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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثــة آيــة المغربــي 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: االئتالف من أجــل النزاهة والمســاءلة )أمان(. 
2022. بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي تقديــم التراخيــص للمشــاريع الســياحية فــي قطــاع غــزة. 

رام اللــه – فلســطين.

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

ــر بعــد نشــره. أهــداف التقري
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◄ الملّخص التنفيذي:

مت إعــداد هــذا التقريــر للتعــرف علــى ماهيــة اإلجــراءات املتبعــة يف البلديــات ووزارة الســياحة، للحصــول علــى ترخيــص  
للمشــاريع الســياحية املقامــة يف محافظــات قطــاع غــزة، وفحــص بيئــة عمــل الدوائــر املســؤولة عــن منــح التراخيــص الســياحية، 
وتشــخيص واقــع عملهــم وحتليلــه، وذلــك بهــدف تقييــم مــدى االلتــزام مببــادئ النزاهــة والشــفافية يف اإلجــراءات واآلليــات 
التــي يتبعونهــا، وتوضيــح مــدى وجــود مســاءلة يف قــرارات منــح الترخيــص أو رفضهــا، بحيــث مت التركيــز علــى البلديــات األكبــر 

حجمــاً، وهــي بلديــة غــزة ورفــح وخانيونــس وبيــت الهيــا وجباليــا.

اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، باإلضافــة إلجــراء الباحثــة مقابــالت مــع ثالثــة دوائــر عاملــة يف مجــال موضــوع 
الترخيــص يف كل بلديــة مــن  البلديــات اخلمــس، ومقابــالت أخــرى مــع دائــرة الترخيــص الســياحي، وهــي اجلهــة املســؤولة 
عــن منــح التراخيــص يف وزارة الســياحة، والتــي مت مــن خاللهــا فحــص عــدة مؤشــرات تتعلــق ببيئــة النزاهــة والشــفافية، 
كجهــة اســتقبال طلــب الترخيــص وجهــة دراســته، واجلهــة املصــدرة لقــرار منحــه، واالعتبــارات التــي تضعهــا ضمــن معاييرهــا 
لقبــول الطلــب، مــع الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها الطلــب للــرد، وكيفيــة إبــالغ املواطــن املســتثمر يف الــرد، وطريقــة اإلعــالن 
واجلهــات املشــاركة يف إعــداد شــروط الترخيــص، ومــدى اتخــاذ البلديــات أيــة إجــراءات واضحــة ومعلنــة للمواطنــن بخصــوص 
ــة لديهــا  احلصــول علــى إجــراءات الترخيــص، ومــدى قيــام البلديــات ووزارة الســياحة بإجــراء أيــة تدريبــات للطواقــم العامل
لتطويــر قدراتهــم. كمــا مت فحــص مؤشــرات تتعلــق باملســاءلة، ومــدى وجــود جهــات رقابيــة دوريــة تشــرف علــى عمــل البلديــات، 

ووجــود وحــدة شــكاوى أو جســم يقــوم بالتدقيــق علــى التــزام البلديــات بالقوانــن.

مت تقســيم التقريــر ألربعــة أقســام، حتــدث األول منهــا عــن اإلطــار القانونــي الناظــم للتراخيــص واألنظمــة املتبعــة، واســتعرض 
القســم الثانــي حجــم التراخيــص الســياحية املمنوحــة للمســتثمرين وطبيعتهــا، بينمــا حلــل القســم الثالــث بيئــة النزاهــة 

ــة املســاءلة يف إجــراءات تقــدمي اخلدمــة. ــع فناقــش بيئ والشــفافية يف تقــدمي التراخيــص، أمــا القســم الراب

وتبــرز أهميــة الدراســة يف حداثتهــا، كونهــا تســلط الضــوء علــى موضــوع األنشــطة االســتثمارية املوجــودة علــى شــاطئ البحــر، 
والتــي ازدادت بشــكل ملحــوظ يف قطــاع غــزة بتوســع ودرجــة أكبــر مــن الســنوات املنصرمــة. مــن ناحيــة أخــرى، يقتصــر نطــاق 
الدراســة جغرافيــا علــى املشــاريع الســياحية املقامــة علــى طــول الشــريط الســاحلي، بغــض النظــر علــن األنشــطة االســتثمارية 

املقامــة يف املناطــق الداخليــة.

أهم نتائج الدراسة:
 ● عمليــة منــح التراخيــص الســياحية بحاجــة للمزيــد مــن الدراســة والتطويــر، مــن قبــل البلديــات ووزارة الســياحة بشــكل أكثــر 

  تناسباً ومراعاةً لقيم النزاهة والشفافية، خاصة يف اإلعالن وشروطه، ونشر أسماء املقبولة طلباتهم للحصول عل ترخيص.
 ● توجــد أدوار ومســؤوليات وشــروط واضحــة إلــى حــِد مــا للحصــول علــى ترخيــص يف البلديــات ووزارة الســياحة، ولكنهــا يف 

  نفس الوقت تفتقد للدور الرقابي الفعال، الذي مينع حدوث أي مدخل لشبهة الفساد.
ــات اخملتلفــة، ووزارة  ــم كاف مــن قبــل العاملــن يف البلدي  ● ال يوجــد دليــل عمــل خــاص بإجــراءات الترخيــص، وال يوجــد عل
ــى املنشــآت الســياحية رغــم  ــش عل ــة والتفتي ــا، ودورهــا الالحــق يف املتابع ــة عمــل وشــروط كٍل منهم    الســياحة حــول طبيع

  ترخيصهما لنفس املنشأة.

أهم توصيات الدراسة:
ــات  ــدى البلدي ــى ترخيــص ل ــات وشــروط احلصــول عل ــي تســاهم يف وضــوح آلي ــد مــن االجــراءات الت  1. ضــرورة اتخــاذ مزي

    ووزارة السياحة.  
 2. ضــرورة تبتــي سياســات تســاهم يف تعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية، مثــل: االفصــاح عــن أســماء احلاصلــن علــى ترخيــص، 

    ومنع تضارب املصالح، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
3. توحيد إجراءات الترخيص يف جميع املراحل التالية الستقباله يف مركز خدمات اجلمهور.

 4. تخصيــص فتــرة لالعتــراض علــى الشــروط التــي تقــوم البلديــة بوضعهــا للترخيــص، وعلــى رفــض طلــب الترخيــص نفســه 
    كإجراء مغاير لنظام الشكاوى املتبع. 

 5. تعزيــز مبــادئ الشــفافية مــن خــالل إتاحــة ونشــر املزيــد مــن املعلومــات التفصيليــة، حــول شــروط ومعاييــر الترخيــص، ونشــر 
   محاضر جلسات اللجان الفنية التي تقوم بدراسة الطلبات.

6. إعادة تعميم مدونات السلوك وتفعيلها، وعقد تدريبات متخصصة عليها ملوظفي البلديات اخملتلفن.
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◄ المقدمة:

تعــّد التراخيــص واألذونــات اخلاصــة يف املشــاريع الســياحية املقامــة علــى شــاطئ البحــر اململــوك للدولــة متنفســاً عامــاً 
للمواطنــن، وهــي تتعلــق بإحــدى اخلدمــات التــي تديرهــا البلديــات وتقــع حتــت مســؤولياتها، والتــي يفتــرض أن تتســم آلياتهــا 
وإجــراءات منحهــا مبعاييــر النزاهــة ومبــادئ الشــفافية، ســواء منحــت ألفــراد أو شــركات وهيئــات، وذلــك ملــا حتملــه مــن معنــى 

إداري ملــوارد الدولــة، وإتاحــة اجملــال لالســتفادة مــن قبــل العامــة، باعتمــاد مبــدأ املنافســة بــن املواطنــن واملســتثمرين.
ويأتــي هــذا التقريــر يف إطــار اهتمــام االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، يف تعزيــز بيئة النزاهة والشــفافية واملســاءلة 
يف إدارة املــوارد العامــة للدولــة، والتــي تديرهــا البلديــات، ويشــمل ســلطة منــح خدمــة تراخيــص املشــاريع االســتثمارية املقامــة 
علــى شــاطئ البحــر، باإلضافــة للتأكــد مــن وجــود ضمانــات كافيــة لتجنــب نشــوء أي فــرص محتملــة لوجــود شــبهات فســاد، أو 
وقــوع اســتغالل لصالــح أفــراد أو جماعــة أو فئــات بعينهــا دون غيرهــا، وإعــداد توصيــات تُؤمــن وجــود أدوات وآليــات إلدارة 

هــذه املــوارد وحتجــب مخاطــر الفســاد.

أهداف التقرير:
 1. يهــدف التقريــر إلــى فحــص بيئــة عمــل الدوائــر املســؤولة عــن منــح ترخيــص املنشــآت واملشــاريع الســياحية يف البلديــات 

   ووزارة السياحة، واألقسام ذات العالقة التي تُتابع اخملالفات.
 2. تشــخيص وحتليــل واقــع بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف األقســام املســؤولة يف البلديــات ووزارة الســياحة، عــن 

   إصدار تراخيص املشاريع السياحية، ورصد العوامل واالعتبارات والسياسات املؤثرة بها. 
 3. ضمــان فعاليــة مؤشــرات قيــم النزاهــة ومــدى التــزام املســؤولن والعاملــن مببادئ الشــفافية واملســاءلة، يف عملية اســتصدار 

   التراخيص للمشاريع السياحية يف قطاع غزة.
 4. تعزيــز مناعــة البلديــات وزيــادة حصانتهــا مــن أي ممارســات أو أشــكال فســاد محتملــة، قــد تؤثــر علــى حيادهــا واســتقاللية 

   قراراتها املتعلقة مبنح التراخيص للمشاريع السياحية.

منهجية إعداد التقرير:
يعتمــد التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي يف فحــص مــدى االلتــزام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة 
يف اخلدمــة املقدمــة مــن البلديــات، بغــرض احلصــول علــى ترخيــص املشــاريع الســياحية مــع ذكــر أســماء بعــض النمــاذج مــن 

املشــاريع الســياحية املقامــة حاليــاً مــن بــاب التوضيــح، وذلــك مــن خــالل: 
ــات اخلــاص بخدمــة إصــدار تراخيــص املشــاريع الســياحية،  ــي واملؤسســاتي الناظــم لعمــل البلدي ــة اإلطــار القانون  ● مراجع

  وارتباطا يف بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة، وقياس ذلك عبر املؤشرات املرتبطة بكل محور منها.  
 ● رصــد وجمــع املعلومــات ذات العالقــة بالتقريــر مــن مصادرهــا اخملتلفــة: الرســمية كالقوانــن والدراســات والتقاريــر الســابقة، 

  واملواقع اإللكترونية، وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة بالبلديات.
 ● إجــراء مقابــالت فرديــة منفصلــة مــع موظفــي البلديــات مــن مديريــن وعاملــن يف مختلــف األقســام ذات العالقــة، باإلضافــة 

  ملقابالت مع عدد من املستثمرين أصحاب املشاريع السياحية احلاصلن على خدمة الترخيص.
● تشخيص اإلجراءات املعمول بها يف دوائر البلديات، وفحص املؤشرات املرتبطة بها.

● إعداد االستنتاجات العامة املرتبطة بعملية إصدار الترخيص بناًء على عمليات املراجعة والتحليل.
 ● إعــداد التوصيــات بشــأن حتصــن إجــراءات تقــدمي خدمــة التراخيــص للمشــاريع الســياحية، بشــكل أكثــر قربــاً ملؤشــرات 

  النزاهة والشفافية واملساءلة.

املؤشرات اخلاضعة للفحص:
ــي  ــا اخلاصــة الت ــا طبيعته ــي له ــى شــاطئ بحــر غــزة، والت ــى األنشــطة االســتثمارية املوجــودة عل ــر الضــوء عل يســلط التقري
اســتلزمت مراجعتهــا مــن خــالل عــدة مؤشــرات، بهــدف فحــص بيئــة النزاهــة واملســاءلة يف عــدة مراحــل مختلفــة، مــن طلــب 
احلصــول علــى ترخيــص، ومنهــا مراجعــة طريقــة إعــداد طلــب الترخيــص نفســه، واإلعــالن عنــه، واألقســام أو اجلهــات 
اخملتلفــة املشــاركة فيــه  مــن داخــل البلديــة وخارجهــا، وحتديــد اجلهــة التــي تقــوم باســتقبال الطلــب واجلهــة التــي تقــوم 
بدراســته واعتباراتهــا، مــع فحــص طريقــة نشــر أســماء األشــخاص أو الشــركات التــي متــت املوافقــة علــى منحهــا ترخيــص، 
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ومراجعــة الطريقــة التــي تقــوم البلديــة باســتخدامها يف إبــالغ مقدمــي الطلبــات بقبــول طلبهــم. كمــا مت فحــص املــدة التــي 
يســتغرقها الطلــب للحصــول علــى رد مــن البلديــة، ومــدى قيــام البلديــات باتخــاذ أي إجــراءات واضحــة ومعلنــة للمواطنــن 
بخصــوص إجــراءات احلصــول علــى ترخيــص ســياحي، وتنفيــذ البلديــة لبرامــج تدريبيــة متخصصــة للموظفــن العاملــن يف 
األقســام اخملتلفــة لديهــا، حــول التراخيــص املمنوحــة للمشــاريع الســياحية.كما مت فحــص مؤشــرات تتعلــق يف املســاءلة كمــدى 
وجــود جهــات رقابــة دوريــة، تشــرف علــى عمــل البلديــات وترســل تقاريرهــا إليهــا، ووجــود جهــة محــددة للشــكاوى، وجســم 

يقــوم بالتدقيــق علــى التــزام البلديــات بالقوانــن.

نطاق التقرير:
اســتهدفت الدراســة النطــاق اجلغــرايف الســاحلي التابــع لــكاًل مــن بلديــة غــزة وبيــت الهيــا وجباليــا وخانيونــس ورفــح، علــى 
اعتبارهــا أكبــر البلديــات املوجــودة يف قطــاع غــزة وأقدمهــا، بــكل مــا تشــتمله مــن أنشــطة ســياحية موجــودة علــى شــارع البحــر 

»الكورنيــش« باإلضافــة ملنطقــة حــرم الشــط1.

هيكلية التقرير:
مت تقســيم هيكليــة التقريــر إلــى أربعــة أقســام رئيســة، يتحــدث القســم األول حــول اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل التراخيــص 
الســياحية واألنظمــة التــي تتبعهــا، ويتحــدث القســم الثانــي عــن حجــم وطبيعــة التراخيــص الســياحية املمنوحــة للمســتثمرين يف 
قطــاع غــزة علــى أرض الواقــع، بينمــا يحلــل القســم الثالــث بيئــة النزاهــة والشــفافية يف تقــدمي خدمــة التراخيــص الســياحية، 

ويناقــش القســم الرابــع بيئــة املســاءلة يف إجــراءات تقــدمي خدمــة الترخيــص ضمــن محطاتهــا اخملتلفــة.

1 تعرف منطقة حرم الشط بأنها املسافة املمتدة من بداية مياه شط البحر نفسه حتى حدود أبعد نقطة باجتاه أفقي ضمن مستواه األرضي.
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◄ اإلطار القانوني الناظم لعمل البلديات فيما يتعلق بخدمة الترخيص السياحي:

أواًل: القوانني احمللية ذات العالقة بعمل البلديات ومنحها للتراخيص:

تتبــع البلديــات بشــكل عــام لقانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة )1997( والــذي ينظــم عمــل الهيئــات احملليــة ونطــاق عملهــا، 
وأعطــى لــوزارة احلكــم احمللــي صالحيــة اإلشــراف علــى أعمــال اجملالــس احملليــة. 

واســتناداً للصالحيــات التــي منحــت للجــان احملليــة يف املــدن، مبوجــب القانــون الســابق، بإصــدار أنظمــة خاصــة يف مواضيــع 
ومنشــآت مختلفــة لتنظيمهــا وضبطهــا، ومنهــا مــا هــو مثــار تقريرنــا وهــي:

 اجملموعة األولى: نظام األبنية املعّدل يف محافظات قطاع غزة، الصادر من اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات قطاع 
 غــزة يف كانــون الثانــي/ ينايــر 2020، مبوجــب قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لعــام )1936( والــذي عــرف املنطقــة الســياحية 
 بأنهــا منطقــة تنظيميــة يســمح فيهــا بإقامــة املشــروعات واملنشــآت واملبانــي الســياحية والترفيهيــة، واملبانــي الســكنية، 

إضافة إلى األبراج، وتلتزم املباني التي تشملها الشروط التنظيمية اخلاصة باملنطقة السياحية.

لقــد حــددت املــادة )49( شــروط التنظيــم اخلاصــة باملشــروعات الســياحية، حيــث يوضــح اجلــدول التالــي الشــروط التنظيميــة 
اخلاصــة بإقامــة املشــروعات الســياحية يف منطقــة االســتثمار الســياحي، أمــا اجملموعــة األولــى فهــي املشــروعات الســياحية:

ــم املــدن  ــة وتنظي ــة لألبني ــة املركزي اجملموعــة الثانيــة: نظــام ترخيــص محــالت املقاهــي )الكــويف شــوب( الصــادر عــن اللجن
بتاريــخ2017/4/12م.

اجملموعــة الثالثــة: نظــام ترخيــص االســتراحات واملســابح الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن بتاريــخ 
2017/7/26م.

اجملموعة الرابعة: النظام اخلاص بالشاليهات املعتمد من قبل وزارة السياحة.

املشروع 
السياحي

احلد األدنى 
ملساحة 

القسيمة )م2(

أصغر عرض 
للواجهة 

الرئيسية)م(

احلد األدنى 
حلرم الشارع 
الرئيسي )م(

عدد 
الطوابق

االرتفاع 
األقصى 
للبناء )م(

االرتدادات

خلفي )م(جانبي )م(

أرضي+1000251813م2األبراج
 1.75

من حرم 
الشارع

10% من ارتفاع البناء 
الكلي لكل جانب 
وبحد أدني 3 متر

15% من ارتفاع البناء 
الكلي وبحد أدني 3 متر

15% وبحد أدنى 6م10% وبحد أدني 4م45 أرضي+12 20002520 م2الفنادق 

2833أرضي + 7 10002016م2النزل الفندقية 
القرى 

السياحية
1244أرضي + 25002م2

حسب النظام اخلاص بالشاليهاتالشاليهات
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ثانيًا: العالقة بني البلديات وسلطة األراضي فيما يتعلق باملشاريع السياحية الساحلية:

يعتبــر شــارع الكورنيــش وشــاطئ البحــر ملــكاً عامــا للدولــة، وتخــول ســلطة األراضــي بإدارتــه والتصــرف بــه اســتنادا للمرســوم 
الرئاســي رقــم )10( لســنة )2002( الصــادر عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والــذي منــح ســلطة األراضــي شــخصية 
اعتباريــة وأهليــة قانونيــة كاملــة، ملباشــرة جميــع إجراءاتهــا وتصرفاتهــا2، ويوجــد تفاهمــات تعاقديــة ترجمــت باتفاقيــة إدارة 
شــاطئ بحــر غــزة وتعــرف اختصــاراً "باتفاقيــة الشــاطئ" بــن كل بلديــة علــى حــدة وســلطة األراضــي ممثلــة برئيســها د. عمــاد 
البــاز، فمنحــت البلديــة الصالحيــة بــإدارة هــذا امللــف؛ كونهــا اخملتصــة تنظيميــاً وتخطيطيــاً وجهــة تقــدمي اخلدمــات اخملتلفــة 
مثــل االنقــاذ البحــري ونظافــة الشــاطئ وامليــاه، واالنقــاذ البحــري خــالل موســم االصطيــاف. وتبــدأ مــدة هــذه االتفاقيــات مــن 
تاريــخ2022/4/1 حتــى 2027/3/31م، والتــي منحــت احلــق للبلديــات يف إبــرام عقــود إيجــار مؤقتــة ملــدة ســنة واحــدة قابلــة 
للتجديــد ســنوياً، ملــدة ال تزيــد عــن 5 ســنوات، مــع اشــتراط االلتــزام بشــروط اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن ملنطقــة 
حــرم الشــاطئ، وأن تلتــزم البلديــة بتــرك مســاحات فارغــة لالصطيــاف واملــرور احلــر للمواطنــن، مبــا ال يقــل عــن 50% مــن 
مســاحة أراضــي الكورنيــش والشــاطئ، وأن ال تســمح بإقامــة أيــة منشــآت ثابتــة علــى حــرم الشــط، ويســمح فقــط بعمــل ســور 
مــن احلجــر بارتفــاع 90 ســم فقــط، وأعمــدة مــن املواســير أو اخلشــب أو الباطــون مســبق الصــب، أو أي مــادة أخــرى ال حتجــب 
الرؤيــة، وأال تزيــد املســاحة املســقوفة عــن 30% مــن املســاحة املؤجــرة شــاملة املطبــخ واحلمامــات، علــى أال تزيــد املســاحة 

املتصلــة عــن 200م، ويكــون الســقف مــن القرميــد أو مــادة البولــي كربونــات باللــون الطوبــى. 
ويف املقابل حتصل سلطة األراضي على ما نسبته 20% من قيمة كل عقد إيجار وحتصل البلدية على الـ 80% املتبقية.

2 انظر/ي الفقرة )1( من املادة األولى من املرسوم الرئاسي.
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 ◄ حجــم التراخيــص الممنوحــة فــي البلديــات للمشــاريع الســياحية فــي قطــاع 
      غزة وطبيعتها:

ميتــد ســاحل قطــاع غــزة حلوالــي 42 كــم علــى طــول الشــريط الســاحلي، وتشــرف البلديــات اخملتلفــة كُل وفــق موقعهــا 
اجلغــرايف علــى مســاحة مختلفــة منــه. ومنــذ مطلــع التســعينات كانــت الســمة العامــة لواقــع شــاطئ غــزة هــي التنــوع والبســاطة 
بجزئــه الغالــب مــا بــن اســتراحات بســيطة وبعــض املطاعــم والفنــادق احملــدودة، ويف مطلــع عــام 2017 مت ترميــم شــارع 
الرشــيد املــوازي لكورنيــش البحــر، األمــر الــذي أعــاد احليــاة للشــاطئ، وســّهل مــن عمليــة الوصــول املباشــر لــه، وتوفيــر بنيــة 
حتتيــة مالئمــة للمشــاريع الســياحية األخــرى، أّدت إلــى ازديــاد ملحــوظ يف أعــداد املشــاريع الســياحية املُقامــة علــى الشــاطئ، 
فارتفعــت أعــداد االســتراحات املوســمية واملطاعــم والكافيهــات أو الفنــادق والنــزل واملنتجعــات الســياحية، وشــرعت كل بلديــة 

بإجراءاتهــا اخلاصــة يف التعامــل مــع شــط البحــر وفقــا لعــدة اعتبــارات لتنميــة مواردهــا.

1. بلدية رفح3:

يقــدر النطــاق البحــري التابــع لبلديــة رفــح بـــ 3 كــم علــى طــول الشــريط الســاحلي، وميتــد مــن القريــة الســويدية الواقعــة علــى 
الشــريط احلــدودي مــع املصريــن حتــى فنــدق جرانــد هــاوس ومســمكة فيــش فريــش املتاخمــة حلــدود بلديــة خانيونــس. وهــو 
ــن  ــدر مبســاحة 1225م تتضم ــن الشــريط احلــدودي املصــري وتق ــة م ــة القريب ــة اجلنوبي ــن؛ األول يف اجله ــن جزئ ــون م مك
»حســبة« للســمك، ومــكان يدعــى القريــة الســويدية التــي تتضمــن غــرف للصياديــن، باإلضافــة ملســجد ومنتــزه البلديــة البحري. 
وهــذا القســم ال ميكــن للبلديــة االســتفادة منــه ســياحيا بســبب شــغله بهمــا، ومــن ثــم يتوســطهما شــارع يفصــل اجلــزء الشــمالي 
ــة ســياحية، تســمى  ــى شــكل اســتراحات موســمية ومدين ــاً بأنشــطة ســياحية عل ــي 1760م وهــو املســتغل عملي املقــدر بحوال

مبدينــة األكــواخ وبعــض األكشــاك.
وتعتبــر ميــاه بحــر مدينــة رفــح غيــر الئقــة صحًيــا، حيــث حتتــوي علــى مصــب للصــرف الصحــي، باإلضافــة إلــى ضيــق مســاحة 
الشــط، فــال يوجــد حــرم للشــط بفعــل النحــت وتأثيــر املــد واجلــزر ملــوج البحــر، بســبب إنشــاء اجليــش املصــري ملينــاء علــى 

احلــدود بينهمــا عــام 2013م4.

3 صورة ألحد املشاريع السياحية املقامة على شاطئ بحر رفح، املصدر: بلدية رفح.
4 مقابلة مع م. حازم برهوم مدير وحدة التنمية واالستثمار يف بلدية رفح بتاريخ 2022/6/20م.
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2. بلدية خانيونس5:

يقــدر طــول الشــريط الســاحلي لبلديــة خانيونــس ب 9 كيلــو متــر، بحيــث يعتبــر األطــول يف القطــاع. وتبــدأ حــدوده شــماالً مــن 
مطعــم فــش فريــش علــى حــدود بلديــة رفــح حتــى كافتيريــا األهرامــات علــى حــدود بلديــة القــرارة جنوبــا6ً، وتتمثــل األنشــطة 
الســياحية املمارســة عليهــا باالســتراحات املوســمية ومنتجــع ســياحي واحــد فقــط، يســمى اليــت بيتــش مقــام منــذ ســنوات علــى 
مــا مســاحته 5 دومنــات، باإلضافــة لنــادي تابــع ملوظفــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن، باإلضافــة ملنتــزه حيــاة، املنفــذ ضمــن 

مشــروع ممــول خارجيــاً لصالــح الســيدات واألطفــال، والدخــول إليــه مجانــي7.
علــى الرغــم مــن اتســاع مســاحة نطــاق بلديــة خانيونــس، إال أن هــذه املســاحات غير مســتغلة، األمر الذي أدى بالبلديــة، ومنذ مطلع عام 
2022 إلــى اتبــاع سياســة مغايــرة لكافــة بلديــات قطــاع غــزة، بحيــث تقــوم علــى مبــدأ التشــارك مــع املســتثمر بــدالً مــن سياســة التأجيــر 
املتبعــة يف باقــي البلديــات8، خاصــة أن تقريــر اخلارطــة االقتصاديــة التنمويــة ملدينــة خــان يونــس املقــر عــام 2017 أوضــح أن القطــاع 

الواعــد للمدينــة هــو القطــاع الســياحي، فأنشــئت أول اســتراحة ضمــن هــذا التوجــه يف خانيونــس وعرفــت باســم اســتراحة ســيالنو".

3. بلدية غزة9:

يقــدر النطــاق البحــري التابــع لبلديــة غــزة بـــ 8 كيلــو، وهــو يبــدأ مــن آخــر شــارع اخملابــرات وينتهــي يف شــارع الزهــراء الواقــع 
ــرة تســجيل األراضــي  ــن املســجلة بدائ ــات اخلاصــة للمواطن ــة. وتتضمــن املســاحة بعــض امللكي ــة املغراق ضمــن حــدود بلدي
الطابــو كأراضــي ملــك، وتعتبــر بلديــة غــزة أقــدم بلديــة يف القطــاع، وتشــهد أكبــر نشــاط ســياحي متنــوع علــى الشــاطئ 
واألغلــى تكلفــة بالنســبة للمواطــن. وكانــت تنتشــر مــن قبــل بســطات عشــوائية علــى طــول خــط الكورنيــش، فعكفــت البلديــة 
إلــى تنظيمهــا ومحاولــة ترخيصهــا منــذ مطلــع عــام 2017م، حيــث بــدأت بتنظيــم نقــاط البيــع علــى الســاحل، ووضــع تصــورات 
تطويريــة لــه، ثــم أطلقــت عــام 2021 مخططــا تفصيليــا لتنظيــم الواجهــة البحريــة ذا مســتويات متعــددة؛ املســتوى األول موازيــا 
ملســتوى الشــارع ومخصــص للمشــاة واملصطافــن الراغبــن يف اجللــوس واالســتمتاع برؤيــة البحــر، والثانــي منخفــض نســبيا 
عــن األول، وتقــع بــه األكشــاك مــع تخصيــص مســاحة مناســبة إليهــا، والثالــث مــواز متامــا للبحــر، وتوجــد بهــا االســتراحات 
املوســمية10، وهــذا اخملطــط ســينفذ تدريجيــا وهــذه الواجهــة البحريــة اجلديــدة تنفــذ تدريجيــا -وتراعــي التنــوع وتصنــف غلــى 

فئــات مناطــق حــرة للمواطنــن، ومناطــق رياضيــة وشــاليهات ومواقــف ســيارات واســتراحات صغيــرة واســتراحات كبيــرة11.

5 صورة توضح اخملطط التفصيلي لبلدية خانيونس والذي يتم العمل مبوجبه اآلن ومنح تراخيص وفق هيكليته، املصدر: بلدية خانيونس.
6 مقابلة مع أ.عماد األغا مدير دائرة العالقات العامة يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

7 مقابلة مع أ.منتصر شراب مدير قسم اإليجارات يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.
8 مقابلة مع أ.هيا األغا مديرة دائرة التنمية واالستثمار يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

9 صورة توضح توزيع استعماالت األراضي على شاطئ بحر غزة ضمن مخطط الواجهة البحرية اجلديد للبلدية، املصدر: بلدية غزة.
.https://gaza-city.org/public/storage/f/gaza_here1.pdf ،)37( العدد ،)10 مجلة هنا غزة الصادرة عن بلدية غزة، شهر شباط )2021

11 مقابلة مع أ.حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.
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4.بلدية بيت الهيا12: 

تقــدر مســاحة الشــريط الســاحلي التابــع لبلديــة بيــت الهيــا بـــ 5كــم تبــدأ مــن اخلــط احلــدودي الفاصــل شــماالً مــع األراضــي 
اخلاضعــة لســيطرة االحتــالل اإلســرائيلي حتــى منتصــف شــارع الســودانية الواقــع ضمــن علــى حــدود بلديــة جباليــا، وحتتــوي 
ــو" خاصــة ملواطنــن، ونقــاط أمنيــة تابعــة للفصائــل الفلســطينية. ويوجــد  ــى قطــع أراضــي ذات ملكيــة "طاب هــذه املســاحة عل
مخطــط تطويــري متكامــل حديــث معــد مــن قبــل جلنــة التخطيــط احلضــري وجلنــة تطويــر الشــاطئ يف البلديــة جــاري اعتمادها 
مــن اللجنــة املركزيــة، وذلــك علــى ضــوء بدايــة تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن شــارع الكورنيــش يف منطقــة شــمال قطــاع غــزة بتمويــل 
مصــري، ضمــن منحــة إعــادة إعمــار غــزة، ويف هــذا الصــدد، ومتهيــداً لتنفيــذ اخملطــط، فقــد صــدر قــرار مــن قبــل البلديــة بإبقــاء 

حالــة األنشــطة الســياحية علــى ســاحلها كمــا هــي حتــى نهايــة العــام، اســتعدادا لتنفيــذ اخلطــة مطلــع العــام القــادم13.

5.بلدية جباليا النزلة14:

يقــدر مســاحة الشــريط الســاحلي لشــاطئ جباليــا بكيلــو متــر مربــع واحــد فقــط، يبــدأ مــن منتصــف دوار الســودانية علــى 
حــدود بلديــة بيــت الهيــا حتــى منتصــف دوار املشــتل علــى حــدود بلديــة غــزة.  وهــي مســاحة صغيــرة ومحصــورة جــدا ومــع 
ذلــك فــإن مــا يقــارب 80% مــن هــذه املســاحة تقــع خــارج  إدارتهــا، األمــر الــذي يحــرم البلديــة مــن االنتفــاع بهــذه املســاحات 
الشاســعة؛ فبعضهــا ملــك خــاص مســجل يف دائــرة تســجيل األراضــي ألفــراد، وبعضهــا مخصصــة بشــكل مباشــر مــن قبــل 
ســلطة األراضــي جلمعيــات كجمعيــة احلريــة "واعــد"، وجمعيــة "الشــموع املضيئــة"، أو شــركات ربحيــة مثــل شــاليهات املارينــا 
وشــركة فلســطن لالســتثمار املالكــة لشــاليه ماريــوت بواقــع 35 دومنــا، باإلضافــة لثالثــة مصايــف تابعــة لتنظيمــات عســكرية، 
وتقــدر مســاحة االســتثمار الســياحي الوحيــد املتــاح للبلديــة ب800م يتمثــل يف األكشــاك املوجــودة علــى الكورنيــش ومنتجعــن 

ســياحن باســم جــاردن بيتــش ووايــت بيتــش15.

12 صورة توضح اخملطط املستقبلي لشاطئ بحر بيت الهيا، والذي ستبدأ بتنفيذه مطلع عام 2023.
13 مقابلة مع أ.ناهض الرفاتي مير وحدة التنمية  االقتصادية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.

14 صورة توضح مخطط التعديات على بحر شاطئ جباليا، املصدر: بلدية جباليا.
15 مقابلة مع م.يحيى سمارة منسق جلنة الشاطئ يف بلدية جباليا النزلة بتاريخ 2022/6/9م.
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جدول توضيحي: طبيعة التعاقدات املدرجة ضمن األنشطة السياحية اخلاضعة للبلديات16:

شروط الترخيص18النظام/ التكلفة املالي17طبيعة التعاقدطريقة االعالنطبيعة النشاط البلدية

استراحات موسمية رفح
وأكشاك

موقع البلدية 
وصفحاتها على 
مواقع التواصل 

عقود مؤقتة تبدأ من شهر نيسان 
وحتى نوفمبر من كل سنة

مببلغ 3$  للمتر
- تقدمي طلب 

الترخيص ودفع 
رسمه.

- شهادة حسن سير 
وسلوك للمستأجر.

- كشف بأسماء 
العاملن.

- موافقة وزارة 
السياحة.

- التوقيع على عقد 
اإليجار

- االلتزام باملساحة 
اخملصصة 

للمستأجر وعدم 
التعدي على 

مساحة املواطنن 
باالستجمام احلر.

- إدراج معدات 
األمن والسالمة

ترك مساحة حرة 
للمواطن

- إحضار أوراق 
امللكية« يف حال 

كانت القطعة ملك 
ملواطن أو تعهد 

عدلي بحال كانت 
غير مفرزة.

- صورة هوية 
املستأجر املستثمر.
- دفع رسوم فتح 

امللف.

مدينة األكواخ
ال يوجد إعالن، بل 
طلب مقدم بشكل 
فردي من مستثمر

عقود سنوية بحيث ال تتجاوز 
الثالثة سنوات.

مبلغ إيجار سنوي يتم 
حتديده من خالل البلدية

استراحات موسمية خانيونس
وأكشاك

موقع البلدية 
وصفحة التواصل

عقود مؤقتة تبدأ من شهر نيسان 
وحتى نوفمبر من كل سنة

ثمن قره 150 ش للمتر 
الطولي

منتزه مشروع حياة
بناء على طلب ضمن 

مشروع ممول خارجيا 
بالتعاون مع البلدية

عقد تخصيص مساحة

منتزه الوكالة
بناء على طلب احتاد 

عاملن وموظفي 
الوكالة

عقد سنوي

منتجع اليت بيتش
ال يوجد إعالن، بل 
طلب مقدم بشكل 
فردي من مستثمر

عقود سنوية بحيث ال تتجاوز 
الثالثة سنوات.

بناء  على دعوة كويف سيالنو
دائرة االستثمار لهم  

عقد جتريبي ملدة ثالثة شهور ثم 
عقد شراكة بالتعاون مع البلدية  

ملدة ال تتجاوز 3 سنوات

استراحات موسمية بيت الهيا
وأكشاك

موقع البلدية 
وصفحة التواصل

عقود مؤقتة تبدأ من شهر نيسان 
كل متر مربع 10 ش حتى نوفمبر من كل سنة

واملساحات القريبة من 
احلد احلدودي الفاصل 

مع االحتالل 8ش منتجع بيانكو
ال يوجد إعالن، بل 
طلب مقدم بشكل 
فردي من مستثمر

عقود سنوية بحيث ال تتجاوز 
الثالثة سنوات.

موقع البلدية استراحات موسميةجباليا
وصفحة التواصل

عقود مؤقتة تبدأ من شهر نيسان 
وحتى نوفمبر من كل سنة

سعر املتر املربع 10 ش 

مطعم اجلاردن 
بيتش

موقع البلدية
وعطاء نشر ملرتن 

يف اجلريدة
عقود سنوية بحيث ال تتجاوز 

الثالثة سنوات.

مطعم وايت بيتش
ال يوجد إعالن، بل 
طلب مقدم بشكل 
فردي من مستثمر

عقود سنوية بحيث ال تتجاوز 
الثالثة سنوات.

غزة
موقع البلدية استراحات موسمية

وصفحة التواصل
عقود  مؤقتة تبدأ من شهر 

نيسان حتى نوفمبر من كل سنة
بناءا على عطاء مالي

يتم تقسيمها لثالثة 
مستويات:

االول خلف صاالت 
األفراح $15

الثاني: من الشاليهات 
ملفترق النابلسي $10 

الثالث: من  مفترق 
النابلسي لشارع عشرة 

$8

كويف شوب “الباقة، 
مارينا كايف، 

جالكسي، املالديف”

طلبات تعاقدية 
عقود سنويةمباشرة من املستثمر

مطاعم واستراحات 
كبيرة مثل سي 

سايد، وسي هاوس
اعالنات وعطاءات 

من قبل البلدية
عقود سنوية بحيث ال تتجاوز 

الثالثة سنوات
 16 مالحظة: توجد بعض املنشــآت الســياحية املعروفة للمواطنن تقع خارج حق منفعة البلدية املمنوح من ســلطة األراضي مثل اســتراحة الشــاليهات والهدى اخملصصتن مباشــرة من قبل ســلطة 

   األراضي، أو تعود ملكية خاصة ألفراد مثل فندق آدم ومطعم الروزا.
17 تعتبر األثمان املذكورة لألمتار ثابتة يف االستراحات واألكشاك، وكلنها متثل احلد األدنى يف االستثمارات السياحية األخرى كاملطاعم واملنتجعات وفقاً لتعاقد املستثمر مع البلدية.

 18 يحتــوي العمــود علــى ملخــص ألغلــب شــروط البلديــات بالترخيــص وقــد ال تنطبــق جميــع الشــروط يف كل األنشــطة الســياحية، خاصــة البســيطة منهــا كاالســتراحات املوســمية. وقــد تقــوم بعــض 
   البلديات بتوفيرها ذاتيا تسهيال على املستثمر كاملوقع العام واخلاص فتقوم هي بتسليمه كبلدية جباليا.
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غزة
موقع البلدية استراحات موسمية

وصفحة التواصل
عقود  مؤقتة تبدأ من شهر 

نيسان حتى نوفمبر من كل سنة
يتم تقسيمها لثالثة بناءا على عطاء مالي

مستويات:
االول خلف صاالت 

األفراح $15
الثاني: من الشاليهات 
ملفترق النابلسي $10 

الثالث: من  مفترق 
النابلسي لشارع عشرة 

$8

*االلتزام بالشروط 
التنظيمية للشاطئ 

وهي:
- عدم ارتفاع حدود 
االستراحات املؤقتة 
عن ارتفاعا 90 سم.
 - إجراء موقع عام 

وخاص إحداثيات 
من مساح مرخص

- خريطة هندسية 
مختومة من نقابة 

املهندسن.

كويف شوب “الباقة، 
مارينا كايف، 

جالكسي، املالديف”

طلبات تعاقدية 
عقود سنويةمباشرة من املستثمر

مطاعم واستراحات 
كبيرة مثل سي 

سايد، وسي هاوس
اعالنات وعطاءات 

من قبل البلدية
عقود سنوية بحيث ال تتجاوز 

الثالثة سنوات

تصنف املنشآت السياحية إلى درجات جنومية مناسبة تبعا ملواصفاتها ومعاييرها احملددة من قبل اللجنة على النحو التالي:

جدول يوضح تصنيف وزارة السياحة لدرجات الفنادق السياحية وفقًا ملعاييرها التالية19: 

أما فيما يتعلق بتصنيف املطاعم:

19 انظر/ي نظام ترخيص وتصنيف ومراقبة املنشآت واملطاعم السياحية الصادر عن مجلس الوزراء عام 2013م.

درجة خمس جنومدرجة أربعة جنومدرجة ثالثة جنومدرجة جنمتاندرجة جنمة واحدة

حتتــوي  الغــرف  جميــع 
تنظيــف  مرحــاض،  علــى 
حتتــوي  للغــرف،  يومــي 
تلفزيــون ملــون مــع  علــى 

كنتــرول جهــاز 
طاولة مع كرسي

صابــون أو ســائل لغســيل 
اجلســم، خدمــة اســتقبال، 
االســتقبال،  يف  فاكــس 
للنــزالء،  عمومــي  هاتــف 
صباحــي،  إفطــار 
مشــروبات، خدمــة إيــداع 

نقــدي،

حتتــوي باإلضافــة إلــى مــا 
النجمــة  درجــة  يوجــد يف 

الواحــدة علــى:
مصبــاح  افطــار،  بوفيــه 
الســرير،  بجانــب  قــراءة 

لالســتحمام جــل 
مناشف استحمام.

حتتــوي باإلضافــة إلــى 
درجــة   يف  يوجــد  مــا 

علــى: النجمتــن 
ــب  ــد الطل مشــروبات عن
يف الغــرف، جهــاز تلفــون 
بالغرفــة، شــبكة انترنــت 
يف الغرفــة أو يف مــكان 
املنشــأة،  مــن  عــام 
احلمــام،  يف  ســخان 
مجفــف شــعر، مناديــل، 
مــرآة وخزانــة مالبــس، 
مــكان خــاص للحقائــب، 
ملمــع  خياطــة،  أدوات 
أحذيــة، خدمــة غســيل 
وســادة  املالبــس،  وكــي 
وبطانيــة اضافيــة عنــد 
الطلــب، نظــام منهجــي 

الشــكاوى. لتقبــل 

حتتــوي باإلضافــة إلــى 
درجــة  يف  يوجــد  مــا 

علــى: جنــوم  الثــالث 
 )18( مفتــوح  اســتقبال 
وتســتعمل  ســاعة 
الداخليــة  االتصــاالت 

جيــة ر خلا ا و
علــى  حتتــوي  ردهــة 
وجــود  مــع  مقاعــد 
مشــروبات،  خدمــة 
داخــل  مشــروبات 
الغرفــة، كنــب مــع طاولــة 
حمــام  روب  جانبيــة، 
وشبشــب عنــد الطلــب، 
أدوات اســتحمام، شــبكة 
الغرفــة،  يف  انترنــت 

مطعــم

وحتتــوي باإلضافــة إلــى مــا يوجــد 
يف االربــع جنــوم:

-استقبال مفتوح )24( ساعة
يتحدثــون  الســتقبال  موظفــن 
عــدة لغــات، ردهــة فســيحة مــع 
خدمــة تقــدمي مشــروبات، خدمــة 
منتجــات  للغــرف،  ســاعة   )24(
انترنــت  الشــخصية،  العنايــة 
الغرفــة،  مــع جهــاز حاســوب يف 
صنــدوق حلفــظ األشــياء الثمينــة، 
خدمــة كــي املالبــس خــالل ســاعة، 
ترتيــب  األحذيــة،  تلميــع  خدمــة 

املســاء. الغــرف يف 

التجديد السنويالترخيصاملستوىم
1A 800$800$املستوى

2B 600$800$املستوى

3C 400$600$املستوى

200$400$مطعم وجبات سريعة4
100$بدل فاقد أو تالف للرخصة5
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 ◄ بيئــة النزاهــة والشــفافية فــي مراحــل تقديــم خدمــة ترخيــص المشــاريع 
     السياحية:

يجــري يف هــذا القســم فحــص مجموعــة مــن املؤشــرات املتعلقــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية التــي توضــح صــورة إدارة 
البلديــة ووزارة الســياحة، لإلجــراءات يف مرحلتــن: األولــى مرحلــة إجــراءات ترخيــص املشــاريع الســياحية يف إعــداد املعاييــر 
ــة  ــات يف قطــاع غــزة الســتغالل شــاطئ البحــر، واملرحل ــل البلدي ــة لترخيــص املشــاريع الســياحية مــن قب والشــروط املرجعي

الثانيــة الرقابــة علــى االلتــزام بشــروط ومعاييــر منــح الترخيــص، ونســتعرض مؤشــرات كل مرحلــة.

أواًل- املرحلة األولى يف اجراءات تقدمي طلب التراخيص السياحية واحلصول عليها: 
ــول الترخيــص  ــر قب ــي تنظــره ومعايي ــة الت ــة اســتقباله واجله ــه وجه ــب الترخيــص ومرفقات ــة تقــدمي طل وتشــمل هــذه املرحل

ــة هــذه النشــاطات بشــكل خــاص. ــى رخصــة مزاول ــر، والشــروط الالزمــة للحصــول عل وبشــكل عــام املعايي

1. املواصفات املطلوبة لتراخيص املشاريع السياحية واجلهات املشاركة بها:
حتديــد شــروط ومواصفــات تراخيــص املشــاريع الســياحية تســاهم بهــا أطــراف رســمية مختلفــة، إضافــة إلــى مشــاركة اخلبراء 
القانونــن ذوي العالقــة. وتقــع مهمــة إعــداد الشــروط اخلاصــة بتراخيــص املشــاريع الســياحية للبلديــة بشــكل عــام علــى 
دائــرة االســتثمار االقتصــادي التابعــة لهــا، مبشــاركة األقســام اخملتلفــة ذات العالقــة. وتســتند البلديــات يف إعــداد الشــروط 
واملواصفــات إلــى األنظمــة املعتمــدة والتعليمــات التــي تقرهــا وزارة احلكــم احمللــي لهــا، حســب طبيعــة املنشــأة والنشــاط 
ــة. وتســاهم  ــة كل بلدي ــة وحاجــة وجترب ــا ببعــض الشــروط اخلاصــة حســب طبيع ــع تضمينه ــذي ستمارســه، م الســياحي ال
ــرة العالقــات العامــة  ــا، وتقــوم دائ ــا بصياغــة فحــوى املواصفــات وحتدديه ــق منه ــة وقســم اإليجــارات املنبث ــرة القانوني الدائ
واإلعــالم بدورهــا يف نشــرها، ويتــم ذلــك حتــت إشــراف رئيــس البلديــة وعضويــن علــى األقــل مــن أعضــاء اجمللــس، وذلــك بعــد 

عقــد اجتماعــات ومشــاورات داخليــة بــن جميــع أقســام البلديــة اخملتلفــة.

وتتمحــور شــروط الترخيــص بشــكل عــام يف إحضــار شــهادة حســن ســير وســلوك للمســتثمر، وكشــف بأســماء العاملــن وإدراج 
معــدات الســالمة واألمــن يف املنشــأة الســياحية، وتــرك مســاحة حــرة للمواطنــن لالســتجمام احلــر، وأن يلتــزم مبخططاتــه 
يف الشــروط التنظيميــة للشــاطئ، واملتمثلــة بعــدم ارتفــاع حــدود االســتراحات املوســمية الرتفــاع 90ســم، وأال يتجــاوز مســاحة 
اجلــزء املســقوف نســبة 30% مــن املســاحة الكليــة، وإجــراء كشــف موقــع عــام وموقــع خــاص مــن قبــل مســاح مرخــص ومعتمــد، 
ــد تقــدمي  ــي يري ــزام باملســاحة املقــرة لنظــام املنشــأة الت ــة املهندســن، وااللت مــع وجــود خريطــة هندســية مختومــة مــن نقاب
الطلــب بخصوصهــا بحدهــا األدنــى، وعــرض الواجهــة، واحلــد األدنــى حلــرم الشــارع، وعــدد الطوابــق وارتفاعهــا وارتدادهــا، 

وفــق النظــام اخلــاص بهــا يف املشــاريع غيــر املوســمية.

تلتــزم البلديــات بشــروط وزارة احلكــم احمللــي، بحيــث ال يؤثــر وجــود املنشــآت الســياحية علــى حــق املواطــن يف االصطيــاف، 
ــه فيمــا بــن املنشــآت الســياحية، أو وجــود  ــة أو إعاقــة مــروره وحركت ــة البحري ــى الشــاطئ، ووضــوح الرؤي واملــرور احلــر عل
مســاحات وارتــدادات تعيــق حركــة املــارة والســيارات. ويف هــذا اإلطــار وحفاظــاً علــى املصلحــة العامــة للمواطنــن، يجــب علــى 
البلديــات اتخــاذ إجــراءات إضافيــة لتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية فيمــا يتعلــق بتوســيع معرفــة املواطنــن بالشــروط التــي 
ــة، وتفعيــل خــط  شــكاوى  ــر مواقعهــم وصفحاتهــم اإللكتروني ــى املســتثمرين باملشــاريع الســياحية، وإعالنهــا عب تفرضهــا عل
ــات، وتعــّرض املواطنــن لالســتغالل  ــة مــن التعدي للمشــاريع االســتثمارية املتجــاوزة للشــروط الســابقة ســيما مــع وجــود حال

جــراء عــدم معرفتهــم بالشــروط الســابقة.

وتشــترط أنظمــة وزارة احلكــم احمللــي علــى البلديــات، يف بعــض األنشــطة الســياحية: كاملطاعــم والفنــادق واملنتجعــات، ضــرورة 
احلصــول علــى موافقــات بعــض الهيئــات والــوزرات األخــرى، مثــل وزارة الســياحة التــي تقــوم بإعطــاء املســتثمر إفــادة ال مانــع 
ــة إعــداد النظــام،  ــا كانــت جــزءاً مســاهماً يف وضــع شــروط يف مرحل يف حــال التزامــه بشــروطها "مرفــق رقــم1، والتــي غالب
وذلــك حفاظــاً علــى املصلحــة العامــة للمواطنــن، حيــث تعــّد شــروط البلديــات الســابقة ودورهــا ذات طابــع إنشــائي إلــى حــٍد 
مــا. فبالتزامــن مــع إجــراءات الترخيــص يف البلديــة، يقــوم املســتثمر باســتكمال إجراءاتــه لــدى وزارة الســياحة التــي ســتمنحه 
ترخيــص ســياحي للمنشــأة، وتتطلــب شــروطه ترخيصهــا تقدميــه الطلــب خطيــاً لوكيــل الــوزارة، وتعبئــة مناذجــه، ســواء كان 
طلــب ترخيــص مطعــم "مرفــق رقــم 2" أو فنــدق ومنتجــع "مرفــق رقــم3"، واحضــار منــوذج الكشــف الهندســي ومنــوذج الكشــف 
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ــة واألمــن  ــى املنشــأة الســياحية موقعــا ومختومــا حســب األصــول، وإفــادة عــدم ممانعــة مــن وزارة الداخلي ــى مبن الطبــي عل
الوطنــي، وصــورة عــن شــهادة تســجيل املنشــأة الســياحية مــن اجلهــة ذات االختصــاص يف البلديــة، وشــهادة حســن ســير 
ــر طبــي معتمــد  ــة األرض، وتقري ــي مللكي ــر املنشــأة، والســند القانون ــة ملدي ــر املنشــأة، والســيرة الذاتي وســلوك لصاحــب ومدي
مــن جهــة رســمية يؤكــد الســالمة الصحيــة واخللــو مــن األمــراض الســارية واملعديــة للعاملــن يف املنشــأة الســياحية، وشــهادة 
خلــو طــرف مــن ضريبــة الدخــل يف حــال جتديــد الرخصــة، وتعهــد خطــي مــن صاحــب املنشــأة الســياحية الســتكمال األثــاث 
واألدوات والتجهيــزات والوســائل واملتطلبــات الضروريــة الالزمــة لبــدء املنشــأة الســياحية عملهــا، وتعهــد خطــي بااللتــزام 
ــل مجلــس  ــة مت تكلفهــا مســبقاً مــن قب ــل جلن ــد هــذه الشــروط مــن قب ــر20، ومت حتدي ــع التعليمــات الصــادرة عــن الوزي بجمي

ــي ووزارة الســياحة. ــوزراء، إلعدادهــا تضــم ممثلــن عــن جهــات مختلفــة مــن وزارة احلكــم احملل ال

2. استقبال طلبات ترخيص املشاريع السياحية:
يقــوم املواطــن الراغــب باحلصــول علــى ترخيــص مشــروع ســياحي، بتقــدمي طلــب يف مركــز خدمــات اجلمهــور، يأخــذ رقمــاً 
متسلســاًل علــى نظامهــا اإللكترونــي. وتختلــف البلديــات يف آليــة متابعــة الطلــب ودراســته، فنجــد أن الطلــب يف بلديــة بيــت 
ــا يحــّول مــن مركــز خدمــات اجلمهــور إلــى قســم التنميــة االقتصاديــة واالســتثمار، كاختصــاص رئيــس وجميــع أقســام  الهي
البلديــة األخــرى مــن قســم التخطيــط، والتنظيــم، واملســاحة، واحلــرف والصناعــات، وقســم امليــاه، وقســم النظــم اجلغرافيــة، 
واللجنــة الفنيــة، والوحــدة القانونيــة، إلبــداء رأيهــم وموافقتهــم أو مالحظاتهــم. ومــن ثــم يتــم حتويلهــا للجنــة فنيــة مختصــة 
بدراســة األنشــطة الســياحية  مكونــة مــن رئيــس دائــرة االســتثمار، ورئيــس البلديــة، وعضويــن علــى األقــل مــن أعضــاء اجمللــس 

البلــدي يــرأس أحدهمــا اللجنــة علــى أن يكــون مهندســا21ً. 

بينمــا يقــوم  مركــز جمهــور بلديــة خانيونــس بتحويــل الطلــب لقســم االيجــارات التابــع للدائــرة القانونيــة التــي بدورهــا تقــوم 
بتحويلهــا لدائــرة املشــاريع والتنظيــم، ودائــرة التخطيــط احلضــري التــي تقــوم بإجــراء الكشــف علــى املوقــع اخلــاص والعــام 
للمنشــأة22، ويتــم دراســته مــن خاللهمــا مــع رئيــس البلديــة وعضويــن مــن اجمللــس البلــدي. ويف حــال املوافقــة يتــم توقيــع عقــد 
معــه23؛ ففــي بلديــة غــزة فيتــم بتحويلــه إلــى جلنــة العطــاءات التابعــة للدائــرة املاليــة يف حــال كان الطلــب يــرد بنــاء علــى اعــالن 
متعلــق بتلــزمي االســتراحات املوســمية وإلــى الدائــرة القانونيــة قســم االيجــارات يف حــال كان الطلــب مقدمــا بنــاء علــى رغبــة 
املســتثمر. ويف كلتــا احلالتــن تعــرض علــى جلنــة فنيــة مختصــة، مكّونــة مــن رئيــس جلنــة الواجهــة البحريــة. وتضــم ممثــال مــن 
الدائــرة املاليــة، وممثــال مــن دائــرة الرقابــة24، أمــا يف بلديــة رفــح فيتــم حتويلــه إلــى جلنــة اإليجــارات وملــف البحــر، املكونــة 
مــن مديــر الدائــرة القانونيــة وقســم اإليجــارات ورئيــس قســم التعديــات. ويحــول مركــز خدمــات جمهــور بلديــة جباليــا الطلــب 
إلــى قســم األمــالك واإليجــارات، الذيــن يقومــون بدراســتها مــع جلنــة الشــاطئ. وبعــد دراســة اللجــان للطلبــات يتــم احلصــول 

علــى مصادقــة وموافقــة أعضــاء اجمللــس البلــدي علــى قراراتهــم يف كل بلديــة25.

ويتضــح مــن الســياق الســابق أن جهــة اســتقبال الطلــب تختلــف يف جميــع البلديــات عــن جهــة دراســته، والتــي تتــم مــن خــالل 
جلنــة مختصــة، قــد يختلــف عددهــا أو مســميات أعضائهــا الوظيفيــة مــن بلديــة ألخــرى، إال أنهــا تتحــد بكونهــا تشــمل أكثــر 
مــن عضــو، األمــر الــذي ينــم عــن وجــود آليــة جماعيــة يف اتخــاذ القــرار باملوافقــة أو الرفــض لطــب الترخيــص بعيــداً عــن 
ــب  ــات حــول جهــة اســتقبال طل ــدى املواطنــن والبلدي ــة، وكأحــد مؤشــرات الشــفافية يظهــر وجــود معرفــة واضحــة ل الفردي

الترخيــص، ومعرفــة أقــل وضوحــاً يف طبيعــة اجلهــات التــي تتدخــل يف دراســته.
أمــا فيمــا يتعلــق بالترخيــص لــدى وزارة الســياحة، فيتــم بنــاء علــى تقــدمي املســتثمر لطلــب يــدوي خطــي إلــى وكيــل الــوزارة، 
يطلــب فيــه الســماح بترخيــص منشــأته الســياحية حســب األصــول، مــع اســتيفاء األوراق املطلوبــة، وبعــد التأشــير عليــه 
ــن الســياحية، ، إلحضــار  ــة لشــؤون امله ــرة الترخيــص يف اإلدارة العام ــى قســم الترخيــص يف دائ ــب إل ــة يحــول الطل باملوافق
األوراق املطلوبــة مــن قبــل الــوزارة. ويف حــال اســتيفائها تقــوم دائــرة التفتيــش التابعــة للــوزارة باخلــروج ملعاينــة املــكان وإجــراء 
مــا يعــرف بالتفتيــش املبدئــي لتحديــد مــدى صالحيــة املــكان للمنشــأة اخملطــط إقامــة النشــاط الســياحي عليهــا، ويف حــال 
متــت املعاينــة بنجــاح يتــم منحــه تأشــيرة ال مانــع مــن الترخيــص، الــذي يقــوم بتســليمها للبلديــة الســتكمال إجراءاتــه معهــا 

ــا ينتهــي دور وزارة الســياحة كإجــراءات تســجيل26.  بشــكل أساســي، وهن

20 املادة )6( من قرار مجلس الوزراء رقم )11/300/2/م.و/أ.ه( لسنة 2013 اخلاص بشأن نظام ترخيص وتصنيف ومراقبة املنشآت واملطاعم السياحية.
21 مقابلة مع أ.ناهض الرفاتي مدير وحدة التنمية االقتصادية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.

22 مقابلة مع م.سميرة األستاذ من قسم التخطيط احلضري يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.
23 مقابلة مع أ.منتصر شراب مدير قسم اإليجارات يف بلدية خانيونس بتارخ 2022/7/7م.

24 مقابلة مع أ.حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.
25 مقابلة مع م.عبداهلل سمارة مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية جباليا 2022/6/21م.

26 مقابلة مع أ.نبيلة مليحة املكلفة بترخيص مكاتب السياحة والسفر والشاليهات يف وزارة السياحة غزة، بتاريخ 2022/9/15م.
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3. قبول طلبات الترخيص:
يســاهم حتديــد شــروط قبــول طلبــات الترخيــص مــن قبــل البلديــات بشــكل مســبق يف وضــوح املتطلبــات لــدى للمواطــن 
الراغــب يف احلصــول علــى ترخيــص، كمــا يعــزز مــن نزاهــة املســؤولن يف التعامــل مــع الطلــب، وترغمــه علــى االلتــزام مببــادئ 
الشــفافية يف اختياراهــا. وتختلــف شــروط ومعاييــر كل بلديــة عــن األخــرى، حيــث تتــم دراســة الطلــب يف بلديــة رفــح، اســتناداً 
ملــدى التــزام املســتثمر مقــدم الطلــب لشــروط اتفاقيــة الشــاطئ املذكــورة ســابقاً يف القســم األول، باإلضافــة لشــرط الســالمة 
األمنيــة للمســتثمر مــن خــالل اســتخراج شــهادة حســن ســير وســلوك مــن وزارة الداخليــة، ومــدى التزامــه بتــرك مســاحة حــرة 
ــس مســتأجرين  ــص االســتراحات املوســمية، ولي ــى بترخي ــي املســتثمرين القدام ــح تول ــة رف ــدو أن بلدي ــا يب ــن27، كم للمواطن
ومســتثمرين جــدد وفــق مــا أفــاده مديــر دائــرة االســتثمار، بأنهــم يقومــون بإعــادة تأجيــر األشــخاص أنفســهم منــذ 15 عامــا28 

كــون أن هــذا مصــدر دخلهــم وعملهــم.

ــى مــدى مطابقــة النشــاط، وجــدوى املشــروع الســياحي خملططاتهــم29،  ــة إل ــة الفني ــا، فتنظــر اللجن ــة بيــت الهي أمــا يف بلدي
بينمــا تنظــر بلديــة جباليــا ملــدى التــزام مخطــط املســتثمر املســتأجر بشــروط اللجنــة املركزيــة مــع إعطــاء األولويــة لألفــراد 
املتواجديــن مســبقا بشــكل عشــوائي علــى الشــاطئ30، وعلــى غرارهــا تســري بلديــة خانيونــس باإلضافــة العتبــار مــدى خدماتية 
املشــروع وتوافقــه مــع مخطــط الصيــف دون إعطــاء األولويــة ألي أحــد، كــون أن جــل مســاحة ســاحلها غيــر مســتغلة، وتعكــف 
علــى جــذب املســتثمرين إليهــا. ويتضــح مــن شــروط بلديــة بيــت الهيــا وخانيونــس، أنهــا عامــة ومتاحــة للجميــع مــن األشــخاص 
ــى ســعراً يف االســتثمارات  ــرر لألعل ــا تق ــق باألكشــاك، بينم ــا يتعل ــة غــزة لنفــس الشــروط فيم ــا تنظــر بلدي املتقدمــن، بينم

الكبــرى كاالســتراحات واملنتجعــات الســياحية، كونهــا تتبــع نظــام العطــاءات ومتنــح لألعلــى ســعراً.

مــا لــم تكــن وزارة الســياحة قــد اســتكفت بأعــداد املنشــآت التجاريــة القائمــة بنــاًء علــى قــرار مســبق، فــإن وزارة الســياحة متنــح 
الترخيــص للمســتثمرين الذيــن يتقدمــون بطلبــات مســتوفية الشــروط وفق نظامهــا القانوني.

4. شفافية ونزاهة إجراءات الترخيص:
إن إتاحــة املعلومــات ذات العالقــة باإلجــراءات والشــروط واملتطلبــات الضروريــة للترخيــص يعــزز مــن العالقــة املتبادلــة بــن 
املواطــن والبلديــة بشــكل يحافــظ علــى نزاهــة أداء عمــل موظفــي البلديــة، كونهــم علــى علــم باطــالع املواطــن واملســتثمر عليهــا، 

وبالتالــي إدراك املوظفــن مخاطــر وفــرص الفســاد. 

وعند فحص مدى إتاحة ذلك للمواطنن، الحظنا التالي:
لــم تقــم بلديــة جباليــا بنشــر أيــة إعالنــات لهــا عالقــة مبنــح التراخيــص للمشــاريع االســتثمارية علــى شــاطئ البحــر يف 
االســتراحات املوســمية، واقتصــرت علــى نشــر أخبــار صحفيــة باخلصــوص31، ولكنهــا قامــت بنشــر اعــالن عطــاء يف املشــروع  
االســتثماري الوحيــد املقــام يف نطاقهــا »منتجــع البســتان ســابقاً« بالصحــف الرســمية، الســتئجار قطعــة تتضمــن قســيمتن 
معروفــة محليــاً باســم »منتجــع اجلــاردن بيتــش«، وذلــك ملرتــن متتاليتــن32، وتقــوم بإعطــاء املســتثمر املتقــدم نســخة مــن 
الشــروط التنظيميــة قبيــل تقــدمي طلبــه للبلديــة. ولــم تكــن لــدى بلديــة جباليــا أيــة مواصفــات قبــل عــام 2020م بســبب ســوء 
البنيــة التحتيــة املرافقــة للشــاطئ، وعــدم صالحيتهــا للحركــة قبــل تنفيــذ مخطــط تطويــر شــارع الرشــيد، فقامــت بوضــع رؤيــة 
خاصــة بهــا للشــاطئ تتضمــن مخططــا لألكشــاك بشــكل موحــد، مــن حيــث الشــكل الهندســي واحلجــم واأللــوان املســتخدمة. 
وتقــوم البلديــة بإعطــاء املســتأجر املســتثمر نســخة مجانيــة مــن التصميــم وإحداثياتــه، وفــق املرفــق رقم«4«مــع توقيعــه علــى 
تعهــد بااللتــزام بــه، باإلضافــة لتقدميهــا تســهيالت أخــرى مثــل مجانيــة الطلــب، وعــدم إجبــار املواطــن علــى دفــع أيــة التزامــات 
ماليــة ســابقة عليــه جتــاه أي خدمــة أو اســتحقاق مــن البلديــة كامليــاه وغيرهــا33، ورغــم توســع بلديــة جباليــا واجتهادهــا بتقــدمي 
ــى  ــا الرســمية عل ــا أو صفحته ــر موقعه ــات باخلصــوص عب ــت عــن نشــر إعالن ــا غفل ــرة للمســتثمرين، إال أنه تســهيالت كثي

فيســبوك، األمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى مــدى التزامهــا مببــدأ الشــفافية وعالنيــة النشــر.

27 مقابلة مع م.حازم برهوم مدير وحدة التنمية واالستثمار يف بلدية  رفح بتاريخ 2022/6/20م .
28 املرجع السابق.

29 مقابلة مع أ.ناهض الرفاتي مير وحدة التنمية االقتصادية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.
30 مقابلة مع م.رسمية اجلمل رئيس قسم التخطيط احلضري يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.

31 املرجع السابق.
32 مقابلة مع أ.موسى أبو سعدة املستشار القانوني  لبلدية جباليا بتاريخ 2022/6/16م.

33 مقابلة مع م. رسمية اجلمل رئيس قسم التخطيط احلضري يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.
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بينمــا تقــوم بلديــة بيــت الهيــا بنشــر اعــالن عبــر موقعهــا اإللكترونــي وصفحتهــا عبــر فيســبوك، يتضمــن الشــروط واملواصفــات 
اخلاصــة بــاألذون والتراخيــص املتعلقــة باملنشــآت الســياحية، باإلضافــة لقيــام البلديــة بتعيــن مندوبــن لدوائرهــا لــدى مركــز 
خدمــات اجلمهــور، بهــدف تســهيل معامــالت املواطنــن، فيقــوم مندوبــو دائــرة التنميــة االقتصاديــة واالســتثمار والدائــرة 
القانونيــة، مــن خــالل مســاعديها القانونيــن بالشــرح شــفاهة للمواطنــن الراغبــن يف تقــدمي طلــب الترخيــص "مرفــق رقــم"5" 
ملمارســة عمــل ســياحي جلميــع الشــروط املفروضــة مــن وزارة احلكــم احمللــي والبلديــة34، أمــا شــروط امللكيــة يف حــال كانــت 
القطعــة والقســيمة ملــك أفــراد، فتســتلزم وجــود تسلســل للملكيــة وإحضــار تعهــد عدلــي يف حــال كانــت األرض غيــر مفــرزة35، 
كمــا يتــم إعطاؤهــم نســخة ورقيــة معــدة مــن قبلهــا تضــم قائمــة الشــروط "مرفــق رقــم6"، ونظــراً لوجــود خطــة تطويريــة جديــدة 
مــن بلديــة بيــت الهيــا للعــام القــادم، فقــد قامــت بإبــالغ جميــع املســتأجرين املتواجديــن علــى الشــاطئ بضــرورة اخــالؤه نهايــة 

املوســم احلالــي، متهيــداً لتنفيــذ اخملطــط املســتقبلي مــن خــالل التوقيــع علــى ســند تعهــد شــخصي36.

ونشــرت بلديــة غــزة اإلعــالن عبــر موقعهــا اإللكترونــي ويف الصحــف احملليــة "مرفــق رقــم"7" وضمنــت الشــروط بشــكل 
تفصيلــي ضمــن كــراس العطــاء، بشــكل يبــن كافــة الشــروط واملواصفــات واملســاحات والتكلفــة املاليــة بحدهــا األدنــى "مرفــق 
رقــم 8"، بحيــث يعتبــر شــراء املســتثمر لكــراس العطــاء وتقدمــه عبــر دائــرة العطــاءات بالظــرف اخملتــوم مؤشــراً علــى قراءتــه 

لشــروط الترخيــص ومتطلباتــه.

ــه، وأكــد  ــة رفــح بنشــر إعــالن حــول فتــح بــاب التســجيل لإليجــارات االســتثمارية، وتوضيــح الشــروط مــن خالل وتقــوم بلدي
مديــر دائــرة اإليجــارات قيامــه بتوضيــح جميــع الشــروط بشــكل شــفهي للمواطنــن الراغبــن يف االســتئجار بتعبئــة الطلــب 
ــى إشــعار باســتالمها، مــن خــالل العقــد، وســند اقــرار وتعهــد »مرفــق رقم10«ومــن  »مرفــق رقــم 9« باإلضافــة لتوقيعهــم عل

ــة37.  خــالل اجلــوالت امليداني

كمــا تقــوم بلديــة خانيونــس بنشــر اعالنــات باخلصــوص؛ حيــث أّكــد مديــر دائــرة اإليجــارات قيامــه بالشــرح شــفاهة للمســتثمر 
قبــل وأثنــاء اســتالمه العــن املُؤجــرة يف الشــاطئ منــه، ومــن خــالل موظــف جلنــة املســاحة، باإلضافــة لتضمينهــا يف شــروط 
ــة أو  ــى حتســن باســتحداث قائمــة مكتوب ــاج إل ــة، ويحت ــذي ينفــي حــدوث أي جهال العقــد نفســه« مرفــق رقــم11«38 األمــر ال
وصــف يوضــح يتيــح للمواطــن املعرفــة بالشــروط، ولعــل ذلــك يعــود لضعــف النشــاط االســتثماري البحــري اجلــاري يف بلديــة 

خانيونــس، نتيجــة االعتبــارات الســابق ســردها يف مطلــع الدراســة.

إن نشــر اعالنــات الترخيــص وشــروطها وتقــدمي تســهيالت لتوضيــح اإلجــراءات، يعــّد خطــوة جوهريــة يعكــس شــفافيتها 
يف العمــل، ومتكــن املواطــن مــن املعرفــة. وتتبايــن البلديــات يف مؤشــر عمليــة النشــر، حيــث تعتبــر بلديتــي غــزة وبيــت الهيــا 
األكثــر التزامــا باإلعــالن والنشــر وتقــدمي تســهيالت توضيحيــة للمواطنــن بوســائل متعــددة، بينمــا تنخفــض يف جباليــا ورفــح، 
ــوم  ــة يف النشــر، رغــم أن مفه ــن االســتراحات املوســية بســيط وال يســتدعي املبالغ ــة م ــدات املالي ــرى أن حجــم العائ ــي ت الت
احلكــم الصالــح ومبــادئ النزاهــة والشــفافية تهــدف إلــى توســيع قــدرات األفــراد وخياراتهــم، وفرصهــم وحرياتهــم االقتصاديــة 

واالجتماعيــة، خاصــة بالنســبة ألكثــر أفــراد اجملتمــع فقــرا وتهميشــا. 

وفيمــا يتعلــق بــوزارة الســياحة، فإنهــا تقــوم بتوضيــح شــروطها للمســتثمر يف مقرهــا حــن إبــداء رغبتــه يف ترخيــص منشــأة 
ســياحية، وتــزوده بصــورة عــن النمــاذج املتوجــب عليــه احضارهــا، وال تقــوم بنشــر أي إعالنــات أو تقــدمي أيــة تســهيالت أخــرى 
أو نشــر أســماء احلاصلــن مؤخــراً علــى ترخيــص، وال يوجــد موقــع إلكترونــي خــاص بــوزارة الســياحة واآلثــار غــزة. ويقتصــر 
نشــاطها اإلعالمــي علــى صفحــة باســمها عبــر موقــع فيســبوك تقــوم بنشــر أخبــار الــوزارة ويعــض أنشــطتها، األمــر الــذي يقلــل 

مــن مــدى التزامهــا مببــدأ الشــفافية يف إجــراءات عملهــا.

34 مقابلة مع أ. ناهض الرفاتي مدير وحدة التنمية االقتصادية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.
35 مقابلة مع أ. فارس الكيالني املستشار القانوني لبلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.

36 مقابلة مع أ. ناهض الرفاتي مدير وحدة التنمية االقتصادية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.
37 مقابلة مع د.محمد نصر، رئيس قسم اإليجارات يف بلدية رفح بتاريخ 2022/6/23م.

38 يحتوي املرفق على طلب متكامل يقدم لبلدية خانيونس.
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5. إتاحة االعتراضات والشكاوى على طلب الترخيص متاح للجمهور:
ال تخصــص أي بلديــة فتــرة معينــة للراغبــن باالعتــراض علــى عــدم منحهــم ترخيــص "رفضهــم"، األمــر الــذي قــد يرتــب آثــار 
ومراكــز قانونيــة جديــدة يصعــب اســتدراكها الحقــاً، حتــى وإْن مت النظــر يف اعتــراض "مظلمــة" املواطــن مــن خــالل شــكوى وهــو 
اإلجــراء املتــاح دائمــاً جلميــع املواطنــن، مــن خــالل نظــام الشــكاوى التابــع لــكل بلديــة، حيــث يتــم الشــكاوى يف قســم خدمــات 
مركــز اجلمهــور؛ ففــي بلديــة رفــح وغــزة وخانيونــس وجباليــا وبيــت الهيــا يتــم حتويــل الشــكوى لرئيــس البلديــة الــذي يقــوم 
بتحويلهــا لــذوي االختصــاص مــن املوظفــن يف الدوائــر واللجــان التــي تــدرس الطلــب، ومــن ثــم يقــوم بكتابــة توصياتــه، أو قــد 
يوصــي بتشــكيل جلنــة حتقيــق حــول األمــر؛ فاملوافقــة تتــم بلجنــة وكذلــك الرفــض والشــكوى يتــم بلجنــة كمــا هــو احلــال يف 
بلديــة بيــت الهيــا39، ويف حــال كانــت الشــكاوى كبيــرة يتــم حتويلهــا للجنــة املركزيــة التابعــة لــوزارة احلكــم احمللــي، وأفــادت كل 

مــن بلديــة خانيونــس وجباليــا بعــدم تلقيهــم أي شــكوى باخلصــوص مطلقــا.

ــم يســبق وجــود أي شــكوى  ــوزارة، ول ــل ال ــى ترخيــص بتقــدمي شــكوى لوكي ــن عل ــر احلاصل ــح وزارة الســياحة احلــق لغي وتتي
متعلقــة باملشــاريع الســياحية الســاحلية40، كمــا تتــاح للمنشــآت الســياحية التــي تــرى أنهــا حصلــت علــى درجــة أقــل مــن 
التصنيــف أو املســتوى املالئــم لهــا بعــد إجــراء الكشــف واملعاينــة مــن قبــل جلنــة تفتيــش وزارة الســياحة عليهــا، أن تعتــرض 

ــاً بقــرار تصنيفــه41. ــخ تبليغــه كتابي ــا خــالل ثالثــن يومــاً مــن تاري ــى تصنيفه عل

6. نشر قوائم بأسماء املتقدمني واحلاصلني على ترخيص:
ال تقــوم أّي بلديــة بنشــر أســماء املقبولــن للحصــول علــى خدمــة الترخيــص الســياحي عبــر مواقعهــم أو صفحاتهــم اإللكترونية، 
ويقتصــر إبــالغ املتقدمــن مــن خــالل اتصــال هاتفــي أو رســالة نصيــة مــن الدائــرة القانونيــة التابعــة لــكل بلديــة، وتســتغرق 
اإلجــراءات مــدة أســبوعن كحــد أقصــى، بحيــث تنعقــد اللجنــة الفنيــة التــي تــدرس الطلــب خــالل األســبوع األول، وتســتكمل 
إجــراءات املصادقــة مــن اجمللــس البلــدي خــالل األســبوع الثانــي، وتعتبــر املــدة معقولــة وكافيــة. األمــر الــذي ال يتيــح فرصــة 
للمواطــن االطــالع علــى قائمــة األشــخاص الــذي حصلــوا علــى تراخيــص، إلقامــة منشــآت ســياحية يف مناطقهــم بشــكل 
يخالــف مبــدأ الشــفافية. وكذلــك ال تقــوم وزارة الســياحة بنشــر أيــة أســماء أو قوائــم للمقبولــن بالترخيــص. وتســتغرق فتــرة 

ردهــا علــى طلــب الترخيــص تتــراوح مــا بــن يــوم وثالثــة أيــام، وذلــك عبــر اتصــال هاتفــي مــن الــوزارة.

7. ضمان مبدأ تكافؤ الفرص واملنافسة:
يتيــح مبــدأ تكافــؤ الفــرص ضــرورة خلــق فــرص متســاوية للجميــع مــن قبــل البلديــة بــدون أيــة حواجــز أو معيقــات أو حتيــزات 
مصطنعــة أمــام بعــض األشــخاص، لتقــدمي طلــب الترخيــص أو قبولــه. وبفحــص مــدى التــزام البلديــات بإعمــال املبــدأ، فنــرى 
ــه أخــرى بشــكل  ــات وتغفــل عن ــه بعــض البلدي ــزم ب ــث تلت ــه وتطبيقــه، بحي ــه وتفعلي وجــود فجــوات واضحــة يف احلفــاظ علي
تــام، وعلــى جميــع البلديــات بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز مبــدأ تكافــؤ الفــرص لديهــا بدرجــة أعلــى، وســريانه علــى جميــع 

الطلبــات الوافــدة إليهــا.

بالنســبة لبلديــة رفــح، لــم يكــن هنــاك تفعيــل لهــذه املبــدأ عمليــاً كــون أن البلديــة تعاملــت مــع أمــر واقــع قائــم متمثــل بوجــود 
نقــاط بيــع علــى الشــاطئ، فقامــت بتنظيمــه لنفــس األفــراد املوجوديــن فيــه؛ ففــي مقابلــة مــع مديــر دائــرة االســتثمار، أفــاد أن 

األمــر متــروك لضميــر األفــراد العاملــن42. 

وتــرى بلديــة غــزة تفعيلهــا ملبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن خــالل التزامهــا بنشــر اعــالن التقــدم للحصــول علــى ترخيــص، وإتاحــة 
اجملــال جلميــع املواطنــن بالتقــدم وفــق نظــام العطــاء، بإيــداع ظرفــه اخملتــوم داخــل الصنــدوق اخملصــص للعطــاءات، ومــن ثــم 
عالنيــة فتــح املظاريــف بشــكل تنافســي حــّر، باإلضافــة لوجــود الــدورة املســتندية املالزمــة لإلجــراءات املتبعــة منــذ بدايتهــا، 
ختامــاً بالترســية علــى الســعر األعلــى؛ يعتبــر ضمانــا كافيــا43ً، وتــرى الباحثــة أيضــاً أنــه كاف، ولكنــه يتــم فقــط يف إعالنــات 
تلــزمي االســتراحات املوســمية واملطاعــم واملنتجعــات الكبيــرة، وال يســري علــى تراخيــص املقاهــي »الكــويف شــوب« التــي تتــم 
بنــاء علــى طلــب شــخصي يقــدم مــن أحــد املســتثمرين دون وجــود إعالنــات، حيــث تقــوم البلديــة بنظــره ومنحــه الترخيــص بنــاء 
علــى وجــود أولويــة مبنــح الترخيــص ملقــدم الطلــب، الــذي تقــع منشــأته الســياحية قــرب املســاحة التــي يقــدم طلــب ترخيصــه

39 مقابلة مع أ.ناهض الرفاتي مير وحدة التنمية  االقتصادية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.
40 مقابلة مع م. سيد أحمد عبد الرزاق مدير دائرة الترخيص السياحي يف وزارة السياحة غزة بتاريخ 2022/9/25م.

41 انظري الفقرة ب من املادة رقم )2( من نظام ترخيص وتصنيف ومراقبة املنشآت واملطاعم السياحية املقر من مجلس الوزراء الفلسطيني لعام 2013م.
42 مقابلة مع د. محمد نصر، رئيس قسم اإليجارات يف بلدية رفح بتاريخ 2022/6/23م.

43 مقابلة مع أ. حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.
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اجلديد بخصوصها، األمر الذي ميس مببدأ الشــفافية وعالنية النشــر، ويُخضع طريقة دراســة ومعاجلة البلدية االســتثنائية 
للطلــب ملزيــد مــن الفحــص، حيــث تنظــر البلديــة إلــى وجــود أولويــة للمســتأجر نظــراً للقــرب اجلغــرايف ملنشــأته، وهــذا احلــق 
لــه أســاس قانونــي تتمحــور فلســفته بإعطــاء اجلــار املالصــق أو الشــريك لــألرض حــق األولويــة دون غيــره، ولكــن هــذا يســري 
يف حالــة عقــد البيــع وليــس عقــد اإليجــار كمــا هــو احلــال املتبــع مــع البلديــة. ومــن جهــة أخــرى يجــب علــى البلديــة متكــن 
املزيــد مــن املواطنــن لالســتفادة مــن خدماتهــا، وإتاحــة اجملــال ملســتثمر جديــد لالســتفادة مــن الترخيــص بــدالً مــن منــح نفــس 
الفرصــة للمســتثمر الســابق، يف قطــاع وصلــت بــه نســبة البطالــة إلــى47%، خاصــة مــع وجــود حالــة مــن التأجيــر بالباطــن يف 
أحــد التعاقــدات اجلاريــة مــن قبــل البلديــة بهــا، فــإن املســتثمر املالصــق مبشــروعه الســياحي يقــوم بتأجيــر القطعــة اجملــاورة 

لــه التــي ينتفــع بهــا مــن البلديــة ملســتثمر آخــر، علــى علــم مــن البلديــة األمــر الــذي يخالــف معاييرهــا.
ــة مختصــة،  ــة فني ــب مــن قبــل جلن ــدأ تكافــؤ الفــرص، مــن خــالل دراســة الطل ــرام مب ــى احت ــا عل ــة بيــت الهي وحتــرص بلدي
باإلضافــة ملوافقــة جميــع أقســام البلديــة كاًل حســب اختصاصــه44 وتــرى الباحثــة أن هــذا اإلجــراء يقطــع الطريــق أمــام وجــود 

شــبهات فســاد، كــون اســتحالة توافــق هــذا اجلمــع علــى متريــره.

ــة  ــة البحــر يف التعاقــدات القادمــة نظــراً حلداث ــر مــن خــالل جلن ــدأ درجــة أكب ــل املب ــة لتفعي ــا، فتســعى البلدي أمــا يف جبالي
جتربتهــا يف االســتثمار، ولكنهــا ســبق وأخذتــه بعــن االعتبــار مــن خــالل وجــود جلنــة دارســة طلبــات الترخيــص لألكشــاك 
»مرفــق رقــم12«، والتــي ســبق وقــّدم إليهــا طلــب ترخيــص واحــد يفــوق عــدد األكشــاك اخملطــط تنفيذهــا مــن قبلهــا، فاتخــذت 

قــراراً بقبولــه أســوًة بباقــي املتقدمــن، مــع تقليــل املســاحات املتباعــدة بــن كل كشــك علــى كورنيــش البحــر الســتيعابه45. 

أمــا يف بلديــة خانيونــس، فتــكاد تكــون املنافســة منعدمــة كــون أن ثلثــي الشــاطئ غيــر مســتغل بالتأجيــر واجملــال متــاح جلميــع 
الراغبــن يف احلصــول علــى ترخيــص، ومــع ذلــك تعتبــر البلديــة االعــالن بحــد ذاتــه محافظــا علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص وفــق 
ــدأ  ــال املب ــم إعم ــع املســتثمر. ويت ــى التشــارك م ــم عل ــا االســتثماري القائ ــد ونهجه ــا اجلدي ــق توجهه ــا القــدمي46، ووف توجهه
حيــث يتــم ســؤال كل مســتثمر يرغــب يف تقــدمي طلــب ترخيــص للبلديــة ضمــن بيانــات طلــب الترخيــص نفســه« مرفــق رقــم13« 
عــن التســهيالت التــي يريدهــا مــن البلديــة، وذلــك بشــكل عــادل يتيــح فــرص متكافئــة للجميــع، ويســري علــى جميــع مقدمــي 

الطلبــات بحســب احتيــاج مشــروعه47. 

8. تأهيل املسؤولني والعاملني يف مجال  الترخيص:
يقــع علــى عاتــق البلديــة تطويــر قــدرات ومهــارات األفــراد العاملــن لديهــا، وذلــك بإعطائهــم تدريبــات متخصصــة حــول 
موضــوع التراخيــص الســياحية، ويف هــذا اإلطــار قامــت بلديــة غــزة بتدريــب موظفيهــا العاملــن يف جلنــة الواجهــة البحريــة، 
حــول كيفيــة التعامــل مــع اجلمهــور، وحصلــوا علــى توعيــة قانونيــة حــول التعاقــدات مــن خــالل املستشــار القانونــي البلديــة48، 
أمــا يف بلديــة رفــح، فتعقــد شــعبة التطويــر اإلداري تدريبــات دائمــة حــول مواضيــع مختلفــة، ولكنهــا اختياريــة غيــر ملزمــة 
للموظفــن، وال تتعلــق باجلانــب الســياحي. ولــم يتلــَق موظفــو بلديــة خانيونــس وجباليــا وبيــت الهيــا أي تدريبــات باخلصــوص، 
ــل مقدمــي اخلدمــات ضعيــف يف كال  ــر مؤشــر تأهي ــًة مــن خــالل التعميمــات49، ويعتب ــد كتاب ــكل جدي ــم إيفادهــم ب بحيــث يت
مــن بلديــة بيــت الهيــا وجباليــا وخانيونــس، علــى الرغــم مــن تقــدمي هــذه البلديــات تســهيالت للمســتثمرين ووضعهــا خطــط 
ــن  ــة للعامل ــا وعقــد دورات تدريبي ــن لديه ــة قــدرات العامل ــة لالســتثمار. فيمــا تقــوم وزارة الســياحة بتنمي ــة متكامل تطويري

لديهــا علــى مواضيــع ســياحية واســتثمارية مختلفــة، بعضهــا مــن قبــل مدربــن مــن دول أجنبيــة50. 

9. تطوير معايير الترخيص وحتديثها:
ــة غــزة  ــوم بلدي ــك بشــكل دورّي، فتق ــوم بذل ــا، وهــي تق ــص وحتديثه ــة بالترخي ــر شــروطها املتعلق ــات يف تطوي تنشــط البلدي
بتطويــر معاييرهــا وشــروطها للحصــول علــى ترخيــص، وكذلــك تطويــر شــروط الترخيــص نفســها، وذلــك بنــاء علــى تطلعــات 
البلديــة واملواطنــن لتطويــر الواجهــة البحريــة، وحســب التكاليــف املاديــة، حيــث أن البلديــة لديهــا مخططــا تفصيليــا كامــال، 
ــة رفــح بإجــراء ــة51، وتقــوم بلدي ــر شــروط األجــزاء املتبقي ــة كل جــزء يف تطوي ــاً. وتســتفيد مــن جترب ــذه تدريجي وتقــوم بتنفي

44 مقابلة مع أ. ناهض الرفاتي مير وحدة التنمية  االقتصادية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/8م.
45 مقابلة مع م. رسمية اجلمل رئيس قسم التخطيط احلضري يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.

46 مقابلة مع أ. منتصر شراب مدير قسم اإليجارات يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.
47 مقابلة مع أ. هيا األغا مديرة دائرة التنمية واالستثمار يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

48 مقابلة مع أ. حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.
49 مقابلة مع م .رسمية اجلمل رئيس قسم التخطيط احلضري يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.

50 مقابلة مع م. سيد أحمد عبد الرزاق مدير دائرة الترخيص السياحي يف وزارة السياحة غزة بتاريخ 2022/9/25م.
51 مقابلة مع أ. حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.
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تطويــر علــى املعاييــر وشــروط الترخيــص مــرة كل عامــن بنــاء علــى مســتجدات الواقــع52، بينمــا تقــوم بلديــة خانيونــس 
بتطويرهــا حســب حاجــة املواطنــن، أو بنــاء علــى شــكاوى قدمــت مــن املواطنــن، مثــل شــرط عــدم خــروج صاحــب االســتراحة 
ــات املواطنــن  ــى طلب ــاء عل ــم بن ــا تت ــاف احلــر اجملانــي53، ويف جبالي ــى حــق املواطــن باالصطي عــن نظافــة املــكان حفاظــاً عل
وشــكواهم، ولعــل ذلــك يرجــع حلداثــة جتربــة األعمــال الســياحية علــى شــاطئ جباليــا، ويف بيــت الهيــا فاخملطــط جديــد وقيــد 

االطــالق يف العــام املقبــل.
تخضــع شــروط ومعاييــر الترخيــص يف وزارة الســياحة واآلثــار لتطويــر دائــم مــن قبــل اجمللــس االستشــاري التابــع لهــا، واملكــون 
مــن املديريــن العامــن يف وزارة الســياحة واآلثــار، باإلضافــة لعضــو ُمتغيــر مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة بحســب 
املوضــوع، فمثــال يتــم االســتعانة بهيئــة املطاعــم والفنــادق يف القــرارات التــي تخــص املطاعم، وجمعيــة التراث فيما يخــص اآلثار54. 

10. وجــود أنظمــة معتمــدة تعــزز مــن نزاهــة العمــل كمدونــة ســلوك خاصــة بالبلديــة متنــع تضــارب املصالــح بــني واضعــي 
شــروط الترخيــص واألشــخاص املتقدمــني للحصــول عليه:

تعــّد مدونــات الســلوك أحــد أهــم الوســائل التــي تعــزز النزاهــة والتــي متــزج بــن مــا تفرضــه أحــكام القانــون علــى العاملــن 
بشــكل إجبــاري، مــع االلتــزام األخالقــي الطوعــي يف حــال تبنيهــا مــن قبــل العاملــن. وهــي تشــكل أداة رقابيــة فعالــة داخليــة 
ذاتيــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود مدونــات ســلوك طــورت مــن خــالل الســنوات املنصرمــة مــن  ائتــالف أمــان يف جميــع البلديــات 
املســتهدفة بالتقريــر، إال أنــه تبــن أنهــا غيــر مفعلــة حقيقــًة، حتــى أن بعضهــم ال يعــرف عــن وجودهــا أصــال، فــال يتــم تعميمهــا 
علــى املوظفــن أو إعطاؤهــم تدريبــات متخصصــة حولهــا، أو تعيــن موظــف أو قســم ملتابعــة تنفيذهــا وطباعتهــا وتوزيعهــا علــى 
املوظفــن، ويتضــح ذلــك مــن خــالل ممارســاتهم العمليــة، حيــث تبــن للباحثــة وجــود حالــة واضحــة مــن تضــارب املصالــح يف 
بلديــة جباليــا، تتمثــل بامتــالك موظــف بلديــة جباليــا لكشــك رغــم عملــه كموظــف فيهــا، األمــر الــذي يخالــف فلســفة مدونــة 
الســلوك، بزعمهــم عــدم وجــود نــص قانونــي مينــع ذلــك55، ويعــرف مبــدأ تضــارب املصالــح واالفصــاح عنــه، الوضــع الــذي يكــون 
بــه املوظــف أو املنصــب العــام مكانــا لتغليــب أو احتماليــة تغليــب املصلحــة اخلاصــة علــى العامــة، مثــل القيــام بعمــل أو االمتنــاع 

عــن عمــل بهــدف تغليــب مصلحتــه الشــخصية.

11. إيضاح أسباب رفض بعض الطلبات املقدمة:
إن مــن متطلبــات املســاءلة، تزويــد األفــراد باملبــررات والتفســير عــن ســبب عــدم املوافقــة علــى طلــب ترخيصهــم. فمثــال تقــوم 
بلديــة غــزة بتوضيــح ســبب رفــض طلــب املواطــن كتابــةً  أو بشــكل شــفهي، بنــاء علــى طريقــة صاحــب الطلــب56، بينمــا تقــوم 
بلديــة رفــح بإبالغــه شــفهيا57، أمــا بلديــة خانيونــس فلــم يســبق لهــا رفــض أي طلــب، بينمــا تقــوم بلديــة بيــت الهيــا وجباليــا 
بإعطائــه تقريــر كتابــي بأســباب رفضــه، ومنحــه فرصــة لتصويــب أوضاعــه، أو تصحيــح عائــق رفــض الطلــب، والــذي غالبــا مــا 
قــد يكــون فنيــاً كالشــروط التنظيميــة أو قانونيــاً لعــدم احضــار تسلســل امللكيــة، وتعتبــر ردود البلديــة الكتابيــة اخملتلفــة كافيــة 
لتوضيــح أســباب رفــض طالــب الترخيــص وإعطائــه معلومــات تفســيرية حولهــا بشــكل موثــق، وهــو مــا تفتقــر إليــه بلديــة رفــح 

يف تعاطيهــا، وتضــع وزارة الســياحة أســباب رفــض الطلبــات58.

12. اشراك البلديات اجلهات ذات العالقة يف وضع الشروط واملعايير الفنية املعتمدة قبل منح الترخيص: 
يعتمــد هــذا املؤشــر علــى عمليــة االشــراك قبــل حصــول املواطــن علــى موافقــة الترخيــص، حيــث تقــوم جميــع البلديــات 
باشــراك عــدة جهــات ووزارات، ولكــن حســب طبيعــة املنشــأة، فيتــم اشــراك وزارة الســياحة والصحــة والبيئــة واالقتصــاد يف 
حــال كانــت املنشــأة الســياحية عبــارة عــن مطعــم أو منتجــع أو فنــدق، للحصــول علــى موافقــة مبدئيــة مكتوبــة علــى اخملططــات، 
ضمــن طلــب الترخيــص مــن تلــك الــوزارات، وبعــد حصــول املواطــن علــى ترخيــص، وأثنــاء بدايــة تنفيــذ وتســليم مســاحة العــن 
املؤجــرة، يتــم التنســيق مــع الدفــاع املدنــي للتأكــد مــن توافــر شــروط الســالمة يف املــكان، باإلضافــة لشــركة توزيــع الكهربــاء 
مــن أجــل التنســيق ملــد خطــوط كهربــاء يف األماكــن املــراد اســتئجارها، وكذلــك يتــم التنســيق مــع الشــرطة البحريــة ومباحــث 
الســياحة واآلثــار وأمــن الســاحل ومباحــث التمويــن59، وتعتبــر اللجنــة املركزيــة بــوزارة احلكــم احمللــي شــريكا رئيســيا يف عمليــة 

الترخيــص وحتــت إشــرافها. 

52 مقابلة مع م. حازم برهوم مدير وحدة التنمية واالستثمار يف بلدية رفح بتاريخ 2022/6/20م.
53 مقابلة مع أ. منتصر شراب مدير قسم اإليجارات يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

54 مقابلة مع م. سيد أحمد عبد الرزاق مدير دائرة الترخيص السياحي يف وزارة السياحة غزة بتاريخ 2022/9/25م. 
55 مقابلة مع أ. موسى أبو سعدة املستشار القانوني لبلدية جباليا بتاريخ 2022/6/16م.

56 مقابلة مع أ. حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.
57 مقابلة مع م. حازم برهوم مدير وحدة التنمية واالستثمار يف بلدية رفح بتاريخ 2022/6/20م.

58 مقابلة مع م. سيد أحمد عبد الرزاق مدير دائرة الترخيص السياحي يف وزارة السياحة غزة بتاريخ 2022/9/25م.
59 مقابلة مع أ. معن زقوت رئيس قسم التنظيم يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/13م.
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13. توفر الكوادر احلكومية ذات العالقة املؤهلة فنيا وتقنيا وعدديا إلجناز املعامالت بدقة ومهنية:
ــى جــودة  ــد حفاظــاً عل ــا بحاجــة للمزي ــة وعددهــا كاٍف، ولكنه ــدان مؤهل ــة يف املي ــم العامل ــى أن الطواق ــات عل اتفقــت البلدي
اخلدمــة املقدمــة خاصــة يف الطواقــم الليلــة، حيــث تقــع التجــاوزات خــالل تلــك الفتــرة60، وتشــير وزارة الســياحة إلــى نقــص يف 
عــدد العاملــن لديهــا، حيــث يعمــل يف اإلدارة العامــة املتخصصــة بالترخيــص الســياحي ســبعة موظفــن فقــط، يقومــون بجميــع 

املهــام الوظيفيــة املتعلقــة بالدائــرة61. 

ثانيًا- الرقابة على مدى االلتزام بشروط الرخصة املمنوحة للمشروع ومعاييرها:
وتشــمل هــذه املرحلــة فــور إصــدار الترخيــص ومتابعتــه الالحقــة أثنــاء تواجــده علــى شــاطئ البحــر؛ وميكــن فحــص مؤشــراتها 

وفــق مــا يلــي:

1. آليات التحقق من التزام املستثمر باملواصفات املقرة واملعتمدة إلنشاء املشاريع السياحية املذكورة:
يتــم التحقــق يف بلديــة غــزة بشــكل أساســي مــن خــالل قســم الواجهــة البحريــة الــذي يقــوم باملتابعــة امليدانيــة يوميــاً، باإلضافــة 
إلشــراك جميــع أقســام البلديــة وعملهــا ســوياً بشــكل تكاملــي، يف قســم املهــن واحلــرف ملتابعــة شــروط الســالمة، ودائــرة التفتيش 
واملتابعــة لفحــص وجــود تعديــات علــى املســاحة، وقســم الصحــة الوقائيــة، للتأكــد مــن ســالمة املنشــآت البحريــة، وقســم جمــع 
وترحيــل النظافــة، وقســم امليــاه، وقســم اإلعــالم للســباحة، مــع متابعــة متواصلــة وتدقيق مــن الدائــرة القانونية والشــؤون املالية62.
بينمــا تقــوم بلديــة بيــت الهيــا مبتابعــة االلتــزام باملواصفــات مــن خــالل مراقــب األبنيــة، الــذي يقــوم بوضــع اخملطــط أثنــاء 
التنفيــذ، ومــن ثــم تســتكمل طواقــم الرقابــة املكونــة مــن قســم احلــرف اخلطــرة وقســم احلــرف والصناعــات، وقســم التنظيــف 

وقســم النظــم اجلغرافيــة، وقســم الرقابــة الصحيــة، وقســم التوعيــة واإلرشــاد للكشــف عــن إجــراءات الســالمة63.
أمــا بلديــة خانيونــس، فمــن خــالل زيــارة قســم املســاحة وااليجــارات خــالل فتــرة التنفيــذ ومتابعــة فريــق التفتيــش واملتابعــة 
امليدانيــة املكــون مــن قســم اإليجــارات وقســم الصحــة للتأكــد مــن نظافــة املطابــخ64، ويف جباليــا مــن خــالل دائــرة املســاحة 
والتفتيــش واملتابعــة65، ويف بلديــة رفــح مــن خــالل وحــدة الضبــط واملتابعــة التابعــة للبلديــة66، وتقــوم جميــع البلديــات بالتنســيق 

مــع الدفــاع املدنــي للحضــور يف غالبيــة جوالتهــا امليدانيــة الرقابيــة.
ويتضــح بهــذا املؤشــر وجــود حالــة نشــطة مــن كــوادر ودوائــر البلديــات اخملتلفــة، متــارس دورهــا الرقابــي بشــكل فعــال 

ويومــي.  ومتواصــل 
وتقــوم دائــرة التفتيــش التابعــة لــوزارة الســياحة بزيــارة ميدانيــة، إلجــراء معاينــة علــى املنشــأة الســياحية فــور االنتهــاء مــن 

إنشــائها، للتأكــد مــن التزامهــا بشــروطها ومواصفاتهــا.

2. توعية املستفيدين ومقدمي املشاريع السياحية باإلجراءات الواجب اتباعها بعد تقدمي الطلبات للحصول على ترخيص:
اتفقــت البلديــات علــى أن موظفيهــا  يقومــون بتوعيــة املســتثمر باإلجــراءات والشــروط الواجــب عليــه اتباعهــا، بعــد حصولــه 
علــى الترخيــص مــن خــالل تضمينهــا يف العقــد وشــرحها شــفاهة بحضــوره، ومــن خــالل الزيــارات امليدانيــة املتكــررة، األمــر 
الــذي يعتبــر كافيــا لضمــان ســالمة إجراءاتــه والتزامــه بــه يف مواجهــة البلديــة، وليــس لضمــان جنــاح اســتثماره باســتثناء بلديــة 

خانيونــس التــي تقــوم بــدور رقابــي داعــم لضمــان جنــاح االســتثمار املشــترك بينهــا وبــن املســتثمر67.

3. وجود جهة رقابية من البلدية على التراخيص:
تقــوم بلديــة غــزة بدورهــا الرقابــي مــن خــالل دائــرة الرقابــة بقســميها رقابــة ماليــة أو إداريــة، ويف خانيونــس توجــد مــن خــالل 
وحــدة التفتيــش واملتابعــة املكونــة مــن جلنــة الرقابــة واملســاحة والتفتيــش، أمــا يف بلديــة بيــت الهيــا فتوجــد مــن خــالل مراقــب 
ــع االســتثمارات مــا عــدا  ــى جمي ــة عل ــة بالرقاب ــة الداخلي ــرة الرقاب ــل دائ ــا توجــد مــن قب ــة، ويف جبالي ــة الفني ــة واللجن األبني
املنشآـــت الســياحية املســتحدثة، داخــل امليــاه أو مــا تســمى باالســتثمارات العائمــة، كونــه ال يوجــد لهــا نظــام وجــاري تشــكيل 

جلنــة للتحقــق مــن ســالمتها االنشــائية والتنظيميــة68.

60 مقابلة مع م. عبد اهلل سمارة مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.
61 مقابلة مع م. سيد أحمد عبد الرزاق مدير دائرة الترخيص السياحي يف وزارة السياحة غزة بتاريخ 2022/9/25م.

62 مقابلة مع أ. حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.
63 مقابلة مع أ. معن زقوت رئيس قسم التنظيم يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/13م.

64 مقابلة مع أ. منتصر شراب مدير قسم اإليجارات يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.
65 مقابلة مع م.رسمية اجلمل رئيس قسم التخطيط احلضري يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.

66 مقابلة مع م. حازم برهوم مدير وحدة التنمية واالستثمار يف بلدية رفح بتاريخ 2022/6/20م.

67 مقابلة مع أ.هيا األغا مديرة دائرة التنمية واالستثمار يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.
68 مقابلة مع م. عبد اهلل سمارة مدير دائرة الهندسة واملشاريع يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.
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◄ بيئة المســاءلة في منح التراخيص للمشــاريع الســياحية في بلديات قطاع غزة:

يركــز هــذا القســم علــى مفهــوم املســاءلة كأحــد أهــم أدوات الرقابــة يف إطــار مكافحــة الفســاد؛ فهــي معيــار ضابــط لــألداء 
ــا  ــات اخملتلفــة، وتهــدف للحــد مــن اخلروقــات واالنحرافــات كونهــا تفــرض واجب ــة للعاملــن يف الهيئ املؤسســي وأداة تقوميي
علــى املســؤولن عــن الوظائــف الرســمية تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل باملؤسســة أو الــوزارة، بشــكل يتــم فيــه توضيــح 

قراراتهــم وتفســير سياســاتهم واالســتعداد لتحمــل املســؤولية عــن قراراتهــم، وحــق املواطنــن العاديــن يف احلصــول عليهــا.
أي أنهــا تفــرض علــى كل مــن حصــل علــى تفويــض مــن جهــة معينــة بصالحيــات وأدوات عمــل، أن يجيــب بوضــوح عــن كيفيــة 
التصــرف واســتخدام املــوارد والصالحيــات التــي وضعــت حتــت تصرفــه، وذلــك بهــدف التأكــد مــن أن عملهــم يتفــق مــع قيــم 
العــدل والوضــوح واملســاواة ونــص القانــون، وهــذا مــا ينطبــق علــى ســلطة البلديــات مبنــح التراخيــص، ومت قيــاس مؤشــرات 

بيئــة املســاءلة مــن خــالل النقــاط التاليــة:

1. وجود تقارير رقابية دورية وخاصة للجهات احلكومية ذات العالقة بخدمة احلصول على ترخيص املشاريع السياحية:
تتعــدد اجلهــات التــي تقــوم مبراقبــة إجــراءات البلديــات فيمــا يتعلــق بالتراخيــص، ابتــداء مــن وزارة احلكــم احمللــي التــي تقــوم 
بالرقابــة علــى أداء هيئــات احلكــم احمللــي، حيــث جتــري جــوالت تفتيشــية عشــوائية ودوريــة وتقــوم بتدقيــق كافــة التقاريــر 
املرســلة ومعامــالت البلديــة، بهــدف إعــداد تقريــر شــامل عــن أداء كل بلديــة، ورفــع توصياتهــا لهــا لتصحيــح أوضاعهــا، ويأخــذ 

منحنــى رقابتهــا أربعــة اجتاهــات إداريــة وقانونيــة وماليــة وفنيــة69. 
باإلضافــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الــذي يقــوم بتوجيــه تســاؤالت رقابيــة أو طلــب توضيحــات باخلصــوص مــن 
البلديــات أو لــوزارة الســياحة واآلثــار، وأيضــاً لســلطة االراضــي التــي لهــا حــق اإلشــراف والدخــول للمنشــآت املرخصــة يف أي 
وقــت، اســتناداً التفاقيــة الشــاطئ، ومــع تعــدد جهــات الرقابــة إال أنــه لــم يصــدر تقريــراً متخصصــاً حــول تراخيــص املشــاريع 

الســياحية مــن قبــل أيــاً مــن اجلهــات الرقابيــة املذكــورة.

2. آلية التدقيق على عمليات االختيار لقبول الطلبات:
يتــم التدقيــق علــى عمليــات االختيــار يف بلديــة غــزة، مــن خــالل الــدورة »املســتندية« أي وجــود مســتندات موثقــة داخــل امللفــات 
ومحاضــر اللجــان والشــروط، واســتيفاء التواقيــع الالزمــة، حيــث تقــوم دائــرة الرقابــة الداخليــة بتدقيــق اإلجــراءات، باإلضافــة 
للتدقيــق اخلارجــي مــن ِقبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وشــركة تدقيــق خارجيــة مســتقلة للبلديــات، وكذلــك وزارة احلكــم 
احمللــي، وأحيانــاً مــن قبــل اجمللــس التشــريعي الفلســطيني مــن قبــل جلنــة احلكــم احمللــي، أمــا بلديــة رفــح فيتــم التدقيــق بهــا 
مــن قبــل رئيــس البلديــة واجمللــس البلــدي، بينمــا تقــوم دائــرة الرقابــة الداخليــة بالتدقيــق يف خانيونــس مبتابعــة مباشــرة مــن 
رئيــس البلديــة وإشــراف اجمللــس البلــدي، بينمــا تدقــق بلديــة جباليــا مــن خــالل رفــع الطلــب إلــى اللجنــة املركزيــة العتمــاده، 
باإلضافــة إلــى تدقيــق دائــرة الرقابــة الداخليــة التــي تقــوم برفــع تقريرهــا الفــوري لرئيــس البلديــة، يف حالــة وجــود مخالفــة، 

وجلنــة املتابعــة والتفتيــش التــي تقــوم مبتابعــة اجــراءات الطلــب مــع جلنــة الشــاطئ70. 
ورغــم وجــود وتعــدد اجلهــات الرقابيــة يف كل بلديــة، إال أنــه لــم يتضــح وجــود جتــاوزات يف منــح التراخيــص كــون أن تقاريــر جميع هذه 
اجلهــات ال تنشــر للجمهــور لالطــالع عليهــا، األمــر الــذي يقلــل مــن مــدى فعاليــة التقاريــر، وهذا ينطبــق على بلدية بيــت الهيا بدرجة 
أعلــى نظــراً لعــدم وجــود جســم رقابــي داخلــي فيهــا، حيــث ال يوجــد قســم أو دائــرة مختصة بالرقابــة الداخلية على أعمــال البلدية71.

3. طريقة معاجلة التجاوزات يف االلتزام باملواصفات ومعايير االعتماد:
تتــدرج بلديــة غــزة يف التعامــل مــع املتجاوزيــن، فتقــوم بإرســال إشــعار واخطــار مســبق قبــل إزالــة أي جتــاوز أو تعــدي وفــق 
األصــول القانونيــة وحســب طبيعــة التعاقــد، بينمــا تقــوم بلديــة رفــح بإمهــال املتجــاوز فتــرة لتســوية أمــوره وااللتــزام بحكــم 
القانــون. ويف حــال عــدم التزامــه تقــوم بشــطبه مــن اإليجــارات والتوصيــة بعــدم جتديــد اإليجــار لــه مــرة أخــرى، بينمــا تقــوم 
ــة يف حــال  ــم اإلزال ــم إخطــاره رســمياً ث ــة لتصويــب وضعــه، ث ــة خانيونــس بإجــراء اتصــال هاتفــي وإمهــال املتجــاوز مهل بلدي
عــدم اســتجابته، وتقــوم بلديــة جباليــا بالتصــرف حســب طبيعــة اخملالفــة، فبعضهــا يترتــب عليــه فــرض غرامــة ماليــة وفــق 
ــر  ــح ضمــن املعايي ــح، بحيــث تصب ــب تســوية وتصحي ــا يتطل ــة فــورا، وبعضه ــب إخطــار رســميا باإلزال ــا يتطل النظــام، وبعضه
واالشــتراطات، وتقــوم بلديــة بيــت الهيــا بعــد معاينــة املــكان مــن مراقــب األبنيــة واللجنــة الفنيــة، إمــا باإلزالــة أو تعديــل الوضــع 

أو الغرامــة حســب حالــة وجســامة التعــدي.
 

69 تقرير بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية يف بلدية النصيرات، نقاًل عن مقابلة هاتفية مع أ.طارق بركات بتاريخ 2020/10/2م.
70 مقابلة مع م. رسمية اجلمل رئيس قسم التخطيط احلضري يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.

71 مقابلة مع أ. معن زقوت رئيس قسم التنظيم يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/13م.
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وتقــوم دائــرة التفتيــش الســياحي بإجــراءات عقابيــة أقصاهــا اإلغــالق وأدناهــا التغــرمي، حســب طبيعــة املنشــأة وفيمــا ســبق 
قامــوا بإغــالق منشــآت72.    

4. وجود طواقم حكومية للرقابة وفحص التزام املشاريع السياحية املؤهلة للحصول على ترخيص:
ال تتوافــر إحصائيــة رســمية حــول أعــداد الكــوادر العاملــة باخلصــوص يف امليــدان، وتباينــت إجابــات البلديــات بخصــوص توافر 
أعــداد كافيــة مــن الطواقــم احلكوميــة العاملــة يف امليــدان، تقــوم بــدور رقابــي حــول التــزام املســتثمرين بالقانــون والشــروط 
واألنظمــة التــي تفرضهــا الدولــة، فتــرى بلديــة رفــح بأنهــا كافيــة، بينمــا تــرى بلديــة بيــت الهيــا وغــزة وخانيونــس بأنهــا جيــدة 
ولكــن بحاجــة للمزيــد73، بينمــا تــرى بلديــة جباليــا بــأن هنــاك نقصــا واضحــا يف الطواقــم الرقابيــة اخملتصــة حيــث يتطلــب 
األمــر العمــل علــى مــدار الســاعة، ويف كل أيــام األســبوع، ملنــع حــدوث أي جتــاوزات، والدليــل وجــود العديــد مــن اخملالفــات يف 

أيــام العطــل فتتطلــب احلاجــة زيادتهــا74.  
تراقــب وزارة الســياحة علــى املنشــآت الســياحية وفــق منــاذج معــدة مســبقاً للمطاعــم »مرفــق رقــم 14« والفنــادق »مرفــق رقــم 
15«مــن خــالل دائــرة التفتيــش الســياحي يف بدايــة كل عــام، ابتــداء مــن شــهر كانــون الثانــي ينايــر حتــى آذار مــارس بهــدف 
احلــث علــى جتديــد الترخيــص. ومــن املفتــرض أن تقــوم بزيــارات رقابيــة ُمفاجئــة كل ثالثــة أشــهر إال أنهــا عمليــاً تنفذهــا كل 

ســتة أشــهر نظــراً لقلــة أعــداد العاملــن لديهــا والســيارات التابعــة للــوزارة ومحدوديــة الوقــود الــالزم لتشــغليها75.   

5. وجود رقابة على التزام البلديات واجلهات احلكومية بالقوانني والقرارات والتعليمات: 
تعتبــر وزارة احلكــم احمللــي هــي اجلهــة املســؤولة واملشــرفة علــى عمــل البلديــات بشــكل عــام، حيــث تُســند لهــا مهمــة املراقبــة 
واإلشــراف علــى تطبيــق القوانــن واألنظمــة، والتعليمــات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة، واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات القانونيــة 
الالزمــة. وتقــوم البلديــات بإرســال تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة لهــا76، وينعكــس هــذا الــدور الرقابــي يف عمليــة منــح التراخيــص 
للمشــاريع الســياحية يف عــدة مراحــل مفصليــة فيــه، حيــث تقــوم منــذ البدايــة بالتدقيــق علــى قــرار اللجنــة الفنيــة اخملتصــة 
يف دراســة طلبــات احلصــول علــى ترخيــص، حيــث يتــم رفــع محضــر بتقريــر عمــل اللجنــة إلــى للمجلــس البلــدي، الــذي يوصــي 
ــا،  ــالغ املواطــن به ــة وإب ــرار باملوافق ــل اصــدار الق ــه قب ــه  ومراجعت ــوم بتدقيق ــي تق ــة الت ــة املركزي ــى اللجن ــه إل ــدوره إلحالت ب
ومــن ثــم تقــوم باملتابعــة والتدقيــق علــى البلديــة بعــد اصــدار الترخيــص، بهــدف التأكــد مــن التــزام البلديــة باملواصفــات التــي 
حددتهــا الــوزارة77. ومــع أن رقابــة الــوزارة تتــم بعــدة مراحــل، إال أن الباحثــة تراهــا متركــزة يف اجلانــب اإلداري املكتبــي، وتفتقــر 

للمعاينــة والزيــارات امليدانيــة  للمنشــآت الســياحية علــى أرض الواقــع.

6. اتاحة اجملال لتقدمي شكاوى ضد موظفي البلدية العاملني أو وزارة السياحة على تقدمي خدمة التراخيص للمشاريع السياحية:
تعــّد الشــكاوى أهــم األدوات الرقابيــة املهمــة التــي تســاهم يف التعــرف علــى مكامــن  اخللــل اإلداري واملالــي يف العمــل، وهــي 
حــق للمواطــن الــذي المــس وجــود أيــة جتــاوزات تتعلــق بنزاهــة وشــفافية إجــراءات احلصــول علــى ترخيــص، مــن خــالل آليــة 
إجرائيــة معينــة يف كل بلديــة متمثلــة بنظــام الشــكاوى املــدرج ضمــن دائــرة خدمــات اجلمهــور، ومــن ثــم حتــال جلهــة دراســتها، 
حيــث تقــوم بلديــة بيــت الهيــا بنظــر الشــكوى مــن خــالل  جلنــة شــكاوى مكونــة مــن مديــر البلديــة ورئيــس البلديــة ومديــر 
دائــرة االســتثمارات، وعضويــن مــن األقســام اخملتصــة، بينمــا تقــوم بلديــة خانيونــس بفتــح جلنــة حتقيــق مكونــة مــن أعضــاء 
اجمللــس البلــدي وعضــو مــن الدائــرة اخملتصــة بالشــكوى وعضويــن آخريــن مــن ذوي العالقــة78، أمــا بلديــة جباليــا فمــن خــالل 
فتــح جلنــة حتقيــق مشــتركة للموظفــن اخملالفــن متهيــداً إلســقاط العقوبــات حســب األنظمــة والقوانــن، وتقــوم بلديــة غــزة 
مبتابعــة الشــكوى مــن قبــل دائــرة الرقابــة املاليــة واإلداريــة واملستشــار القانونــي وجلنــة االختصــاص مبوضــوع الشــكوى، بينمــا 
تقــوم بلديــة رفــح ومــن خــالل رئيــس البلديــة بتحويــل الشــكوى للموظــف اخملتــص ملراجعتــه بخصوصهــا، وبنــاء عليــه قــد يقــوم 

بفتــح جلنــة حتقيــق، األمــر الــذي يعكــس صــورة حقيقيــة ملفهــوم املســاءلة، ويتيــح البــاب لتصحيــح األخطــاء وتقوميهــا.
وتقــوم وزارة الســياحة باعتمــاد النظــام الورقــي يف الشــكاوى ومبقــدور املواطــن تقــدمي شــكوى مكتوبــة بخــط يــده لوكيــل الــوزارة 
ــي وأرشــفة أو موظــف مختــص باســتقبال  ــوزارة تفتقــد لوجــود نظــام شــكاوى ورقــي أو إلكترون يف أي وقــت يشــاء، إال أن ال
الشــكاوى، األمــر الــذي يضعــف الرقابــة ويقلــل مــن فــرص املســاءلة للموظفــن خاصــة أولئــك ذوي الصالحيــات الواســعة يف 

امليــدان واملكلفــن بإجــراء التفتيــش.

72 مقابلة مع أ. أمين أبو دان مدير دائرة التفتيش السياحي يف وزارة السياحة غزة بتاريخ 2022/9/15م.
73 مقابلة مع أ. عماد األغا مدير دائرة العالقات العامة يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

74 مقابلة مع م.عبداهلل سمارة مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.
75 املرجع السابق.

76 انظر/ي املادة 2،32،35،36 من قانون الهيئات احمللية الفلسطيني رقم )1( لسنة )1997(.
77 مقابلة مع م.عبداهلل سمارة مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.

78 مقابلة مع أ.منتصر شراب مدير قسم اإليجارات يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.
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◄ االستنتاجات والتوصيات:

أواًل: االستنتاجات:
1. تلتزم البلديات بنشر إعالن إتاحة التأجير لالستثمارات السياحية، ولكن ال تتضمن إعالناتها جميع شروط الترخيص.
2. حتتكم عملية إصدار الترخيص للقانون، بحيث تلتزم البلديات باألنظمة الصادرة لها عن اللجنة املركزية التنظيمية للمدن. 

 3. توجــد أدوار ومســؤوليات ومهــام واضحــة جلميــع العاملــن علــى اجــراءات الترخيــص مــن جهــات االســتقبال، ودراســة 
   الطلب وجهة تقدمي الشكوى وجهة الرقابة على العملية. 

4. توجد مدونات سلوك لدى البلديات، ولكن حتتاج إلى تفعيل بدرجة أكبر، وضرورة اعادة اطالع املوظفن عليها. 
 5. حتتــاج إجــراءات بلديــات قطــاع غــزة، فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع إجــراءات الترخيــص، ملزيــد مــن التطويــر واإلصــالح خاصــة 

   مع ازدياد حدة األنشطة السياحية.
6. ال تقوم البلديات باإلفصاح ونشر أسماء املتقدمن املقبول حصولهم على تراخيص سياحية.

7. لم يتلق موظفو أغلب البلديات أي تدريب متعلق باجلانب السياحي ويتم االعتماد على خبرة املوظفن وخلفياتهم التعلمية.
8.  لدى البلديات نظام شكاوى متاح دائما للمواطن يتم نظره من قبل جلنة معينة، بعد حتويله من رئيس البلدية.

 9. ال تقــوم أي بلديــة بتخصيــص فتــرة لالعتــراض علــى أي شــروط تقــوم بإدراجهــا لترخيــص أي نشــاط ســياحي ، أو 
   لالعتراض على رفض طلب الترخيص.

10. توجد متابعة ورقابة مستمرة دورية من قبل البلديات للمنشآت السياحية املوجودة على الشريط الساحلي.
11. توجــد جهــات رقابيــة متعــددة تشــرف علــى عمــل البلديــات وإجــراءات ترخيصهــا، وحتيــل إليهــا تقاريــر دوريــة عن جميــع أعمالها.

12. ال تقوم وزارة السياحة بنشر أي إعالنات أو إجراءات خاصة بعملها، وال يوجد لديها موقع 
   إلكتروني، وال نظام خاص بالشكاوى إلكتروني أو ورقي خاص بها.

13. تتسم رقابة وزارة السياحة على املنشآت السياحية القائمة بالضعف، حيث تتم مبعدل مرتن لكل منشأة سنوياً.

ثانيًا: التوصيات:
1. اتخاذ مزيد من االجراءات التي تساهم يف وضوح آليات وشروط احلصول على ترخيص. 

2. العمل على توحيد إجراءات الترخيص يف جميع املراحل التالية، الستقباله يف مركز خدمات اجلمهور.
 3. تخصيــص فتــرة لالعتــراض علــى الشــروط التــي تقــوم البلديــة بوضعهــا للترخيــص وعلــى رفــض طلــب الترخيــص نفســه  

   كإجراء مغاير لنظام الشكاوى املتبع. 
 4. ضــرورة تبنــي سياســات تســاهم يف تعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية، مثــل االفصــاح عــن أســماء احلالــن علــى ترخيــص، 

   منع تضارب املصالح، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
 5. تعزيــز مبــادئ الشــفافية مــن خــالل إتاحــة ونشــر املزيــد مــن املعلومــات التفصيليــة، حــول شــروط ومعاييــر الترخيــص ونشــر 

   محاضر جلسات اللجان الفنية التي تقوم بدراسة الطلبات.
6. إعادة تعميم مدونات السلوك وتفعيلها وعقد تدريبات متخصصة عليها ملوظفي البلديات اخملتلفن.

7. ضرورة نشر التقارير التي تقوم اجلهات الرقابية بإعدادها حول أداء البلديات، ومدى مراعاتها لإلجراءات القانونية.
 8. حتديــد االمتيــازات والتمييــز االيجابــي الــذي تقــوم بــه البلديــة والتســهيالت، التــي تقــوم بهــا البلدية للمواطنن والتســهيالت 

   املقدمة لألفراد.
9. بناء قدرات األفراد العاملن يف البلديات على إجراءات الترخيص حول االستثمار.

10.ضرورة إيجاد معايير واضحة لقبول االستثمارات الفردية املقدمة من األفراد، منعاً حلدوث أية جتاوزات.
 11. إعــادة تنظيــم الســاحل بشــكل قانونــي، بحيــث يصبــح بالكامــل ملــكاً للدولــة، وال يســمح ألحــد بإغالقــه أو منــع احلركــة 
    علــى شــواطئه أو اســتئثار فــرد معــن بهــا وذلــك بحــث البلديــات علــى اجنــاز مخططــات تفصيليــة للشــواطئ حتــدد مناطــق 

   االستثمار السياحي ومناطق االصطياف احلر.
 12. ضــرورة قيــام وزارة الســياحة بنشــر االعالنــات والنمــاذج والشــروط واألنظمــة، وأذونــات الترخيــص التــي تقــوم مبنحهــا 

   بشكل علني للمواطن، عبر موقعها اإللكتروني.
 13. زيــادة عــدد الزيــارات امليدانيــة الرقابيــة لدائــرة التفتيــش الســياحي التابعــة لــوزارة الســياحة، وزيــادة عــدد العاملــن فيهــا 

   بشكل يتناسب مع أعداد املنشآت القائمة.
14.ضرورة إنشاء نظام شكاوى إلكتروني وورقي خاص بوزارة السياحة، وتكليف بعض املوظفن مبتابعته.
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◄ المراجع:

أواًل: قائمة املقابالت:
● مقابلة مع أ.عماد األغا مدير دائرة العالقات العامة يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

● مقابلة مع م.عبد اهلل  سمارة مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية جباليا 2022/6/21م.

● مقابلة مع م.رسمية اجلمل رئيس قسم التخطيط احلضري يف بلدية جباليا بتاريخ 2022/6/21م.

● مقابلة مع د. محمد نصر، رئيس قسم اإليجارات يف بلدية رفح، بتاريخ2022/6/23م. 

● مقابلة مع م. يحيى سمارة منسق جلنة الشاطئ يف بلدية جباليا النزلة  بتاريخ 2022/6/9م.

● مقابلة مع أ. منتصر شراب مدير قسم اإليجارات يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

● مقابلة مع م. حازم برهوم مدير وحدة التنمية واالستثمار يف بلدية  رفح بتاريخ 2022/6/20م.

● مقابلة مع أ. ناهض الرفاتي مدير وحدة التنمية واالستثمار يف بلدية بيت الهيا، بتاريخ 2022/6/8م.

● مقابلة مع أ. حسن عودة رئيس قسم العالقات العامة يف بلدية غزة بتاريخ 2022/6/15م.

● مقابلة مع أ. هيا األغا مديرة دائرة التنمية واالستثمار يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م.

● مقابلة مع م. سميرة األستاذ من قسم التخطيط احلضري يف بلدية خانيونس بتاريخ 2022/7/7م

● مقابلة مع أ. فارس الكيالني املستشار القانوني لبلدية بيت الهيا، بتاريخ 2022/6/8م.

● مقابلة مع أ. محمد العبسي مساعد قانوني يف بلدية رفح، بتاريخ 2022/6/21م.

● مقابلة مع أ. موسى أبو سعدة املستشار القانوني لبلدية جباليا 2022/6/16م.

● مقابلة مع أ. معن زقوت رئيس قسم التنظيم يف بلدية بيت الهيا بتاريخ 2022/6/13م.

● مقابلة مع أ.عيسى درويش من دائرة اإليجارات واألمالك يف بلدية جباليا، بتاريخ 2022/6/21م.

● مقابلة مع أ.خالد الشيخ عيد مدير دائرة التخطيط والتنظيم يف بلدية رفح، بتاريخ 2022/6/19م.

 ● مقابلــة مــع أ. نبيلــة مليحــة املكلفــة بترخيــص مكاتــب الســياحة والســفر والشــاليهات يف وزارة الســياحة غــزة، بتاريــخ 

  2022/9/15م.
● مقابلة مع أ. أمين أبو دان مدير دائرة التفتيش السياحي بوزارة السياحة غزة بتاريخ 2022/9/15م.

● مقابلة مع م. سيد أحمد عبد الرزاق مدير دائرة الترخيص السياحي يف وزارة السياحة غزة، بتاريخ2022/9/20م.

ثانيًا: الدراسات والتقارير السابقة:
 ● النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة، نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة بيــت الهيــا، سلســلة تقاريــر رقــم 168 

  الصادر عام 2020م.
●  دراسة نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية جباليا النزلة دراسة حالة، الصادر عام 2017م.

●  النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، عبير مصلح، الطبعة الثالثة، 2013م.




