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أيلول5102 ،

لالقتباس االشارة الى هذه المطبوعة كالتالي:

مؤسسة تعاون لحل الصراع .5102 ،مشروع الحكم الصالح الخاص بقياس مؤشرات الحكم الصالح لدى الهيئات
المحلية (دراسة هيئات مختارة) ،واقع مؤشرات الحكم الصالح لدى الهيئات المحلية في فلسطين .5102 ،رام
الله-فلسطين.

مؤسسة تعاون لحل الصراع
فلسطين  /الضفة الغربية  /رام الله  /عمارة  MBCالطابق األول  .ص  .ب 5645
هاتف 11671-5-5647691 :
فاكس 11671-5-5647690 :
بريد الكتروني Taawon@taawon4youth.org :
صفحة الكترونية www.taawon4youth.org :
لمزيد من المعلومات حول برنامج الوساطة زوروا موقعنا
الموقع اإللكترونيwww.youthmediator.org/www.mediation.ps:
بريد الكترونيinfo@youthmediation.org:
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شكر وتقدير
تتق د د دددم مؤنسدد د ددة ت د د دداو لحد د د د الصد د د د ار االر د د ددكر وال رف د د ددا لمؤنس د د ددة ول د د ددع االم د د ددا لد د د د

مه د د ددا إلنج د د ددا

دددد

الدرانة.
كما وتتقدم االركر ايضا ال كافة المؤنسات الرريكة والتي نا مت في إنجاح المررو .
وتتق د د دددم مؤنس د د ددة ت د د دداو ايض د د ددا االر د د ددكر الد د د د كاف د د ددة الهيئ د د ددات المحلي د د ددة الت د د ددي ب د د دددت ت اون د د ددا ك يد د د د ار ف د د ددي ت وي د د ددد
رانة المررو بنحاح.

الباحثين اال يانات والم لومات الال مة مما مكن من انجا

3

4

فريق العمل
إعداد الدراسة



صام محمد الخطيب
حم ضيف الله صالح الدين

الباحثين الميدانيين
مي شقير  -مرك ابو نب ة الثقافي/ال اوية




يانين نميرات  -جمعية يطا الخيرية/يطا



نيرمين شطريط  -نا ي حلحول الرياضي/حلحول



انما ي شاللفة -مجلس محلي شباب ترقوميا/ترقوميا



طارق شاللفة  -مجلس محلي شباب ترقوميا/ترقوميا



غسا شهوا  -جمعية الهالل األحمر /ح لة



رياض نصار  -المرك اإلجتما ي الثقافي/الرام
منية الربابي/جنين



محمد حما  -مرك



محمد ابدة  -بيتونيا/رام الله

المراجعة



اني نميرات

نا ي نصرالله

التدقيق اللغوي
 األنتاذ مجدي سكر
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تقديم
يواجه م الهيئات المحلية اليوم تحدي النهوض بواقع ال لديات والمجالس المحلية إل مستوى المؤنسة الحديثة القا رة
ل تقديم الخدمات اسر ة وكفاءة والقا رة ل التخطيط واالنترراف.
متمكن ذا خ رة وكفاءة ي تمد في مله ل التقنيات الحديثة إذ

ا التحدي يتطلب وجو جها تنفي ي قوي
التقنيات تسا د ل تبسيط وتسربع اإلجراءات

كما تسا د ال لدية ل اإللمام االواقع الديمغرافي واالجتما ي والثقافي وال يئي واالقتصا ي للنطاق ال لدي مما يسه
االتالي ملية التخطيط للمستق  .وبال شك ا ممارنة المهام ال لدية ارقيها الخدماتي واإلنمائي تتطلب م رفة إحصائية
لواقع النطاق ال لدي الديمغرافي واالجتما ي واالقتصا ي .فالم طيات اإلحصائية تسا د الهيئات المحلية ل اتخاذ
ق اررات تتنانب مع حاجات المواطنين ،ولألنع الرديد ونتيجة لكثير من الظروف السيانية واإل ارية للهيئات المحلية
في فلسطين فهنالك الكثير من المراك والتحديات التي ت يق مؤشرات الحكم الصالح اخ الهيئات المحلية .
وقد مدت مؤنسة ت او لح الص ار ضمن مررو الحكم الصالح الممول من ق

مرك

األولع االما الدولي ،ال

ترنيخ قيم الحكم الصالح اخ الهيئات المحلية ،حيث دت برنامجا الكترونيا يستطيع قياس
تفاصي

المؤشرات وإ طاء

كثر قة حول واقع الهيئات المحلية في الضفة الغربية  ،وذلك اانتهداف ما يقارب  01بلدية ومجلس قروي.

وقد قامت الهيئات المحلية المستهدفة ااإلشراف ل

ملية إ خال ال يانات المطلوبة لفحص المؤشرات ،وتوفير كافه

الوثائق المطلوبة للتأكد من إلجااات وذلك اصورة تراركيه ما بين مؤنسة ت او لح الص ار والهيئات المحلية
والباحثين.
الدرانة اإلحصائية تهدف إل تقييم تجربة

م الهيئات المحلية من حيث فحص مؤشرات الحكم الصالح كالكفاءة

والفا لية وال القة مع المواطنين ،ومراركة المرة ،والمسائلة واالنتجااة ،وتط يق القانو

وتنطلق

الدرانة من رؤية

القيمين ل ال م ال لدي لتجربتهم في السنوات الماضية من حيث مستوى ا اء الهيئات المحلية وال وائق والتحديات
التي تواجههم .و ي تستند في ذلك ل مجمو ة من مقابالت م مقة قام بها فريق من الباحثين في مؤنسة ت او لح
الص ار والرركاء المحليين في  01بلدية ومجلس قروي في الضفه الغربية إل جانب مجمو ه اجتما ات تراوريه
ضمت د ا من الخ راء والناشطين في حق ال م ال لدي و د اً من رؤناء ال لديات و ضاء المجالس ال لدية.
تتمن مؤنسة ت او لح الص ار والرركاء المحليين ،إل

تسا د

المحلية بهدف النهوض بها ،واالنتفا ة من المؤشرات الضعيفة وال م

الدرانة في تطوير وات
ل

تقويتها ،وصوال ال

م الهيئات

ترنيخ قيم الحكم

الصالح اخ المجالس المحلية.
مدير المشروع /هاني سميرات
أيلول5102 ،
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قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
قائمة الجداول
قائمة االشكال

الفصل االول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

ملخص بالنتائج

 0.0المقدمة

19

 5.0داف الدرانة

51

 3.0مية الدرانة

51

 4.0مركلة الدرانة

21

 2.0فرضيات الدرانة

50

 1.0مصا ر الدرانة

50

 7.0منهجية الدرانة

50

 8.0مراح تنفي الدرانة

56

 9.0التغطية الجغرافية للدرانة

52

المدخل النظري

52

 0.5الحكم الصالح

57

 5.5مفهوم الحكم الرشيد (الصالح)

52

 3.5م ايير الحكم الصالح

56

النتائج

33

 0.3واقع الهيئات المحلية في فلسطين

99

 5.3مؤشرات الحكم الصالح

96

 3.3نظرة

امة

ل

تو يع مؤشرات الحكم

62

الصالح حسب المحافظة وحسب المؤشر
الفصل الرابع

اإلستنتاجات والتوصيات

20

 0.4اإلنتنتاجات

20

 5.4التوصيات

22

قائمة المصادر

25

9
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قائمة الجداول
رقم الجدول
جدول :0
جدول :5

الصفحة

اسم الجدول
تو يع الهيئات المحلية حسب التجمع والمحافظة
تو يع الهيئات المحلية حسب د

52

ضاء مجلس اإل ارة والجنس

11

63
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قائمة االشكال
رقم الشكل
شكل :0

الصفحة

اسم الشكل
مراح تنفي الدرانة

52

شكل :2

تو يع التجم ات السكانية في فلسطين حسب المنطقة5117 ،

66

شكل :3

تو يع الهيئات المحلية في فلسطين حسب نو الهيئة المحلية

62

شكل :2

تو يع الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة حسب المحافظة

62

شكل :2

تو يع الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة حسب تصنيفها

62

شكل :3

تو يع الهيئات المحلية حسب طريقة تركيلها في آخر انتخااات

63

شكل :3

تو يع الهيئات المحلية حسب مصدر التموي

63

شكل :3

النسب المئوية المت لقة امؤشرات الن ا ة لدى الهيئات المحلية الممثلة االدرانة5102-5104 ،

63

شكل :3

النسب المئوية المت لقة امؤشرات الن ا ة ( ور النساء في الهيئات المحلية) لدى الهيئات المحلية الممثلة

63

شكل :01

النسب المئوية المت لقة امؤشرات الرفافية لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة5102-5104 ،

21

شكل :00

النسب المئوية المت لقة امؤشرات المسائلة وتط يق القانو لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة،

20

شكل :05

النسب المئوية المت لقة امؤشرات االنتجااة لحاجات المجتمع لدى الهيئات المحلية الممثلة في

25

شكل :06

النسب المئوية المت لقة امؤشرات االنتجااة لحاجات المجتمع لدى الهيئات المحلية الممثلة في

26

شكل :02

النسب المئوية المت لقة امؤشرات االنتجااة لحاجات المجتمع لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة

22

النسب المئوية المت لقة امؤشرات مراركة المجتمع في صنع القرار لدى الهيئات المحلية الممثلة في

22

النسب المئوية المت لقة امؤشرات االنتقاللية والالمرك ية لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدراسة،

23

النسب المئوية المت لقة امؤشرات الكفاءة والف الية لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة-5104 ،

23

شكل :02
شكل :03
شكل :03

االدرانة5102-5104 ،

5102-5104

الدراسة5102-5104 ،
الدرانة والمت لقة اإشراف وإ ارة الهيئة لب ض المرافق في التجمع5102-5104 ،
والمت لقة بد م الهيئة لب ض المرافق في التجمع5102-5104 ،
الدراسة5102-5104 ،
5102-5104
5102
13

شكل :03

النسب المئوية لمؤشرات الحكم الصالح حسب المحافظة5102-5104 ،

23

شكل :03

النسب المئوية لمؤشرات الحكم الصالح حسب المؤشر5102-5104 ،

23
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ملخص بالنتائج

اهداف الدراسة:
تهدف الدرانة ال

إلقاء الضوء ل واقع مؤشرات الحكم الصالح لدى الهيئات المحلية في فلسطين خالل

الفترة  ، 5102-5104من خالل قياس مؤشرات الحكم الصالح فيها ،حيث ترك الدرانة ل

نرر الو ي

امفهوم الحكم الصالح والت رف إل خصائصه ،ومقوماته األنانية ،كما تهدف ال الت رف ل مدى تط يقه
واألخ امبا ئ وم ايير الحكم الصالح في الهيئات المحلية ،ااالضافة ال تحديد مقومات وخصائص ونمات
الهيئات المحلية الفلسطينية ،وك لك الت رف ل المتغيرات التي تتأثر وتؤثر في مؤشرات الحكم الصالح،
و القة

المتغيرات االحكم الصالح خالل فترات منية مختلفة.

مؤشر النزاهة
اظهرت النتائج ال ام  5102ا  %011من الهيئات المحلية يوجد فيها نظام مالي ونظام إ اري ،وهيك
تنظيمي ،في حين ا  %88.9من الهيئات المحلية كلفت احدى النساء ااحدى اللجا فيها ،ويوجد فيها اليات
للتأكد من موا يد تنفي المراريع ،واليات توثق ال مليات المالية ،كما يوجد فيها لجا توظيف ،كما بينت النتائج
ا  %83.3من الهيئات المحلية لديها اليات للتأكد من التنسيق بين االقسام ،واليات للتأكد من جو ة الموا ،
 %75.5من الهيئات المحلية لديها نظام مكتوب ينظم التحصيالت ،كما افا ت  %11.7من الهيئات المحلية
انه تم انتخا ب احدى النساء لتولي احد المناصب الرئيسية ،وك لك وجو نظام مكتوب ينظم اال فاءات ،كما
 %11.7من الهيئات المحلية ايضا يتم الكرع فيها ن ال مم المالية.

مؤشرات الشفافية
بينت نتائج الدرانة ال ام  5102ا  %94.4من الهيئات المحلية ت قد جلساتها ارك

وري ،و %83.3تتخ

الق اررات االتصويت ،كما ا  %88.9من الهيئات المحلية جلساتها مفتوحة لمن يريد الحضور ،في حين ا

 %94.4من الهيئات المحلية تنرر تقارير ا المالية واإل ارية وت و ي جهة االم لومات الال مة ،كما افا ت
 %83.3من الهيئات المحلية انها تنرر تقارير ا المالية واإل ارية ارك

وري و لني ،فيما يت لق اقضية

ال طاءات ،بينت النتائج ا  %21.1من الهيئات المحلية افا ت اأنه يرارك ممثلين ن المجتمع المحلي في

فتح ال طاءات %11.7 ،من الهيئات المحلية لديها موقع الكتروني.
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مؤشرات المساءلة وتطبيق القانون
بينت النتائج ال ام  5102ا  %88.9من الهيئات المحلية فيها نظام شكاوى مكتوب %77.8 ،من الهيئات
المحلية ت قد اجتما ات ورية مع المواطنين لاليتما للركواى ،كما ا  %75.5من الهيئات المحلية يتم فيها
انتالم الركواى ارك مكتوب %11.7 ،من الهيئات المحلية يتم فيها تقديم تقارير ورية من ق

واألقسام للمسؤول المباشر حول نير وتقدم ال م ،

الموظفين

مؤشرات االستجابة لحاجات المجتمع:
ترك قلة الموار البررية المتخصصة مركلة لدى  %11.7من الهيئات المحلية فيا يت لق ااالنتجااة لحاجات
المجتمع ،ك لك ترك قلة الموار المالية لد  %11.7من الهيئات المحلية ،في حين ترك قلة الخ رة ،%57.8
اما فيما يت لق ا دم ت او المجتمع المحلي فيرك  ،%38.9كما افا ت  %22.1من الهيئات المحلية انه
يوجد شكاوى من المواطنين اس ب تأخر ا ض الخدمات او ان دامها.
كما بينت النتائج ا  %88.9من الهيئات المحلية تؤ ي خدماتها وفق حاجات المجتمع ،و %88.9افا ت
اا الخدمات تفي االغرض ولكن تحتاج ال تطوير ،كما ا  %11.9من الهيئات لديها ائرة خدمات للجمهور.

اما فيما يتعلق باشراف وادارة الهيئات المحلية لبعض المرافق التي توفر خدمات للجمهور ،فقد بينت النتائج
ان:
 %22.4من الهيئات المحلية تررف ،تدير حدائق امة ومراك ترفيهية ورياضية
 %66.6من الهيئات المحلية تررف ،تدير مرك ل وي االحتياجات الخاصة
 %92.6من الهيئات المحلية تررف ،تدير ،تد م مراك للرباب واالطفال
 %99.9من الهيئات المحلية تررف ،تدير مرك تا ي صحي ونفسي
 %99.9من الهيئات المحلية تررف ،تديرمراك نسوية
 %99.9من الهيئات المحلية تررف ،تدير مرك امومة وطفولة

 %04.7من الهيئات المحلية تررف ،تدير رياض اطفال وحضانات
 %00.0من الهيئات المحلية تررف ،تدير ماوى لل ج ة او بيت للمسنيين
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من ناحية اخرى ،وفيما يتعلق بدعم الهيئات المحلية لبعض المرافق التي توفر خدمات
للجمهور ،فقد بينت النتائج ان:
 %22.4من الهيئات المحلية تد م مراك للرباب واالطفال
 %21.1من الهيئات المحلية تد م حدائق امة ومراك ترفيهية
 %21.1من الهيئات المحلية تد م مراك نسوية
 %66.6من الهيئات المحلية تد م رياض اطفال وحضانات
 %92.6من الهيئات المحلية تد م مرك تا ي صحي ونفسي
 %92.6من الهيئات المحلية تد م مرك ل وي االحتياجات الخاصة
 %99.9من الهيئات المحلية تد م مرك امومة وطفولة
 %00.0من الهيئات المحلية تد م ماوى لل ج ة او بيت للمسنيين

مؤشرات مشاركة المجتمع في صنع القرار:
 %77.7من الهيئات المحلية افا ت اأنه ترك لجا مسا دة ومندوبي احياء ضمن نطاق م الهيئة ،كما
افا ت  %83.3من الهيئات المحلية اأنها تنف ندوات وجلسات حوار مع المواطنين %75.5 ،من الهيئات
المحلية تناقش المراريع المقترحة مع المواطنين والمؤنسات اال لية ،في حين  %83.3من الهيئات المحلية

افا ت اأنها تنف مراريع االرراكة مع مؤنسات ا لية ورنمية.

مؤشرات االستقاللية والالمركزية:
افا ت  %22.1من الهيات المحلية بوجو تداخ في الصالحيات مع جهات اخرى ،في حين  %22.1من
الهيئات المحلية افا ت بوجو الحق والصالحية في فرض ضرائب او الغاء ا او ت ديلها ،و %88.9من الهيئات
المحلية افا ت اانت لها صالحية الحصول ل الموار المختلفة ،كما ا  %94.4من الهيئات المحلية افا ت
اأنه لها صالحية اقامة القات مع االطراف المختلفة %83.3 ،من الهيئات المحلية افا ت اا
ال ضاء ا في المصا قة ل المي انية او الت دي
وضع نيانات امة.

ناك ور

ليها ،كما ا  %83.3من الهيئات المحلية لديها الحق في
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مؤشرات الكفاءة والفعالية:
افا ت  %22.1من الهيات المحلية ا ليد ا خطة للتدريب والتأ ي ترم ا ضاء الهيئة وك لك  %22.1من الهيئات
المحلية لديها خطة للتدريب والتأ ي ترم موظفي الهيئة ،كما بينت النتائج ا  %75.5من الهيئات المحلية يرارك
موظفيها في التدريب ك لك  %75.5من الهيئات المحلية يرارك ا ضاء ا في التدريب ،في حين اظهرت النتائج ا
 %44.4من الهيئات المحلية يوجد لديها اكتفاء في ملها من حيث الكا ر اال اري ،و %01.7من الهيئات المحلية
افا ت ا

ناك قيمة مضافة لأل ضاء السااقين في الهيئة من حيث الخ رة.
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الفص االول
المقدمة

 0.0مقدمة
لقد أدى اختالف وظائف ومتطلبات واختصاصات الدولة في ال صر الجديد ،إل إ ا ة النظر في الدور التقليدي
للدولة ،والبحث ن طرق لتخفيف بء

المستجدات ن الحكومة ،ففي السابق كانت مهام الدولة مهام ًا تقليدية

كاألمن وإ ارة السيانة الخارجية  .ما في الوقت الحاضر فقد صبحت الدولة مسؤولة ن جميع المجاالت االجتماعية
واالقتصا ية والسيانية ،ومن نا ،كا ال بد من تخلي الدولة ن ا ض الوظائع التي يمكن القيام بها ن طريق
المؤنسات واألجه ة المحلية ،وذلك في إطار ما ي رف بالحكم المحلي أو اإلدارة المحلية.
ومع

التغيرات والتحوالت في النظرة إل الدولة ،واختصاصاتها و مالها ،ظهر كثير من األناليب والمفاهيم اإل ارية

التي تهتم اطريقة إ ارة الدولة وتنظيم نلطاتها ومسؤولياتها ،لضما انتم ارريتها والحفاظ ل كيانها ،وتحقيق مصالح
ورغبات ش وبها ،في ظ الواقع المتسار والمتغير .حيث ظهر إل جانب مصطلح الحكم مفهوم الحكم الصالح ،و و
ال ي يتضمن حكما يمقراطياً ف ّ االً ويستند ال الرفافية والمراركة والمحانبة.
و ليه ،فا م ظم األنظمة في الدول ،ت نت نظام الحكم المحلي و اإل ارة المحلية ،ألنه ت ين

ناك فر في الوصول

إل الرفا والتنمية والحكم الصالح في ظ غياب مراركة المواطنين في مؤنسات الحكم المرك ية والالمرك ية ،والتي
ترك الهيئات ومؤنسات الحكم المحلي ج ء اصي منها.
ا خصوصية الوضع الفلسطيني من حيث انتمرار االحتالل اإلنرائيلي في فلسطين المحتلة ام  0917اما فيها
القدس ،وما له من اثار مدمرة في الحياة الفلسطينية التي تن دم م ها ن

البقاء والعيش احرية من خالل مصدارة

االرضي و دم ال يوت ،وتجريف االراضي ال راعية ،وبناء جدار الفص ال نصري ال ي يقسم فلسطين المحتلة ال

مناطق م ولة ،اضافة ال الحواج ال سكرية التي ت ل وتفص القرى ن مراك المد في المحافظات وشق الطرق
اإللتفافية لربط المستوطنات اإلنرائيلية مما ي ل مناطق فلسطينية كاملة ن محيطها كما يحدث في القدس المحتلة،

وك لك ضرب حصار مرد
الضفة وغ ة يج

ل قطا غ ة من خالل نياج ا ل إضافة ال الفص السياني وال تا د الجغرافي بين

من الضرورة امكا ال البحث ن طرق حديثة وم تكرة إل ارة الرئو الفلسطينية والحياتية من

خدمات اقتصا ية واجتماعية وصحية وت ليمية اال اب ال

ت ي مفهوم ال م االالمرك ية من خالل ت ي

م

الهيئات المحلية في إ ارة شئو المجتمع الفلسطيني مما يسا د الر ب الفلسطيني ل الصمو والبقاء في وجه آلة
القمع الصهيونية التي تس
و ليه فأ ت ي

ال تدمير وش الحياة الفلسطينية.

م الهيئات المحلية من محافظات وبلديات ومجالس محلية وقروية  -و ي الل نة االنانية في بناء

ملية اإل ارة الالمرك ية في فلسطين  -يحتاج لتط يق مفهوم الحكم الصالح وال ي يحتاج ال قياس مدى م رفة تلك

الهيئات االحكم الصالح ،ومدى المهارات والقدرات التي يمتلكها ا ضاء الهيئات ،وقياس مدى تط يقها لم ايير الحكم
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الصالح ،وال ي يقو نا ال تحديد مؤشرات اء الحكم الصالح ،ال ي ني ن

ليه التدخالت السليمة لت ي تط يق مبا ئ

الحكم الصالح.

 5.0أهداف الدراسة

تهدف الدرانة ال إ لقاء الضوء ل واقع مؤشرات الحكم الصالح لدى الهيئات المحلية في فلسطين ،من خالل قياس
مؤشرات الحكم الصالح فيها ،ونترك الدرانة ل اال داف االتية:

 .0نرر الو ي امفهوم الحكم الصالح والت رف إل خصائصه ،ومقوماته األنانية.
 .5الت رف ل مدى تط يقه واألخ امبا ئ وم ايير الحكم الصالح في الهيئات المحلية.
 .3تحديد مقومات وخصائص ونمات الهيئات المحلية الفلسطينية.
 .4الت رف ل المتغيرات التي تتأثر وتؤثر في مؤشرات الحكم الصالح ،و القة
الهيئات المحلية الفلسطينية ،ومن

المتغيرات:

المتغيرات االحكم الصالح في

 طريقة تركي الهيئات المحلية.
 طريقة تصنيف الهيئات و د األ ضاء في المجلس.
 مصا ر التموي .

 مدى تط يق قانو الهيئات المحلية.
 ما ي المؤ الت ال لمية والقدرات والمهارت والم ارف إل ضاء الهيئات المحلية.
 كفاءة وف الية و اء

ضاء الهيئات المحلية الفلسطينية ل تقديم الخدمات ،األفض وتط يق اإل ارة والحكم

الصالح.

 آليات وطرق مراركة الجمهور في اتخاذ الق اررات.

 6.0أهمية الدراسة

تنبع ا مية الدرانة من كونها محاولة لمية لدرانة واقع ظروف الهيئات المحلية في فلسطين ،وذلك من خالل التركي
ل بيئة ال م المؤنساتي ،ومناقرتها لموضو الحكم الصالح ،ومؤشراته ال ملية في الهيئات المحلية الفلسطينية ،و و

احد المفاهيم الحديثة والتي يروج لها الميا في الوقت الحاضر ،حيث نت الج الموضو من جوانب دة ،وترك
الهيئات المحلية الفلسطينية ،و ين صبحت من
ك لك اب ار

ل

ا المفهوم و ا ا  ،ألنها الل نة االنانية في صنع القرارت في الوطن،

ور و مية الحكم الصالح ل الهيئات المحلية في فلسطين ،ومدى ت ني مبا ئه التي من الممكن تط يقها

في قطا الهيئات والسلطات المحلية ،حيث نيتم ذلك من خالل انت راض األ بيات ،وجمع الم لومات ،والمنهجيه
المتب ة ،وما نتتوص إليه من نتائج وتوصيات نترك مرج ً ا مسا ًدا للباحثين في مجال السيانة ال امة الحضرية

ارك

ام ،وإ ارة الهيئات المحلية ارك خاص ،كما نتسا م ل

احتياجات المواطنين.
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إيجا

يئات محلية يمقراطية وف اله ت كس

 2.0مشكلة الدراسة

افتقار المجتمع الفلسطيني ارك

من جهة ،ااإلضافة إل تجا

ام ،والهيئات المحليه الفلسطينية المستهدفة ارك خاص ،لمؤشرات الحكم الصالح
وإ مال القائمين ل الهيئات المحلية التبا القوا د ال لمية الحديثة ،ومبا ئ الحكم

الصالح في إ ارة وتسيير م الهيئات المحلية ،وال ي ى إل كثير من المراك  ،والتي يمكن تلخيصها اما يلي:




الهيئات المحلية ال ارئهم لتحديد حاجاتهم ومتطلباتهم.

ض ع مراركة المواطنين في صنع القرار ،وتجا

ض ع اإلمكانيات المالية والفنية واإل ارية ،ااالضافة ال

دم القدرة ل توظيف الموار و دم انتدامتها.

ض ع مواصفات الكا ر اإل اري والفني ،و ضاء الهيئات المحلية الفلسطينية والقائمين ليها.

م مخططات هيكلية لمناطق ال ناء ،وإصدار التراخيص



محدو ية م الهيئات المحلية الفلسطينية ل



غياب تط يق الهياك التنظيمية في الهيئات المحلية وتحديدا في المجالس القروية والمحلية.

لألبنية و ملية جمع مستحقات الميا والكهرباء والض ع في األ اء التطويري.

 2.0فرضيات الدراسة
تستند الدرانة ال فرضية نانية و ي ان كاس قلة و ي الهيئات المحلية ،و دم ا راكها أل مية تط يق مفهوم الحكم
الصالح فيها ل ا ائها للمهام المنوط بها ،وبالتالي انخفاض جو ة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 3.0مصادر الدراسة
ا تمدت الدرانة ل


د من المصا ر في تنفي ا كما يلي:

الجزء المتعلق بالبيانات :ا تمدت الدرانة ل ال يانات التي تم جم ها من الهيئات المحلية بوانطة فريق
ال م الميداني ،الممث للمؤنسات الرريكة في المررو  ،وبإشراف مؤنسة ت او لح الص ار  ،ك لك ال
ال يانات المتوفرة لدى مؤنسات اخرى مث الجها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني.



الجزء المتعلق بالمعلومات :ا تمدت الدرانة ل األ بيات المتوفرة في المكتبات وإالنترنت حول موضو
الحكم الصالح ،وتلك ال يانات المتوفرة لدى مؤنسة ت او لح الص ار .

 3.0منهجية الدراسة
القسم االول :آليات اعداد االستبيان
ا مراج ة اال بيات في مفهوم الحكم الصالح ارك

ام وماهية المركلة التي نت الجها الدرانة ،فقد ا تمدت الدرانة

ل نب ة مؤشرات رئيسية ت ر ن الحالة التطويرية التي تحتاجها الهيئات المحلية من اج االرتقاء اأ ائها.
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وبناء ل

المؤشرات تم تحديد مجمو ة من االنئلة لك مؤشر ،و ليه بنيت االنتبانة االولية ومن ثم تم رضها

ومناقرتها ل مجمو ة مجمهو ة الباحثين الميدانيين من المؤنسات الرريكة في مررو الحكم الصالح ،اضافة ال
ذلك تم رضها ومناقرتها مع مختصين من و ارة الحكم المحلي ،وبناء ل ذلك تم ت دي وتطوير االنت يا اإضافة
د االنئلة ( )002مو ة ل

او ح ف او ت دي ا ض االنئلة في ك مؤشر حت تحقق الغاية من وجو ا وكا
المؤشرات السب ة.

و ند انتكمال ا دا االنت يا تم وضع او ا لك من االنئلة ل ا يكو مجمو االو ا في ك مؤشر و مئة
( )011المة ،وحت تكو االجااات م

ة وذات مصداقية وض ت ا ض االنئلة الختبار انئلة اخرى اضافة ال

ذلك تم اختيار مجمو ة من االنئلة و د ا ( )23نؤال ت

امرفقات ند تث ت صحة االجااة.

وب د ذلك تم بناء ال رنامج المحونب ( )Online surveyاالنت يا االلكتروني حيث ي كس االنت يا الورقي.
وب د تركيب ال رنامج ل الموقع االكتروني ( ،)www.tawoon4youth.netتم تدريب فريق الباحثين الميدانيين من
المؤنسات الرريكة ل آليات انتفاء االنت يا وكيفية الت ام مع ا خال ال يانات ل

ال رنامج المحونب ارك

مباشر في الهيئات المحلية لضما المصداقية والرفافية في ملية انتيفاء االنت يا  ،احيث تطلع الهيئات المحلية ل
النتائج االولية امجر االنتهاء من انتيفاء االنت يا .

القسم الثاني :آليات اعداد قاعدة البيانات والبرنامج المحوسب ()Online Survey
يرم

القسم ل توضيح متطلبات إ دا قا دة ال يانات وك لك مواصفات

القا دة ،وما تحتويه من ممي ات،

وقدرة ل إ ارة مررو قياس مؤشرات الحكم الصالح الرئيسية لدى الهيئات المحلية في فلسطين ،و يضا المواصفات
التقنية لقا دة ال يانات ومجال انتخدامها و ميتها.
إ بناء قا دة بيانات محونبة ،وموقع الكتروني لجمع الم لومات ،وتخ ين ال يانات ،يسا د ل تسهي وتسريع وضبط
وإ ارة ملية تحديد المؤشرات ارك محونب ومنظم ،مما ي يد من كفاءة ونر ة تحلي ال يانات ،وانتخالص النتائج،
وبناء التوصيات التي تؤ ي ال تحديد مكامن الخل في تط يق مبا ئ وم ايير الحكم الصالح في الهيئات المحلية،
وتحديد وبناء آليات التدخ السليم من اج تصويب وتنمية م

الهيئات ،مما ين كس ل ت ي مفهوم الالمرك ية

في إ ارة شئو المواطنين افا لية وكفاءة تضمن يمومة نير ال م لتحقيق التنمية المستدامة.
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يشمل برنامج إدارة معلومات قياس مؤشرات الحكم الصالح المحوسب على:
 .0قاعدة البيانات تحتوي على:


حفظ بيانات المؤشرات التي تقيس مدى تط يق م ايير الحكم الصالح في الهيئات المحلية.



حفظ م لومات الجهات المستهدفة.



حفظ بيانات الرركاء المنف ين ل ملية جمع الم لومات من الفئات المستهدفة.

 .5صفحات الكترونية:


صفحة ت ريف االمررو  ،والهدف ال ام وا مية المررو .



صفحة خول للرركاء ،تحتوي ل ( م لومات الرركاء ،لي إلنتخدام انتبانة قياس المؤشرات ،رااط لتنفي
االنتبانة الكترونيا).



صفحة النموذج االلكتروني إلنتبانة قياس مؤشرات الحكم الصالح.



صفحة لحفظ وت دي وح ف م لومات الجهات المستهدفة.



صفحة خول للقائمين ل المررو (مؤنسة ت او ) ،من اج انترجا وتحلي ال يانات وإ دا التقارير.

 .6المميزات:


قا رة ل حفظ كم ك ير من الم لومات.



نهلة ال تحتاج ال برامج او وات مساندة النها تدار من خالل موقع الكتروني.



مرك ية جمع الم لومات وحفظ ال يانات.



مرنة يكمن انتخدامها مباشرة من خالل الموقع في حال وجو اتصال االربكة الدولية للم لومات (االنترنت)
او في حالة دم انقطا االتصال االربكة الدولية للم لومات (االنترنت).



قا رة ل انترجا الم لومات ارك منظم يسه الت ام م ه.



قا رة ل اخراج ال يانات اأشكال مختلفة ()SPSS, Excel, Word, PDF

 .2المؤشرات االساسية التي ستشملها دراسة اداء مؤشرات الحكم الصالح:


مؤشرات الن ا ة



مؤشرات الرفافية



مؤشرات المساءلة وتط يق القانو



مؤشرات االنتجااة لحاجات المجتمع المحلي



مؤشرات مراركة المجتمع في صنع القرار



مؤشرات االنتقاللية والالمرك ية



مؤشرات الكفاءة والف الية.
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 3.0مراحل تنفيذ الدراسة
الشكل التالي يوضح مراحل تنفيذ الدراسة:
شكل  :0مراحل تنفيذ الدراسة

• تحديد األهداف.
• إالط ع مل األدايات.
• تحديد المؤ رات.

• تصميم االستمارة.
• تصميم قاعدة البينات.
• تجربةةةة القاعةةةدة مةةةن خةةةالل
موقةةع الكترونةةي Online
.Survey

التخطيط
واالعداد

التقييم وبناء
التدخالت

التصميم

التنفيذ
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• إصدار الدراسة.
• إط العمل اها معق ع ل
ار ة اطنية.
• اناء التعد ت ال ممعة انعا ًء
مل النتائج.

•تدريب فريق العمل الميداني.
•جمععا الايانعععات معععق ععع ل فعععر
العمعععلم اماا عععرا ملععع الما عععا
االلكتراني .Online Survey
•تحليل الايانات ااست راج النتائج
االتاصيات.

 3.0التغطية الجغرافية للدراسة
تغطي الدرانة  08يئة محلية ،مو ة ال  1محافظات في الضفة الغربية ،و ي (محافظة الخلي  ،محافظة رام الله،
محافظة القدس ،محافظة جنين ،محافظة نلفيت ،محافظة قلقيلية) والجدول التالي بي ن تو يع الهيئات المحلية حسب
المحافظة:
جدول  :0توزيع الهيئات المحلية حسب التجمع والمحافظة
تصنيف الهيئة المحلية

الرقم

اسم المحافظة

نسبة تمثيل المحافظة في عينة الدراسة

.0

بلدية

القدس

.0

مجلس قروي

القدس

.5

بلدية

الخلي

.3

بلدية

الخلي

.4

بلدية

الخلي

.2

بلدية

الخلي

.1

بلدية

الخلي

.8

بلدية

الخلي

.9

بلدية

الخلي

.01
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الفص الثاني
المدخل النظري
 0.5الحكم الصالح

1

الحك ددم ي ر ن ممارنة السلطة السيانية وإ ارتها لرئو المجتمع وموار  ،وتوجيه تطور االقتصا ي واالجتما ي،
ليرم مؤنسات الدولة الدنتورية من نلطات تنفي ية وترريعية وقضائية ،ااإلضافة إل

منظمات المجتمع المدني

والقطا الخاص.
والحكدم الصدالح و الحكم الرشيد حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الت او االقتصا ي والتنمية و قيمة
تضبط ممارنة السلطة السيانية ااتجا تنموي يلت م بتطوير موار الدولة ونمو ا ،طويلة األمد ل

جيال مت د ة ،و و

الحكم ال ي يوفر الن ا ة والمساءلة ،بوانطة الناس ،ويضمن احترام المصلحة ال امة ،ويستهدف في النهاية تحقيق
مصلحة موم المجتمع ،كما ا الحكم الصالح و نصر قوة للدولة  ،فهو يوفر بيئة من الممي ات الحسنة ،تحقق
الررعية ،وتوفر الحرية إلنراء منظمات المجتمع المدني ،ترتقي االمجتمع وتف

المراركة االيجابية في الحياة ال امة،

وتد م حرية الت ير ،تضمن وجو هياك ونظم قانونية وترريعية ثابتة و ا لة ،وت تمد الرفافية والن ا ة والمسائلة ،وحكم
القانو في م ك اإل ارات ،وتحقق الت او المثمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
ي ت ر موضو التنمية من بين م المواضيع التي تلق ا تمام الباحثين في الميا ين السيانية واالقتصا ية واالجتماعية،
ل لك ا ت رته المنظمات الدولية و ل رنها يئة األمم المتحدة في ام 0981حقا مكرنا لدى الر وب كغير من

الحقوق األخرى.
تس

2

الدول ال تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من ج االنتمرار في التقدم الحضاري في الدول المتقدمة والمحافظة

ليه ،وتس

الدول النامية للحاق بركب الحضارة والتقدم ومن ج ذلك تس

الدول المختلفة ال

تطوير بنيتها

السيانية واالقتصا ية واالجتماعية والتقنية ،من اج االنتمرار في التنمية المستدامة ،ومن اج ذلك البد من ربط
مفهوم التنمية االحكم الرشيد (الصالح) ،حيث ا الحكم الرشيد مرتبط ارتباطاً وثيقاً اأرب ة ا ا و ي الب د السياني،
واالقتصا ي ،والجتما ي ،والتقني.

3

من نا تنبع مية الحكم الرشيد (الصالح) في تحقيق التنمية ،التي تطمح اليها كافة الدول النامية والمتقدمة في ال الم،
حيث

تط يقها يحتاج الت رف ل مفهومه ،وخصائصه ،واا ا  ،وآلياته ،والم ايير التي يرتك

ليها).

إ الردفافية ،والن ا ة ،والمسداءلة ،وحكم القانو  ،مقومات ندداندية من مقومات الحكم الصددالح ال ي يرددك شددرطا مسددبقا
من شروط تحقيق التنمية ،فهي مفاهيم متصلة تضمن ك منها األخرى ،فالرفافية تضمن التدفق الحر للم لومات وفق

1

جمعية الرفافية الكويتية ،5101 ،الحكم الصالح الطريق ال التنمية

2

مقياس التنمية والحكم الراشد "إشكالة التنمية والحكم الراشد في الج ائر" –كلية الحقوق وال لوم السيانية – و ارة الت ليم ال الي والبحث ال لمي

3

نفس المرجع السابق نالع ال كر.

– جام ة نطيف 5إ دا االنتاذ حري ي كرياء.
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المبا ئ القانونية ،وب لك تقي من األخطاء في ال م الحكومي ،ومن ند د ددوء تقدير الموار  ،وتسد د ددا د اإل ارات الحكومية
ل ضد ددبط موا ناتها اما يحقق اند ددتثمار فض د د للمال ال ام ،والن ا ة ي الب د ن السد ددوء وترك الر د د هات ،و ي من
مدة الحكم الصدالح ،ف ناء مؤندسات ن يهة يؤ ي إل تقديم خدمات ذات كفاءة الية وفا لية ك يرة ،ويخلق الثقة لدى

الجمهور ،ما المس دداءلة فت رف ل

نها الطلب من المس ددئولين تقديم التوض دديحات الال مة ألص ددحاب المص ددلحة حول

كيفية اندتخدام صدالحياتهم وتصريف واجباتهم ،واألخ ااالنتقا ات وتل ية المطالبات وتحم المسئولية ن دم الكفاءة

و المس ااألمانة والن ا ة ،وحكم القانو اا تبار يحمي حقوق ك فر من ف ار المجتمع ،وُيتيح السد د د د د د د ي للمر د د د د د دداركة
خول جميع المواطنين ضدما حقوقهم ومتاا ة مصددالحهم،
واإلنصداف والحماية ،كما انه التدبير ال ي يضدمن قيام ّ
آلية تُ ّ
و ا يقو نا إل الحاجة إل تكريس ثقافة احترام القانو  ..ال ي يفضي إل ت ي قيم المواطنة الصالحة.

 5.5مفهوم الحكم الرشيد (الصالح)
التعريف في اللغة:
"من صفات الله (

وج )

جاء في "لسا ال رب" البن منظور ما ُيمكن ُيستدل اه ل م ن الحكم الرشيد
الحكم والحاكم .ام ن و القاضي يحكم األشياء ويتقنها .وقي حكيم ذو الحكمة ي م رفة فض األشياء اأفض
ال لوم  ،وبم ن قا ر ليه  .حكمت ام ن من ت  :قي الحاكم بين الناس  ،ألنه يمنع الظالم ن الظلم  .ص

الحكومة ر الرج

ن الظلم ،والحكم :و القضاء وجم ه حكام  ،حكم  :قض  ،والحاكم منف الحكم".

ضاء)
وفي القاموس المحيطُ :
(الح ْك ُم ،االضم :الَق ُ
"ح َك َم" َب ْيَن ُه ْم َي ْح ُك ُم ِا َّ
"ح َك َم" َل ُه َو َح َك َم َ َل ْي ِه)
وفي مختار الصحاح ("اْل ُح ْك ُم" اْلَق َ
"ح ْك ًما" َو َ
الض ِّم ُ
اء َوَق ْد َ
ضُ

التعريف اصطالحا:
الحكم و ما تف له الدولة  ،والحكم الرشيد و ما يجب
ي إ ارة الدولة  ،إال

المفهوم احاجة إل

تف له الدولة  .و ل الرغم من اإلتفاق ل مفهوم الحكم ،

مفهوم الحكم الرشيد كثر تحدياً ( )Landman and Hausermann, 2003إذ

تأصيله ،وقيانه ،والتحقق منه ،وتحديد ا ا

ومكوناته ،للوصول إل

مفهوم

ملياتي له

( . )Avellaneda, 2006فهناك ال ديد من االجتها ات في ت ريف الحكم الرشيد  ،وذلك ائد إل اختالف ا ا
المفهوم السيانية واالقتصا ية واالنسانية .

ا
ا

4

نالك ت ريفات مختلفة للحكم الرشيد تب ا للمستوى السياني واالقتصا ي واالجتماعية والتقني ،ال ي تس

ال تحقيقة

اي منظمة او مؤنسة او ولة ،و ا ي تمد ل المنطلق الفكري ال ي تتخ تلك المؤنسات او المنظمات او الدول،
ومن نا فقد اخترنا رض مفهومين ومن ثم لخصنا كالتالي:

لمستدامة في الدول ال ربية – احث مق ول للتقديم إل المؤتمر ال المي التانع لإلقتصا والتموي
 4ثر الحكم الرشيد ل التنمية اإلقتصا ية ا ُ
اإلنالمي ( )ICIEFحول النمو وال دالة واإلنتقرار من منظور إنالمي  . -محمد محمو ال جلوني
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 تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 5115
ويد م ويصو رفا اإلنسا  ،ويقوم ل تونيع قدرات البرر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم

" و الحكم ال ي ي

االقتصا ية واالجتماعية والسيانية ،ويس
مصالح جميع ف ار الر ب"

إل تمثي كافة فئات الر ب تمثيال كامال ،وتكو مسئولة مامه لضما

5

 تعرف البنك الدولي:
" التقاليد والمؤنسات التي من خاللها تتم ممارنة السلطة في الدو ل من ج الصالح ال ام "

6

ويمكن تعريف الحكم الرشيد (الصالح) :و ال ي يتضمن حكما يمقراطيا ف اال ،ونيتند ال

والمحانبة ،ويس

المراركة والرفافية

ال رفا االنسا  ،وتحقيق ال دل اسيا ة القانو والمساوة وتكافؤ الفرص بين اف ار المجتمع ،ضمن

اطار السياني واالقتصا ي واالجتما ي بب د ا التقني.

 6.5معايـير الحكـم الصـالح
ا اختالف مفهوم الحكم الرشيد(الصالح) من ت ريف ال اخر ،ي كس ط ي ة الفكر (السياني واالقتصا ي واألجتما ي)
التي نب ت منه وذلك نين كس ل آليات ال م االحكم الرشيد(الصالح) وم ايير من ت ريف ال اخر كما ذكرنا
نالفا في ت ريفه.
تباين آليات الحكم الراشد و م ايير بتباين الجهات والمصالح ،فال نك الدولي يرك

االقتصا ي ،في حين

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يرك

ل االنفتاح السياني.

ل

ما يحف النمو واالنفتاح

7

نذكر هنا بعض المعايير حسب كل تعريف:
البنك الدولي:
(المراركة والمساءلة ،اإلنتقرار السياني وغياب ال نع ،ف الية الحكومة ،جو ة الترريع ،نلطة القانو  ،مراقبة الفسا

ومحاربته).

8

 5تقرير التنمية االنسانية ال ربية لل ام " 5115خلق الفرص لألجيال القا مة" –برنامج االمم المتحدة االنمائي –  UNDPالمكتب االقليمي للدول
ال ربية.

6
7

تقرير ال نك الدولي حول مؤشرات الحكم الصالح ل ام .5101

مقياس التنمية والحكم الراشد "إشكالة التنمية والحكم الراشد في الج ائر" –كلية الحقوق وال لوم السيانية – و ارة الت ليم ال الي والبحث ال لمي

– جام ة نطيف 5إ دا االنتاذ حري ي كرياء.

8
المستدامة في الدول ال ربية – احث مق ول للتقديم إل المؤتمر ال المي التانع لإلقتصا والتموي
ثر الحكم الرشيد ل التنمية اإلقتصا ية ُ
اإلنالمي ( )ICIEFحول النمو وال دالة واإلنتقرار من منظور إنالمي  . -محمد محمو ال جلوني.
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
(حكم القانو  ،الرفافية ،االنتجااة ،بناء التوافق ،المساوة ،الف الية والكفاءة ،المساءلة ،الرؤية االنتراتيجية)

كما انه وباإلضافة ال ما ن ق ،وحت نت رف ل

ي حكم في ي ولة،

9

و حكم صالح م ال ..فالبد

نالحظ

وجو األمور التالية:
 مأسسة اإلصالح:
إ اإلصالح في الدولة ليس منهج فر  ،مسؤوالً كا
وينحسر اغيااه ،ب

ير و حت رئيس مجلس و راء ،فيتقدم اإلصالح بوجو ،
و و اً

و منهج حكم و م مؤنس ،ونظام مستقر ،ولوائح مطبقة ..وحينما يكو اإلصالح م لقاً ل

وجو ف ار  ،فإ الحكم لم ي لغ رجة الرشد ا د.
 الرؤيـة اإلسـتراتيجية :
تتحد الرؤية التنموية من ق

مؤنسات المجتمع والدولة ،من خالل منظور ا يد المدى ل ملية التطوير المجتم ي والحكم

الصالح والتنمية البررية ،مع توفير الوضوح في رنم ال دائ واختيار األفض من بينها ال ي يأخ ااال تبار المتغيرات
المحلية والدولية الحالية والمستق لية.
 المشـاركة:
مراركة جميع الرجال والنساء في إ ارة شؤونهم ل حد نواء ،لهم الصوت المسمو والمؤثر في اتخاذ القرار ،ومث
المراركة الوان ة م نية ل قا دة شرعية حقوق اإلنسا التي تضمن حرية الت ير واالجتما .
 حكـم القانـون:
تط يق األطر والنصوص القانونية اصورة ا لة ،وبدو ي إقصاء بين ف ار المجتمع ،وبرك يرتق صوله من قوانين
السالمة ال امة واألمن المجتم ي وحقوق اإلنسا اما يحقق ولة القانو والمؤنسات.

 9تقرير التنمية االنسانية ال ربية لل ام " 5115خلق الفرص لألجيال القا مة" –برنامج االمم المتحدة االنمائي –  UNDPالمكتب االقليمي للدول
ال ربية.
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 الشـفافية:
ضما التدفق والتبا ل الحر للم لومات ،احيث تصبح المؤنسات وم امالتها وحساااتها متاحة اصورة مباشرة ل وي
الرأ  ،و يتم توفير م لومات كافية وشاملة ن اء المؤنسات ال امة والخاصة ،كي يمكن متاا تها ومراق تها.
 الخدمـة للجميـع:
جا ية المؤنسات ال امة والقائمين ليها لخدمة الجمهور و انتثناء ،وال إاطاء ،مع جو ة الية للخدمة.
 المصلحـة العامـة:
التوجه نحو تحرى إجما وانع حول مصلحة الجميع ،والتونط فيما بين المصالح للوصول إل إجما ك ير حول ماذا
ي ني النفع ال ام للوطن والنفع ال ام للجما ات المحلية؟ وما ي اإلجراءات المتخ ة لتحقيق ذلك؟
 المسـاواة في تكافـؤ الفـرص:
ال دل االجتما ي لجميع المواطنين (رجاالً ونساء) فتكو لديهم الفرص الحياتية لتحسين وضا هم ،مع وضع نيانات
ذات ولوية النتهداف تحسين وضا الفئات المحرومة ،من ج ضما إشبا حاجاتهم األنانية وضما

منهم

المجتم ي.
 تحقيـق حاجـات الجمهور:
تنفي المراريع التي تل ي وتحقق حاجات الجمهور ،مع االلت ام األكيد والصارم بتوظيف الموار الوطنية االرك األمث
والرشيد ،في ضوء م ايير :


االقتصددا  :تقلي التكلفة مع م ار اة الجو ة.



الكف دداءة :حسن انتخدام الموار اكفاءة للحصول ل



الف الي ددة :إنجا األ داف في ضوء النتائج المرجوة والمحققة ل م ما.

 المساءلة :

31

فض المخرجات كما ونو ا اأق المدخالت.

وجو نظام متكام للمحانبة والمساءلة السيانية ،وإمكانية تط يق
الدولة.

32

ا النظام ل

جميع متخ ي القرار ،في إطار

الفص الثالث
النتائج

 0.6واقع الهيئات المحلية في فلسطين

10

تمث الهيئات المحلية الحكومات الف لية ل ارض الواقع في التجم ات السكانية ،ل لك من الضرورة توفير ال يانات
والم لومات الال مة حول الواقع االجتما ي والخدماتي واالقتصا ي ،ل مستوى ك

يئة محلية ،حيث ومن خالل

رانة قياس واقع مؤشرات الحكم الصالح في الهيئات المحلية ،يتم توفير بيانات حول ا اء تلك الهيئات في الجوانب
المختلفة.
عدد السكان
يقدر د السدكا في فلسددطين في منتصدع ال ام  2015حسددب التقديرات اإلحصدائية حوالي  4,682,467فر اً ،منهم
 2,862,485فر اً في الضفة الغربية ،مقاب  1,819,982فر اً في قطا غ ة.11
عدد التجمعات السكانية
حسب الت دا ال ام للسكا والمساكن والمنرآت  5117في فلسطين ،فقد بلغ د التجم ات السكانية  227تجم اً

نكانياً ،منها  256تجم اً نكانياً في الضفة الغربية ،و 99تجم اً نكانياً في قطا غ ة.

شكل  :5توزيع التجمعات السكانية في فلسطين حسب المنطقة5112 ،

 10الجها المرك ي لالحصاء الفلسطيني .5103 ،مسح التجم ات السكانية  :5103 -النتائج األنانية .رام الله  -فلسطين.
 11الجهام المركمي ل حصاء الفلسطينيم  .2115تقديرات مانية مل النتائج النهائية للتعداد العام للسكاق االمساكق االمن آتم  .2117رام
الله-فلسطيق.

33
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الضفة الغراية
طاع غما

524

الهيئات المحلية
نوع الهيئات المحلية:

بلغ د الهيئات المحلية في فلسطين  976يئة محلية ،مو ة حسب نو الهيئة بواقع  056مجلس ًا بلدياً ،و 01مجالس

محلية ،و 562مجلساً قروياً.12

شكل  :3توزيع الهيئات المحلية في فلسطين حسب نوع الهيئة المحلية

124

مجلس الدي
مجلس محلي

245

مجلس راي

10

 5.6مؤشرات الحكم الصالح
الهيئات المحلية حسب المحافظة
تتو

ينة الدرانة ال  8يئات محلية من محافظة الخلي  0 ،يئة محلية من محافظة رام الله 5 ،يئة محلية من

محافظة القدس و 3يئات من محافظة نلفيت 3 ،يئات محلية من محافظة قليقيلة و 0يئة محلية من محافظة جنين.

 12الجها المرك ي لالحصاء الفلسطيني .5103 ،مسح التجم ات السكانية  :5103 -النتائج األنانية .رام الله  -فلسطين.
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شكل  :4توزيع الهيئات المحلية الممثلة في الدراسة حسب المحافظة
10
8
8
6
3

4

3
2

1

2

1

0
محافظة جنين

محافظة قلقيلية

محافظة نلفيت

محافظة القدس

محافظة رام هللا

محافظة الخلي

نوع الهيئة المحلية
 %88.9من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانةد ي بلديات ( 01يئة محلية) ،و %00.0مصنفة مجالس قروية (5
يئة محلية).13
شكل  :2توزيع الهيئات المحلية الممثلة في الدراسة حسب تصنيفها

11.1
الدية
مجلس راي

88.9

عدد السكان في الهيئات المحلية
يقدر د السكا في الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة حسب االنقاطات السكانية في منتصع ام 5102
بد .14480,110

 13امارا الحكم المحليم  .2115امدا ايانات امارا الحكم المحليم 2115
 14الجهام المركمي ل حصاء الفلسطينيم  .2115تقديرات مانية مل النتائج النهائية للتعداد العام للسكاق االمساكق االمن آتم  .2117رام
الله-فلسطيق
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عدد اعضاء الهيئات المحلية
تضم الهيئات المحلية  505ضوا مقسم ًة ال  073من ال كور  39من االناث.

جدول  :5توزيع الهيئات المحلية حسب عدد اعضاء مجلس االدارة والجنس
الجنس
عدد االعضاء في الهيئات المحلية

المجموع

ذكور

اناث

عدد الهيئات
المحلية

 9ا ضاء

50

4

52

9

 00ضوا

75

04

88

2

 03ضوا

66

2

25

6

 02ضوا

94

6

42

9

المجموع

023

35

505

08

طريقة تشكيل الهيئات المحلية
 %55.6من الهيئات المحلية تم تركيلها

ر إالنتخااات %$44.4 ،تم تركيلها االتوافق.

شكل  :3توزيع الهيئات المحلية حسب طريقة تشكيلها في اخر انتخابات
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60
55.6
44.4
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ااالنت اب

االتاافق

مصادر التمويل
 %00.0من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة ،ت تمد ل تموي ذاتي ،في حين ا  %88.9من الهيئات المحلية
ت تمد ل تموي مختلط( ،ذاتي ،محلي ،اجن ي).
شكل  :3توزيع الهيئات المحلية حسب مصدر التمويل
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تمايل م تلط

88.9

تمايل ذاتي فقط
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مؤشر النزاهة
ارك

ام ناك تحسن واضح في مؤشرات الن ا ة لدى الهيئات المحلية خالل ال ام  5102مقارنة اال ام السابق ،5104

حيث بينت النتائج دم وجو تغيير في نسبة الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة فيما يت لق بتوفر انظمة مالية وا ارية،
حيث ( )%011من الهيئات المحلية يوجد لديها نظام ا اري ومالي مقر في ال امين  5104و ،5102في حين ارتف ت
نسبة الهيئات المحلية التي يوجد لديها هيك تنظيمي من  %93.8في ال ام  5104ال  %011في ال ام .5102
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 %43.7من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة ،ال يتوفر فيها لجنة توظيف في ال ام  ،5104حيث انخفضت النسبة
ال  %00.0في ال ام  ،5102كما ا  %18.7من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة ،لم يتم الكرع ن ال مم
المالية لأل ضاء فيها في ال ام  5104وانخفضت النسبة ال  %33.3في ال ام  ،%37.2 ،5102ال يوجد في نظامها
اليات للتأكد من توثيق ال مليات المالية في ال ام  ،5104حيث انخفضت النسبة ال  %00.0في ال ام .5102
كما بينت النتائج نه ال يتوفر نظام مكتوب ،ينظم ال م ااإل فاءات للمواطنين في  %43.8في ال ام  5104من الهيئات
المحلية الممثلة في الدرانة مقارنة مع  %33.3في ال ام  ،5102و دم توفر نظام للتحصيالت في  %30.5من الهيئات
المحلية في ال ام  5104مقارنة مع  %57.8في ال ام .5102

شكل  :3النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات النزاهة لدى الهيئات المحلية الممثلة بالدراسة5102-5102 ،
100
100
100
100
93.8
100
81.3
88.9

اجاد نظام مالي
اجاد نظام اداري
اجاد هيكل تنظيمي
اجاد اليات للتاكد مق مااميد تنفيذ الم اريا
62.5

88.9

اجاد اليات للتاكد مق تاثيق العمليات المالية

56.3
88.9
87.5
83.3
87.5
83.3
68.8
2014
72.2
2015
66.7

اجاد لجنة تاظيف
اجاد اليات للتاكد مق التنسيق ايق اال سام
اجاد اليات للتاكد مق جادا المااد
اجاد نظام مكتاب ينظم التحصي ت

56.3

اجاد نظام مكتاب ينظم االمفاءات
31.3

66.7
100

90

80
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يتم الك ف مق الذمم المالية
30
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20
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وفيما يت لق بوضع النساء في الهيئات المحلية ،فقد بينت النتائج ايضا وجو تحسن في

المؤشرات %21.1 ،من

الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة ال تررك النساء من ضائها في إ ارة مررو و برنامج/او ااحدى اللجا في الهيئة
في ال ام  ،5104حيث انخفضت النسبة ال  %00.0في ال ام  ،5102وك لك  %80.5من الهيئات المحلية الممثلة
في الدرانة ال يتم تكليف النساء ااإلش ارف او تولي حد المناصب الرئيسية فيها خالل ال ام  ،5104وانخفضت ال
 %33.7في ال ام .5102
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شكل  :3النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات النزاهة (دور النساء في الهيئات المحلية) لدى الهيئات المحلية
الممثلة بالدراسة5102-5102 ،

50.0
كلفت احدى النساء ااحدى اللجاق في الهيئة
88.9

2014
2015
18.8
تم انت اب احدى النساء لتالي احد المناصب الرئيسية
66.7

100

80

60

40

20

0

مؤشرات الشفافية:
ترير النتائج حسب الرك ( )01الم ين ا نا ال ضرورة ا طاء قدر ك ر لموضو الرفافية في الت ام مع ال طاءات،
وإشراك الجهات الم نية ند فتحها ،حيث ا  %30.5من الهيئات المحلية الممثلة االدرانة فا ت ا دم اشراك اخرين

في فتح ال طاءات في ال ام  ،5104في حين بلغت النسبة  %21في ال ام  5102من الهيئات المحلية ال ترارك ممثلين
ن المجتمع المحلي في فتح ال طاءات.
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 %37.2من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة فا ت اأ جلساتها غير مفتوحة في ال ام  ،5104وانخفضت النسبة
ال  %00.0في ال ام  ،5102ك لك ضرورة
الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة ال تتبع

تكو الق اررات م نية ل م د التصويت ،حيث

 %21.3من

الطريقة في ال ام  ،5104وانخفضت النسبة ال  %57.8في ال ام

.5102
كما بينت النتائج ا  %30.5من الهيئات المحلية في ال ام  5104ال تنرر تقارير ا المالية واال ارية ارك

وري و لني،

في حين انخفضت ال  %01.7في ال ام .5102

شكل  : 01النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات الشفافية لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدراسة5102-5102 ،
93.8
94.4
100.0

تنرر الهيئة تقارير ا المالية واإل ارية وت و اي جهة االم لومات الال مة
ت قد الجلسات ارك

94.4
62.5

وري

الجسات مفتوحة

88.9
68.8

تنرر الهيئة تقارير ا المالية واإل ارية ارك

83.3
43.8

وري و لني

تتخ الق اررات االتصويت

83.3
2014

68.8
66.7

توفر صفحة الكترونية

2015

68.8

يرارك في فتح ال طاءات ممثلين ن المجتمع المحلي

50.0
100.0

80.0

60.0

40.0

0.0

20.0

مؤشرات المساءلة وتطبيق القانون:
ترير النتائج ال وجو تحسن في مؤشرات المساءلة وتط يق القانو  ،فقد ارتفع في مؤشر انتالم الركواى ،حيث كانت
النسبة  %18.8في ال ام  ،5104لتص ال  %75.5في ال ام  ،5102وقد بينت النتائج ايضا تحسن في مؤشر تقديم
تقرير ورية من ق

الموظفين واالقسام للمسؤول المباشر ،حيث كانت النسبة  %21.1في ال ام  ،5104لتص ال

 %11.7في ال ام  ،5102في حين ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي ال ت قد اجتما ات ورية مع المواطنين من
 %1.5في ال ام  5104لتص ال  %55.5في ال ام  ،5102في حين تحسن المؤشر ال ي يت لق بوجو نظام شكاوى
ارك طفيف ،حيث انخفضت النسبة من  %52.1في ال ام  5104ال  %00.0في ال ام .5102
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شكل  :00النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات المسائلة وتطبيق القانون لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدراسة،
5102-5102

93.8
مقد الهيئة الجتمامات دارية ما المااطنيق يتم فيها االستماع لل كااى

77.8
75.0
اجاد نظام كااى مكتاب

88.9
68.8
يتم است م ال كااى ا كل مكتاب

72.2

2014
2015

50.0
تقديم تقارير دارية مق ال الماظفيق ااال سام للمسؤال الماا ر

66.7
100.0

80.0

60.0

40.0

0.0

20.0

مؤشرات االستجابة لحاجات المجتمع:
بينت النتائج

ناك تحسن في ا ض مؤشرات االنتجااة لحاجات المجتمع في ال ام  5102مقارنة اال ام 5104

مقاب تراجع في ا ض المؤشرات االخرى ،حيث ا  %88.9من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة ،افا ت اا خدماتها
تفي االغرض ولكنها تحتاج ال تطوير في ال ام  ،5102مقارنة مع  %43.8في ال ام  ،5104كما يالحظ ارتفا نسبة
الهيئات المحلية التي افا ت اانها تؤ ي خدماتها وفقا لحاجات المجتمع من  %18.8في ال ام  5104ال  %88.9في
ال ام .5102
فيما يت لق بب ض المعيقات التي ت يق م الهيئات المحلية وتؤثر ل ا ائها لمهامها ،فقد اشارت النتائج ال ارتفا
نسب الهيئات المحلية التي ت اني من مث

ال قبات ،فقد ارتف ت النسبة فيما يت لق اقلة الموار البررية المتخصصة

من  %15.2في ال ام  5104لتص ال  %11.5في ال ام  ،5102في حين ارتف ت النسبة فيما يت لق اقلة الموار
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المالية من  %37.2في ال ام  5104لتص ال  %11.7في ال ام  ،5102ك لك فيما يت لق ا د ت او المجتمع
المحلي ،فقد ارتف ت النسبة من  %30.3في ال ام  5104لتص ال  %38.9فيال ام  ،5102اال ا

ناك تحسن في

مؤشر قلة الخ رة ،فقد انخفض من  %43.8في ال ام  5104ال  %57.8في ال ام .5102
 %18.8من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة فا ت بوجو شكاوى من المواطنين ،اس ب تأخر ا ض الخدمات او
ان دامها رغم كونها من صلب م الهيئة في ال ام  5104وقد انخفضت النسبة ال  %22.1في ال ام  ،5102وفيما
يت لق بتوفير ائرة خدمات للجمهور للتواص م هم والت ام مع طلباتهم وتل يتها ،حيث

ناك  %21.3من الهيئات

المحلية الممثلة في الدرانة يتوفر فيها ائرة خدمات للجمهور في ال ام  5104مقاب  %11.9في ال ام .5102
شكل  :05النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات االستجابة لحاجات المجتمع لدى الهيئات المحلية الممثلة في
الدراسة5102 -5102 ،

68.8

تادية ال دمات افقا لحاجات المجتما

88.9
43.8

ال دمات تفي االغرض الكق تحتاج ال تطاير

88.9
56.3
66.9
62.5
66.7

2014
2015

اجاد دائرا دمات جمهار
لة الماارد الا رية المت صصة

37.5

لة الماارد المالية

66.7
68.8

اجاد كااى مق المااطنييق اساب تا ر ال دمات اا انعدامها

55.6
31.3
38.9
43.8
27.8
100

80

60

40

مدم تعااق المجتما المحلي
لة ال ارا

0

20

مؤشرات االستجابة لحاجات المجتمع لدى الهيئات المحلية والمتعلقة بإشراف وإدارة ودعم الهيئة لبعض المرافق
في التجمع
يتضح من النتائج ا

ناك ض ع في ا اء الهيئات المحلية فيما يت لق ااالشراف او ا ارة ا ض المرافق المهمة

للمجتمع المحلي ،حيث ا  %00.0من الهيئات المحلية فقط في ال ام  5102تررف او تدير مأوى لل ج ة او بيت
مسنين ،و %01.7تررف او تدير رياض اطفال وحضانات %33.3 ،تررف او تدير مراك تا ي صحي ونفسي
ومراك نسويه ومراك امومه وطفولة ،و %44.4تررف او تدير مرك ل وي االحتياجات الخاصة.
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قد ي و الس ب ال انخفاض نسبة المؤشرات المرار اليها ا ال و دم وجو ر اية لها من ق
ي و ال تولي ر ايتها من ق

الهيئات المحلية ،قد

مؤنسات حكومية او يئات ا لية اخرى ،وا الهيئات المحلية ليست جهة االختصاص

الرئيسة له المرافق ،حيث يتضح من النتائج المت لقه بد م الهيئات المحلية لنفس المرافق ،يتضح ا الهيئات المحلية
تقدم الد م له المرافق في الوقت ال ي ال تقوم ي بتولي الر اية ارك رئيسي لتلك المرافق.
شكل  :03النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات االستجابة لحاجات المجتمع لدى الهيئات المحلية الممثلة
في الدراسة والمتعلقة بإشراف وإدارة الهيئة لبعض المرافق في التجمع
ت رفم تدير حدائق مامة امراكم ترفيهية ارياضية

55.6

ت رفم تدير مركم لذاي االحتياجات ال اصة

44.4

ت رفم تديرم تدمم مراكم لل ااب ااالطفال

38.9
33.3

ت رفم تدير مركم تاهيل صحي انفسي

33.3

ت رفم تديرمراكم نساية

33.3

ت رفم تدير مركم امامة اطفالة
ت رفم تدير رياض اطفال احضانات

16.7

ت رفم تدير مااى للعجما اا ايت للمسنييق

11.1
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شكل  :04النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات االستجابة لحاجات المجتمع لدى الهيئات المحلية الممثلة في
الدراسة والمتعلقة بدعم الهيئة لبعض المرافق في التجمع

تدمم مراكم لل ااب ااالطفال

55.6
50.0

تدمم حدائق مامة امراكم ترفيهية

50.0

تدمم مراكم نساية
تدمم رياض اطفال احضانات

44.4
38.9

تدمم مركم تاهيل صحي انفسي

38.9

تدمم مركم لذاي االحتياجات ال اصة
تدمم مركم امامة اطفالة

33.3

تدمم مااى للعجما اا ايت للمسنييق
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مؤشرات مشاركة المجتمع في صنع القرار:
تفيد النتائج ا

ناك تحسن في مؤشرات مراركة المجتمع في صنع القرار في ال ام  5102مقارنة اال ام  ،5104حيث

 %43.8من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة فا ت اانها تقوم ا دق ندوات وجلسات حوار مع المواطنين في
ال ام  5104وارتف ت النسبة ال  %83.3في ال ام  ،5102ك لك ارتف ت النسبة فيما يت لق بتنفي مراريع االرراكة مع
مؤنسات ا لية ورنمية من  %21.1في ال ام  5104لتص ال  %83.3في ال ام  ،5102وارتف ت نسبة الهيئات
المحلية التي ترك لجا مسا دة ومندوبي احياء من  %21.3في ال ام  5104لتص ال  %77.8في ال ام ،5102
و ناك ارتفا اخر في نسبة الهيئات المحلية التي تناقش المراربع مع المواطنين والمؤنسات من  %21.1في ال ام
 5104لتص ال  %75.5في ال ام .5102
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شكل  :02النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات مشاركة المجتمع في صنع القرار لدى الهيئات المحلية الممثلة في
الدراسة5102-5104 ،

43.8

مقد نداات اجلسات حاار ما المااطنييق

83.3
50.0

تنفيذ م اريا اال راكة ما مؤسسات اهلية ارسمية

83.3
2014
2015

56.3

ت كيل لجاق مسامدا امندااي احياء

77.8
50.0

منا ة الم اريا ما المااطنييق االمؤسسات
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مؤشرات االستقاللية والالمركزية:
بينت النتائج ا مية ضما

حيث

دم تأثير التداخ بين الصالحيات مع جهات اخرى اطريقة نل ية ل ا اء الهيئة المحلية،

 %21.3من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة فا ت بوجو تداخ في الصالحيات في ال ام  5104مقاب

تدني طفيف في ال ام  ،)%22.1( 5102في حين ناك انخفاض في نسبة الهيئات المحلية التي افا ت بوجو حق
وصالحية لها في فرض او الغاء او ت دي الضراب ،فقد انخفضت النسبة من  %18.8في ال ام  5104ال %22.1
في ال ام  ،5102كما وانخفضت نسبة الهيئات المحلية التي افا ت بوجو
المي انية او الت دي

ور ال ضاء الهيئة في المصا قة ل

يلها من  %87.2في ال ام  5104ال  %83.3في ال ام  ،5102اما مؤشر الحق في وضع

نيانات امة ،فقد ارتف ت النسبة ارك طفيف من  %80.5في ال ام  5104ال  %83.3في ال ام  ،5102ك لك
ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي لديها صالحية في اقامة القات مع االطراف المختلفة من  %18.8في ال ام
 5104ال  %94.4في ال ام  ،5102ك لك ارتفا نسبة الهيئات المحلية التي لديها صالحية الحصول ل الموار
المختلفة من  %72.1في ال ام  5104ال  %88.9في ال ام .5102
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شكل  :01النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات االستقاللية والالمركزية لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدراسة،
5102-5102

68.8

ص حية ا امة م ات ما االطراف الم تلفة

94.4
75.0

ص حية الحصال مل الماارد الم تلفة
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56.3
55.6

اجاد تدا ل في الص حيات

68.8

اجاد الحق االص حية في فرض ضرائب اا الغاءها اا تعديلها
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مؤشرات الكفاءة والفعالية:
احسب النتائج ا  %22.1من الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة ،فا ت بوجو خطة للتدريب والتأ ي ك من ا ضاء

الهيئة ولموظفي الهيئة وذلك في ال ام  5102مقاب  %21.1في ال ام  5104لكال من ا ضاء وموظفي الهيئات ،
ك لك ضرورة إشراك ضاء وموظفي الهيئة المحلية في ورات تدري ية ،ل يا ة كفاءتهم وتأ يلهم ،حيث ا  %75.5من
الهيئات المحلية الممثلة في الدرانة فا ت اإشراك ك من اال ضاء والموظفين في التدريب %44.4 ،من الهيئات

المحلية افا ت بوجو اكتفاء في م الهيئة من حيث توفر الكا ر اال اري و %01.7من الهيئات المحلية افا ت بوجو
قيمة مضافة لأل ضاء السااقين من حيث الخ رة.
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شكل  :02النسب المئوية المتعلقة بمؤشرات الكفاءة والفعالية لدى الهيئات المحلية الممثلة في الدراسة،
5102
72.2

مراركة الموظفين في التدريب

72.2

مراركة اال ضاء في التدريب

55.6

وجو خطة للتدريب والتا ي ترم ا ضاء الهيئة

55.6

وجو خطة للتدريب والتا ي ترم موظفي الهيئة
وجو اكتفاء في م الهيئة من حيث الكا ر اال اري

44.4

وجو قيمة مضافة لال ضاء السااقين في الهيئة من حيث الخ رة
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 6.6نظرة عامة على توزيع مؤشرات الحكم الصالح حسب المحافظة وحسب المؤشر
توزيع مؤشرات الحكم الصالح حسب المحافظة
حصلت محافظة رام الله ل

ل نسبة  %85.2في ال ام  5102مقارنة مع  %75.0في ال ام  ،5104في حين

حصلت محافظة قلقيلية ل ا ن نسبة  %49.5في ال ام  5102مقاب  %21.7في ال ام .5104

يالحظ من خالل ال يانات في الرك ( ،)07ا محافظة نلفيت اقيت في نفس المستوى دا انخفاض طفيف ،حيث
كانت النسبة  %85.2في ال ام  5104وانخفضت ال  %85.1في ال ام  ،5102في حين ارتفع مستوى محافظة
رام الله من  %75.0في ال ام  5104ليص ال  %90.7في ال ام  ،5102وانخفض مستوى محافظة القدس من
 %12.4في ال ام  5104ال  %24.4في ال ام  ،5102في حين ارتفع مستوى محافظة الخلي من  %23.4في
ال ام  5104ال  %12.4في ال ام  ،5102كما ا

ناك انخفاض طفيف في مستوى محافظة قلقيلية ،حيث انخضت

من  %21.7في ال ام  5104ال  %49.5في ال ام  ،5102اما محافظة جنين فقد ارتفع مستوا ا من  %32.0في
ال ام  5104ليص ال  %29.3في ال ام .5102

شكل  :03النسب المئوية لمؤشرات الحكم الصالح حسب المحافظة5102-5102 ،
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توزيع مؤشرات الحكم الصالح حسب المؤشر
حصلت مؤشرات االنتجااة لحاجات المجتمع ل اق نسبة  %42.0في ال ام  5102مقارنة مع  %41.2في ال ام
 ،5104في حين حصلت مؤشرات مراركة المجتمع في صنع القرار ل ا ل نسبة في ال ام  ،5102حيث بلغت
 %79.4مقارنة مع  %24.9في ال ام .5104

يالحظ من خالل الرك ال ياني ( ،)08ا حص تراجع ل مستوى مؤشر المساءلة وتط يق القانو  ،حيث تراج ت
النسبة من  %78.8في ال ام  5104ال  %21.1في ال ام  ،5102ك لك حص تراجع طفيف لمؤشر الن ا ة ،حيث
تراج ت النسبة من  %14.1في ال ام  5104ال  %10.1في ال ام  ،5102اما لبقية المؤشرات فهناك ارتفا في
النسبة في ال ام  5102مقارنة اال ام  ،5104فقد ارتفع مؤشر الرفافية من  %19.8في ال ام  5104ليص ال
 %71.9في ال ام  ،5102ك لك ارتفع مؤشر الن ا ة من  %13.8في ال ام  5104ليص ال  %72.3في ال ام
 ،5102في حين ارتفع مؤشر االنتقاللية والالمرك ية من  %10.0في ال ام  5104ليص ال  %15.1في ال ام
 ،5102وارتفع مؤشر مراركة المجتمع في صنع القرار من  %24.9في ال ام  5104ليص ال  %79.4في ال ام
 ،5102واخي ار ارتفع مؤشر االنتجااة لحاجات المجتمع من  %41.2في ال ام  5104ليص ال  %42.0في ال ام
.5102

شكل  :03النسب المئوية لمؤشرات الحكم الصالح حسب المؤشر5102-5102 ،
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مؤ رات
الكفاءا
االفعالية

مؤ رات
ال فافية

مؤ رات
المساءلة
اتطايق القاناق
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الفص الرااع
االستنتاجات والتوصيات
 0.2االستنتاجات
االستنتاجات المتعلقة بمؤشر النزاهة:


انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال يتم الكرع فيها ن ال مم المالية وممتلكات وط ي ة م

ضو

مجلس الهيئة من الفترة االول لتوليه مهام مله من  %18.8في ال ام  5104ال  %33.3في ال ام .5102


ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي ال يوجد في نظامها آليات للتأكد من جو ة الموا المور ة للهيئة المحلية من
 %05.2في ال ام  5104لتص ال  %01.7في ال ام .5102



انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال يوجد في نظامها آليات للتأكد من موا يد تنفي المراريع من %08.5
في ال ام  5104ال  %00.0في ال ام .5102



ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي ال يوجد في نظامها آليات للتأكد من التنسيق مع األقسام من  %05.2في
ال ام  5104لتص ال  %01.7في ال ام .5102



انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال يوجد في نظامها آليات للتأكد من توثيق ال مليات المالية من %37.2
في ال ام  5102ال  %00.0في ال ام .5102



انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال يوجد فيها نظام/قرار مكتوب ضمن م ايير محد ينظم اال فاءات
للمواطنين من  %43.8في ال ام  5104ال  %33.3في ال ام .5102



انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال يوجد فيها نظام/قرار مكتوب ضمن م ايير محد ينظم التحصيالت
من المواطنين من  %30.5في ال ام  5104ال  %57.8في ال ام .5102



انخفاض ك ير في نسبة الهيئات المحلية التي لم يتم انتخاب احدى النساء لتولي احد المناصب الرئيسية من
 %80.3في ال ام  5104ال  %33.3في ال ام .5102



انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي لم تكلع فيها النساء اإحدى اللجا في الهيئة من  %21.1في ال ام
 5104ال  %00.0في ال ام .5102

االستنتاجات المتعلقة بمؤشر الشفافية:
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 %01.7من الهيئات المحلية ال يرارك في فتح ال طاءات االطراف ذات ال القة ،مث ممث

ن و ارة الحكم

المحلي.


 %21.1من الهيئات المحلية في ال ام  5102ال يرارك في فتح ال طاءات االطراف ذات ال القة ،مث ممث
المجتمع المحلي مقاب  %30.5في ال ام .5104



 %00.0من الهيئات المحلية ال يرارك في فتح ال طاءات االطراف ذات ال القة ،مث ممث

ن المتقدمين

لل طاء.


 %33.3من الهيئات المحلية ال يرارك في فتح ال طاءات االطراف ذات ال القة ،مث ممث

ن يئات رقابية

خارجية.


 %01.7من الهيئات المحلية في ال ام  5102ال تنرر تقارير ا المالية واال ارية ضمن ا ض الم ايير كا
تكو



ورية و لنية مقاب  %30.5في ال ام .5104

انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي تتوفر في جلساتها دا السرية منها م ايير مث ا ت قد ارك

وري من

 %011في ال ام  5104ال  %94.4في ال ام .5102


انخفضت نسبة الهيئات المحلية ال يتم م ار اة م د التصويت في اتخاذ الق اررات ،حيث انخفضت من %21.5
في ال ام  5104ال  %01.7في ال ام .5102

االستنتاجات المتعلقة بمؤشر المساءلة وتطبيق القانون:


 %00.0من الهيئات المحلية في ال ام  ،5102ال يوجد فيها نظام للركواى مقاب  %52.1في ال ام .5104



 %57.8من الهيئات المحلية في ال ام  ،5102ال يتم انتالم الركواى فيها ارك مكتوب مقاب  %30.5في
ال ام .5104



 %44.4من الهيئات المحلية ال يتم انتالم الركواى فيها من خالل ايصال رنمي.



تراج ت نسبة الهيئات المحلية التي ال يتم م الجة الركواى والمقترحات ارك مكتوب من  %30.3في ال ام
 5104ال  %00.0في ال ام .5102



 %38.9من الهيئات المحلية ال يتم ارشفة الركاوى ضمن نظام محونب.



 %55.5من الهيئات المحلية ال يتم ارشفة الركواى ضمن نظام ورقي.
د الركواى وتصنيفها حسب النو .



 %22.1من الهيئات المحلية ال يوجد لديها تقارير ورية ترم



 %11.7من الهيئات المحلية ال يتم نرر نظام الركواى ال الم الجمهور اه وبمكوناته.



 %55.5من الهيئات المحلية في ال ام  ،5102ال ت قد اجتما ات ورية مع المواطنين بهدف االنتما
للركواى مقاب  %1.5في ال ام .5104



 %01.7من الهيئات المحلية ال تقوم امحانبة المخالع من ا ضاء الهيئة المحلية في حال ث ت وجو مخالفة.
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 %55.5من الهيئات المحلية ال تقوم امحانبة المخالع من موظفي الهيئة المحلية في حال ث ت وجو مخالفة.



الموظفين واألقسام للمسؤول المباشر

انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال تقوم بتقديم تقارير ورية من ق

لمتاا ة نير ال م والمراريع حسب االنظمة وتصحيح االخطاء من  %21.1في ال ام  5104لتص ال
 %33.3في ال ام .5102

االستنتاجات المتعلقة بمؤشر االستجابة لحاجات المجتمع:


انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال تقوم بتأ ية خدماتها وفق الحاجات والمتطلبات الحقيقية والضرورية
للمجتمع المحلي من  %30.5في ال ام  5104ال  %00.0في ال ام .5102



انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي افا ت اا قلة الموار المالية ت يق االنتجااة لمتطلبات المجتمع من
 %15.2في ال ام  5104ال  %33.3في ال ام .5102



 %33.3من الهيئات المحلية في ال ام  ،5102افا ت اا قلة الموار البررية المتخصصة ت يق االنتجااة
لمتطلبات المجتمع ،مقاب  %37.2في ال ام .5104



 %57.8من الهيئات المحلية افا ت اا قلة الخ رة في الت ام مع القضية ذات ال القة ت يق االنتجااة
لمتطلبات المجتمع.



 %38.9من الهيئات المحلية في ال ام  ،5102افا ت اا

دم ت او المجتمع المحلي ي يق االنتجااة

لمتطلبات المجتمع ،مقاب  %30.3في ال ام .5104

االستنتاجات المتعلقة بمؤشر مشاركة المجتمع في صنع القرار:


ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي تقوم ا قد ندوات وجلسات حوار مع نكا منطقة الهيئة المحلية لمراورتهم
وإشراكهم في تحديد االولويات ووضع المي انية من  %43.8في ال ام  5104لتص ال  %83.3في ال ام
.5102



ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي افا ت اانه يتم مناقرة ي من المراريع التي نف ت مع الجمهور او
المؤنسات اال لية في اجتما مفتوح وتمت الموافقة ليه ااألغل ية من  %21.1في ال ام  5104لتص ال
 %75.5في ال ام .5102



ارتفا نسبة الهيئات المحلية التي يوجد فيها لجا مسا دة او مندوبي احياء/لجا ش يه ،حيث ارتف ت من
 %21.3في ال ام  5104لتص  %77.8في ال ام .5102



ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي يتم تنفي انرطة ومراريع االرراكة مع مؤنسات ا لية او رنمية من %21.1
في ال ام  5104لتص ال  %83.3في ال ام .5102
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االستنتاجات المتعلقة بمؤشر االستقاللية والالمركزية:


ارتف ت نسبة الهيئات المحلية افا ت اا لها الصالحية في الحصول ل الموار المختلفة من  %72.1في
ال ام  5104لتص ال  %88.9في ال ام .5102



ارتفا في نسبة الهيئات المحلية التي افا ت اا لها الصالحية في اقامة ال القات مع االطراف المختلفة ،حيث
ارتفت من  %18.8في ال ام  5104لتص ال  %94.4في ال ام .5102



ارتفا طفيف في نسبة الهيئات المحلية التي افا ت اا لها الحق في وضع السيانات ال امة التي تحد

م

الهيئة المحلية من  %80.5في ال ام  5104ال  %83.3في ال ام .5102


انخفاض طفيف في الهيئات المحلية التي ي ط ا ضائها ور االمصا قة ل المي انية وال يحق لهم اجراء
ي ت ديالت ،حيث انخفضت النسبة من  %87.2في ال ام  5104لتص ال  %83.3في ال ام .5102



تراجع طفيف نسبة الهيئات المحلية التي افا ت بوجو تداخ في الصالحيات مع جهات اخرى من %21.3
في ال ام  5104ال  %22.1في ال ام .5102



تراجع نسبة الهيئات المحلية التي افا ت بوجو صالحية افرض رنوم وغرامات التي ت ار ا منانبة او الغاء تلك
الرنوم او الغرامات من  %18.8في ال ام  5104لتص ال  %22.1في ال ام .5102

االستنتاجات المتعلقة بمؤشر الكفاءة والفعالية:


انخفضت نسبة الهيئات المحلية التي ال يرارك ا ضاء ا في التدريب من  %37.2في ال ام  5104ال
 %57.8في ال ام .5102



ارتف ت نسبة الهيئات المحلية التي ليس لديها اكتفاء ذاتي من حيث الكا ر اال اري من  %30.3في ال ام
 5104ال  %22.1في ال ام .5102



 %01.7من الهيئات المحلية افا ت ا دم وجو قيمة مضافة لأل ضاء السااقين في الهيئة الحالية من حيث
الخ رة.



 %44.4من الهيئات المحلية ال يوجد لديها خطة للتدريب والتأ ي أل ضاء الهيئة ،و %44.4من الهيئات
المحلية ال يوجد لديها خطة للتدريب والتأ ي لموظفي الهيئة المحلية في ال ام  ،5102مقاب  %21.1من
الهيئات المحلية ليس لديها نظام للتدريب في ال ام .5104

 5.2التوصيات
التوصيات المتعلقة بمؤشر النزاهة
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 ضرورة شمول مؤشر الكرع ن ال مم المالية أل ضاء مجلس اال ارة في الهيئات المحلية لجميع الهيئات في
فلسطين.
 ضرورة شمول اليات للتأكد من جو ة الموا المور ة ،وموا يد تنفي المراريع ،واليات للتأكد من التنسيق مع األقسام،
واليات للتأكد من توثيق ال مليات المالية في انظمة جميع الهيئات المحلية.
 ضرورة شمول توفر نظام مكتوب ينظم ال م ااإل فاءات للمواطنين ونظام للتحصيالت في جميع الهيئات المحلية.
 ينبغي شمول اشراك النساء من ا ضاء الهيئات المحلية في اللجا المختلفة ،وك لك تكليف النساء ااإلشراف او
انتالم مناصب رئيسية فيها لترم جميع الهيئات و انتثناء لما لمسا مة المرة الك يرة في اثراء م الهيئات
المحلية.

التوصيات المتعلقة بمؤشر الشفافية:
 ا طاء قدر ك ر لموضو الرفافية في الت ام مع ال طاءات ،وإشراك الجهات الم نية ند فتحها مث ممثلي المجتمع
المحلي والحكم المحلي والمتقدمين للل طاء واي جهات رقابية اخرى.

 ضرورة

تكو االجتما ات ورية و لنية وا تكو ا ض الجلسات مفتوحة لمن يريد من المهتمين والمواطنين.

 اتاحة الفرصة للجمهور والم نيين احضور جلسات الهيئات المحلية ،وا تكو مفتوحة ،ويستطيع ي فر او جهة
حضور ا و ال تقتصر ل ا ضاء الهيئة.
 ضرورة ا تكو الق اررات م نية ل م د التصويت ،وا يتم اال ال

ن نتائج التصويت وم ررات اتخاذ الق اررات

نيما المهمة منها للمواطنين.

التوصيات المتعلقة بمؤشر المساءلة وتطبيق القانون:
 ضرورة وجو نظام للركواى في جميع الهيئات المحلية.
 ضرورة ال م

ل ارشفة الركاوى االطرق المختلفة نواء ارك ورقي او محونب.

 ضرورة الت ام مع شكاوى المواطنين اأ مية ،والر
 ضرورة تقديم تقارير ورية من ق

ليها ومتاا تها ،وك لك ضرورة الر وم الجة تلك الركاوى.

الموظفين واألقسام للجهات المختصة في الهيئة المحلية.

 ضرورة التواص مع المواطنين ارأ مناقرة الركاوى وتحلي انبابها وطرق الجها.

 ضرورة محانبة المخالفين من ا ضاء وموظفي الهيئات المحلية ند ارتكابهم لمخالفات تضر االمصلحة ال امة
للمواطنين.

التوصيات المتعلقة بمؤشر االستجابة لحاجات المجتمع:
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 ضرورة ا تكو الخدمات المقدمة من ق

الهيئات المحلية م نية وفقا الحتياجات المواطنين وتل ي المتطلبات الحقيقية

للمجتمع المحلي.
 ضرورة ا تكو الخدمات المقدمة من ق
الهيئات المحلية.

 ال م

الهيئات المحلية م نيه وفقا الولويات المواطنين وبما يتنانب مع قدرات

ل م الجة ا ض القضايا الهامة التي ترك

ائقا لالنتجااة لحاجات المجتمع المحلي مث قلة الموار

البررية والمالية ورفع مستوى الخ رة لدى الهيئات المحلية ،ك لك يا ة مراركة وج ب المجتمع المحلي.

التوصيات المتعلقة بمؤشر مشاركة المجتمع في صنع القرار:
 ضرورة اإل تمام امراركة المجتمع المحلي في صنع القرار من ق

الهيئة المحلية ،وذلك من خالل قد ندوات وورش

م بهدف التراور والمراركة في تحديد االولويات ووضع المي انية.
يا ة اشراك المواطنين في التخطيط للمراريع الخاصة االهيئة المحلية ،وإش ار م ارراكتهم بتلك المراريع

 ال م

ل

 ال م

ل تركي لجا مساندة في الحياء لمساندة م الهيئة المحلية ،و م جهو ا من ق

 ال م

ل إشراك المؤنسات األ لية والرنمية في تنفي االنرطة والمراريع ،ضمن نطاق الهيئة المحلية ،لالنتفا ة

لضما انتدامتها.

الجمهور.

من الموار المالية والبررية ،وضما انتدامة تلك االنرطة والمراريع.

التوصيات المتعلقة بمؤشر االستقاللية والالمركزية:
 ضما

دم تأثير التداخ بين الصالحيات مع جهات اخرى اطريقة نل ية ل ا اء الهيئة المحلية.

 ا طاء م يد من الصالحيات للهيئات المحلية في ا ض القضايا الي تسا م في تحسين وتطوير م الهيئات مث
اقامة القات مع جهات اخرى.
 ا طاء م يد من الصالحيات للهيئات المحلية في وضع السيانات ال امة.

 ا طاء م يد من الصالحيات للهيئات المحلية وا ضاء ا فيما يت لق االمي انية.
 ا طاء م يد من الصالحيات للهيئات المحلية فيما يت لق اقضايا الرنوم والغرامات اما ال يت ارض مع القوانين.

التوصيات المتعلقة بمؤشر الكفاءة والفعالية:


يا ة د اال ضاء والموظفين من الهيئات المحلية في الدورات التدري ية.

 ضرورة ايجا خطة للتدريب والتأ ي للموظفين و ضاء الهيئة ،ك لك ضرورة اشراك ضاء وموظفي الهيئة المحلية
في ورات تدري ية ل يا ة كفاءتهم وتأ يلهم.

 ضرورة إال تمام بتوفر اكتفاء في الكا ر اال اري ل يا ة كفاءة م الهيئات المحلية.
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توصيات عامة:


يوصي الباحثا ااالنتمرار اإجراء رانات ورية حول مؤشرات الحكم الصالح لدى الهيئات المحلية ل ا

يتم تطوير مجاالت الحكم الصالح ارك مستمر ،وا ترم مؤشرات احثية جديدة.


د اك ر من الهيئات المحلية وا تكو ممثلة للمناطق

يوصي الباحثا ب يا ة ينة الدرانة وا ترم
الجغرافية في فلسطين اما يرم جميع المحافظات.



يوصي الباحثا امأنسة لجا متاا ة الممثلة للهيئات المحلية التي تم تركيلها للتواص فيما بينها من خالل

مؤنسة ت او لإلطال

ل المستجدات اوال اأول وتصويب اليات ال م المتب ة لضما تقليص نقاط الض ع

وتطوير م الهيئات المحلية اما يتسق مع م ايير الحكم الصالح.


يا ة التدخالت من ق

مؤنسة ت او او من خالل المؤنسات االخرى ذات الصلة امؤنسة ت او لم الجة

نقاط الض ع وتحسين نقاط القوة لدى الهيئات المحلية ااالنتنا ال نتائج الدرانتين .5102-5104
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قائمة المصادر
 جمعية الرفافية الكويتية ،5101 ،الحكم الصالح الطريق ال التنمية

 مقياس التنمية والحكم الراشد "إشكالة التنمية والحكم الراشد في الج ائر" –كلية الحقوق وال لوم السيانية – و ارة
الت ليم ال الي والبحث ال لمي – جام ة نطيف 5إ دا االنتاذ حري ي كرياء.
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المستدامة في الدول ال ربية – احث مق ول للتقديم إل المؤتمر ال المي
 ثر الحكم الرشيد ل التنمية اإلقتصا ية ُ
التانع لإلقتصا والتموي اإلنالمي ( )ICIEFحول النمو وال دالة واإلنتقرار من منظور إنالمي  . -محمد
محمو ال جلوني .

 تقرير التنمية االنسانية ال ربية لل ام " 5115خلق الفرص لألجيال القا مة" –برنامج االمم المتحدة االنمائي –
 UNDPالمكتب االقليمي للدول ال ربية.
 تقرير ال نك الدولي حول مؤشرات الحكم الصالح ل ام .5101

 مقياس التنمية والحكم الراشد "إشكالة التنمية والحكم الراشد في الج ائر" –كلية الحقوق وال لوم السيانية – و ارة
الت ليم ال الي والبحث ال لمي – جام ة نطيف 5إ دا االنتاذ حري ي كرياء.

المستدامة في الدول ال ربية – احث مق ول للتقديم إل المؤتمر ال المي
 ثر الحكم الرشيد ل التنمية اإلقتصا ية ُ
التانع لإلقتصا والتموي اإلنالمي ( )ICIEFحول النمو وال دالة واإلنتقرار من منظور إنالمي  . -محمد
محمو ال جلوني.

 تقرير التنمية االنسانية ال ربية لل ام " 5115خلق الفرص لألجيال القا مة" –برنامج االمم المتحدة االنمائي –
 UNDPالمكتب االقليمي للدول ال ربية.

 الجها المرك ي لالحص د د دداء الفلس د د ددطيني .5103 ،مس د د ددح التجم ات الس د د ددكانية  :5103 -النتائج األن د د ددان د د ددية.
رام الله  -فلسطين.
 الجها المرك ي لالحصدداء الفلسددطيني .5102 ،تقديرات م نية ل النتائج النهائية للت دا ال ام للسددكا والمسدداكن
والمنرآت .5117 ،رام الله-فلسطين
 و ارة الحكم المحلي .5102 ،قا دة بيانات و ارة الحكم المحلي.5102 ،
 مؤنسة ت او لح الص ار  .5102 ،واقع مؤشرات الحكم الصالح لدى الهيئات المحلية في فلسطين.5104 ،
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