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مقدمة
تلعــب الهيئــات احملليــة دوراً هامــاً يف املجتمــع الفلســطيني، ومتثــل علــى اختــالف مســتوياتها الشــق الثانــي للحكــم الــذي 
يعــرف باســم احلكــم احمللــي، ويقــوم بتقــدمي مختلــف اخلدمــات اليوميــة للمواطنــن، ونظــراً لضخامــة هــذا القطــاع ماليــاً 
وإداريــاً، وارتباطــه املباشــر مــع املواطنــن، فــإن ذلــك يقتضــي إدارتــه يف بيئــة عمــل تعــزز قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، 
ونظــم املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة مــن أجــل حتصينــه ضــد اســتغالل الســلطة املمنوحــة للقائمــن عليــه مــن أعضــاء 

منتخبــن وموظفــن معّينــن، وذلــك يف إطــار شــامل يطلــق عليــه نظــام النزاهــة للوقايــة مــن الفســاد. 

ــة  ــة التحتي ــات البني ــر خدم ــي، وتوفي ــة املجتمــع احملل ــة هــو تنمي ــس احمللي ــع املجال ــا أّن الهــدف االســتراتيجّي جلمي كم
وتطويرهــا بصــورة مّطــردة، مــن خــالل اتبــاع أســاليَب دميوقراطيــة تعتمــد علــى املشــاركة والشــفافية يف نطــاق املجلــس 
ــق النزاهــة، والشــفافية،  ــة واخلاصــة. وكاســتنتاج أساســي، يعتمــد حتقي ــّي، واملؤسســات العام ــع احملل ، واملجتم ــيّ احملل

ومكافحــة الفســاد يف البلديــات، وكمــا هــو احلــال يف جميــع املرافــق العامــة، علــى أّن الوقايــة هــي خيــر مــن العــالج.1

ــى هــذه  ــة وباملواطــن، وصــار لزامــاً عل ــات بالســلطة املركزي ــة يف عالقــة الهيئ ــة نوعي ــت نقل بعــد مجــيء الســلطة، حدث
املؤسســات أن تنظــر إلــى دورهــا ومســؤولياتها والتزاماتهــا جتــاه األطــراف ذات العالقــة مبنظــور يحكمــه القانــون ويعــززه 
ــه صــار مــن املهــم لهــذه املؤسســات أن تطــور أنظمــًة ولوائــَح  مســتوى أعلــى مــن املســاءلة الرســمية والشــعبية. كمــا وأّن
تضبــط عملهــا وتوفــر للمواطــن الصالحيــة واحلــق يف االطــالع علــى عملهــا وممارســاتها. بــل إن العديــد مــن الهيئــات 
احملليــة هدفــت إلــى االرتقــاء مبســتوى التزامهــا مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة فطــّورت مدّونــاِت ســلوٍك لعملهــا، 
وعّبــرت عــن التزامهــا األخالقــي الطوعــي مببــادئ هــذه املدّونــات. كمــا وأخــذت العديــُد مــن هــذه الهيئــات يف االطــالع 
واالســتعانة بغيرهــا مــن الهيئــات واملؤسســات اإلقليميــة والدوليــة لتطويــر نظــم مســاءلة مجتمعيــة وأدوات متابعــة وتقييــم 

لقيــاس أدائهــا والعمــل علــى تطويــره.

ورغــم ذلــك جنــد أّن هنــاك بعــض الثغــرات يف التــزام هــذه الهيئــات مببــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة. وقــد يكــون 
ذلــك لبعــض جوانــب القصــور يف قانــون الهيئــات احمللّيــة، أو حملدودّيــة القــدرات التنظيميــة لديهــا، أو لعــدم فعاليــة أو 

ضعــف ثقافــة اإلفصــاح كممارســة ونهــج يلتــزم فيــه صنــاع القــرار يف هــذه الهيئــات.

فمــن الناحيــة القانونّيــة، حــددت املــادة )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لعــام 1997م وتعديالتــه مهــام ووظائــف 
ــه أن ميارســها مباشــرة بواســطة  ــة، ويحــّق ل ــة احمللّي ــة ضمــن حــدود منطقــة الهيئ ــس الهيئ ــي ميارســها مجل ــة الت الهيئ
موظفيــه ومســتخدميه، أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزمــن أو مقاولــن، أو أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا 
امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات ملــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات. كمــا وأجــازت ملجلــس الهيئــة أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا 
امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة تزيــد عــن ثــالث ســنوات شــريطة موافقــة الوزيــر، باإلضافــة إلــى صالحيتــه 

بإصــدار األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة لتنظيــم أعمــال الهيئــة احملليــة وتأمــن مصاحلهــا وحاجياتهــا.

كمــا أّن الشــفافية ونشــر املعلومــات واإلفصــاح عــن الوثائــق، يســّهل عمليــة املســاءلة واحملاســبة مــن قبــل املواطنــن 
ــه يضــع كل األداء حتــت املجهــر، إضافــة  واملؤسســات واإلعــالم، ويقــّرب أداء العاملــن مــن النزاهــة بصــورة أفضــل؛ ألّن
إلــى أّن النشــر يكشــف إمكانيــة تضــارب املصالــح، وبالتالــي يقلــل مــن فــرص الفســاد. كمــا أّن الشــفافية واإلفصــاح 
يســاهمان يف تعزيــز وتقويــة ثقــة املواطــن بالهيئــة احمللّيــة 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، واخلطــة االســتراتيجية، وقــرارات املجلــس احمللــي، وأدلــة العمــل، 
واألنظمــة واإلجــراءات، ومدونــات الســلوك، وإعالنــات التوظيــف، وإعالنــات العطــاءات. وال بــأس أن متتــد عمليــات 
النشــر لتشــمل الســيرة الذاتيــة لرئيــس املجلــس احمللــّي، وجــدول أعمــال اجتماعــات املجلــس، ومحاضــر اجللســات، 

ــة االتصــال مــع رؤســاء الدوائــر واألقســام املختلفــة. ــة الهيئــة احملليــة، وكيفّي وهيكلّي

1   الداعور، إسالم، مدى تطبيق معايير احلوكمة اجليدة يف بلديات الضفة الغربية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليل، 2008م، ص51-50.
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هــذه البنــود وغيرهــا تشــكل مبجموعهــا مــا ميكــن تســميته »مؤّشــر الشــفافية«، الــذي يعطــي صــورة عــن مــدى التــزام 
الهيئــة احملليــة بسياســات النشــر واإلفصــاح، ويبــّن اجلوانــب التــي تتميــز بالوضــوح يف عمــل الهيئــة احملليــة، وتلــك التــي 

يغلــب عليهــا القصــور.2

وعلــى الرغــم ممــا ســبق، إاّل أّن التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة باحلكــم احمللــّي، ال تولــي اهتمامــاً مببــادئ الشــفافية. 
فمثــاًل، تنــص املــادة )8( مــن قانــون الهيئــات احملليــة لعــام 1997 املتعلقــة بجلســات مجالــس الهيئــات احملليــة علــى أّنــه 
ــن  ــه احلاضري ــة أعضائ ــك أكثري ــرر ذل ــس أن يســمح ألّي شــخص بحضــور أي جلســة مــن جلســاته إذا ق )يجــوز للمجل
للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع(، وهــذا النــص يعنــي أّن األصــل يف اجتماعــات مجالــس الهيئــات احملليــة أن تكــون مغلقــة، 
ــى إعــداد التقريــر  ــي. كمــا أّن املــاّدة )36( مــن القانــون، التــي تنــص عل ــة وبقــرار مــن املجلــس احملل إاّل يف حــاالت معين
الســنوي وإرســال نســخة منــه إلــى وزيــر احلكــم احمللــي، ال تنــص علــى نشــر التقريــر الّطــالع املواطنــن. وكذلــك بالنســبة 
للموازنــة الســنوية )مــادة 31(، واحلســاب اخلتامــي )مــادة 32(، حيــث يتطلــب إقرارهــا مــن املجلــس احمللــي ومصادقــة 

الوزيــر عليهــا، دون اإلشــارة إلــى موضــوع النشــر.3

ويف إطــار تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة، ركــزت خطــة ائتــالف أمــان 
االســتراتيجية 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 احمللّيــة بوصفهــا املســؤولة عــن تقــدمي العديــد مــن اخلدمــات اليوميــة للمواطنــن، التــي تشــمل مجــاالت 
احليــاة املتعــددة والضروريــة، حيــث تتضمــن أعمالهــا إيــرادات ونفقــات عاليــة، وتتولــى العطــاءات اخلاصــة بهــا، وتقــوم 
بتعيــن املوظفــن الدائمــن أو املؤقتــن. كمــا أّنهــا تتخــذ العديــد مــن القــرارات يف الشــأن املالــي واإلداري الــذي يهــم كافــة 

املواطنــن مــن ســكان منطقــة الهيئــة احملليــة. 

وقــد جــاءت هــذه الدراســة، التــي ينفذهــا االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، اســتمراراً لفحــص بيئــة الشــفافية 
يف عمــل الهيئــات احملليــة، حيــث أّن االئتــالف كان قــد نظــم دراســات ســابقة خــالل األعــوام املاضيــة اســتهدفت بلديــات 

عديــدة لفحــص مؤشــر الشــفافية فيهــا. 

الهدف العام للتقرير 
يهــدف تقريــر مؤّشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية إلــى تطبيــق املؤّشــر علــى 16 هيئــة 
محليــة يف الضفــة الغربيــة، 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.

منهجية إعداد التقرير- تطبيق املؤّشر-
مــن أجــل حتقيــق هــدف التقريــر والتأكــد مــن توفــر املعلومــات وإتاحتهــا أمــام اجلمهــور بالطــرق واآلليــات املختلفــة 
والتــزام الهيئــة احملليــة بتقــدمي املعلومــات للمواطــن، مت حتديــد احملــاور واألســئلة التــي تنــدرج حتتهــا، وبعــد حتديــد عّينــة 
الهيئــات احملليــة املســتهدفة، مت البــدء بإعــداد التقريــر وتطبيــق املؤّشــر عبــر جمــع املعلومــات مــن خــالل اآلليــات اآلتيــة:

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

 ــد مــن بعــض املالحظــات، أو االستفســار عــن بعــض املعلومــات 	 ــة للتأك ــات احمللي ــاً مــع الهيئ  االتصــال هاتفّي
ــة؟ ــة احمللي ــدى الهيئ ــر موجــودة ل ــر منشــورة؟ أم أّنهــا غي الناقصــة: هــل هــي موجــودة ولكــن غي

  مراسلة الهيئات احمللية عبر البريد اإللكتروني.	

2  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان، تقرير مؤّشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية املصنفة )c( يف الضفة الغربية، 2019م، ص-7.6

3 االئتالف للنزاهة واملساءلة أمان، نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بيئة النزاهة يف بلدية رام اهلل »دراسة حالة«، 2014م، ص33.
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  وللتأكــد مــن صحــة ودقــة اإلجابــات التــي تؤكــد عــدم ممانعــة الهيئــة احملليــة مــن تقــدمي املعلومــات للمواطــن حــال 	
طلبهــا، متــت زيــارة مواقعهــا اإللكترونيــة علــى االنترنــت أو صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومــن ثــم 
مت التواصــل مــع موظفــن فيهــا حــول وســائل توفيــر املعلومــات للمواطــن يف حــال لــم توجــد علــى مواقعهــا ومــا هــي 

الطريــق املثلــى للحصــول علــى تلــك املعلومــات )امييل/عبــر الهاتف/احلضــور شــخصياً ملقــر البلديــة(.  

عّينة الهيئات احمللية التي يشملها هذا التقرير 
يشــمل هــذا التقريــر عّينــة مــن البلديــات الفلســطينية تغطــي 16 هيئــة محليــة مــن الضفــة الغربيــة، موضحــة وفــق اجلــدول 

اآلتــي:
جدول رقم )1(: عّينة التقرير

البلديات
اليامونبيت عنانبدوالرام

بيرزيتسلفيتالزبابدةبيتونيا 
حلحولالظاهرية سلواد رام اهلل
بيت حلمالدوحةيطااخلليل

فحص مبادئ الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية 
ينطلق فحص مبادئ الشفافية يف نظام عمل الهيئات احمللية من املبادئ اآلتية:

 حــق احلصــول علــى املعلومــات: ويعنــى بــه حــق املواطنــن باحلصــول علــى كل املعلومــات العامــة املتصلــة بأعمــال 	
الهيئــة احملليــة، بطريقــة تلقائيــة ودون احلاجــة لتبريــر أو إثبــات مصلحــة خاصــة للحصــول عليهــا، والتأكيــد علــى 

أّن الهيئــة التــي تقــرر حجــب املعلومــة ينبغــي أن تتحمــل املســؤولية عــن هــذا احلجــب.

 فعاليــة تقــدمي املعلومــات: علــى الهيئــة احملليــة جمــع املعلومــات بشــكل دائــم وحفظهــا وحتديثهــا، مثــل )املعلومــات 	
ــة  ــكات(، ومعلومــات عــن عملي ــة واملمتل ــة، اإلفصــاح عــن الذمــة املالي ــي( الســير الذاتي عــن أعضــاء املجلــس احملل
اتخــاذ القــرارات )الســابقة واحلاليــة واملســتقبلية(، ومعرفــة أصحــاب املصلحــة أو ذوي العالقــة احملليــن والدولين، 

ومعلومــات عــن القــرارات واملخرجــات مثــل التقاريــر املاليــة اإلداريــة والتعيينــات وقضايــا التخطيــط.

 املعلومات ذات جدوى عالية: إذ يجب أن تكون املعلومات صحيحة وشاملة ومحدثة يف حينه.	

مؤّشر الشفافية الدولي
يهــدف مؤّشــر 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 أّنــه يقــوم بتزويد الباحثــن واملختّصن 
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 املؤّشر
يهدف املؤّشر بشكل محدد إلى:

 تقييــم مــدى توّفــر املعلومــات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة والتعــرف علــى نقــاط القــوة ومواطــن الضعــف يف اإلفصــاح 	
. عنها

 ــاع أفضــل املمارســات الســليمة بهــذا 	 ــى نشــر املعلومــات، بهــدف اتب ــة عل ــات احمللي ــق التنافــس وتشــجيع الهيئ خل
الشــأن.

 بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية بالتعاون مع الهيئة املستهدفة.	
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األبعاد الرئيسية للمؤّشر  
جــرى تطبيــق )44( ســؤاالً وارداً يف املؤّشــر علــى الهيئــات احملليــة املســتهدفة، باالعتمــاد علــى املعلومــات املتوفــرة يف )املواقــع 

اإللكترونيــة وغيرهــا مــن وســائل جمــع ونشــر املعلومــات(، وذلــك كمــا يلــي:

 معلومات عن املجلس احمللي املنتخب/ اجلهاز التنفيذي: يشمل السير الذاتية، واإلفصاح عن الذمم املالية.	

 معلومــات عــن عمليــة اتخــاذ القــرارات مبــا يشــمل )التخطيــط االســتراتيجي، واخلطــط العمليــة، ومشــاركة املواطنن 	
وإدماجهــم يف عمــل الهيئــة احملليــة، إضافــة إلــى املعلومــات اخلاصــة بــذوي املصلحة(.

 معلومــات حــول التعليمــات، والقــرارات، واإلدارة املاليــة، وإجــراءات التعيــن، والتخطيــط والتنظيــم، باإلضافــة إلــى 	
قضايــا أخــرى لهــا شــأن بالتعامــل مــع اجلمهــور مثــل اخلدمــات، وشــروط احلصــول عليهــا، والضرائــب.

أداة وأسئلة املؤّشر
أوضحنــا يف الفقــرة الســابقة احملــاور األساســية التــي تضمنهــا املؤّشــر قيــد الدراســة وفيمــا يلــي نــورد تفصيــاًل بأهــم األســئلة 

التــي تضمنتهــا أداة املؤّشــر التــي مت اســتخدامها يف جمــع املعلومــات، وهنــا ينبغــي اإلشــارة إلــى النقــاط اآلتيــة:
لقد مت اعتماد التوزيع التالي للفقرات يف عملية تصحيح فقرات الدراسة )املقابلة( على النحو التالي:

جدول رقم )2(: سلّم الدرجات

بدرجة متدّنية جداًبدرجة متدّنيةبدرجة متوسطةبدرجة عاليةبدرجة عالية جداً
43210

  وقد مت اعتماد معيار التصحيح يف تصحيح فقرات )املقابلة( وفق مقياس ليكرت املعتمد:

جدول رقم )3(: تصحيح سلّم الدرجات

مفتاح التصحيح ملقياس ليكرت)اخلماسي(التقدير
0.80-0.00ضعيف_ بدرجة متدّنية جداً

1.61-0.81مقبول_ بدرجة متدّنية

2.42-1.62جيد_ بدرجة متوسطة

3.23-2.43جيد جداً_ بدرجة عالية
.004-3.24ممتاز_ بدرجة عالية جداً

مت تعديــل األداة لتتناســب مــع الواقــع الفلســطيني وذلــك بتعديــل بعــض األســئلة أو حذفهــا، وفيمــا يلــي محــاور املؤّشــرات 
اخلمــس ومكوناتهــا الفرعيــة: 
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جدول رقم )4(: جدول مؤّشرات التقرير

 املؤّشر األول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفن واملؤسسات التابعة لها )12 مؤّشراً( 
السيرة الذاتية لرئيس الهيئة احمللية

اإلفصاح عن املوجودات واملمتلكات اخلاصة برئيس الهيئة احمللية بحد أقصى 4 سنوات ماضية
اإلفصاح عن دخل رئيس الهيئة احمللية )بيان سنوي عن دخل رئيس البلدية(

سجل املصالح املالية اخلاصة لرئيس الهيئة احمللية أو أقاربه املباشرين
أسماء رؤساء األقسام يف الهيئة احمللية ومعلومات االتصال بهم )البريد اإللكتروني وأرقام هواتفهم(

معلومات االتصال بأعضاء ورئيس املجلس احمللي املنتخب
قائمة بأعضاء املجلس احمللي 

جدول اجتماعات املجلس احمللي وخاصة االجتماع القادم ويشمل )الساعة والتاريخ واملكان (
محاضر اجتماعات اجلهاز التنفيذي أو املجلس احمللي خالل العامن املاضين

ساعات دوام الهيئة احمللية
معلومات حول جهات االتصال ومراكز تقدمي الشكاوى واالعتراضات يف الهيئة احمللية

قائمة بأسماء اجلمعيات واملؤسسات واألشخاص املنتفعن من الهيئة احمللية
 املؤّشر الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية )8 مؤشرات( 

مدّونات سلوك ألعضاء املجالس احمللية واملوظفن 
اخلطة االستراتيجية للسنوات اخلمسة 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(
قائمة اجلمعيات، والشركات التي ساهمت الهيئات احمللية بشكل أساسي يف تشكيلها

 املؤّشر الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية )8 مؤّشرات( 
موازنة العام احلالي 

املوازنة املفّصلة للعام احلالي
قائمة إيرادات الهيئة احمللية للعام املاضي

املوازنة املخططة واملنفذة للعام املاضي
كافة التعديالت التي أجريت على املوازنة احلالية

الدين العام
الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزودي اخلدمات واملقاولن

التقارير املالية السنوية املدققة
 املؤّشر الرابع: إجراءات التعين )التوظيف( واملشتريات )8 مؤّشرات( 

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة يف الصحف احمللية، ووسائل اإلعالم قبل 10 أيام من التاريخ احملدد النتهاء التقدمي
إجراءات ترقية وإقالة املوظفن، واإلجراءات اجلزائية بحقهم

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(
حجم العمل اإلضايف لكل عقد عمل

العقود العامة )األشغال العامة واخلدمات العامة التي تتطلب عقوداً مع مقاولن من القطاع اخلاص( مع جميع 
مرفقاتها وملحقاتها خالل السنة املاضية

أسماء اخلاسرين من املقاولن أو املتقدمن للعطاءات/ أو اجلمعيات االستشارية خالل السنة املاضية
املؤّشر اخلامس: التخطيط احلضري/املدني )8 مؤّشرات( 
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خطة التنمية احمللية: والتي تعني وجود )وثيقة محدثة تنظم استخدامات أراضي البلدية بأكملها، وحتدد شبكات 
الطرق والنقل، ومعدات البلدية، واستخراج املياه وأنظمة إمدادها، ونظام مياه الصرف الصحي واالتصاالت وغيرها 

من البني التحتية(

خطط التوسع احلضري )التنظيم والهيكلية التنظيمية(
نتائج النقاش العام/ اجللسات العامة مع اجلمهور حول خطط الهيئات احمللية مبا فيها معاجلة الشكاوى واالقتراحات 

والتعليقات التي أدلى بها املواطنون حول هذا املوضوع

قائمة باجلمعيات/ الشخصيات املعنوية واألموال املستملكة )املصادرة( من قبل الهيئة احمللية واملبالغ املعينة لذلك 
خالل السنة املاضية

قائمة بأراضي الهيئات املتبادلة، أو املباعة )املواقع واملبالغ املالية والتعويضات(
املواعيد النهائية أو املطلوبة للحصول على خدمة التراخيص

استخدامات أراضي الهيئة احمللية والتغييرات التي حصلت على استخداماتها

قائمة عقود االمتياز التي متلكها البلدية سواء باالستخدام وحقوق التطور احلضري )أي التراخيص املمنوحة 
لالستخدام أو البناء يف األراضي اململوكة من قبل البلدية(

املقياس املستخدم يف التحليل
جدول رقم )5(: املقياس املستخدم يف التحليل

العالمةاحلالة
يشطب السؤال وال يحسب يف املعدليف حال عدم االنطباق

العالمة الكاملة )4(يف حال نشرت املعلومة على اإلنترنت

تعطى إذا لم تنشر املعلومة على اإلنترنت، ونشرت 
بإحدى الوسائل األخرى وليس فيها نص قانوني

العالمة )3( أو )2(

تعطى يف حال لم تنشر املعلومة على اإلنترنت 
ونشرت بإحدى الوسائل األخرى وفيها نص قانوني

العالمة )1(

تعطى يف حال لم تنشر املعلومة بأّية وسيلة كانت 
وكان فيها نص قانوني

العالمة )0(
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احملليــة  الهيئــات  أعمــال  يف  تطبيقــه  ومــدى  الشــفافية  مؤّشــر  لتقريــر  التطبيقــي  اإلطــار 
البيانــات( )حتليــل  الفلســطينية 

جدول رقم )6( املتعلق باملؤشّر األول: معلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، واملؤسسات التابعة لها:

قائمة 
بأسماء 

اجلمعيات 
واملؤسسات 
واألشخاص 

املنتفعن 
من الهيئة 

احمللية

معلومات 
حول جهات 

االتصال، 
ومراكز تقدمي 

الشكاوى 
واالعتراضات 

يف الهيئة 
احمللية

ساعات 
دوام 

الهيئة 
احمللية

محاضر 
اجتماعات 

اجلهاز 
التنفيذي 

أو املجلس 
احمللي 
خالل 

العامن 
املاضين

جدول 
اجتماعات 

املجلس 
احمللي 

وخاصة 
االجتماع 

القادم 
ويشمل 

)الساعة 
والتاريخ 
واملكان(

قائمة 
بأعضاء 
املجلس 

احمللي

معلومات 
االتصال 
بأعضاء 
ورئيس 
املجلس 
احمللي 
املنتخب

أسماء 
رؤساء 

األقسام 
يف الهيئة 

احمللية 
ومعلومات 
االتصال 

بهم 
)البريد 

اإللكتروني 
وأرقام 

هواتفهم(

سجل 
املصالح 

املالية 
اخلاصة 
لرئيس 
الهيئة 

احمللية 
أو أقاربه 
املباشرين

اإلفصاح 
عن دخل 

رئيس 
الهيئة 

احمللية 
)بيان 
سنوي 

عن دخل 
رئيس 

البلدية(

اإلفصاح 
عن 

املوجودات 
واملمتلكات 

اخلاصة 
برئيس 
الهيئة 

احمللية 
بحد 

أقصى 4 
سنوات 
ماضية

السيرة 
الذاتية 
لرئيس 
الهيئة 
احمللية

البلدية/ 
أسئلة 
املؤّشر 

األول

0 4 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 الرام
2 4 4 4 2 0 0 2 0 2 0 0 بدو
3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بيت عنان
2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اليامون
2 4 4 4 0 1 0 2 0 0 0 2 الزبابدة
2 4 4 4 0 0 2 4 0 0 0 0 سلفيت
0 4 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 بيتونيا
0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 بيرزيت
2 4 4 4 0 4 0 2 0 0 0 4 رام اهلل
0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 سلواد
2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 الظاهرية
2 4 4 4 0 4 2 2 0 0 0 0 حلحول
2 4 4 1 1 4 1 0 0 0 0 4 اخلليل
2 4 4 4 0 4 0 3 0 0 0 0 يطا
0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 الدوحة
4 4 4 3 0 4 0 4 0 0 0 4 بيت حلم

1.56 3.75 4.00 2.25 0.43 1.75 0.56 1.31 0.00 0.18 0.00 0.93 املتوسط 
لكل 

البلديات

ــا، تُظهــر األرقــام  ــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة له ــة احمللي ــق باملعلومــات حــول الهيئ ــج احملــور األول املتعل ــق بنتائ فيمــا يتعل
للبلديــات املختلفــة مســتوى اإلفصــاح والنشــر للمعلومــات التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور، إذ تظهــر املؤّشــرات أو األســئلة 
املتعلقــة باملعلومــات حــول جهــات االتصــال، ومراكــز تقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات يف الهيئــة احملليــة، وحــول نشــر ســاعات دوام 
الهيئــة احملليــة، وأســماء رؤســاء األقســام واألعضــاء للمجلــس احمللــي، ونوعــاً مــا محاضــر االجتماعــات أّنهــا ذات درجــات عاليــة 
نوعــاً مــا، وتبــرز فيهــا نقــاط القــوة للبلديــات مــن حيــث النشــر واإلفصــاح. حيــث أظهــرت نتائــج تصفــح املواقــع للبلديــات -بشــكل 
عــام- ونتائــج املقابــالت أّن البلديــات تقــوم بنشــر ســاعات دوام الهيئــة احملليــة بكافــة الوســائل علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
فيســبوك، ويف مركــز خدمــات اجلمهــور يف مقــر البلديــة وغيرهــا مــن الوســائل، وحتــى يف حــاالت تغييــر ســاعات الــدوام لظــروف 
اســتثنائية كجائحــة كورونــا، يتــم اإلعــالن عــن هــذا التغييــر بالوســائل ســابقة الذكــر، بــرز أيضــاً اإلفصــاح عــن آليــة تقــدمي 
الشــكاوى واالعتراضــات كنقطــة قــوة ألغلــب البلديــات، فهنــاك صنــدوق لتقــدمي الشــكاوى يف مقــر البلديــة، وأيضــاً علــى مواقــع 
البلديــات،  ففــي أغلــب البلديــات هنــاك أيقونــة ومــكان مخصــص لتقــدمي طلــب شــكوى أو اعتــراض، وكذلــك باإلمــكان فعــل ذلــك 
عبــر مراســالت الفيســبوك، باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك نشــر لقــرارات االجتماعــات ومحاضرهــا علــى صفحــة الفيســبوك، ولكــّن 
ــون املنشــور يف بعــض  ــل، أو أن يك ــة التفاصي ــر كاف ــان مختصــراً وال يظه ــون يف بعــض األحي اإلشــكالية تكمــن يف أّن املنشــور يك
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املواقــع متضمّنــا بعــض االجتماعــات وليــس بالضــرورة أن يكــون االلتــزام بهــذا النشــر شــاماًل لــكل االجتماعــات بشــكل دائــم. 

وفيمــا يتعلــق باألســئلة أو املؤّشــرات املتعلقــة بالســيرة الذاتيــة لرئيــس الهيئــة احملليــة، واإلفصــاح عــن دخلــه، واإلفصــاح عــن 
ممتلكاتــه، واملصالــح املاليــة اخلاصــة لرئيــس الهيئــة أو أقاربــه املباشــرين، واجلمعيــات واملؤسســات واألشــخاص املنتفعــن، 
ووســائل التواصــل مــع الرئيــس واألعضــاء ورؤســاء األقســام كأرقــام الهواتــف والبريــد اإللكترونــي، وجــداول االجتماعــات 
القادمــة للمجلــس احمللــي، فقــد ظهــرت بعــض نقــاط الضعــف يف هــذا اجلانــب مــن حيــث النشــر واإلفصــاح، حيــث أّنهــا 
حصلــت علــى درجــات أدنــى مــن غيرهــا مــن املؤّشــرات، ويعــود ذلــك ألســباب متعــددة، حيــث ظهــر يف املقابــالت مثــاًل أّن 
ــه  ــان أخــرى وفــق مــا بينت ــدم وجــود ضــرورة يف أحي ــة، أو لع ــدة أو املدين ــة معــروف بشــكل بديهــي ألهــل البل رئيــس البلدي
ــه  ــاس مبمتلكات ــة الن ــان أخــرى ملعرف ــه، ويف أحي ــة ب ــه باعتبارهــا معلومــات خاّص ــس أو دخل ــكات الرئي ــة لنشــر ممتل املقابل
وخاصــة يف حــاالت البلــدات الصغيــرة، وباإلضافــة إلــى أّن ذلــك يظهــر يف إقــرارات الــذمم املاليــة وبالتالــي ال داعــي لنشــره 

للعامــة لكونــه موجــوداً بطبيعــة احلــال لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد.

وفيمــا يتعلــق بأرقــام رؤســاء البلديــات واألعضــاء فــال تلتــزم بعــض البلديــات أحيانــاً بالنشــر واإلفصــاح عنهــا بشــكل مباشــر 
ودائــم، ويعــزى ذلــك لنفــس الســبب وهــو معرفــة النــاس واملواطنــن واملجتمــع احمللــي لرؤســاء وأعضــاء الهيئــة احملليــة 
وبالتالــي هــم معروفــون تلقائيــاً وباإلمــكان التواصــل معهــم بشــتى الطــرق، وبخاصــة يف البلــدات الصغيــرة، ويف أحيــان أخــرى 
ــه مــن املمكــن التواصــل مــع البلديــة عبــر أرقامهــا الرســمية ويتــم التحويــل للرئيــس أو العضــو  يتــم تبريــر عــدم النشــر بأّن

املقصــود.

وفيمــا يتعلــق بجــدول االجتماعــات القادمــة للمجلــس احمللــي، ظهــر يف هــذا اجلانــب أّن مــا ينشــر هــو فقــط االجتمــاع 
األســبوعي للمجلــس البلــدي، أّمــا االجتماعــات القادمــة للمجلــس البلــدي بجــدول ملواعيدهــا فــال يتــم النشــر عــن أوقــات 
انعقادهــا مســبقاً، واملبــرر لذلــك أّن االجتماعــات التــي تنشــر هــي فقــط مــا تتعلــق مواضيعهــا ومخرجاتهــا باملواطنــن 
ــق بالدعــوة لالجتمــاع األســبوعي  ــل هــذه االجتماعــات وهــذا مــا يتعل ــم إعالمهــم بانعقــاد مث ومتســهم بشــكل مباشــر، فيت
ــس  ــة ضمــن املجل ــدي، أمــا االجتماعــات األخــرى فتكــون ملناقشــة سياســات واســتراتيجيات وقــرارات داخلي ــس البل للمجل
البلــدي لذلــك ال يتــم اإلفصــاح عــن مواعيدهــا. وأخيــراً فيمــا يتعلــق بأســماء اجلمعيــات أو الشــركات أو األشــخاص املنتفعــن 
مــن البلديــة، فقــد بــرزت نقطــة ضعــف يف اإلفصــاح عنهــا إلــى حــد مــا يف بعــض البلديــات، ويعــزى ذلــك وفــق املقابــالت إلــى 

أّن أغلــب املنتفعــن مــن البلديــة هــم املواطنــون بشــكل عــام وليــس الشــركات.

جدول رقم )7( املتعلق باملؤشّر الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية: 

البلدية/ 
أسئلة 
املؤّشر 
الثاني

مدّونات 
سلوك 

ألعضاء 
املجالس 
احمللية 

وموظفيها.

اخلطة 
االستراتيجية 

للسنوات 
اخلمسة 
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، 
والشوارع، 
واألبنية... 

إلخ(.

قائمة 
اجلمعيات، 

الشركات 
التي ساهمت 

الهيئات احمللية 
بشكل أساسي 

يف تشكيلها.

ال ينطبق012ال ينطبق022الرام
ال ينطبق0440024بدو

ال ينطبق0030020بيت عنان
ال ينطبق030ال ينطبق002اليامون
00200402الزبابدة
00404424سلفيت
00200000بيتونيا
02401202بيرزيت
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02404442رام اهلل
01210402سلواد

02300202الظاهرية
00404244حلحول
02000444اخلليل

40300420يطا
00400102الدوحة

00400402بيت حلم
0.250.932.930.070.812.681.372.16املتوسط 

فيمــا يتعلــق بنتائــج احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، تُظهــر األرقــام للبلديــات املختلفــة مســتوى اإلفصــاح 
والنشــر للمعلومــات التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور، حيــث بــرزت نقــاط القــوة للبلديــات مــن حيــث النشــر واإلفصــاح 
فيمــا يتعلــق بالتقاريــر اإلداريــة الســنوية/ تقاريــر اإلجنــازات، وأظهــرت نتائــج التصفــح للمواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي ووفــق املقابــالت أّن أغلــب البلديــات تنشــر إجنازاتهــا وتقاريرهــا الســنوية وأعمالهــا إّمــا علــى الفيســبوك ضمــن 
فيديوهــات وصــور تعــرض ذلــك، أو يف بعــض األحيــان ضمــن أيقونــة التقاريــر اإلداريــة أو اإلجنــازات علــى املواقــع اإللكترونيــة، 
ــر-  ــى التقاري ــة -مبعن ــر ســنوية متكامل ــا ال تنشــر تقاري ــث إّنه ــا حي ــات أخــرى نقطــة ضعــف لديه ــك يف بلدي فيمــا شــّكل ذل

إلجنازاتهــا وأعمالهــا، وإّنــا يكــون النشــر كأخبــار يوميــة عبــر الفيســبوك إلجنازاتهــا. 

وفيمــا يتعلــق بالنشــر حــول الضرائــب ورســوم اخلدمــات، فشــّكل ذلــك نقطــة قــوة يف بعــض البلديــات التــي تنشــر عبــر موقعهــا 
ــات الرســوم  ــوم بنشــر خصوم ــا برســومها صراحــة وبشــكل مباشــر، أو تق ــي تقدمه ــات الت ــي الرســمي كل اخلدم اإللكترون
علــى اخلدمــات عبــر الفيســبوك، وكذلــك تكــون اخلدمــات العامــة املقدمــة مربوطــة بوصــل يوضــح الرســوم والضرائــب لهــذه 
اخلدمــات. أّمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح والنشــر عــن جــرد ممتلــكات البلديــات مــن طــرق وشــوارع، فكانــت تشــّكل نقطــة قــوة 
يف بعــض البلديــات التــي تنشــر هــذه املعلومــات يف مبنــى البلديــة، وكذلــك عبــر الفيســبوك أكثــر مــن املواقــع الرســمية حــول 
الشــوارع والطــرق وخاصــة عنــد وجــود مشــروع تنمــوي تطويــري للبلــدة ضمــن املخططــات الهيكليــة، بينمــا شــكلت يف بلديــات 

أخــرى نقطــة ضعــف لعــدم نشــر مــا يتعلــق بهــا أو اإلفصــاح عنهــا علــى مواقعهــا الرســمية.

ــا شــّكل هــذا  ــة بشــكل أساســي يف تشــكيلها، فهن ــي ســاهمت البلدي ــات والشــركات الت ــق باإلفصــاح عــن اجلمعي وفيمــا يتعل
املؤشــر نقطــة قــوة لصالــح بعــض البلديــات التــي أفــادت وفــق املقابــالت وخــالل التصفــح للمواقــع أّنهــا تنشــر حــول مرافقهــا، 
وحــول املراكــز واجلمعيــات التــي ســاهمت بشــكل أساســي يف تشــكيلها، بينمــا شــّكل يف بلديــات أخــرى نقطــة ضعــف بالنســبة 
لهــا، ويعــزى ذلــك وفــق مــا أفــادت املقابــالت إلــى أّنــه ال وجــود ملثــل هــذه الشــركات أو اجلمعيــات التــي ســاهمت بتشــكيلها، 

وأنهــا تقــدم دعمــاً ومســاعدة للجمعيــات واملؤسســات ولكّنهــا لــم تقــم بتشــكيلها بشــكل أساســي. 

ــات  ــرات وأســئلة أخــرى يتضمنهــا هــذا احملــور كاإلفصــاح والنشــر ملدّون ــات يف مؤّش ــرزت نقــاط ضعــف البلدي ــل ب يف املقاب
الســلوك، حيــث أفــادت نســبة كبيــرة مــن البلديــات أّنهــا ال تقــوم بنشــرها بشــكل علنــّي وتكتفــي بنشــرها داخليــاً )داخــل البلديــة 
فقــط للموظفــن(، ويعــزى ذلــك وفــق مــا أفــاد بــه املتحدثــون باســم تلــك البلديــات إلــى أّن ذلــك قــد ال يهم املواطنــن وهو متعلق 
بطبيعــة عالقــات العمــل والزمــالء، فيمــا شــّكل املؤّشــر املتعلــق بنشــر اخلطــة االســتراتيجية نقطــة ضعــف يف أغلــب البلديــات، 
ويرجــع ذلــك وفــق مــا توصلــت لــه نتائــج التصفــح للمواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى أّن مــا ينشــر حــول 
اخلطــة االســتراتيجية إمــا أن يكــون مختصــراً لهــا وبشــكل مبســط جــداً وال يعــرض األهــداف االســتراتيجية بالتفصيــل وآليــة 
حتقيقهــا وغيرهــا مــن األمــور األساســية التــي يجــب أن تعــرض باخلطــة االســتراتيجية، وإّمــا أن تكــون األيقونــة التــي حتمــل 

عنــوان اخلطــة االســتراتيجية عبــر املوقــع اإللكترونــي فارغــة وال تعــرض محتواهــا رمبــا خللــل يف املواقــع. 

كمــا أّن املؤّشــر اخلــاص بخطــة مكافحــة الفســاد شــّكل نقطــة ضعــف يف أغلــب البلديــات مــن حيــث النشــر واإلفصــاح ويرجــع 
ــع خلطــة مكافحــة الفســاد املعممــة مــن  ــا تتب ــر ملزمــة بالنشــر، وأّنه ــا غي ــا ال تنشــرها ألّنه ــات بأّنه ــادة البلدي ــى إف ــك إل ذل
قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد واملنشــورة علــى موقــع وزارة احلكــم احمللــي، ويف إفــادة أخــرى أّن البلديــات ال تتواجــد فيهــا مــن 
األســاس خطــة ملكافحــة الفســاد وتتبــع أيضــاً لتعليمــات الــوزارة يف هــذا املجــال. وأخيــراً وفيمــا يتعلــق باألنظمــة واإلجــراءات 
واللوائــح املعمــول بهــا يف الهيئــة احملليــة، شــّكل هــذا املؤشــر أيضــاً نقطــة ضعــف يف أغلــب البلديــات مــن حيــث اإلفصــاح عنهــا، 
إلفــادة بعــض البلديــات بعــدم إلزامهــا بنشــرها، أو أّنهــا تعمــل وفــق مــا هــو منشــور علــى موقــع وزارة احلكــم احمللــي وبالتالــي 
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ال يتــم نشــرها علــى صفحــة البلديــة ومواقعهــا الرســمية، ويف أحيــان أخــرى لرؤيــة البلديــة عــدم ضــرورة النشــر لهــا لعــدم 
اهتمــام املواطنــن بهــا، إال مــا يتعلــق منهــا بأنظمــة وإجــراءات مباشــرة بالتعامــل مــع املواطنــن.

جدول رقم )8(: املؤشّر الثالث املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية:

البلدية/ 
أسئلة 
املؤّشر 
الثالث

موازنة 
العام 

احلالي

املوازنة 
املفصلة 

للعام 
احلالي

قائمة 
إيرادات 

الهيئة 
احمللية 

للعام 
املاضي

املوازنة 
املخططة 
واملنفذة 

للعام 
املاضي

كافة 
التعديالت 

التي 
أُجريت 

على 
املوازنة 
احلالية

الدين 
العام

الذمم 
الدائنة 

على 
الهيئة 

احمللية 
ملزودي 

اخلدمات 
واملقاولن

التقارير املالية السنوية 
املدققة

44444442الرام
4ال ينطبق444404بدو

44440444بيت عنان
440ال ينطبق0044اليامون
444ال ينطبق4044الزبابدة
444ال ينطبق3303سلفيت
00420443بيتونيا
333ال ينطبق3303بيرزيت
00100114رام اهلل
44400443سلواد

00020222الظاهرية
00420402حلحول
444ال ينطبق0044اخلليل

00000004يطا
00010044الدوحة

00000000بيت حلم
1.621.372.312.310.362.872.802.93املتوسط 

فيمــا يتعلــق بنتائــج احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، تُظهــر األرقــام للبلديــات املختلفــة مســتوى اإلفصــاح 
والنشــر للمعلومــات التــي تتضمنهــا مؤشــرات هــذا احملــور، فبــرزت نقــاط القــوة للبلديــات مــن حيــث النشــر واإلفصــاح فيمــا 
يتعلــق باإلفصــاح عــن موازنــة العــام احلالــي وترتبــط بــه نقطــة نشــر املوازنــة بتفاصيلهــا، ففــي حــن التزمــت بعــض البلديــات 
بنشــرها علــى مواقعهــا اإللكترونيــة، كانــت بلديــات أخــرى تنشــر ملخــص املوازنــة أو مــا يعــرف باســم موازنــة املواطــن كونهــا 
أســلس وأقــرب لفهــم املواطنــن، وليســت بالتفاصيــل، بينمــا شــّكلت هــذه النقطــة يف بلديــات أخــرى نقطــة ضعــف لديهــا، 
حيــث إن تلــك البلديــات لــم تنشــر موازناتهــا للعــام 2020 حتــى وقــت إجــراء الدراســة والتصفــح للمواقــع واملقابــالت، وذلــك 

إّمــا ألّنهــا قيــد اإلعــداد أو ألنهــا مــا زالــت بحاجــة ملصادقــة مــن وزارة احلكــم احمللــي.

وبــرز نشــر إيــرادات الهيئــة احملليــة للعــام املاضــي يف أغلــب البلديــات بشــكل عــام كنقطــة قــوة، حيــث التزمــت بنشــرها ضمــن 
املوازنــة والتقاريــر املاليــة لذلــك العــام عبــر مواقعهــا الرســمية اإللكترونيــة، بينمــا لــم يتــم نشــر اإليــرادات يف ســت بلديــات 
مــن أصــل ســت عشــرة بلديــة مت فحصهــا، مــا شــّكل نقطــة ضعــف لهــا يف هــذا اجلانــب. وفيمــا يتعلــق باملوازنــة املخططــة 
واملنفــذة للعــام املاضــي فتفاوتــت مــا بــن نقطــة قــوة لبعــض البلديــات ونقطــة ضعــف ألخــرى؛ فهنــاك بلديــات قامــت بنشــر 
املوازنــة املخططــة واملنفــذة بشــكل صريــح ومباشــر علــى املوقــع اإللكترونــي الرســمي وبشــكل أقــل عبــر الفيســبوك، وبلديــات 

أخــرى لــم تقــم بالنشــر علــى مواقعهــا الرســمية. 

أمــا فيمــا يتعلــق بنشــر التعديــالت التــي أجريــت علــى موازنــة العــام احلالــي واإلفصــاح عنهــا، فشــّكلت نقطــة ضعــف يف أغلــب 
البلديــات ولــم تؤثــر يف بلديــات أخــرى، ففــي البلديــات التــي شــكلت فيهــا نقطــة ضعــف كان ذلــك نظــراً لعــدم نشــرها لهــا إمــا 
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ألّنهــا لــم تقــم بالنشــر أصــاًل، أو ألّنهــا تنتظــر الــرد واملصادقــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، أمــا بخصــوص البلديــات التــي 
لــم تؤثــر عليهــا هــذه النقطــة فهــي تلــك التــي لــم جتــِر تعديــالت علــى موازناتهــا. وفيمــا يتعلــق بالديــن العــام والــذمم الدائنــة، 
شــّكلت تلــك البنــود نقــاط قــوة يف أغلــب البلديــات التــي قامــت بنشــرها، وأفــادت املقابــالت أّن النشــر إمــا أن يكــون ضمــن 

املوازنــة -موازنــة املواطــن- التــي تبــن ذلــك اجلانــب، أو ضمــن التقاريــر املاليــة. 

وأخيــراً فيمــا يتعلــق بنشــر التقاريــر املاليــة املدققــة، فشــّكلت هــذه البنــود يف الكــم األكبــر مــن البلديــات نقطــة قــوة كونهــا تنشــر 
تلــك التقاريــر عبــر املوقــع اإللكترونــي الرســمي أكثــر مــن غيرهــا مــن الوســائل، بينمــا شــكلت نقطــة ضعــف لعــدد قليــل مــن 
البلديــات التــي ظهــر وفــق التصفــح للمواقــع أّنهــا لــم تنشــر تقاريــر لعــدد مــن الســنوات، وإّنــا يوجــد مثــاًل تقريــر لســنة واحــدة 
فقــط أو ألشــهر معينــة مــن ســنة واحــدة، وبالتالــي هــذا ال يكفــي إلبــراز الشــفافية واإلفصــاح الدائــم، ويف أحيــان أخــرى شــكلّت 
هــذه النقطــة نقطــة ضعــف لبلديــات أخــرى نظــراً لوجــود خلــل فنــي يف املواقــع التــي ال تعــرض محتــوى األيقونــة، أو لعــدم النشــر 

فيهــا مــن األســاس وفــق إفــادة بعــض املقابلــن.

املؤّشر الرابع: إجراءات التعين )التوظيف(، واملشتريات

جدول رقم )9(: إجراءات التعين )التوظيف( واملشتريات

البلدية/ 
أسئلة 
املؤّشر 
الرابع

اإلعالن عن 
الوظائف 

الشاغرة يف 
الصحف 
احمللية، 
ووسائل 

اإلعالم قبل 
10 أيام 

من التاريخ 
احملدد النتهاء 

التقدمي

إجراءات 
ترقية وإقالة 

املوظفن 
واإلجراءات 

اجلزائية 
بحقهم

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(

حجم العمل 
اإلضايف لكل 

عقد عمل

العقود العامة 
)األشغال العامة، 

واخلدمات 
العامة، التي 

تتطلب عقوداً 
مع مقاولن 
من القطاع 

اخلاص( مع 
جميع مرفقاتها 

وملحقاتها خالل 
السنة املاضية

أسماء اخلاسرين من 
املقاولن أو املتقدمن 

للعطاءات/ أو اجلمعيات 
االستشارية خالل السنة 

املاضية

40003000الرام
40ال ينطبق40004بدو

40204002بيت عنان
40004000اليامون
40004040الزبابدة
40404000سلفيت
20004000بيتونيا
40004000بيرزيت
40104040رام اهلل
40004000سلواد

40002000الظاهرية
40001000حلحول
40024022اخلليل

40104040يطا
00004000الدوحة

40002000بيت حلم
3.620.000.50.123.50.001.120.25املتوسط 
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ــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات، تشــير األرقــام للبلديــات املختلفــة  ــق بنتائــج احملــور الرابــع املتعل فيمــا يتعل
إلــى مســتوى اإلفصــاح والنشــر للمعلومــات التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور؛ فبــرزت نقــاط القــوة للبلديــات مــن 
حيــث النشــر واإلفصــاح عــن الوظائــف الشــاغرة وباإلجــراءات الالزمــة والتــي شــكلت نقطــة قــوة تقريبــاً يف كل البلديــات 
التــي تعمــل علــى نشــر هــذه اإلعالنــات علــى موقعهــا عبــر الفيســبوك، وكذلــك عبــر أيقونــة وظائــف شــاغرة علــى املوقــع 
اإللكترونــي الرســمي، و يف الصحــف احملليــة الرســمية، أمــا يف عــدد قليــل جــداً مــن البلديــات التــي ال تعلــن عــن الوظائــف 
الشــاغرة عبــر النشــر علــى املواقــع والبلديــات التــي تكــون أيقونــة الوظائــف الشــاغرة علــى املوقــع اخلــاص بهــا معطلــة وال 

تعــرض محتواهــا فشــّكلت نقطــة ضعــف بالنســبة لهــا.

أّمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن سياســة املشــتريات العامــة »وثيقــة العطــاءات«، )طلبــات الشــراء، والعــروض، والعطــاءات(، 
فشــّكلت هــذه النقطــة نقطــة قــوة يف أغلــب البلديــات نتيجــًة لقيامهــا بنشــر وثيقــة إعالنــات طــرح العطــاء ونتيجتــه، إضافــة 
ــة تنفيــذ املشــروع موضــوع العطــاء، بينمــا شــكلت النســبة األكبــر مــن فقــرات هــذا احملــور  ــار يف مرحل إلــى نشــرها كأخب
نقــاط ضعــف يف عــدد كبيــر مــن البلديــات، فعلــى ســبيل املثــال وفيمــا يتعلــق بإجــراءات ترقيــة وإقالــة املوظفــن واإلجــراءات 
اجلزائيــة بحّقهــم، أفــادت أغلــب البلديــات يف املقابــالت وكذلــك نتائــج التصفــح للمواقــع بأّنــه ال يوجــد نشــر لهــا، ويعــزى 
ــام بالنشــر كونــه ال يهــم  ــة بالقي ــزم البلدي ــه املقابــالت إلــى أنــه ال داعــي لنشــرها وال يوجــد مــا يُل ذلــك وفــق مــا أفــادت ب
املواطنــن مــن جهــة وأنــه شــأن داخلــي متعلــق باملوظفــن فقــط مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بعــدد املوظفــن كافــة )يشــمل 
موظفــي عقــود العمــل املؤقتــة والدائمــة( فشــكلّت تلــك املســألة أيضــاً نقطــة ضعــف للعديــد مــن البلديــات التــي ال تقــوم 
بنشــرها علــى مواقعهــا الرســمية، رمبــا لرؤيتهــا بعــدم أهميــة نشــرها، وأحيانــاً يف عــدد ضئيــل مــن البلديــات التــي أشــارت 

إلــى أّنهــا تقــوم بنشــر أعــداد املوظفــن ضمــن تقاريرهــا املاليــة النهائيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن سياســة املشــتريات العامــة التــي ال تتطلــب املنافســة يف عــروض األســعار وقيمتهــا واملورديــن، 
فأفــادت كل البلديــات أّنهــا ال تنشــرها كونهــا تتبــع نظــام الشــراء العــام الــذي يحتــوي التنظيــم الشــامل لــكل هــذه السياســات 
واألمــور مــا يلغــي احلاجــة لنشــرها مــن قبــل البلديــة، باإلضافــة إلــى ذلــك شــكلت النقطــة املتعلقــة بحجــم العمــل اإلضــايف 
لــكل عقــد عمــل نقطــة ضعــف للبلديــات كونهــا ال تقــوم بنشــر ذلــك، يف حــن أشــارت بعــض البلديــات إلــى أّن هــذه املعلومــات 

تكــون موضحــة يف عقــود العمــل لكّنهــا ال تنشــر علــى املواقــع الرســمية. 

وفيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن العقــود العامــة )األشــغال العامــة، واخلدمــات العامــة، التــي تتطلــب عقــوداً مــع مقاولــن مــن 
ــك  ــاًل مــا تقــوم بالنشــر وصــوالً لدرجــة عــدم نشــر تل ــي قلي ــات الت القطــاع اخلــاص( فشــّكلت أيضــاً نقطــة ضعــف للبلدي
العقــود علــى اإلطــالق، مكتفيــة باإلعــالن عــن اجلهــة التــي تنفــذ املشــروع وفــق إرســاء العطــاء عليهــا ضمــن أخبارهــا علــى 

الفيســبوك أو ضمــن تقاريــر إجنــازات ونشــاطات البلديــة. 

وأخيــراً فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن أســماء اخلاســرين مــن املقاولــن أو املتقدمــن للعطــاءات أو اجلمعيــات االستشــارية، 
فشــّكلت نقطــة ضعــف يف كل البلديــات التــي أشــارت إلــى أّنهــا ال تنشــر أســماء اخلاســرين مــن املتقدمــن للعطــاءات علــى 
مواقعهــا اإللكترونيــة أو علــى موقعهــا علــى الفيســبوك، نتيجــة كــون جلســة فتــح وإرســاء العطــاءات علنيــة وبالتالــي يصبــح 

مــن املعــروف للمجتمــع احمللــي ولــكل املتقدمــن مــن هــو الرابــح واخلاســر.
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املؤّشر اخلامس: التخطيط احلضري/ املدني
جدول رقم )10(: مؤشّر التخطيط احلضري/ املدني 456

خطة البلدية
التنمية 
احمللية4

خطط 
التوسع 

احلضري 
)التنظيم 
والهيكلية 
التنظيمية(

نتائج النقاش 
العام/ 

اجللسات 
العامة مع 

اجلمهور حول 
خطط الهيئات 

احمللية5 

قائمة 
باجلمعيات/ 
الشخصيات 

املعنوية واألموال 
املستملكة 

)املصادرة( 
من قبل الهيئة 
احمللية واملبالغ 

املعينة لذلك 
خالل السنة 

املاضية

قائمة 
بأراضي 
الهيئات 

املتبادلة، 
أو املباعة 

)املواقع 
واملبالغ املالية 
والتعويضات(

املواعيد النهائية 
أو املطلوبة 

للحصول 
على خدمة 
التراخيص

استخدامات 
أراضي 

الهيئة احمللية 
والتغييرات التي 

حصلت على 
استخداماتها

قائمة عقود 
االمتياز 

التي متلكها 
البلدية 6

ال ينطبقال ينطبق40ال ينطبق224الرام
ال ينطبق24ال ينطبقال ينطبق400بدو

4ال ينطبق0ال ينطبقال ينطبق440بيت عنان
ال ينطبقال ينطبق00ال ينطبق024اليامون
ال ينطبق04ال ينطبقال ينطبق410الزبابدة
0244ال ينطبق440سلفيت
ال ينطبقال ينطبق1ال ينطبقال ينطبق040بيتونيا
02000330بيرزيت
44042243رام اهلل
ال ينطبق244ال ينطبق411سلواد

244ال يطبق2124الظاهرية
240ال ينطبقال ينطبق401حلحول
40100140اخلليل

1124ال ينطبق442يطا
40000000الدوحة

20200400بيت حلم
2.871.811.061.330.601.503.081.90املتوسط 

فيمــا يخــص نتائــج احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي، تُظهــر األرقــام للبلديــات املختلفــة مســتوى اإلفصــاح 
والنشــر للمعلومــات التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور، فبــرزت نقــاط القــوة للبلديــات مــن حيــث النشــر واإلفصــاح فيمــا 
ــي قــام معظمهــا بنشــر  ــات الت ــر مــن البلدي ــة، حيــث شــّكلت نقطــة قــوة لعــدد كبي ــة احمللي ــق باإلفصــاح عــن خطــة التنمي يتعل
اخلطــة علــى مواقعهــا اإللكترونيــة الرســمية بشــكل أكبــر، فيمــا قامــت بلديــات أخــرى بنشــرها عبــر موقعهــا علــى الفيســبوك. 
أمــا الفقــرات املتبقيــة يف هــذا احملــور فشــّكل أغلبهــا نقــاط ضعــف للبلديــات، كتلــك املتعلقــة باإلفصــاح عــن خطــط التوســع 
ــم الشــوارع  ــة واحــدة قامــت بنشــر مخطــط لغــرض تنظي ــات بنشــرها )بلدي ــي قــام عــدد قليــل جــداً مــن البلدي احلضــري الت
واخلطــوط املروريــة(، أمــا اجلــزء األكبــر مــن البلديــات فــال تقــوم بنشــر تلــك املخططــات، ويعــزى الســبب يف ذلــك حســب مــا 
ــرة  ــا أو تصميمهــا كل فت ــم إجــراء التعديــالت عليه ــة والتوســع احلضــري يت ــى أّن املخططــات الهيكلي ــه املقابــالت إل أفــادت ب
زمنيــة طويلــة وبالتالــي ال تنشــر دائمــاً. أمــا فيمــا يتعلــق بنشــر نتائــج النقــاش العــام مــع اجلمهــور فيمــا يتعلــق بنقاشــاتهم حــول 
اخلطــط والشــكاوى، فشــّكل أيضــا نقطــة ضعــف نتيجــة إلفــادة املقابلــن بأّنــه ال يتــم نشــر هــذه النتائــج يف جــزء مــن البلديــات، 
يف حــن أفــادت بلديــات أخــرى أنــه يتــم النشــر حــول عقــد هــذه اللقــاءات دون نشــر النتائــج األمــر الــذي ظهــر أيضــاً خــالل 
تصفــح املواقــع. أمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن قائمــة باجلمعيــات/ الشــخصيات املعنويــة واألمــوال املســتملكة )املصــادرة( مــن 

4 تعنــي وجــود )وثيقــة محدثــة تنظــم اســتخدامات أراضــي البلديــة بأكملهــا، وحتــدد شــبكات الطــرق والتنقــل، ومعــدات البلديــة، واســتخراج امليــاه وأنظمــة إمدادهــا، ونظــام ميــاه الصــرف الصحــي 
واالتصــاالت وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة(.

5 مبا فيها معاجلة الشكاوى واالقتراحات والتعليقات التي أدلى بها املواطنون حول هذا املوضوع

6 سواء باالستخدام وحقوق التطور احلضري )أي التراخيص املمنوحة لالستخدام أو البناء يف األراضي اململوكة من قبل البلدية(.
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قبــل الهيئــة احملليــة واملبالــغ املعينــة لذلــك خــالل الســنة املاضيــة فحصــل علــى أدنــى الدرجــات نتيجــة تأكيــد أغلــب البلديــات 
ضمــن املقابلــة أّنــه لــم حتصــل يف البلديــة أّيــة حالــة اســتمالك ومصــادرة مــن قبــل. 

وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بنشــر قائمــة بأراضــي الهيئــات املتبادلــة، أو املباعــة )املواقــع واملبالــغ املاليــة والتعويضــات( فأشــار 
عــدد كبيــر مــن البلديــات خــالل املقابلــة إلــى عــدم حــدوث أّيــة حــاالت بيــع أو تبــادل لألراضــي يف البلديــة مــن قبــل، فيمــا 
قــام عــدد ضئيــل مــن البلديــات التــي حصــل فيهــا ذلــك بنشــره كأخبــار علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك. أمــا فيمــا 
يتعلــق باإلفصــاح عــن املواعيــد النهائيــة أو املطلوبــة للحصــول علــى خدمــة التراخيــص فأشــار عــدد قليــل مــن البلديــات إلــى 
ــر  ــات أخــرى والتــي شــكلت العــدد االكب ــك املعلومــات منشــورة ضمــن دليــل خدمــات اجلمهــور، يف حــن أشــارت بلدي أن تل
ضمــن املقابلــة إلــى أّنهــا ال تقــوم بنشــر مواعيــد نهائيــة للحصــول علــى خدمــة التراخيــص ويعــزى ذلــك وفــق قولهــا إلــى أّن 
احلصــول علــى خدمــة التراخيــص ميــر بإجــراءات معينــة وضروريــة ويعتمــد حصــول املواطــن علــى الرخصــة علــى مــدى كونــه 
ــى املواطــن نفســه، بينمــا أشــارت  ــد موعــد نهائــي لذلــك وإنــا يعتمــد عل ملتزمــاً ومســرعاً باإلجــراءات، فــال ميكــن حتدي
بلديــات أخــرى وهــو مــا ظهــر هــذا خــالل التصفــح للمواقــع إلــى أّنــه يتــم نشــر التراخيــص الصــادرة وعلــى املواطنــن الذهــاب 
لالســتالم. وفيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن اســتخدامات أراضــي الهيئــة احملليــة والتغييــرات التــي حصلــت علــى اســتخداماتها 
فشــّكل يف بعــض األحيــان نقطــة قــوة ويف أحيــاٍن أخــرى نقطــة ضعــف، فهنــاك بلديــات حصلــت فيهــا تغييــرات باســتخدامات 
ــة حــاالت تغييــر  ــه لــم حتصــل لديهــا أي األراضــي وأشــارت إلــى قيامهــا بنشــر ذلــك، بينمــا أشــارت بلديــات أخــرى إلــى أّن
ــب  ــة فأشــارت أغل ــا البلدي ــي متلكه ــاز الت ــق باإلفصــاح عــن قائمــة عقــود االمتي ــراً فيمــا يتعل يف اســتخدام أراضيهــا. وأخي
البلديــات إلــى أّنهــا ال متتلــك مثــل تلــك العقــود مــا شــّكل نقطــة ضعــف بالنســبة لهــا. يف حــن أشــارت بلديــات أخــرى إلــى 
أّنهــا تقــوم بنشــر مــا يتعلــق بهــا علــى مواقعهــا الرســمية مــا شــّكل نقطــة قــوة بالنســبة لهــا، مــا يظهــر أن هــذه النقطــة كانــت 

نقطــة قــوة وضعــف بنفــس الوقــت.

جدول رقم )11( املتعلق بالنتائج النهائية لكل البلديات وفق تطبيق املؤّشرات اخلمس:

البلدية

معلومات حول 
الهيئة احمللية، 

واملوظفن، 
واملؤسسات التابعة 

لها

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

إجراءات التعين 
)التوظيف( واملشتريات

التخطيط احلضري/ 
املدني

0.911.163.750.872.40الرام
1.662.003.421.52.00بدو

0.910.713.501.52.40بيت عنان
0.830.832.2811.20اليامون
1.581.003.421.52.20الزبابدة
1.662.253.001.52.57سلفيت
1.160.252.120.751.25بيتونيا
11.372.5711.00بيرزيت
22.500.871.622.87رام اهلل
0.831.252.8712.66سلواد

0.831.121.000.752.71الظاهرية
1.832.251.500.621.83حلحول
1.751.752.851.751.25اخلليل

1.751.620.501.622.57يطا
1.330.871.120.50.5الدوحة

2.251.250.000.751بيت حلم
1.391.402.071.131.77املتوسط 

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )11( أعــاله أّن مســتوى اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات عينــة الدراســة التــي يبلــغ عددهــا 16 
بلديــة متــدٍن.
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جدول رقم )12(: ملخص معدالت املؤّشرات

الترتيبالدرجةمعدل احملوراحملور
الترتيب الرابعمتدّنية1.39احملور األول
الترتيب الثالثمتدّنية1.40احملور الثاني
الترتيب األولمتوسطة2.07احملور الثالث
الترتيب اخلامسمتدّنية1.13احملور الرابع

الترتيب الثانيمتوسطة1.77احملور اخلامس
متدّنية1.55املعدل العام

ــى  ــة عل ــة احمللي ــة للهيئ ــاإلدارة املالي ــق ب ــث املتعل ــي أعــاله حصــول احملــور الثال يتضــح مــن اجلــدول رقــم )12( والرســم البيان
املرتبــة األولــى مبتوســط حســابي 2.07 أي بدرجــة متوســطة، بينمــا حصــل احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ 
املدنــي علــى املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابي 1.77 أي بدرجــة متوســطة، فيمــا حصــل احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة 
للهيئــة احملليــة علــى املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســابي 1.40 أي بدرجــة متدّنيــة، بينمــا حصــل احملــور األول املتعلــق مبعلومــات 
حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســابي 1.39 أي بدرجــة متدّنيــة، 
فيمــا حصــل احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن ) التوظيــف( واملشــتريات علــى املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســابي 1.13 

أي بدرجــة متدنيــة أيضــاً.
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جدول رقم )13( املتعلق بنتائج أعلى وأدنى محور للبلديات:

أدنى محور أعلى محور من حيث

البلدية
التعيــن  بإجــراءات  املتعلــق   )4( رقــم  احملــور 
0.87 مبتوســط  واملشــتريات  )التوظيــف(، 

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 3.75

الرام

التعيــن  بإجــراءات  املتعلــق   )4( رقــم  احملــور 
1.50 مبتوســط  واملشــتريات  )التوظيــف(، 

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 3.42

بدو

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة 
احمللية مبتوسط 0.71

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 3.50

بيت عنان

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة 
احمللية، واملوظفن، واملؤسسات التابعة لها، 

واحملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة 
احمللية مبتوسط 83.0

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 2.28

اليامون

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة 
احمللية مبتوسط 1

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 42.3

الزبابدة

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين 
)التوظيف(، واملشتريات مبتوسط 50.1

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 3.00

سلفيت

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة 
احمللية مبتوسط 0.25  

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 2.12

بيتونيا

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة 
احمللية، واملوظفن، واملؤسسات التابعة لها، 
واحملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين 
)التوظيف(، واملشتريات، واحملور رقم )5( 

املتعلق بالتخطيط احلضري/ املدني مبتوسط 
1

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 57.2

بيرزيت

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة 
احمللية مبتوسط 0.87

احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/ 
املدني مبتوسط 2.87

رام اهلل

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة 
احمللية، واملوظفن، واملؤسسات التابعة لها 

مبتوسط 83.0

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 2.87

سلواد

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين 
)التوظيف(، واملشتريات مبتوسط 0.75

احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/ 
املدني مبتوسط 2.71

الظاهرية

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين 
)التوظيف(، واملشتريات مبتوسط 0.62

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة احمللية 
مبتوسط 2.25

حلحول

احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/ 
املدني مبتوسط 1.25

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية 
مبتوسط 85.2

اخلليل

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة 
احمللية مبتوسط 5.0

احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/ 
املدني مبتوسط 2.25

يطا

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين 
)التوظيف(، واملشتريات واحملور رقم )5( 

املتعلق بالتخطيط احلضري/ املدني مبتوسط 
5.0

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة 
احمللية، واملوظفن، واملؤسسات التابعة لها مبتوسط 

1.33

الدوحة

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة 
احمللية مبتوسط 0

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة 
احمللية، واملوظفن، واملؤسسات التابعة لها مبتوسط 

2.25

بيت حلم
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ــاإلدارة  ــق ب ــم )3( املتعل ــا احملــور رق ــرام حصــل فيه ــة ال ــج أّن بلدي ــر النتائ ــا تُظه ــم )6( و)7( وحتليله ــى اجلــداول رق ــاًء عل بن
املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 3.75، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف(، 
واملشــتريات علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.87، أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة بــدو فحصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة 
للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 3.42، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( 

واملشــتريات علــى أدنــى محــور مبتوســط 1.50.

أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة بيــت عنــان فحصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 
3.50، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.71، وفيمــا يتعلــق 
ــى محــور مبتوســط 2.28، بينمــا  ــى أعل ــة عل ــة احمللي ــة للهيئ ــاإلدارة املالي ــق ب ــة اليامــون فحصــل احملــور رقــم )3( املتعل ببلدي
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا، واحملــور رقــم )2( املتعلــق 
بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.83، أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة الزبابــدة حصــل احملــور رقــم )3( 
املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 3.42، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة 
للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 1، أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة ســلفيت حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة 
ــف(،  ــن )التوظي ــق بإجــراءات التعي ــم )4( املتعل ــى محــور مبتوســط 3.00، بينمــا حصــل احملــور رق ــى أعل ــة عل ــة احمللي للهيئ

واملشــتريات  علــى أدنــى محــور مبتوســط 1.50.

أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة بيتونيــا حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 
ــى أدنــى محــور مبتوســط 0.25، أمــا فيمــا  ــة عل ــة احمللي ــاإلدارة العامــة للهيئ ــق ب 2.12، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعل
يتعلــق ببلديــة بيرزيــت حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 2.57، بينمــا 
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا، واحملــور رقــم )4( املتعلــق 
ــى أدنــى محــاور  ــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي عل بإجــراءات التعيــن ) التوظيــف(، واملشــتريات، واحملــور رقــم )5( املتعل

مبتوســط 1.

أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة رام اهلل حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي مبتوســط علــى أعلــى محــور 
مبتوســط 2.87، بينمــا حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.87، أمــا 
فيمــا يتعلــق ببلديــة ســلواد حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 2.87، 
بينمــا حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أدنــى محــور 
مبتوســط 0.83، أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة الظاهريــة حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي علــى أعلــى 
محــور مبتوســط 2.71، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف(، واملشــتريات علــى أدنــى محــور 

مبتوســط 0.75.

أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة حلحــول حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 
2.25، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.62، 
أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة اخلليــل حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 
2.85، بينمــا حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي علــى أدنــى محــور مبتوســط 1.25، أمــا فيمــا يتعلــق 
ببلديــة يطــا حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي علــى أعلــى محــور مبتوســط 2.25، بينمــا حصــل 

احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.5.

وفيمــا يتعلــق ببلديــة الدوحــة حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة 
ــق بإجــراءات التعيــن ) التوظيــف(  لهــا علــى أعلــى محــور مــن احملــاور مبتوســط 1.33، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعل
واملشــتريات واحملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0.5، أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة 
بيــت حلــم حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أعلــى 
محــور مــن احملــاور مبتوســط 2.25، بينمــا حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور 

مبتوســط 0.



تقرير مؤّشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينيةتقرير مؤّشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية

23

استنتاج 
حصــل احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى عالمــة يف العــدد األكبــر مــن البلديــات املشــمولة 
يف العينــة حلصولــه علــى أكثــر تكــرار كأعلــى محــور مبعــدل عشــر مــرات، بينمــا حصــل احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات 
التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أدنــى احملــاور تكــراراً مــن حيــث أعلــى محــور حيــث أّنــه لــم يذكــر نهائيــاً كأعلــى 

محــور يف أّيــة بلديــة. 

فيمــا حصــل احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أعلــى تكــرار مــن حيــث أدنــى محــور 
مبعــدل ســبع مــرات، بينمــا حصــل احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة 
لهــا، واحملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، واحملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي 

علــى أدنــى تكــرار مــن حيــث أدنــى محــور مبعــدل ثــالث مــرات.
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النتائج العامة للتقرير 
ــي أّن مســتوى درجــة . 1 ــا يعن ــة، م ــات 1.55 أي بدرجــة متدّني ــة البلدي ــغ املتوســط احلســابي للمحــاور اخلمــس لكاف بل

اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات عينــة الدراســة التــي يبلــغ عددهــا 16 بلديــة كان متدّنيــاً.

حصــل احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى املرتبــة األولــى مبتوســط حســابي 2.07 أي بدرجــة . 2
متوســطة، بينمــا حصــل احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي علــى املرتبــة الثانية مبتوســط حســابي 
1.77 أي بدرجــة متوســطة، فيمــا حصــل احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى املرتبــة الثالثــة 
مبتوســط حســابي 1.40 أي بدرجــة متدّنيــة، بينمــا حصــل احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، 
واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســابي 1.39 أي بدرجــة متدنّيــة، فيمــا حصــل 
احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســابي 1.13 أي 

بدرجــة متدّنيــة.

حصــل احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى عالمــة يف العــدد األكبــر مــن البلديــات . 3
املشــمولة يف العينــة حلصولــه علــى أكثــر تكــرار كأعلــى محــور مبعــدل عشــر مــرات، بينمــا حصــل احملــور الرابــع املتعلــق 
ــه لــم يذكــر  بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أدنــى احملــاور تكــراراً مــن حيــث أعلــى محــور حيــث أّن

ــة بلديــة. نهائيــاً كأعلــى محــور يف أّي

حصــل احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أعلــى تكــرار مــن حيــث أدنــى محــور . 4
ــن، واملؤسســات  ــة احملليــة، واملوظف ــق مبعلومــات حــول الهيئ ــا حصــل احملــور األول املتعل ــرات، بينم ــدل ســبع م مبع
التابعــة لهــا، واحملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، واحملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ 

املدنــي علــى أدنــى تكــرار مــن حيــث أدنــى محــور مبعــدل ثــالث مــرات.

يتضــح مــن خــالل الفحــص الــذي مت إجــراؤه، وجــود عــدد مــن البلديــات التــي ال متتلــك موقعــاً إلكترونيــاً رســمياً علــى . 5
شــبكة اإلنترنــت ومتتلــك فقــط صفحــات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، وأّن هنــاك عــدداً مــن البلديــات 
التــي تعتمــد بشــكل كامــل يف نشــرها للمعلومــات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، حيــث إّن هــذا االعتمــاد 
الكلــي يؤثــر ســلباً علــى مســتوى الشــفافية واإلفصــاح عــن املعلومــات يف البلديــة، ويرجــع ذلــك إلــى أّن موقــع فيســبوك 
هــو باملجمــل منصــة إخباريــة، تعمــل علــى مشــاركة األخبــار القصيــرة املختصــرة نوعــاً مــا، بالتالــي فــإن اعتمــاد البلديــة 
علــى الفيســبوك لوحــده كآليــة للنشــر غيــر كاٍف، فاملعلومــات التــي تنشــر قــد تختفــي مــع كثــرة املنشــورات وبالتالــي 
ــق  ــّرة وف ــات املق ــة يف النشــر واإلفصــاح عــن املعلوم ــاءة املطلوب ــي الكف ــع ال يلّب ــا أّن املوق ــا، كم ــب الوصــول إليه يصع

القوانــن واألنظمــة كالتقاريــر املاليــة واإلداريــة املفّصلــة، واخلطــط االســتراتيجية وغيرهــا. 

عــدم وجــود نــاذج موحــدة لــكل البلديــات للحصــول علــى املعلومــات، بحيــث توفــر الوقــت والسالســة والســهولة يف . 6
تعبئتهــا مــن قبــل املواطنــن للحصــول علــى املعلومــات التــي يحتاجونهــا ضمــن تلــك القوالــب املوحــدة، فمــن جهــة تعمــل 
تلــك النمــاذج علــى ســهولة توفيــر املعلومــة، وتعمــل مــن جهــة أخــرى علــى توضيــح مســتوى الشــفافية واإلفصــاح الــذي 

تقــوم بــه البلديــة.

ــى . 7 ــب املوحــدة تعمــل عل ــى أّن هــذه القوال ــات لغــرض نشــر املعلومــات، مبعن ــكل البلدي ــب موحــدة ل عــدم وجــود قوال
توضيــح وإبــراز كافــة املعلومــات التــي يقــع علــى عاتــق البلديــة نشــرها باإللــزام واإلجبــار بقــوة القانــون ومبوجــب هــذه 

القوالــب املوحــدة، باإلضافــة إلــى إظهــار املعلومــات األخــرى التــي تكــون البلديــة مخيــرة يف نشــرها مــن عدمــه.

ضعــف الوعــي لــدى العاملــن يف البلديــات مببــادئ الشــفافية، وبأهميتهــا يف حتقيــق الشــفافية واإلفصــاح عــن . 8
املعلومــات للمجتمــع احمللــي، مــا يعــزز ثقــة املواطنــن واملجتمــع احمللــي بالبلديــة، ويضمــن بيئــة ومجتمعــاً نزيهــاً خاليــاً 
مــن الفســاد، إاّل أّن قلــة املعرفــة بهــذه املبــادئ وبضــرورة تطبيقهــا يف أعمــال الهيئــات احملليــة يــؤدي إلــى ظهــور نتائــج 

عكســية فيمــا يتعلــق بشــفافية ونزاهــة الهيئــات احملليــة. 

يرجــع الســبب وراء ضعــف مســتويات الشــفافية يف الهيئــات احملليــة إلــى التقصيــر مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة . 9
الرقابيــة كــوزارة احلكــم احمللــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وضعــف اجلهــود الرقابيــة واحملاســبية علــى نشــر 

املعلومــات الواجــب نشــرها مــن قبــل الهيئــات احملليــة.
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وجــود ضعــف وتقصيــر يف عمــل وحــدات العالقــات العامــة يف الهيئــات احملليــة بشــكل عــام، حيــث إّنهــا الدائــرة . 10
املســؤولة عــن اإلفصــاح العــام ونشــر كافــة املعلومــات الالزمــة، إاّل أّن هنــاك عــدداً كبيــراً مــن البلديــات تعانــي 
مــن خلــل فنــي يف مواقعهــا اإللكترونيــة الرســمية، فبعضهــا ال تفتــح مــن األســاس، والبعــض اآلخــر يوجــد فيــه 
عطــل يف بعــض األيقونــات التــي ال تعــرض محتواهــا رغــم وجودهــا، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود حتديــث وتطويــر 

مســتمر علــى هــذه املواقــع مبــا يضمــن النشــر واإلفصــاح الــالزم لكافــة املعلومــات املطلوبــة.

مــن اآلليــات التــي تعتمــد عليهــا البلديــات يف نشــر املعلومــات وحصــول املواطنــن عليهــا، حضــور املواطــن إلــى . 11
مقــر البلديــة بشــكل شــخصي، إاّل أّن ذلــك ال يتماشــى مــع التطــورات احلديثــة والتكنولوجيــا وتطبيقاتهــا التــي 
وجــدت لتســّهل حيــاة املواطــن وتوفــر لــه املعلومــة يف أي وقــت وبالســرعة الفائقــة، فلــم تعــد آليــة احلضــور 

ــة ومرغوبــة مــن قبــل املواطنــن. الشــخصي وســيلة فاعل
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التوصيات العامة للتقرير 
ضــرورة تعزيــز مســتوى اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات مــن خــالل قيامهــا بتبنــي اســتراتيجية لإلفصــاح والنشــر . 1

لكافــة املعلومــات واألعمــال التــي تقــوم بهــا.

ضــرورة قيــام البلديــات بتعزيــز النشــر واإلفصــاح فيمــا يتعلــق باحملــور الرابــع حــول إجــراءات التعيــن )التوظيــف( . 2
واملشــتريات كونــه حصــل علــى املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســابي 1.13 أي بدرجــة متدّنيــة.

دعــوة بلديــة الدوحــة إلــى تكثيــف جهودهــا يف االلتــزام بالنشــر واإلفصــاح عــن املعلومــات واألعمــال التــي تقــوم بهــا، . 3
ــة السادســة عشــرة مــن حيــث معــدالت اإلفصــاح مبتوســط حســابي 0.86 أي  ــى املرتب وذلــك نتيجــة حلصولهــا عل

بدرجــة متدّنيــة.

ــى شــبكة اإلنترنــت بضــرورة إنشــائه، وتصميمــه . 4 ــي رســمي عل ــي ال يوجــد لديهــا موقــع إلكترون ــات الت ــزام البلدي إل
لغــرض اعتمــاده كآليــة أساســية للنشــر واإلفصــاح عــن املعلومــات املطلوبــة ضمــن مؤشــر الشــفافية، ذلــك إلــى جانــب 
ــة لنشــر املعلومــات وإعــالم املواطنــن  اســتخدام موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك كآليــة ثانويــة داعمــة ومكمل
بقيــام البلديــة بنشــر معلومــات علــى املوقــع اإللكترونــي الرســمي، علــى اعتبــار أن الفيســبوك أكثــر مشــاهدة وتصفحــاً 

مــن قبــل املواطنــن واملجتمــع احمللــي.

دعــوة وزارة احلكــم احمللــي إلــى ضــرورة تصميــم نــاذج موحــدة وتعميمهــا علــى كافــة البلديــات مبــا يشــمل نوذجــاً . 5
موحــداً لتســهيل احلصــول علــى املعلومــات مــن قبــل املواطنــن، ونوذجــاً موحــداً لنشــر املعلومــات الواجــب نشــرها 

مــن قبــل البلديــة. 

العمــل علــى رفــع الوعــي لــدى العاملــن يف الهيئــات احملليــة بأهميــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة، . 6
ــة  ــة وماهي ــة بأهمي ــل وحمــالت توعوي ــد ورش عم ــن خــالل عق ــة، م ــات احمللي ــال الهيئ ــا يف أعم وبضــرورة تطبيقه

املؤّشــر وأهدافــه.

العمــل علــى تصميــم تطبيقــات ذكيــة ميكــن حتميلهــا علــى األجهــزة الذكيــة، وربطهــا بــكل بلديــة، بحيــث تعمــل علــى . 7
ــة  ــة بالنشــر واإلفصــاح عــن أّي ــام البلدي ــة حــول قي ــم احملمول ــى هواتفه ــن عل ــات للمواطن إرســال إشــعارات وتنبيه
معلومــة مهمــة كالتقاريــر املاليــة واإلداريــة، واخلطــط، واالجتماعــات، ونشــر املوازنــات وغيرهــا، أو أي حــدث متعلــق 

بالبلديــة وأعمالهــا. 

تعزيــز وتفعيــل دور دوائــر العالقــات العامــة وتكثيــف جهودهــا يف مجــال إنشــاء، وتطويــر، وحتديــث املواقــع اإللكترونية . 8
الرســمية، ونشــر املعلومــات بتفاصيلهــا لكــي يتمكــن املواطنــن مــن االطــالع عليها.

ــات . 9 ــل الهيئ ــات مــن قب ــى نشــر املعلوم ــة عل ــة احلكومي ــات الرقابي ــل اجله ــة مــن قب ــود الرقابي ــز اجله ــف وتعزي تكثي
احملليــة والتزامهــا بذلــك، مــن خــالل العمــل علــى تكليــف أشــخاص متفرغــن لتتبــع ورقابــة املواقــع اإللكترونيــة 
للبلديــات املختلفــة والرقابــة علــى قيامهــا بالنشــر مــن عدمــه واتخــاذ إجــراءات رادعــة يف حــال تخلّفهــا عــن ذلــك.

توعيــة املواطنــن وتعريفهــم بشــكل أكبــر بحقوقهــم كحقهــم يف الوصــول واحلصــول علــى املعلومــات، مــن خــالل نشــر . 10
أدّلــة توعويــة، وعقــد نــدوات وورشــات توعويــة، فعندمــا يعلــم املواطــن بحقوقــه يصبــح هــو أكثــر جهــة رقابيــة فاعلــة 
علــى الهيئــات احملليــة، ويســائل ويحاســب ويطالــب باملعلومــات حتــى يضمــن أعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية 

املمكنــة.

تعزيز مفهوم أّن الهيئة احمللية مساءلة أمام ناخبيها )املواطنن( لدى املجلس احمللي والعاملن فيه.. 11
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 وهنــا نــود االســتئناس أيضــا مبــا قدمتــه التقاريــر الســابقة للمؤشــر لضمــان حتقــق الفائــدة والتأكيــد علــى أهميــة 
التوصيــات املقترحــة:  

ــه مــن عالقــة مباشــرة مبفاهيــم . 1 ــى املعلومــات، ملــا ل ضــرورة اإلســراع بســن قانــون احلــق يف احلصــول عل
ــات النشــر واإلفصــاح. ــب املهمــة يف عملي ــان اجلوان الشــفافية واملســاءلة، وبي

ضــرورة متكــن الهيئــات احملليــة مــن امتــالك نظــم معلومــات موحــدة تســاعدها يف حفــظ وأرشــفة كافــة . 2
البيانــات املاليــة واإلداريــة والبرامجيــة مــن أجــل نشــرها الحقــاً بســهولة وبطريقــة مهنيــة ودوريــة. 

ضــرورة تعزيــز نظــم املســاءلة الرســمية والشــعبية )املســاءلة املجتمعيــة( للهيئــات وقيادتهــا للتأكــد مــن . 3
التزامهــا مببــادئ الشــفافية والنزاهــة، ووضــع خطــة واضحــة ملأسســة أدوات املســاءلة املجتمعيــة يف 
ــح جلســات  ــن، وفت ــع املواطن ــاءات املفتوحــة م ــذ جلســات االســتماع، واللق ــة وخاصــة تنفي ــات احمللي الهيئ

املجلــس البلــدي للجمهــور.

التأكيــد علــى قيــام البلديــات بنشــر بنــود مؤّشــر الشــفافية التــي يغلــب القصــور فيهــا، وخاصــة املوازنــات . 4
العامــة والتقاريــر املاليــة، وقــرارات املجلــس البلــدي، واخلطــة االســتراتيجية، ومدونــات الســلوك اخلاصــة 
واألنظمــة  والعطــاءات،  والعقــود،  الشــراء،  وسياســات  وموظفيــه،  وأعضائــه  البلــدي  املجلــس  برئيــس 

ــا7. ــة وممتلكاته ــة احمللي ــة العمــل، وأصــول الهيئ واإلجــراءات وأدل

7  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان، تقرير مؤّشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية املصنفة )C( يف الضفة الغربية، 2019م، ص22-21-20.
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قائمة املصادر واملراجع 
ــة اخلامســة،  ــة الفســاد، الطبع ــان، النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجه ــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أم ــالف م 1. االئت

فلســطن، 2019م.

2. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، تقريــر مؤّشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة املصنفــة 
ــة، 2019م، ص7-6. )c( يف الضفــة الغربي

3. االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، نظــام تقييــم النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي، بيئــة النزاهــة يف بلديــة رام 
اهلل »دراســة حالــة«، 2014م، ص33.

ــة الفلســطينية ملناطــق الوســط  ــو زايــد، محمــد، مؤّشــر الشــفافية الدولــي ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احمللي 4. أب
ــة، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، 2019م. ــدورة الرابع واجلنوب_ال

5. الداعــور، إســالم، مــدى تطبيــق معاييــر احلوكمــة اجليــدة يف بلديــات الضفــة الغربيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات 
العليــا، جامعــة اخلليــل، 2008م، ص51-50.

6. خضيــر، هيثــم، تقريــر مؤّشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية، االئتــالف مــن أجــل 
النزاهــة واملســاءلة أمــان، 2019م.

7. زايــد، معتصــم، تقريــر مؤشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية بلديــات شــمال الضفــة 
الغربيــة، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، 2019م.

8. املواقع اإللكترونية وصفحات الفيسبوك لكافة البلديات التي ينطبق عليها هذا التقرير وهي كالتالي:

_ بلدية اخلليل 

https://www.facebook.com/Hebron.Municipality املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

http://www.hebron-city.ps املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية يطا

https://www.facebook.com/YattaMuni املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

http://yatta-munc.org املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية رام اهلل

https://www.facebook.com/R.Municipality املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

https://www.ramallah.ps املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية بيتونيا

-https://www.facebook.com/Bietunia-Municipality املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

_ بلدية اليامون

https://www.facebook.com/alyamounmunicipility املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

_ بلدية الزبابدة

املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك https://www.facebook.com/groups/182886735054705 املوقع 
http://www.alzababdeh.ps اإللكتروني الرسمي للبلدية
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_ بلدية الظاهرية

https://www.facebook.com/AldahriehPS املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

http://www.aldahrieh.ps املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية بدو

https://www.facebook.com/biddomunicipality املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

_ بلدية بيت عنان

https://www.facebook.com املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

_ بلدية بيت حلم 

https://www.facebook.com/bethlehem.municipality املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

 https://bethlehem-city.org املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية الرام 

 https://www.facebook.com/Al-Ram-Municipality املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

_ بلدية بيرزيت

https://www.facebook.com/Birzeit-Municipality   املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

http://bztmun.ps املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية حلحول

https://www.facebook.com/Halhul.Municipality   املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

http://halhul-city.ps/site املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية 

_ بلدية سلواد

https://www.facebook.com/Silwad.Municipality املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

http://www.silwad.ps املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية سلفيت

https://www.facebook.com/salfeetmun املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

http://www.salfeet.org املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

_ بلدية الدوحة

https://www.facebook.com املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

https://aldohamunicipality.org املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

9. املقابالت الهاتفية مع كافة البلديات التي ينطبق عليها هذا التقرير. 
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