي تقدمهــا بعــض املؤسســات، مثــل صنــدوق إقــراض البلديــات يف 
تطويــر موازنــات املواطــن لصالــح الهيئــات احملليــة علــى شــكل أنفــو جــراف، باإلضافــة السياســات الناظمــة للعمــل املالــي، 
يف احملليــات والتــي تدعــم مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح عــن االوضــاع املاليــة للمحليــات، ونشــر التقاريــر املاليــة بشــكل ســنوي. 
والتــي يســهل نشــرها عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي. يف حــني أن محــور إجــراءات التخطيــط احلضــري /املدنــي، حصــل 

ــى أقــل متوســط2.93. عل
عنــد حتليــل محــور معلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــني واملؤسســات التابعــة للهيئــة، يالحــظ أن بلديتــي غــزة وبيــت   .7
الهيــا حصلتــا علــى أعلــى نتائــج بواقــع 4 لبلديــة غــزة، و3.75 لبلديــة بيــت الهيــا، يف حــني أن بلديــة أم النصــر حصلــت علــى 
أدنــى النقــاط بواقــع 2.08 نقطــة، أمــا فيمــا يتعلــق مبحــور اإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، فلوحــظ أن بلديــة جباليــا النزلــة 
حصلــت علــى أعلــى النتائــج، بواقــع 4 يف حــني حصلــت بلديــة عبســان اجلديــدة علــى أدنــى النقــاط بواقــع 2.13 أمــا فيمــا 
يتعلــق مبحــور اإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، فيالحــظ أن عــدة بلديــات )أم النصــر، وبيــت حانــون، وجباليــا النزلــة، وغــزة، 
والبريــج، والنصيــرات، واملغــازي, ووادي الســلقا، وديــر البلــح، وخانيونــس، وخزاعــة، وعبســان الكبيــرة، وعبســان اجلديــدة( 
حصلــت علــى أعلــى النتائــج بواقــع 4، يف حــني أن بلديــة أم النصــر حصلــت علــى أقــل النقــاط بواقــع 1 درجــة، أمــا فيمــا يتعلــق 
ــى النقــاط  ــة، غــزة، النصــر( أعل ــا النزل ــات )بيــت حانــون، جبالي ــت بلدي مبحــور إجــراءات التعيــني واملشــتريات، فقــد حصل
ــق مبحــور  ــى النقــاط بواقــع 1.63 نقطــة، أمــا فيمــا يتعل ــى أدن ــة وادي غــزة عل ــت بلدي بواقــع 4.00 درجــات يف حــني حصل
ــع 4.00  ــاط بواق ــى النق ــج( أعل ــة، البري ــا النزل ــون، جبالي ــت حان ــات )بي ــت بلدي ــد حصل ــي، فق ــط احلضــري واملدن التخطي

درجــات، يف حــني حصلــت بلديــة وادي غــزة علــى أدنــى النقــاط بواقــع 1.63 نقطــة.
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اجلدول التالي يوضح البيانات بناء على تقسيم احملليات على احملافظات اخلمسة الرئيسية:

احملافظة

2.082.384.001.881.752.42
2.753.504.004.004.003.65

3.753.634.002.574.003.59

2.78

2.80

3.21

2.88

3.73

3.38

2.74

2.89

2.88

2.88

3.13

2.97

3.504.004.004.004.003.90

2.173.633.383.003.003.04

2.672.502.003.383.132.74

3.753.133.632.383.883.35

2.582.133.002.752.883.44

2.582.882.131.753.252.52

3.334.004.003.252.633.04

2.673.383.503.502.133.04

3.02

3.17

3.25

3.13

3.91

2.69

3.07

2.82

3.41

2.44

3.33

2.85

2.252.504.002.132.502.68

2.922.884.003.502.383.14

4.004.004.004.003.253.85

2.583.384.002.752.252.99

2.422.884.002.883.003.04

2.332.251.381.631.631.84

3.253.134.003.53.383.5

2.582.134.002.252.752.74
3.753.504.003.003.503.55

البلدية

أم النصر

الشمال

غزة

الوسطى

خانيونس

املتوسط حملافظة الشمال

املتوسط حملافظة غزة

املتوسط حملافظة الوسطى

املتوسط حملافظة خانيونس

بيت حانون
جباليا النزلة
بيت الهيا

غزة
وادي غزة

البريج
الزوايدة
املصدر

النصيرات
وادي السلقا
دير البلح

الفخاري
القرارة

بني سهيال
خانيونس
خزاعة

عبسان اجلديدة
عبسان الكبيرة

املغازي

معلومات حول 
الهيئة احمللية 

واملوظفن 
واملؤسسات 

التابعة للهيئة

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

إجراءات 
التعين 

)التوظيف( 
واملشتريات

التخطيط 
احلضري / 

املدني

املتوسط 
العام 

للمحافظة

2.503.253.752.503.003.00
3.503.382.632.252.132.78
3.503.631.004.003.503.13
3.173.422.462.922.882.97

الشوكة

رفح

املتوسط حملافظة رفح

رفح
النصر
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النتائج:

مــا زال مفهــوم مســؤولية مجلــس الهيئــة احملليــة والعاملــني فيــه، أمــام املواطنــني دافعــي الضرائــب الذيــن ينتخبــون اجمللــس   .1
ضعيفــا.  

باســتثناء اجلهــود التــي بذلهــا صنــدوق تطويــر البلديــات بشــأن تعزيــز احلاكميــة بشــكل عــام والشــفافية بشــكل خــاص،   .2
وذلــك كشــرط لتمويــل الهيئــات احملليــة، يتضــح مــن خــالل الفحــص أن جــزءا كبيــرا مــن تفــاوت الهيئــات احملليــة يف مســتوى 
الشــفافية، متعلــق بعــدم وجــود إطــار أو وثيقــة مرجعيــة موحــدة حــول شــفافية الهيئــات احملليــة، مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي 
أو جهــات أخــرى، لديهــا القــدرة علــى إلــزام احملليــات بذلــك، بحيــث تتضمــن هــذه الوثيقــة تعريفــا واضحــا، للشــفافية، 
وتصنــف املعلومــات التــي يجــدر بالهيئــات احملليــة نشــرها، مبوجــب الوثيقــة أو مبوجــب القانــون طوعــا، وبشــكل علنــي، يف 
حــني تضــع معاييــر أخــرى للمعلومــات التــي يتــم تقدميهــا بواســطة طلبــات، أو باحلضــور الشــخصي، أو تلــك املعلومــات التــي 

يتــم اإلفصــاح عنهــا إال مبوجــب قــرار قضائــي.
يالحــظ، أن اجلهــات ذات العالقــة مثــل احلكومــة ووزارة احلكــم احمللــي والهيئــات احملليــة، ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا   .3
املعلومــات، ووزارة احلكــم احمللــي لــم تضــع معاييــر محــددة يجــب اتباعهــا عنــد تصميــم املواقــع اإللكترونيــة، والتطبيقــات 
ــى الهيئــات احملليــة عمليــة اإلفصــاح  الذكيــة، وصفحــات التواصــل االجتماعــي، حيــث يفتــرض بهــذه املعاييــر أن تســهل عل
عــن املعلومــات بطريقــة سلســلة، مــن خــالل اقتــراح معاييــر واضحــة للنوافــذ ذات العالقــة مبؤشــر الشــفافية مثــل: نوافــذ 

ــخ. ــات، ونوافــذ اخلطــط االســتراتيجية .. ال ــة واملوازن ــر املالي ــة، ونوافــذ التقاري ــة احمللي املعلومــات حــول الهيئ
يبلــغ املتوســط العــام إلفصــاح للهيئــات احملليــة التــي مت فصحهــا 3.03 نقطــة مــن أصــل 4، ويعــود ذلــك بشــكل أساســي لوجــود   .4
عــدد 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   .5
للحصــول علــى املعلومــات، ومتكــني املوظفــني ذوي العالقــة بالوصــول للمعلومــات، التــي يســمح بنشــرها حســب القانــون 

ــا هــذه الدراســة. ــي تقترحه واألنظمــة الت
اعتمــاد الهيئــات احملليــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، يعيــق عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات، حيــث أن هــذه املواقــع   .6
ــات  ــة واملوازن ــر املالي ــح لنشــر التقاري ــا ال تصل ــار واملعلومــات اخملتصــرة واملبســطة، يف حــني أنه مصممــة باألســاس، لألخب

ــه. ــني لالعتمــاد علي ــل هــذه املواقــع أرشــيفا ســهال للباحث ــة، وال متث املفصل
ــى حــق  ــى املعلومــات، كحــق أساســي للمواطنــني )واملســتند أساســاً إل ــدأ احلــق يف احلصــول عل ــى أن فهــم مب باإلضافــة إل  .7
دافعــي الضرائــب(، مــا زال محــدودا يف عمــل الهيئــات احملليــة، وعــدم وجــود قانــون ملــزم للهيئــات احملليــة بذلــك يعتبــر مــن 

أهــم املعيقــات لشــفافية الهيئــات احملليــة.
ــر  ــاج الــى تطوي ــة اإلفصــاح إال أن البوابــة حتت ــة، مشــروعا واعــدا، يســهم يف عملي ــة اإللكتروني ــات احمللي ــة الهيئ تعتبــر بواب  .8
مســتمر، ولعــّل وجــود احتــاد للبلديــات يف احملافظــات اجلنوبيــة، يكــون فرصــة قويــة لتوحيــد اجلهــود التــي تخــدم يف عمليــة 

االفصــاح عــن املعلومــات وتوفيرهــا بشــكل يســهل علــى املواطــن الوصــول لهــا واحلصــول عليهــا.
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تبنــي برنامــج رفــع وعــي املواطنــني واملســؤولني بحــق املواطــن يف اختيــار مجلــس إدارة الهيئــة احملليــة، يتأســس علــى أن   .1
حقهــم يف املشــاركة واملســاءلة، ســيتم مــن خــالل إتاحــة وصولهــم للمعلومــات، وأن واجــب املســؤولني هــو تقــدمي كل املعلومــات 
الضروريــة لذلــك. باإلضافــة الــى اعتمــاد منظومــة، كآليــة ضروريــة للحــد مــن الفســاد يف الهيئــات احملليــة، باعتبــاره أداة 

وقائيــة ملكافحــة الفســاد.    
تطويــر النمــوذج املوّحــد للمواقــع اإللكترونيــة يف الهيئــات احملليــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، وذلــك لضمــان وجــود مواقــع   .2
إلكترونيــة لــدى جميــع الهيئــات احملليــة، حيــث يتضمــن النمــوذج املوحــد قوالــب معــدة مســبقة، تتقيــد بهــا الهيئــة احملليــة، 
تتضمــن نوافــذ مخصصــة لإلفصــاح عــن املوازنــات، والتقاريــر املاليــة،  واإلداريــة، واملشــتريات، والقوانــني والسياســات، 

وقــرارات اجمللــس البلــدي.
مطالبــة الهيئــات احملليــة التــي ليــس لديهــا مواقــع الكترونيــة وال صفحــات علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، بــأن تســارع   .3
ــا نوصــي  ــر يف توفيــر املعلومــات للمواطنــني واجلهــات اخملتلفــة، كم ــر كبي حلــل هــذه اإلشــكالية، ملــا لهــذه األدوات مــن أث
احملليــات التــي متتلــك صفحــات الكترونيــة ومنصــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، لتطويــر ومواكبــة كافــة األدوات التــي 

حتســن اســتجابتها وفــق احتياجــات املواطنــني.
ــره، بحيــث يصبــح نافــذة  ــى تطوي ــد مــن االهتمــام قســم العالقــات العامــة، وتعكــف عل ــي مزي ــة أن تول ــات احمللي ــى الهيئ عل  .4

أساســية لرفــد املواطنــني واجلهــات املعنيــة، مبختلــف املعلومــات والبيانــات التــي يحتاجونهــا.
مطالبــة احملليــات بتســهيل حصــول املواطنــني علــى املعلومــات، مــن خــالل منــاذج طلــب احلصــول علــى املعلومــة املعــدة مســبقا،   .5

ومتكــني املوظفــني يف هــذه الدوائــر مــن الوصــول إلــى املعلومــات ذات العالقــة.
تطويــر سياســة موّحــدة االســتخدام ملواقــع التواصــل االجتماعــي مــن قبــل الهيئــات احملليــة، بحيــث تتضمــن هــذه السياســة   .6
نــوع التحديثــات التــي ينبغــي للهيئــة نشــرها، مثــل: األخبــار االجتماعيــة، واملناســبات، والصــور والفيديوهــات، واألخبــار 
العاجلــة والطارئــة، والتعميمــات يف حالــة الطقــس والطــوارئ وغيرهــا، وذلــك لوقــف اســتخدام هــذه املواقــع كمنصــات 

ــي. ــع اإللكترون ــزل عــن املوق ــة مبع ــات احمللي ــل الهيئ ــة لإلفصــاح عــن املعلومــات، مــن قب حصري
مطالبــة وزارة احلكــم احمللــي بتبنــي املؤشــر وتطبيقــه يف الهيئــات احملليــة، ومــن ثــم اعتمــاده كقــرار ملــزم للهيئــات احملليــة مــن   .7
قبــل اجملالــس احملليــة، كأحــد أدوات التقييــم التــي تصنــف عليهــا البلديــات مــن قبــل صنــدوق دعــم وإقــراض البلديــات أو 

اجلهــات الداعمــة األخــرى.
مطالبــة احملليــات بــأن تتضمــن خططهــم التنفيذيــة واالســتراتيجية بنــدا واضحــا لبنــاء قــدرات وتطويــر مهــارات الوحــدات   .8
اإلداريــة يف الهيئــات، خاصــة تلــك التــي تديــر املواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وتطبيقــات الهاتــف النقــال، 
علــى آليــات تطبيــق املؤشــر، وتطويــر قــدرات أعضــاء اجملالــس احملليــة يف مجــال احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ومبــادئ 

الشــفافية.

التوصيات:
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العمل اجلاد من مؤسسات اجملتمع املدني، للضغط من أجل إقرار قانون احلصول على املعلومات.  .9
تطويــر بوابــة الهيئــات احملليــة اإللكترونيــة يف قطــاع غــزة، والعمــل اجلــاد علــى نشــر املوازنــات، والتقاريــر املاليــة واإلداريــة   .10
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.
تنســيق جهــود صنــدوق تطويــر البلديــات بشــأن حتســني احلاكميــة يف الهيئــات احملليــة مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي   .11

احمللــي(. )اجملتمــع 
12.  تنســيق جهــود جميــع األطــراف )املانحــني، ووزارة احلكــم احللــي،  وصنــدوق تطويــر البلديــات، ومؤسســات العمــل األهلــي( 

العاملــة يف مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد واملســاءلة اجملتمعيــة.     
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مالحق:

البلدية

غزة

رفح

خانيونس

عبسان

الكبيرة

خزاعة

بني

سهيال

بيت الهيا

جباليا

النزلة

بيت

حانون 

دير البلح

مواقع التواصل اإلجتماعي املوقع اإللكتروني  فعالفعال

https://www.gaza-city.org/index.
php

http://www.murafah.ps/mun/

http://khanyounis.mun.ps/

https://abasan.ps/website/

https://khuzaa.mun.ps/

http://www.bietlahia.mun.ps/

http://www.bietlahia.mun.ps/

https://www.jabalia.ps/

http://beithanoun.ps/

http://www.modb.ps/

https://www.facebook.com/mogaza2
https://www.instagram.com/mogaza1/
https://twitter.com/municgaza
https://www.youtube.com/user/municgaza
https://www.flickr.com/photos/132398423@N02/

https://www.facebook.com/munrafah/
https://twitter.com/murafah
https://www.youtube.com/user/murafah

https://www.facebook.com/khanyounis.mun
https://twitter.com/khanyounismun
https://www.youtube.com/channel/
U CW I o R 8 Q 1 O qO _ F O D s A A 1 J c I A

https://www.facebook.com/abasankab
https://www.youtube.com/channel/
UC 2 4 v 8 Q I L aW z g B 8 wq 5 XQ h z HQ

https://www.facebook.com/khuzaa.mun/

https://www.facebook.com/suh1com

https://www.facebook.com/
biet lahia20/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/bietlahia20
https://www.youtube.com/channel/UC_
i8Cuux_KTSQ_-LsbmuxhA

https://twitter.com/JabaliaM
https://www.facebook.com/jabalia.mun
https://www.youtube.com/channel/
UCm t 5 d G U z D l w H h k e 3 7 l c S G N g

https://www.facebook.com/beithan.mun/
https://www.youtube.com/user/
M u n o f B e i t h a n o u n

https://www.facebook.com/%D8%
A8%D984%%D8%AF%D98%A%D8
%A9-%D8%AF%D98%A%D8%B1-
%D8%A7%D984%%D8%A8%D984%%D8%AD-
Municipality-of-Deir-al-Balah-15844963095655
 يوجد واتس ويوتيوب وانستغرام وتوتر ولكن غير فعالني
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البلدية

املغازي

البريج

النصيرات

الزهراء

الزوايدة

املغراقة
وادي

السلقا

أم النصر

وادي غزة

القرارة

عبسان 

اجلديدة
املصدر

الشوكة

الفخاري

النصر

مواقع التواصل اإلجتماعي املوقع اإللكتروني  فعالفعال

http://www.momg.ps/contactus.
html

http://mobr.ps/ 
املوقع قيد التحديث

https://nuseirat.ps/
غير مفعل وقيد التحديث

https://www.alzahra-mun.org/

http://zawaida.ps/
غير مفعل

ال يوجد موقع رسمي

http://www.wadisalqa.ps/
غير مفعل

http://ummnaser-mun.
c o m / ? a c t i o n = h o m e

https://qarara.ps/

https://abasan.mun.ps/

http://www.alshuka.ps/

https://qarara.ps/
 تابعة لبلدية القرارة

 ال يوجد موقع الكتروني
تابعة حملافظة رفح
بلدية النصر رفح

ال يوجد موقع رسمي

ال يوجد موقع رسمي

https://www.facebook.com/
m a g h a z i m u n / ? r e f = p a g e _ i n t e r n a l

ال يوجد مواقع اخرى

https://www.facebook.com/Boreij2014/
ال يوجد مواقع اخرى

https://www.facebook.com/pal.nuseirat/
ال يوجد مواقع اخرى

https://www.youtube.com/user/
A l Z a h r a a M u n i c i p a l i
https://www.facebook.com/alzahra1998
https://twitter.com/alzahramun?lang=ar

https://www.facebook.com/Zawaida/
ال يوجد مواقع اخرى

https://www.facebook.com/almoghraqa.mun/

https://www.facebook.com/wadealsalqa/

https://www.facebook.com/UmAlnasser.
Munic ipal i t y/

https://www.facebook.com/Qarara.Mun
https://www.youtube.com/user/QararaMun

https://www.facebook.com/alshukaa/
https://www.youtube.com/channel/UC_
Gvxq9eGeI4TQJ0a5kdDBg

https://www.facebook.com/Qarara.Mun
https://www.youtube.com/user/QararaMun

https://www.facebook.com/alnassermunicipality/

https://www.facebook.com/absaneljadida

https://www.facebook.com/almosaddarmuns/

https://www.facebook.com/%D8%A8
%D984%%D8%AF%D98%A%D8%A9-
%D988%%D8%A7%D8%AF%D98%A-
%D8%BA%D8%B2%D8%A9-Wadi-Gaza-
Munic ipa l i t y-45249858484070 1/

لم ينشروا اي شيء بعد سنة 2015





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، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
 يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــالف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.

رام اهلل عمارة الرمياوي ي -الطابق األول -شارع اإلرسال ص.ب رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف 022989506 / 022974949- فاكس 022974948

غزة شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق الثالث
تلفاكس 082884767 تلفاكس  082884766

UNDP \برنامج امان بتمويل مشكور من حكومات النرويج ولكسمبورغ وهولندا




