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يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل للباحثين الذين قاموا بإعداد تقارير حول مؤشر الشفافية في مناطق الضفة الغربية وهم: األستاذ 
معتصم زايد: تقرير مؤشر الشفافية في شمال الضفة الغربية.

األستاذ عزيز كايد: تقرير مؤشر الشفافية في جنوب الضفة الغربية.

الدكتور محمد أبو زايد: مؤشر الشفافية في وسط الضفة الغربية.

كما يقدر ائتالف أمان لفريق أمان جهوده التي قام بها في مراجعة التقرير وتحريره.

في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. مؤشر الشفافية 
ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية في الضفة الغربية. رام اهلل- فلسطين. 

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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ملخص تنفيذي تقدمي

إميانــاً منــه بأهميــة الــدور الــذي يلعبــه قطــاع احلكــم احمللــي، واظــب ائتــالف أمــان علــى العمــل علــى متكــن الهيئــات احملليــة، 
ــى إعــداد الدراســات  ــل عل ــن خــالل العم ــة، م ــة ضــد الفســاد ومســتجيبة للمســاءلة املجتمعي ــة عمــل محصن ــى بيئ للوصــول إل
واألبحــاث حــول بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف قطــاع احلكــم احمللــي، باإلضافــة إلــى جهــود رفــع الوعــي ألعضــاء الهيئــات 

احملليــة واملواطنــن بالتركيــز علــى مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة ونظــم املســاءلة. 

ــي، مــن أجــل متكــن هــذه  ــات احلكــم احملل وألغــراض الفحــص والدراســة حــول مــدى الشــفافية يف ممارســات وسياســات هيئ
الهيئــات مــن تعزيــز مبــادئ الشــفافية فيهــا، قــام ائتــالف أمــان بتطويــر وتوطــن مؤشــر الشــفافية، املعــد مــن قبل منظمة الشــفافية 
ــة باإلفصــاح عــن  ــات احمللي ــزام الهيئ ــى تشــخيص مــدى الت ــالءم والواقــع الفلســطيني. ويهــدف هــذا املؤشــر إل ــة، كــي يت الدولي
املعلومــات الضروريــة فيمــا يتعلــق بعالقاتهــا مبجتمعاتهــا احملليــة ونشــاطاتها اإلداريــة واملاليــة ونظــام حوكمتهــا. كمــا يهــدف إلــى 
التعــرف علــى املمارســات والوســائل املتبعــة مــن قبــل الهيئــات احملليــة يف توفيــر املعلومــات املتعلقــة مبعاييــر النزاهــة والشــفافية 
واملســاءلة يف عملهــا، وبالتحديــد يف بعــض احملــاور األساســية كعالقتهــا مــع املجتمــع احمللــي، ومنــط إدارتهــا، وممارســاتها املاليــة، 
وإدارتهــا للمــوارد البشــرية، واملشــاريع التــي تنفذهــا، والعطــاءات التــي تطرحهــا. ويوفــر هــذا املؤشــر فرصــة للتعــرف علــى نقــاط 
القــوة ومواطــن الضعــف يف الهيئــات احملليــة، مبــا يســهل بلــورة التوصيــات وبرامــج التدخــل الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية، 

لتصــب يف حتقيــق بيئــة محصنــة ضــد الفســاد ومســتجيبة للمســاءلة املجتمعيــة يف الهيئــات احملليــة. 

احتــوى مؤشــر الشــفافية اخلــاص بفلســطن علــى 36 ســؤاالً، وقعــت ضمــن خمســة محــاور. حيــث جــرى تطبيقــه يف عــام 
2018 علــى كافــة الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واملصنفــة ضمــن فئــات B )بحســب تصنيــف صنــدوق تطويــر 

ــة وقطــاع غــزة.  ــة يف الضفــة الغربي ــة محلي ــغ عددهــا 80 هيئ ــي بل ــات( الت البلدي

وهــذا التقريــر يحــوي يف طياتــه النتائــج التــي توصلــت لهــا عمليــة تطبيــق املؤشــر علــى الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة فقــط. 
أمــا الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة، التــي بلــغ عددهــا 14 هيئــة محليــة، فتــم وضعهــا يف تقريــر آخــر منفصــل. 

ويأتــي هــذا التقريــر اســتكماالً لتقاريــر ســابقة أصدرهــا ائتــالف أمــان يف هــذا الصــدد، الستكشــاف مــدى التطــور يف آليــات 
الشــفافية لــدى بعــض الهيئــات احملليــة التــي متــت دراســتها ســابقاً، وفحــص ذلــك لــدى هيئــات جديــدة. 

نتائج املؤشر 

ــي الــذي نفــذه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« بهــدف  ــات احلكــم احملل أظهــرت نتائــج مؤشــر الشــفافية يف هيئ
ــى نقــاط القــوة ومواطــن الضعــف يف اإلفصــاح عنهــا، أن  ــة والتعــرف عل ــات احمللي ــم مــدى توفــر املعلومــات املتعلقــة بالهيئ تقيي
ــم  ــم، تت ــي تت ــات النشــر واإلفصــاح الت ــة عملي ــة ليســت لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح، وغالبي ــات احمللي معظــم الهيئ
بشــكل ارجتالــي وعشــوائي ودون االعتمــاد علــى آليــات واضحــة وممأسســة، كمــا أن غالبيــة الهيئــات احملليــة عندمــا تلجــأ للنشــر 
واإلفصــاح، فإنهــا تســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي )خاصــة FACEBOOK(، ومعظــم الهيئــات احملليــة توفــر معلومــات شــكلية 
عــن الهيئــة احملليــة، مثــل أســماء أعضــاء املجلــس وآليــات التواصــل معهم ونشــاطات وفعاليــات وأمور ذات طابع إعالمي تســويقي. 
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حيــث ال توفــر مــا هــو مطلــوب قانونّيــاً أو تطوعــاً منهــا لضمــان االلتــزام بقواعــد اإلفصــاح. كمــا بينــت النتائــج أن الهيئــات احملليــة 
تســتجيب لطلبــات املواطــن باحلصــول علــى املعلومــات املختلفــة بطــرق مختلفــة حســب نــوع الطلــب وتوفــر املعلومــة. 

وأكــدت النتائــج أن غالبيــة الهيئــات احملليــة تعانــي مــن غيــاب نظــم موحــدة لتوفيــر املعلومــات والبيانــات، وتتفــاوت قدرتهــا 
ــادي ودرجــة وعــي املســؤولن والتزامهــم األخالقــي  ــاً النمــط القي ومســتوى توفيرهــا بحســب حجمهــا وقــدرات طاقمهــا وأحيان

مبعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. 

كمــا تظهــر النتائــج عالقــة طرديــة بــن تصنيــف الهيئــات احملليــة وعمليــات اإلفصــاح والنشــر، فالهيئــات احملليــة ذات التصنيــف 
األعلــى متيــل إلــى تطبيــق آليــات لنشــر البيانــات واملعلومــات واإلفصــاح عنهــا إلكترونّيــاً أكثــر مــن الهيئــات احملليــة األصغــر مــن 

حيــث تصنيفهــا. وبينــت أيضــاً أن هنــاك قصــوراً يف حتديــث املعلومــات والبيانــات والتقاريــر املنشــورة. 

كمــا أظهــرت النتائــج أن هنــاك ضعفــاً واضحــاً يف تعريــف مفهــوم اإلفصــاح، ومــا هــي الركائــز األساســية لــه، حيــث إن بعــض 
البلديــات رفضــت اإلجابــة عــن بعــض األســئلة واحملــاور، مــن منطلــق أن األســئلة خاصــة وال جتــوز اإلجابــة عليهــا. وتبــن أن هنــاك 
قلــة وعــي يف التمييــز بــن اإللزاميــة القانونيــة لإلفصــاح يف بعــص احملــاور، أو عــدم اإللزاميــة يف البعــض اآلخــر مــن خــالل وجــود 
نــص يلــزم الهيئــات احملليــة باإلفصــاح، مثــل محــور توفــر ونشــر معلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن واملؤسســات التابعــة 
لهــا، هنــاك فهــم محــدود ملفهــوم املشــاركة املجتمعيــة بــدا واضحــاً مــن خــالل إجابــات البلديــات يف احملــور املتعلــق بالتخطيــط 

احلضــري وآليــات مشــاركة اجلمهــور.
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مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية 
B المصنفة مقدمة 

تلعــب الهيئــات احملليــة دوراً هاّمــاً يف املجتمــع الفلســطيني، كونهــا املســؤولة عــن تقــدمي العديــد مــن اخلدمــات اليوميــة للمواطنــن، 
التــي تشــمل مجــاالت احليــاة املتعــددة والضروريــة، كامليــاه والكهربــاء، والهندســة واملســاحة والبنــاء، والطــرق والتخطيــط، واحلرف 
والصناعــات، والصحــة والبيئــة. وتقــوم الهيئــات احملليــة باملشــاريع التطويريــة، واألعمــال اإلنشــائية، والتخطيــط التنمــوي. وهــي 
بذلــك علــى تواصــل دائــم مــع املواطنــن واحتياجاتهــم، ومــع الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة، ومــع املانحــن 

واملؤسســات املعنيــة باحلكــم احمللــي.

لــكل ذلــك، تتعامــل الهيئــات احملليــة مــع موازنــات ضخمــة، وتتضمــن أعمالهــا إيــرادات ونفقــات عاليــة، وتتولــى العطــاءات اخلاصــة 
بهــا، وتقــوم بتعيــن املوظفــن الدائمــن أو املؤقتــن. كمــا أنهــا تتخــذ العديــد مــن القــرارات يف الشــأن املالــي واإلداري الــذي يهــم 

كافــة املواطنــن مــن ســكان الهيئــة احملليــة.

وبســبب هــذا الــدور الكبيــر والصالحيــات الواســعة التــي تتوالهــا الهيئــات احملليــة، ال بــد أن تكــون أعمالهــا وفعالياتهــا ونشــاطاتها 
علــى درجــة عاليــة مــن الشــفافية والوضــوح مــع األطــراف املختلفــة، ويف مقدمتهــا املواطــن، إضافــة إلــى املؤسســات والــوزارات، 

وخاصــة احلكــم احمللــي، واملانحــن.

وألن الشــفافية ترتبــط مباشــرة بسياســات اإلفصــاح وعمليــات النشــر، وتنطــوي علــى ثقافــة العلنيــة والتخلــي عــن ثقافــة الســرية، 
فــإن عمــل الهيئــات احملليــة ينبغــي أن يأتــي يف هــذا الســياق، مبعنــى أن تلتــزم الهيئــات احملليــة بسياســة النشــر واإلفصــاح بــكل 
مــا يتعلــق بأعمالهــا، وخاصــة يف الشــأن املالــي والشــأن اإلداري، كأن تلتــزم، وباســتمرار، بنشــر املوازنــة الســنوية، والتقاريــر 
املاليــة، والتقاريــر اإلداريــة، واخلطــة اإلســتراتيجية، وقــرارات املجلــس احمللــي، وأدلــة العمــل، واألنظمــة واإلجــراءات، ومدونــات 
الســلوك، وإعالنــات التوظيــف، وإعالنــات العطــاءات. وال بــأس أن متتــد عمليــات النشــر لتشــمل الســيرة الذاتيــة لرئيــس املجلــس 
احمللــي، وجــدول أعمــال اجتماعــات املجلــس، ومحاضــر اجللســات، وهيكليــة الهيئــة احملليــة، وكيفيــة االتصــال مــع رؤســاء الدوائــر 

واألقســام املختلفــة.

ــة  ــزام الهيئ ــذي يعطــي صــورة عــن مــدى الت ــود وغيرهــا تشــكل مبجموعهــا مــا ميكــن تســميته »مؤشــر الشــفافية«، ال هــذه البن
احملليــة بسياســات النشــر واإلفصــاح، ويبــن اجلوانــب التــي تتميــز بالوضــوح يف عمــل الهيئــة احملليــة، وتلــك التــي يغلــب عليهــا 

القصــور.

وال تقتصــر هــذه البنــود وهــذا املؤشــر علــى فكــرة احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، وإمنــا تتصــل أيضــاً بقيــم النزاهــة ونظــم 
املســاءلة، إذ إن نشــر املعلومــات واإلفصــاح عــن الوثائــق، يســهل عمليــة املســاءلة واحملاســبة مــن قبــل املواطنــن واملؤسســات 
واإلعــالم، ويقــرب أداء العاملــن مــن النزاهــة بصــورة أفضــل؛ ألنــه يضــع كل األداء حتــت املجهــر، إضافــة إلــى أن النشــر يكشــف 

إمكانيــة تضــارب املصالــح، وبالتالــي يقلــل مــن فــرص الفســاد.

إال أن التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة باحلكــم احمللــي، ال تولــي اهتمامــاً مببــادئ الشــفافية. فمثــاًل، تنــص املــادة )8( مــن 
قانــون الهيئــات احملليــة لعــام 1997 املتعلقــة بجلســات مجالــس الهيئــات احملليــة علــى أنــه )يجــوز للمجلــس أن يســمح ألي شــخص 
حضــور أي جلســة مــن جلســاته إذا قــرر ذلــك أكثريــة أعضائــه احلاضريــن للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع(، وهــذا النــص يعنــي 
أن األصــل يف اجتماعــات مجالــس الهيئــات احملليــة أن تكــون مغلقــة، إال يف حــاالت معينــة وبقــرار مــن املجلــس احمللــي. كمــا أن 
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املــادة )36( مــن القانــون، التــي تنــص علــى إعــداد التقريــر الســنوي وإرســال نســخة منــه إلــى وزيــر احلكــم احمللــي، ال تنــص علــى 
نشــر التقريــر. وكذلــك بالنســبة للموازنــة الســنوية )مــادة 31(، واحلســاب اخلتامــي )مــادة 32(، حيــث يتطلــب إقرارهــا مــن املجلــس 

احمللــي ومصادقــة الوزيــر عليهــا، دون اإلشــارة إلــى موضــوع النشــر.

أهداف املؤشر
يهــدف املؤشــر إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية يف عمــل الهيئــات احملليــة املســتهدفة، وذلــك مــن خــالل قيــاس مســتوى 
إفصاحهــا عــن املعلومــات املتعلقــة بهــا ومبجلســها البلــدي، وخططهــا، وموازناتهــا، وقراراتهــا، وغيــر ذلــك. وبشــكل مفصــل، يهــدف 

املؤشــر إلــى مــا يلــي:

تقييم مدى توفر املعلومات املتعلقة بالهيئات احمللية، والتعرف على نقاط القوة ومواطن الضعف يف اإلفصاح عنها.	 

ــاع أفضــل املمارســات 	  ــدف اتب ــن، به ــا للمواطن ــى نشــر معلوماته ــة، وتشــجيعها عل ــات احمللي ــن الهيئ ــس ب ــق التناف خل
ــذا الشــأن. الســليمة به

بلورة توصيات لتعزيز مبادئ الشفافية بالتعاون مع الهيئات املستهدفة.	 

عينة املؤشر
عينــة املؤشــر يف هــذا التقريــر هــي عينــة قصديــة، أي محــددة مســبقاً، وهــي تضــم البلديــات املصنفــة B يف الضفــة الغربيــة، ويبلــغ 

عددهــا 66 هيئــة محليــة. 

منهجية تطبيق املؤشر
بعــد حتديــد احملــاور واألســئلة التــي تنــدرج حتتهــا، وبعــد حتديــد عينــة الهيئــات احملليــة املســتهدفة، مت جمــع املعلومــات مــن خــالل 

مــا يلــي:

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

االتصــال هاتفّيــاً مــع الهيئــات احملليــة للتأكــد مــن بعــض املالحظــات، أو االستفســار عــن بعــض املعلومــات الناقصــة: هــل 	 
هــي موجــودة ولكــن غيــر منشــورة؟ أم أنهــا غيــر موجــودة لــدى الهيئــة احملليــة؟

مراسلة بعض الهيئات احمللية بالطرق املختلفة، واحلصول على اإلجابات املطلوبة.	 

األبعاد الرئيسية للمؤشر 
مت تطبيــق 36 ســؤاالً علــى الهيئــات احملليــة املســتهدفة، اســتناداً إلــى املعلومــات املتوفــرة وفــق املنهجيــة املُشــار إليهــا، وذلــك ضمــن 

األبعــاد التاليــة، التــي تــدور حــول مــدى تدفــق املعلومــات مــن قبــل الهيئــة احملليــة جتــاه املواطنــن:

اإلفصــاح عــن املعلومــات: وتشــمل معلومــات عــن رئيــس املجلــس احمللــي وأعضائــه، والهيئــة احملليــة وأقســامها ودوائرهــا 	 
وإداراتهــا املختلفــة، ومســؤولي هــذه الدوائــر، وكيفيــة التواصــل معهــم. إضافــة إلــى موجــودات الهيئــة احملليــة وممتلكاتهــا، 

ووضعهــا املالي.

اإلفصــاح عــن آليــة اتخــاذ القــرارات، وتشــمل جــدول أعمــال الهيئــة احملليــة، ومحاضــر اجتماعاتهــا، ومشــاركة اجلمهــور 	 
يف وضــع اخلطــط وحتديــد األولويــات، ونشــر محاضــر اللقــاءات املجتمعيــة. 
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اإلفصــاح عمــا يصــدر عــن الهيئــة احملليــة، ويشــمل نشــر قــرارات الهيئــة، وموازناتهــا، وخطتهــا اإلســتراتيجية التنمويــة، 	 
وتقاريرهــا املاليــة واإلداريــة، والتقاريــر الســنوية، وتقاريــر اإلجنــاز، وإعالنــات التوظيــف والعطــاءات.

ــة العمــل، 	  ــة والنمــاذج التــي يحتاجهــا املواطــن، ويشــمل أدلــة ومنــاذج الشــكاوى واالقتراحــات، وأدل اإلفصــاح عــن األدل
ــة التــي حتتاجهــا. ــى الطلبــات، واملــدد الزمني واألنظمــة واإلجــراءات، ومقــدار الرســوم عل

مبادئ فحص الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية

ينطلق فحص مبادئ الشفافية يف أعمال الهيئات احمللية من املبادئ التالية:

ــة 	  ــال الهيئ ــة بأعم ــة املتعلق ــى املعلومــات العام ــن احلصــول عل ــى املعلومــات: أي أن مــن حــق املواطن حــق احلصــول عل
ــات مصلحــة خاصــة للحصــول عليهــا. كمــا أن  ــا، أو إثب ــر أســباب احلصــول عليه ــاً ودون احلاجــة لتبري ــة، تلقائّي احمللي

ــي تقــرر حجــب املعلومــة، ينبغــي أن تتحمــل املســؤولية عــن هــذا احلجــب.   ــة الت الهيئ

فعاليــة تقــدمي املعلومــات: أي أن علــى الهيئــة احملليــة جمــع املعلومــات بشــكل دائــم وحفظهــا وحتديثهــا، مثــل املعلومــات 	 
عــن أعضــاء املجلــس احمللــي، كالســير الذاتيــة لهــم، وممتلكاتهــم وذممهــم املاليــة. واملعلومــات عــن عمليــة اتخــاذ 
القــرارات، الســابقة واحلاليــة، ومعرفــة أصحــاب املصلحــة وذوي العالقــة احملليــن والدوليــن، واملعلومــات عــن القــرارات 

ــا التخطيــط. ــة، والتعيينــات وقضاي واملخرجــات، مثــل التقاريــر املاليــة واإلداري

نوعية املعلومات: أي أن تكون املعلومات صحيحة وشاملة ومحدثة يف حينه.	 

محاور املؤشر وأسئلته
يتضمــن قيــاس املؤشــر خمســة محــاور شــاملة، حيــث تنــدرج عــدة أســئلة ضمــن كل منهــا، وبالتالــي، فــإن إجابــات هــذه األســئلة 
تعطــي صــورة شــاملة عــن مــدى إفصــاح كل هيئــة محليــة عــن املعلومــات التــي يحتاجهــا املواطنــون ســكان الهيئــة، أو غيرهــم مــن 

املهتمــن.

واحملاور هي: 

احملور األول: معلومات حول الهيئة احمللية واملوظفني واملؤسسات التابعة لها، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة احمللية.	 

اإلفصاح عن دخل رئيس الهيئة احمللية )بيان سنوي عن دخل رئيس البلدية، وإقرار الذمة املالية(.	 

أسماء رؤساء األقسام يف الهيئة احمللية، ومعلومات االتصال بهم )البريد اإللكتروني وأرقام هواتفهم(.	 

معلومات االتصال برئيس وأعضاء املجلس احمللي املنتخب.	 

قائمة بأعضاء املجلس احمللي.	 

جدول أعمال اجتماعات املجلس احمللي.	 

محاضر اجتماعات املجلس احمللي، والقرارات املتعلقة باملواطنن مباشرة، واخلدمات املتعلقة بهم.	 

معلومات حول جهة االتصال ومراكز تقدمي الشكاوى واالعتراضات يف الهيئة احمللية.	 

قائمة بأسماء اجلمعيات واملؤسسات واألشخاص املنتفعن من الهيئة احمللية. 	 
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احملور الثاني: اإلدارة العامة للهيئة احمللية، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي:  

مدونات سلوك لرئيس وأعضاء املجالس احمللية واملوظفن )هل هي موجودة؟ وإن وجدت هل هي منشورة(؟	 

اخلطة اإلستراتيجية )ثالث سنوات أو خمس سنوات(.	 

التقرير اإلداري السنوي/ تقرير اإلجنازات.	 

خطــة مكافحــة الفســاد مســتقلة أو جــزء مــن اخلطــط األخــرى اإلســتراتيجية والتنفيذيــة، أو )اإلجــراءات والنشــاطات 	 
الوقائيــة واملالحقــات اجلزائيــة(.

األنظمة واإلجراءات والتعليمات املعمول بها يف الهيئة احمللية.	 

الضرائب ورسوم اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة احمللية.	 

جرد أصول الهيئة احمللية )الطرق، والشوارع، واألبنية.. إلخ(.	 

قائمة اجلمعيات والشركات التي ساهمت الهيئات احمللية بشكل أساسي يف تشكيلها.	 

احملور الثالث: اإلدارة املالية، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

موازنة العام احلالي، أو املوازنة املفصلة للعام احلالي.	 

قائمة إيرادات الهيئة احمللية للعام املاضي.	 

املوازنة املخططة للعام املاضي واملنفذة )املوازنة والتقرير املالي لعام 2017(.	 

كافة التعديالت التي أجريت على املوازنة احلالية.	 

الدين العام.	 

الذمم الدائنة على الهيئة احمللية ملزودي اخلدمات واملقاولن.	 

التقارير املالية السنوية املدققة.	 

احملور الرابع: إجراءات التعيني )التوظيف( واملشتريات، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

اإلعــالن عــن الوظائــف الشــاغرة )ســواء يف الصحــف احملليــة ووســائل اإلعــالم، أو أي طريقــة نشــر وإعــالن أخــرى( قبــل 	 
10 أيــام مــن التاريــخ احملــدد النتهــاء التقــدمي.

إجراءات ترقية وإقالة املوظفن، واإلجراءات اجلزائية بحقهم )حسب النظام املعمول به يف الهيئة احمللية(.	 
عدد املوظفن كافة )يشمل موظفي عقود العمل املؤقتة والدائمة(.	 
سياسة املشتريات العامة التي ال تتطلب املنافسة يف عروض األسعار وقيمتها واملوردين.	 
سياسة املشتريات العامة »وثيقة العطاءات« )طلبات الشراء، والعروض، والعطاءات(.	 
العقــود العامــة )األشــغال العامــة واخلدمــات العامــة التــي تتطلــب عقــوًدا مــع مقاولــن مــن القطــاع اخلــاص(، مــع جميــع 	 

مرفقاتهــا وملحقاتهــا خــالل الســنة املاضيــة.
العقود املعدلة.	 

احملور اخلامس: التخطيط احلضري/ املدني، ويشمل السؤال عن توفر ونشر ما يلي: 

خطــة التنميــة احملليــة: التــي تعنــي وجــود )وثيقــة محدثــة تنظــم اســتخدامات أراضــي البلديــة بأكملهــا، وحتــدد شــبكات 	 
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ــاه الصــرف الصحــي واالتصــاالت،  ــاه وأنظمــة إمدادهــا، ونظــام مي ــة، واســتخراج املي ــدات البلدي ــل، ومع الطــرق والنق
وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة(.

محاضــر اللقــاءات مــع املواطنــن إن وجــدت: اجللســات العامــة مــع اجلمهــور حــول خطــط الهيئــات احملليــة، مبــا فيهــا 	 
معاجلــة الشــكاوى واالقتراحــات والتعليقــات التــي أدلــى بهــا املواطنــون حــول هــذا املوضــوع.

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.	 

           
تنفيذ املؤشر

ــر املعلومــات،  ــة بسياســات اإلفصــاح وتوفي ــات احمللي ــزام الهيئ ــاس مــدى الت ــر مؤشــر الشــفافية إحــدى األدوات املهمــة لقي يعتب
ــكل ســؤال مــن أســئلة  ــدرج مــن 1-4 )شــبيه مبقيــاس ليكــرت(، حيــث مت إعطــاء قيمــة ل ــر مقيــاس مت لقيــاس املؤشــر، مت تطوي
املؤشــر، وبصــورة متدرجــة ال تقتصــر علــى إجابــات نعــم وال، وإمنــا تتضمــن تدرجــاً مــن 1-4 ضمــن اإلجابــة الواحــدة، وذلــك كمــا 

يلــي:

تُعطى العالمة الكاملة )4( يف حال نُشرت املعلومة على اإلنترنت.	 

ــا نــص 	  ــرت بإحــدى الوســائل األخــرى وليــس فيه ــت ونُش ــى اإلنترن ــم تُنشــر املعلومــة عل تُعطــى العالمــة )3 أو 2( إذا ل
ــي. قانون

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

تُعطى العالمة )0( إذا لم تُنشر املعلومة بأي وسيلة نشر وفيها نص قانوني.	 
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نتائج مؤشر الشفافية
أواًل: الهيئات احمللية يف جنوب الضفة الغربية 

املعدلمحور )5(محور )4(محور )3(محور )2(محور )1(البلديةالرقم
محافظة اخلليل 

1.92.53.41.71.62.22اخلليل1
1.551.75321.81.98دورا2
0000.600.12صوريف31
2.23.2532.33.62.87يطا4
120021السموع52
1.81.251.70.62.41.55الشيوخ6
0.44000.800.25بني نعيم7
0.660.2501.200.42بيت أوال8
0000.600.12بيت أمر93
0000.600.12حلحول104
0000.600.12خاراس115
0.66000.60.40.33تفوح126
1.112.91.201.3ترقوميا13

محافظة بيت حلم 
2.72.253.41.141.62.2بيت حلم14
1.10.51.70.60.40.86العبيدية15
00.2500.600.17بيت فجار167
11.52.81.71.81.76بيت ساحور17
0000.600.12بيت جاال188
1.601.40.800.76اخلضر19
0.930.871.220.960.820.96املعدل20
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معدل احملاور اخلمسة للهيئات التي طبق عليها مؤشر الشفافية يف جنوب الضفة الغربية: 

املعدل من 4احملورالرقم
املعلومات حول الهيئة احمللية واملوظفن 1

واملؤسسات التابعة لها
0.93

0.87اإلدارة العامة للهيئة احمللية2
1.22اإلدارة املالية3
0.96إجراءات التعين )التوظيف( واملشتريات4
0.82التخطيط احلضري/ املدني5

0.96املجموع العام

عرض النتائج الرئيسية للهيئات يف جنوب الضفة:
ميكن تلخيص األرقام أعاله يف املالحظات التالية:

تعطــي هــذه األرقــام مؤشــرات قريبــة إلــى الواقــع لدرجــة معقولــة، أي قــد تكــون هنــاك نســبة خطــأ قليلــة ناجتــة عــن 	 
ــه  ــي، أو تعطل ــة املوقــع اإللكترون ــل عــدم فعالي ــات، مث ــي تســتخدمها البلدي ــأدوات النشــر الت ــة مرتبطــة ب إشــكاالت فني

ــه باســتمرار. وعــدم حتديث

بلــغ املعــدل العــام ملؤشــر الشــفافية للبلديــات الـــ 19 يف جنــوب الضفــة الغربيــة )محافظــة اخلليــل وبيــت حلــم( 0.96 مــن 	 
4، أي أقــل مــن الربــع. وبالرغــم مــن وجــود تفــاوت واضــح يف مؤشــر الشــفافية مــن بلديــة إلــى أخــرى كمــا يتضــح مــن 
اجلــدول أعــاله، إال أن هــذا املعــدل يــدل، بشــكل عــام، علــى قصــور يف عمليــات النشــر وسياســات اإلفصــاح لــدى هيئــات 

احلكــم احمللــي.

يتضــح مــن اجلــدول أن احملــور الــذي نــال املرتبــة األولــى يف النشــر هــو اإلدارة املاليــة، تليــه إجــراءات التعيــن )التوظيــف( 	 
واملشــتريات، ثــم املعلومــات حــول الهيئــة احملليــة واملوظفــن واملؤسســات التابعــة لهــا، ثــم اإلدارة العامــة للهيئــة احملليــة، 
وأخيــراً التخطيــط احلضــري/ املدنــي، األمــر الــذي يعنــي أن البلديــات تهتــم بنشــر القضايــا املاليــة، الستشــعارها 
أهميــة النشــر يف املســاءلة واحملاســبة الحقــاً، ولكــن اهتمامهــا بقضايــا التخطيــط احلضــري واملدنــي يأتــي يف أســفل 
االهتمامــات مــن بــن احملــاور اخلمســة. أمــا االهتمــام بنشــر معلومــات اإلدارة العامــة للبلديــة، واملعلومــات حــول البلديــة 

نفســها، ومجلســها البلــدي، واجتماعاتهــا، فهــو متوســط. 

حصلــت بلديــة يطــا علــى أعلــى عالمــة، وهــي 2.87 مــن 4، وذلــك لنشــرها معظــم بنــود مؤشــر الشــفافية، حتــى تلــك 	 
التــي يغلــب عــدم نشــرها مــن قبــل معظــم البلديــات. وكان مــن بــن العالمــات املتقدمــة بلديــة اخلليــل 2.22، وبلديــة بيــت 

حلــم 2.2. 

ــى أدنــى عالمــة، وهــي 0.12 مــن 4، 	  ــات كل مــن صوريــف وبيــت أمــر وخــاراس وبيــت جــاال وحلحــول عل ــت بلدي حصل
وذلــك لعــدم وجــود موقــع إلكترونــي لهــا، أو ألن موقعهــا معطــل، وبالتالــي ال تتــم عمليــة النشــر بصــورة فاعلــة. ومــن بــن 
ــة بيــت أوال  ــة تفــوح 0.33، وبلدي ــة بنــي نعيــم 0.25، وبلدي ــة بيــت فجــار 0.17، وبلدي العالمــات املتراجعــة كل مــن بلدي

0.42، وبلديــة اخلضــر 0.76، وبلديــة العبيديــة 0.86. ورمبــا يعــود ذلــك لنفــس الســبب تقريبــاً.      
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ثانيًا: الهيئات احمللية يف وسط الضفة الغربية: 

املعدل من 4محور )5(محور )4(محور )3(محور )2(محور )1(البلديةالرقم

2.952.672.002.202.002.36أريحا1.

3.172.331.751.802.202.25االحتاد2. 
2.832.331.501.802.302.15عطارة3. 
2.832.221.501.802.202.11بيرزيت4. 
2.922.221.501.802.202.13دير دبوان5.

3.002.221.001.802.202.04بني زيد الشرقية6. 
3.002.221.501.801.802.06نعلن7. 

3.502.221.001.802.202.14سلواد
3.252.221.751.801.802.16سنجل

محافظة القدس 
2.672.221.501.802.202.08أبو ديس 8. 
3.082.111.501.802.202.14الرام 9.
2.922.761.751.802.202.29عناتا10
3.172.673.252.403.402.98بدو11
2.922.221.502.402.202.25بيت عنان12
3.172.223.252.402.802.77بيت سوريك13
3.002.221.501.802.202.14بير نباال14
2.922.221.502.402.602.33قطنة15

سلفيت 
3.252.331.501.802.202.22الزاوية16
2.752.332.002.402.402.38بديا17
3.082.221.002.402.202.18قراوة بني حسان18
3.002.333.001.802.202.47دير بلوط19

3.022.311.751.992.272.27املعدل العام 
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معدل احملاور اخلمسة للهيئات التي طبق عليها مؤشر الشفافية يف وسط الضفة الغربية: 

املعدل احملورالرقم
من 4

املعلومات حول الهيئة احمللية واملوظفن واملؤسسات التابعة 1
لها

3.02

2.31اإلدارة العامة للهيئة احمللية2

1.75اإلدارة املالية3

1.99إجراءات التعين )التوظيف( واملشتريات4

2.27التخطيط احلضري/ املدني5
2.27املجموع العام

 

عرض النتائج الرئيسية للهيئات يف وسط الضفة:

· النتيجة الكلية ملختلف احملاور هي 2.27، وهي نتيجة متدنية حسب مفتاح التصحيح.	

· بنــاء علــى الدراســة املســحية ملواقــع الهيئــات احملليــة وصفحاتهــا علــى اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي، نالحــظ 	
أن هنــاك توجهــاً إيجابّيــاً مــن قبــل الهيئــات احملليــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر املعلومــات األساســية. وقــد تأكــد ذلــك مــن خــالل 

املقابــالت التــي مت إجراؤهــا.

· ولكــن هنــاك تبايــن يف مــدى توفيــر الهيئــات املعلومــات للمواطــن، وقــد يعــود ذلــك إلــى تفــاوت قدراتهــا ومســتوى التزامهــا 	
ووعــي قيادتهــا بأهميــة اإلفصاح.

· إال أن املعلومــات املوجــودة علــى اإلنترنــت هــي معلومــات وأخبــار عــن نشــاطات وليســت بالضــرورة معلومــات تنــدرج حتــت 	
بنــد »اإلفصاح«.

· ينقص هذه املعلومات التحديث املستمر والنشر يف مواقع إلكترونية خاصة بالهيئات احمللية.	

· املعلومــات املتعلقــة بالشــؤون املاليــة واإلداريــة حصلــت علــى عالمــات متدنيــة، مــا يبــرز أهميــة التركيــز علــى اإلفصــاح 	
املالــي لــدى املؤسســات وتعزيــز آليــات الرقابــة عليــه.

· ــون( ملــن يطلبهــا مــن املواطنــن بشــكل 	 ــزود املعلومــات )يف حــدود القان ــا ت ــة أكــدت أنه ــة املبحوث ــات احمللي معظــم الهيئ
ــق باملؤسســات، فيمكــن توفيرهــا عــن طريــق اإلمييــل أو  شــخصي، أي ملــن يحضــر إلــى الهيئــة احملليــة. أمــا فيمــا يتعل
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ــة. ــدوب رســمي عــن املؤسســة الراغب الفاكــس أو الهاتــف أو بشــكل شــخصي ملن

· بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة بخصــوص عــدم اإلفصــاح، أضــاف معظــم املبحوثــن أن الســبب الرئيســي هــو نقــص املــوارد 	
البشــرية )موظفــي وطاقــم IT(، حيــث عبــر املبحوثــون عــن صعوبــة النشــر والتحديــث املســتمر لنقــص الــكادر البشــري 

وتدنــي املعرفــة التقنيــة لــدى الطاقــم التنفيــذي للهيئــة احملليــة.

· هنــاك قصــور واضــح يف نشــر املعلومــات األساســية املطلوبــة حســب القانــون، مثــل البيانــات املاليــة للهيئــة احملليــة 	
والتقاريــر الدوريــة احملدثــة لنشــاطاتها، والقــرارات الصــادرة عنهــا عبــر اإلنترنــت. ومتيــل املعلومــات املنشــورة إلــى أن 

ــة. ــات أو مجــرد نشــاطات أو معلومــات عام تكــون إعالن

· فيمــا يتعلــق مبحــور »عالقــة الهيئــة احملليــة باملجتمــع احمللــي«، فــإن النتائــج بشــكل عــام كانــت األفضــل مــن بــن احملــاور 	
األخــرى للمقيــاس )4 / 3.02(، ولكنهــا لــم تــأِت بدرجــة مرتفعــة.

· وبالنظــر إلــى احملــاور التــي حــازت علــى نتائــج متدنيــة، فقــد جــاء محــور »اإلفصــاح املالــي« )1.75/4( أوالً، يليــه احملــور 	
املتعلــق باملشــاريع والعطــاءات )1.99/4(.  

· محــور »اإلدارة العامــة« لــم يحــظ بعالمــة مرتفعــة أيضــاً )2.31/4(، وكذلــك محــور التخطيــط احلضــري الــذي حــاز علــى 	
عالمــة )2.27/4 (.

· ال تتوفــر لــدى هــذه الهيئــات نظــم ممأسســة لتوفيــر املعلومــات عبــر الوســائل أعــاله، فمــن خــالل املقابــالت التــي مت 	
ــات  ــة ليســت لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح. وتلجــأ معظــم الهيئ ــات احمللي إجراؤهــا، تبــن أن معظــم الهيئ
ــة  ــة أو املصــادر البشــرية إلدارة مواقــع إلكتروني ــك القــدرات التقني ــا ال متتل ــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي، ألنه احمللي
خاصــة بهــا. وال توجــد لــدى هــذه الهيئــات نظــم موحــدة لتوفيــر املعلومــات، وتتفــاوت قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا حســب 
حجمهــا وقــدرات طاقمهــا، وأحيانــاً النمــط القيــادي، ورمبــا درجــة وعــي املســؤولن والتزامهــم األخالقــي مبعاييــر 

النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. 

· متيــل البلديــات ذات التصنيــف األعلــى إلــى تطبيــق آليــات ونظــم لنشــر املعلومــات واإلفصــاح عنهــا إلكترونّيــاً أكثــر مــن 	
الهيئــات احملليــة األدنــى مــن حيــث التصنيــف. وميكــن تفســير هــذا بــأن قــدرات هــذه البلديــات أكبــر وأوســع.

· املعلومــات املتوفــرة عبــر اإلمييــل هــي ذات الطبيعــة اإللكترونيــة، وهــي الوســيلة الفضلــى، يليهــا التلفــون والفاكــس. أمــا 	
ــر شــخصية أو يصعــب توفيرهــا بطــرق  ــق مبعلومــات أكث ــى املعلومــات بشــكل شــخصي، فــكان فيمــا يتعل احلصــول عل
أخــرى. وهنــاك ضعــف يف قــدرات هــذه الهيئــات ومعرفتهــا فيمــا يتعلــق بضــرورة توفيــر هــذه املعلومــات أو تطويــر أنظمــة 
فاعلــة لتوفيــر هــذه املعلومــات. وهــذا يعتبــر الســبب الرئيســي الكامــن وراء القصــور يف توفيــر املعلومــات وليــس وجــود 

نيــة مبيتــة أو مقصــودة حلجــب هــذه املعلومــات.
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مقارنة بني احملافظات املختلفة يف وسط الضفة الغربية:
متوسط احملافظة 

عالمات 
احملور األول: 

العالقة مع 
املجتمع 

احمللي

متوسط 
عالمات 

احملور 
الثاني: 

اإلدارة العامة 

متوسط 
عالمات 

احملور 
الثالث: 

اإلدارة املالية. 

متوسط 
عالمات 

احملور الرابع: 
توظيف 

وعطاءات 

متوسط 
عالمات 

احملور 
اخلامس: 

التخطيط 
احلضري 

متوسط 
التقسيمات 

2.952.672.002.202.002.36أريحا 
2.982.331.972.102.482.37القدس
رام اهلل 
3.062.251.441.802.112.13والبيرة

3.022.301.882.102.252.31سلفيت
3.022.311.751.992.272.27املجموع

أهم املالحظات على النتائج:

· حصلــت الهيئــات احملليــة يف محافظــة القــدس علــى أعلــى النتائــج الكليــة، بينمــا حصلــت هيئــات رام اهلل علــى أدنــى 	
النتائــج.

·  فيما يتعلق باإلفصاح املالي، جاءت أريحا يف املقدمة، وتلتها القدس وسلفيت، وأخيراً محافظة رام اهلل والبيرة.	

· يتبــن مــن اجلــدول أعــاله أن هنــاك قصــوراً يف اإلفصــاح يف النواحــي املاليــة لــدى معظــم احملافظــات املدروســة، وهــو 	
النمــط املتكــرر يف النتائــج. ورغــم أن احملــور األول حظــي بدرجــات عاليــة، إال أنــه احملــور األســهل يف منظومــة املؤشــر، 

ألن العديــد مــن مكوناتــه هــي معلومــات عامــة وأخبــار ونشــاطات وأوقــات الــدوام وخالفــه.

مقارنة بني الهيئات احمللية باعتماد التصنيفات واحملاور املختلفة

املجموع العام B B+ B++  Domains -احملاور  

3.02 3.07 3.02 3.00 احملور األول- العالقة مع املجتمع احمللي
2.31 2.28 2.29 2.34 احملور الثاني- اإلدارة العامة
1.75 1.56 1.83 1.75 احملور الثالث- اإلدارة املالية
1.99 2.10 2.00 1.93 احملور الرابع- توظيف وعطاءات
2.27 2.30 2.28 2.25 احملور اخلامس- تخطيط حضري
2.27 2.26 2.28 2.25   معدل التقسيمات 
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أهم املالحظات على النتائج:

· يقــدم اجلــدول أعــاله مقارنــة بــن الهيئــات احملليــة بنــاء علــى تصنيفهــا  ++B, B+, B . وكمــا نالحــظ أعــاله، فــإن الهيئــات 	
احملليــة ذات التصنيفــات األعلــى حصلــت علــى عالمــات أفضــل مــن تلــك الهيئــات ذات التصنيــف األدنــى علــى املؤشــر 

يف احملوريــن األول والثانــي.

· يف احملــور الثالــث »اإلدارة املاليــة«، جــاءت بلديــات +B يف املرتبــة األولــى، ألن هنــاك بعــض البلديــات املميــزة يف اإلفصــاح، 	
مثــل بلديــة بيــت ســوريك وبــدو. وهــذا ينطبــق علــى محــور العطــاءات والتخطيــط احلضري.

ثالثًا: الهيئات احمللية يف شمال الضفة الغربية: 

املعدل من 4محور )5(محور )4(محور )3(محور )2(محور )1(البلديةالرقم
محافظة نابلس 

2.422.571.442.82.18نابلس
عصيرة 
الشمالية

21.861.861.4321.83

1.61.252.861.432.61.94بيتا
1.91.381.571.492.21.7حوارة
2.31.622.571.282.42قبالن

1.910.861.1421.4جماعن
2.21.52.281.141.61.7عقربا

2.11.1211.573.61.88سبسطية
محافظة جنني 

2.72.122.861.712.42.36اليامون
2.122.861.572.22.14عجة

2.51.253.431.711.22كفر راعي
1.91.121.4322.41.77عرابة

2.31.620.861.431.21.23الزبابدة
2.21.52.141.573.62.2يعبد

محافظة طوباس 

111.1411.41.1طوباس
1.30.883.141.141.61.8عقابا
1.50.751.1411.81.24طمون

محافظة طولكرم 

2.142.122.281.142.62.1طولكرم



تقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه يف أعمال الهيئات احمللية الفلسطينية

19

1.510.711.281.61.2باقة الشرقية
1.80.750.861.711.21.26كفر اللبد

1.81.251.141.7121.58عنبتا
2.12.252.571.432.22.1عتيل
1.21.75091.282.21.28عالر

محافظة قلقيلية 

2.32.373.141.282.82.38قلقيلية
1.71.253.711.82.176عزون
1.61.252.571.81.728جيوس

معدل احملاور اخلمسة للهيئات التي طبق عليها مؤشر الشفافية يف شمال الضفة الغربية: 

املعدل احملورالرقم
من 4

واملؤسســات 1 واملوظفــن  احملليــة  الهيئــة  حــول  املعلومــات 
التابعــة لهــا

1.92

1.46اإلدارة العامة للهيئة احمللية2
1.98اإلدارة املالية3
1.41إجراءات التعين )التوظيف( واملشتريات4
2.1التخطيط احلضري/ املدني5

1.78املجموع العام

عرض النتائج الرئيسية للهيئات يف شمال الضفة الغربية:

	 بشــكل عــام، لــم تكــن نتائــج املؤشــرات مرتفعــة يف العينــة املســتهدفة، حيــث كانــت أعلــى عالمــة ملتوســط احملــاور اخلمســة
للبلديــات حوالــي )2.1(، وهــذا يعكــس قصــوراً واضحــاً يف سياســات اإلفصــاح ونشــر املعلومــات والبيانــات األساســية املتعلقــة 
بعمــل الهيئــات احملليــة، ومتيــل البيانــات واملعلومــات املنشــورة إلــى أن تكــون إعالنــات أو مجــرد نشــاطات أو أخبــاراً إعالميــة 

عامــة. 

	 مــن نتائــج املقابــالت يظهــر أن معظــم الهيئــات احملليــة ليســت لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح، وغالبيــة عمليــات
النشــر واإلفصــاح احلاليــة تتــم بشــكل ارجتالــي وعشــوائي ودون االعتمــاد علــى آليــات واضحــة وممأسســة، كمــا أن غالبيــة 
الهيئــات احملليــة عندمــا تلجــأ للنشــر واإلفصــاح، فإنهــا تســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي )خاصــة FACEBOOK( وذلــك 
لعــدة أســباب، أهمهــا أن التوجــه العاملــي اليــوم أصبــح يبتعــد عــن مفهــوم )إدارة احملتــوى( املرتبــط باملواقــع اإللكترونيــة وذلــك 
بســبب حاجتــه لقــدرات تقنيــة ومصــادر بشــرية متخصصــة مقارنــة بوســائل التواصــل االجتماعــي التــي تعتمــد علــى األســلوب 

التفاعلــي، باإلضافــة النخفــاض تكاليفــه مقارنــة باملواقــع اإللكترونيــة.  
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	 تعانــي غالبيــة الهيئــات احملليــة مــن غيــاب نظــم موحــدة لتوفيــر املعلومــات والبيانــات، وتتفــاوت قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا 
ــر  ــي مبعايي ــم األخالق ــادي ورمبــا درجــة وعــي املســؤولن والتزامه ــاً النمــط القي ــا وأحيان ــدرات طاقمه ــا وق بحســب حجمه
ــاك ضعفــاً يف قــدرات هــذه  ــة أن هن ــات احمللي ــا مــن خــالل املقابــالت مــع الهيئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. وقــد الحظن
الهيئــات ومعرفتهــا فيمــا يتعلــق بضــرورة تصنيــف وأرشــفة املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بعملهــا، األمــر الــذي يعيــق قدرتهــا 
يف توفيــر املعلومــات، وهــذا يعتبــر الســبب الرئيســي الكامــن وراء القصــور يف توفيــر املعلومــات وليــس وجــود نيــة مبيتــة أو 

مقصــودة حلجــب هــذه املعلومــات. 

	 هنــاك عالقــة طرديــة بــن تصنيــف الهيئــات احملليــة وعمليــات اإلفصــاح والنشــر، فالهيئــات احملليــة ذات التصنيــف األعلــى
متيــل إلــى تطبيــق آليــات لنشــر البيانــات واملعلومــات واإلفصــاح عنهــا إلكترونّيــاً أكثــر مــن الهيئــات احملليــة األصغــر مــن حيــث 
تصنيفهــا. وهــذا يعــود لعــدة أســباب، مــن أهمهــا أن قــدرات وإمكانيــات ووعــي هــذه البلديــات أكبــر، وعليــه فإنهــا قــادرة علــى 
توفيــر البيانــات واملعلومــات بشــكل أفضــل، وخصوصــاً أن نظــام تصنيــف الهيئــات احملليــة مرتبــط مبؤشــرات أداء، بحســب 

بيانــات صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات احملليــة.

االستنتاجات
· كمــا نالحــظ مــن التقاريــر الثالثــة أعــاله، فــإن املســتوى الكلــي للمحــاور املختلفــة علــى مســتوى فلســطن هــو 1.96 مــن 	

4، مــا يشــير إلــى مســتوى متــدنٍّ مــن الشــفافية لــدى الهيئــات احملليــة. 

· تتــم غالبيــة النشــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي )خاصــة FACEBOOK(، وغالبيــة الهيئــات احملليــة لــم تعــد تهتــم 	
بتحديــث مواقعهــا اإللكترونيــة، علــى اعتبــار أن عــدد زوارهــا قليــال جــّداً مقارنــة مبواقــع التواصــل االجتماعــي التفاعليــة، 
وهــذا منطقــي وطبيعــي. وفعاليــة التواصــل عبــر الفيســبوك ال تكفــي للنشــر مــن خاللهــا، فهــي تتضمــن يف الغالــب أخبــار 
البلديــة ورئيســها، ونشــاطات البلديــة واملشــاريع التــي تنفذهــا، وإعالنــات البلديــة كإعالنــات برامــج توزيــع امليــاه، ومــا 
يتعلــق بتســوية األراضــي، وكذلــك إعالنــات التوظيــف والعطــاءات، واإلعالنــات االجتماعيــة وخاصــة التعــازي. أمــا بنــود 
مؤشــر الشــفافية، فتــكاد تكــون غائبــة متامــاً عــن صفحــات الفيســبوك، مثــل نشــر املوازنــات والتقاريــر املاليــة، واخلطــط 
اإلســتراتيجية، ومدونــات الســلوك، والســير الذاتيــة، وسياســات املشــتريات، وقــرارات البلديــة، ومحاضــر االجتماعــات، 
وممتلــكات البلديــة، واألنظمــة واإلجــراءات وغيرهــا. ويفســر بعــض العاملــن يف بعــض البلديــات أن هــذه املــواد حتتــاج 
إلــى حتميــل كبيــر علــى اإلنترنــت، ولذلــك ال يتــم ذلــك علــى صفحــة الفيســبوك، وإمنــا علــى املوقــع اإللكترونــي إن ُوجــد.

· إعالنــات التوظيــف والعطــاءات علــى صفحــة الفيســبوك، ورمبــا يف الصحــف اليوميــة، هــي أكثــر مؤشــرات الشــفافية 	
التــي تنفذهــا البلديــات. ولكــن يف املقابــل هنــاك بعــض املؤشــرات ال تقــوم أي مــن هــذه البلديــات بنشــرها بتاتــاً، مثــل 
اإلفصــاح عــن دخــل رئيــس الهيئــة احملليــة، وجــداول أعمــال املجلــس البلــدي، ومحاضــر االجتماعــات، وخطــة مكافحــة 
الفســاد، وهــي يف الغالــب غيــر موجــودة، والتعديــالت التــي جُتــرى علــى املوازنــة العامــة، وإجــراءات ترقيــة وإقالــة 

ــة. املوظفــن، والعقــود العامــة، والعقــود املعدل

· بعــض املؤشــرات أفصحــت عنهــا عــد قليــل جــّداً مــن البلديــات، مثــل الســيرة الذاتيــة لرئيــس البلديــة، ومدونــة الســلوك 	
ــة واســتخداماتها. وتفســر  ــب ورســوم اخلدمــات، وأراضــي البلدي ــام، والضرائ ــن الع ــة واألعضــاء، والدي ــس البلدي لرئي
ــي ال داعــي  ــم البعــض، وبالتال ــون بعضه ــدة يعرف ــاء البل ــأن أبن ــود الشــفافية ب ــات عــدم نشــرها لبعــض بن بعــض البلدي
لنشــر بعــض املعلومــات مثــل الســيرة الذاتيــة لرئيــس البلديــة وأســماء أعضــاء املجلــس البلــدي، وأقســام البلديــة، وأوقــات 
الــدوام، وأرقــام التواصــل. علمــاً أن هــذا األمــر ال يبــرر عــدم النشــر، كمــا أن حــق االطــالع علــى املعلومــات ال يقتصــر 

علــى أهالــي البلــدة، وإمنــا ميتــد لــكل املهتمــن مــن الباحثــن والصحفيــن واملؤسســات.



· لوحــات احلائــط ال تشــكل أداة فاعلــة للنشــر واإلفصــاح، فليــس كل املواطنــن قادريــن علــى التوجــه إلــى البلديــة خــالل 	
ســاعات الــدوام، والوقــوف إلــى جانــب لوحــة احلائــط وقــراءة مــا عليهــا مــن قــرارات، وخاصــة املــواد الطويلــة كاملوازنــة 
ــل هــذه  ــى مث ــواد إن مت نشــرها عل ــل هــذه امل ــة. كمــا أن مث ــة واإلداري ــر املالي الســنوية واخلطــة اإلســتراتيجية والتقاري

اللوحــات، فإنــه يتــم لبضعــة أيــام ثــم يتــم رفعهــا لضيــق املســاحة.

· كمــا ال تشــكل املجــالت الســنوية أداة فاعلــة للنشــر واإلفصــاح، فهــي تصــدر مــرة واحــدة يف الســنة، ويف الغالــب تتحــدث 	
عــن إجنــازات البلديــة يف تلــك الســنة، والزيــارات والضيــوف، وصــور املشــاريع، وال تتضمــن مؤشــرات الشــفافية، كمــا 

أنهــا ال تصــل إلــى عــدد كبيــر مــن املواطنــن، وإمنــا تتــم طباعــة عــدد محــدود منهــا.

· غالبيــة البيانــات واملعلومــات املنشــورة ضعيفــة مــن حيــث احملتــوى واملضمــون، فهــو بالغالــب محتــوى تقليــدي إخبــاري، 	
ويف حــال كان هنــاك نشــر وفــق مســتويات اإلفصــاح املعروفــة، فإنــه يكــون أيضــاً تقليدّيــاً، كنشــر تقاريــر ماليــة مدققــة أو 

مــا إلــى ذلــك، ال يســتطيع اجلمهــور فهمهــا أو حتليلهــا.

· مــا زال االتصــال الشــخصي املباشــر، وخصوصــاً مــع شــخص رئيــس وأعضــاء الهيئــة احملليــة، هــو األســاس يف العالقــة 	
مــع املواطــن وتبــادل املعلومــات والشــكاوى واالعتراضــات، وهــذه املمارســات تزيــد بشــكل كبيــر يف التجمعــات الريفيــة.

· يعانــي الكثيــر مــن العاملــن يف األقســام اإلداريــة واملاليــة والعالقــات العامــة يف الهيئــات احملليــة مــن قلــة معرفــة مبؤشــر 	
الشــفافية والنزاهــة، علمــاً أن الغالبيــة ال متانــع عمليــات اإلفصــاح والنشــر ولكــن قلــة املعرفــة هــي العائــق أمــام ذلــك.

· ال توجــد سياســات إفصــاح واضحــة عــن املعلومــات لــدى الهيئــات احملليــة، ومــا يجــري مــن عمليــات نشــر وإفصــاح يتــم 	
بصــورة ارجتاليــة وعشــوائية.

· عــدم تفريــغ شــخص لنشــر املعلومــات يف الكثيــر مــن الهيئــات احملليــة، إضافــة إلــى أن عــدم امتــالك آخريــن للمهــارات 	
الكافيــة يحــد مــن مســتويات اإلفصــاح يف بعــض الهيئــات.

· التواجــد اإللكترونــي للهيئــات ضعيــف، حيــث إن عــدداً ال بــأس بــه ليســت لديــه مواقــع إلكترونيــة، وإن وجــدت فإنهــا غيــر 	
محدثــة. إن االعتمــاد عــل مواقــع مســاندة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي غيــر كاٍف.

· معظم استخدامات االنترنت هي لوضع معلومات وإعالنات وليس لوضع ملفات أساسية.	

· ــى لتوفيــر املعلومــات هــي احلضــور بشــكل شــخصي وتقــدمي طلــب، 	 ــة املثل ــة الراجعــة أن الوســيلة البديل أفــادت التغذي
ــة باإلجــراءات الالزمــة. ــة احمللي وتقــوم الهيئ

· هنــاك تفــاوت يف النشــر بالنســبة للبلديــة الواحــدة، مــن عــام إلــى آخــر، فبعــض البلديــات كانــت فاعلــة يف عمليــة النشــر 	
واإلفصــاح عبــر موقعهــا اإللكترونــي، ولكنهــا يف ســنة معينــة تراجعــت فاعليتهــا، وتوقفــت عمليــة النشــر مــن قبلهــا، ورمبــا 
العكــس بالنســبة لبلديــات أخــرى، التــي تطــورت فاعليتهــا يف مرحلــة معينــة، األمــر الــذي قــد يعــود إلــى وصــول مجلــس 
بلــدي جديــد، تختلــف اهتماماتــه وسياســاته عــن املجلــس الســابق، مــا يــدل علــى عــدم وجــود سياســة موحــدة جتــاه النشــر 

واإلفصــاح لــدى بعــض البلديــات، ورمبــا لــدى البلديــة الواحــدة.   

· ــادئ 	 ــزام مــن قبــل الهيئــات احملليــة مبب ــأن مســتوى االلت ــه، جــاءت النتائــج متوافقــة مــع مــا مت افتراضــه ســابقاً ب وعلي
ــدٍن إلــى متوســط.  اإلفصــاح هــو مبســتوى مت

· وأشارت النتائج إلى أن هناك فجوة يف االتصال والتواصل بن الهيئة احمللية واملواطن.	
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التوصيات

من خالل مراجعتنا للمعلومات ونتائج تطبيق املؤشر، ميكن أن نقدم التوصيات التالية:

· ضــرورة اإلســراع بســن قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات، ملــا لــه مــن عالقــة مباشــرة مبفاهيــم الشــفافية واملســاءلة، 	
وبيــان اجلوانــب املهمــة يف عمليــات النشــر واإلفصــاح.  

· مــن الضــروري تعديــل قانــون الهيئــات احملليــة الفلســطيني يف ظــل حالــة توافــق وطنــي ودور محــوري للمجلــس التشــريعي 	
الفلســطيني املعطــل حالّيــاً، بحيــث يصبــح مبــدأ اإلفصــاح عــن املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بعمــل الهيئــة احملليــة إلزامّيــاً 
وفــق بنــود ومحــددات قانونيــة واضحــة، فاإللزاميــة القانونيــة عامــل مهــم يف مأسســة مفاهيــم الشــفافية والنزاهــة يف 
احلكــم احمللــي مســتقباًل، ومــن املهــم عــدم تــرك هــذه القضيــة حتــت تفســيرات وقناعــات شــخصية لــدى أعضــاء ورئيــس 

الهيئــة احملليــة. 

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

· ضــرورة نشــر الوعــي املجتمعــي بأهميــة الشــفافية كأداة مــن أدوات املســاءلة، وإحــدى القيــم الضروريــة لتفعيــل النزاهــة 	
ومكافحــة الفســاد، وذلــك بــأن يتــم نشــر ثقافــة العمــل العلنــي والتدفــق احلــر للمعلومــات، ومحاربــة ثقافــة الســرية 

واالنغــالق. 

· ــم حتديثهــا باســتمرار، وكذلــك صفحــات الفيســبوك 	 ــى أن يت ــة، عل ــل األدوات املتاحــة، وأهمهــا املواقــع اإللكتروني تفعي
التــي يتــم مــن خاللهــا التواصــل مــع املواطنــن يف األمــور اليوميــة وامليدانيــة.

· التأكيــد علــى أهميــة إعــداد التقاريــر الدوريــة، املاليــة واإلداريــة، وأيضــاً نشــرها للمواطنــن واملهتمــن، وعــدم االكتفــاء 	
برفعهــا للجهــات املســؤولة.

· التأكيــد علــى قيــام البلديــات بنشــر بنــود مؤشــر الشــفافية التــي يغلــب القصــور فيهــا، وخاصــة املوازنــات العامــة والتقارير 	
املاليــة، وقــرارات املجلــس البلــدي، واخلطــة اإلســتراتيجية، ومدونــات الســلوك اخلاصــة برئيــس املجلــس البلــدي 
ــة العمــل، وأصــول الهيئــة  وأعضائــه وموظفيــه، وسياســات الشــراء، والعقــود، والعطــاءات، واألنظمــة واإلجــراءات وأدل

احملليــة وممتلكاتهــا.

· ضــرورة قيــام بعــض اجلهــات املختصــة، كــوزارة احلكــم احمللــي وصنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات، مبســاعدة البلديــات 	
يف عمليــات اإلفصــاح ودعــم سياســات النشــر، مادّيــاً ومعنوّيــاً، وخاصــة البلديــات التــي ال متلــك املــوارد الالزمــة لذلــك.

· ضــرورة تعزيــز نظــم املســاءلة الرســمية والشــعبية )املســاءلة املجتمعيــة( للهيئــات وقيادتهــا للتأكــد مــن التزامهــا مببــادئ 	
الشــفافية والنزاهــة، ووضــع خطــة واضحــة ملأسســة أدوات املســاءلة املجتمعيــة يف الهيئــات احملليــة وخاصــة تنفيــذ 

جلســات االســتماع، واللقــاءات املفتوحــة مــع املواطنــن، وفتــح جلســات املجلــس البلــدي للجمهــور.

· ضــرورة توحيــد اجلهــود الوطنيــة واملؤسســاتية يف مجــال تعزيــز مبــدأ الشــفافية والنزاهــة يف احلكــم احمللــي، خاصــة 	
جهــود مكافحــة الفســاد يف فلســطن، باإلضافــة جلهــود ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة وجهــود منظمــات املجتمــع املدنــي 
الفلســطينية، وكذلــك جعــل معاييــر ومؤشــرات الشــفافية جــزءاً مــن املعاييــر التــي يفرضهــا صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئــات احملليــة كشــرط لتقــدمي الدعــم واملشــاريع.
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الهوامش
املوقع اإللكتروني لبلدية صوريف يقتصر على بعض األخبار، وال يتضمن أّياً من البنود التي يبحثها مؤشر الشفافية، . 1

وال حتى أرقام التواصل مع البلدية. وكل املساحات على املوقع فارغة وغير محملة. صفحة البلدية على الفيسبوك 
فاعلة. مت االتصال مع البلدية بتاريخ 27/8/2018، وأكدوا أنه سيتم تفعيل الصفحة قريباً، وأشاروا إلى وجود لوحة 

حائط يف مركز خدمات اجلمهور.

املوقع اإللكتروني لبلدية السموع غير فاعل، يتضمن العديد من املساحات ولكنها كلها فارغة وال حتتوي على أي . 2
معلومات، وال حتى أسماء ورئيس املجلس البلدي. أما صفحة الفيسبوك، فهي فاعلة وعلى تواصل دائم مع املواطنن، 

ولكن يقتصر ذلك على األخبار واإلعالنات والتهاني والتعازي وما شابه.

املوقع اإللكتروني لبلدية بيت أمر غير فاعل، لدرجة أن األخبار املنشورة عليه تعود لعامي 2013 و2014، ولكن صفحة . 3
الفيسبوك فاعلة، وتتضمن تواصاًل فاعاًل مع املواطنن بشأن اإلعالنات والقضايا االجتماعية. مت التواصل هاتفّياً 
مع مدير البلدية يف 29/9/2018، وذكر أن املجلس البلدي بصدد اتخاذ قرار بشأن نشر املعلومات التي يتضمنها 

مؤشر الشفافية.

منذ أكثر من شهر واملوقع اإللكتروني لبلدية حلحول قيد التطوير، وكان من املفترض أن يتم إطالقه يف 1/10/2018، . 4
ولكن ذلك لم يتم، وبعد طول انتظار مت التواصل مع البلدية بتاريخ 4/10/2018، وأخبرنا نزار األطرش من دائرة 

تكنولوجيا املعلومات أن التأخير يعود ألسباب فنية، ولذا مت اعتبار املوقع اإللكتروني للبلدية متعطاًل حتى إعداد هذا 
التقرير.

املوقع اإللكتروني لبلدية خاراس متعطل منذ فترة، أما صفحة الفيسبوك فهي فاعلة بوضوح، ولكنها ال تتضمن . 5
املؤشرات التي يبحثها مؤشر الشفافية، وإمنا تقتصر على اإلعالنات والتهاني والتعازي واألخبار، وهي على تواصل 

واضح مع اجلمهور، ولكنها ال تكفي لبحث مؤشر الشفافية. مت التواصل هاتفّياً مع مدير العالقات العامة السيدة 
سهير احلروب بتاريخ 16/9/2018، وأفادت أن بعض ما يلزم يتم نشره على لوحة احلائط يف البلدية، وأن املواطنن 

يشاركون أحياناً يف حتديد األولويات واملوازنات.
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املوقع اإللكتروني لبلدية تفوح متعطل وغير فاعل منذ عام 2012، رغم أنه كان يتضمن الكثير من املعلومات . 6
واملؤشرات، إال أن تعطيله أفقده هذه امليزة. أما صفحة البلدية على الفيسبوك، فهي فاعلة بوضوح، ويتم من خاللها 
التواصل مع املواطنن بشكل دائم، ولكن الصفحة تركز على األخبار واإلعالنات واالجتماعيات وال تتضمن مؤشرات 

الشفافية. مت التواصل مع مدير البلدية أبو عماد بتاريخ 4/9/2018، ومع مدير العالقات العامة محمد إرزيقات 
بتاريخ 30/9/2018، ومت التأكيد على أن الفيسبوك يحل محل املوقع اإللكتروني يف التواصل مع سكان البلدة. أما 

املوقع اإللكتروني، فسيتم حتديثه قريباً. 

ليس لبلدية بيت فجار موقع إلكتروني حتى اآلن، ولكن لها صفحة فاعلة على الفيسبوك، وهي كغيرها تهتم باألخبار . 7
واإلعالنات واالجتماعيات، أما بنود مؤشر الشفافية، فال تتضمنها صفحة الفيسبوك. مت التواصل مع السيدة عائشة 
ثوابتة مديرة العالقات العامة يف البلدية بتاريخ 27/8/2018، حيث أشارت إلى وجود لوحة حائط يف مركز خدمات 
اجلمهور يتم عليها نشر بعض األمور. أما موازنة البلدية وقراراتها، ومدونات السلوك وممتلكات البلدية وغيرها من 

املؤشرات، فال يتم نشرها.

ملوقــع اإللكترونــي لبلديــة بيــت جــاال معطــل. أمــا صفحتهــا علــى الفيســبوك، فهــي فاعلــة، ولكــن كباقــي الصفحــات ال . 8
ــار واإلعالنــات والتعــازي، ورمبــا إعالنــات التوظيــف والعطــاءات. مت  تتضمــن مؤشــرات الشــفافية، وإمنــا تهتــم باألخب
ــي  ــع اإللكترون ــة غــادة نصــر اهلل أن املوق ــات العام ــرة العالق ــادت مدي ــخ 2/10/2018، وأف ــة بتاري ــع البلدي التواصــل م

ســيتم إطالقــه بعــد أســبوع، وأنــه ســيتضمن معظــم املعلومــات التــي ســألنا عنهــا. 

ــة . 9 ــات نشــر املعلومــات املالي ــك بســبب توقيــف كل عملي ــة تســاوي )صفــر( وذل ــاإلدارة املالي قيمــة املؤشــرات املرتبطــة ب
ــة عــالر. ــي إلدارة بلدي ــة مــن موظفــي وزارة احلكــم احملل ــة املعين ــل اللجن للجمهــور بقــرار مــن قب
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( هــو 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، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن 
الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى 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. 
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غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق األرضي

تلفاكس: 08-2884767 --28847668008  

info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني

www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

 /https://www.facebook.com/AmanCoalition :فيسبوك

 https://twitter.com/AMANCoalition :تويتر


