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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للدكتــورة عريــن بــدوان إلعدادهــا هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي 
الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
)أمــان(. 2022. مؤشــر الشــفافية فــي أعمــال الهيئــات المحليــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة )17 

بلديــة فــي الضفــة الغربيــة(. رام اللــه – فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه الدراســة، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.
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◄ مقدمة:

تلعــب الهيئــات احملليــة دوراً هامــاً يف اجملتمــع الفلســطيني، ومتّثــل علــى اختــاف مســتوياتها الشــّق الثانــي للحكــم الــذي يُعــَرف 
باســم احلكــم احمللــي، ويقــوم بتقــدمي عــدد متنــوع مــن اخلدمــات العامــة للمواطنــن، وفقــاً للتشــريعات ذات العاقــة وباالســتناد 
إلــى قواعــد وأنظمــة ماليــة وإداريــة. ونظــراً الرتبــاط مهامــه باحلقــوق املباشــرة للمواطنــن، فــإّن ذلــك يقتضــي خضــوع إدارتــه 
وأعمالــه لقيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم املســاءلة امللزمــة للقطــاع العــام مــن أجــل حتصينــه ضــد اســتغال الســلطة 
املمنوحــة للقائمــن عليــه مــن أعضــاء منتخبــن وموظفــن معّينــن، وذلــك يف إطــار سياســة معتمــدة لتعزيــز النزاهــة والوقايــة 

مــن الفســاد. 

إّن الهــدف االســتراتيجّي ألعمــال اجملالــس احملليــة هــو تنميــة اجملتمــع احمللــي، وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة وتطويرهــا 
بصــورة مّطــردة، مــن خــال اّتبــاع أســاليَب دميوقراطيــة تعتمــد علــى املشــاركة والشــفافية يف نطــاق اجمللــس احمللــّي، واجملتمــع 
، واملؤسســات العامــة واخلاصــة. وكاســتنتاج أساســي يعتمــد حتقيــق النزاهــة والشــفافية ومكافحة الفســاد يف البلديات،  احمللــيّ

وكمــا هــو احلــال يف جميــع املرافــق العامــة1. 

إثــر نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 وبشــكل خــاص بعــد تشــكيل اجمللــس التشــريعي عــام 1996 واعتمــاد قانــون 
احلكــم احمللــي عــام 1997 الــذي حــد عاقــة الهيئــات احملليــة بالســلطة احملليــة باعتمــاد مبــدأ االنتخابــات الدوريــة مــن قبــل 
املواطنــن الختيــار ممثليهــم يف مجالــس تلــك الهيئــات، صــار لزامــاً علــى رئيــس وموظفــي  هــذه املؤسســات ومــن مســؤولياتها 
ــة  ــر للمواطــن الصاحي ــي توّف ــح الت ــزام مبجموعــة مــن األنظمــة واللوائ والتزاماتهــا جتــاه اجمللــس املنتخــب واملواطنــن االلت
ــى  ــة إل ــن املســاءلة الرســمية إضاف ــززه مســتوى م ــون ويع ــه القان ــا وممارســاتها مبنظــور يحكم ــى عمله ــاع عل واحلــّق باالّط
املســاءلة اجملتمعيــة علــى أعمــال هــذه املؤسســات. وباالنطــاق مــن التزامهــا مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة اعتمــدت 
معظــم الهيئــات احملليــة مدّونــاِت ســلوٍك لعملهــا، لتعبــر عــن التزامهــا األخاقــي الطوعــي مببــادئ هــذه املدّونــات. كمــا بــادرت 

العديــُد مــن هــذه الهيئــات لاّطــاع واالســتعانة بنظــم مســاءلة مجتمعيــة وخضعــت ملتابعــة وتقييــم لقيــاس أدائهــا.

ــات للممارســة  ــات ومعيق ــات وجــود حتدي ــن الهيئ ــع عــدد م ــان لواق ــاف أم ــي أجراهــا ائت ــر الت ــج التقاري ــرت نتائ ــد أظه وق
الشــفافة لألعمــال وذلــك ألســباب متعــددة بعضهــا يتعلــق بجوانــب القصــور يف شــمول أحــكام قانــون الهيئــات احمللّيــة لهــذه 
املفاهيــم، أو حملدودّيــة القــدرات التنظيميــة، أو لفعاليــة أو ضعــف ثقافــة اإلفصــاح كممارســة ونهــج يلتــزم فيــه صّنــاع القــرار 

يف القطــاع العــام تاريخيــاً ويشــمل ذلــك هــذه الهيئــات بشــكل مباشــر مــن مجلــس الهيئــة ورئيســها أو أيٍّ منهمــا.

وينــاط مبجلــس الهيئــة احملليــة عــدد مــن الوظائــف والصاحيــات والســلطات التــي حددتهــا املــادة )15( مــن قانــون الهيئــات 
ــة، حيــث يحــّق للمجلــس أن ميارســها مباشــرة  ــة احمللّي ــه ضمــن حــدود منطقــة الهيئ ــة رقــم )1( لعــام 1997م وتعديات احمللي
بواســطة 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 ثــاث ســنوات. كمــا وأجــازت جمللــس الهيئــة أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا 

امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات ملــدة تزيــد عــن ثــاث ســنوات شــريطة موافقــة الوزيــر.

ويســّهل تبّنــي سياســة الشــفافية ونشــر املعلومــات واإلفصــاح عــن الوثائــق يف عمــل الهيئــات احملليــة عمليــة  املشــاركة واملســاءلة 
ــى أّن النشــر يســاهم يف  كشــف حــاالت  ــي  واإلعــام، فباإلضافــة إل ــل املواطنــن واجملتمــع احملل ــاً  مــن قب واحملاســبة الحق
تضــارب املصالــح مــا يعــزز واقــع الــردع ملمارســته، وبالتالــي يقلــل مــن فــرص الفســاد، فــإّن  ممارســة كبار املســؤولن لسياســيات 
الشــفافية واإلفصــاح تســهم يف تعزيــز وتقويــة ثقــة املواطــن بالهيئــة احمللّيــة ومســؤوليها يف كل مــا يتعلــق بأعمالهــم، خاصــة يف 
الشــأن املالــي واإلداري، كأن تلتــزم الهيئــة، وباســتمرار، بنشــر املوازنــة الســنوية، والتقاريــر املاليــة، والتقاريــر اإلداريــة، واخلطــة 
ــات التوظيــف،  ــات الســلوك، وإعان ــة العمــل، واألنظمــة واإلجــراءات، ومدّون ــي، وأدّل االســتراتيجية، وقــرارات اجمللــس احملل
وإعانــات العطــاءات. وال بــأس أن متتــد عمليــات النشــر لتشــمل الســيرة الذاتيــة لرئيــس اجمللــس احمللــّي، وجــدول أعمــال 
اجتماعــات اجمللــس، وقراراتــه، وهيكلّيــة الهيئــة احملليــة، وكيفّيــة االتصــال مــع رؤســاء الدوائــر واألقســام اخملتلفــة. إذ تشــكل 

هــذه البنــود مبجموعهــا مــا ميكــن تســميته بــــ "مؤّشــرات الشــفافية"2.

 1 الداعور، إسام، مدى تطبيق معايير احلوكمة اجليدة يف بلديات الضفة الغربية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليل، 2008م، ص ص 51-50.
2 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير مؤّشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية املصنفة )c( يف الضفة الغربية، 2019م، ص ص 7-6.
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◄ مقدمة:

تلعــب الهيئــات احملليــة دوراً هامــاً يف اجملتمــع الفلســطيني، ومتّثــل علــى اختــاف مســتوياتها الشــّق الثانــي للحكــم الــذي يُعــَرف 
باســم احلكــم احمللــي، ويقــوم بتقــدمي عــدد متنــوع مــن اخلدمــات العامــة للمواطنــن، وفقــاً للتشــريعات ذات العاقــة وباالســتناد 
إلــى قواعــد وأنظمــة ماليــة وإداريــة. ونظــراً الرتبــاط مهامــه باحلقــوق املباشــرة للمواطنــن، فــإّن ذلــك يقتضــي خضــوع إدارتــه 
وأعمالــه لقيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم املســاءلة امللزمــة للقطــاع العــام مــن أجــل حتصينــه ضــد اســتغال الســلطة 
املمنوحــة للقائمــن عليــه مــن أعضــاء منتخبــن وموظفــن معّينــن، وذلــك يف إطــار سياســة معتمــدة لتعزيــز النزاهــة والوقايــة 

مــن الفســاد. 

إّن الهــدف االســتراتيجّي ألعمــال اجملالــس احملليــة هــو تنميــة اجملتمــع احمللــي، وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة وتطويرهــا 
بصــورة مّطــردة، مــن خــال اّتبــاع أســاليَب دميوقراطيــة تعتمــد علــى املشــاركة والشــفافية يف نطــاق اجمللــس احمللــّي، واجملتمــع 
، واملؤسســات العامــة واخلاصــة. وكاســتنتاج أساســي يعتمــد حتقيــق النزاهــة والشــفافية ومكافحة الفســاد يف البلديات،  احمللــيّ

وكمــا هــو احلــال يف جميــع املرافــق العامــة1. 

إثــر نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 وبشــكل خــاص بعــد تشــكيل اجمللــس التشــريعي عــام 1996 واعتمــاد قانــون 
احلكــم احمللــي عــام 1997 الــذي حــد عاقــة الهيئــات احملليــة بالســلطة احملليــة باعتمــاد مبــدأ االنتخابــات الدوريــة مــن قبــل 
املواطنــن الختيــار ممثليهــم يف مجالــس تلــك الهيئــات، صــار لزامــاً علــى رئيــس وموظفــي  هــذه املؤسســات ومــن مســؤولياتها 
ــة  ــر للمواطــن الصاحي ــي توّف ــح الت ــزام مبجموعــة مــن األنظمــة واللوائ والتزاماتهــا جتــاه اجمللــس املنتخــب واملواطنــن االلت
ــى  ــة إل ــن املســاءلة الرســمية إضاف ــززه مســتوى م ــون ويع ــه القان ــا وممارســاتها مبنظــور يحكم ــى عمله ــاع عل واحلــّق باالّط
املســاءلة اجملتمعيــة علــى أعمــال هــذه املؤسســات. وباالنطــاق مــن التزامهــا مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة اعتمــدت 
معظــم الهيئــات احملليــة مدّونــاِت ســلوٍك لعملهــا، لتعبــر عــن التزامهــا األخاقــي الطوعــي مببــادئ هــذه املدّونــات. كمــا بــادرت 

العديــُد مــن هــذه الهيئــات لاّطــاع واالســتعانة بنظــم مســاءلة مجتمعيــة وخضعــت ملتابعــة وتقييــم لقيــاس أدائهــا.

ــات للممارســة  ــات ومعيق ــات وجــود حتدي ــن الهيئ ــع عــدد م ــان لواق ــاف أم ــي أجراهــا ائت ــر الت ــج التقاري ــرت نتائ ــد أظه وق
الشــفافة لألعمــال وذلــك ألســباب متعــددة بعضهــا يتعلــق بجوانــب القصــور يف شــمول أحــكام قانــون الهيئــات احمللّيــة لهــذه 
املفاهيــم، أو حملدودّيــة القــدرات التنظيميــة، أو لفعاليــة أو ضعــف ثقافــة اإلفصــاح كممارســة ونهــج يلتــزم فيــه صّنــاع القــرار 

يف القطــاع العــام تاريخيــاً ويشــمل ذلــك هــذه الهيئــات بشــكل مباشــر مــن مجلــس الهيئــة ورئيســها أو أيٍّ منهمــا.

وينــاط مبجلــس الهيئــة احملليــة عــدد مــن الوظائــف والصاحيــات والســلطات التــي حددتهــا املــادة )15( مــن قانــون الهيئــات 
ــة، حيــث يحــّق للمجلــس أن ميارســها مباشــرة  ــة احمللّي ــه ضمــن حــدود منطقــة الهيئ ــة رقــم )1( لعــام 1997م وتعديات احمللي
بواســطة 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 ثــاث ســنوات. كمــا وأجــازت جمللــس الهيئــة أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا 

امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات ملــدة تزيــد عــن ثــاث ســنوات شــريطة موافقــة الوزيــر.

ويســّهل تبّنــي سياســة الشــفافية ونشــر املعلومــات واإلفصــاح عــن الوثائــق يف عمــل الهيئــات احملليــة عمليــة  املشــاركة واملســاءلة 
ــى أّن النشــر يســاهم يف  كشــف حــاالت  ــي  واإلعــام، فباإلضافــة إل ــل املواطنــن واجملتمــع احملل ــاً  مــن قب واحملاســبة الحق
تضــارب املصالــح مــا يعــزز واقــع الــردع ملمارســته، وبالتالــي يقلــل مــن فــرص الفســاد، فــإّن  ممارســة كبار املســؤولن لسياســيات 
الشــفافية واإلفصــاح تســهم يف تعزيــز وتقويــة ثقــة املواطــن بالهيئــة احمللّيــة ومســؤوليها يف كل مــا يتعلــق بأعمالهــم، خاصــة يف 
الشــأن املالــي واإلداري، كأن تلتــزم الهيئــة، وباســتمرار، بنشــر املوازنــة الســنوية، والتقاريــر املاليــة، والتقاريــر اإلداريــة، واخلطــة 
ــات التوظيــف،  ــات الســلوك، وإعان ــة العمــل، واألنظمــة واإلجــراءات، ومدّون ــي، وأدّل االســتراتيجية، وقــرارات اجمللــس احملل
وإعانــات العطــاءات. وال بــأس أن متتــد عمليــات النشــر لتشــمل الســيرة الذاتيــة لرئيــس اجمللــس احمللــّي، وجــدول أعمــال 
اجتماعــات اجمللــس، وقراراتــه، وهيكلّيــة الهيئــة احملليــة، وكيفّيــة االتصــال مــع رؤســاء الدوائــر واألقســام اخملتلفــة. إذ تشــكل 

هــذه البنــود مبجموعهــا مــا ميكــن تســميته بــــ "مؤّشــرات الشــفافية"2.

 1 الداعور، إسام، مدى تطبيق معايير احلوكمة اجليدة يف بلديات الضفة الغربية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليل، 2008م، ص ص 51-50.
2 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير مؤّشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية املصنفة )c( يف الضفة الغربية، 2019م، ص ص 7-6.
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قــد ال تولــي التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة بــإدارة احلكــم احمللــّي، اهتمامــاً مببــادئ الشــفافية، فمثــًا تنــّص املــادة )8( مــن 
قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لعــام 1997 املتعلقــة بجلســات مجالــس الهيئــات احملليــة علــى أّنــه يجــوز للمجلــس أن يســمح 
ألّي شــخص بحضــور أّي جلســة مــن جلســاته إذا قــرر ذلــك أكثريــة أعضائــه احلاضريــن للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع، وهــذا 
النــص يعنــي أّن حضــور املواطنــن الجتماعــات مجالــس الهيئــات احملليــة ممكــن لكّنــه مقّيــد بقــرار مــن اجمللــس احمللــي، حيــث 
إّن املبــدأ يتيــح احلضــور وميكــن تنظيمــه ولكــن بــدون قيــود مشــددة مثــل موافقــة ثلثــي أعضــاء اجمللــس، واألفضــل مثــًا أن 
تتــم الدعــوة بنــاًء علــى طلــب ثلــث أعضــاء اجمللــس . كمــا أّن املــاّدة )36( مــن القانــون، التــي تنــص علــى إعــداد التقريــر الســنوي 
ــك بالنســبة  ــر الّطــاع املواطنــن. وكذل ــى نشــر التقري ــي، ال تنــص صراحــة عل ــر احلكــم احملل ــى وزي ــه إل وإرســال نســخة من
للموازنــة الســنوية )مــادة 31(، واحلســاب اخلتامــي )مــادة 32(، حيــث يُتَطلَّــُب إقرارهمــا مــن اجمللــس احمللــي ومصادقــة الوزيــر 
عليهمــا، دون اإلشــارة إلــى موضــوع النشــر3.  ولكــن مــن املمكــن للمجلــس أن يتبنــى النشــر دون مخالفــة القانــون ألّن 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 مبكافحــة الفســاد، وتفعيــل 
آليــات املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة لديهــا. ويأتــي هــذا االهتمــام مــن ائتــاف أمــان نظــراً ألهميــة الــدور الــذي تلعبــه الهيئــات 
ــددة  ــاة املتع ــي تشــمل مجــاالت احلي ــن، الت ــة للمواطن ــات اليومي ــن اخلدم ــد م ــدمي العدي ــا املســؤولة عــن تق ــة بوصفه احمللّي
والضروريــة. حيــث تقــوم الهيئــات احملليــة بــإدارة أعمــال إيــرادات ونفقــات الهيئــة، وتتولــى إعــداد وطــرح وإقــرار 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 االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، اســتمراراً لتعزيــز الشــفافية يف عمــل 

الهيئــات احمللية.

الهدف العام للتقرير 
ــة، لقيــاس مســتوى  ــة محليــة يف الضفــة الغربي ــة الفلســطينية يف 17 هيئ ــات احمللي يهــدف مؤشــر الشــفافية يف أعمــال الهيئ
الشــفافية يف تلــك الهيئــات احملليــة مبــا يخــدم تطويــر أدائهــا وبلــورة توصيــات تســهم يف ســّد الفجــوات والثغــرات التــي تعيــق 

وتؤثــر علــى مســتوى شــفافيتها.

◄ منهجية إعداد التقرير
مــن أجــل حتقيــق هــدف التقريــر، مّت حتديــد احملــاور واألســئلة ذات العاقــة باملؤشــرات بعــد حتديــد عّينــة الهيئــات احملليــة 

املســتهدفة، ثــم مّت البــدء بإعــداد التقريــر وتطبيــق املؤّشــر عبــر جمــع املعلومــات مــن خــال اآلليــات اآلتيــة:
 ● الدخــول إلــى املواقــع اإللكترونيــة للهيئــات احملليــة، وصفحاتهــا علــى الفيســبوك، والبحــث يف بياناتهــا؛ لفحــص مــدى نشــرها 
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3 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، نظام تقييم النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بيئة النزاهة يف بلدية رام اهلل »دراسة حالة«، 2014م، ص 33.
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عّينة الهيئات احمللية التي يشملها التقرير 

يشمل هذا التقرير عّينة من البلديات الفلسطينية تغطي 17 هيئة محلية من الضفة الغربية، موضحة وفق اجلدول اآلتي:
جدول رقم )1(: عّينة التقرير

فحص مبادئ الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية 
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 املواطنــن باحلصــول علــى كّل املعلومــات 
   العامــة املتصلــة بأعمــال الهيئــة احملليــة، بطريقــة تلقائيــة ودون احلاجــة لتبريــر أو إثبــات مصلحــة خاصــة للحصــول عليهــا، 

  والتأكيد على أّن الهيئة التي تقرر حجب املعلومة ينبغي أن تتحمل املسؤولية عن هذا احلجب.
 ● ســهولة احلصــول علــى املعلومــات ومــدى فعاليــة تقــدمي هــذه املعلومــات علــى أرض الواقــع: علــى الهيئــة احملليــة جمــع 
   املعلومــات بشــكل دائــم وحفظهــا وحتديثهــا، مثــل املعلومــات عــن أعضــاء اجمللــس احمللــي )الســير الذاتيــة، واإلفصــاح عــن 
   الذمــة املاليــة واملمتلــكات(، ومعلومــات عــن عمليــة اتخــاذ القــرارات )الســابقة واحلاليــة واملســتقبلية(، ومعرفــة أصحــاب املصلحــة أو 

  ذوي العاقة احمللين والدولين، ومعلومات عن القرارات واخملرجات مثل التقارير املالية واإلدارية والتعيينات وقضايا التخطيط.
● املعلومات املتاحة ذات جدوى جيدة وتكلفة معقولة: إذ يجب أن تكون املعلومات صحيحة وشاملة ومحدثة يف حينه.

مؤّشر الشفافية الدولي )مقياس الشفافية(
ــة مــن خــال  ــات احمللي ــى مــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئ ــى التعــرف عل ــي بشــكل أساســي إل ــر الشــفافية الدول يهــدف مؤّش
التزامهــا بسياســات ومبــادئ اإلفصــاح وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعملهــا، إضافــة إلــى أّنــه يقــوم بتزويــد الباحثــن واخملتّصــن 
يف الفــروع اخملتلفــة بــأدوات متكنهــم مــن قيــاس مــدى التــزام الهيئــات احملليــة يف عملهــا بسياســات ومبــادئ الشــفافية 

ــزم بــه القانــون. واإلفصــاح عــن املعلومــات ضمــن مــا يتيحــه أو يل

أهداف التقرير 
يهدف التقرير بشكل محدد إلى:

● تقييم مدى توّفر املعلومات املتعلقة بالهيئات احمللية والتعرف على نقاط القوة ومواطن الضعف يف اإلفصاح عنها.
● خلق التنافس وتشجيع الهيئات احمللية على نشر املعلومات، بهدف اّتباع أفضل املمارسات السليمة بهذا الشأن.

● بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية بالتعاون مع الهيئة املستهدفة.

األبعاد الرئيسية للمقياس
 جــرى تطبيــق )44( ســؤاالً وارداً يف املقيــاس علــى الهيئــات احملليــة املســتهدفة، جلمــع املعلومــات ذات العاقــة واملتوفــرة يف 

)املواقــع اإللكترونيــة وغيرهــا مــن وســائل جمــع ونشــر املعلومــات(، وذلــك كمــا يلــي:
ــذي وتشــمل )الســيرة  ــاز التنفي ــي املنتخــب ومســؤولي اجله ــس احملل ــع املســؤولن، وتكــون عــن اجملل ــق بجمي  ● معلومــات تتعل

  الذاتية، واإلفصاح عن الذمم املالية(.
 ● معلومــات تتعلــق بــإدارة وممارســة املســؤولن ملهامهــم وحتقيــق أهدافهــم، وتتضمــن أّيــة معلومــات عــن عمليــة اتخــاذ القــرارات 
   مبــا يشــمل التخطيــط االســتراتيجي، واخلطــط العمليــة، ومشــاركة املواطنــن وإدماجهــم يف عمــل الهيئــة احملليــة، إضافــة 

  إلى املعلومات اخلاصة بذوي املصلحة.

البلديات
بيرزيترام اهللقلقيليةعنبتا

بيت حلمسلفيتجننيالبيرة 
اخلليل نابلس بيت جاال
حلحولطوباسطولكرم

بيتونياأريحادورا-اخلليل
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 ● معلومات عن ممارسة املهام، وتشمل أّية معلومات حول التعليمات، والقرارات، واإلدارة املالية، وإجراءات التعين، والتخطيط 
  والتنظيم، باإلضافة إلى قضايا أخرى ذات شأن بالتعامل مع اجلمهور مثل اخلدمات، وشروط احلصول عليها، والضرائب.

أداة وأسئلة املؤّشر )املقياس(
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

 وقد مّت تصحيح فقرات )املقابلة( وفق مقياس ليكرت املعتمد:
جدول رقم )3(: تصحيح سلّم الدرجات

ومّت تعديــل األداة لتتناســب مــع الواقــع الفلســطيني وذلــك بتعديــل بعــض األســئلة أو حذفهــا، وفيمــا يلــي محــاور املؤّشــرات 
ــة: جدول رقم )4(: جدول مؤّشرات التقريراخلمســة ومكوناتهــا الفرعي

بدرجة متدّنية جدًابدرجة متدّنيةبدرجة متوسطةبدرجة عاليةبدرجة عالية جدًا
43210

مفتاح التصحيح ملقياس ليكرت )اخلماسي(التقدير
0.00-0.80ضعيف- بدرجة متدّنية جدًا

0.81-1.61مقبول- بدرجة متدّنية
1.62-2.42جيد- بدرجة متوسطة

2.43-3.23جيد جدًا- بدرجة عالية
.3.24-004ممتاز- بدرجة عالية جدًا

احملوراألول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة لها )12 مؤّشرًا( 
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 اجمللس احمللي املنتخب.
قائمة بأعضاء اجمللس احمللي. 

جدول اجتماعات اجمللس احمللي وخاصة االجتماع القادم ويشمل )الساعة والتاريخ واملكان(.
قرارات اجتماعات اجلهاز التنفيذي أو اجمللس احمللي خال العامْن املاضيْن.

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

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

مدّونات سلوك ألعضاء اجملالس احمللية واملوظفن. 
اخلطة االستراتيجية للسنوات )5-3(.

التقرير اإلداري السنوي/تقرير اإلجنازات.
خطة مكافحة 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 وممتلكات الهيئة احمللية )الطرق، والشوارع، واألبنية... إلخ(.
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قائمة اجلمعيات، والشركات التي ساهمت الهيئة احمللية بشكل أساسي يف تشكيلها.
 احملور الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية )8 مؤّشرات( 

موازنة العام احلالي. 
املوازنة املفّصلة للعام احلالي.

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

كافة التعديات التي أُجريت على املوازنة احلالية.
الدين العام.

الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزّودي اخلدمات واملقاولن.
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.

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

أسماء اخلاسرين من املقاولن أو املتقدمن 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 شبكات 
الطرق والنقل، ومعّدات البلدية، واستخراج املياه وأنظمة إمدادها، ونظام مياه الصرف الصحي واالتصاالت وغيرها 

من البنى 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 والشخصيات املعنوية واألموال املستملكة )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 متلكها البلدية سواء باالستخدام أو حقوق التطور احلضري )أي التراخيص املمنوحة 

لاستخدام أو البناء يف األراضي اململوكة من قبل البلدية(.

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

العالمةاحلالة
يُشَطب السؤال وال يُحَسب يف املعّدليف حال عدم االنطباق.

تُعطى العامة الكاملة )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(

تُعطى العامة )0(يف حال لم تُنَشر املعلومة بأّية وسيلة كانت وكان فيها نٌصّ قانوني.

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 واملوّردون لها.

سياسة املشتريات العامة »وثيقة العطاءات« )طلبات الشراء، والعروض، والعطاءات(.

حجم العمل اإلضايف لكّل عقد عمل. 
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قائمة اجلمعيات، والشركات التي ساهمت الهيئة احمللية بشكل أساسي يف تشكيلها.
 احملور الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية )8 مؤّشرات( 

موازنة العام احلالي. 
املوازنة املفّصلة للعام احلالي.

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

كافة التعديات التي أُجريت على املوازنة احلالية.
الدين العام.

الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزّودي اخلدمات واملقاولن.
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.

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

أسماء اخلاسرين من املقاولن أو املتقدمن 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 شبكات 
الطرق والنقل، ومعّدات البلدية، واستخراج املياه وأنظمة إمدادها، ونظام مياه الصرف الصحي واالتصاالت وغيرها 

من البنى 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 والشخصيات املعنوية واألموال املستملكة )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 متلكها البلدية سواء باالستخدام أو حقوق التطور احلضري )أي التراخيص املمنوحة 

لاستخدام أو البناء يف األراضي اململوكة من قبل البلدية(.

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

العالمةاحلالة
يُشَطب السؤال وال يُحَسب يف املعّدليف حال عدم االنطباق.

تُعطى العامة الكاملة )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(

تُعطى العامة )0(يف حال لم تُنَشر املعلومة بأّية وسيلة كانت وكان فيها نٌصّ قانوني.

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 واملوّردون لها.

سياسة املشتريات العامة »وثيقة العطاءات« )طلبات الشراء، والعروض، والعطاءات(.

حجم العمل اإلضايف لكّل عقد عمل. 
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 ◄ اإلطــار التطبيقــي لتقريــر مؤّشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية 
         )حتليل البيانات(

احملور األول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة لها

تُظهــر نتائــج احملــور األول املتعلــق باملعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن للبلديــات اخملتلفــة مســتوى اإلفصــاح والنشــر 
للمعلومــات التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور، إذ تُْظِهــُر املؤّشــرات أو األســئلة املتعلقــة باملعلومــات حــول جهــات االتصــال، 
ومراكــز تقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات يف الهيئــة احملليــة، وحــول نشــر ســاعات دوام الهيئــة احملليــة، وقائمــة بأعضــاء 
اجمللــس البلــدي أّنهــا ذات درجــة عاليــة. وتَبــرز فيهــا نقــاط القــوة للبلديــة مــن حيــث النشــر واإلفصــاح. حيــث كان واضحــاً مــن 
خــال تصّفــح املواقــع اإللكترونيــة للبلديــات بشــكل عــام، واملقابــات أّنهــا تنشــر ســاعات الــدوام علــى صفحاتهــا علــى موقــع 
ــة يف مركــز خدمــات اجلمهــور ومــن خــال الشاشــات  التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك وكذلــك مــن خــال النشــرات املعلّق
اإللكترونيــة فيمــا أفــادت بعــض البلديــات أّن النشــر يتــم علــى مدخــل البلديــة وقــد يكــون اإلعــان أحيانــاً يف احملطــات احملليــة. 
كمــا يتــم، يف حــاالت تغييــر ســاعات الــدوام لظــروف اســتثنائية كجائحــة كورونــا، اإلعــان عــن هــذا التغييــر بالوســائل ســابقة 
الذكــر، كمــا بــرز أيضــاً اإلفصــاح عــن آليــة تقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات كنقطــة قــوة ألغلــب البلديــات؛ فهنــاك صنــدوق 
لتقــدمي الشــكاوى يف مقــّر البلديــة، فضــًا عــن إمكانيــة تقــدمي الشــكاوى مــن خــال املواقــع اإللكترونيــة للبلديــات، ففــي أغلــب 
البلديــات هنــاك أيقونــة ومــكان مخصــص لتقــدمي طلــب شــكوى أو اعتــراض، كمــا باإلمــكان فعــل ذلــك عبــر مراســات وســائل 
التواصــل االجتماعــي )الفيــس بــوك، واإلنســتغرام ، والواتســاب(، وعبــر االتصــاالت الهاتفيــة ومــن خــال التعليــق علــى صفحــة 

البلدية. 
ــم،  ــات االتصــال به ــْن الســابقْن، وأســماء رؤســاء األقســام ومعلوم ــدي  للعام ــس البل ــرارات اجملل ــق بنشــر ق ــا يتعل ــا فيم أم
والســيرة الذاتيــة لرئيــس الهيئــة، فقــد كانــت مقبولــة لكــن بدرجــة متدّنيــة، فهنــاك بعــض البلديــات التــي تقــوم بالفعــل بنشــر 
محاضــر االجتماعــات علــى صفحاتهــا الرســمية لكــن ليــس لــكّل األعــوام، فهــي تقتصــر علــى عــام واحــد فقــط، أو عامــْن، 
فيمــا ال ينشــر بعضهــا كافــة القــرارات، أو أّنهــا تكــون منشــورة لكــن ليســت لهــا أيقونــة خاصــة بهــا ميكــن مــن خالهــا االّطــاع 
بســهولة علــى كافــة القــرارات اخلاصــة باألعــوام الســابقة، كمــا أّن البعــض يقــوم بالنشــر علــى صفحــات الفيــس بــوك، حيــث 
ــوك، كمــا أّن  ــى صفحــات الفيــس ب ــة البحــث  عل ال يكــون مــن الســهل الوصــول لكافــة القــرارات لألعــوام الســابقة، لصعوب

صفحــات بعــض البلديــات تنشــر بشــكل مختصــر محاضــر االجتماعــات وال تُظهــر كافــة التفاصيــل. 

ــْم  ــم يَُق ــات بالنشــر، فيمــا ل ــق بأســماء رؤســاء األقســام ومعلومــات االتصــال بهــم، فقــد التزمــت بعــض البلدي أمــا فيمــا يتعل
معظمهــا بنشــر األســماء ومعلومــات االتصــال اخلاصــة برؤســاء األقســام؛ بحجــة أّن فكــرة اإلعــان عــن هواتــف وبريــد املــدراء 
يُخــرج ســير اإلجــراءات عــن مســارها، إضافــًة إلــى أّن هــذا العمــل يُعتبــر اعتــداًء علــى خصوصيــة املوظــف، مــن خــال عــدم 
ــة -ودون  ــر احليوي ــدراء الدوائ ــن م ــر م ــي كثي ــث يعان ــل الرســمي، حي ــت العم ــم خــارج وق ــات اتصاله ــن وأوق ــط املواطن ضب
إعــان عــن معلومــات االتصــال بهــم- مــن االتصــاالت لاستفســار بأوقــات حرجــة يكــون املديــر فيهــا بحاجــة إلجــراء اتصــاالت 
ضروريــة للوقــوف علــى عمــل طــارئ، يف حــن بــررت إحــدى البلديــات أّن أرقــام رؤســاء األقســام تُعطــى لــكلِّ مــن لــه أّي معاملــة 

مــن أجــل املتابعــة إن لــزم األمــر، مضيفــة أّن املتابعــة تتــم  باألصــل عبــر القنــوات الرســمية. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالســيرة الذاتيــة لرئيــس الهيئــة، فيــرى البعــض أّن جغرافيــة البلديــة صغيــرة نوعــاً مــا وأّن رئيــس البلديــة 
معــروف بشــكل بديهــي ألهــل البلــدة أو املدينــة، فيمــا يــرى البعــض اآلخــر أّن الســيرة الذاتيــة تكــون معلومــة ضمــن احلملــة 

االنتخابيــة للمنطقــة قبــل توليــه منصــب الرئاســة.

أمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن املمتلــكات اخلاصــة برئيــس الهيئــة، ودخلــه، وســجل املصالــح املاليــة اخلاصــة لرئيــس الهيئــة 
أو أقاربــه املباشــرين، فــا يوجــد نشــر لهــذه املعلومــات، وقــد بينــت املقابــات، أّنــه يتــم تســليم إقــرارات الذمــة املاليــة لهيئــة 
مكافحــة الفســاد كمتطلــٌب قانونــٌي ، حيــث ال يوجــد نــص تشــريعي يف القوانــن واألنظمــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة أو 

أحــكام مدّونــة الســلوك تنــص علــى نشــر هــذه اإلقــرارات. 

وأمــا فيمــا يتعلــق بأرقــام رؤســاء البلديــات واألعضــاء، فــا تلتــزم بعــض البلديــات أحيانــاً بالنشــر واإلفصــاح عنهــا بشــكل مباشــر 
ودائــم، ويعــزى ذلــك لنفــس الســبب الســابق وهــو معرفــة النــاس واملواطنــن واجملتمــع احمللــي لرؤســاء وأعضــاء الهيئــة احملليــة 
وبالتالــي فهــم معروفــون تلقائيــاً وباإلمــكان التواصــل معهــم بطــرق شــتى، وخاصــة يف البلــدات الصغيــرة، ويف أحيــان أخــرى يتــم 

تبريــر عــدم النشــر بأّنــه مــن املمكــن التواصــل مــع البلديــة عبــر أرقامهــا الرســمية ويتــم التحويــل للرئيــس أو العضــو املقصــود.
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وفيمــا يتعلــق بجــدول االجتماعــات القادمــة للمجلــس احمللــي، ظهــر أّن مــا يُنشــر يف هــذا اجلانــب هــو االجتمــاع األســبوعي 
للمجلــس البلــدي فقــط، فيمــا ال يتــم نشــر تفاصيــل االجتماعــات القادمــة للمجلــس البلــدي بجــدول ملواعيدهــا أو اإلعــان 
عــن أوقــات انعقادهــا مســبقاً. ويبــرر البعــض ذلــك بــأنَّ االجتماعــات التــي تُنشــر هــي فقــط مــا تتعلــق مواضيعهــا ومخرجاتهــا 
باملواطنــن ومتســهم بشــكل مباشــر، فيتــم إعامهــم بانعقــاد مثــل هــذه االجتماعــات وهــذا مــا يتعلــق بالدعــوة لاجتمــاع 
ــى مناقشــة سياســات واســتراتيجيات وقــرارات داخليــة  األســبوعي للمجلــس البلــدي، فيمــا تتركــز االجتماعــات األخــرى عل
ضمــن اجمللــس البلــدي لذلــك ال يتــم اإلفصــاح عــن مواعيدهــا، وتضيــف بعــض البلديــات أّنــه قــد تطــرأ بعــض التغييــرات علــى 

جــدول االجتماعــات.
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، دون توضيــح ســبب عــدم النشــر، يف حــن بــررت إحــدى الهيئــات احملليــة عــدم 
اإلفصــاح عــن هــذه املعلومــات بــأّن ذلــك يتــّم جتنبــاً خللــق الفوضــى واللجــوء إلــى التبريــر ملــاذا هــذه الفئــة الوحيــدة املنتفعــة.

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

قائمة 
بأسماء 

الجمعيات 
والمؤسسات 
واألشخاص 
المنتفعين 
من الهيئة 

المحلية

معلومات 
حول جهات 
االتصال، 

ومراكز تقديم 
الشكاوى 

واالعتراضات 
في الهيئة 
المحلية

ساعات 
دوام 
الهيئة 
المحلية

قرارات 
اجتماعات 
الجهاز 
التنفيذي 

أو المجلس 
المحلي 
خالل 

العامْين 
الماضيْين

جدول 
اجتماعات 
المجلس 
المحلي 
وخاصة 
االجتماع 
القادم 
ويشمل 
)الساعة 
والتاريخ 
والمكان(

قائمة 
بأعضاء 
المجلس 
المحلي

معلومات 
االتصال 
بأعضاء 
ورئيس 
المجلس 
المحلي 
المنتخب

أسماء 
رؤساء 
األقسام 

في الهيئة 
المحلية 

ومعلومات 
االتصال 

بهم )البريد 
اإللكتروني 

وأرقام 
هواتفهم(

سجّل 
المصالح 
المالية 
الخاصة 
لرئيس 
الهيئة 
المحلية 
أو أقاربه 
المباشرين

اإلفصاح 
عن دخل 
رئيس 
الهيئة 
المحلية 
)بيان 
سنوي 

عن دخل 
رئيس 
البلدية(

اإلفصاح 
عن 

الموجودات 
والممتلكات 
الخاصة 
برئيس 
الهيئة 
المحلية 

بحد أقصى 
4 سنوات 

ماضية

السيرة 
الذاتية 
لرئيس 
الهيئة 
المحلية

البلدية/ 
أسئلة 

المؤّشر 
األول

0 4 4 0 0 4 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 طولكرم
0 0 4 4 0 4 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 قلقيلية
0 4 4 0 0 4 4 4 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 جنين
0 4 4 4 0 0 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 نابلس
0 0 0 0 0 0 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 طوباس
0 4 4 0 0 0 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 أريحا
0 4 4 4 0 4 0 4 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 رام هللا
0 0 4 4 4 0 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 سلفيت
4 4 4 0 0 2 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 3 الخليل
0 4 4 0 0 4 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 حلحول
0 4 4 0 4 0 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 بيتونيا
0 0 0 4 0 0 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 بيرزيت
4 4 4 0 0 4 0 4 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 بيت لحم
4 4 0 0 0 4 2 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 عنبتا
0 4 4 0 0 4 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 البيرة
0 4 4 0 0 4 0 4 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 بيت جاال

0 0 0 0 0 4 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 دورا 
الخليل

0.71 2.824 3.059 1.18 0.471 2.47 0.353 0.94 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 1.59
المتوسط 

لكل 
البلديات
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وفيمــا يتعلــق بجــدول االجتماعــات القادمــة للمجلــس احمللــي، ظهــر أّن مــا يُنشــر يف هــذا اجلانــب هــو االجتمــاع األســبوعي 
للمجلــس البلــدي فقــط، فيمــا ال يتــم نشــر تفاصيــل االجتماعــات القادمــة للمجلــس البلــدي بجــدول ملواعيدهــا أو اإلعــان 
عــن أوقــات انعقادهــا مســبقاً. ويبــرر البعــض ذلــك بــأنَّ االجتماعــات التــي تُنشــر هــي فقــط مــا تتعلــق مواضيعهــا ومخرجاتهــا 
باملواطنــن ومتســهم بشــكل مباشــر، فيتــم إعامهــم بانعقــاد مثــل هــذه االجتماعــات وهــذا مــا يتعلــق بالدعــوة لاجتمــاع 
ــى مناقشــة سياســات واســتراتيجيات وقــرارات داخليــة  األســبوعي للمجلــس البلــدي، فيمــا تتركــز االجتماعــات األخــرى عل
ضمــن اجمللــس البلــدي لذلــك ال يتــم اإلفصــاح عــن مواعيدهــا، وتضيــف بعــض البلديــات أّنــه قــد تطــرأ بعــض التغييــرات علــى 

جــدول االجتماعــات.
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، دون توضيــح ســبب عــدم النشــر، يف حــن بــررت إحــدى الهيئــات احملليــة عــدم 
اإلفصــاح عــن هــذه املعلومــات بــأّن ذلــك يتــّم جتنبــاً خللــق الفوضــى واللجــوء إلــى التبريــر ملــاذا هــذه الفئــة الوحيــدة املنتفعــة.
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0 4 4 0 0 4 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 البيرة
0 4 4 0 0 4 0 4 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 4 بيت جاال

0 0 0 0 0 4 0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0 دورا 
الخليل

0.71 2.824 3.059 1.18 0.471 2.47 0.353 0.94 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 1.59
المتوسط 

لكل 
البلديات
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احملور الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية

تشــير نتائــج احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة للبلديــات اخملتلفــة إلــى مســتوى اإلفصــاح والنشــر للمعلومات 
التــي تتضمنهــا مؤّشــرات هــذا احملــور، حيــث بــرزت نقــاط  قــوة للبلديــات ولكــن بدرجــة متوســطة مــن حيــث النشــر واإلفصــاح 
فيمــا يتعلــق بالتقاريــر اإلداريــة الســنوية/ تقاريــر اإلجنــازات، وأظهــرت نتائــج تصفــح املواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي واملقابــات 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- إلجنازاتهــا  ــى التقاري ــة -مبعن ــر ســنوية متكامل ــات أخــرى نقطــة ضعــف لكونهــا ال تنشــر تقاري فيمــا شــّكل ذلــك يف بلدي

وأعمالهــا، وإّنــا يكــون النشــر كأخبــار يوميــة عبــر الفيســبوك إلجنازاتهــا. 

ومــن األمــور األخــرى التــي شــكلت نقطــة قــوة للبلديــات نشــرها لألنظمــة واإلجــراءات والتعليمــات واللوائــح املعمــول بهــا يف 
ــة  ــم ومفهوم ــون واضحــة لديه ــح لتك ــات واللوائ ــة والتعليم ــى األنظم ــاع عل ــن االّط ــون م ــن املواطن ــى يتمك ــك حت ــة، وذل الهيئ
وبهــدف إلزامهــم بالعمــل وفقــاً لهــا، باإلضافــة إلــى تقليــل حــدوث أّيــة إشــكاليات أو جتــاوزات لهــذه األنظمــة والتعليمــات مــن 

قبــل العاملــن يف البلديــة أو املتعاملــن معهــم.

ــة لكــن بدرجــة متدّنيــة يف بعــض  ــق بالنشــر حــول الضرائــب ورســوم اخلدمــات، فشــّكل هــذا األمــر نقطــة مقبول وفيمــا يتعل
البلديــات التــي تنشــر عبــر موقعهــا اإللكترونــي الرســمي معلومــات حــول كّل اخلدمــات التــي تقدمهــا برســومها صراحــة وبشــكل 
مباشــر، ال ســيما البلديــات التــي تنشــر دليــل خدمــات اجلمهــور وبــه كل التفاصيــل أو تلــك التــي تســتخدم اللوحــات اإلعانيــة 
للبلديــة يف مواقــع مختلفــة مــن املدينــة، أو تقــوم بنشــر خصومــات الرســوم علــى اخلدمــات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ع للمكلفــن موضحــة الرســوم والضرائــب لهــذه  وكذلــك تكــون اخلدمــات العامــة املقدمــة مربوطــة بالفاتــورة الســنوية التــي تــوزَّ
اخلدمــات. ويف حــال وجــود حاجــة لتعميــم ضمــن فتــرة زمنيــة فيتــم النشــر عبــر احملطــات احملليــة كمــا أفــادت بعــض البلديــات.

أّمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح والنشــر عــن جــرد ممتلــكات البلديــات مــن طــرق وشــوارع، فشــّكلت نشــر هــذه املعلومــات نقطــة 
ضعــف بدرجــة متدّنيــة جــداً، حيــث أشــارت بعــض البلديــات أّنــه يتــم النشــر مــن خــال امليزانيــة املدّققــة وأّن نشــرها باالســم 
ليــس لــه هــدف، فيمــا أشــارت بعــض البلديــات إلــى أّن املوضــوع قيــد التطويــر مــع صنــدوق دعــم البلديــات لتحديــث برنامــج 

حصــر االصــول الثابتــة األمــر الــذي يتيــح امكانيــة نشــرها بنــاًء علــى توجيهــات اجمللــس البلــدي.
وفيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن اجلمعيــات والشــركات التــي ســاهمت البلديــة بشــكل أساســي يف تشــكيلها، فــا وجــود ملثــل هــذه 

الشــركات واجلمعيــات وفقــاً للمقابــات.

جدول رقم )7( عامات مؤشرات احملور الثاني »اإلدارة العامة للهيئة احمللية«
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يف املقابــل بــرزت نقــاط ضعــف البلديــات يف مؤّشــرات يتضمنهــا هــذا احملــور كاإلفصاح والنشــر ملدّونات الســلوك، حيث أفادت 
نســبة كبيــرة مــن البلديــات أّنهــا ال تقــوم بنشــرها بشــكل علنــّي وتكتفــي بنشــرها داخليــاً )داخــل البلديــة فقــط للموظفــن(، فيمــا 

أشــارت بعــض البلديــات إلــى أّنــه ال توجــد لديهــا مدّونــات ســلوك خاصــة بأعضــاء اجمللــس البلدي. 

ــات، ويرجــع  ــب البلدي ــة جــداً يف أغل ــق بنشــر اخلطــة االســتراتيجية نقطــة ضعــف بدرجــة متدني ــر املتعل ــا شــّكل املؤّش  فيم
ذلــك وفــق مــا توصلــت لــه نتائــج التصفــح للمواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى أّن مــا ينشــر حــول اخلطــة 
االســتراتيجية يقتصــر علــى العــام 2021 أو 2022 فقــط وليــس للســنوات )3-5(، أو أّن 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 
ــن  ــة م ــع خلطــة مكافحــة الفســاد املعمم ــا تتب ــة بالنشــر، وأّنه ــر ملزم 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، فيمــا قالــت بعــض البلديــات إّنــه ال توجــد فيهــا مــن 

األســاس خطــة ملكافحــة الفســاد وتتبــع أيضــاً لتعليمــات الــوزارة يف هــذا اجملــال.

وأخيــراً وفيمــا يتعلــق باألنظمــة واإلجــراءات واللوائــح املعمــول بهــا يف الهيئــة احملليــة، شــّكل هــذا املؤشــر أيضــاً نقطــة قــوة 
بدرجــة متوســطة يف أغلــب البلديــات مــن حيــث اإلفصــاح عنهــا، باعتبارهــا منشــورة يف موقــع علــى مســتوى الدولــة )كــوزارة 
احلكــم احمللــي، والوقائــع الفلســطينية، واملوقــع الرســمي للبلديــة( وكلهــا تصــب لصالــح خدمــة نفــس الهــدف والغايــة وهــي 

تســهيل وصــول املواطــن للتشــريعات ملعرفــة حقوقــه وواجباتــه.

احملور الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية

ــة أّن مســتوى اإلفصــاح والنشــر للمعلومــات يف  ــة احمللي ــة للهيئ ــاإلدارة املالي ــق ب ــث املتعل ــج مؤشــرات احملــور الثال ــر نتائ تُظه
البلديــات اخملتلفــة متوســط فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن املوازنــة اخملططــة واملنفــذة للعــام املاضــي وموازنــة العــام احلالــي كمــا 
وترتبــط بهــا 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 إّن تلــك البلديــات لــم تنشــر موازناتهــا 
ــا ألّنهــا قيــد اإلعــداد أو ألّنهــا مــا زالــت  للعــام 2022 حتــى وقــت إجــراء الدراســة والتصفــح للمواقــع واملقابــات، وذلــك إّم

بحاجــة ملصادقــة مــن وزارة احلكــم احمللــي.
كمــا شــكل نشــر التقاريــر املاليــة املدققــة أيضــاً نقطــة قــوة بدرجــة متوســطة لتســع بلديــات، مــن حيــث نشــر تلــك التقاريــر عبــر 
املوقــع اإللكترونــي الرســمي أكثــر مــن غيــره مــن الوســائل، بينمــا شــكلت نقطــة ضعــف يف ثمانــي بلديــات ظهــر وفــق التصفــح 
ملواقعهــا أّنهــا لــم تنشــر تقاريــر لعــدد مــن الســنوات، وإّنــا يوجــد مثــًا تقريــر لســنة واحــدة فقــط أو ألشــهر معينــة مــن ســنة 
واحــدة، وبالتالــي فــإّن هــذا ال يكفــي إلبــراز الشــفافية واإلفصــاح الدائــم، ويف أحيــان أخــرى شــكلّت نقطــة ضعــف لبلديــات أخــرى 
نظــراً لوجــود خلــل فنــي يف املواقــع التــي ال تعــرض محتــوى األيقونــة، أو لعــدم النشــر فيهــا مــن األســاس وفقــاً لبعــض املقابــات.
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يف املقابــل بــرزت نقــاط ضعــف البلديــات يف مؤّشــرات يتضمنهــا هــذا احملــور كاإلفصاح والنشــر ملدّونات الســلوك، حيث أفادت 
نســبة كبيــرة مــن البلديــات أّنهــا ال تقــوم بنشــرها بشــكل علنــّي وتكتفــي بنشــرها داخليــاً )داخــل البلديــة فقــط للموظفــن(، فيمــا 

أشــارت بعــض البلديــات إلــى أّنــه ال توجــد لديهــا مدّونــات ســلوك خاصــة بأعضــاء اجمللــس البلدي. 

ــات، ويرجــع  ــب البلدي ــة جــداً يف أغل ــق بنشــر اخلطــة االســتراتيجية نقطــة ضعــف بدرجــة متدني ــر املتعل ــا شــّكل املؤّش  فيم
ذلــك وفــق مــا توصلــت لــه نتائــج التصفــح للمواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى أّن مــا ينشــر حــول اخلطــة 
االســتراتيجية يقتصــر علــى العــام 2021 أو 2022 فقــط وليــس للســنوات )3-5(، أو أّن 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 
ــن  ــة م ــع خلطــة مكافحــة الفســاد املعمم ــا تتب ــة بالنشــر، وأّنه ــر ملزم 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، فيمــا قالــت بعــض البلديــات إّنــه ال توجــد فيهــا مــن 

األســاس خطــة ملكافحــة الفســاد وتتبــع أيضــاً لتعليمــات الــوزارة يف هــذا اجملــال.

وأخيــراً وفيمــا يتعلــق باألنظمــة واإلجــراءات واللوائــح املعمــول بهــا يف الهيئــة احملليــة، شــّكل هــذا املؤشــر أيضــاً نقطــة قــوة 
بدرجــة متوســطة يف أغلــب البلديــات مــن حيــث اإلفصــاح عنهــا، باعتبارهــا منشــورة يف موقــع علــى مســتوى الدولــة )كــوزارة 
احلكــم احمللــي، والوقائــع الفلســطينية، واملوقــع الرســمي للبلديــة( وكلهــا تصــب لصالــح خدمــة نفــس الهــدف والغايــة وهــي 

تســهيل وصــول املواطــن للتشــريعات ملعرفــة حقوقــه وواجباتــه.

احملور الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية

ــة أّن مســتوى اإلفصــاح والنشــر للمعلومــات يف  ــة احمللي ــة للهيئ ــاإلدارة املالي ــق ب ــث املتعل ــج مؤشــرات احملــور الثال ــر نتائ تُظه
البلديــات اخملتلفــة متوســط فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن املوازنــة اخملططــة واملنفــذة للعــام املاضــي وموازنــة العــام احلالــي كمــا 
وترتبــط بهــا 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 إّن تلــك البلديــات لــم تنشــر موازناتهــا 
ــا ألّنهــا قيــد اإلعــداد أو ألّنهــا مــا زالــت  للعــام 2022 حتــى وقــت إجــراء الدراســة والتصفــح للمواقــع واملقابــات، وذلــك إّم

بحاجــة ملصادقــة مــن وزارة احلكــم احمللــي.
كمــا شــكل نشــر التقاريــر املاليــة املدققــة أيضــاً نقطــة قــوة بدرجــة متوســطة لتســع بلديــات، مــن حيــث نشــر تلــك التقاريــر عبــر 
املوقــع اإللكترونــي الرســمي أكثــر مــن غيــره مــن الوســائل، بينمــا شــكلت نقطــة ضعــف يف ثمانــي بلديــات ظهــر وفــق التصفــح 
ملواقعهــا أّنهــا لــم تنشــر تقاريــر لعــدد مــن الســنوات، وإّنــا يوجــد مثــًا تقريــر لســنة واحــدة فقــط أو ألشــهر معينــة مــن ســنة 
واحــدة، وبالتالــي فــإّن هــذا ال يكفــي إلبــراز الشــفافية واإلفصــاح الدائــم، ويف أحيــان أخــرى شــكلّت نقطــة ضعــف لبلديــات أخــرى 
نظــراً لوجــود خلــل فنــي يف املواقــع التــي ال تعــرض محتــوى األيقونــة، أو لعــدم النشــر فيهــا مــن األســاس وفقــاً لبعــض املقابــات.
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جدول رقم )8(: عامات مؤشرات احملور الثالث »اإلدارة املالية للهيئة احمللية«

أمــا بخصــوص نشــر إيــرادات الهيئــة احملليــة للعــام املاضــي فكانــت مقبولــة بدرجــة متدّنيــة يف أغلــب البلديــات، حيــث بينــت 
نتائــج الفحــص ملواقعهــا اإللكترونيــة الرســمية وصفحــات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بهــا أّن هنــاك 11 بلديــة مــن أصــل 17 
لــم تنشــر إيراداتهــا، أمــا التــي قامــت بالنشــر فهــي 6 بلديــات فقــط قامــت غالبيتهــا بالنشــر عبــر الصفحــة الرســمية للبلديــة 
ضمــن موازنــة املواطــن، حيــث أشــارت بعــض البلديــات إلــى أّنهــا ال تنشــر باألســاس ميزانياتهــا وتقاريرهــا املاليــة بالتالــي لــن 
يكــون هنــاك نشــر لإليــرادات وهــذا قــد يُعــزى لتحفــظ البلديــة علــى األمــور املاليــة لديهــا أو عــدم إملامهــا الــكايف بأهميــة نشــر 

ذلــك، يف حــن أفــادت إحــدى البلديــات أّنهــا بحاجــة لقــرار مــن اجمللــس البلــدي قبــل عمليــة النشــر.

أمــا فيمــا يتعلــق بنشــر التعديــات التــي أُجريــت 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 إّمــا 
ألّنهــا لــم تقــم بالنشــر أصــًا، أو ألّنهــا تنتظــر الــرد واملصادقــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، أمــا بخصــوص البلديــات التــي 

لــم تؤثــر عليهــا هــذه النقطــة فهــي تلــك التــي لــم جُتــِر تعديــات علــى موازناتهــا. 
وفيمــا يتعلــق بالديــن العــام والــذمم الدائنــة، شــّكلت تلــك البنــود نقــاط ضعــف أيضــاً يف أغلــب البلديــات. وأفــادت املقابــات 
لبعــض البلديــات أّن عــدم النشــر كان بهــدف جتنــب لفــت انتبــاه الشــارع لهــذه البيانــات، فيمــا أشــارت بعــض البلديــات إلــى 
أّنــه يتــم طــرح تفاصيــل الديــن علــى املواطنــن ضمــن اللقــاء اجملتمعــي الــذي يُعَقــد مــرة واحــدة يف العــام، فيمــا قــال البعــض 

إّن هنــاك حتفظــات لــدى البلديــة علــى معلوماتهــا املاليــة.
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احملور الرابع: إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات 

تشــير نتائــج مؤشــرات احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات، إلــى بــروز نقــاط قــوة للبلديــات مــن 
حيــث النشــر واإلفصــاح عــن الوظائــف الشــاغرة باإلجــراءات الازمــة والتــي شــكلت نقطــة قــوة وكانــت بدرجــة عاليــة جــداً 
يف كّل البلديــات تقريبــاً التــي تعمــل علــى نشــر هــذه اإلعانــات علــى صفحاتهــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، 

وكذلــك عبــر أيقونــة الوظائــف الشــاغرة علــى املوقــع اإللكترونــي الرســمي، ويف الصحــف احملليــة الرســمية. 
ــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن سياســة املشــتريات العامــة »وثيقــة العطــاءات«، )طلبــات الشــراء، والعــروض، والعطــاءات(،  أّم
فشــّكلت نقطــة قــوة بدرجــة متوســطة يف أغلــب البلديــات نتيجــًة لقيامهــا بنشــر وثيقــة إعانــات طــرح العطــاءات ونتائجهــا، 

إضافــة إلــى نشــرها كأخبــار يف مرحلــة تنفيــذ املشــروع موضــوع العطــاء.
 بينمــا حصــل اإلفصــاح عــن سياســة املشــتريات التــي ال تتطلــب املنافســة علــى تقييــم مقبــول لكــن بدرجــة متدّنيــة. إذ أفــادت 
جميــع البلديــات أّنهــا ال تنشــرها كونهــا تتبــع نظــام الشــراء العــام الــذي يحتــوي التنظيــم الشــامل لــكّل هــذه السياســات واألمــور 
مــا يلغــي احلاجــة لنشــرها مــن قبــل البلديــة، فيمــا أشــارت بعــض البلديــات إلــى عــدم وجــود خطــة شــراء تلتــزم فيهــا البلديــات 
عنــد إعــداد املوازنــة حســب متطلبــات قانــون الشــراء والتــي ميكــن مــن خالهــا قيــاس مــدى االلتــزام باخلطــة التــي يعتمدهــا 

اجمللــس ويخــّول الرئيــس بتنفيذهــا.
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احملور الرابع: إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات 

تشــير نتائــج مؤشــرات احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات، إلــى بــروز نقــاط قــوة للبلديــات مــن 
حيــث النشــر واإلفصــاح عــن الوظائــف الشــاغرة باإلجــراءات الازمــة والتــي شــكلت نقطــة قــوة وكانــت بدرجــة عاليــة جــداً 
يف كّل البلديــات تقريبــاً التــي تعمــل علــى نشــر هــذه اإلعانــات علــى صفحاتهــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، 

وكذلــك عبــر أيقونــة الوظائــف الشــاغرة علــى املوقــع اإللكترونــي الرســمي، ويف الصحــف احملليــة الرســمية. 
ــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن سياســة املشــتريات العامــة »وثيقــة العطــاءات«، )طلبــات الشــراء، والعــروض، والعطــاءات(،  أّم
فشــّكلت نقطــة قــوة بدرجــة متوســطة يف أغلــب البلديــات نتيجــًة لقيامهــا بنشــر وثيقــة إعانــات طــرح العطــاءات ونتائجهــا، 

إضافــة إلــى نشــرها كأخبــار يف مرحلــة تنفيــذ املشــروع موضــوع العطــاء.
 بينمــا حصــل اإلفصــاح عــن سياســة املشــتريات التــي ال تتطلــب املنافســة علــى تقييــم مقبــول لكــن بدرجــة متدّنيــة. إذ أفــادت 
جميــع البلديــات أّنهــا ال تنشــرها كونهــا تتبــع نظــام الشــراء العــام الــذي يحتــوي التنظيــم الشــامل لــكّل هــذه السياســات واألمــور 
مــا يلغــي احلاجــة لنشــرها مــن قبــل البلديــة، فيمــا أشــارت بعــض البلديــات إلــى عــدم وجــود خطــة شــراء تلتــزم فيهــا البلديــات 
عنــد إعــداد املوازنــة حســب متطلبــات قانــون الشــراء والتــي ميكــن مــن خالهــا قيــاس مــدى االلتــزام باخلطــة التــي يعتمدهــا 

اجمللــس ويخــّول الرئيــس بتنفيذهــا.
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أمــا فيمــا يتعلــق باملؤشــرات األخــرى لهــذا احملــور، فقــد كانــت مبثابــة نقــاط ضعــف وبدرجــة متدنيــة جــداً يف عــدد كبيــر مــن 
ــة املوظفــن واإلجــراءات اجلزائيــة بحّقهــم أفــادت أغلــب  ــق بإجــراءات ترقيــة وإقال ــال فيمــا يتعل البلديــات، فعلــى ســبيل املث
البلديــات يف املقابــات، ويف نتائــج التصفــح للمواقــع، بأّنــه ال يوجــد نشــر لهــا، ويُعــزى ذلــك إلــى أّنــه ال داعــَي لنشــرها وال يوجد 
مــا يُلــزم البلديــة بالقيــام بالنشــر كونــه ال يهــم املواطنــن مــن جهــة، وأّنــه شــأن داخلــي متعلــق باملوظفــن فقــط مــن جهــة أخــرى. 
وفيمــا يتعلــق بعــدد املوظفــن كافــة )يشــمل موظفــي عقــود العمــل املؤقتــة والدائمــة(، فيــرى البعــض ممــن متــت مقابلتهــم عــدم 
أهميــة نشــرها كونهــا تعتبــر إجــراءات داخليــة وضمــن نطــاق العمــل الداخلــي، فيمــا أشــارت بعــض البلديــات إلــى أّنهــا تقــوم 

بنشــر أعــداد املوظفــن مــن خــال املوازنــات املقدمــة للحكــم احمللــي.
أمــا النقطــة املتعلقــة بحجــم العمــل اإلضــايف لــكّل عقــد عمــل، فأشــارت بعــض البلديــات إلــى أّن هــذه املعلومــات تكــون موضحــة 

يف عقــود العمــل لكّنهــا ال تُنشــر علــى املواقــع الرســمية. 
ــن مــن  ــوداً مــع مقاول ــب عق ــي تتطل ــود العامــة )األشــغال العامــة، واخلدمــات العامــة، الت ــق باإلفصــاح عــن العق ــا يتعل وفيم
القطــاع اخلــاص( فقــد شــّكلت نقطــة ضعــف للبلديــات أيضــاً. حيــث أشــارت البلديــات إلــى أّنهــا تكتفــي باإلعــان عــن اجلهــة 
التــي تنفــذ املشــروع ضمــن أخبــار إرســاء العطــاء عليهــا التــي تنشــر علــى الفيســبوك أو ضمــن تقاريــر إجنــازات ونشــاطات 

البلديــة. وعلــى اإلطــاق ال تصــل إلــى درجــة نشــر تلــك العقــود.
وأخيــراً فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن أســماء اخلاســرين مــن املقاولــن أو املتقدمــن للعطــاءات أو اجلمعيــات االستشــارية، 
أشــارت البلديــات إلــى أّنهــا ال تنشــر أســماء اخلاســرين مــن املتقدمــن للعطــاءات علــى مواقعهــا اإللكترونيــة أو علــى صفحاتهــا 
علــى الفيســبوك، لكــون جلســة فتــح وإرســاء العطــاءات علنيــة وبالتالــي يصبــح مــن املعــروف للمجتمــع احمللــي ولــكّل املتقدمــن 

مــن هــو الرابــح ومــن اخلاســر.

احملور اخلامس: التخطيط احلضري/املدني 

تُظهــر نتائــج مؤشــرات احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي نقــاط قــوة فيمــا يتعلــق بالنشــر واإلفصــاح عــن 
خطــة التنميــة احملليــة، وخطــط التوســع احلضــري. حيــث شــّكلت نقطــة قــوة بدرجــة متوســطة لعــدد كبيــر مــن البلديــات التــي 
ــر  ــات أخــرى بنشــرها عب ــا قامــت بلدي ــر، فيم ــة الرســمية بشــكل أكب ــا اإللكتروني ــى مواقعه ــا بنشــر اخلطــة عل ــام معظمه ق

صفحاتهــا علــى الفيســبوك. 
وبخصــوص خطــط التوســع احلضــري فهــي ال تُنشــر بشــكل دائــم، وتعــزو البلديــات ذلك إلــى إجراء التعديــات على اخملططات 

الهيكليــة وخطــط التوســع احلضــري أو تصميمهــا كّل فتــرة زمنية طويلة.
أمــا فيمــا يخــص نشــر نتائــج النقــاش العــام مــع اجلمهــور فيمــا يتعلــق باخلطــط والشــكاوى، فكانــت نقطــة مقبولــة لكــن 
بدرجــة متدّنيــة، نتيجــة إلفــادة الذيــن متــت مقابلتهــم بأّنــه ال يتــم نشــر هــذه النتائــج يف جــزء مــن البلديــات، يف حــن أفــادت 
بلديــات أخــرى أّنــه يتــم النشــر حــول عقــد هــذه اللقــاءات دون نشــر النتائــج، األمــر الــذي ظهــر أيضــاً خــال تصفــح املواقــع. 
وحصلــت البلديــات علــى التقييــم ذاتــه فيمــا يتعلــق بنشــر قائمــة بأراضــي الهيئــات املتبادلــة، أو املباعــة )املواقــع واملبالــغ املاليــة 
والتعويضــات(، حيــث 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 صفحاتهــا علــى موقــع 

التواصــل االجتماعــي فيســبوك.

مــن جهــة ثانيــة، حصــل اإلفصــاح عــن املواعيــد النهائيــة أو املطلوبــة للحصــول علــى خدمــة التراخيــص علــى تقييــم مقبــول 
لكــن بدرجــة متدّنيــة، حيــث أشــار عــدد مــن البلديــات إلــى أّن تلــك املعلومــات منشــورة ضمــن دليــل خدمــات اجلمهــور، يف حــن 
أشــارت بلديــات أخــرى والتــي شــكلت العــدد األكبــر إلــى أّنهــا ال تقــوم بنشــر مواعيــد نهائيــة للحصــول علــى خدمــة التراخيــص؛ 
ويُعــزى ذلــك وفــق قولهــا إلــى أّن احلصــول علــى خدمــة التراخيــص ميــر بإجــراءات معينــة وضروريــة ويعتمــد حصــول املواطــن 
علــى الرخصــة علــى مــدى كونــه ملتزمــاً ومســرعاً باإلجــراءات، لــذا ال ميكــن حتديــد موعــد نهائــي لذلــك وإّنــا يعتمــد علــى 
املواطــن نفســه، بينمــا أشــارت بلديــات أخــرى -وهــو مــا ظهــر أيضــاً خــال تصفــح مواقعهــا- إلــى أّنــه يتــم نشــر التراخيــص 

الصــادرة وعلــى املواطنــن الذهــاب الســتامها.
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جدول رقم )10(: عامات مؤشرات احملور اخلامس »التخطيط احلضري/املدني« 

البلدية

خطة 
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 ينطبق040ال ينطبق420طولكرم
ال ينطبق000ال ينطبق400قلقيلية

ال ينطبق000ال ينطبق040جنني
ال ينطبق000ال ينطبق400نابلس

ال ينطبق000ال ينطبق400طوباس
ال ينطبق044ال ينطبق404أريحا

ال ينطبق333ال ينطبق444رام اهلل
ال ينطبق400ال ينطبق444سلفيت
ال ينطبق000ال ينطبق003اخلليل
ال ينطبق404ال ينطبق040حلحول
ال ينطبق003ال ينطبق440بيتونيا
ال ينطبق040ال ينطبق040بيرزيت

ال ينطبق033ال ينطبق000بيت حلم
ال ينطبق020ال ينطبق020عنبتا
ال ينطبق030ال ينطبق000البيرة

ال ينطبق000ال ينطبق430بيت جاال
ال ينطبق000ال ينطبق000دورا اخلليل
املتوسط 

لكل 
البلديات

ال ينطبق0.651.351ال ينطبق2.121.820.88

 4 تعني وجود )وثيقة محدثة تنظم استخدامات أراضي البلدية بأكملها، وحتدد شبكات الطرق والتنقل، ومعدات البلدية، واستخراج املياه وأنظمة إمدادها، ونظام مياه 
   الصرف الصحي واالتصاالت وغيرها من البنى التحتية(.

5 مبا فيها معاجلة الشكاوى واالقتراحات والتعليقات التي أدلى بها املواطنون حول هذا املوضوع.
6 سواء باالستخدام وحقوق التطور احلضري )أي التراخيص املمنوحة لاستخدام أو البناء يف األراضي اململوكة من قبل البلدية(.

أمــا املؤشــرات املتبقيــة يف هــذا احملــور، فمــن حيــث اإلفصــاح عــن قائمــة باجلمعيات/الشــخصيات املعنويــة واألموال املســتملكة 
)املصــادرة( مــن قبــل الهيئــة احملليــة واملبالــغ املعينــة لذلــك خــال الســنة املاضيــة، أكــدت أغلــب البلديــات ضمــن املقابلــة أّنــه 
ــق باإلفصــاح عــن اســتخدامات  ــا يتعل ــر فيم ــك األم ــل. وكذل ــن قب ــة اســتماك ومصــادرة م ــة حال ــة أّي ــم حتصــل يف البلدي ل
أراضــي الهيئــة احملليــة والتغييــرات التــي حصلــت علــى اســتخداماتها، حيــث أشــارت بعــض البلديــات إلــى حصــول تغييــرات 
باســتخدامات األراضــي وأّنهــا قامــت بنشــر ذلــك ضمــن كتّيــب اإلجنــاز الســنوي، بينمــا أشــارت بلديــات أخــرى إلــى أّنــه لــم 
حتصــل لديهــا أّيــة حــاالت تغييــر يف اســتخدام أراضيهــا. أمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن قائمــة عقــود االمتيــاز التــي متلكهــا 

البلديــة فأشــارت أغلــب البلديــات إلــى أّنهــا ال متتلــك مثــل تلــك العقــود.
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جدول رقم )10(: عامات مؤشرات احملور اخلامس »التخطيط احلضري/املدني« 

البلدية
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نتائج 
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اجللسات 
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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 
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املواعيد 
النهائية أو 

املطلوبة 
للحصول 

على خدمة 
التراخيص
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أراضي الهيئة 
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التي 
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التي متلكها 
البلدية 6
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ال ينطبق000ال ينطبق400قلقيلية

ال ينطبق000ال ينطبق040جنني
ال ينطبق000ال ينطبق400نابلس

ال ينطبق000ال ينطبق400طوباس
ال ينطبق044ال ينطبق404أريحا
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ال ينطبق400ال ينطبق444سلفيت
ال ينطبق000ال ينطبق003اخلليل
ال ينطبق404ال ينطبق040حلحول
ال ينطبق003ال ينطبق440بيتونيا
ال ينطبق040ال ينطبق040بيرزيت

ال ينطبق033ال ينطبق000بيت حلم
ال ينطبق020ال ينطبق020عنبتا
ال ينطبق030ال ينطبق000البيرة

ال ينطبق000ال ينطبق430بيت جاال
ال ينطبق000ال ينطبق000دورا اخلليل
املتوسط 

لكل 
البلديات

ال ينطبق0.651.351ال ينطبق2.121.820.88

 4 تعني وجود )وثيقة محدثة تنظم استخدامات أراضي البلدية بأكملها، وحتدد شبكات الطرق والتنقل، ومعدات البلدية، واستخراج املياه وأنظمة إمدادها، ونظام مياه 
   الصرف الصحي واالتصاالت وغيرها من البنى التحتية(.

5 مبا فيها معاجلة الشكاوى واالقتراحات والتعليقات التي أدلى بها املواطنون حول هذا املوضوع.
6 سواء باالستخدام وحقوق التطور احلضري )أي التراخيص املمنوحة لاستخدام أو البناء يف األراضي اململوكة من قبل البلدية(.

أمــا املؤشــرات املتبقيــة يف هــذا احملــور، فمــن حيــث اإلفصــاح عــن قائمــة باجلمعيات/الشــخصيات املعنويــة واألموال املســتملكة 
)املصــادرة( مــن قبــل الهيئــة احملليــة واملبالــغ املعينــة لذلــك خــال الســنة املاضيــة، أكــدت أغلــب البلديــات ضمــن املقابلــة أّنــه 
ــق باإلفصــاح عــن اســتخدامات  ــا يتعل ــر فيم ــك األم ــل. وكذل ــن قب ــة اســتماك ومصــادرة م ــة حال ــة أّي ــم حتصــل يف البلدي ل
أراضــي الهيئــة احملليــة والتغييــرات التــي حصلــت علــى اســتخداماتها، حيــث أشــارت بعــض البلديــات إلــى حصــول تغييــرات 
باســتخدامات األراضــي وأّنهــا قامــت بنشــر ذلــك ضمــن كتّيــب اإلجنــاز الســنوي، بينمــا أشــارت بلديــات أخــرى إلــى أّنــه لــم 
حتصــل لديهــا أّيــة حــاالت تغييــر يف اســتخدام أراضيهــا. أمــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن قائمــة عقــود االمتيــاز التــي متلكهــا 

البلديــة فأشــارت أغلــب البلديــات إلــى أّنهــا ال متتلــك مثــل تلــك العقــود.
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النتائج الكلية ملؤشر الشفافية 

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )11( أدنــاه أّن مســتوى اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات عّينــة الدراســة التــي يبلــغ عددهــا 17 بلديــة 
متدٍن.

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

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )12( والرســم البيانــي أدنــاه حصــول احملــور األول املتعلــق باملعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن 
ــق  ــث املتعل ــة، واحملــور الثال ــى مبتوســط حســابي مقــداره 1.51 أي بدرجــة متدّني ــة األول ــى املرتب ــا عل ــة له واملؤسســات التابع
بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة فحصــل علــى املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابي مقــداره 1.38 أي بدرجــة متدّنيــة أيضــاً، 
وحصــل احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســابي قــدره 1.31 أي بدرجــة 
متدنيــة، فيمــا حصــل احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســابي قــدره 1.09 
أي بدرجــة متدّنيــة، بينمــا حصــل احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى املرتبــة اخلامســة 
مبتوســط حســابي مقــداره 0.99 أي بدرجــة متدّنيــة جــداً. وهــذا يعنــى أّن كّل احملــاور اخلمســة كانــت مقبولــة لكــن بدرجــة 

متدّنيــة.
جدول رقم )12(: ملخص معدالت املؤّشرات

البلدية

معلومات حول الهيئة 
احمللية، واملوظفني، 

واملؤسسات التابعة لها

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

إجراءات التعيني 
)التوظيف( 

واملشتريات
التخطيط احلضري/املدني

00.670.880.881.67طولكرم
1.3301.510.67قلقيلية

2.22000.880.67جنني
1.33000.50.67نابلس

0000.50.67طوباس
0.89241.52.67أريحا

2.672.83413.5رام اهلل
1.331.33322.67سلفيت
1.891.331.251.630.5اخلليل
1.331.330.50.52حلحول
1.331.831.881.381.83بيتونيا
0.890.670.511.33بيرزيت

2.671.831.511بيت حلم
21.830.880.50.67عنبتا
1.78100.50.5البيرة

2.221.8331.51.17بيت جاال
0.4400.50.570دورا اخلليل

1.511.091.380.991.31املتوسط 

الترتيبالدرجةمعدل احملوراحملور
الترتيب األولمتدّنية1.51احملور األول
الترتيب الرابعمتدّنية1.09احملور الثاني
الترتيب الثانيمتدّنية1.38احملور الثالث
الترتيب اخلامسمتدّنية0.99احملور الرابع

الترتيب الثالثمتدّنية1.31احملور اخلامس
متدّنية1.26املعدل العام
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أمــا علــى صعيــد البلديــات كلٌّ علــى حــدة، فتشــير نتائــج احملــاور اخلمســة إلــى أنَّ بلديــة طولكــرم حصــل فيهــا احملــور رقــم )5( 
املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.67، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة 

للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.67.
ــى محــور مبتوســط 1.5، بينمــا  ــى أعل ــة عل ــة احمللي ــة للهيئ ــاإلدارة املالي ــق ب ــة حصــل احملــور رقــم )3( املتعل ــة قلقيلي ويف بلدي

ــى محــور مبتوســط 0. ــى أدن ــة عل ــة احمللي ــاإلدارة العامــة للهيئ ــق ب حصــل احملــور رقــم )2( املتعل
أمــا يف بلديــة جنــن فحصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 2.22، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة واحملــور رقــم )3( املتعلــق 

بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0.
ويف بلديــة نابلــس حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 1.33، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )3( املتعلــق 

بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0. 
ويف بلديــة طوبــاس حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أعلــى محــور مبتوســط 0.67، بينمــا 
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا، واحملــور رقــم )2( املتعلــق 

بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0. 
وفيمــا يتعلــق ببلديــة أريحــا، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 4، بينمــا 
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.89.
أمــا بلديــة رام اهلل فحصــل فيهــا احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 4، بينمــا 

حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أدنــى محــور مبتوســط 1.

جدول رقم )13( نتائج أعلى وأدنى محور للبلديات

أدنى محورأعلى محورالبلدية

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة احمللية مبتوسط 0.67.احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/املدني مبتوسط 1.67.طولكرم

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 1.5.قلقيلية

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، واملؤسسات جنني
التابعة لها مبتوسط 2.22.

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة احمللية مبتوسط 0، 
واحملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.

احملور األول احملور الثاني احملور الثالث احملور الرابع احملور اخلامس
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أمــا علــى صعيــد البلديــات كلٌّ علــى حــدة، فتشــير نتائــج احملــاور اخلمســة إلــى أنَّ بلديــة طولكــرم حصــل فيهــا احملــور رقــم )5( 
املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.67، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة 

للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.67.
ــى محــور مبتوســط 1.5، بينمــا  ــى أعل ــة عل ــة احمللي ــة للهيئ ــاإلدارة املالي ــق ب ــة حصــل احملــور رقــم )3( املتعل ــة قلقيلي ويف بلدي

ــى محــور مبتوســط 0. ــى أدن ــة عل ــة احمللي ــاإلدارة العامــة للهيئ ــق ب حصــل احملــور رقــم )2( املتعل
أمــا يف بلديــة جنــن فحصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 2.22، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة واحملــور رقــم )3( املتعلــق 

بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0.
ويف بلديــة نابلــس حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 1.33، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )3( املتعلــق 

بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0. 
ويف بلديــة طوبــاس حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أعلــى محــور مبتوســط 0.67، بينمــا 
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا، واحملــور رقــم )2( املتعلــق 

بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0. 
وفيمــا يتعلــق ببلديــة أريحــا، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 4، بينمــا 
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.89.
أمــا بلديــة رام اهلل فحصــل فيهــا احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 4، بينمــا 

حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أدنــى محــور مبتوســط 1.

جدول رقم )13( نتائج أعلى وأدنى محور للبلديات

أدنى محورأعلى محورالبلدية

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة احمللية مبتوسط 0.67.احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/املدني مبتوسط 1.67.طولكرم

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 1.5.قلقيلية

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، واملؤسسات جنني
التابعة لها مبتوسط 2.22.

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة احمللية مبتوسط 0، 
واحملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.

احملور األول احملور الثاني احملور الثالث احملور الرابع احملور اخلامس
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نابلس
احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة

احمللية، واملوظفن، واملؤسسات التابعة لها مبتوسط 1.33.
احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة احمللية مبتوسط 0، 
واحملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.

طوباس
احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/املدني مبتوسط 0.67.

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، 
واملؤسسات التابعة لها مبتوسط 0، واحملور رقم )2( املتعلق باإلدارة 

العامة للهيئة احمللية مبتوسط 0، واحملور رقم )3( املتعلق باإلدارة 
املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 4.أريحا
واملؤسسات التابعة لها مبتوسط 0.89.

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين )التوظيف(، واملشتريات احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 4.رام اهلل
مبتوسط 1.

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 3.سلفيت
احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، 

واملؤسسات التابعة لها مبتوسط 1.33، واحملور رقم )2( املتعلق باإلدارة 
العامة للهيئة احمللية مبتوسط 1.33.

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، واملؤسسات اخلليل
احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/املدني مبتوسط 0.5.التابعة لها مبتوسط 1.89.

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

التابعة لها مبتوسط 1.33، واحملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة 
احمللية مبتوسط 1.33.

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.5، 
واحملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين )التوظيف(، واملشتريات 

مبتوسط 0.5.

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 1.88.بيتونيا
واملؤسسات التابعة لها مبتوسط 1.33.

احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.5. احملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/املدني مبتوسط 1.33.بيرزيت

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، واملؤسسات بيت حلم
التابعة لها مبتوسط 2.8. 

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين )التوظيف(، واملشتريات 
مبتوسط 1، واحملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/املدني 

مبتوسط 1.

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، واملؤسسات عنبتا
التابعة لها مبتوسط 2. 

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين )التوظيف(، واملشتريات 
مبتوسط 0.5. 

احملور رقم )1( املتعلق مبعلومات حول الهيئة احمللية، واملوظفن، واملؤسسات البيرة
احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 0.التابعة لها مبتوسط 1.79.

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين )التوظيف(، واملشتريات احملور رقم )3( املتعلق باإلدارة املالية للهيئة احمللية مبتوسط 3.بيت جاال
مبتوسط 1.5.

احملور رقم )4( املتعلق بإجراءات التعين )التوظيف(، واملشتريات مبتوسط دورا اخلليل
.0.57

احملور رقم )2( املتعلق باإلدارة العامة للهيئة احمللية مبتوسط 0، 
واحملور رقم )5( املتعلق بالتخطيط احلضري/املدني مبتوسط 0.

ــى محــور  ــى أعل ــة عل ــة احمللي ــة للهيئ ــاإلدارة املالي ــق ب ــا احملــور رقــم )3( املتعل ــة ســلفيت، فحصــل فيه ــق ببلدي أمــا فيمــا يتعل
مبتوســط 3، بينمــا حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا 

واحملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــاور مبتوســط 1.33.
ويف بلديــة اخلليــل حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 1.89، بينمــا حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي أدنــى محــور مبتوســط 0.5.
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وفيمــا يخــص بلديــة حلحــول، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات 
التابعــة لهــا، واحملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــاور مبتوســط 1.33.، بينمــا حصــل احملــور 
رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى 

أدنــى محــاور مبتوســط 0.5.
ــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.88، بينمــا  ويف بلديــة بيتونيــا حصــل احملــور رقــم )3( املتعل
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أدنــى محــور 

مبتوســط 1.33.

فيمــا بلديــة بيرزيــت حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.33، بينمــا 
حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.5.

ويف بلديــة بيــت حلــم حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 2.8، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات، واحملــور رقــم 

)5( املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أدنــى محــاور مبتوســط 1.
ويف بلديــة عنبتــا حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 2، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أدنــى محــور 

مبتوســط 0.5.
أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة البيــرة، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات 
التابعــة لهــا علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.79، بينمــا حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى 

محــور مبتوســط 0.
ــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 3، بينمــا  ويف بلديــة بيــت جــاال حصــل احملــور رقــم )3( املتعل

ــى محــور مبتوســط 1.5. ــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف(، واملشــتريات أدن حصــل احملــور رقــم )4( املتعل
أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة دورا اخلليــل، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 0.57، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )5( املتعلــق 

بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0.

وفيمــا يتعلــق بتكــرار احملــاور كأعلــى محــور أو أدنــى محــور؛ فقــد حصــل احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة 
واملوظفــن واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أعلــى العامــات يف ســبع بلديــات مــن البلديــات املشــمولة يف العّينــة حلصولــه علــى 
أكثــر تكــرار كأعلــى محــور )7 مــرات(، بينمــا تكــرر احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة يف ســت بلديــات )6 
مــرات(، واحملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي )3 مــرات(. أمــا احملــوران الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن 

)التوظيــف( واملشــتريات، والثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، فتكــرر كلٌّ منهمــا مــرة واحــدة فقــط.
فيمــا حصــل احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى تكــرار كأدنــى محــور مبعــدل )7 مــرات(، وتكــرر 
احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة )6 مــرات(، ثــم احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( 
واملشــتريات فتكــرر )5 مــرات(، وتــاه احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن واملؤسســات التابعــة لهــا 

وتكــرر )4 مــرات(، وأخيــراً احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي فتكــرر )3 مــرات(.
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وفيمــا يخــص بلديــة حلحــول، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات 
التابعــة لهــا، واحملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــاور مبتوســط 1.33.، بينمــا حصــل احملــور 
رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى 

أدنــى محــاور مبتوســط 0.5.
ــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.88، بينمــا  ويف بلديــة بيتونيــا حصــل احملــور رقــم )3( املتعل
حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أدنــى محــور 

مبتوســط 1.33.

فيمــا بلديــة بيرزيــت حصــل احملــور رقــم )5( املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.33، بينمــا 
حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى محــور مبتوســط 0.5.

ويف بلديــة بيــت حلــم حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 2.8، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات، واحملــور رقــم 

)5( املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أدنــى محــاور مبتوســط 1.
ويف بلديــة عنبتــا حصــل احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة لهــا علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 2، بينمــا حصــل احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى أدنــى محــور 

مبتوســط 0.5.
أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة البيــرة، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )1( املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة، واملوظفــن، واملؤسســات 
التابعــة لهــا علــى أعلــى محــور مبتوســط 1.79، بينمــا حصــل احملــور رقــم )3( املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى 

محــور مبتوســط 0.
ــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى محــور مبتوســط 3، بينمــا  ويف بلديــة بيــت جــاال حصــل احملــور رقــم )3( املتعل

ــى محــور مبتوســط 1.5. ــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف(، واملشــتريات أدن حصــل احملــور رقــم )4( املتعل
أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة دورا اخلليــل، فحصــل فيهــا احملــور رقــم )4( املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات علــى 
أعلــى محــور مبتوســط 0.57، بينمــا حصــل احملــور رقــم )2( املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، واحملــور رقــم )5( املتعلــق 

بالتخطيــط احلضري/املدنــي علــى أدنــى محــاور مبتوســط 0.

وفيمــا يتعلــق بتكــرار احملــاور كأعلــى محــور أو أدنــى محــور؛ فقــد حصــل احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة 
واملوظفــن واملؤسســات التابعــة لهــا علــى أعلــى العامــات يف ســبع بلديــات مــن البلديــات املشــمولة يف العّينــة حلصولــه علــى 
أكثــر تكــرار كأعلــى محــور )7 مــرات(، بينمــا تكــرر احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة يف ســت بلديــات )6 
مــرات(، واحملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي )3 مــرات(. أمــا احملــوران الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن 

)التوظيــف( واملشــتريات، والثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، فتكــرر كلٌّ منهمــا مــرة واحــدة فقــط.
فيمــا حصــل احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أعلــى تكــرار كأدنــى محــور مبعــدل )7 مــرات(، وتكــرر 
احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة )6 مــرات(، ثــم احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( 
واملشــتريات فتكــرر )5 مــرات(، وتــاه احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن واملؤسســات التابعــة لهــا 

وتكــرر )4 مــرات(، وأخيــراً احملــور اخلامــس املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي فتكــرر )3 مــرات(.
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◄ االستخالصات 

● بلــغ املتوســط احلســابي للمحــاور اخلمســة لكافــة البلديــات 1.26 أي تصنيــف مقبــول بدرجــة متدّنيــة، مــا يعنــي أّن مســتوى 
اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات عّينــة الدراســة التــي يبلــغ عددهــا 17 بلديــة كان مقبــوالً.

● حصــل احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن واملؤسســات التابعــة لهــا علــى املرتبــة األولى مبتوســط 
1.51، أي درجــة متدنيــة، وحصــل احملــور الثالــث املتعلــق بــاإلدارة املاليــة للهيئــة احملليــة علــى املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابي 
ــة مبتوســط  ــة الثالث ــى املرتب ــي فحصــل عل ــط احلضري/املدن ــق بالتخطي ــا احملــور اخلامــس املتعل ــة(، أم 1.38 )درجــة متدني
حســابي 1.31 )درجــة متدنيــة(، فيمــا حصــل احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى املرتبــة الرابعــة 
مبتوســط حســابي 1.09 أي درجــة متدّنيــة، بينمــا حــّل احملــور الرابــع املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات يف 

املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســابي 0.99 أي بدرجــة متدّنيــة.

● حصــل احملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن، واملؤسســات التابعــة علــى أعلــى عامــة يف العــدد 
األكبــر مــن البلديــات املشــمولة يف العّينــة لكونــه األكثــر تكــرار كأعلــى محــور مبعــدل ســبع مــرات، بينمــا حصــل احملــور الرابــع 
املتعلــق بإجــراءات التعيــن )التوظيــف( واملشــتريات، واحملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أدنــى احملــاور 

تكــراراً إذ لــم يتكــررا إال مــرة واحــدة كأعلــى محــور.

● حصــل احملــور الثانــي املتعلــق بــاإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة علــى أكثــر احملــاور تكــراراً كأدنــى محــور بتكــرار ســبع مــرات، 
فيمــا كان أقــل احملــاور تكــراراً كأدنــى محــور هــو احملــور املتعلــق بالتخطيــط احلضــري، حيــث تكــرر ثــاث مــرات فقــط.

● يتضــح مــن خــال الفحــص الــذي مّت إجــراؤه، أّن معظــم البلديــات متتلــك موقعــاً إلكترونيــاً رســمياً علــى شــبكة اإلنترنــت ومتتلــك 
صفحــات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، لكــّن أغلبهــا يعتمــد علــى نشــر املعلومــات مــن خــال املوقــع الرســمي للبلدية، 
وبشــكل أقــّل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وتكــون املعلومــات التــي تتــاح علــى الصفحــة الرســمية ضمــن أيقونــات منظمــة يف 
الصفحــة، األمــر الــذي يســّهل الوصــول إليهــا واحلصــول عليهــا، بينمــا يكــون مــن الصعــب الوصــول إلــى املعلومــات التــي تُنشــر علــى 
صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، دون الرجــوع إلــى املنشــورات الســابقة والتــي غالبــاً مــا يكــون عددهــا كبيــراً بشــكل يصعــب 
تفحصه بســهولة، ال ســيما أّن مواقع التواصل االجتماعي كموقع فيســبوك مثًا، تُنشــر فيه املعلومات بشــكل مختصر وبشــكل غير 

كامــل، وأحيانــا تكــون املشــاركات مقتصــرة علــى األخبــار، وفعاليــات البلديــة، وال توجــد معلومــات كافيــة مبلفــات متاحــة للمهتمــن.

● ال توفــر العديــد مــن البلديــات كافــة املعلومــات علــى مواقعهــا اإللكترونيــة، وتوجــد أيقونــات متاحــة يتضــح بعــد الدخــول إليهــا 
أّنهــا فارغــة وال حتتــوي أّيــة ملفــات، األمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى مســتوى الشــفافية واإلفصــاح عــن املعلومــات يف البلديــة، 
ويحــّد مــن الكفــاءة املطلوبــة للموقــع اإللكترونــي يف النشــر واإلفصــاح عــن املعلومــات املقــّرة وفــق القوانــن واألنظمــة كالتقاريــر 

املاليــة واإلداريــة املفّصلــة واخلطــط االســتراتيجية، واملمارســات الفضلــى لــإلدارة الرشــيدة. 

● ال توجــد قوالــب موّحــدة لــكّل البلديــات مخصصــة لنشــر املعلومــات، بحيــث تعمــل هــذه القوالــب علــى توضيــح وإبــراز كافــة 
ــى  ــون ومبوجــب هــذه القوالــب، باإلضافــة إل ــار بقــوة القان ــزام واإلجب ــة نشــرها باإلل ــق البلدي ــى عات ــي يقــع عل املعلومــات الت

إظهــار املعلومــات األخــرى التــي تكــون البلديــة مخيــّرة يف نشــرها.

● ضعــف وعــي العاملــن يف البلديــات مببــادئ الشــفافية وبأهميتهــا يف حتقيــق الشــفافية واإلفصــاح عــن املعلومــات للمجتمــع 
ــة  ــاً مــن الفســاد، إّلا أّن قل ــة ومجتمعــاً نزيهــاً خالي ــة، ويضمــن بيئ ــي بالبلدي ــي، مــا يعــزز ثقــة املواطنــن واجملتمــع احملل احملل
املعرفــة بهــذه املبــادئ وبضــرورة تطبيقهــا يف أعمــال الهيئــات احملليــة تــؤدي إلــى ظهــور نتائــج عكســية فيمــا يتعلــق بشــفافية 

ونزاهــة الهيئــات احملليــة. 

● يرجــع ســبب ضعــف مســتويات الشــفافية يف الهيئــات احملليــة إلــى التقصيــر مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة الرقابيــة كــوزارة 
احلكــم احمللــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وضعــف اجلهــود الرقابيــة واحملاســبية علــى نشــر املعلومــات الواجــب نشــرها 

مــن قبــل الهيئــات احملليــة، وعــدم وجــود قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات.
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● وجــود ضعــف وتقصيــر يف عمــل وحــدات العاقــات العامــة يف الهيئــات احملليــة بشــكل عــام، فهمــي الدائــرة املســؤولة عــن 
اإلفصــاح العــام ونشــر كافــة املعلومــات الازمــة، حيــث إّن هنــاك عــدداً كبيــراً مــن البلديــات التــي تعانــي مــن خلــل فنــي يف 
مواقعهــا اإللكترونيــة الرســمية، فبعضهــا ال يفتــح 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 الــازم لكافــة املعلومــات املطلوبــة.

● يوجــد عــدد مــن املؤشــرات التــي ال يوجــد بشــأنها نــص تشــريعي يف القوانــن واألنظمــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة 
ــة  ــكات اخلاصــة برئيــس الهيئ ــة، كاإلفصــاح عــن املوجــودات واملمتل ــات احمللي ــن يف الهيئ ــة ســلوك العامل أو يف أحــكام مدّون
احملليــة، واإلفصــاح عــن دخــل رئيــس الهيئــة احملليــة وغيرهــا مــن املؤشــرات التــي تعتبــر مــن املمارســات الفضلــى حلوكمــة 

عمــل اجملالــس احملليــة.
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● وجــود ضعــف وتقصيــر يف عمــل وحــدات العاقــات العامــة يف الهيئــات احملليــة بشــكل عــام، فهمــي الدائــرة املســؤولة عــن 
اإلفصــاح العــام ونشــر كافــة املعلومــات الازمــة، حيــث إّن هنــاك عــدداً كبيــراً مــن البلديــات التــي تعانــي مــن خلــل فنــي يف 
مواقعهــا اإللكترونيــة الرســمية، فبعضهــا ال يفتــح 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 الــازم لكافــة املعلومــات املطلوبــة.

● يوجــد عــدد مــن املؤشــرات التــي ال يوجــد بشــأنها نــص تشــريعي يف القوانــن واألنظمــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة 
ــة  ــكات اخلاصــة برئيــس الهيئ ــة، كاإلفصــاح عــن املوجــودات واملمتل ــات احمللي ــن يف الهيئ ــة ســلوك العامل أو يف أحــكام مدّون
احملليــة، واإلفصــاح عــن دخــل رئيــس الهيئــة احملليــة وغيرهــا مــن املؤشــرات التــي تعتبــر مــن املمارســات الفضلــى حلوكمــة 

عمــل اجملالــس احملليــة.
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◄ التوصيات 

 ● تعزيــز مســتوى اإلفصــاح والشــفافية يف البلديــات يف احملــاور اخلمســة، بــدءاً باحملــور األول املتعلــق مبعلومــات حــول الهيئــة 
   احملليــة واملوظفــن، وانتهــاًء باحملــور اخلامــس، املتعلــق بالتخطيــط احلضري/املدنــي، وذلــك مــن خــال قيــام الهيئــات احملليــة 
   بتبنــي اســتراتيجية لإلفصــاح والنشــر لكافــة املعلومــات واألعمــال التــي تقــوم بهــا واملتعلقــة باحملــاور الســابقة، خاصــًة بعــد 

  حصولها كلها با استثناء على درجة متدنية.

 ● إلــزام البلديــات بتطويــر املوقــع اإللكترونــي الرســمي لــكّل بلديــة، ورفــع كل املعلومــات الازمــة، يف األيقونــات التــي ال يوجــد 
   بهــا أّي معلومــة منشــورة، مــع مراعــاة نشــر كّل املعلومــات املتعلقــة بالســنوات الســابقة، ســواء كانــت لتقاريــر ماليــة، مدققــة أو 
   معدلــة، أو موازنــات وخطــط اســتراتيجية، ومحاضــر اجتماعــات، وقــرارات وغيرهــا. واعتمــاد املوقــع كآليــة أساســية للنشــر 
   واإلفصــاح عــن املعلومــات املطلوبــة ضمــن مؤشــر الشــفافية، ذلــك إلــى جانــب اســتخدام موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك 
   كآليــة ثانويــة داعمــة ومكملــة لنشــر املعلومــات مــن خــال نشــر منشــورات قصيــرة مضمنــة برابــط إلكترونــي، ينقــل القــارئ 
   إلــى موقــع البلديــة يف األيقونــة التــي بهــا املزيــد، إضافــًة إلــى إعــام املواطنــن بقيــام البلديــة بنشــر معلومــات علــى املوقــع 

  اإللكتروني الرسمي، على اعتبار أّن الفيسبوك أكثر مشاهدة وتصفحاً من قبل املواطنن واجملتمع احمللي.

 ● العمــل علــى تعديــل أحــكام مدّونــة الســلوك لتشــمل بعــض املؤشــرات  كاإلفصــاح عــن املوجــودات واملمتلــكات اخلاصــة 
  برئيس الهيئة مثًا، وغيرها من املؤشرات األخرى.

 ● ضــرورة إقــرار قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات. الــذي يحــدد يصنــف املعلومــات والبيانــات علــى أّنهــا ســجات 
  عامة من حّق املواطنن االطاع عليها دون طلب رسمي وآلية احلصول عليها.

● مطالبة وزارة احلكم احمللي وصندوق تطوير وإقراض البلديات واحتاد البلديات بعمل برامج تأهيل وتطوير لعملهم. 

 ● دعــوة وزارة احلكــم احمللــي لتصميــم نــاذج موحــدة وتعميمهــا علــى كافــة البلديــات لتســهيل احلصــول علــى املعلومــات مــن 
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    ونظــم املســاءلة، وبضــرورة تطبيقهــا يف أعمــال الهيئــات احملليــة، مــن خــال عقــد ورشــات وحمــات توعويــة بأهميــة وماهيــة 

  املؤّشر وأهدافه.

 ● العمــل علــى تصميــم تطبيقــات ميكــن حتميلهــا علــى األجهــزة الذكيــة، وربطهــا بــكّل بلديــة، بحيــث تعمــل علــى إرســال 
   إشــعارات وتنبيهــات للمواطنــن علــى هواتفهــم احملمولــة عنــد قيــام البلديــة بالنشــر واإلفصــاح عــن أّيــة معلومــة مهمــة 

  كالتقارير املالية واإلدارية، واخلطط، واالجتماعات، واملوازنات، أو أي حدث متعلق بالبلدية وأعمالها. 

ــة  ــع اإللكتروني ــث املواق ــر، وحتدي ــف جهودهــا يف مجــال إنشــاء، وتطوي ــة وتكثي ــات العام ــر العاق ــل دور دوائ ــز وتفعي  ● تعزي
  الرسمية، ونشر املعلومات بتفاصيلها لكي يتمكن املواطنون من االّطاع عليها.

ــة  ــات احمللي ــل الهيئ ــى نشــر املعلومــات مــن قب ــة عل ــة احلكومي ــة مــن قبــل اجلهــات الرقابي ــز اجلهــود الرقابي  ● تكثيــف وتعزي
   والتزامهــا بذلــك، مــن خــال العمــل علــى تكليــف أشــخاص متفرغــن لتتبــع ومراقبــة املواقــع اإللكترونيــة للبلديــات اخملتلفــة 

  والتأكد من قيامها بالنشر واتخاذ إجراءات رادعة يف حال تخلّفها عن ذلك.

ــد  ــة، وعق ــات، مــن خــال نشــر أدّل ــى املعلوم ــم يف الوصــول واحلصــول عل ــر بحقه ــم بشــكل أكب ــن وتعريفه ــة املواطن  ● توعي
   نــدوات وورشــات توعويــة، فعندمــا يعلــم املواطــن حقوقــه يصبــح هــو أكثــر جهــة رقابيــة فاعلــة علــى الهيئــات احملليــة، ويســائل 

  ويحاسب ويطالب باملعلومات حتى يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية املمكنة.

● تعزيز مفهوم أّن الهيئة احمللية مساءلة أمام ناخبيها )املواطنن( لدى اجمللس احمللي والعاملن فيه.
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◄ قائمة املصادر واملراجع 

 1. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، مؤشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية، 
   فلسطن، 2021.

 2. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجهــة الفســاد، الطبعــة اخلامســة، 
   فلسطن، 2019م.

 3. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، تقريــر مؤّشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة املصنفــة 
   )c( يف الضفة الغربية، 2019م، ص 7-6.

 4. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، نظــام تقييــم النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي، بيئــة النزاهــة يف بلديــة رام 
   اهلل "دراسة حالة"، 2014م، ص 33.

 5. أبــو زايــد، محمــد، مؤّشــر الشــفافية الدولــي ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية ملناطــق الوســط 
   واجلنوب_الدورة الرابعة، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2019م.

 6. الداعــور، إســام، مــدى تطبيــق معاييــر احلوكمــة اجليــدة يف بلديــات الضفــة الغربيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات 
   العليا، جامعة اخلليل، 2008م، ص 51-50.

 7. خضيــر، هيثــم، تقريــر مؤّشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية، االئتــاف مــن أجــل النزاهــة 
   واملساءلة )أمان(، 2019م.

 8. زايــد، معتصــم، تقريــر مؤشــر الشــفافية ومــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية بلديــات شــمال الضفــة 
   الغربية، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2019م.

9. 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

- بلديةعنبتا
/ https://www.facebook.com/1anabtaMunicipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

/ https://anabta.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
84%D8%A%https://www.facebook.com/%D8%A8%D9 :املوقــع الرســمي للبلديــة علــى الفيســبوك
8A%%86%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%F%D9

/D8%A7-Bietunia-Municipality-609779535718010
 /www.beitunia.ps/index.php/ar// :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

- بلدية دورا اخلليل 
 https://www.facebook.com/DuraMunicipality1967/?fref=ts :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

/ http://duracity.ps/web :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية
- بلدية بيت جاال

/ https://www.facebook.com/beitjala.municipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك
/ https://www.beitjala-city.org/ar :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

- بلدية بيت حلم 
 https://www.facebook.com/bethlehem.municipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

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

-https://www.facebook.com/Tubas-Municipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك
https://tubas.ps/?fbclid=IwAR3AoIVxtS0xW9XEIx9ocusfNj :املوقــع اإللكترونــي الرســمي للبلديــة

 oDwKS3QvIJQy-0PGfbqav19jAkVJGMNPQ
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- بلدية سلفيت
 https://www.facebook.com/salfeetmun :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

/ http://www.salfeet.org :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية
- بلدية أريحا 

https://www.facebook.com/%D8%A8%D9%84 الفيســبوك:  علــى  للبلديــة  الرســمي  املوقــع 
%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8

 /%A7-261170817876822
/ https://www.jericho-city.ps :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

- بلدية البيرة 
 https://www.facebook.com/AlBirehMunicipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

/ https://al-bireh.ps :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية 
- بلدية بيرزيت

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

- بلدية قلقيلية 
 https://www.facebook.com/qalmuni :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

/ https://qalqiliamun.ps :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية
- بلدية جنن 

 https://www.facebook.com/JeninMunicipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك
/ https://www.jenin.city :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية

- بلدية نابلس
/ https://www.facebook.com/NablusMunicipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك

/ http://nablus.org/index.php/ar :املوقع اإللكتروني الرسمي للبلدية
- بلدية حلحول 

 https://www.facebook.com/Halhul.Municipality :املوقع الرسمي للبلدية على الفيسبوك
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)

المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منذ العام 2006، تأســس 
فــي العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة الفاعلــة في مجــال الديمقراطية والحكم 

الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيًا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خاٍل من الفســاد».

يســعى االئتــاف حالّيــًا إلــى خلــق وقيــادة حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفســاد، واإلســهام 
واإلقليمــي  الوطنــي  الصعيــد  علــى  ومكافحتــه  بالفســاد  المعرفــة  وتوطيــن  ونقــل  إنتــاج  فــي 
والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي 
للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل 
اإلعــام فــي الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة فــي الكشــف عــن جرائــم الفســاد 

والحــد مــن انتشــاره.

رام الله: عمارة الريماوي - الطابق األول - شارع اإلرسال ص.ب: رام الله 339 القدس 69647
هاتف: 022989506 - 022974949  فاكس: 022974948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة دريم / الطابق الثالث
هاتف: 082884767 تلفاكس: 082884766
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