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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشـــر اجلزيــل للباحــث األســتاذ ميســرة عطيــة القيشــاوي إلعــداده هــذا التقريــر، ولفريــق ائتــاف أمــان 
إلشــرافه ومراجعتــه وحتريــره لهــا.

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2022 مؤشــر 
الشــفافية يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة. غــزة- فلســطني.

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر، وال يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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مؤشر الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية يف قطاع غزة

مقدمة

تلعــب الهيئــات احملليــة دوراً هامــاً يف املجتمــع الفلســطيني، ومتثــل علــى اختــاف مســتوياتها الشــق الثانــي للحـــم الــذي 
يعــرف باســم احلـــم احمللــي، ويقــوم بتقــدمي عــدد متنــوع مــن  اخلدمــات العامــة للمواطنــني، وفقــاً للتشــريعات ذات 
العاقــة وباالســتناد إلــى قواعــد وأنظمــة  ماليــاً وإداريــاً، وارتبــاط مهامــه  باحلقــوق  املباشــرة مــع املواطنــني، فــإن ذلــك 
يقتضــي خضــوع  إدارتــه وأعمالــه يف تعزيــز قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم املســاءلة امللزمــة للقطــاع العــام  مــن 
أجــل حتصينــه ضــد اســتغال الســلطة املمنوحــة للقائمــني عليــه مــن أعضــاء منتخبــني وموظفــني معّينــني، وذلــك يف إطــار 

سياســة  معتمــدة  لتعزيــز  النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد. 

إنَّ الهــدف االســتراتيجّي ألعمــال املجالــس احملليــة هــو تنميــة املجتمــع احمللــي، وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة وتطويرهــا 
بصــورة مّطــردة، مــن خــال اتبــاع أســاليَب دميوقراطيــة تعتمــد علــى املشــاركة والشــفافية يف نطــاق املجلــس احمللــّي، 
ــّي، واملؤسســات العامــة، واخلاصــة. وكاســتنتاج أساســي، يعتمــد حتقيــق النزاهــة، والشــفافية، ومـافحــة  واملجتمــع احملل

الفســاد يف البلديــات، وكمــا هــو احلــال يف جميــع املرافــق العامــة.1

كان نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 وبشـــل خــاص بعــد نشــوء املجلــس التشــريعي عــام 1996. وهـــذا 
مت اعتمــاد قانــون احلـــم احمللــي عــام 1997 التــي حــددت عاقــة الهيئــات بالســلطة احملليــة باعتمــاد مبــدأ االنتخابــات 
الدوريــة مــن قبــل املواطنــني الختيــار ممثليهــم يف مجالــس الهيئــات، وصــار لزامــاً علــى رئيــس وموظفــي هــذه املؤسســات 
ومســؤولياتها والتزاماتهــا جتــاه املجلــس املنتخــب واملواطنــني مبنظــور يحـمــه القانــون ويعــززه مســتوى مــن املســاءلة 
الرســمية، إضافــة إلــى املســاءلة املجتمعيــة.  ولهــذه املؤسســات مجموعــة أنظمــة ولوائــَح توفــر للمواطــن الصاحيــة واحلــق 
يف االطــاع علــى عملهــا وممارســاتها. باالنطــاق مــن التزامهــا مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة،  واعتمــد معظمهــا 
ــُد مــن هــذه  ــادر العدي ــات. كمــا ب ــادئ هــذه املدّون ــا األخاقــي الطوعــي مبب ــر عــن التزامه ــا، لتعب ــاِت ســلوٍك لعمله مدّون

الهيئــات يف االطــاع واالســتعانة يف االســتجابة لنظــم مســاءلة مجتمعيــة وخضعــت ملتابعــة وتقييــم لقيــاس أدائهــا.

وقــد أظهــرت نتائــج التقاريــر التــي أجراهــا ائتــاف أمــان، لواقــع عــدد مــن الهيئــات، وجــود حتديــات ومعيقــات للممارســة 
الشــفافية لألعمــال، وذلــك ألســباب متعــددة بعضهــا لــه عاقــة بجوانــب القصــور يف شــمول أحـــام قانــون الهيئــات احمللّيــة 
لهــذه املفاهيــم، أو حملدودّيــة القــدرات التنظيميــة، أو فعاليــة أو ضعــف ثقافــة اإلفصــاح كممارســة ونهــج يلتــزم فيــه صنــاع 
القــرار يف القطــاع العــام تاريخيــا، ويشــمل ذلــك هــذه الهيئــات بشـــل مباشــر مــن مجلــس الهيئــة أو رئيســه أو أي جهــة 

منهمــا.

إن صاحيــة املجلــس تقــدمي أو ادارة املرفــق أو اخلدمــة، حيــث حــددت املــادة )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم 
)1( لعــام 1997م وتعدياتــه مهــام ووظائــف الهيئــة التــي ميارســها مجلــس الهيئــة، ضمــن حــدود منطقــة الهيئــة احمللّيــة، 
ويحــّق لــه أن ميارســها مباشــرة بواســطة موظفيــه ومســتخدميه، أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزمــني أو 
مقاولــني، أو أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات ملــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات. كمــا أجــازت ملجلــس 
الهيئــة أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة تزيــد عــن ثــاث ســنوات شــريطة موافقــة الوزيــر.

يســّهل تبنــي سياســية الشــفافية ونشــر املعلومــات واإلفصــاح عــن الوثائــق، عمليــة املشــاركة واملســاءلة واحملاســبة الحقــا مــن 
قبــل املواطنــني واملجتمــع احمللــي واإلعــام، إضافــة إلــى أّن النشــر يســاهم يف كشــف حــاالت تضــارب املصالــح، ممــا يعــزز 
واقــع الــردع ملمارســته، وبالتالــي فإنــه يقلــل مــن فــرص الفســاد. كمــا أّن ممارســة كبــار املســؤولني لسياســات الشــفافية 
واإلفصــاح يســاهم يف تعزيــز وتقويــة ثقــة املواطــن بالهيئــة احمللّيــة ومبســؤوليها، بـــل مــا يتعلــق بأعمالهــم، وخاصــة 
يف الشــأنني املالــي واإلداري، كأن تلتــزم، وباســتمرار، بنشــر املوازنــة الســنوية، والتقاريــر املاليــة، واإلداريــة، واخلطــة 
االســتراتيجية، وقــرارات املجلــس احمللــي، وأدلــة العمــل، واألنظمــة واإلجــراءات، ومدونــات الســلوك، وإعانــات التوظيــف، 
وإعانــات العطــاءات. وال بــأس أن متتــد عمليــات النشــر لتشــمل الســيرة الذاتيــة لرئيــس املجلــس احمللــّي، وجــدول أعمــال 
اجتماعــات املجلــس، وقراراتــه، وهيـلّيــة الهيئــة احملليــة، وكيفّيــة االتصــال مــع رؤســاء الدوائــر واألقســام املختلفــة. وتشـــل 

هــذه البنــود مبجموعهــا مــا ميـــن تســميته »مؤّشــرات الشــفافية.2

1   إسام الداعور،  مدى تطبيق معايير احلوكمة اجليدة يف بلديات الضفة الغربية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليل، 2008م، ص ص50 - 51.

2  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير مؤّشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية املصنفة )c( يف الضفة الغربية، 2019م، ص ص6 - 7.
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قــد ال تولــي التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة بــإدارة احلـــم احمللــّي، اهتمامــاً مببــادئ الشــفافية. فمثــًا، املــادة )8( مــن 
قانــون الهيئــات احملليــة لعــام 1997 املتعلقــة بجلســات مجالــس الهيئــات احملليــة علــى أّنــه )يجــوز للمجلــس أن يســمح ألّي 
ــن للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع(،  ــه احلاضري ــة أعضائ ــك أكثري شــخص بحضــور أي جلســة مــن جلســاته إذا قــرر ذل
وهــذا النــص يعنــي حضــور مواطنــني اجتماعــات مجالــس الهيئــات احملليــة مقيــد بقــرار مــن املجلــس احمللــي، حيــث أن 
املبــدأ يتيــح احلضــور وميـــن تنظيمــه ولـــن بــدون قيــود مشــددة، مثــل: موافقــة ثلثــي مــن أعضــاء املجلــس. واألفضــل مثــًا 
أن تتــم الدعــوة بنــاًء علــى طلــب ثلــث أعضــاء املجلــس. كذلــك، ففــي الوقــت الــذي تفــرض املــاّدة )36( مــن القانــون علــى 
املجلــس احمللــي إعــداد التقريــر الســنوي وإرســال نســخة منــه إلــى وزيــر احلـــم احمللــي، إال أنَّهــا ال تنــّص صراحــة علــى 
نشــر التقريــر الّطــاع املواطنــني. 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 ولـــن ميـــن للمجلــس 

أن يتبنــى النشــر وهــذا غيــر مخالــف للقانــون ألن القانــون ال مينــع ذلــك.

ويف إطــار تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة، ركــزت خطــة ائتــاف أمــان 
االســتراتيجية 2016–2020 علــى تعزيــز نظــام النزاهــة للهيئــات احملليــة، ورفــع الوعــي احمللــي مبـافحــة الفســاد، 
وتفعيــل آليــات املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة لديهــا. ويأتــي هــذا االهتمــام مــن ائتــاف أمــان نظــراً ألهميــة الــدور الــذي 
ــة بوصفهــا املســؤولة عــن تقــدمي العديــد مــن اخلدمــات اليوميــة للمواطنــني، التــي تشــمل مجــاالت  تلعبــه الهيئــات احمللّي
احليــاة املتعــددة والضروريــة، تتضمــن الهيئــات احملليــة إدارة أعمــال إيــرادات ونفقــات الهيئــة، وتتولــى إعــداد وطــرح واقــرار 
العطــاءات اخلاصــة بهــا، وتقــوم بتعيــني املوظفــني الدائمــني أو املؤقتــني. كمــا أّنهــا تتخــذ العديــد مــن القــرارات يف الشــأنني 

املالــي واإلداري الــذي يهــم كافــة املواطنــني مــن ســـان منطقــة الهيئــة احملليــة. 

وقــد جــاء هــذه التقريــر، التــي ينفــذه االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، اســتمراراً لتعزيــز الشــفافية يف عمــل 
الهيئــات احملليــة. 

الهدف العام للتقرير 

يهــدف تقريــر مؤشــر الشــفافية يف أعمــال 25 هيئــة محليــة يف قطــاع غــزة، لقيــاس 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

مــن أجــل حتقيــق هــدف التقريــر، مت حتديــد احملــاور واألســئلة ذات العاقــة باملؤشــرات بعــد حتديــد عّينــة الهيئــات احملليــة 
املســتهدفة، مت البــدء بإعــداد التقريــر وتطبيــق املؤّشــر عبــر جمــع املعلومــات مــن خــال اآلليــات اآلتيــة:

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

 عقــد لقــاءات مــع الهيئــات احملليــة للتأكــد مــن بعــض املاحظــات، أو االستفســار عــن بعــض املعلومــات الناقصــة:  	
هــل هــي موجــودة، ولـــن غيــر منشــورة؟ أم أّنهــا غيــر موجــودة لــدى الهيئــة احملليــة؟

 مراسلة الهيئات احمللية عبر البريد اإللـتروني وقنوات الواتساب . 	

 وللتأكــد مــن صحــة ودقــة اإلجابــات التــي تؤكــد عــدم ممانعــة الهيئــة احملليــة مــن تقــدمي املعلومــات للمواطــن  	
حــال طلبهــا، متــت زيــارة مواقعهــا اإللـترونيــة علــى اإلنترنــت أو صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ومــن ثــم مت التواصــل مــع موظفــني 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(.  

3  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلـم احمللي، بيئة النزاهة يف بلدية رام اهلل »دراسة حالة«، 2014م، ص33.
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عّينة الهيئات المحلية التي يشملها هذا التقرير 

يشــمل هــذا التقريــر عّينــة مــن احملليــات الفلســطينية تغطــي 25 هيئــة محليــة مــن قطــاع غــزة، موضحــة وفــق اجلــدول 
اآلتــي:

جدول رقم )1(: عّينة التقرير

البلديات
عبسان اجلديدةالزهراءاملغراقةوادي غزةغزة

خانيونسبني سهيلةالقرارةالفخاريعبسان الـبيرة
البريجرفحالشوكةالنصرخزاعة
دير البلحالنصيراتالزوايدةاملصدراملغازي

ام النصرجباليابيت الهيابيت حانونوادي السلقا

فحص مبادئ الشفافية في أعمال الهيئات المحلية 

ينطلق فحص مبادئ الشفافية يف نظام عمل الهيئات احمللية باستخدام مؤشرات تتعلق باملبادئ اآلتية:

حــّق املواطــن يف الوصــول إلــى املعلومــات املتاحــة مــن حيــث املبــدأ: ويُعنــى بــه حــّق املواطنــني باحلصــول علــى  	
كّل 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.

ســهولة احلصــول علــى املعلومــات ومــدى فعاليــة تقــدمي هــذه املعلومــات علــى أرض الواقــع: علــى الهيئــة  	
احملليــة جمــع املعلومــات بشـــل دائــم وحفظهــا وحتديثهــا، مثــل املعلومــات عــن أعضــاء املجلــس احمللــي )الســير 
الذاتيــة، واإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة واملمتلـــات(، ومعلومــات عــن عمليــة اتخــاذ القــرارات )الســابقة واحلاليــة 
واملســتقبلية(، ومعرفــة أصحــاب املصلحــة أو ذوي العاقــة احملليــني والدوليــني، ومعلومــات عــن القــرارات 

ــط. ــا التخطي ــات وقضاي ــة والتعيين ــة واإلداري ــر املالي ــل التقاري واملخرجــات مث

املعلومــات املتاحــة ذات جــدوى جيــدة وتـلفــة معقولــة: إذ يجــب أن تـــون املعلومــات صحيحــة وشــاملة ومحدثــة  	
يف حينــه.

مؤّشر الشفافية الدولي )مقياس الشفافية(

يهــدف مؤّشــر الشــفافية الدولــي بشـــل أساســي إلــى التعــرف علــى مــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة مــن خــال 
التزامهــا بسياســات ومبــادئ اإلفصــاح وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعملهــا، إضافــة إلــى أّنــه يقــوم بتزويــد الباحثــني 
واملختّصــني يف الفــروع املختلفــة بــأدوات متـنهــم مــن قيــاس مــدى التــزام الهيئــات احملليــة يف عملهــا بسياســات ومبــادئ 

ــه القانــون. ــزم ب الشــفافية، واإلفصــاح عــن املعلومــات ضمــن مــا يتيحــه أو يل

أهداف التقرير 

يهدف التقرير بشـل محدد إلى:
تقييــم مــدى توّفــر املعلومــات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة والتعــرف علــى نقــاط القــوة ومواطن الضعــف يف اإلفصاح  	

عنها.
خلــق التنافــس وتشــجيع الهيئــات احملليــة علــى نشــر املعلومــات، بهــدف اّتبــاع أفضــل املمارســات الســليمة بهــذا  	

الشــأن.
بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية بالتعاون مع الهيئة املستهدفة. 	
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األبعاد الرئيسية للمقياس   

جــرى تطبيــق )44( ســؤاالً وارداً يف املقيــاس علــى الهيئــات احملليــة املســتهدفة، جلمــع املعلومــات ذات العاقــة واملتوفــرة يف 
)املواقــع اإللـترونيــة وغيرهــا مــن وســائل جمــع ونشــر املعلومــات(، وذلــك كمــا يلــي:

 معلومــات تتعلــق بجميــع املســؤولني، وتـــون عــن املجلــس احمللــي املنتخــب ومســؤولي اجلهــاز التنفيــذي وتشــمل  	
)الســيرة الذاتيــة، واإلفصــاح عــن الــذمم املاليــة(.

ــة  	 ــة معلومــات عــن عملي ــإدارة وممارســة املســؤولني ملهامهــم وحتقيــق أهدافهــم، وتتضمــن أّي ــق ب معلومــات تتعل
ــة، ومشــاركة املواطنــني وإدماجهــم يف  اتخــاذ القــرارات مبــا يشــمل التخطيــط االســتراتيجي، واخلطــط العملي

عمــل الهيئــة احملليــة، إضافــة إلــى املعلومــات اخلاصــة بــذوي املصلحــة.

معلومــات عــن ممارســة املهــام، وتشــمل أّيــة معلومــات حــول التعليمــات، والقــرارات، واإلدارة املاليــة، وإجــراءات  	
التعيــني، والتخطيــط والتنظيــم، باإلضافــة إلــى قضايــا أخــرى ذات شــأن بالتعامــل مــع اجلمهــور مثــل اخلدمــات، 

وشــروط احلصــول عليهــا، والضرائــب.

أداة وأسئلة المؤّشر )المقياس(

أوضحنــا يف الفقــرة الســابقة احملــاور األساســية التــي تضمنهــا املؤّشــر قيــد الدراســة، وفيمــا يلــي نــورد تفصيــًا بأهــم 
األســئلة التــي تضمنتهــا أداة املؤّشــر التــي مّت اســتخدامها يف جمــع املعلومــات، وهنــا تنبغــي اإلشــارة إلــى النقــاط اآلتيــة:

لقد مّت اعتماد التوزيع التالي للفقرات يف عملية تصحيح فقرات الدراسة )املقابلة( على النحو التالي:

جدول رقم )2(: سلّم الدرجات

بدرجة متدّنية جدًابدرجة متدّنيةبدرجة متوسطةبدرجة عاليةبدرجة عالية جدًا
43210

  وقد مّت تصحيح فقرات )املقابلة( وفق مقياس ليكرت املعتمد:

جدول رقم )3(: تصحيح سلّم الدرجات
مفتاح التصحيح ملقياس ليكرت التقديري

)اخلماسي(
0.00-0.80ضعيف_ بدرجة متدّنية جداً

0.81-1.61مقبول_ بدرجة متدّنية
1.62-2.42جيد_ بدرجة متوسطة

2.43-3.23جيد جداً_ بدرجة عالية
3.24- 4.00ممتاز_ بدرجة عالية جداً

ومّت تعديــل األداة لتتناســب مــع الواقــع الفلســطيني وذلــك بتعديــل بعــض األســئلة أو حذفهــا، وفيمــا يلــي محــاور املؤّشــرات 
اخلمســة ومـوناتهــا الفرعيــة: 
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جدول رقم )4(: جدول مؤّشرات التقرير
 احملور األول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة لها )12 مؤّشرًا( 

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة احمللية.
اإلفصاح عن املوجودات واملمتلـات اخلاصة برئيس الهيئة احمللية بحد أقصى 4 سنوات ماضية.

اإلفصاح عن دخل رئيس الهيئة احمللية )بيان سنوي عن دخل رئيس البلدية(.
سجّل املصالح املالية اخلاصة لرئيس الهيئة احمللية أو أقاربه املباشرين.

أسماء رؤساء األقسام يف الهيئة احمللية ومعلومات االتصال بهم )البريد اإللـتروني وأرقام هواتفهم(.
معلومات االتصال بأعضاء ورئيس املجلس احمللي املنتخب.

قائمة بأعضاء املجلس احمللي. 
جدول اجتماعات املجلس احمللي وخاصة االجتماع القادم ويشمل )الساعة والتاريخ واملـان(.

قرارات اجتماعات اجلهاز التنفيذي أو املجلس احمللي خال العامنْي املاضينْي.
ساعات دوام الهيئة احمللية.

معلومات حول جهات االتصال ومراكز تقدمي الشـاوى واالعتراضات يف الهيئة احمللية.
قائمة بأسماء اجلمعيات واملؤسسات واألشخاص املنتفعني من الهيئة احمللية.

 احملور الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية )8 مؤشرات( 
مدّونات سلوك ألعضاء املجالس احمللية واملوظفني. 

اخلطة االستراتيجية للسنوات )5-3(.
التقرير اإلداري السنوي/تقرير اإلجنازات.

خطة مـافحة الفساد )اإلجراءات والنشاطات الوقائية واملاحقات اجلزائية(.
األنظمة واإلجراءات والتعليمات واللوائح املعمول بها يف الهيئة احمللية.

الضرائب ورسوم اخلدمات املقّدمة من قبل الهيئة احمللية.
جرد أصول وممتلـات الهيئة احمللية )الطرق، والشوارع، واألبنية... إلخ(.

قائمة اجلمعيات، والشركات التي ساهمت الهيئة احمللية بشـل أساسي يف تشـيلها.
 احملور الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية )8 مؤّشرات( 

موازنة العام احلالي. 
املوازنة املفّصلة للعام احلالي.

قائمة إيرادات الهيئة احمللية للعام املاضي.
املوازنة املخّططة واملنّفذة للعام املاضي.

كافة التعديات التي أُجريت على املوازنة احلالية.
الدين العام.

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

 احملور الرابع: إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات )8 مؤّشرات( 
اإلعان عن الوظائف الشاغرة يف الصحف احمللية، ووسائل اإلعام قبل 10 أيام من التاريخ احملدد النتهاء 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 واملوّردون لها.
سياسة املشتريات العامة »وثيقة العطاءات« )طلبات الشراء، والعروض، والعطاءات(.

حجم العمل اإلضايف لـّل عقد عمل. 
العقود العامة )األشغال العامة واخلدمات العامة التي تتطلب عقوداً مع مقاولني من القطاع اخلاص( مع جميع مرفقاتها 

وملحقاتها خال السنة املاضية.
أسماء اخلاسرين من املقاولني أو املتقدمني للعطاءات أو اجلمعيات االستشارية خال السنة املاضية.

احملور اخلامس: التخطيط احلضري/املدني )8 مؤّشرات( 
خطة التنمية احمللية: والتي تعني وجود )وثيقة محّدثة تنظم استخدامات أراضي البلدية بأكملها، وحتدد شبـات الطرق 
والنقل، ومعّدات البلدية، واستخراج املياه وأنظمة إمدادها، ونظام مياه الصرف الصحي واالتصاالت وغيرها من البنى 

التحتية(.
خطط التوسع احلضري )التنظيم والهيـلية التنظيمية(.
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نتائج النقاش العام/اجللسات العامة مع اجلمهور حول خطط الهيئات احمللية مبا فيها معاجلة الشـاوى واالقتراحات 
والتعليقات التي أدلى بها املواطنون حول هذا املوضوع.

قائمة باجلمعيات والشخصيات املعنوية واألموال املستملـة )املصادرة( من قبل الهيئة احمللية واملبالغ املعّينة لذلك خال 
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 متلـها البلدية سواء باالستخدام أو حقوق التطور احلضري )أي التراخيص املمنوحة 

لاستخدام أو البناء يف األراضي اململوكة من قبل البلدية(.

المقياس المستخدم في التحليل

جدول رقم )5(: املقياس املستخدم يف التحليل

العامةاحلالة
يُشَطب السؤال وال يُحَسب يف املعّدليف حال عدم االنطباق.

تُعطى العامة الـاملة )4(يف حال نُِشَرت املعلومة على اإلنترنت.
يف حال لم تُنَشر املعلومة على اإلنترنت، ونُِشَرت بإحدى 

الوسائل األخرى وليس فيها نصٌّ قانوني.
تُعطى العامة )3( أو )2(

يف حال لم تُنَشر املعلومة على اإلنترنت، ونُِشَرت بإحدى 
الوسائل األخرى وفيها نصٌّ قانوني.

تُعطى العامة )1(

يف حال لم تُنَشر املعلومة بأّية وسيلة كانت وكان فيها نٌصّ 
قانوني.

تُعطى العامة )0(
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اإلطــار التطبيقــي لتقريــر مؤشــر الشــفافية فــي أعمــال الهيئــات المحليــة الفلســطينية 

)تحليــل البيانــات(

املؤشر األول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة لها

تُظهــر نتائــج احملــور األول املتعلــق باملعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــني واملؤسســات التابعــة لهــا مســتوى اإلفصــاح 
والنشــر للمعلومــات التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور، إذ تظهــر املؤّشــرات أو األســئلة املتعلقــة باملعلومــات حــول جهــات 
االتصــال، ومراكــز تقــدمي الشـــاوى واالعتراضــات يف الهيئــة احملليــة، وحــول نشــر ســاعات دوام الهيئــة احملليــة وقائمــة 
ــة مــن حيــث  ــاز بدرجــة عاليــة جــدا. وتبــرز فيهــا نقــاط القــوة للبلدي ــدي أنهــا حصلــت درجــة ممت بأعضــاء املجلــس البل
النشــر واإلفصــاح، حيــث كان واضحــا مــن خــال تصفــح املواقــع االلـترونيــة للبلديــات بشـــل عــام، واملقابــات أنهــا تنشــر 
ســاعات الــدوام علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك وكذلــك مــن خــال النشــرات املعلقــة يف مركــز خدمــات 
اجلمهــور ومــن خــال الشاشــات االلـترونيــة، وبعــض البلديــات أفــادت أنــه يتــم النشــر علــى مدخــل البلديــة أو قــد يـــون 
االعــان باحملطــات احملليــة. كمــا يتــم، يف حــاالت تغييــر ســاعات الــدوام لظــروف اســتثنائية كجائحــة كورونــا، اإلعــان عــن 

هــذا التغييــر بالوســائل ســابقة الذكــر.

بــرز أيضــاً اإلفصــاح عــن آليــة تقــدمي الشـــاوى واالعتراضــات كنقطــة قــوة جلميــع البلديــات، حيــث حصلــت علــى 4 نقــاط 
ــى  ــة، وأيضــاً عل ــر البلدي ــدمي الشـــاوى يف مق ــدوق لتق ــاك صن ــاز ؛ فهن ــة القصــوى يف املؤشــر بدرجــة ممت وهــي العام
املواقــع االلـترونيــة للبلديــات، ففــي أغلــب البلديــات هنــاك أيقونــة ومـــان مخصــص لتقــدمي طلــب شـــوى أو اعتــراض، 
ــوك، واإلنســتغرام ، والواتســاب(،  ــر مراســات وســائل التواصــل االجتماعــي )الفيــس ب ــك عب ــك باإلمـــان فعــل ذل  وكذل

و عبر االتصاالت الهاتفية وعبر التعليق على صفحة البلدية . 

أمــا فيمــا يتعلــق بنشــر قــرارات املجلــس البلــدي للعامــني الســابقني فقــد ظهــرت بشـــل ضعيــف بدرجــة متدنيــة جــدا، فيمــا 
كانــت املؤشــرات املتعلقــة بأســماء رؤســاء األقســام ومعلومــات حــول االتصــال بهــم، والســيرة الذاتيــة لرئيــس الهيئــة، بشـــل 
جيــد بدرجــة متوســطة. وهنــاك بعــض البلديــات تقــوم بالنشــر بالفعــل علــى صفحاتهــا الرســمية محاضــر االجتماعــات، 
ــى عــام واحــد فقــط، أو عامــني، وبعضهــا ال ينشــر كافــة القــرارات، وحــني  ـــل األعــوام، فقــد اقتصــرت عل لـــن ليــس ل
نشــرها ال يـــون لهــا أيقونــة خاصــة بهــا، ميـــن مــن خالهــا االطــاع بســهولة علــى كافــة القــرارات باألعــوام الســابقة، كمــا 
أن البعــض يقــوم بالنشــر علــى صفحــات الفيــس بــوك، وليــس مــن الســهل الوصــول إلــى كافــة القــرارات باألعــوام الســابقة، 
لصعوبــة البحــث علــى صفحــات الفيــس بــوك، كمــا أن صفحــات بعــض البلديــات تنشــر بشـــل مختصــر االجتماعــات وال 

تظهــر كافــة التفاصيــل. 

أمــا فيمــا يتعلــق بأســماء رؤســاء األقســام ومعلومــات االتصــال بهــم، فــإن بعــض البلديــات التزمــت بالنشــر، أمــا معظــم 
البلديــات فلــم تقــم بنشــر األســماء ومعلومــات االتصــال بهــم؛ مبــررة أن فـــرة اإلعــان عــن هواتــف وبريــد املــدراء يخــرج 
ــة املوظــف، مــن خــال عــدم  ــى خصوصي ــداء عل ــر اعت ــى أن هــذا العمــل يعتب ســير اإلجــراءات عــن مســارها، إضافــة إل
ضبــط املواطنــني وأوقــات اتصالهــم خــارج وقــت العمــل الرســمي، -ودون إعــان- يعانــي كثيــر مــن املــدراء للدوائــر احليويــة 
ــى  ــة للوقــوف عل ــه  بحاجــة إلجــراء اتصــاالت ضروري ــر يف حين مــن االتصــاالت لاستفســار بأوقــات حرجــة يـــون املدي
العمــل الطــارئ، يف حــني بــررت إحــدى البلديــات أن أرقــام رؤســاء األقســام تعطــى لـــل مــن لــه أي معاملــة مــن أجــل املتابعــة 

إن لــزم األمــر، مضيفــة  أن املتابعــة تتــم  باألصــل عبــر القنــوات الرســمية. 

ــة اخلاصــة لرئيــس  ــح املالي ــه، وســجل املصال ــة، ودخل ـــات اخلاصــة برئيــس الهيئ ــق باإلفصــاح عــن املمتل أمــا فيمــا يتعل
الهيئــة أو أقاربــه املباشــرين، فهــي غيــر منشــورة، حيــث ال يوجــد نــص تشــريعي يف القوانــني الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة 

أو أحـــام مدونــة للســلوك تنــّص علــى ذلــك. 

وأمــا فيمــا يتعلــق بأرقــام رؤســاء البلديــات واألعضــاء، فقــد ظهــرت أنهــا ذات درجــة مقبــول بدرجــة متدنيــة، فــا تلتــزم 
بعــض البلديــات بالنشــر واإلفصــاح عنهــا بشـــل مباشــر ودائــم، ويعــزى ذلــك لنفــس الســبب، وهــو معرفــة النــاس واملواطنــني 
واملجتمــع احمللــي لرؤســاء وأعضــاء الهيئــة احملليــة، وبالتالــي هــم معروفــون تلقائيــاً وباإلمـــان التواصــل معهــم بطــرق شــتى، 
وبخاصــة يف البلديــات الصغيــرة، ويف أحيــان أخــرى يتــم تبريــر عــدم النشــر بأّنــه مــن املمـــن التواصــل مــع البلديــة عبــر 
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ــس  ــة للمجل ــق بجــدول االجتماعــات القادم ــا يتعل ــس أو العضــو املقصــود. وفيم ــل للرئي ــم التحوي ــا الرســمية، ويت أرقامه
احمللــي، فقــد ظهــر يف هــذا اجلانــب أنهــا ذات درجــة جيــد متوســط. وأخيــراً فيمــا يتعلــق بأســماء اجلمعيــات أو الشــركات 

أو األشــخاص املنتفعــني مــن البلديــة، فقــد بــرزت بشـــل مقبــول بدرجــة متدنيــة.

جدول رقم )6( عالمات مؤشرات احملور األول »معلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفني، واملؤسسات التابعة لها«

البلدية

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(

سجّل 
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(

قرارات 
اجتماعات 

اجلهاز 
التنفيذي 
أو املجلس 

احمللي 
خالل 

العامنْي 
املاضينْي

ساعات 
دوام 

الهيئة 
احمللية

معلومات 
حول جهات 
االتصال، 

ومراكز تقدمي 
الشكاوى 

واالعتراضات 
يف الهيئة 

احمللية

قائمة بأسماء 
اجلمعيات 
واملؤسسات 
واألشخاص 
املنتفعني 
من الهيئة 

احمللية

44410441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4البريج
11411441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4الزوايدة
11411441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4الشوكة
11400441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4الفخاري
11414441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4القرارة
11110441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0املصدر

44444441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4النصيرات
11410441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1املغراقة
41440441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0ام النصر
41410441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4بني سهيا
41440441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4بيت حانون
جباليا 
0النزلة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق
41140441

44444441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4خانيونس
41440441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0خزاعة

01400441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0دير البلح
11400441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4رفح

عبسان 
0اجلديدة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق
04440441

عبسان 
44444441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4الـبيرة
41400441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4غزة

وادي 
0السلقا

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق
41410441

11110441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0وادي غزة
41440441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق0بيت الهيا

11111441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4النصر
11410441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4الزهرة
44440441ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4املغازي
2.51.73.52.00.84.04.01.0ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2.4املتوسط



13

مؤشر الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية يف قطاع غزة

املؤّشر الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية

تشــير  نتائــج احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة للبلديــات املختلفــة مســتوى اإلفصــاح والنشــر للمعلومــات 
التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور، حيــث بــرزت نقــاط  قــوة للبلديــات بدرجــة ممتــاز بدرجــة عاليــة جــدا،  مــن حيــث 
النشــر واإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالتقاريــر اإلداريــة الســنوية/ تقاريــر اإلجنــازات، وأظهــرت نتائــج التصفح للمواقــع اإللـترونية 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ووفــق املقابــات أّن كل البلديــات تنشــر إجنازاتهــا وتقاريرهــا الســنوية وأعمالهــا ضمــن أيقونــة 

التقاريــر اإلداريــة أو اإلجنــازات علــى املواقــع اإللـترونيــة وإّمــا علــى الفيســبوك، ضمــن فيديوهــات وصــور تعــرض ذلــك. 

ــات، نشــرها لألنظمــة واإلجــراءات والتعليمــات  ــة جــدا للبلدي ــازة بدرجــة عالي كمــا شـــلت نقطــة قــوة أيضــا بدرجــة ممت
ــون  ــح، لتـ ــة والتعليمــات واللوائ ــى األنظم ــن املواطــن مــن االطــاع عل ــى يتمـ ــك حت ــة، وذل ــا يف الهيئ ــح املعمــول به واللوائ
واضحــة لديهــم ومفهومــة والزامهــم بالعمــل وفــق ذلــك، وباإلضافــة إلــى تقليــل حــدوث أيــة اشـــاليات أو جتــاوز لهــذه 

األنظمــة والتعليمــات مــن العاملــني يف البلديــة أو العمــاء.

ل ذلــك نقطــة جيــدة جــدا مرتفــع، يف بعــض البلديــات التــي  ـّ وفيمــا يتعلــق بالنشــر حــول الضرائــب ورســوم اخلدمــات، فشــ
تنشــر عبــر موقعهــا اإللـترونــي الرســمي كل اخلدمــات التــي تقدمهــا برســومها صراحــة وبشـــل مباشــر، ال ســيما البلديــات 
التــي تنشــر دليــل خدمــات اجلمهــور وبــه كل التفاصيــل واللوحــات االعانيــة التــي للبلديــة يف مواقــع مختلفــة مــن املدينــة، أو 
تقــوم بنشــر خصومــات الرســوم علــى اخلدمــات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وكذلــك تـــون اخلدمــات العامــة املقدمــة 

مربوطــة بالفاتــورة الســنوية التــي تــوزع للمـلفــني موضحــة الرســوم والضرائــب لهــذه اخلدمــات. 

ل نقطــة جيــد بدرجــة  ـّ أّمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح والنشــر عــن جــرد ممتلـــات البلديــات مــن طــرق وشــوارع، فـانــت تشــ
ــا بعــض  ــه هــدف. أم ــس ل ــة ونشــرها باالســم لي ــة املدقق ــى أن نشــر امليزاني ــات ال ــث أشــارت بعــض البلدي متوســطة، حي
البلديــات فأشــارت أنَّ املوضــوع قيــد التطويــر مــع صنــدوق دعــم البلديــات وحتديــث أصــول برنامــج املمتلـــات الثابتــة مــن 

خــال حصرهــا، األمــر الــذي يتيــح إمـانيــة نشــرها بنــاًء علــى توجيهــات املجلــس البلــدي.

ووفــق مــا أفــادت بــه املقابــات، فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن اجلمعيــات والشــركات التــي ســاهمت البلديــة بشـــل أساســي يف 
تشـــيلها، فإّنــه ال وجــود ملثــل هــذه الشــركات أو اجلمعيــات التــي ســاهمت بتشـــيلها البلديــات ســوى مســاهمة البلديــات يف 
إنشــاء وإدارة شــركة توزيــع الـهربــاء، حيــث متتلــك البلديــات مــا نســبته خمســون باملائــة مــن أســهم الشــركة. ولـــن املاحــظ 
أن هــذا األمــر غيــر معلــن عنــه بشـــل واضــح يف املواقــع الرســمية للمحليــات ممــا جعــل تقييمــه يشـــل نقطــة ضعــف 

للمحــور، وذلــك مت تصنيفــه غيــر مطابــق.

يف املقابــل، بــرزت نقــاط جيــدة بدرجــة متوســطة البلديــات يف مؤّشــرات يتضمنهــا هــذا احملــور كاإلفصــاح والنشــر ملدّونــات 
الســلوك، حيــث أفــادت بعــض البلديــات أّنهــا ال تقــوم بنشــرها بشـــل علنــّي، وتـتفــي بنشــرها داخليــاً )داخــل البلديــة فقــط 

للموظفــني(، موضحــة بعــض البلديــات ال وجــود ملدونــات ســلوك خاصــة بأعضــاء املجلــس البلــدي. 

ل املؤّشــر املتعلــق بنشــر اخلطــة االســتراتيجية نقطــة قــوة بتقييــم ممتــاز بدرجــة عاليــة جــداً يف أغلــب البلديــات،  ـّ  فيمــا شــ
ويرجــع ذلــك وفــق مــا توصلــت لــه نتائــج التصفــح للمواقــع اإللـترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى أّن جميــع البلديــات 

قــد نشــرت خططهــا االســتراتيجية باســتثناء بلديــة واحــدة فقــط لــم تنشــرها باملطلــق.

ل املؤّشــر اخلــاص بخطــة مـافحــة الفســاد نقطــة ضعــف يف كل البلديــات، مــن حيــث النشــر واإلفصــاح ويرجــع ذلــك  ـّ كمــا شــ
إلــى أّن البلديــات ال تتواجــد فيهــا مــن األســاس خطــة ملـافحــة الفســاد، وتتبــع أيضــاً لتعليمــات الــوزارة يف هــذا املجــال. إال 

أنــه لطبيعــة الهيئــات احملليــة يف فلســطني مت تعليــق هــذا املؤشــر يف التقريــر احلالــي. 
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جدول رقم )7( عالمات مؤشرات احملور الثاني »اإلدارة العامة للهيئة احمللية«

البلدية

مدّونات 
سلوك 

ألعضاء 
املجالس 
احمللية 

وموظفيها

اخلطة 
االستراتيجية 
للسنوات )5-3(

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، 
والشركات 

التي ساهمت 
الهيئات احمللية 
بشكل أساسي 

يف تشكيلها

ال ينطبق444ال ينطبق244البريج
ال ينطبق441ال ينطبق244الزوايدة
ال ينطبق441ال ينطبق244الشوكة
ال ينطبق111ال ينطبق244الفخاري
ال ينطبق444ال ينطبق244القرارة
ال ينطبق110ال ينطبق244املصدر

ال ينطبق444ال ينطبق244النصيرات
ال ينطبق440ال ينطبق244املغراقة
ال ينطبق000ال ينطبق044ام النصر
ال ينطبق440ال ينطبق244بني سهيا
ال ينطبق444ال ينطبق244بيت حانون

ال ينطبق440ال ينطبق244جباليا النزلة
ال ينطبق444ال ينطبق244خانيونس
ال ينطبق444ال ينطبق244خزاعة

ال ينطبق444ال ينطبق244دير البلح
ال ينطبق441ال ينطبق244رفح

عبسان 
ال ينطبق202ال ينطبق044اجلديدة

ال ينطبق444ال ينطبق444عبسان الـبيرة
ال ينطبق444ال ينطبق244غزة

ال ينطبق440ال ينطبق444وادي السلقا
ال ينطبق114ال ينطبق244وادي غزة
ال ينطبق441ال ينطبق244بيت الهيا

ال ينطبق111ال ينطبق204النصر
ال ينطبق444ال ينطبق244الزهرة
ال ينطبق444ال ينطبق444املغازي
ال ينطبق3.33.22.2ال ينطبق2.13.84.0املتوسط

املؤّشر الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية

تُظهــر نتائــج مؤشــرات احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة أن مســتوى اإلفصــاح والنشــر للمعلومــات يف 
البلديــات املختلفــة ممتــاز بدرجــة عاليــة جــداً، مــن حيــث النشــر واإلفصــاح فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن املوازنــة املخططــة 
واملنفــذة للعــام املاضــي، وموازنــة العــام احلالــي. وترتبــط بهــم نقطــة نشــر املوازنــة بتفاصيلهــا؛ ففــي حــني التزمــت بعــض 
ــة  ــا يعــرف باســم موازن ــة أو م ــات أخــرى تنشــر ملخــص املوازن ــت بلدي ــة، كان ــا اإللـتروني ــى مواقعه ــات بنشــرها عل البلدي
لت هــذه النقطــة يف بلديــات أخــرى  ـّ املواطــن كونهــا أكثــر ساســة وأقــرب لفهــم املواطنــني، وليســت بالتفاصيــل، بينمــا شــ
نقطــة ضعــف لديهــا، حيــث إن تلــك البلديــات لــم تنشــر موازناتهــا للعــام 2022 حتــى وقــت إجــراء الدراســة والتصفــح 
ــا ألّنهــا قيــد اإلعــداد أو ألنهــا مــا زالــت بحاجــة ملصادقــة مــن وزارة احلـــم احمللــي، أو أنَّ  للمواقــع واملقابــات، وذلــك إّم

موقعهــم اإللـترونــي الرســمي معطــل أو قيــد التطويــر.
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كمــا شـــل النشــر للتقاريــر املاليــة املدققــة أيضــا نقطــة قــوة بدرجــة ممتــاز بدرجــة مرتفعــة ألربعــة عشــر بلديــة ، مــن حيــث 
نشــر تلــك التقاريــر عبــر املوقــع اإللـترونــي الرســمي أكثــر مــن غيرهــا مــن الوســائل، بينمــا شـــلت نقطــة مقبــول بدرجــة 
متدنيــة لـــ 6 بلديــات وشـــلت نقطــة ضعــف يف 5 مــن بلديــات التــي ظهــر وفــق التصفــح للمواقــع أّنهــا لــم تنشــر تقاريــر 
لعــدد مــن الســنوات، وإّنــا يوجــد مثــًا تقريــر لســنة واحــدة فقــط أو ألشــهر معينــة مــن ســنة واحــدة، وبالتالــي فــإن هــذا 
ال يـفــي إلبــراز الشــفافية واإلفصــاح الدائــم، ويف أحيــان أخــرى شـــلّت نقطــة ضعــف لبلديــات أخــرى نظــراً لوجــود خلــل 

فنــي يف املواقــع التــي ال تعــرض محتــوى األيقونــة، أو لعــدم النشــر فيهــا مــن األســاس وفــق إفــادة بعــض املقابــات.

جدول رقم )8(: عالمات مؤشرات احملور الثالث »اإلدارة املالية للهيئة احمللية«

موازنة العام البلدية
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 
واملقاولني

التقارير 
املالية 

السنوية 
املدققة

44444444البريج
44444111الزوايدة
44444111الشوكة
44444111الفخاري
44444444القرارة
44444000املصدر

44444444النصيرات
44440000املغراقة
44444000ام النصر
44444444بني سهيا
44444444بيت حانون

44444000جباليا النزلة
44444444خانيونس
44444444خزاعة

44444444دير البلح
11111111رفح

44444444عبسان اجلديدة
44444444عبسان الـبيرة

44444444غزة
44444000وادي السلقا
44444444وادي غزة
44444111بيت الهيا

44444111النصر
44444444الزهرة
44444444املغازي
3.93.93.93.93.72.52.52.5املتوسط

أمــا بخصــوص نشــر إيــرادات الهيئــة احملليــة للعــام املاضــي فـانــت ممتــازة بدرجــة عاليــة جــداً، يف أغلــب البلديــات، حيــث 
بينــت نتائــج الفحــص ملواقعهــم اإللـترونيــة الرســمية وصفحــات التواصــل االجتماعــي أن هنــاك 24 بلديــة قامــت بالنشــر.

لت نقطــة قــوة يف أغلــب  ـّ أمــا فيمــا يتعلــق بنشــر التعديــات التــي أجريــت علــى موازنــة العــام احلالــي واإلفصــاح عنهــا، فشــ
البلديــات، حيــث صنفــت ممتــاز بدرجــة عاليــة جــدا، ويف البلديــات التــي شـــلت فيهــا نقطــة ضعــف كان ذلــك نظــراً لعــدم 
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نشــرها لهــا إمــا ألّنهــا لــم تقــم بالنشــر أصــًا، أو ألّنهــا تنتظــر الــرد واملصادقــة مــن قبــل وزارة احلـــم احمللــي. 

لت تلــك البنــود نقــاط جيــدة جــدا بدرجــة عاليــة أيضــا يف أغلــب البلديــات.  ـّ وفيمــا يتعلــق بالديــن العــام والــذمم الدائنــة، شــ
وأفــادت املقابــات لبعــض البلديــات أن عــدم النشــر كان جتنبــا إلثــارة الشــارع علــى هــذه البيانــات، وبعــض البلديــات أفــادت 
نــه يتــم طــرح تفاصيــل الديــن علــى املواطنــني، ضمــن اللقــاء املجتمعــي الــذي يعقــد مــرة واحــدة يف العــام، والبعــض أفــاد  بأَّ

حتفــظ البلديــة علــى معلوماتهــا املاليــة.

املؤّشر الرابع: إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات 

تشــير نتائــج مؤشــرات احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــني )التوظيــف( واملشــتريات إلــى بــروز نقــاط قــوة للبلديــات، 
مــن حيــث النشــر واإلفصــاح عــن الوظائــف الشــاغرة باإلجــراءات الازمــة، والتــي شـــلت نقطــة قــوة وكانــت بدرجــة عاليــة 
جــدا يف كل البلديــات تقريبــا التــي تعمــل علــى نشــر هــذه اإلعانــات علــى موقعهــا عبــر الفيســبوك، وكذلــك عبــر أيقونــة 

وظائــف شــاغرة علــى املوقــع اإللـترونــي الرســمي، ويف الصحــف احملليــة الرســمية. 

أّمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن سياســة املشــتريات العامــة »وثيقــة العطــاءات«، )طلبــات الشــراء، والعــروض، والعطــاءات(، 
لت هــذه نقطــة مقبولــة بدرجــة متدنيــة. بينمــا كانــت سياســة املشــتريات التــي ال تتطلــب فيهــا املنافســة بشـــل ضعيــف  ـّ فشــ

بدرجــة متدنيــة جــداً، مــن حيــث اإلفصــاح. 

أفــادت جميــع البلديــات أّنهــا ال تنشــرها كونهــا تتبــع نظــام الشــراء العــام الــذي يحتــوي التنظيــم الشــامل لـــل هــذه 
السياســات واألمــور، مــا يلغــي احلاجــة لنشــرها مــن قبــل البلديــة. وأشــارت بعــض البلديــات إلــى أنَّــه ال يوجــد خطــة شــراء 
تلتــزم فيهــا البلديــات عنــد إعــداد املوازنــة حســب متطلبــات قانــون الشــراء والتــي ميـــن قيــاس مــدى االلتــزام باخلطــة التــي 

يعتمدهــا املجلــس والتــي تخــول الرئيــس تنفيــذ هــذه اخلطــة.

جدول رقم )9(: عالمات مؤشرات احملور الرابع »إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات«
اإلعالن عن البلدية

الوظائف 
الشاغرة يف 

الصحف احمللية، 
ووسائل اإلعالم 
قبل 10 أيام من 
التاريخ احملدد 
النتهاء 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 واملوردون 

لها

سياسة 
املشتريات 

العامة “وثيقة 
العطاءات”، 

)طلبات 
الشراء، 

والعروض، 
والعطاءات(

حجم العمل 
اإلضايف لكل 

عقد عمل

العقود العامة )األشغال 
العامة، واخلدمات 

العامة، التي تتطلب 
عقودًا مع مقاولني 

من القطاع اخلاص( 
مع جميع مرفقاتها 

وملحقاتها خالل السنة 
املاضية

أسماء اخلاسرين 
من املقاولني أو 

املتقدمني للعطاءات 
أو اجلمعيات 

االستشارية خالل 
السنة املاضية

41410440البريج
41111440الزوايدة
41110440الشوكة
41111440الفخاري
41411440القرارة
41011440املصدر

41411440النصيرات
41411440املغراقة
41410040ام النصر
41411440بني سهيا
41411440بيت حانون

41411440جباليا النزلة
44414444خانيونس
41411440خزاعة

41411440دير البلح
41111440رفح
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41411440عبسان اجلديدة
44441441عبسان الـبيرة

41411440غزة
41411440وادي السلقا
41111440وادي غزة
41111440بيت الهيا

41111440النصر
41411440الزهرة
44411440املغازي
4.01.43.01.11.03.84.00.2املتوسط

أمــا فيمــا يتعلــق باملؤشــرات األخــرى لهــذا احملــور فقــد كان بعضهــا مبثابــة نقــاط قــوة بدرجــة مرتفعــة كمؤشــر حجــم العمــل 
اإلضــايف والعقــود العامــة. وبدرجــة جيــدة جــدا بدرجــة عاليــة يف مؤشــر عــدد املوظفــني. وســجلت نقطــة مقبــول بدرجــة 
متدنيــة مبؤشــر إجــراءات الترقيــة واقالــة املوظفــني، فعلــى ســبيل املثــال فيمــا يتعلــق بإجــراءات ترقيــة وإقالــة املوظفــني 
واإلجــراءات اجلزائيــة بحّقهــم، أفــادت أغلــب البلديــات يف املقابــات، وكذلــك نتائــج التصفــح للمواقــع، بأّنــه ال يوجــد نشــر 
لهــا، ويعــزى ذلــك إلــى أنــه ال داعــي لنشــرها، وال يوجــد مــا يُلــزم البلديــة بالقيــام بالنشــر كونــه ال يهــم املواطنــني مــن جهــة، 
وأنــه شــأن داخلــي متعلــق باملوظفــني فقــط مــن جهــة أخــرى. وفيمــا يتعلــق بعــدد املوظفــني كافــة )يشــمل موظفــي عقــود 
العمــل املؤقتــة والدائمــة(، يــرى البعــض ممــن مت مقابلتهــم بعــدم أهميــة نشــرها، كــون ذلــك يعتبــر إجــراءات داخليــة وضمــن 
نطــاق العمــل الداخلــي، وبعــض البلديــات أشــارت إلــى أنهــم يقومــوا بنشــر أعــداد املوظفــني مــن خــال املوازنــات املقدمــة 

للحـــم احمللــي.

وفيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن العقــود العامــة )األشــغال العامــة، واخلدمــات العامــة، التــي تتطلــب عقــوداً مــع مقاولــني مــن 
لت نقطــة قــوة للبلديــات أيضــا. حيــث أشــارت البلديــات أنهــا تعلــن عــن اجلهــة التــي تنفــذ  ـّ القطــاع اخلــاص(، فقــد شــ
املشــروع وفــق إرســاء العطــاء عليهــا ضمــن أخبارهــا علــى اإلنترنــت وضمــن تقاريــر إجنــازات ونشــاطات البلديــة، وفيمــا 
يتعلــق باإلفصــاح عــن أســماء اخلاســرين مــن املقاولــني أو املتقدمــني للعطــاءات أو اجلمعيــات االستشــارية، أشــارت 
البلديــات إلــى أّنهــا ال تنشــر أســماء اخلاســرين مــن املتقدمــني للعطــاءات علــى مواقعهــا اإللـترونيــة أو علــى موقعهــا علــى 
ـــل  ــي ول ــع احملل ــروف للمجتم ــن املع ــح م ــي يصب ــة، وبالتال ــح وإرســاء العطــاءات علني ــون جلســة فت الفيســبوك، نتيجــة ك

املتقدمــني مــن هــو الرابــح واخلاســر.

املؤشر اخلامس: التخطيط احلضري/ املدني  

تُظهــر نتائــج مؤشــرات احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي نقــاط قــوة فيمــا يتعلــق بالنشــر واإلفصــاح 
لت نقطــة قــوة بدرجــة ممتــاز عــال جــداً لعــدد كبيــر مــن  ـّ عــن خطــة التنميــة احملليــة، وخطــط التوســع احلضــري. حيــث شــ
البلديــات التــي قــام معظمهــا بنشــر اخلطــة علــى مواقعهــا اإللـترونيــة الرســمية، فيمــا قامــت بلديــات أخــرى بنشــرها عبــر 

موقعهــا علــى الفيســبوك. 

أمــا فيمــا يتعلــق بنشــر نتائــج النقــاش العــام مــع اجلمهــور حــول اخلطــط والشـــاوى، فقــد كانــت نقطــة قــوة حققــت درجــة 
عاليــة جــداً، نتيجــة إلفــادة الذيــن متــت مقابلتهــم بأّنــه يتــم نشــر هــذه النتائــج يف معظــم البلديــات، يف حــني أفــادت بلديــات 

أخــرى أنــه يتــم النشــر حــول عقــد هــذه اللقــاءات دون نشــر النتائــج، األمــر الــذي ظهــر أيضــاً خــال تصفــح املواقــع. 

أمــا التقييــم فيمــا يتعلــق بنشــر قائمــة بأراضــي الهيئــات املتبادلــة، أو املباعــة )املواقــع واملبالــغ املاليــة والتعويضــات( فقــد 
أشــار عــدد كبيــر مــن البلديــات خــال 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، فقــد حصــل علــى تقييــم 
جيــد جــداً بدرجــة عاليــة، حيــث أشــار عــدد مــن البلديــات إلــى أن تلــك املعلومــات منشــورة ضمــن دليــل خدمــات اجلمهــور 

حيــث ظهــر خــال التصفــح للمواقــع إلــى أّنــه يتــم نشــر التراخيــص الصــادرة وعلــى املواطنــني الذهــاب لاســتام. 
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جدول رقم )10(: عالمات مؤشرات احملور اخلامس »التخطيط احلضري/املدني«

 

 

البلدية

خطة 
التنمية 
احمللية

خطط 
التوسع 

احلضري 
)التنظيم 
والهيكلية 
التنظيمية(

نتائج 
النقاش 
العام/ 

اجللسات 
العامة مع 
اجلمهور 

حول خطط 
الهيئات 
احمللية

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

ال ينطبق044ال ينطبق444البريج

ال ينطبق044ال ينطبق444الزوايدة

ال ينطبق044ال ينطبق444الشوكة

ال ينطبق044ال ينطبق114الفخاري

ال ينطبق044ال ينطبق444القرارة

ال ينطبق024ال ينطبق444املصدر

ال ينطبق044ال ينطبق444النصيرات

ال ينطبق044ال ينطبق044املغراقة

ال ينطبق024ال ينطبق444ام النصر

ال ينطبق044ال ينطبق444بني سهيا

ال ينطبق044ال ينطبق444بيت حانون

ال ينطبق044ال ينطبق444جباليا النزلة

ال ينطبق444ال ينطبق444خانيونس

ال ينطبق044ال ينطبق444خزاعة

ال ينطبق044ال ينطبق444دير البلح

ال ينطبق044ال ينطبق444رفح
عبسان 
ال ينطبق404ال ينطبق004اجلديدة

ال ينطبق44 ال ينطبق444عبسان الـبيرة

ال ينطبق044ال ينطبق444غزة

ال ينطبق024ال ينطبق444وادي السلقا

ال ينطبق414ال ينطبق444وادي غزة

ال ينطبق044ال ينطبق444بيت الهيا

ال ينطبق014ال ينطبق104النصر

ال ينطبق004ال ينطبق444الزهرة

ال ينطبق044ال ينطبق444املغازي

ال ينطبق0.53.24.0ال ينطبق3.43.64.0املتوسط

ــة واألمــوال  أمــا املؤشــرات املتبقيــة يف هــذا احملــور، فمــن حيــث اإلفصــاح عــن قائمــة باجلمعيــات/ الشــخصيات املعنوي
املســتملـة )املصــادرة( مــن قبــل الهيئــة احملليــة واملبالــغ املعينــة لذلــك خــال الســنة املاضيــة. فقــد أكــدت أغلــب البلديــات 
ضمــن املقابلــة، أّنــه لــم حتصــل يف البلديــة أّيــة حالــة اســتماك ومصــادرة مــن قبــل. وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق باإلفصــاح 
عــن اســتخدامات أراضــي الهيئــة احملليــة والتغييــرات التــي حصلــت علــى اســتخداماتها، حيــث أشــارت بعــض البلديــات إلــى 
حصــول تغييــرات باســتخدامات األراضــي، وأنهــا قامــت بنشــر ذلــك ضمــن كتيــب االجنــاز الســنوي، بينمــا أشــارت بلديــات 
أخــرى إلــى أّنــه لــم حتصــل لديهــا أيــة حــاالت تغييــر يف اســتخدام أراضيهــا. أمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن قائمــة عقــود 

االمتيــاز التــي متلـهــا البلديــة، فأشــارت أغلــب البلديــات إلــى أّنهــا ال متتلــك مثــل تلــك العقــود.
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النتائج الكلية لمؤشر الشفافية 

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )11( أدنــاه أّن مســتوى اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات عينــة الدراســة التــي يبلــغ عددهــا 25 
بلديــة جيــد جــداً بدرجــة عاليــة.

جدول رقم )11( النتائج النهائية لكّل البلديات وفق تطبيق املؤّشرات اخلمسة

البلدية
معلومات حول الهيئة 
احمللية، واملوظفني، 

واملؤسسات التابعة لها

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية للهيئة 
احمللية

إجراءات التعيني 
)التوظيف( واملشتريات

التخطيط 
احلضري/املدني

2.893.674.002.253.33البريج
2.333.172.882.003.33الزوايدة
2.333.172.881.883.33الشوكة
2.112.172.882.002.33الفخاري
2.673.674.002.383.33القرارة
1.442.002.501.883.00املصدر

3.673.674.002.383.33النصيرات
1.893.002.002.382.67املغراقة
2.441.332.501.753.00ام النصر
2.563.004.002.383.33بني سهيا
2.893.674.002.383.33بيت حانون

2.113.002.502.383.33جباليا النزلة
3.673.674.003.634.00خانيونس
2.443.674.002.383.33خزاعة

1.563.674.002.383.33دير البلح
2.113.171.002.003.33رفح

2.332.004.002.382.00عبسان اجلديدة
3.674.004.003.254.00عبسان الـبيرة

2.443.674.002.383.33غزة
2.113.332.502.383.00وادي السلقا
1.442.674.002.003.50وادي غزة
2.443.172.882.003.33بيت الهيا

2.001.502.882.001.67النصر
2.223.674.002.382.67الزهرة
3.224.004.002.753.33املغازي
2.443.113.342.323.14املتوسط

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )12( أدنــاه حصــول احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــني واملؤسســات 
التابعــة لهــا علــى املرتبــة الرابعــة، مبتوســط حســابي 2.44 أي جيــدة جــدا بدرجــة عاليــة، وحصــل احملــور الثانــي املتعلــق 
ــى املرتبــة الثالثــة، مبتوســط حســابي 3.11 أي جيــد جــداً بدرجــة عاليــة، أمــا احملــور  بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة عل
الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة فحصــل علــى املرتبــة األولــى مبتوســط حســابي 3.34 أي جيــد جــداً بدرجــة 
عاليــة، فيمــا حصــل احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي علــى املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابي 3.14 
أي جيــد جــداً بدرجــة عاليــة ، بينمــا حصــل احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــني ) التوظيــف( واملشــتريات علــى املرتبــة 

اخلامســة مبتوســط حســابي 2.32 أي جيــد بدرجــة متوســطة. 
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جدول رقم )12(: ملخص معدالت املؤّشرات

الترتيبالدرجةمعدل احملوراحملور
الترتيب الرابعجيد جداً بدرجة عالية2.44احملور األول
الترتيب الثالثجيد جداً بدرجة عالية3.11احملور الثاني
الترتيب األولجيد جداً بدرجة عالية3.34احملور الثالث
الترتيب اخلامسجيد بدرجة متوسطة2.32احملور الرابع

الترتيب الثانيجيد جداً بدرجة عالية3.14احملور اخلامس
جيد جداً بدرجة عالية2.8املعدل العام

ويعــزى ارتفــاع املتوســطات احلســابية لوجــود النظامــني اإلداري واملالــي امللــزم للهيئــات احملليــة من قبــل وزارة احلـم احمللي 
وقانــون اخلدمــة املدنــي، باإلضافــة لشــروع وزارة احلـــم احمللــي مؤخــرا بإعــداد دليــل مالــي واداري شــامل للمحليــات مت 
تعميمــه عليهــا، وهــو قيــد التقييــم والتطويــر، ليتــم بعــد ذلــك اعتمــاده مــن قبــل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، كمــا أفــادت 
م. منــى ســـيك مديــر دائــرة التخطيــط يف وزارة احلـــم احمللــي. باإلضافــة إلــى تشـــيل جلــان مشــتركة للتقييــم واملتابعــة 
مــن قبــل جلنــة العمــل احلـومــي ووزارة احلـــم احمللــي وجلنــة متخصصــة بالشــق املالــي واإلداري وجلنــة هندســة. وتزامــن 
شــروعهم بتقييــم احملليــات أثنــاء اعــداد التقريــر، وهــذا مــا أكــده األســتاذ اديــب أبــو غــزال مديــر العاقــات العامــة مبجلــس 

محلــي املغــازي.

مالحظات عامة حول مواقع الهيئات احمللية االلكترونية الرسمية:
مــن خــال فحــص املواقــع اإللـترونيــة، تبــني أن بعــض البلديــات ال 
متتلــك مواقــع الـترونيــة رســمية: بلديــة املغراقــة، وبلديــة أم النصــر، 
وبلديــة النصــر، وكذلــك بلديــة الفخــاري والتــي بدورهــا عبــرت أنهــا 
تقــوم بنشــر معلوماتهــا مــن خــال موقــع بلديــة القــرارة. كمــا أنَّ 
هنــاك عــددا مــن البلديــات لديهــا مواقــع رســمية ولـــن غيــر مفعلــة، 
أو أنَّهــا قيــد التحديــث يف فتــرة إعــداد هــذا التقريــر: بلديــة الشــوكة، 

بلديــة عبســان اجلديــدة.
فحــص  مت  فقــد  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  يخــص  ومبــا 
التاليــة االجتماعــي  التواصــل  ملواقــع  احملليــات   امتــاك 
 )Facebook/ Instagram/ twitter/ YouTube/ Flickr( وتبــني 
فّعــال،  بشـــل  وتعمــل  املواقــع  هــذه  لديهــا  بــأن معظــم احملليــات 
وتباينــت بــني مــن متتلــك حســابات علــى جميــع هــذه املواقــع وبــني مــن 
اقتصــر علــى فتــح حســاب علــى موقــع الفيــس بــوك فقــط، والشـــل 
التالــي يوضــح بالتفصيــل كل بلديــة مــا متتلـــه مــن مواقــع ومنصــات 

الـترونيــة وطبيعتهــا مــن جانــب كونهــا فعالــة وتعمــل أم مجمــدة وغيــر فعالــة:

بعــض الهيئــات احملليــة متثــل مجتمعــات زراعيــة، مثــل املصــدر، 
الفخــاري، املغراقــة، وادي غــزة، وتعتقــد هــذه الهيئــات أن اإلفصــاح 
عبــر اإلنترنــت ال ميثــل األســلوب األفضــل للمواطــن يف املجتمعــات 
ــاءات  ــر اللق ــات اإلفصــاح عب ــث تفضــل هــذه البلدي ــة. حي الزراعي
امليدانيــة، وهــذا توافــق مــع الدراســات الســابقة، ويوعــز ذلــك كونــه 

هــذه املناطــق تعانــي مــن نقــص التمويــل بشـــل أساســي.

بشـــل عــام، ياحــظ أن احملليــات مــازال لديهــا الـثيــر لتفعلــه لرفــع 
مســتوى الشــفافية وتطبيــق مفهــوم اإلفصــاح، حيــث بلغــت النســبة 
نــص قانونــي(  باملطلــق وفيهــا  تنشــر  )لــم  الرابــع  للخيــار  املئويــة 

14.4 % مــن إجمالــي األســئلة اخلاصــة باحملــاور التــي تعبــر عــن املؤشــر. 
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االستخالصات:

يبلــغ املتوســط العــام لإلفصــاح للهيئــات احملليــة التــي مت فصحهــا 2.8 نقطــة مــن أصــل 4 مبعنــى أنهــا حققــت معــدل . 1
جيــد جــداً بدرجــة عاليــة. 

يتضــح مــن خــال الفحــص الــذي مت إجــراؤه، أن جــزءا كبيــرا مــن تفــاوت الهيئــات احملليــة يف مســتوى الشــفافية، متعلــق . 2
بعــدم وجــود إطــار أو وثيقــة مرجعيــة موحــدة حــول شــفافية الهيئــات احملليــة، تتضمــن هــذه الوثيقــة تعريفــا واضحــا، 
ــون طوعــا،  ــة أو مبوجــب القان ــة نشــرها، مبوجــب الوثيق ــات احمللي ــي يجــدر بالهيئ ــف املعلومــات الت للشــفافية، وتصن
وبشـــل علنــي، يف حــني تضــع معاييــر أخــرى للمعلومــات التــي يتــم تقدميهــا بواســطة طلبــات، أو باحلضــور الشــخصي، 

أو تلــك املعلومــات التــي ال يتــم اإلفصــاح عنهــا إال مبوجــب قــرار قضائــي.

ياحــظ، أن اجلهــات ذات العاقــة، مثــل الهيئــات احملليــة، ووزارة االتصــاالت وتـنولوجيــا املعلومــات، ووزارة احلـــم . 3
ــي لــم تضــع معاييــر محــددة يجــب إتباعهــا عنــد تصميــم املواقــع اإللـترونيــة، والتطبيقــات الذكيــة، وصفحــات  احملل
التواصــل االجتماعــي، حيــث يفتــرض بهــذه املعاييــر أن تســهل علــى الهيئــات احملليــة عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات 
بطريقــة سلســلة، مــن خــال اقتــراح معاييــر واضحــة للنوافــذ ذات العاقــة مبؤشــر الشــفافية مثــل: نوافــذ املعلومــات 

حــول الهيئــة احملليــة، ونوافــذ التقاريــر املاليــة واملوازنــات، ونوافــذ اخلطــط االســتراتيجية.. الــخ.

ــث أن هــذه . 4 ــة اإلفصــاح عــن املعلومــات، حي ــق عملي ــع التواصــل االجتماعــي، يعي ــى مواق ــة عل ــات احمللي ــاد للهيئ اعتم
ــر  ــح لنشــر التقاري ــار واملعلومــات املختصــرة واملبســطة، يف حــني أنهــا ال تصل املواقــع هــي مصممــة باألســاس، لألخب

ــه. ــني لاعتمــاد علي ــل هــذه املواقــع أرشــيفا ســها للباحث ــة، وال متث ــات املفصل ــة واملوازن املالي

باإلضافــة إلــى أن فهــم مبــدأ احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، كحــق أساســي للمواطنــني، محــدود يف عمــل الهيئــات . 5
احملليــة، وعــدم وجــود قانــون ملــزم للمحليــات بذلــك يعتبــر مــن أهــم املعيقــات لشــفافية الهيئــات احملليــة.

يتضــح مــن خــال الفحــص الــذي مت إجــراؤه، أن معظــم البلديــات متتلــك موقعــاً إلـترونيــاً رســمياً علــى شــبـة اإلنترنــت . 6
ومتتلــك صفحــات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، لـــن أغلبهــا يعتمــد نشــر املعلومــات مــن خــال املوقــع 
الرســمي علــى صفحــة البلديــة، وأيضــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي لـــن بشـــل أقــل. إن املعلومــات التــي تتــاح 
علــى الصفحــة الرســمية تـــون ضمــن ايقونــات منظمــة يف الصفحــة. األمــر الــذي يســهل الوصــول إليهــا واحلصــول 
عليهــا. بينمــا املعلومــات التــي تنشــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي مــن الصعــب احلصــول علــى املعلومــات 
بســهولة، دون الرجــوع إلــى املنشــورات الســابقة والتــي علــى األغلــب يـــون عددهــا كبيــرا يصعــب تفحصــه بســهولة. ال 
ســيما أن مواقــع التواصــل االجتماعــي كفيــس بــوك مثــا، تنشــر فيــه املعلومــات بشـــل مختصــر وغيــر كاملــة، وأحيانــا 

تـــون املشــاركات تقتصــر علــى األخبــار، وفعاليــات البلديــة، وال توجــد معلومــات كافيــة مبلفــات متاحــة للمهتمــني.

ضعــف الوعــي لــدى العاملــني يف البلديــات مببــادئ الشــفافية وبأهميتهــا يف حتقيــق الشــفافية واإلفصــاح عــن املعلومــات . 7
للمجتمــع احمللــي، مــا يعــزز ثقــة املواطنــني 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 عـســية فيمــا 

يتعلــق بشــفافية ونزاهــة الهيئــات احملليــة. 

أوضــح التقريــر أن هنــاك عــددا مــن املؤشــرات التــي ال يوجــد نــص تشــريعي يف القوانــني واألنظمــة الناظمــة لعمــل . 8
الهيئــات احملليــة أو جــزء مــن األحـــام الــواردة يف مدونــة الســلوك للبلديــات، مثــل االفصــاح عــن املوجــودات واملمتلـــات 
اخلاصــة برئيــس الهيئــة احملليــة، واالفصــاح عــن دخــل رئيــس الهيئــة احملليــة وغيرهــا مــن املؤشــرات التــي تعتبــر مــن 

املمارســات الفضلــى حلوكمــة عمــل املجالــس احملليــة.

عدم وجود تشريع حق الوصول للمعلومات.. 9

ــى . 10 ــاج إل ــة حتت ــة اإلفصــاح إال أن البواب ــة، مشــروعا واعــدا، يســهم يف عملي ــة اإللـتروني ــات احمللي ــة الهيئ ــر بواب تعتب
ــي  ــود الت ــد اجله ــة لتوحي ــة فرصــة قوي ــات يف احملافظــات اجلنوبي ــر مســتمر ولرمبــا كان لوجــود احتــاد للبلدي تطوي
ــا. ــا واحلصــول عليه ــى املواطــن الوصــول له ــة االفصــاح عــن املعلومــات وتوفيرهــا بشـــل يســهل عل تخــدم يف عملي
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التوصيات:

ضــرورة تعزيــز مســتوى اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات يف احملــاور اخلمســة، بدايــة مــن احملــور األول املتعلــق . 1
مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــني، وانتهــاًء باحملــور اخلامــس، املتعلــق بالتخطيــط احلضــري/ املدنــي، 
ــا  ــوم به ــي تق ــال الت ــات واألعم ــة املعلوم ــي اســتراتيجية لإلفصــاح والنشــر لـاف ــا بتبن ــك مــن خــال قيامه وذل

واملتعلقــة باحملــاور الســابقة، خصوصــا أنهــا كلهــا بــا اســتثناء حصلــت علــى درجــة متدنيــة.

ــات . 2 ــع كل املعلوم ــت، ورف ــى شــبـة اإلنترن ــة عل ـــل بلدي ــي الرســمي ل ــع اإللـترون ــر املوق ــات بتطوي ــزام البلدي إل
الازمــة، يف األيقونــات التــي ال يوجــد بهــا أي معلومــة منشــورة، مــع مراعــاة نشــر كل الســنوات الســابقة، 
ســواء كانــت لتقاريــر ماليــة، ســواء مدققــة أو معدلــة، أو موازنــات وخطــط اســتراتيجية، ومحاضــر اجتماعــات، 

ــخ. ــرارات ….. ال وق

اعتمــاد املوقــع كآليــة أساســية للنشــر واإلفصــاح عــن املعلومــات املطلوبــة ضمــن مؤشــر الشــفافية، ذلــك إلــى . 3
جانــب اســتخدام موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك كآليــة ثانويــة داعمــة ومـملــة لنشــر املعلومــات مــن خــال 
نشــر منشــورات قصيــرة مضمنــة برابــط الـترونــي ينقــل القــارئ إلــى موقــع البلديــة يف األيقونــة التــي بهــا املزيــد 
مــن املعلومــات. وإعــام املواطنــني بقيــام البلديــة بنشــر معلومــات علــى املوقــع اإللـترونــي الرســمي، علــى اعتبــار 

أن الفيســبوك أكثــر مشــاهدة وتصفحــاً مــن قبــل املواطنــني واملجتمــع احمللــي.

العمــل علــى تعديــل أحـــام مدونــة الســلوك حتــى تشــمل بعــض املؤشــرات مثــل االفصــاح عــن املوجــودات . 4
واملمتلـــات اخلاصــة برئيــس الهيئــة مثــا، وغيرهــا مــن املؤشــرات.

العمــل علــى ســن قانــون حــق الوصــول إلــى املعلومــات إلتاحــة الفرصــة لتنظيــم املعلومــات ونشــرها وفقــا لآلليــات . 5
التــي يحددهــا القانــون مبــا ينســجم مــع املعاييــر الدوليــة يف هــذا الصــدد.

مطالبــة وزارة احلـــم احمللــي وصنــدوق البلديــات واحتــاد البلديــات يف عمــل برامــج تأهيــل وتطويــر للمجالــس . 6
احملليــة. 

علــى وزارة احلـــم احمللــي تصميــم نــاذج موحــدة وتعميمهــا علــى كافــة البلديــات مبــا يشــمل نوذجــاً موحــداً . 7
لتســهيل احلصــول علــى املعلومــات مــن قبــل املواطنــني، ونوذجــاً موحــداً لنشــر املعلومــات الواجــب نشــرها مــن 

قبــل البلديــة. 

العمــل علــى رفــع الوعــي لــدى العاملــني يف الهيئــات احملليــة بأهميــة النشــر واملشــاركة املجتمعيــة لتعزيــز مبــادئ . 8
الشــفافية ونظــم املســاءلة، وبضــرورة تطبيقهــا يف أعمــال الهيئــات احملليــة، مــن خــال عقــد ورش عمــل وحمات 

توعويــة بأهميــة وماهيــة املؤّشــر وأهدافــه.

العمــل علــى تصميــم تطبيقــات ذكيــة ميـــن حتميلهــا علــى األجهــزة الذكيــة، وربطهــا بـــل بلديــة، بحيــث تعمــل . 9
ــة بالنشــر واإلفصــاح  ــام البلدي ــة حــول قي ــى هواتفهــم احملمول ــى إرســال إشــعارات وتنبيهــات للمواطنــني عل عل
عــن أّيــة معلومــة مهمــة كالتقاريــر املاليــة واإلداريــة، واخلطــط، واالجتماعــات، ونشــر املوازنــات وغيرهــا، أو أي 

حــدث متعلــق بالبلديــة وأعمالهــا. 

تعزيــز وتفعيــل دور دوائــر العاقــات العامــة وتـثيــف جهودهــا يف مجــال إنشــاء، وتطويــر، وحتديــث املواقــع . 10
اإللـترونيــة الرســمية، ونشــر املعلومــات بتفاصيلهــا لـــي يتمـــن املواطنــون مــن االطــاع عليهــا.

تـثيــف وتعزيــز اجلهــود الرقابيــة مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة احلـوميــة علــى نشــر املعلومــات مــن قبــل الهيئــات . 11
احملليــة والتزامهــا بذلــك، مــن خــال العمــل علــى تـليــف أشــخاص متفرغــني لتتبــع ورقابــة املواقــع اإللـترونيــة 
للبلديــات املختلفــة والرقابــة علــى قيامهــا بالنشــر مــن عدمــه، واتخــاذ إجــراءات رادعــة يف حــال تخلّفهــا عــن 

ذلــك.

توعيــة املواطنــني وتعريفهــم بشـــل أكبــر بحقوقهــم؛ كحقهــم يف الوصــول واحلصــول علــى املعلومــات، مــن خــال . 12
ــة  ــر جه ــح هــو أكث ــم املواطــن بحقوقــه يصب ــة، فعندمــا يعل ــدوات وورشــات توعوي ــة، وعقــد ن ــة توعوي نشــر أدّل
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رقابيــة فاعلــة علــى الهيئــات احملليــة، يســائل ويحاســب ويطالــب باملعلومــات حتــى يضمــن أعلــى درجــات النزاهــة 
والشــفافية املمـنــة.

تعزيز مفهوم أّن الهيئة احمللية مساءلة أمام ناخبيها )املواطنني( لدى املجلس احمللي والعاملني فيه.. 13

تطويــر بوابــة الهيئــات احملليــة اإللـترونيــة يف قطــاع غــزة، والعمــل اجلــاد علــى نشــر املوازنــات، والتقاريــر املاليــة . 14
واإلداريــة والنظــم والتعليمــات والقــرارات، واإلعانــات املتعلقــة بالوظائــف واملشــتريات علــى هــذه البوابــة، 
وحتريــر وإدارة هــذه البوابــة مــن قبــل فريــق منتــدب مــن الهيئــات احملليــة يتـــون مــن موظفــي العاقــات العامــة 

واإلعــام يف الهيئــات وليــس مــن قبــل جهــات ممولــة.
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فعالمواقع التواصل االجتماعيفعالاملوقع الـترونيالبلدية#

https://gaza-city.orghttps://www.facebook.com/mogaza2/غزة

/https://www.instagram.com/munigaza

https://twitter.com/munigaza

https://www.youtube.com/user/municgaza

/https://www.flickr.com/photos/132398423@N02

http://www.murafah.ps/munhttps://www.facebook.com/murafah/رفح

https://twitter.com/murafah

https://www.youtube.com/user/murafah

/https://www.instagram.com/rafahmunicipality

تويتر

يوتيوب غير 
فعال

http://khanyounis.mun.pshttps://www.facebook.com/khanyounis.mun/خان يونس

https://twitter.com/khanyounismun

https://www.youtube.com/channel/UCWIoR8Q1OqO_FODsAA-
1JcIA

/https://www.instagram.com/khanyounismun

https://abasan.ps/websitehttps://www.facebook.com/abasankab/عبسان الـبيرة

https://www.youtube.com/channel/UCeXDd2eAvZzkYadaEmrd-
qEw

/https://www.instagram.com/municipality_abs_alkabira

https://twitter.com/abasankab1

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

/https://www.instagram.com/khuzaa_municipality

https://twitter.com/khuzaamun

https://www.youtube.com/channel/UCltf1giLrFXJUpQ8Pr_cBHw

https://suh1.comhttps://www.facebook.com/banisuhailaa/بني سهيا

https://twitter.com/banisuhailaa

/https://www.instagram.com/banisuhailaa

https://www.youtube.com/channel/UC1v3J0lwPb77r49mcj5lErA
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فعالمواقع التواصل االجتماعيفعالاملوقع الـترونيالبلدية#

http://www.bietlahia.mun.pshttps://www.facebook.com/beitlahia20/بيت الهيا

https://twitter.com/bietlahia20

https://www.youtube.com/channel/UC_i8Cuux_KTSQ_-Lsb-
muxhA

/https://www.instagram.com/beitlahia20

https://www.jabalia.pshttps://twitter.com/JabaliaM/جباليا النزلة

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

https://www.youtube.com/channel/UCmt5dGUzDlwHhke37lcSGNg

/https://www.instagram.com/jabalia.mun

http://beithanoun.ps/https://www.facebook.com/beithan.mun/بيت حانون 

https://www.youtube.com/user/MunofBeithanoun

http://www.modb.ps/https://www.instagram.com/jabalia.mun/دير البلح

https://www.facebook.com/MunicipalityofDeiralBalah

https://www.youtube.com/user/dairelbalah

https://twitter.com/dairelbalah

https://maghazi.mun.pshttps://www.facebook.com/maghazimun/?ref=page_internal/املغازي

https://twitter.com/MaghaziMunicip1

https://www.youtube.com/channel/UCPyLMqFrhRAzfdOrWmk-
FENQ

https://buraij.mun.ps/home/https://www.facebook.com/Boreij2014البريج

/https://www.instagram.com/buraij_municipality

https://twitter.com/BuraijM

https://nuseirat.ps/https://www.facebook.com/pal.nuseirat/النصيرات

https://twitter.com/pal_nuseirat

https://www.youtube.com/c/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A
%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%
A7%D8%AA

https://www.alzahra-mun.orghttps://www.youtube.com/user/AlZahraaMunicipali/الزهراء

https://www.facebook.com/alzahra1998

https://twitter.com/alzahramun?lang=ar

/https://www.instagram.com/alzahraamun

الزوايدة
/http://zawaida.ps

/https://www.facebook.com/Zawaida

https://twitter.com/zawaida2022

https://www.youtube.com/channel/UC5vcVfU1dtrbN_L9DBF-
dusw/videos

/https://www.instagram.com/zawaidamunicipality

https://www.facebook.com/almoghraqa.mun/ال يوجد موقع رسمياملغراقة

/https://www.instagram.com/bldylmgrq

وادي السلقا
http://www.wadisalqa.epizy.
com/?fbclid=IwAR1sSTkTk3raQF-
Bv52vhnRVPa2_W-0cHF8hLZC-
7UO_t-86oTX53EvwFrlcM&i=1

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

https://twitter.com/wadealsalqa

https://www.youtube.com/channel/UCZL-qQK22CIOfQLAc_41pbg

https://www.facebook.com/UmAlnasser.Municipality/ال يوجد موقع رسمي أم النصر
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فعالمواقع التواصل االجتماعيفعالاملوقع الـترونيالبلدية#

https://wadigaza.pshttps://www.facebook.com/wadi_gaza/وادي غزة

https://twitter.com/wadigaza

/https://www.instagram.com/wadi_gaza

https://www.youtube.com/channel/UCkxs7bCCI055qTxzS8bln1w

https://qarara.pshttps://www.facebook.com/Qarara.Mun/القرارة

https://www.youtube.com/user/QararaMun

https://twitter.com/QararaMun

/https://www.instagram.com/alqararamunicipality

https://abasan.mun.ps/عبسان اجلديدة

املوقع معطل 

https://www.facebook.com/absaneljadida

-http://musaddarmun.ps/?fbاملصدر
clid=IwAR2nk2TQVkE-Y-1hf_
QvC_PkCaWxu37Xx4_NNDd1gO-
qwg-xRFTUzhJAJEgs

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

https://www.youtube.com/channel/UCz7U3rWkP0eWvH_
wQu6Gd-w/videos

/https://www.instagram.com/almosaddarmuns

https://twitter.com/Almosaddarmuns

http://www.alshuka.ps/الشوكة

املوقع معطل 

/https://www.facebook.com/alshukaa

https://www.youtube.com/channel/UC_Gvxq9eGeI4TQJ0a5kdDBg

https://twitter.com/Mun2014Shk

/https://www.instagram.com/alshukaa

https://qarara.ps/الفخاري

تابعة لبلدية القرارة 

https://www.facebook.com/Qarara.Mun

https://www.youtube.com/user/QararaMun

ال يوجد موقع الـتروني النصر

تابعة حملافظة رفح

بلدية النصر رفح

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