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© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان« بالشكر الجزيل للباحث عبد المنعم الطهراوي

و د. عزمي الشعيبي إلشرافه عليها 

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. تقرير مؤشر الشفافية 
ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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الملخص التنفيذي:
هــدف تقريــر دراســة مؤشــر الشــفافية إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية يف الهيئــات احملليــة مــن خــالل تطبيــق املؤشــر 
ــى 14 هيئــة محليــة يف قطــاع غــزة واملصنفــة ++B,B+,B وذلــك للتعــرف علــى مــدى التــزام الهيئــات احملليــة باإلفصــاح عــن  عل
املعلومــات اإلداريــة واملاليــة ذات العالقــة بعمــل الهيئــات احملليــة ومســتوى عالقتهــا مــع املجتمــع احمللــي. وبالتالــي التعــرف علــى 
نقــاط الضعــف والقــوة، إضافــة إلــى التعــرف علــى الوســائل واملمارســات املتبعــة مــن قبــل الهيئــة احملليــة لتوفيــر املعلومــات 
وبالتحديــد املعلومــات املرتبطــة باحملــاور األساســية مــن حيــث تقــدمي اخلدمــات واملمارســات املاليــة وإدارة املــوارد البشــرية 
واملشــاريع والعطــاءات وإشــراك املجتمــع احمللــي يف التخطيــط احلضري/املدنــي. ولتحقيــق هــدف الدراســة وقيــاس مؤشــر 
الشــفافية يف الهيئــات احملليــة والتأكــد مــن شــفافية الهيئــة احملليــة يف تقــدمي املعلومــات للمواطــن. مت تقييــــم الوســــائل املتبعــــة 
مــــن قبــــل الهيئــــات احملليــــة لتوفيــــر املعلومــــات ســواء عــن طريــق املواقــــع االلكترونيــة التابعة للهيئة احمللية، صفحات التواصل 

االجتماعــي، املراســالت االلكترونــــية، أو الهاتــــف. 

مت اســتخدام العينــة القصديــة بواقــع 14 بلديــة مشــاركة مــن قطــاع غــزة والتــي تصنــف حســب تصنيفــات صنــدوق دعــم وإقــراض 
ــات،  ــدمي املعلوم ــة باإلفصــاح وتق ــات احمللي ــس شــفافية الهيئ ــات تقي ــى إجاب ــك للحصــول عل ــات ++B,B+,B، وذل ــات كفئ البلدي
ــرة، القــرارة، بنــي ســهيال، خانيونــس،  ــة غــزة، رفــح، عبســان الكبي ــات املشــاركة يف الدراســة مــن قطــاع غــزة هــي: بلدي والبلدي

خزاعــة، البريــج، الزوايــدة، ديــر البلــح، وادي الســلقا، بيــت حانــون، بيــت الهيــا وجباليــا.

اعتمــدت الدراســة بشــكل كبيــر علــى حتليــل احملتــوى واألســلوب الوصفــي التحليلــي مــن خــالل تطبيــق محــاور مؤشــر الشــفافية 
اخلمســة علــى البلديــات املســتهدفة، وذلــك مبراجعــات صفحــات البلديــات اإللكترونيــة، وصفحــات التواصــل االجتماعــي، وبوابــة 
الهيئــات احملليــة والتــي تنشــر العديــد مــن أخبــار الهيئــات ومــا يتعلــق بهــا، إضافــة إلــى تطبيــق املؤشــر مــن خــالل االتصــال الهاتفــي 
مــع موظــف البلديــة املختــص بالعالقــات العامــة، أو مكتــب رئيــس البلديــة أحيانــاً للتأكــد مــن وجــود منشــورات علــى لوحــة احلائــط 

أو أي وســيلة أخــرى.

وقــد أظهــرت نتائــج دراســة مؤشــر الشــفافية إلــى أن هنــاك التــزام متوســط »مقبــول« حــول مأسســة اإلفصــاح عــن املعلومــات 
لــدى البلديــات وذلــك بســبب عــدم وجــود سياســة وخطــة واضحــة مكتوبــة لسياســات اإلفصــاح، إضافــة إلــى وجــود مشــكلة يف 
ــر  ــات يف توفي ــدرات البلدي ــاوت يف ق ــرت وجــود تف ــن منظــور اإلفصــاح. وأظه ــة م ــا حســب األهمي ــات وتصنيفه أرشــفة املعلوم
مؤشــرات اإلفصــاح وخصوصــاً يف اجلوانــب املتعلقــة بالشــئون اإلداريــة واملاليــة رغــم نســب االلتــزام العاليــة يف اإلفصــاح حــول 
ــوزارة املختصــة  ــات مــن طــرف ال ــى البلدي ــة عل ــى االلتزامــات الواقع ــك إل ــود ذل إجــراءات التوظيــف والتخطيــط احلضــري ويع
وصنــدوق إقــراض وتطويــر البلديــات. كمــا تبــن مــن اللقــاءات املباشــرة مــع بعــض طواقــم البلديــات وجــود ضعــف يف وعــي البلديــة 
وموظفيهــا باملؤشــر ومكوناتــه، ووجــود ضعــف واضــح يف تعريــف مفهــوم اإلفصــاح والتمييــز بــن اإللزاميــة القانونيــة لإلفصــاح يف 
بعــض احملــاور، أو عــدم اإللزاميــة يف البعــض اآلخــر مــن خــالل وجــود نــص يلــزم الهيئــات احملليــة باإلفصــاح مثــل احملــور األول 

مثــال ومــا يتعلــق باملعلومــات عــن أعضــاء املجلــس البلــدي وممتلكاتهــم اخلاصــة. 

وخلصــت الدراســة لعــدد مــن التوصيــات والتــي متحــورت حــول ضــرورة تطويــر ورقــة سياســات وطنيــة تشــكل القاعــدة األساســية 
للهيئــات احملليــة ووزارة احلكــم احمللــي وأصحــاب املصلحــة لتطويــر آليــات واضحــة لاللتــزام بأســس الشــفافية، العمــل مــن أجــل 
مأسســة املؤشــر وتطبيقــه وفــق آليــات واضحــة وبشــكل دوري يف كافــة الهيئــات مــن خــالل تبنــي املؤشــر كأحــد أدوات التقييــم التــي 
تصنــف عليهــا البلديــات مــن قبــل صنــدوق دعــم وإقــراض البلديــات. إضافــة إلــى ضــرورة بنــاء قــدرات ومهــارات الطواقــم العاملــة 
يف الهيئــات احملليــة علــى آليــات تطبيــق املؤشــر وحقوقهــم والتزاماتهــم القانونيــة املتعلقــة باإلفصــاح، وتبنــي حملــة توعيــة لكافــة 
ــق توجهــات إيجابيــة نحــو تطبيقــه. تطويــر سياســات  العاملــن بالهيئــات احملليــة، وأهميــة املؤشــر يف تطويــر أداء الهيئــات وخل
املشــاركة املجتمعيــة والتــي تســاهم بشــكل كبيــر يف زيــادة اإلفصــاح مــن خــالل التواصــل املباشــر. تطويــر الصفحــة االلكترونيــة 
)بوابــة الهيئــات احملليــة( تخصيــص أماكــن حســب محــاور املؤشــر إللــزام البلديــات بالنشــر واإلفصــاح إضافــة إلــى تطويــر نظــام 

مســاءلة ومحاســبة للهيئــات غيــر امللتزمــة بالشــفافية ال ســيما اجلوانــب اإللزاميــة منهــا.
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Executive summary:

The study of Transparency Index aims to measure the applying of principles of transparency in 14 local 
bodies in the Gaza Strip that classified into B+ B B++. In addition to identify the extent of local bodies’ 
obligations to disclose certain information related to administrative and financial issues and its relationship 
with community. And identifying the local bodies’ strengths and weaknesses in providing information, spe-
cifically information related to the main axes in terms of providing services and financial practices, manag-
ing human resources, projects and tenders, and involving the community in urban/civil planning. To achieve 
the study’s objective and measure the transparency index in local bodies and to ensure the transparency 
in providing information to citizens. The tools and methods used by local bodies to provide information, 
whether through local bodies’ websites, social media tools, e-mail, or telephone, were evaluated.

The sample was used by targeting 14 municipalities from the Gaza Strip, which are categorized according 
to the Municipal Support and Lending Fund “MDLF” classification as B, B+,B++, to obtain answers that 
measure the transparency of the local bodies in the disclosure and provision of information. The municipal-
ities participating in the study from the Gaza Strip are: Rafah, Abasan al-Kabeera, Al-Qarara, Bani Suhaila, 
KhanYunis, Khuza’a, Bureij, Zawaida, Deir al-Balah, Wadi al-Salqa, Beit Hanoun, Beit Lahia and Jabalya.

The study relies on the content analysis methodology and the analytical descriptive method by applying 
the five-transparency index, reviewing the municipalities’ websites, social media tools, and the local bodies’ 
portal which publishes many news related to the local bodies’ issues. In addition to applying the index by 
contact with the municipal public relations officer by telephone, and sometimes called and visited the may-
or’s office to make sure that there are leaflets and publications on the bulletin board or any other tools.

The results of the Transparency Index study showed that there is a medium “acceptable” commitment 
from the local bodies’ side to institutionalize the disclosure of information due to the absence of a clear 
written plan for disclosure policies. There is also a problem in archiving information and categorization by 
level of importance from the perspective of disclosure.

There has been a disparity in the local bodies’ capacity in providing disclosure indicators, especially in 
administrative and financial affairs. Despite the high levels of commitment to disclosure employment pro-
cedures and urban planning due to the obligations of municipalities by the competent ministry and the 
Municipal Lending and Development Fund “MDLF”.

The direct meetings with some local bodies’ staff also revealed a weakness in the employees’ awareness 
regarding the transparency index and its components. There is a clear weakness in definition of disclosure 
concept and differentiation between the legal obligation to disclose some axes or not mandatory in others. 
For example, information concerning members of the Municipal Council and their private properties.

The study concluded with a set of recommendation, which focuses on the need to develop a national 
policy paper to be the main basis for the local bodies, the Ministry of Local Government and stakeholders 
to develop clear mechanisms to be committed with the principles of transparency. Working seriously to 
institutionalize the transparency index and apply it according to clear mechanisms periodically in all bod-
ies. Moreover, adopted the index to be one of the evaluation tool that classifying by Municipal Lending 
Support Fund “MDLF”.



تقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية

7

The need to building capacity and skills of local bodies’ staff on issues related to the mechanisms of  
applying the transparency index and explaining their rights and legal obligations related to disclosure. And, 
adoption of an awareness campaign for all local bodies’ staff to show the importance of transparency 
index in development of local bodies’ performance as well  as creation of positive  trends towards its im-
plementation. In addition, develop community participation policies that contribute significantly to increase 
disclosure principles through direct communication. On the other hand, it should make development on the 
electronic portal (Local Bodies Portal) by allocated areas concerning the index in order to oblige the local 
bodies to publish and disclose, in addition to developing a system of accountability and responsibility for 
non-transparent local bodies, in particular mandatory aspects.
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مقدمة:
مــرت الهيئــات احملليــة يف فلســطن أو مــا كان يســمى بلديــات ومجالــس قرويــة أو بلديــة بعــدة حقــب مختلفــة بــدء مــن احلقبــة 
ــام 1995 حيــث شــكلت  ــة الفلســطينية يف الع ــى الســلطة الوطني ــي، واالحتــالل وصــوال إل ــداب البريطان ــة، مــرورا باالنت العثماني
انتخابــات كانــون أول 2004 مرحلــة جديــدة يف عمــل الهيئــات احملليــة يف فلســطن، وكانــت االنتخابــات آنــذاك وفــق قانــون رقــم 

)1( لســنة 1997 بشــأن الهيئــات احملليــة الفلســطينية.

واســتمرارا للتطــور يف عمــل الهيئــات احملليــة فقــد مت التعديــل علــى مــواد قانــون الهيئــات احملليــة مبــا يضمــن النزاهــة واملســاءلة 
بهــدف ضمــان تطويــر اخلدمــات وحتســن مســتوى اجلــودة للمواطنــن حيــث مت إقــرار مجموعــة مــن القــرارات كان آخرهــا قــرار 
مجلــس الــوزراء حلكومــة التوافــق رقــم )3( لســنة 2017 بشــأن نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة، والــذي وضــح 
مهــام ومســئوليات الرئيــس واألعضــاء وحــدد مجموعــة مــن الضوابــط التــي تعمــل علــى تعزيــز الشــفافية واملســاءلة فيمــا يخــص 
املهــام والرواتــب والعــالوات والهدايــا1. وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مت التنويــه لهــذا القــرار كونــه صــادر عــن حكومــة التوافــق الوطنــي 

والتــي تســري قراراتهــا علــى محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

واســتمرارا للجهــود الســاعية إلــى تطويــر منظومــة املســاءلة والشــفافية يف الهيئــات احملليــة فقــد كانــت اخلطــة االســتراتيجية 
لــوزارة احلكــم احمللــي إحــدى اخلطــط الرئيســية ضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، والتــي تعنــي بتجســيد بنــاء 
الدولــة عبــر تطبيــق مبــادئ احلكــم الرشــيد يف قطــاع احلكــم احمللــي واخلدمــات التــي تقدمهــا الهيئــات احملليــة والــدور املهــم الــذي 
تســعى إلــى حتقيقــه الهيئــات احملليــة يف فلســطن يف ترســيخ وتعزيــز الشــفافية واملســاءلة واملشــاركة االجتماعيــة واملســاهمة يف 

إحــداث تنميــة محليــة عبــر تقويــة الشــراكات بينهــا وبــن القطاعــن العــام واخلــاص2.

حيــث كان االهتمــام الواضــح باســتقاللية الهيئــات احملليــة واعتبارهــا مؤسســات رســمية مســتقلة بأهدافها وخطتها االســتراتيجية 
ــة و العمــل اجلــاد نحــو مأسســة العمــل وفــق أســس احلكــم  ــات احمللي ونشــاطاتها الســيما يف ظــل التطــور امللحــوظ ألداء الهيئ
الرشــيد، مــع اإلقــرار بــأن احملــاوالت مازالــت يف مراحلهــا األولــى وهــذا مــا أوضحتــه العديــد مــن الدراســات و التقاريــر والتــي 
تعنــي بقيــاس مؤشــرات األداء يف الهيئــات احملليــة كتقريــر البنــك الدولــي  الصــادر يف العــام 2017 حــول مؤشــرات تطــور األداء 
يف البلديــات، أيضــاً مؤشــر تصنيــف البلديــات الســنوي الــذي ينفــذ مــن قبــل صنــدوق دعــم وإقــراض البلديــات والــذي يســتند 

ملجموعــة مــن املؤشــرات مــن ضمنهــا املســاءلة واملشــاركة إضافــة ملؤشــرات أخــرى.3 

أيضــا شــكلت ورقــة السياســات إلدمــاج املســاءلة املجتمعيــة يف الهيئــات احملليــة ركيــزة أساســية نحــو تعزيــز املســاءلة واملشــاركة 
وبالتالــي حتســن محــاور املؤشــر محــور التقريــر. وهــذا مــا بــدا واضحــاً يف نتائــج احملــور اخلــاص بالعالقــة مــع املجتمــع احمللــي 

والتخطيــط احلضــري حيــث جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث االلتــزام مبؤشــرات الشــفافية بــوزن نســبي 2.88 . 

إال أنــه ورغــم تلــك القوانــن واإلجــراءات فقــد شــكل الفســاد اإلداري واملالــي ضمــن إدارات ومجالــس الهيئــات احملليــة مــن خــالل 
مجموعــة مــن أشــكال الفســاد كســوء اســتخدام املنصــب العــام مــن أجــل حتقيــق مصالــح شــخصية، عــدم تقــدمي إقــرار الذمــة 
املاليــة اخلــاص باملجلــس البلــدي، ســوء اســتخدام ممتلــكات الهيئــات احملليــة وعــدم االلتــزام بشــكل واضــح بإجــراءات التوظيــف 
البعيــدة عــن احملســوبية والواســطة وغيرهــا مــن املمارســات الســلبية املنافيــة ملفهــوم ومبــادئ الشــفافية التــي تقــوم فعليــاً علــى 
حريــة الوصــول إلــى املعلومــات واالطــالع عليهــا وصــوالً إلــى متكــن املواطنــن مــن جمــع املعلومــات للكشــف عــن الســلبيات وحمايــة 

مصاحلهــم ومــن ثــم املشــاركة يف اتخــاذ القــرارات ورســم السياســات. 

وشــكلت العديــد مــن التحديــات عائــق أمــام الســير قدمــا نحــو احلكــم الرشــيد للهيئــات احملليــة فالفجــوة بــن قــدرات الهيئــات 
احملليــة مقابــل الطلــب علــى اخلدمــات مــن قبــل اجلمهــور، وواقــع االنقســام ومــا ســببه مــن الغــاء للعمليــة االنتخابيــة يف محافظــات 

غــزة، وضعــف التمويــل نتيجــة سياســات التمويــل التــي تقيــد العمــل يف املجالــس والهيئــات احملليــة يف غــزة. 

  1www.molg.pna.ps/Laws

  2http://www.panet.co.il/article/2357899?edition=201819-10-
3  صندوق تطوير وإقراض البلديات، معايير تقييم أداء البلديات في فلسطين 



تقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية

9

وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ورغــم العديــد مــن التحديــات املوضوعيــة والذاتيــة إال أن تدخــالت املؤسســات األهليــة واملانحــة وصندوق 
تطويــر وإقــراض البلديــات ســاهم بشــكل إيجابــي نحــو تعزيــز قيــم ومبــادئ املســاءلة والنزاهــة والشــفافية حيــث اســتطاعت بعــض 
الهيئــات احملليــة تبنــي نهــج الشــفافية واملســاءلة باعتبارهــا التزامــاً أخالقيــاً وفرصــة قويــة لتعزيــز الثقــة بينهــا وبــن املجتمــع 
احمللــي، إضافــة إلــى تبنــي قوانــن وأنظمــة وسياســات تضمــن مأسســة عمليــة املســاءلة االجتماعيــة داخــل دوائرهــا اخلدماتيــة. 
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أواًل: منهجية قياس المؤشر:
1.1 األهداف:

هــدف تقريــر دراســة مؤشــر الشــفافية إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية يف الهيئــات احملليــة مــن خــالل تطبيــق املؤشــر 
علــى 14 هيئــة محليــة يف قطــاع غــزة واملصنفــة ++B,B+,B، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى مــدى التــزام الهيئــات احملليــة 

ــة. ــات احمللي باإلفصــاح عــن املعلومــات ذات العالقــة بعمــل الهيئ

وقد متثل السؤال الرئيسي للمؤشر فيما يلي:

ما مدى التزام الهيئات احمللية مببادئ الشفافية واإلفصاح يف عملها من حيث احملاور التالية:

معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة للهيئة    	 

اإلدارة العامة للهيئة احمللية	 

اإلدارة املالية 	 

إجراءات التعين واملشتريات 	 

التخطيط احلضري/املدني	 

1.2 منهجية تطبيق المؤشر:
مــن أجــل حتقيــق هــدف الدراســة »قيــاس مؤشــر الشــفافية يف الهيئــات احملليــة« والتأكــد مــن توفــر املعلومــات واتاحتهــا أمــام 
اجلمهــور بالطــرق واآلليــات املختلفــة والتــزام الهيئــة احملليــة بتقــدمي املعلومــات للمواطــن، مت اختيــار عينــة قصديــة مــن الهيئــات 
ــور وفــق  ــع املعلومــات املتاحــة للجمه ــل واق ــث مت حتلي ــات، حي ــر وإقــراض البلدي ــدوق تطوي ــة وفــق تصنيــف صن ــة املصنف احمللي
الطــرق التــي تســتخدمها البلديــات للنشــر.  وبالرجــوع للمؤشــر فقــد صنفــت طــرق النشــر بشــكل عــام كالتالــي )املوقــع االلكترونــي، 
االعــالم االجتماعــي، اللوحــات الداخليــة للبلديــات، فواتيــر امليــاه، املســاجد واألماكــن العامــة، املؤسســات األهليــة أحيانــا، وأخيــرا 

تقــدمي املعلومــة عنــد الطلــب مــع اإلشــارة لعــدم وجــود قانــون ينظــم احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات( 

وعليه فقد اعتمدت منهجية إعداد التقرير على املراحل التالية: 

مراجعة التقارير والدراسات السابقة. 	 

مراجعة القوانن واإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالهيئات احمللية.	 

مراجعة اخلطط وأوراق السياسات الصادرة عن وزارة احلكم احمللي وصندوق البلديات. 	 

مراجعة استبانة الدراسة. 	 

ــت 	  ــات املســتهدفة باســتخدام أربعــة وســائل رئيســية متثل ــة مــن الهيئ ــى املعلومــات املطلوب ــق املؤشــر للحصــول عل تطبي
ــي:  بالتال

· زيارة املوقع االلكتروني للبلدية ومراجعة مكوناته ومقارنتها مبحاور املؤشر اخلمسة 	

· زيارة صفحات التواصل االجتماعي املختلفة للبلدية	
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· االتصال الهاتفي مع املوظف املختص	

· املراسالت االلكترونية )حيث مت ارسال االستبيان للبلديات(	

1.3 العينة وطرق الوصول إليها:
مت اســتخدام العينــة القصديــة بواقــع 14 بلديــة مشــاركة مــن قطــاع غــزة والتــي تصنــف حســب تصنيفــات صنــدوق تطويــر 
وإقــراض البلديــات كفئــات ++B,B+,B ، وذلــك للتعــرف علــى مــدى التزامهــا مبعاييــر ومؤشــرات اإلفصــاح وفــق املؤشــر الدولــي 
للشــفافية و التــي مت تطويــره وحتســينه ليالئــم ويوائــم الواقــع الفلســطيني والبلديــات هــي) بلديــة غــزة، رفــح، عبســان الكبيــرة، 

القــرارة، بنــي ســهيال، خانيونــس، خزاعــة، البريــج، الزوايــدة، ديــر البلــح، وادي الســلقا، بيــت حانــون، بيــت الهيــا وجباليــا(.

1.4 تنفيذ المؤشر:
بعــد وضــع املرتكــزات األساســية لتطبيــق املؤشــر. ففــي اخلطــوة األولــي مت زيــارة املواقــع االلكترونيــة للهيئــات احملليــة، وتدويــن 
كافــة معلومــات التواصــل للهيئــات وكتابــة مالحظــات خاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــث املوقــع االلكترونــي، وبالتالــي مت فحــص مــا إذا 
توافــرت املعلومــات املتعلقــة بأســئلة املؤشــر علــى املوقــع االلكترونــي. ويف حــال لــم يتــم احلصــول عليهــا مــن املوقــع االلكترونــي، 
مت التوجــه إلــى مواقــع التواصــل االجتماعيــة مثــل صفحــة الفيــس بــوك الرســمية للبلديــة أو أي مواقــع تواصــل أخــرى. يف حــال 
لــم يتــم احلصــول علــى املعلومــات املطلوبــة عــن طريــق االنترنــت، مت التواصــل هاتفيــاً إمــا بشــكل مباشــر مــع املوظــف املختــص 
أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل االتصــال علــى الرقــم اخلــاص بالهيئــة احملليــة ومــن ثــم توجيــه الباحــث للموظــف املختــص. 
وعليــه مت ادخــال القيــم املناســبة حســب إجابــات املوظــف. ويف حــال لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى املختصــن يف الهيئــات احملليــة، 
مت التواصــل عبــر االمييــل للتأكــد متامــاً مــن اإلجابــة علــى كافــة األســئلة وضمــان املصداقيــة يف قيــاس مؤشــر الشــفافية. وعليــه 
مت ادخــال القيــم املناســبة واحلصــول علــى تغذيــة راجعــة بخصــوص املعيقــات والتحديــات التــي تواجــه الهيئــات احملليــة يف توفيــر 
ــة للمؤشــر مت  ــج الكمي ــى النتائ ــذا اخلصــوص. ومــن أجــل احلصــول عل ــات واملالحظــات به ــة بعــض التوصي ــات، واضاف املعلوم

االلتــزام باملعاييــر التاليــة عنــد االدخــال والتحليــل.

المقياس المستخدم:
1. يف حال لم تنطبق األسئلة يشطب السؤال.

2. العالمة الكاملة )4( تعطى يف حال نشرت املعلومة على االنترنت.

3. العالمة )3( أو )2( تعطى إذا لم تنشر املعلومة على االنترنت، ونشرت بإحدى الوسائل األخرى وليس فيها نص قانوني.

4. العالمة )1( تعطى يف حال لم تنشر املعلومة على االنترنت، ونشرت بإحدى الوسائل األخرى وفيها نص قانوني. 

5. العالمة )0( تعطى يف حال لم تنشر املعلومة بأية وسيلة كانت، وكان فيها نص قانوني

1.5 مبادئ فحص الشفافية في أعمال ونشاطات الهيئات المحلية:
يتمثل فحص مبادئ الشفافية املتعلقة يف اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة بأعمال ونشاطات الهيئات احمللية يف:

ــاق 	  ــادة 19 مــن ميث ــث تنــص امل ــة حلقــوق اإلنســان، حي ــر الدولي ــار مــن املعايي حريــة الوصــول إلــى املعلومــة: وهــي »معي
األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان واملعاهــدة الدوليــة حــول احلقــوق املدنيــة والسياســية )ICCPR( علــى أن حريــة التعبيــر 
ال تقتصــر علــى حريــة نقــل املعلومــات واألفــكار بشــتى أنواعهــا، ولكــن أيضــا الســعي وراءهــا واحلصــول عليهــا بغــض 
النظــر عــن احلواجــز وبــأي وســيلة«. )اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، 2006م(. وهنــا ينبغــي أن تتحمــل الهيئــة احملليــة 

مســئوليتها الكاملــة يف حــال قامــت بحجــب املعلومــات عــن املواطــن.
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فعاليــة تقــدمي املعلومــات: وتتــم عبــر جمــع املعلومــات وحتديثهــا بشــكل دوري، مثــل املعلومــات املتعلقــة بأعضــاء املجلــس 	 
احمللــي واإلدارة املاليــة والتخطيــط احلضــري واملعلومــات املتعلقــة بعمليــات اتخــاذ وصنــع القــرارات ورســم السياســات. 

املعلومات ذات جدوى عالية: من حيث الصحة والشمولية ومدى حداثتها	 
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ثانيًا: مؤشر الشفافية الدولي:
2.1 مقدمة عن مؤشر الشفافية الدولي:

يهــدف مؤشــر الشــفافية الدولــي بشــكل أساســي إلــى التعــرف علــى مــدى تطبيقــه يف أعمــال الهيئــات احملليــة مــن خــالل التزامهــا 
بسياســات ومبــادئ اإلفصــاح وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بعملهــا. إضافــة إلــى أنــه يقــوم بتزويــد الباحثــن واملختصــن يف الفــروع 
املختلفــة بــأدوات متكنهــم مــن قيــاس مــدى التــزام الهيئــات احملليــة بسياســات ومبــادئ الشــفافية واالفصــاح يف عملهــا عــن 

املعلومــات ضمــن مــا يتيحــه أو يلــزم بــه القانــون. 

2.2 أهداف المؤشر:

يهدف تقييم مؤشر الشفافية يف الهيئات احمللية إلى:

تقييم مدى توافر املعلومات املتعلقة بالهيئات احمللية والتعرف على نقاط القوة والضعف يف اإلفصاح عنها	 

خلــق التنافــس وتشــجيع الهيئــات احملليــة علــى اإلفصــاح عــن املعلومــات ونشــرها وذلــك للوصــول إلــى أفضــل املمارســات 	 
اجليــدة بهــذا الشــأن

بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية واالفصاح بالتعاون مع الهيئات املستهدفة	 

تطوير قدرات الباحثن واملختصن والفروع املختلفة يف تنفيذ وتطبيق هذه األنواع من املؤشرات 	 

2.3 األبعاد الرئيسية للمؤشر:

مت تطبيــق 45 ســؤال حــول مؤشــر الشــفافية باســتهداف 14 هيئــة محليــة وذلــك باالعتمــاد علــى املعلومــات املتوفــرة يف املواقــع 
االلكترونيــة ووســائل جمــع ونشــر املعلومــات املختلفــة. ومتحــورت األســئلة حــول مــا يلــي:

معلومــات حــول الهيئــة احملليــة، أعضــاء املجلــس احمللــي واملوظفــن مــن حيــث احلصــول علــى املعلومــات اخلاصــة مثــل . 1
الســيرة الذاتيــة ومعلومــات التواصــل. واجلمعيــات واملؤسســات التابعــة لهــا

معلومــات حــول اإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة مــن خــالل وجــود مدونــات ســلوك، توافــر اخلطــة االســتراتيجية احملدثــة، . 2
واحلصــول علــى التقاريــر الســنوية اإلداريــة واملاليــة، التعليمــات والقــرارات، إجــراءات التعيــن، سياســة املشــتريات 

العامــة باإلضافــة إلــى التعليمــات واملعلومــات املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات مثــل الضرائــب 

معلومــات حــول عمليــة اتخــاذ القــرارات ورســم السياســات يف مجلــس الهيئــة احملليــة فيمــا يخــص مشــاريع التخطيــط . 3
االســتراتيجي، آليــات مشــاركة املواطنــن وكيفيــة ادماجهــم يف أعمــال الهيئــة احملليــة، إضافــة إلــى املعلومــات اخلاصــة 

باجلمعيــات واملؤسســات واملتعاقديــن.
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2.4 أداة وأسئلة المؤشر:

وضحــت الفقــرة الســابقة احملــاور األساســية التــي تضمنهــا مؤشــر الشــفافية، حيــث مت تطويــر مقيــاس متــدرج مــن 1-4)شــــبيه 
مبقيــــاس ليكــــرت(، وفيمــا يلــي أهــم محــاور املؤشــر ومكوناتهــا الفرعيــة:

  A. Organization and society)12( املؤشر األول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة لها

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة احمللية	 

اإلفصاح عن املوجودات واملمتلكات اخلاصة برئيس الهيئة احمللية بحد أقصى 4 سنوات ماضية	 

اإلفصاح عن دخل رئيس الهيئة احمللية )بيان سنوي عن دخل رئيس البلدية(	 

سجل املصالح املالية اخلاصة لرئيس الهيئة احمللية أو أقاربه املباشرين	 

أسماء رؤساء االقسام يف الهيئة احمللية ومعلومات االتصال بهم )البريد االلكتروني وأرقام هواتفهم(	 

معلومات االتصال بأعضاء ورئيس املجلي احمللي املنتخب	 

قائمة بأعضاء املجلس احمللي	 

جدول اجتماعات املجلس احمللي وخاصة االجتماع القادم ويشمل )الساعة والتاريخ واملكان(	 

محاضر اجتماعات اجلهاز التنفيذي أو املجلس احمللي خالل العامن املاضين	 

ساعات دوام الهيئة احمللية	 

معلومات حول جهات االتصال ومراكز تقدمي الشكاوى واالعتراضات يف الهيئة احمللية	 

قائمة بأسماء اجلمعيات واملؤسسات واألشخاص املنتفعن من الهيئة احمللية 	 

B. General management )8( املؤشر الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية

مدونات سلوك ألعضاء املجالس احمللية وموظفيها	 

اخلطة االستراتيجية للخمس سنوات القادمة	 

التقرير اإلداري السنوي / تقرير اإلجنازات	 

خطة مكافحة الفساد )اإلجراءات والنشاطات الوقائية واملالحقات اجلزائية(	 

األنظمة واإلجراءات والتعليمات واللوائح املعمول بها يف الهيئة احمللية	 

الضرائب ورسوم اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة احمللية	 

جرد أصول وممتلكات الهيئة احمللية )الطرق، الشوارع، األبنية...الخ(	 
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قائمة اجلمعيات، الشركات التي ساهمت الهيئات احمللية بشكل أساسي يف تشكيلها	 

 C. Financial Management )8( املؤشر الثالث: اإلدارة املالية للهيئة احمللية

موازنة العام احلالي	 

املوازنة املفصلة للعام احلالي	 

قائمة إيرادات الهيئة احمللية للعام املاضي	 

املوازنة املخططة للعام املاضي واملنفذة	 

كافة التعديالت التي أجريت على املوازنة احلالية	 

الدين العام	 

الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزودي اخلدمات واملقاولن	 

التقارير املالية السنوية املدققة	 

 D. Recruitment and procurement )9( واملشتريات )املؤشر الرابع: إجراءات التعيني )التوظيف
اإلعالن عن الوظائف الشاغرة يف الصحف احمللية ووسائل اإلعالم قبل بـ 10 أيام من التاريخ احملدد النتهاء التقدمي	 

اجراءات ترقية واقالة املوظفن، واالجراءات اجلزائية بحقهم	 

عدد املوظفن كافة )يشمل موظفي عقود العمل املؤقتة والدائمة(	 

سياسة املشتريات العامة التي ال تتطلب املنافسة يف عروض االسعار وقيمتها واملوردين.	 

حجم العمل اإلضايف لكل عقد عمل	 

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

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

أسماء املقاولن أو املتقدمن للعطاءات / أو اجلمعيات االستشارية اخلاسرين خالل السنة املاضية	 

E. Urban Planning and management )8( املؤشر اخلامس: التخطيط احلضري / املدني

خطــة التنميــة احملليــة: والتــي تعنــي وجــود )وثيقــة محدثــة تنظــم اســتخدامات أراضــي البلديــة بأكملهــا، وحتــدد شــبكات 	 
الطــرق والنقــل، ومعــدات البلديــة، واســتخراج امليــاه وأنظمــة إمدادهــا، ونظــام ميــاه الصــرف الصحــي واالتصــاالت 

وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة(

خطط التوسع احلضري )التنظيم والهيكلية التنظيمية(  	 

نتائــج النقــاش العــام / اجللســات العامــة مــع اجلمهــور حــول خطــط الهيئــات احملليــة مبــا فيهــا معاجلــة الشــكاوى 	 
واالقتراحــات والتعليقــات التــي أدلــى بهــا املواطنــن حــول هــذا املوضــوع
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قائمــة باجلمعيــات/ الشــخصيات املعنويــة واألمــوال املســتملكة )املصــادرة( مــن قبــل الهيئــة احملليــة واملبالــغ املعينــة لذلــك 	 
خــالل الســنة املاضيــة

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

املواعيد النهائية أو املطلوبة للحصول على خدمة التراخيص	 

استخدامات أراضي الهيئة احمللية والتغييرات التي حصلت على استخداماتها	 

ــة ســواء باالســتخدام وحقــوق التطــور احلضــري )أي التراخيــص املمنوحــة 	  ــا البلدي ــي متلكه ــاز الت قائمــة عقــود االمتي
ــة(. ــل البلدي ــة مــن قب ــاء يف األراضــي اململوك الســتخدام أو البن
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ثالثاً: عرض البيانات وتحليلها:
املقياس املستخدم:

يف حال لم تنطبق األسئلة يشطب السؤال.. 1

العالمة الكاملة )4( تعطى يف حال نشرت املعلومة على االنترنت.. 2

العالمــة )3( أو )2( تعطــى إذا لــم تنشــر املعلومــة علــى االنترنــت، ونشــرت بإحــدى الوســائل األخــرى وليــس فيهــا نــص . 3
قانونــي.

العالمة )1( تعطى يف حال لم تنشر املعلومة على االنترنت، ونشرت بإحدى الوسائل األخرى وفيها نص قانوني. . 4

العالمة )0( تعطى يف حال لم تنشر املعلومة بأية وسيلة كانت وكان فيها نص قانوني.. 5

3.1 عرض البيانات:
3.1.1 مدى التزام البلديات بتطبيق محاور مؤشر الشفافية  

مــن خــالل تطبيــق محــاور مؤشــر الشــفافية اخلمســة علــى البلديات املســتهدفة، وذلك مبراجعــات صفحات البلديــات اإللكترونية، 
وصفحــات التواصــل االجتماعــي، وبوابــه الهيئــات احملليــة4 والتــي تنشــر العديــد مــن أخبــار الهيئــات ومــا يتعلــق بهــا، إضافــة إلــى 
ــة، فقــد  ــة املختــص بالعالقــات العامــة، أو مكتــب رئيــس البلدي تطبيــق املؤشــر مــن خــالل االتصــال الهاتفــي مــع موظــف البلدي
أظهــرت لنــا كل تلــك الوســائل املســتخدمة مــن قبــل فريــق العمــل للتعــرف علــى مــدى التــزام البلديــات بتطبيــق مؤشــر الشــفافية 

ووعيهــا بأســس اإلفصــاح، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح يف اجلــدول )رقــم 1(. 

مالحظات عامة الشفافية في الهيئات المحلية وفق المؤشر
تبــن اللقــاءات املباشــرة مــع طاقــم البلديــة أن هنــاك ضعــف يف وعــي البلديــة وموظفيهــا باملؤشــر ومكوناتــه، وهــذا كان 	 

واضحــاً مــن خــالل اللقــاءات مــع البلديــات أو مــن خــالل االتصــال الهاتفــي عنــد تنفيــذ أســئلة املؤشــر.

هنــاك ضعــف واضــح يف تعريــف مفهــوم اإلفصــاح، وماهــي الركائــز األساســية لــه، حيــث أن بعــض البلديــات قــد رفضــت 	 
ــة. الســيما فيمــا يخــص  ــل جــزء مــن اخلصوصي ــات متث ــك اإلجاب ــة عــن بعــض األســئلة واحملــاور بدعــوى أن تل اإلجاب

احملــور األول والثالــث. 

ــة يف البعــض 	  ــة لإلفصــاح يف بعــص احملــاور، أو عــدم اإللزامي ــة القانوني ــن اإللزامي ــز ب ــاك ضعــف وعــي يف التميي هن
اآلخــر مــن خــالل وجــود نــص يلــزم الهيئــات احملليــة باإلفصــاح مثــل احملــور األول مثــاٍل ومــا يتعلــق باملعلومــات عــن أعضــاء 
ــون تلــك املعلومــات  ــث بينــت مجموعــة مركــزة مــع البلديــات أنهــم ال ميلك ــدي وممتلكاتهــم اخلاصــة. حي املجلــس البل
املتعلقــة باإللزاميــة ويف حــال معرفتهــا فــان مفهومهــم يتمثــل بتوفرهــا يف مكتــب البلديــة وعــدم نشــرها، حيــث أن احملــور 
األول وخاصــة اإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة لرئيــس املجلــس البلــدي ولألعضــاء، أو ممتلكاتــه، أو دخلــه الشــهري كانــت 

النســب فيــه متدنيــة جــدا.

http://www.baladiyat.ps  4
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جدول رقم )1(: مقارنة بني البلديات يف مدى تطبيق معايير الشفافية

البلدية
معلومات حول الهيئة 

احمللية واملوظفني 
واملؤسسات التابعة للهيئة

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة 
احمللية

اجراءات 
التعيني 

واملشتريات 

التخطيط 
احلضري/ 

املدني

املعدل العام 
لكل بلدية

2.502.253.503.782.752.96غزة

بيت 
حانون

2.333.001.503.563.382.75

3.252.501.503.562.882.74خانيونس

1.753.501.634.002.632.70خزاعة

2.333.000.383.784.002.70دير البلح

2.003.132.002.563.572.65القرارة

1.923.000.503.564.002.59الزوايدة

وادي 
السلقا

1.832.251.883.563.202.54

بني 
سهيال

2.832.382.003.561.882.53

2.082.881.503.562.502.50جباليا

عبسان 
الكبيرة

0.923.001.003.893.502.46

2.422.502.502.441.502.27بيت الهيا

2.52.500.003.562.502.21رفح

3.002.000.000.002.001.40البريج

2.262.711.423.242.882.5املتوسط
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تحليل نتائج 
تظهــر نتائــج اجلــدول األول والــذي يناقــش مــدى التــزام الهيئــات احملليــة املســتهدفة يف التقريــر بأســس اإلفصــاح املوضحــة 

ضمــن مؤشــر الشــفافية التالــي:

بلــغ املتوســط العــام ملســتوى التــزام البلديــات محــل الدراســة بأســس اإلفصــاح 2.5 ومتثــل تلــك النســبة مســتوى متوســط 	 
لاللتــزام بنشــر املعلومــات وفــق املؤشــر، حيــث تشــير النتائــج إلــى 13 بلديــة مــن أصــل 14 كان مســتوى االلتــزام بهــا بــوزن 

نســبي يفــوق 2.1 وهــي نســبة فــوق املتوســطة باإلجمالــي.  

شــكل مســتوى االلتــزام بأســس اإلفصــاح يف البلديــات يف محــور اإلدارة املاليــة للهيئــات أدنــى املســتويات مقارنــة باحملــاور 	 
اخلمســة األخــرى حيــث بلــغ الــوزن العــام للمحــور 1.42 يف حــن شــكل محــور إجــراءات التعيــن و املشــتريات النســبة 
األعلــى بــوزن نســبي بلــغ 3.24  وقــد بــررت بعــض البلديــات انخفــاض مســتوى الشــفافية يف احملــور املالــي إلــى أن 
احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بالبيانــات املاليــة ميكــن احلصــول عليهــا مــن خــالل الطلــب املباشــر مــن املســئولن وال 

داعــي لنشــرها، وأن احلصــول عليهــا يتطلــب موافقــة مــن املختصــن.

بلغــت أوزان االلتــزام باحملــاور اخلمســة للمؤشــر ملجمــوع البلديــات محــل الدراســة، والتــي متثلــت باملعلومــات حــول الهيئــة 	 
ومجلســها، اإلدارة احملليــة، االدارة املاليــة، إجــراءات التعيــن، التخطيــط احلضــري، )2.26، 2.71، 1.42، 3.24، 2.88( 
شــكلت األخبــار واألنشــطة النســبة األكثــر حملتويــات الصفحــات االلكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، يف حــن لــم 

تتوفــر معظــم البيانــات اخلاصــة مبحــاور املؤشــر وهــذا يوضــح ضعــف الوعــي باملؤشــر ومكوناتــه.

تدلــل النتائــج واملقابــالت أن هنــاك ضعــف واضــح يف مأسســة نظــام اإلفصــاح لــدى البلديــات، حيــث مــا زال العمــل وفــق 	 
رؤيــة الرئيــس الشــخصية أو املجلــس البلــدي، دون وجــود خطــة أو رؤيــة لسياســات اإلفصــاح مكتوبــة ومعمــول بهــا. 

شــكل بنــد الشــكاوى ضمــن احملــور األول ضعــف واضــح حيــث أن غالبيــة البلديــات ال يوجــد فيهــا مأسســة لنظــام 	 
الشــكاوى حيــث يتــم العمــل وفــق اخلدمــات املقدمــة مــن قلــم اجلمهــور أو مــن خــالل وجــود منــوذج لتقــدمي الشــكاوى 
مــن خــالل الصفحــة االلكترونيــة دون التوضيــح باجلهــة املســتقبلة للشــكوى، أو إجــراءات الشــكوى، أو الفتــرة الزمنيــة 

ــه يف نظــام الشــكاوى.  ــة غــزة منوذجــا ميكــن أن يحتــذى ب ــرد، يف حــن شــكلت بلدي ــى ال للحصــول عل

بعــض البلديــات لديهــا مفهــوم حــول الشــفافية واإلفصــاح وهــو« اعــالم اجلمهــور مبــا تريــده البلديــة، وليــس مــا يريــده 	 
املواطــن«، لذلــك كانــت بعــض اإلجابــات تركــز علــى أن البلديــة توصــل مــا تريــده مــن املواطنــن عبــر التعليمــات علــى 

فواتيــر امليــاه مثــال أو مــن خــالل نشــر اإلعالنــات يف املســاجد أو األماكــن العامــة.

ــا 	  ــة أو إمكاناته ــق بحجــم البلدي ــاوت ال يتعل ــن هــذا التف ــر مؤشــرات اإلفصــاح، ولك ــات يف توفي ــدرات البلدي ــاوت ق تتف
املاليــة، وإمنــا يتعلــق بتوجهــات املجلــس واإلدارة التنفيذيــة ومــدى وعيهــم ومعرفتهــم مبعاييــر املســاءلة. 

شــكلت بعــض البلديــات نســب التــزام مرتفعــة جــدا يف اإلفصــاح حــول إجــراءات التوظيــف والتخطيــط احلضــري، ويعــود 	 
ذلــك مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى االلتزامــات الواقعــة علــى البلديــة يف تلــك احملــاور مــن طــرف الــوزارة املختصــة، أو 
ــب  ــت املســاءلة واملشــاركة متطل ــث كان ــات الســيما يف محــور التخطيــط حلضــري حي ــر وإقــراض البلدي ــدوق تطوي صن
ــغ  ــث بل ــة حي ــزام مرتفع ــد جــاءت نســب االلت ــه فق ــط احلضــري لألعــوام 2018-2021 وعلي ــل التخطي أساســي يف دلي

الــوزن النســبي للبنــد 2.88  

هنــاك مشــكلة يف التعامــل مــع املعلومــات وأرشــفتها وتصنيفهــا حســب األهميــة لعرضهــا مــن منظــور اإلفصــاح، واتضــح 	 
ذلــك مــن خــالل املقابــالت مــع املختصــن عــن تعبئــة أســئلة املؤشــر، حيــث واجهتهــم بعــض الصعوبــات باإلجابــة عــن 
ــم )1( يوضــح مســتوى  ــا.  والشــكل رق ــة الوصــول إليه ــة حــول كيفي ــه دراي ــس لدي ــة ولي ــك املعلوم ــه ال ميل األســئلة كون

االلتــزام باحملــاور اخلمســة للمؤشــر مــن قبــل البلديــات املســتهدفة. 
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شكل رقم )1( التزام البلديات بتطبيق معايير الشفافية
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جدول رقم )2(: مقارنة بني احملافظات يف مدى تطبيق معايير الشفافية 

احملافظة

معلومات حول الهيئة 
احمللية واملوظفني 
واملؤسسات التابعة 

للهيئة

اإلدارة العامة 
للهيئة 
احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة 
احمللية

اجراءات 
التعيني 

واملشتريات 

التخطيط 
احلضري/ 

املدني
املؤشر العام

2.502.253.503.782.752.96غزة

2.152.901.633.512.892.62خانيونس

2.282.791.833.192.462.51شمال غزة

2.502.500.003.562.502.21رفح

2.272.560.692.723.302.31الوسطى

يظهر اجلدول )رقم 2( تصنيف الهيئات وفق موقعها اجلغرايف حيث أن هيئات محافظة الوسطى التي تشكل األغلبية يف 
هيئات مخيمات الالجئن تذيلت الترتيب بوزن نسبي 2.31  يف حن تقدمت الترتيب هيئات محافظة غزة بوزن  يقارب 3 
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جدول رقم )3(: مقارنة بعض البلديات املشاركة يف التقييم عام 2016 مع نتائج 2018 

البلدية#

معلومات حول 
الهيئة احمللية 

واملوظفني 
واملؤسسات 

التابعة للهيئة

اإلدارة العامة 
للهيئة احمللية

اإلدارة املالية 
للهيئة احمللية

اجراءات 
التعيني 

واملشتريات 

التخطيط 
احلضري/ 

املدني
املؤشر العام

201620182016201820162018201620182016201820162018

2.9203.0001.3302.0000.2500.0001.8000.0003.0002.0001.8601.400البريج1

3.0001.9171.7803.0002.0000.5001.8003.5562.2004.0002.1602.594الزوايدة2

عبسان 3
الكبيرة

2.1700.9172.6703.0002.2501.0002.4003.8892.2003.5002.3402.461

2.1702.8331.0002.3750.7502.0001.6003.5560.8001.8751.2602.528بني سهيال4

1.6702.0001.0003.1251.5002.0001.6002.5562.8003.5711.7102.650القرارة5

2.3862.1331.5562.7001.3501.1001.8402.7112.2002.9891.8662.327املتوسط
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بهــدف قيــاس مــدى تقــدم الهيئــات والتزامهــا بتطبيــق محــاور املؤشــر فقــد مت العــودة لنتائــج املؤشــر يف التقريــر الصــادر عــن 
ائتــالف أمــان يف العــام 2016 ومقارنتهــا بنتائــج القيــاس للعــام 2018 مــع اإلشــارة إلــى أن خمســة بلديــات فقــط مــن أصــل 14 

بلديــة كــن ضمــن الهيئــات املســتهدفة يف العــام 2016 وهــي )البريــج، الزوايــدة، عبســان الكبيــرة، بنــي ســهيال، القــرارة(.

وقد بينت النتائج التالي:

معظم البلديات شهدت تقدم يف تطبيق مؤشرات اإلفصاح ولكن بنسب متفاوتة	 

شكل رقم 2

مقارنة بعض البلديات املشاركة يف التقييم عام 2016 مع نتائج 2018
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رابعا: النتائج 
هنــاك مســتوى التــزام فــوق املتوســط للهيئــات احملليــة مبعاييــر الشــفافية وفــق محــاور املؤشــر حيــث بلــغ الــوزن النســبي 	 

لاللتــزام 2.5  

شــكل محــور إجــراءات التعيــن واملشــتريات النســبة األعلــى بــن احملــاور حيــث بلــغ وزنــه النســبي 3.24 يف حــن شــكل 	 
محــور اإلدارة املاليــة للهيئــات احملليــة املعــدل األقــل بــن احملــاور بــوزن 1.42

بينت النتائج أنه ال توجد عالقة بن حجم البلديات ومدى االلتزام يف معايير الشفافية.	 

ــاك تضــارب بــن اإلفصــاح عــن املعلومــات وفــق أســس 	  ــات، حيــث هن ــدى البلدي ــاك تضــارب يف مفهــوم اإلفصــاح ل هن
واضحــة وتوفــر املعلومــات حــن الطلــب. حيــث تضاربــت اإلجابــات يف العديــد مــن األحيــان حــول وجــود املعلومــة، ولكــن 

عــدم جــدوى نشــرها حســب رأي الهيئــات احملليــة. 

هنــاك إشــكالية يف وعــي مجالــس الهيئــات احملليــة والعاملــن فيمــا يخــص الزاميــة اإلفصــاح لبعــض البنــود التــي جــاءت 	 
باملؤشــر كالذمــة املاليــة للمجلــس البلــدي، واإلفصــاح عــن املمتلــكات.

بينــت النتائــج أن إجــراءات صنــدوق تطويــر وأقــراض البلديــات فيمــا يخــص املشــاركة واملســاءلة املجتمعيــة والتخطيــط 	 
باملشــاركة ســاهم يف حتســن معــدل احملــور اخلــاص بالتخطيــط احلضــري. 

تبــن نتائــج التحليــل أن انخفــاض معــدل اإلدارة املاليــة للهيئــات احملليــة ومــن خــالل احملــاور الفرعيــة للمحــور كان بســبب 	 
عــدم النشــر واإلفصــاح للموازنــات والتقاريــر املاليــة، يف حــن تؤكــد معظــم الهيئــات علــى وجــود تلــك املوازنــات والتقاريــر 

املاليــة لديهــا يف الهيئــة ولكنهــا غيــر منشــورة.    

فيمــا يخــص احملــور األول املتعلــق باملعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن فقــد شــكلت بعــض البنــود ضمــن احملــور 	 
الســبب الرئيســي بانخفــاض املعــدل ليصــل وزنــه 2.26 وكانــت تلــك البنــود تتعلــق بالذمــة املاليــة واإلفصــاح عــن املمتلكات 

اخلاصــة باملجلــس.  

 خامساً: التوصيات 
تطويــر ورقــة سياســات وطنيــة تشــكل القاعــدة األساســية للهيئــات احملليــة ووزارة احلكــم احمللــي وأصحــاب املصلحــة . 1

لتطويــر آليــات لاللتــزام بأســس الشــفافية. 

ــع . 2 ــق والواق ــه بشــكل يتواف ــة املؤشــر وصياغت ــي مــن خــالل إعــادة مراجع ــق املؤشــر الدول ــوم الشــفافية وف توطــن مفه
الفلســطيني.

تطويــر سياســات وأدلــة للمشــاركة املجتمعيــة والتــي تســاهم بشــكل كبيــر يف زيــادة اإلفصــاح مــن خــالل التواصــل املباشــر . 3
مــع اجلمهــور.

العمــل مــن أجــل مأسســة املؤشــر وتطبيقــه وفــق آليــات واضحــة وبشــكل دوري يف كافــة الهيئــات مــن خــالل تبنــي املؤشــر . 4
كأحــد أدوات التقييــم التــي تصنــف عليهــا البلديــات مــن قبــل صنــدوق دعــم وإقــراض البلديــات أو اجلهــات الداعمــة 

األخــرى.

العمل اجلاد من مؤسسات املجتمع املدني للضغط من أجل إقرار قانون احلصول على املعلومات. 5

بنــاء قــدرات الطواقــم العاملــة يف الهيئــات علــى آليــات تطبيــق املؤشــر، وتطويــر قــدرات أعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة . 6
نحــو حقوقهــم والتزاماتهــم القانونيــة املتعلقــة باإلفصاح.
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تبنــي حملــة توعيــة لكافــة العاملــن بالهيئــات احملليــة حــول مكونــات املؤشــر، وأهميــة املؤشــر يف تطويــر أداء الهيئــات . 7
وخلــق توجهــات إيجابيــة نحــو تطبيقــه

هنــاك ضعــف واضــح يف مأسســة نظــام الشــكاوى، لــذا البــد مــن مأسســة نظــام الشــكاوى يف الهيئــات مــن خــالل تبنــي . 8
سياســة واضحــة نحــو املأسســة إضافــة إلــى ضــرورة توفيــر اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية املتخصصــة 

تطويــر الصفحــة االلكترونيــة )بوابــة الهيئــات احملليــة( وتخصيــص أماكــن حســب محــاور املؤشــر إللــزام البلديــات بالنشــر . 9
واإلفصاح 

 زيــادة التنســيق مــع املنظمــات األهليــة مــن أجــل تعزيــز وعــي املواطنــن بحقهــم باحلصــول علــى املعلومــات وتعريفهــم . 10
بآليــات احلصــول عليهــا مــن أجــل خلــق رقابــة شــعبية علــى سياســات اإلفصــاح

 تطويــر نظــام للمســاءلة للهيئــات غيــر امللتزمــة باإلفصــاح االجبــاري القانونــي )اإلفصــاح وفــق نصــوص القانــون أو 11. 
التعليمــات الوزاريــة(.
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قائمة بالهيئات احمللية املشمولة مبؤشر الشفافية:

التصنيفبلديات قطاع غزة#

+Bبلدية غزة

+Bبلدية رفح

+Bبلدية عبسان الكبيرة

++Bبلدية القرارة

+Bبلدية بني سهيال

+Bبلدية خانيونس

Bبلدية خزاعة

Bبلدية البريج

++Bبلدية الزوايدة

++Bبلدية دير البلح

+Bبلدية وادي السلقا

+Bبلدية بيت حانون

++Bبلدية بيت الهيا 

+Bبلدية جباليا

*تصنيف البلديات وفق تصنيف صندوق دعم وإقراض البلديات 
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى 
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: دوار حيدر عبد الشايف- شارع حبوش مقابل سلطة النقد-عمارة درمي الطابق 3
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org


