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مقدمة
املســاءلة تعنــي واجــب املســؤولن عــن الوظائــف، ســواء كانــوا منتخبــن أو 
معينــن، أن يقدمــوا تقاريــر دوريــة عــن عملهــم وسياســتهم وجناعتهــم يف 
تنفيذهــا. وينبــع مفهــوم املســاءلة مــن فكــرة مفادهــا أن يخضــع كل َمــْن حصــل 
علــى تفويــض ِمــْن جهــة معينــة، بصالحيــات وأدوات عمــل، والوقــوف أمامهــا 
لإلجابــة عــن كيفيــة اســتعمال الصالحيــات وإدارة املــوارد التــي وضعــت حتــت 

تصرفــه. 

للمواطنــن يف  الفاعلــة  املشــاركة  علــى  فتقــوم  االجتماعيــة،  املســاءلة  أمــا 
التقييــم واملراقبــة ملــا تقدمــه الدولــة مــن سياســات وخدمــات. وتتيــح املســاءلة 
علــى  التأثيــر  ورقابتهــم  مشــاركتهم  خــالل  مــن  للمواطنــن  االجتماعيــة 
السياســات العامــة، وصــوالً إلــى حتســن تقــدمي اخلدمــات، وخاصــة للفئــات 

األقــل حّظــاً يف املجتمــع. 

للوصــول إلــى نظــام مســاءلة فّعــال، يجــب توافــر المتطلبــات األساســية 
اآلتية: 

إلــى املعلومــات، فعلــى  الشــفافية: كــي يتمكــن املواطنــون مــن الوصــول 
املعلومــات. تلــك  بتقــدمي  االلتــزام  الرســمية  اجلهــات 

القــدرة علــى طلــب التوضيــح والتبريــر: علــى املواطنــن أن يكونــوا قادريــن 
علــى املطالبــة بتبريــر األعمــال التــي يقــوم بهــا صنــاع القــرار، وبالتالــي 

ــم. ــر أفعاله ــزام بواجــب شــرح وتبري االلت

القــدرة علــى فــرض العقوبــات، أي أن يكــون املواطنــون قادريــن علــى فــرض 
عقوبــات، مثــاًل معاقبــة صانعــي القــرار بعــدم انتخابهــم مــرة أخــرى، أو 

حتويلهــم إلــى اجلهــات املختصــة حملاســبتهم. 

وفيمــا يخــص املســاءلة يف مجــال التعليــم، فيمكــن اعتبارهــا نوعــاً مــن 
اآلليــات التــي تُلــزم احلكومــات وغيرهــا مــن األطــراف الفاعلــة املعنيــة 
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والسياســية واالجتماعيــة واألخالقيــة،  القانونيــة  الناحيــة  مــن  بالتعليــم 
باإلبــالغ عــن الوفــاء مبســؤولياتها.))) 

اخلــاص  التنمــوي  والهــدف  عامــة،  التنمويــة  األهــداف  يتطلــب حتقيــق 
بالتعليــم خاصــة، الشــراكة والتعــاون بــن مكونــات املجتمــع ككل. ويتوقــف 
علــى  التعليــم  جتــاه  املســؤوليات  حتمــل  يف  واملشــاركة  املواطنــن  دعــم 
واإلجــراءات  وبالسياســات  الرســمية  باجلهــود  قناعتهــم  ومــدى  ثقتهــم 
إشــراك  الثقــة  بنــاء  ويتطلــب  بالتعليــم.  اخلاصــة  واإلســتراتيجيات 
والتســليم  مشــتركة  غايــات  وضــع  يف  املعنيــة  األطــراف  مــن  العديــد 
بضــرورة التكافــل والتعاضــد بــن األطــراف الفاعلــة مــن خــالل املســاءلة 
املتبادلــة. »وقــد اشــتركت عــدة اجتاهــات اجتماعيــة وسياســية يف دفــع 

املســاءلة«.))) علــى  التركيــز  مــن  املزيــد  نحــو  التعليــم  سياســة 
مــن األطــراف الفاعلــة يف التعليــم مجالــس أوليــاء األمــور، التــي تعــرف 
حيــث  املــدارس،  داخــل  القائمــة  االجتماعيــة  التنظيمــات  أحــد  بأنهــا 
يعتبــر املجلــس حلقــة وصــل بــن املدرســة واملجتمــع احمللــي، ويهــدف إلــى 
احمللــي،  واملجتمــع  التعليميــة  املؤسســة  بــن  والشــراكة  العالقــة  توطيــد 
التطوعــي وخدمــة  العمــل  التربويــة وقيــم  العمليــة  مبــا يجســد أهــداف 

والتربويــة. التنمويــة  األهــداف  لتحقيــق  بالشــراكة  والعمــل  املجتمــع، 
تنطلــق فلســفة مجالــس أوليــاء األمــور مــن تكامــل األدوار بــن األســرة 
لألطفــال،  الســليمة  االجتماعيــة  التنشــئة  لتحقيــق  واملجتمــع  واملدرســة 
وحتقيــق  للطلبــة،  واملعرفيــة  واالجتماعيــة  النفســية  احلاجــات  وإشــباع 
املجتمعيــة،  واملشــاركة  واملجتمــع احمللــي  املدرســة  بــن  التعــاون  أواصــر 

للجميــع«.)))  مســؤولية  »التعليــم  ملبــدأ  ترجمــة 
ــة واملســاءلة  ــى الرقاب ــاء األمــور باألســاس عل ويتمحــور دور مجالــس أولي
حتقــق  ومــدى  التعليــم،  جــودة  حــول  التعليمــي  النظــام  علــى  للقائمــن 

ــة  ــم، منظمــة األمم املتحــدة للتربي ــم، املســاءلة يف مجــال التعلي ــي لرصــد التعلي ــر العامل ). التقري
والتعليــم والثقافــة، 8)0)-7)0). 

). التقرير العاملي لرصد التعليم، مصدر سابق. 
). وزارة التربية والتعليم، دليل عمل مجالس أولياء األمور يف املدارس الفلسطينية.
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مفهــوم  تعزيــز  دوره يف  إلــى  باإلضافــة  والتعليميــة،  التربويــة  األهــداف 
التعليــم.  يف  االجتماعيــة  املســاءلة 

لماذا هذا الدليل؟

مــن منطلــق إميــان االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« بأهميــة 
النظــام  ووقايــة  حتصــن  أركان  مــن  أساســّياً  ركنــاً  بوصفهــا  املســاءلة، 
واملؤسســات ضــد أي فــرص فســاد، ومــن منطلــق حــق املواطنــن يف مســاءلة 
ــز  ــام، وبهــدف تعزي ــح الع ــام باخلدمــات العامــة للصال ــات املفوضــة للقي اجله
دور مجالــس أوليــاء األمــور يف الرقابــة علــى أداء النظــام التربــوي والتعليمــي 
عامــة، وعلــى مســتوى حتقيــق الهــدف التنمــوي الرابــع خاصــة، وألهميــة دور 
مجالــس أوليــاء األمــور يف حتقيــق الوصــول إلــى الغايــات املجتمعيــة مــن 
ــر املجتمــع ككل، وألن  ــه، مبــا يخــدم تطوي ــم ونوعيت ــر التعلي ــم ويف تطوي التعلي
الــدور األساســي ملجالــس أوليــاء األمــور يتمحــور حــول الرقابــة واملســاءلة علــى 
ــل  ــدة، مت إعــداد هــذا الدلي ــة املع ــق اإلســتراتيجيات واخلطــط التعليمي تطبي
ليكــون معينــاً ألعضــاء مجالــس أوليــاء األمــور ولــكل املهتمــن، حيــث يوفــر 
األدوات واآلليــات األكثــر فعاليــة، التــي ميكــن أن تســاعد يف تطبيــق أدوات 

املســاءلة االجتماعيــة يف الرقابــة واملتابعــة لتحســن جــودة التعليــم. 

أهداف الدليل

يهــدف هــذا الدليــل إلــى توفيــر األدوات واآلليــات األكثــر فعاليــة، التــي ميكــن 
أن تســاعد يف تطبيــق أدوات املســاءلة والرقابــة واملتابعــة لتحســن جــودة 
ــز نظــم  ــور يف فلســطن، ولتعزي ــاء األم ــم يف نطــاق عمــل مجالــس أولي التعلي
املســاءلة يف التعليــم ومتكــن أعضــاء مجالــس أوليــاء األمــور مــن املشــاركة 

الفاعلــة يف املســاءلة والرقابــة علــى التعليــم. 
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المستهدفون من الدليل

يستهدف هذا الدليل باألساس أعضاء مجالس أولياء األمور، باإلضافة إلى 
كافة أطراف العملية التعليمية: )معلمن، مدراء مدارس، مجتمع محلي، 

جلان محلية، مواطنن... إلخ(. 

أدوات المســاءلة لمجالــس أوليــاء األمــور علــى تطبيــق 
الهــدف الرابــع 

تعتبــر املســاءلة االجتماعيــة إحــدى الركائــز األساســية يف حتقيــق الهــدف 
الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وهــو »ضمــان التعليــم اجليــد املنصــف 
والشــامل للجميــع، وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى احليــاة للجميــع«، وأداة فعالــة 
لتحقيــق املشــاركة املجتمعيــة يف دعــم الوصــول لألهــداف اإلمنائيــة، مــا يفســح 
املجــال أمــام مشــاركة فاعلــة مــن قبــل املجتمــع املدنــي والقطاعــات املجتمعيــة 

ذات العالقــة يف دعــم مســار التعليــم وحتقيــق الرقابــة الشــعبية عليــه.

ومتثل املساءلة وسيلة يف غاية األهمية لتحسن النُظم التعليمية، وتساهم يف 
توفير نُظم تعليمية أكثر شموالً وإنصافاً وذات جودة عالية.

ــل وزارة  ــا مــن قب ــرف به ــة شــعبية معت ــة رقاب ــاء األمــور كجه ــس أولي إن مجال
التربيــة والتعليــم وحتمــل شــرعية االختيــار مــن املجتمــع احمللــي، مؤهلــة بشــكل 
ــع مــن أهــداف  ــم، مبــا يحقــق الهــدف الراب ــر يف مســارات التعلي واســع للتأثي

التنميــة املســتدامة ويســهم يف الوصــول إلــى تعليــم جيــد ومنصــف للجميــع.
ــاء األمــور مــن  ــس أولي ــات ملجال ــم األدوار واملســؤوليات والصالحي ــر فه ويعتب
جهــة، والتــدرب والفهــم العميــق ألدوات املســاءلة االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، 
األســاس لتحقيــق مســاءلة مجتمعيــة تعــزز الرقابــة الشــعبية املثمــرة القائمــة 

علــى املجتمــع احمللــي. 
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كمــا يتقاطــع ذلــك مــع أجنــــدة السياســــات الوطنيــة )))0)-7)0)(، ال ســيما 
ــا، إضافــة إلــى تركيزهــا علــى أهميــة تفعيــل  ــد ألبنائنــ ــم اجليــ ــة التعليــ أولوي
املســاءلة االجتماعيــة لتحقيــق األولويــات الوطنيــة. وكذلــك اإلســتراتيجية 
لـــ  التعليــــم  رؤيــــة  مــن  انطلقــت  التــي   ،)(0(7-(0((( للتعليــم  القطاعيــة 
»مجتمــــع فلســــطيني ميتلــــك القيــــم والعلــــم والثقافــــة والتكنولوجيــــا إلنتــــاج 
املعرفــــة وتوظيفهــــا، وملتزمــــة بأجنــــدة السياســــات الوطنيــــة.. التحــــرر 
والتنميــــة« ومســــتظلة بإطــــار أهــــداف التنميــــة املســــتدامة 0)0)، وملتزمــة 

.)(0(7-(0((( الوطنيــة  السياســات  بأجنــدة 

قواعــد أساســية لتحقيــق مســاءلة فعالــة تقــوم بهــا مجالــس أوليــاء 
األمــور

ــم  ــة والتعلي ــب ذلــك إقــرار وزارة التربي ــاألدوار: يتطل ــادل ب ــراف املتب االعت
ــاء األمــور، واالنطــالق مــن املشــاركة إلــى  ــاألدوار الرقابيــة ملجالــس أولي ب
بــاألدوار  االعتــراف  إشــكالية  إن  حيــث  العالقــة،  الفعليــة يف  الشــراكة 
الرقابيــة للمجتمــع املدنــي واحمللــي عائــق أمــام حتقيــق غايــات الهــدف 
ــاً. ويؤكــد ذلــك  الرابــع علــى املســتوى الدولــي عمومــاً، وليــس فقــط محلّي
أهميــة شــرعنة عمــل مجالــس أوليــاء األمــور، وذلــك مــن خــالل حتديــث 
أهدافهــا  ويحــدد  األمــور  أوليــاء  مجالــس  عمــل  ينظــم  الــذي  النظــام 

وصالحياتهــا ودورهــا، وآليــات تشــكيلها ونطــاق عملهــا. 
الوعي الشامل باألدوار: وعي شامل لدى أعضاء مجالس أولياء األمور 

واملجتمع احمللي ومجتمع املدرسة بأدوار مجالس أولياء األمور. 

التخطيــط وحشــد املــوارد للقيــام بــاألدوار: ال بــد مــن وجــود خطــط عمــل 
واضحــة لألولويــات والقضايــا التــي ســيتم العمــل عليهــا، وأولويــات كل 

مرحلــة زمنيــة. 

املتابعــة واالســتمرارية: إن أســاس جنــاح تطبيقــات املســاءلة االجتماعيــة 
ــرات  ــى فت ــة عل ــة واالســتمرارية وطــول النفــس وتكــرار التجرب هــو املتابع
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زمنيــة متباعــدة، ودون ذلــك، لــن يتحقــق األثــر املطلــوب ولــن تتحســن جــودة 
التعليــم، حيــث تتحقــق االســتمرارية مــن خــالل:

أ. جلــان متابعــة لتطبيــق التوصيــات ووعــود حتســن اخلدمــات مــن 
قبــل مــزود اخلدمــة.

ب. الرقابــة مــن قبــل النشــطاء علــى مســتوى جديــة تطبيــق النتائــج 
وتقييــم التغيــر بشــكل دوري.

ج. إعادة تطبيق األداة على فترات زمنية.

مصداقيــة أعضــاء مجالــس أوليــاء األمــور ونزاهتهــم: مهمــا يكــن أســلوبك 
علمّيــاً، فــإن لــم تكــن لشــخوص ممثلــي مجلــس أوليــاء األمــور مصداقيــة، 
فلــن يصــدق النــاس مــا يقولــون، لذلــك، فالعالقــة اإليجابيــة املبنيــة علــى 
الثقــة والقانــون »احلقــوق والواجبــات« مــع املجتمــع هــي أســاس جنــاح 

عمليــة املســاءلة االجتماعيــة.

الشــراكة وتكامــل األدوار: الشــراكة مــن أجــل التعليــم مســألة ملحــة لنجــاح 
املســاءلة االجتماعيــة، وتعنــي تكامــل مجالــس أوليــاء األمــور مــع احتــادات 
ونقابــات املعلمــن، واملجتمــع املدنــي، والهيئــات احملليــة، والعاملــن يف 
اجلامعــات، واإلعــالم، وأيضــاً التكامــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم والطلبــة 
ــون هــذه  ــس، وبالضــرورة أن تك ــل املجال ــة يف عم ــة احملوري ــم الفئ بصفته
العالقــة مــع مجالــس الطلبــة يف املــدارس، إضافــة إلــى اللجــان الطالبيــة 

املختلفــة.  
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المساءلة على المبادئ األساسية للحق بالتعليم

املبادئ األساسية للحق بالتعليم تشمل عدم التمييز، وتكافؤ الفرص 
واملساواة يف املعاملة، وحصول اجلميع على التعليم.
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عدم التمييز

يعني عدم التمييز يف التعليم أن يكون التعليم متاحاً للجميع، سواء على 
صعيد القانون أو على أرض الواقع. )وهنا باإلمكان احلديث عن املناطق 

البعيدة وعن ذوي اإلعاقة وغيرهم(. 

 تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة

تتطلّــب معاجلــة قضّيــة اإلقصــاء وتخّطــي العوائــق الدائمــة يف قطــاع التعليــم 
الوصــول إلــى املتعلّمــن جميعهــم، واحتــرام حاجاتهــم ومؤّهالتهــم وخصائصهم 
املختلفــة، ومحــو أّي شــكل مــن أشــكال التمييــز يف بيئــة التعلّــم. ويجــب أن 
يف  التــاّم  التكافــؤ  لتحقيــق  واملمارســات  الشامُل السياســات  يوّجه التعليــُم 

ــة. الفــرص التعليمّي

وصول وحصول اجلميع على تعليم نوعي
لضمان ممارسة احلّق يف التعليم، يجب أن تضمن الدولة انتفاع اجلميع 
انتفاعاً متساوياً بالتعليم والتعلّم اجلّيدين واملنصفن اللذين ال بّد من أن 

يكونا مّجانّين وإلزامّين. يجب أن يرمي التعليم إلى تنمية شخصّية اإلنسان 
الكاملة. 

وللمساءلة حول إعمال احلق بالتعليم وجودته، نضع هذه األسئلة كمثال:

- هل بناء املدرسة يعني أن الطلبة تلقوا تعليماً جيداً؟
- هــل وجــود منهــاج ومعلمــن ودوام صفــي كامــل يعنــي أن الطالــب تلقــى 

تعليمــاً مناســباً؟
- ما هي سمات الطالب الذي أنتجته منظومة التعليم احلالية؟

- إذا كانــت وزارة التربيــة والتعليــم توفــر املدرســة واملعلــم واملنهــاج واإلشــراف 
واملتابعــة والتقييــم، فلمــاذا يلجــأ الطلبــة إلــى الــدروس اخلصوصيــة؟ 
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وفيما يتعلق بالوصول، ميكن طرح األسئلة اآلتية: 

- هل موقع املدرسة مناسب للوصول إليها للجميع؟ 
- هل تتوفر مدارس يف كل جتمع سكاني ميّكن األطفال من احلصول على 

التعليم؟
- هل بيئة املدرسة موائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

- هل توفر احلكومة مدارس لكافة التجمعات السكانية؟
- هل توفر احلكومة مواصالت لألطفال يف األماكن البعيدة عن موقع 

املدرسة؟

المساءلة على مجانية وإلزامية التعليم 

يعتبــر احلــق يف التعليــم األداة الرئيســية للصغار والكبار وللمهمشــن اقتصادّياً 
ــاً لكــي ينهضــوا بأنفســهم مــن الفقــر والبطالــة، وأن يحصلــوا علــى  واجتماعّي
وســيلة للمشــاركة يف مجتمعاتهــم. ونصــت العديــد مــن املواثيــق واالتفاقيــات 
الدوليــة علــى احلــق بالتعليــم، كمــا نصــت العديــد مــن القوانــن الفلســطينية 
عليــه، فالقانــون األساســي الفلســطيني، الــذي يعتبــر مبثابــة الدســتور، نــص يف 
مادتــه رقــم )4)) صراحــًة، علــى إلزاميــة ومجانيــة التعليــم حتــى نهايــة املرحلــة 
األساســية علــى األقــل لــكل املواطنــن، وعلــى واجــب الدولــة يف حمايــة احلــق 
يف التعليــم وتوفيــره لكافــة املواطنــن ومتكينهــم مــن االســتمتاع بــه علــى قــدم 

املســاواة بــن اجلميــع دون متييــز.

كمــا نصــت املــادة )7)) مــن قانــون الطفــل الفلســطيني علــى احلــق يف التعليــم 
ــة، وأن  ــة الثانوي ــة حتــى إمتامــه للمرحل ــكل طفــل يف مــدارس الدول املجانــي ل
ــت  ــى، وكفل ــم األساســية كحــد أدن ــة التعلي ــى مرحل ــاً حت ــم إلزامّي يكــون التعلي
املــادة ))4) منــه حــق تعليــم وتدريــب األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصة بنفس 
 املــدارس واملراكــز املعــدة للتالميــذ األصحــاء، إال إذا تطلبــت حالتهــم غير ذلك.
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ووفقــاً للمادتــن 6 و0) مــن قانــون املعاقــن الفلســطيني، فقــد نــص القانــون 
لاللتحــاق  متكافئــة  فــرص  علــى  احلصــول  يف  اإلعاقــة  ذوي  حــق  علــى 
باملرافــق التربويــة والتعليميــة واجلامعــات وبشــكل مجانــي، وتوفيــر املناهــج 
 والوســائل التربويــة والتعليميــة والتســهيالت املناســبة املالئمــة الحتياجاتهــم. 
فبالنســبة  ضعيفــاً،  زال  مــا  القوانــن  لهــذه  الفعلــي  التطبيــق  ولكــن 
بدايــة  مــع  احلكوميــة  املــدارس  طــالب  يدفــع  التعليــم،  يف  للمجانيــة 
رســوماً  احملليــة  الســلطات  تعتبرهــا  ســنوية  أقســاطاً  الدراســية  الســنة 
بحــد  وهــذا  املســؤولن-  تعبيــر  حــد  علــى   - إجباريــة  غيــر  تبرعــات  أو 
تدعــو  التــي  للقوانــن  صريحــة  ومخالفــة  وجســيم  واضــح  انتهــاك  ذاتــه 
بقانــون«. إال  رســم  »ال  بأنــه  يعــرف  وقانونّيــاً  التعليــم،  يف  املجانيــة   إلــى 
ــم، فهنــاك ضعــف أيضــاً مــن قبــل احلكومــة يف  ــة التعلي ــق بإلزامي وفيمــا يتعل

ــة.   ــم، يف ســن اإللزامي متابعــة املتســربن مــن التعلي
ومفهــوم آخــر يعتبــر هاّمــاً يف هــذا اإلطــار، وهــو مفهــوم »التكاليــف اإلجباريــة« 
املرتبطــة بإعمــال احلــق يف التعليــم، وهــي تكاليــف يدفعهــا املواطــن بحكــم 
األمــر الواقــع نتيجــة ســوء خدمــات التعليــم مــن مدخراتــه وقــوت أبنائــه، دون 
أن يكــون لذلــك أســاس قانونــي، وعــادة مــا تســتنزف هــذه التكاليــف اإلجباريــة 
أمــوال ومدخــرات املواطــن يف كافــة اخلدمــات التــي ينــص القانــون أنهــا يجــب 
أن تقــدم للمواطــن بشــكل جيــد ومجانــي ولكــن ذلــك ال يتــم، وهــذا بــاب واســع 

ملجالــس أوليــاء األمــور لكــي يســائل حولهــا.  
ومن األمثلة على ذلك:

- الدروس اخلصوصية، ألن جودة التعليم يف املدارس ليست جيدة.

ــاء املــدارس يف  ــار أماكــن بن - تكاليــف املواصــالت املرتفعــة، ألن البلديــة تخت
املدينــة بشــكل عشــوائي ودون دراســات معمقــة للموقــع.

ــة  ــدارس احلكومي ــاع العنــف يف امل - التوجــه للمــدارس اخلاصــة بســبب ارتف
مثــاًل.

- دفــع رســوم مدرســية بشــكل إجبــاري بالرغــم مــن أنهــا تصنــف حتــت بنــد 
»تبرعــات«.
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- دفــع أثمــان كتــاب اللغــة اإلجنليزيــة بالرغــم مــن أن القانــون يضمــن مجانيــة 
كاملــة للتعليــم حتــى الصــف العاشــر.

لذلــك، ويف إطــار أدوار مجالــس أوليــاء األمــور، فــإن البحــث والتقصــي يف هــذا 
املفهــوم يعتبــر مــن املهــام التــي يتــم عمــل أحــد تطبيقــات املســاءلة االجتماعيــة 

حولها. 

المنهاج الخفي والمخرجات االجتماعية للتعليم 
يطــرح ســؤال عميــق يف إطــار تطبيقــات املســاءلة االجتماعية يف قطــاع التعليم: 
أيهمــا يحكــم العمليــة التعليميــة: املنهــاج املكتــوب أم املنهــاج اخلفــي؟ )املنهــاج 
اخلفــي هــو املرتبــط بالتوجهــات التــي يســقطها املعلــم والبيئــة التعليميــة علــى 
التالميــذ أو املمارســات الفعليــة التــي تتــم يف املنظومــة التعليميــة، والتــي 

تشــكل اجتاهــات الطالــب، وقــد تكــون ذات أبعــاد إيجابيــة أو ســلبية(.
ويشــكل بــاب )املنهــاج اخلفــي( بابــًا واســعًا غيــر مطــروق للمســاءلة املجتمعيــة 

مــن قبــل مجالــس أوليــاء األمــور، فمثــاًل: 

- التوجهــات الفعليــة التــي يتــم غرســها يف اجتاهــات الطلبــة نحــو صــورة املــرأة 
ومكانتهــا، هــل هــي فعــاًل مــا هــو مكتــوب يف املنهــاج، أم متثــل اجتاهــات 

أيديولوجيــة ملعلــم مــا؟
- القضايــا الوطنيــة وكيــف يتــم التعامــل معهــا، فمثــاًل، قــد يكــون املنهــاج 
مقيــداً يف طــرح بعــض القضايــا الوطنيــة العتبــارات سياســية، ولكــن هــل 

ــاج؟ ــي خــارج إطــار املنه ــه الوطن ــم يكمــل واجب املعل
- الســلوكيات، مثــاًل، املنهــاج اخلفــي الــذي يســهم يف تعليــم الطلبــة التدخــن، 
ألن معلمــن يدخنــون أمامهــم يف وقــت الــدوام، بينمــا ينــص املنهــاج املكتــوب 

والتعليمــات علــى حظــر التدخــن يف املــدارس. 
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ــة،  ــة التعليمي ــدى الطالــب بفعــل مجمــل البيئ ــي تتشــكل ل ــم الت - أمنــاط القي
وهــل تعــزز بنــاء الشــخصية الناقــدة أم الشــخصية اخلانعــة.. املتســلق، أم 

املســتقيم... إلــخ؟
املســاءلة  نطــاق  يف  األمــور  أوليــاء  مجالــس  أعمــال  ضمــن  تقــع  لذلــك، 
االجتماعيــة، البحــث والتقصــي يف أدوار املنهــاج اخلفــي، ســواء للحــد مــن 

اإليجابيــة.  األدوار  لتعزيــز  أو  الســلبية  األدوار 
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)النزاهة والشفافية والمساءلة(

Integrity :النزاهة

تعــرف النزاهــة بأنهــا مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــالص 
املصالــح،  تضــارب  جتنــب  مببــدأ  القــومي  بالســلوك  وااللتــزام  العمــل،  يف 
واالهتمــام باملصلحــة العاّمــة، )مثــل أن يقــوم مديــر مدرســة بإرســاء عطــاء 
تضمــن املقاصــف املدرســية لقريــب لــه(، وتشــمل هــذه املجموعــة مــن القيــم، 
منــع تلّقــي املوظــف العــاّم أي مقابــٍل مالــيٍّ )الرشــوة) مــن مصــدر خارجــي، 
للقيــام بــأي عمــل يؤثــر يف املصلحــة العاّمــة، أو يــؤدي إلــى هــدر املــال العــاّم. 
)مثــل أن يقصــر املعلــم بواجبــه يف شــرح الــدرس داخــل غرفــة الصــف مــن أجــل 
ــب  ــدوام(. بكلمــات أخــرى، تتطلّ ــة للطــالب خــارج ال إعطــاء دروس خصوصي
النزاهــة مــن الذيــن يخدمــون يف الشــأن العــاّم أو العمــل العــاّم أال يضعــوا 
أنفســهم حتــت إغــراء األمــوال، أو أي التزامــات ألفــراٍد أو مؤسســات، مــن 
املمكــن أن تؤثــر يف أدائهــم ملهــام وظيفتهــم الرســمية، كمــا تشــمل، أيضــاً، 
احتــرام وقــت العمــل واألمــوال العامــة وعــدم اســتخدامها للمنافــع اخلاصــة.
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ويف إطــار عمــل مجالــس أوليــاء األمــور، فــإن لهــا أدواراً هامــة إلعمــال النزاهــة 
يف قطــاع التعليــم، ومــن ذلك: 

متابعــة املمارســات التــي تصنــف يف إطــار »تضــارب املصالــح«، كأن يقــوم 
املعلــم ذاتــه مثــاًل بإعطــاء دروس خصوصيــة لنفــس الطلبــة الذيــن يدرســهم 

داخــل املدرســة. 

أن تتــم ترســية أعمــال، ســواء صيانــة، مقصــف، توريــد، ألشــخاص مقربــن، 
دون اإلجــراءات املطلوبــة. 

أن يقــوم معلــم، أو مديــر، أو موظــف تربيــة وتعليــم، بأعمــال خــارج إطــار 
عملــه الرســمي أو خــارج أوقــات الــدوام تخــل بصورتــه كمعلــم أو تصنــف 

ــون.  ــة للقان ــا مخالف ــى أنه عل

أن تتــم محابــاة طــالب معينــن ومتييزهــم بالعالمــات املدرســية أو غيــر 
ذلــك إرضــاء ألهاليهــم، ألن أهاليهــم مــن امليســورين الذيــن يقدمــون تبرعــات 

للمدرســة. 

ــة داخــل املدرســة، ســواء يف  ــة املالي ــة عمــل اللجن أعمــال الصــرف ومنهجي
إدارة ميزانيــة املدرســة أو إدارة ملــف التبرعــات احملليــة. 

اســتغالل املوقــع يف احلصــول علــى منافــع شــخصية، ســواء مــن املجتمــع 
احمللي، أو أفراد ومؤسسات وذوي طلبة وغير ذلك... إلخ. 

فــي بنغــالدش، طبقــت مؤسســة مجتمــع مدنــي أداة بطاقــة تقريــر المواطــن 
فــي المســاءلة االجتماعيــة بدعــم مــن مؤسســة دوليــة بقيمــة )20( ألــف 
دوالر، وأنجــزت بمهنيــة عاليــة، ولمــا تقــرر عمــل جلســة عــرض تقريــر مخرجــات 
الجهــود  كل  وذهبــت  الجلســة  االجتماعيــة  المســاءلة  خبيــر  ألغــى  األداة، 
والمــوارد ســدى، ألنــه اكتشــف أن وقــت عــرض التقريــر يتزامــن مــع موعــد 
مرشــح  المنفــذة  المؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأن  البرلمــان،  انتخابــات 
للبرلمــان، فيمــا المواطــن ســيفهم أن عقــد الورشــة وعــرض النتائــج هــو دعايــة 
انتخابيــة غيــر مباشــرة لرئيــس مجلــس اإلدارة. وهــذا يؤكــد أن تأثيــر المســاءلة 

االجتماعيــة ينتفــي إذا مــا اهتــزت ســمعة المنفــذ ألي ســبب كان. 
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Transparency :الشفافية
وتعنــي ضــرورة وضــوح إدارة املؤسســة مــن قبــل القائمــن عليهــا مبختلــف 

مســتوياتهم فيمــا يخــص إجــراءات إدارة الشــأن العــام واملــال العــام. 
علــى  نعتمــد  أن  ميكــن  التعليــم،  قطــاع  علــى  الشــفافية  ملبــادئ  وكتطبيــق 
املؤشــرات اآلتيــة للشــفافية: متكــن املواطــن مــن احلــق يف احلصــول علــى 
املعلومــات كافــة التــي تخــص قطــاع التعليــم، وتوفيــر وثائــق واضحــة حــول 
أهــداف التعليــم، وفلســفة التعليــم وبرامــج وزارة التربيــة والتعليــم، وإتاحــة 
كل هــذه املعلومــات للجمهــور ونشــرها، وعقــد اجتماعــات مفتوحــة ومعلنــة 
وكيفيــة  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  بأنشــطة  املواطنــن  ومعرفــة  للجمهــور، 

احلصــول علــى خدماتهــا، وكيفيــة تأديــة هــذه اخلدمــة.
وعلــى صعيــد املــدارس أيضــاً: نشــر رســالة ورؤيــة وأهــداف املدرســة، ونشــر 

اخلطــط املدرســية، وأي وثائــق عامــة تهــم املواطنــن. 
كمــا تشــمل أيضــاً جوانــب متعــددة مرتبطــة باإلفصــاح عــن آليــات تعيــن 
وكيــف حتــدد  املوازنــات،  وآليــة صــرف  وغيرهــم،  معلمــن  مــن  املوظفــن 
السياســات التربويــة ومــن يرســمها، وكيــف توضــع القــرارات ومــن يضعهــا، 
فمثــاًل، فيمــا يتعلــق بنظــام الثانويــة العامــة »التوجيهــي« ومــا يرتبــط باحلديــث 
عــن نظــام جديــد، أو الواجبــات املدرســية أو التعليــم اإللكترونــي، تقتضــي 
موجبــات الشــفافية أن يكــون املواطــن علــى اطــالع علــى كافــة النقاشــات 

املرتبطــة بــه، ال أن يكــون متلقيــاً لتنفيــذ قــرارات.

مقدمــو الخدمــات... الحكومــة... وزارة التربيــة والتعليــم، وغيرهــا، تديــر مــااًل 
عاّمــًا، يعتبــر المواطــن هــو المالــك الحقيقــي والوريــث الشــرعي لــه وصاحــب 
الســلطة األعلــى فــي معرفــة جوانــب إنفاقــه.. كمــا أن مهمــة هــذه األطــراف 
أن تســتثمر للمواطــن أموالــه فــي تقديــم خدمــات عامــة لــه بهــذا المــال.. ومــن 
ذلــك إعمــال الحــق فــي التعليــم الــذي يســتحوذ علــى نحــو خمــس الميزانيــة 

العامــة.
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Accountability :المساءلة

ــف الرســمية  ــا واجــب املســؤولن عــن الوظائ ــى أّنه ــّرف نظــم املســاءلة عل تع
)ســواء أكانــوا منتخبــن أم ُمعّينــن، وزراء أم موظفــن وغيرهــم( يف تقــدمي 
تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو الــوزارة وبشــكل تفصيلــي 
تنفيــذ  يف  اإلخفــاق  أو  النجــاح  ومــدى  والســلبيات  اإليجابيــات  يوّضــح 

العمــل.  سياســاتهم يف 
كمــا يعنــي املبــدأ حــق املواطنــن العادين يف احلصول علــى التقارير واملعلومات 
ــوزراء،  ــواب، وال ــل الن الالزمــة عــن أعمــال املســؤولن يف اإلدارات العامــة، مث
واملوظفــن احلكوميــن، وأصحــاب املناصــب. ويهــدف ذلــك إلــى التأكــد مــن أّن 
عملهــم يتفــق مــع القيــم القائمــة علــى العــدل والوضــوح واملســاواة، والتأكــد مــن 
مــدى اتفــاق أعمالهــم مــع حتديــد القانــون لوظائفهــم ومهامهــم حتــى يكتســب 
مــْن مــن الشــعب لضمــان اســتمرارهم يف عملهم  هــؤالء الشــرعية والدعــم املُقدَّ
علــى هــذه األســس. وتفتــرض أنظمــة املســاءلة الفّعالــة وضــوح االلتزامــات 
ــام  ــا الع ــد املســؤوليات، فاملســاءلة مبفهومه ــوات االتصــال وحتدي ــر وقن واألُط
تفــرض علــى كل مــن حصــل علــى تفويــض مــن جهــة معينــة، بصالحيــات 
وأدوات عمــل، أن يجيــب بوضــوح عــن كيفيــة التصــرف واســتخدام املــوارد 

والصالحيــات التــي ُوضعــت حتــت تصّرفــه.

المساءلة االجتماعية 
هــي املمارســة التــي تعمــل علــى بنــاء نهــج يعتمــد علــى املراقبــة واحملاســبة 
ــع  ــات املجتم ــادي أو منظم ــن املواطــن الع ــا مُتكِّ ــث إّنه ــة، حي واملشــاركة املدني
ــى الســلطة  ــة عل املدنــي مــن املشــاركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر والرقاب

لضمــان فعاليــة وكفــاءة تقــدمي اخلدمــات واالســتغالل األفضــل للمــوارد.

املتطلبات األساسية لنظام مساءلة فّعال
-  الشــفافية )Transparency): علــى املواطنــن أو اجلهــات احلكوميــة أن 

يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى املعلومــات وااللتــزام بتقــدمي تلــك املعلومــات.
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علــى   :(Answerability( والتبريــر  التوضيــح  طلــب  علــى  القــدرة    -
املواطنــن أن يكونــوا قادريــن علــى املطالبــة بتبريــر األعمــال التــي يقــوم 
ــزام بواجــب شــرح  ــاع القــرار أو مقدمــو اخلدمــات، وبالتالــي االلت بهــا ُصّن

أفعالهــم. وتبريــر 
ــون  ــات )Enforceability): أن يكــون املواطن ــى فــرض العقوب -  القــدرة عل
قادريــن علــى فــرض عقوبــات )مثــاًل معاقبــة صانعــي القــرار بعــدم انتخابهــم 

مرة أخرى، أو حتويلهم إلى اجلهات املختصة حملاسبتهم(. 
أنواع املساءلة 

أجســام  داخــل  تتــم  التــي  الرســمية  املســاءلة  وهــي  األفقيــة:  املســاءلة  أ. 
احلكومــة والدولــة، مثــل: البرملــان، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وديــوان الرقابــة 

املاليــة واإلداريــة... إلــخ. 
ــم  ــة، وتت ــا املســاءلة االجتماعي ــي نقصــد به ــة: وهــي الت ب. املســاءلة العمودي
)بــن املواطنــن/ املجتمــع املدنــي، اإلعــالم والدولــة(، وينبغــي أن تعــّزز بعضهــا 

البعــض )انظــر الشــكل ). املســاءلة األفقيــة والعموديــة(.

المساءلة األفقية

القضائي

التنفيذيالتشريعي

المستوى الوطني

المستوى المحلي
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 )الشكل ). املساءلة األفقية والعمودية(. 
ومــع ذلــك، فــإّن هذيــن البُعديــن وحدهمــا يف املســاءلة ال ميكــن أن يضمنــا 
حتســن اخلدمــات العامــة، ألّنهمــا يســتبعدان انخــراط ومراقبــة املواطنــن 
لعمليــات ُصنــع القــرار، وبالتالــي، ينبغــي أن تقتــرن املســاءلة األفقيــة والعموديــة 

بآليــات التغذيــة الراجعــة املباشــرة مــن املواطنــن.
وللــرد علــى هــذه التحديــات، فقــد ظهــر اجتــاه جديــد مــن ممارســات املســاءلة 
االجتماعيــة خــالل العقديــن املاضيــن، بهــدف تنــاول املســاءلة العموديــة، 
بالرجــوع إلــى حــق املواطنــن يف مســاءلة الدولــة عــن أفعالهــا والتــزام الدولــة 
مبــادرات  مــن  األول  اجليــل  مــن  األساســي  الهــدف  كان  حيــث  باملســاءلة، 
املســاءلة االجتماعيــة، منــذ عــام 990)، حتســن كفــاءة تقــدمي اخلدمــات مــن 
خــالل إشــراك املواطنــن يف تقــدمي ومراقبــة اخلدمــات العامــة، وكانــت آليــات 
ــم  ــم املواطــن للخدمــة وبطاقــات التقيي وأدوات التدخــل تشــمل اســتبيان تقيي
ــق  ــة، وأدوات التخطيــط باملشــاركة، والتدقي ــة االجتماعي االجتماعــي، والرقاب

االجتماعــي.

المساءلة الرأسية

الدولة

ض
عر

ال

ب
طل

ال

المستوى الوطني 
المستوى المحلي

المسائلة 
االجتماعية

المواطن / المجتمع المدني / 
الناخبين
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ُأسس تحديد ما هو المطلوب من المساءلة االجتماعية

*  مــا هــو التغييــر الــذي تريــد إحداثــه؟ ومــا هــي العوامــل التــي تســاعد علــى 
إحداثــه؟

*  أصحــاب العالقــة: مــن ســيكون ذا تأثيــر علــى هــذا التغييــر، ومــن ســيتأثر 
مــن هــذا التغييــر؟

*  ما هي التزامات احلكومة جتاه التغيير املطلوب؟

*  حّدد َمْن هي اجلهات احلكومية امللتزمة بهذا التغيير؟

*  الكشف عن قدرات سلطات كل األطراف ذات العالقة إلحداث التغيير.

*  التعــرف علــى األطــراف القــادرة علــى دعــم أو تقويــض التغييــر بســبب 
ســلطاتهم، أو قيمهــم، أو قدرتهــم علــى الوصــول إلــى مصــادر مهمــة.

حلقة المساءلة االجتماعية

المشاركة

جمع
 المعلومات

التحليل

المتابعة 
والتقييم

التدخل
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ما هو التغيير الذي تريد إحداثه؟

- من املهم جّداً أن يكون هدفك من املساءلة االجتماعية محدداً.
- مــن املهــم كذلــك إدراك الغايــات مــن الوســائل التــي مــن املمكــن أن حتقــق 

التغييــر:
* حتسن يف تقدمي اخلدمات.  

* محاربة الفساد.  
* تقوية اإلدارة واحُلكم.  

* متكن املواطنن من احلصول على حقوقهم وفق القانون.  

* بناء مناذج شراكة مجتمعية.   

بناء التحالفات وأطراف العالقة 

يتوجــب علــى مجالــس أوليــاء األمــور، ومــن أجــل تفعيــل مســاءلة مجتمعيــة 
ــا  ــف معه ــم وأن تتحال ــة يف حقــل التعلي ــات الفاعل ــة، أن تعمــل مــع اجله ناجع

ــك: ــن ذل ــات املشــتركة، وم ــات والغاي ــة عــن التقاطع وتبحــث بإيجابي
املســؤولة حســب  القرويــة  واملجالــس  البلديــات  تعتبــر  الهيئــات احملليــة:   -
القانــون عــن جوانــب أساســية مرتبطــة بالتعليــم، مــن بنــاء وصيانــة املــدارس، 
ــدي  ــة مــن أعضــاء مــن املجلــس البل ــم مكون ــة للتعلي ــة جلن وتوجــد يف كل بلدي
ــم. ــال التعلي ــة يف إعم ــات احمللي ــى الهيئ ــر عل ــع عــبء كبي ــا يق ــن، فيم وآخري

- جلنــة ضريبــة التربيــة والتعليــم )املعــارف(: تعمــل كلجــان خاصــة، ال ســيما 
يف املــدن، وتشــرف علــى صــرف عوائــد ضريبــة التربيــة والتعليــم )املعــارف(، 
ال ســيما يف شــراء األراضــي املخصصــة للمــدارس وبنــاء املــدارس وغيرهــا. 
مؤسســات  عديــد  تنشــط  للتعليــم:  العاملــة  األهلــي  القطــاع  أجســام   -
ــى املســتوين الوطنــي والقاعــدي يف العمــل للتعليــم، ســواء  مجتمــع مدنــي عل
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املتخصصــة بالتعليــم، أو تلــك التــي تتقاطــع معــه، ســواء مــن ناحيــة العمــل 
ألحــد التدخــالت املرتبطــة بالتعليــم، مثــاًل مؤسســات تنشــط يف تلقــي شــكاوى 
للحــق يف التعليــم، وائتالفــات للحــق يف التعليــم، ومؤسســات تنشــط يف التعليــم 
ــط بصعوبــات التعلــم، أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأخــرى تنشــط يف  املرتب

ــخ. ــرأة... إل ــم مرتبطــة بامل برامــج تعلي
وكتابــاً،  وطنيــة،  شــخصيات  تضــم  التعليــم:  يف  احلــق  عــن  املدافعــون   -

عنهــا.  والدفــاع  التعليــم  لقضايــا  بتبنيهــم  يعرفــون  وصحفيــن 

تطبيقات وأدوات المساءلة االجتماعية في قطاع التعليم

كيف ميكن اختيار الوسيلة/ اآللية األنسب للمساءلة االجتماعية؟

يجــب أال يكــون اختيــار أداة املســاءلة عشــوائّياً، بــل ينبغــي أن يعتمــد علــى مــدى 
قــدرة مجموعــات املســاءلة علــى تنفيــذ هــذه الوســيلة أو تلــك اآلليــة بنجــاح، 

والوصــول لذلــك يتطلــب اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
* ما طبيعة املشكلة حتديداً؟

* ما هي العوامل املسببة لها؟

* مــا املنظــور الثقــايف واالجتماعــي والسياســي الــذي يجعلــك تختــار تلــك 
الوســيلة/ اآلليــة عــن غيرهــا مــن اآلليــات؟

* ما هي العالقة الوظيفية التي تربط بن أطراف القضية؟

* ما هي نقطة البدء املناسبة لك لتحليل املشكلة وتشخيصها؟

* هل املشكلة محلية، إقليمية، قومية، دولية؟

* ما هي العواقب التي حتول دون تنفيذ اآللية التي اخترتها؟
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أواًل: أدوات الرقابــة الشــعبية والمســاءلة االجتماعيــة علــى 
المــال العــام 

)1(: صياغة املوازنة باملشاركة

تعتبــر صياغــة املوازنــة باملشــاركة إحــدى األدوات األكثــر شــيوعاً يف العالقــة 
بــن مقــدم اخلدمــة ومتلقيهــا، ويف حالــة التعليــم، فإننــا نتحــدث عمــا هــو أكثــر 
ــي، مبــن  ــي املجتمــع احملل ــي أن ممثل ــم حــق، وهــذا يعن مــن خدمــة، ألن التعلي
فيهــم مجالــس أوليــاء األمــور، يتوجــب أن يكونــوا جــزءاً مــن صياغــة املوازنــات 

املرتبطــة بالتعليــم.
وال يقتصــر تطبيــق هــذه األداة علــى املــدارس احلكوميــة أو وزارة التربيــة 
والتعليــم، فحتــى علــى مســتوى املــدارس اخلاصــة، ميكــن ملجالــس أوليــاء 
األمــور أن تتشــارك مــع إدارة املدرســة يف مناقشــة موازنــة املدرســة، وبنــود 
ــق  ــا يتعل ــن فيم ــة غــوث وتشــغيل الالجئ ــدارس وكال ــى م ــة إل ــا، إضاف صرفه

باملــدارس التابعــة لهــا. 
وتهدف عملية مشاركة املجتمع املدني يف صياغة املوازنة إلى:

). شفافية النفقات العامة وتعريف املواطنن بالهدف من صياغتها.
والهشــة  الضعيفــة  للفئــات  خاصــة  املنصفــة،  املوازنــات  وضــع  ). ضمــان 

التعليــم. حقهــا يف  إلعمــال 
). زيادة الثقة بن املجتمع والقطاع التعليمي.

4. تعزيز املمارسات الدميقراطية بكافة املستويات.

خطوات التنفيذ 
أن تشــكل املؤسســة التعليميــة املســتهدفة جلنــة مجتمعيــة خاصــة باملشــاركة 
يف صياغــة املوازنــات منــذ اللحظــة األولــى لبــدء عمليــة التخطيــط املالــي، 

وأال يقتصــر ذلــك علــى موظفــي املؤسســة أو الدائــرة املاليــة فيهــا.
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أن ينخــرط ممثــل عــن مجلــس أوليــاء األمــور يف هــذه اللجنــة، ويفضــل أن 
يتــم اختيــار مــن لــه عالقــة بالتخصصــات املاليــة واحملاســبية، وأن يشــارك 

يف لقــاءات إعــداد املوازنــة.
يكــون مــن مهــام مجلــس أوليــاء األمــور الترتيــب لعقــد لقــاء مــع الطلبــة أو مــع 
عينــة عشــوائية مــن الطلبــة، ومجلــس الطلبــة، وأطــراف مــن األهالــي، وذلــك 
للتعــرف علــى احتياجاتهــم ومطالبهــم وتوقعاتهــم يف إطــار عمليــة التخطيــط 

واإلعــداد للموازنة. 
ميكــن أن يتــم ذلــك علــى املســتوى الوطنــي مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، 
اجلامعــات، وغيرهــا، وميكــن أن يتــم علــى املســتوى اجلزئــي ملدرســة مثــاًل.

يتــم يف مرحلــة مــن مراحــل إنضــاج املوازنــة، وقبــل رفعهــا واعتمادهــا، 
عقــد ورشــة مــع املجتمــع احمللــي وعرضهــا وأخــذ املالحظــات قبــل اإلقــرار 
النهائــي، ولكــن األفضــل هــو تشــكيل جلنــة مجتمعيــة يف التخطيــط لهــا مــن 

ــة. البداي
)2(: امليزانية املقروءة )ميزانية املواطن( 

ــروءة( مــن  ــة املق ــا أيضــاً )امليزاني ــق عليه ــا يطل ــة املواطــن، أو م ــر ميزاني تعتب
أدوات املســاءلة االجتماعيــة اجلذابــة يف قطــاع التعليــم؛ حيــث إنهــا متثــل 
حتليــاًل مبســطاً لنفقــات التعليــم ميكــن أن يفهمــه املواطــن، وتقــوم علــى مبــدأ 
ــة للفهــم مــن قبــل  ــر قابل ــات املدققــة الصــادرة عــن املؤسســات غي أن امليزاني
غيــر املختصــن بشــكلها الصــادر، مــا يتطلــب إعــادة صياغتهــا بشــكل مبســط 

يجعلهــا مفهومــة مــن قبــل جميــع فئــات املجتمــع.

ــوزارة  ومــن أوجــه اســتخدامها يف قطــاع التعليــم، حتويــل امليزانيــة الســنوية ل
التربيــة والتعليــم إلــى ميزانيــة مقــروءة ميكــن مــن خاللهــا فهــم مبســط حلجــم 
النفقــات، واإليــرادات، والنفقــات التشــغيلية، والنفقــات التطويريــة، والتمويــل 
اخلارجــي ومصــادره، وحجــم اإلنفــاق علــى بنــاء املــدارس، وفاتــورة رواتــب 

املعلمــن، وفاتــورة رواتــب اإلداريــن.
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 ويتم إجنازها من خالل اخلطوات التالية: 

تشــكيل فريــق إلعــداد ميزانيــة املواطــن مــن قبــل مجلــس أوليــاء األمــور 
ومصمــم وخبيــر صحافــة بيانــات ومحاســب املؤسســة التعليميــة املســتهدفة.
تلخيــص ماهيــة البيانــات املنــوي نشــرها وإعــادة صياغتهــا بطريقــة مقــروءة 

وتصميمهــا علــى شــكل رســومات.
مليزانيــة  والورقــي  اإللكترونــي  والترويــج  والطباعــة  النهائــي  التصميــم 

املواطــن. 

)3(: تتبع اإلنفاق العام

ــى  هــي آليــة تســمح برصــد عمليــات اإلنفــاق وكيــف يتــم صــرف امليزانيــة عل
ــى: ــى املصــب(، وتهــدف إل ــع إل ــع مــن املنب ــق عليهــا )التتب أرض الواقــع، ويطل

)- التأكد من أن اإلنفاق مت فعاًل وفق امليزانيات املقرة.
)- زيادة الشفافية يف الرقابة على عمليات اإلنفاق على التعليم.
)- تعزيز العالقة بن املجتمع احمللي وبن املؤسسات التعليمية.

خطوات التنفيذ 
تشــكيل جلنــة مجتمعيــة مــن قبــل مجلــس أوليــاء األمــور املوحــد، ويفتــرض 

أن يكــون بهــا مختصــون يف احملاســبة والتدقيــق، واحــد علــى األقــل. 
ــد  ــار بن ــة، اختي ــة احمللي ــم أو الهيئ ــة والتعلي ــم بالتنســيق مــع وزارة التربي يت
مرتبــط بالتعليــم، مثــاًل بنــد بنــاء املــدارس أو بنــد الصيانــة، وتتبــع كل 

عمليــات اإلنفــاق بــه مــن املنبــع للمصــب. 
ميكــن أن يتــم ذلــك علــى املســتوى الوطنــي مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، 
واجلامعــات، وغيرهــا، وميكــن أن يتــم علــى املســتوى اجلزئــي ملدرســة مثــاًل.
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يتــم تتبــع البنــد املعنيــن مبراقبتــه مــن اجلهــة العليــا التــي بــدأت بــه وصــوالً 
للتأكــد مــن شــكله النهائــي يف املوقــع.

عمــل تقاريــر شــاملة عــن كل مرحلــة يتــم الوصــول إليهــا، مثــاًل النــزول 
مــن الدائــرة الهندســية يف وزارة التربيــة والتعليــم، إلــى الدائــرة الهندســية 
يف مديريــة التربيــة والتعليــم، إلــى الدائــرة املاليــة، فاملنفــذ، فاملجتمــع، 

فاملوقــع.. 
الــوزارة  مــع  املرحليــة  التقاريــر  أو  الكلــي،  التقريــر  يناقــش مخرجــات   
حســب طبيعــة املالحظــات، ومبــا يســهم يف حتســن األداء أو تقــدمي تقييــم 

مجتمعــي لــألداء مــع توصيــات.

)4(: حتليل امليزانية

يُشــير هــذا املصطلــح الهــام إلــى دور املجتمــع املدنــي يف حتليــل بنــود امليزانيــة 
مــن خــالل إشــراك املنظمــات غيــر احلكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي 

ــى: ــك اخلطــوة تهــدف إل ــل، وتل ــة يف هــذا التحلي ــس الطلب ومجل
). صياغة امليزانية بصورة شفافة دون ضغوط خارجية.

). مشاركة املجتمع يف احلصول على املعلومات.
). فهم املواطنن للميزانية وبنودها.

مــن أســباب إضعــاف المســاءلة االجتماعيــة أن بعــض المؤسســات والمجتمــع 
المحلــي يتعامــل معهــا كتقييــم وليــس بوابــة لتحســين الخدمــات. 
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األدوات  مــن  المؤسســات  فــي  توضــع  التــي  الشــكاوى  صناديــق  تعتبــر  ال 
الفاعلــة فــي تلقــي الشــكاوى.. وفــي بعــض الــدول والمؤسســات، وجــد أن 
كثيــرًا منهــا ال يتــم فتحــه وال متابعتــه.. كمــا أن التطــور التكنولوجــي حّولهــا 
ألداة قديمــة ال تصلــح ومواكبــة العصــر فــي تلقــي الشــكاوى ومتابعتهــا. 

المراقبة والتحكيم

االلتزام بالقانونتحسين األداء

أهدف المساءلة
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المشــاركة  خــال  مــن  االجتماعيــة  المســاءلة  أدوات  ثانيــًا- 
والمناصــرة  المجتمعــي  والحشــد 

 )Citizen Report Cards( )CRC( أواًل: بطاقة تقرير المواطن

ما هي بطاقة تقرير املواطن؟

بطاقــة تقريــر املواطــن: هــي إحــدى أدوات املســاءلة االجتماعيــة، وهــي 
ومناصــرة  ضغــط   % و50  مســح،   %  50 شــقن:  مــن  باختصــار  تتكــون 

املســح.  لنتائــج  اســتناداً 

اســتوحيت فكــرة البطاقــة مــن منــوذج الشــهادة املدرســية التــي تعطــي 
تقييمــاً كمّيــاً للطالــب يف كافــة مباحــث الدراســة، فتــم تطويــر أداة مشــابهة 

تقيــس جــودة اخلدمــات التــي تقدمهــا مؤسســة مــا بطريقــة كميــة. 
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وتطــورت هــذه البطاقــة مــن خــالل جتربــة بنغلــور يف الهنــد، وانتقلــت إلــى 
ــر  ــا. وتُعتب ــا وطاجاكســتان وإثيوبي ــام والفلبــن وأوكراني ــل فيتن ــدان مث عــّدة بل
البطاقــة مــن أهــم الوســائل العامليــة املتاحــة مــن أجــل حتســن عمليــات تقــدمي 
اخلدمــات، فهــي توّفــر التغذيــة الراجعــة مــن خــالل منــاذج مســوح حــول جــودة 
اخلدمــات كمــا يفهمهــا املســتفيد منهــا، كمــا أّنهــا تُســاعد الهيئــات الرســمية 
علــى التعــرف علــى نقــاط الضعــف والقــوة يف عملهــم. وتعمــل هــذه البطاقــات 
كنــوع مــن املســوح العشــوائية آلراء العامــة حــول اخلدمــات املختلفــة املقدمــة 
لهــم )املرافــق العامــة(، لتكــون حصيلــة خبــرات العامــة مبثابــة أســاس لتقييــم 

تلــك اخلدمــات.

الهــدف: تعمــل بطاقــات رأي املواطنــن علــى جمــع البيانــات واملعلومــات واآلراء 
مــن املواطنــن حــول جــودة اخلدمــات احلكوميــة.

األساس الذي تقوم عليه منهجية البطاقة

يعتمــد علــى املهــارة يف تفســير البيانــات، والتفســير يف عملنــا هــو حتويــل 
لبنــاء احلافزيــة للتغييــر. إلــى وســيلة تواصــل  البيانــات 

مراحل عمل البطاقة                          

  تعريف النطاق 

- حتديــد عــدد اخلدمــات التــي نعنــى بهــا: يعتمــد علــى االهتمامــات، وتغيــر 
البرامــج، ومــاذا يعنينــا، هــل نريــد فحــص خدمــة واحــدة أم رزمــة خدمــات؟

املســتهدف  للموقــع  اجلغــرايف  النطــاق  كامــل  اجلغرافيــة:  االهتمامــات   -
أم حــي معــن. للخدمــة، 

- مجموعــة الســكان املســتهدفن: كل الفئــات أم فئــة محــددة: نســاء، أطفــال، 
شــباب، كبــار الســن؟ وكل مــا ســبق ســيؤدي لتحديــد النطــاق األساســي الختيــار 

العينات.
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تقوم مجموعات العمل مبا يلي:

- حتديــد مــا هــي القضيــة احملــددة يف التعليــم التــي يريــدون دراســتها )منهــاج 
املدرســي،  العنــف  املدرســية،  البيئــة  املقاصــف،  املعلــم،  أداء  الرياضيــات، 

ــر(. التنم

- حتديــد ملــاذا -الهــدف - مــاذا نريــد اكتشــافه مــن فحــص اخلدمــة؟ مــن 
هــو املســتهدف مــن العمليــة؟ مــاذا ستمســحون وتدرســون؟ حتديــد مؤشــرات 

ــا. ــات حوله ــدون جمــع بيان ــا احملــددة التــي تري القضاي

   حتديد خارطة البيانات 

مــا هــي طبيعــة املعلومــات التــي نريــد جمعهــا؟ مــاذا أريــد أن أعــرف عــن 
ــة: هــل  ــاًل؟ مــا هــي اخلصائــص املرتبطــة بالقضي العنــف داخــل املــدارس مث

واقــع العنــف يف مــدارس اإلنــاث يختلــف عــن مــدارس الذكــور؟ 

فهــم أعمــق للعالقــات املتداخلــة بــن املجتمــع واملدرســة، فعلــى ســبيل املثــال، 
ــاه الشــرب وذهــاب  ــاط بــن جــودة مي ــاك ارتب ــا، هن يف بعــض مناطــق أفريقي
ــون للمدرســة ألنهــم  الطالــب للمدرســة، لوجــود بعــض األوالد الذيــن ال يذهب

ــاه الشــرب ألهاليهــم. يجمعــون مي

  حتديد املؤشرات التي نريد قياسها ومن ثم تصميم االستبيان: 

مؤشــرات  املدرســة، نضــع  يف  الصحيــة  الوحــدات  جــودة  قيــاس  مثــاًل، يف 
عديــدة: عددهــا مقارنــة بعــدد الطــالب، النظافــة، املســاحة، وصــول امليــاه 

إليهــا، وهكــذا... 
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  اختيار العينة 

* حجــم العينــة ال مغــزى كبيــراً لــه، املهــم أن تكــون ممثلــة تشــمل كافــة الفئــات 
املســتهدفة واملرتبطة باخلدمة.

* ليــس املطلــوب أن تكــون إحصائّيــاً، ولكــن يجــب االســتعانة بإحصائــي 
لتحديــد عينــة عشــوائية ممثلــة بســيطة باســتخدام طريقــة العــد أو غيرهــا.

وعناصرهــا  املســتهدفة  الفئــة  وبيانــات  مواصفــات  كافــة  حتديــد   *
ــات  ــاز املركــزي لإلحصــاء أو بيان ــا اســتناداً للدراســات أو اجله وخصائصه

وغيرهــا. البحثيــة  واملؤسســات  الرســمية  واجلهــات  البلديــة 

   مكونات التقرير النهائي لبطاقة تقرير املواطن وبروتوكوالت عرضه 

التقريــر هــو جــدول كمــي يوضــح اخلدمــة األفضــل مــن اخلدمــة األســوأ، 
يحتــوي علــى ملخــص تليــه جــداول مفصلــة لــكل املؤشــرات ونتاجهــا، ويتكــون 

ــة: مــن العناصــر التالي

*  األهداف، واملنهجية، واملخرجات النهائية للتقرير.

وأرقــام  جــداول  مــن  يحويــه  مبــا  النتائــج  ملخــص  حــول  التفاصيــل   *
اخلدمــة.  لتحســن  اتباعهــا  الواجــب  والتوصيــات  حولهــا،  وشــروحات 

املشــاركون يف جلســة عــرض التقريــر: ممثلــون عــن قطــاع التعليــم وممثلــون عن 
متلقــي اخلدمــة وأطــراف العالقــة )مواطنــون، طلبــة، نخبــة..(، ويعتمــد عــدد 

املشــاركن علــى قاعــدة متثيــل اجلميــع وليــس عــدد املشــاركن.
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ثانيًا: الرقيب الشعبي 

ميكــن اســتخدام هــذه األداة بفاعليــة يف متابعــة بعــض جوانــب تطبيــق احلــق يف 
التعليــم يف املؤسســات التعليميــة، مــن قبيــل التــزام املعلمــن واملوظفــن بأوقــات 
الــدوام الرســمي، ونظافــة املنشــآت واملرافــق التعليميــة، والعنــف املدرســي، 
ــي، واملقاصــف املدرســية، والصحــة  ــة املدرســة باملجتمــع احملل ــة عالق ومتابع
املخيمــات  مثــل  الالمنهجيــة،  واألنشــطة  العطــاءات،  وتنفيــذ  املدرســية، 

ــة...  الصيفي
قواعد عامة عند تطبيق هذه األداة: 

ــاء  ــس أولي ــام مجل ــم حــول قي ــة والتعلي أ. أخــذ اإلذن املســبق مــن وزارة التربي
ــي مــن خــالل إعالمهــم  ــح أو بشــكل ضمن ــق األداة بشــكل صري األمــور بتطبي

ــة يف النطــاق احملــدد. ــق إحــدى أدوات املســاءلة االجتماعي بتطبي
ب. أن يلتــزم العمــل شــخص شــديد املالحظــة، إضافــة إلــى قدرتــه علــى 
جمــع املعلومــات مــن مصــادر متعــددة يف املجتمــع احمللــي، وتتبــع األســلوب 

والتوثيــق.  الرصــد  االســتقصائي يف 
ج. أال يكــون التقريــر عمومّيــاً، بــل مفصــاًل، مثــاًل: فنــاء املدرســة نظيــف، 
املعلمــون يتعاملــون بابتســامة، ال يضطــر املواطــن لالنتظــار، ال يلحــظ وجــود 
تدخــن وقــت الــدوام، مت حــل مشــكلة مــا بشــكل مهنــي، مت الــرد مباشــرة علــى 

ــخ. ــة... إل هاتــف املدرســة أو املديري
د. ال تعتبــر تقاريــر تقييــم األداء للنشــر، بــل هــي وســيلة مــن أجــل العــودة 
مــرة أخــرى ملقــدم اخلدمــة أو املســؤول عنــه ومناقشــة الثغــرات وبحــث ســبل 

حتســينها بالشــراكة بــن مجلــس أوليــاء األمــور واملســؤولن. 

المعلومــات تصنــع الفــارق.. وكثيــر مــن أدوات المســاءلة االجتماعيــة 
الوصــول  حريــة  قانــون  وجــود  عــدم  ظــل  فــي  تطبيقهــا  يصعــب 
لــن  المعلومــات حــق للمواطــن، وبدونــه  للمعلومــات.. إن تدفــق 

تكــون تنميــة. 
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 Community Score( ثالثــًا: أداة بطاقــة التقييــم المجتمعــي
)Cards

التدقيــق  أداة  بــن  أداة مهجنــة جتمــع  هــي  االجتماعــي  التقييــم  بطاقــات 
االجتماعــي وأداة اســتبيان تقييــم املواطــن للخدمــة. كمــا أّن بطاقــات التقييــم 
االجتماعــي هــي عمليــة وأداة، مــن خاللهــا يقــوم أفــراد املجتمــع بتقييــم أداء 
خدمــة معينــة، وتكــون لهــم كلمتهــم يف إدارة املشــاريع. كمــا أّنهــا توّفــر فرصــة 
لــردود الفعــل والتغذيــة الراجعــة املباشــرة واحلــوار بــن املســتفيدين مــن خدمــة 
معينــة ومقدميهــا، وتــؤدي بطاقــات التقييــم االجتماعــي ليــس إلــى حتســن 
ــى متكــن املواطنــن كمســتفيدين  ــل أيضــاً إل الشــفافية واملســاءلة فحســب، ب

مــن اخلدمــة.

وميكــن ملجالــس أوليــاء األمــور اســتخدام هــذه األداة يف كافــة املؤشــرات املرتبطــة 
بجــودة التعليــم، ومنهــا علــى ســبيل املثــال: 

 إشكاليات التحصيل يف اللغة اإلجنليزية لطلبة املرحلة الثانوية.

 التســرب املدرســي، وعــدد املــدارس وكفايــة املرافــق، والعالقــة بــن معلمــي 
املدرســة وإدارتهــا واملجتمــع احمللــي. 

تشــمل عمليــة تنفيــذ بطاقــات التقييــم االجتماعــي 6 خطــوات، فمثــاًل، تنفيــذ 
بطاقــات التقييــم االجتماعــي خلدمــة جمــع النفايــات الصلبــة تشــمل:

 تقييم املوارد املتوفرة بهدف تقدمي اخلدمة.

 مقارنة مستوى املوارد املتوفرة مع املستوى املستحق لتلك املوارد.

 احلصول على تقييم من مستخدمي اخلدمة.

 احلصول على تقييم مزودي اخلدمة أنفسهم لنفس اخلدمة.
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 عقــد اللقــاء املشــترك بــن مقدمــي اخلدمــات وممثلــن عــن املســتفيدين مــن 
اخلدمــة ملناقشــة االختــالف بــن كل مــن التقييمــات، واخلــروج بخطــة عمــل 

لتحســن نوعيــة اخلدمــة املقدمــة.

 مأسســة العمليــة مــن خــالل إعــادة إجــراء العمليــة مــرة أخــرى كل فتــرة 
محــددة )ســتة أشــهر مثــاًل(، بحيــث ميكــن للمســتفيدين مــن اخلدمــة مراقبــة 
جــودة اخلدمــة بانتظــام، وتوفيــر التغذيــة الراجعــة ملقدمــي اخلدمــات، وزيــادة 

حتســن وتنقيــح خطــة العمــل.

فوائد وإيجابيات بطاقات التقييم االجتماعي:

   بناء عالقة ثقة متبادلة بن املواطنن واملدرسة.

  متكــن مجالــس أوليــاء األمــور مــن املشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار 
واالحتياجــات  التحديــات  عــن  والتعبيــر  املتابعــة،  عمليــة  يف  واملشــاركة 

اخلدمــة. بتقــدمي  يتعلــق  فيمــا  واألولويــات 
إّن عمليــة  التعليميــة:  العمليــة  بــإدارة  يتعلــق  فيمــا  املشــتركة  املســؤولية   
بطاقــات التقييــم االجتماعــي تخلــق أرضيــة مشــتركة لتقاســم املســؤوليات بــن 
املســتفيدين مــن خدمــات التعليــم )الطلبــة وأهاليهــم(، وبــن أصحــاب الواجــب 

ــة. ــة التعليمي يف إدارة العملي

املتطلبات األساسية لتنفيذ بطاقات التقييم االجتماعي:

 انفتــاح أصحــاب الواجــب يف قطــاع التعليــم: لكــي تكــون نتائــج بطاقــات 
التقييــم االجتماعــي فّعالــة، يجــب أن يكــون لــدى أصحــاب الواجــب يف قطــاع 
التعليــم انفتــاح وتقّبــل للمالحظــات اخلارجيــة، وأن يكونــوا علــى اســتعداد 
للقيــام بتحســينات مالئمــة يف أدائهــم. إّن نوعيــة األنشــطة واإلجــراءات التــي 
تُّتخــذ يف إطــار أداة بطاقــات التقييــم االجتماعــي تختلــف عــن اإلجــراءات 

التقليديــة.



38

  أهميــة حشــد ومشــاركة جميــع أصحــاب العالقــة: إّن التنفيــذ الفّعــال 
ألداة بطاقــات التقييــم االجتماعــي يتطلـّـب التكامــل بــن الفئــات املختلفــة مــن 
ــة  ــات الضعيف ــك الفئ ــق األداة: )مبــا يف ذل ــع مراحــل تطبي ــن يف جمي املواطن
مــي اخلدمــات. وكذلــك يُعتبــر  واملهّمشــة(، ومنّظمــات املجتمــع املدنــي وُمقدِّ
إقنــاع املســؤولن باملشــاركة يف لقــاء املواجهــة أمــراً جوهرّيــاً لنجــاح مبــادرات 
بطاقــات التقييــم االجتماعــي، حيــث إّن هــؤالء ُهــم صانعــو القــرار النهائــي 
بشــأن خطــة العمــل، كمــا أّن التزامهــم بضمــان تنفيــذ األنشــطة املُّتفــق عليهــا 

خــالل لقــاء املواجهــة أمــر أساســي.

كيفية التنفيذ؟
التقييــم  بطاقــات  أداة  تطبيــق  كيفيــة  عــن  فكــرة  التالــي  الشــكل  يُقــّدم 

عــي: االجتما

األعمال التحضرية:
- تحديد الخدمة المراد طرحها.

- تحديد جميع أصحاب العالقة.
- إبالغ جميع أصحاب العالقة حول العملية وأهميتها.

- طلب مشاركتهم.

تنفيذ أداة بطاقات القييم االجتماعي مع المواطنين 
)المستفيدين من الخدمة(:

- تحديد القضايا ذات األولوية للمواطنين.
- تطوير معايير لتقييم القضايا ذات األولية. 

- إكمال بطاقات التقييم بتسجيل النقاط أمام كل معيار 
وشرح تلك النقاط.

- طرح ومناقشة اقتراحات للتحسين.
- تجميع القضايا ذات األولوية للمواطنين ووضع اقتراحات 

للتحسين.
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عقد اللقاء المشترك وتطوير خطة العمل:
- يعرض المواطنون نتائجهم من بطاقة التقييم االجتماعي.

- يعرض مقدمو الخدمة نتائجهم من بطاقة التقييم االجتماعي.
- يناقــش المواطنــون والبلديــة )مقدمــي الخدمةوأعضــاء المجلــس 
مســألة  ســواء  حــد  علــى  البلديــة(  رئيــس  ذلــك  فــي  بمــا  المحلــي، 

معــا. يحددونهــا  األولويــة،  ذات  القضايــا 
- خطــة عمــل منفصلــة ومطــورة اســتنادًا إلــى القضايــا ذات األولويــة 
يجــب علــى المواطنيــن والبلديــة معــًا أن يقومــو ا بتحديــد االجــراءات 

المنطقيــة لتحســين الخدمــة.
- االتفاق على المسؤوليات لألنشطة المتفق عليها.

تطوير مصفوفة تتبع المدخات:
- تحديــد المدخــالت: المــوارد المخصصــة التــي تشــير إلــى تقديــم هــذه 
الخدمــة، علــى ســبيل المثــال: عــدد عمــال جمــع النفايــات الصلبــة، عــدد 
ــد(  ــل الكلوري ــكل 1000 مواطــن ، ومســتوى المــواد ) مث ــات ل المركب

فــي  إعــدادات الميــاه. 
- مناقشة البلدية والمواطنين حول واقع تلك المدخالت.

- الحصــول علــى معلومــات عــن المعاييــر الدوليــة أو مــن القانــون 
تتوفــر. أن  يجــب  التــي  المدخــالت  األساســي بشــأن 

- إكمال مصفوفة تتبع المدخالت.

البلديــة  موظفــي  مــع  االجتماعــي  التقييــم  بطاقــات  تنفيــذ 
الخدمــة(: )مقدمــي 

- عقد تقييم عام لتقديم الخدمة.
- وضع وتطوير معايير لتقييم جودة الخدمة المقدمة.

- بطاقة كاملة النتيجة بتسجيله ضد كل مستوى.
- تحديد القضايا.

- طرح ومناقشة اقتراحات للتحسين.



40

اخلطوة )1(: العمل التحضيري

حتديــد القضيــة التعليميــة املــراد تطويرهــا: ينبغــي البــدء بتحديــد قضيــة 
التقييــم  بطاقــات  تنفيــذ  يجــوز  وال  وتطويرهــا،  متابعتهــا  يــراد  محــددة 

واحــدة.  مــرة  قضايــا  لعــّدة  االجتماعــي 
اخلطوة )2(: وضع وتطوير مصفوفة تتبع املدخالت

الفعليــة  )املــوارد(  املدخــالت  مســتوى  تقييــم  عمليــة  هــو  املدخــالت  تتبــع 
ومقارنتهــا مــع مســتوى املدخــالت )املــوارد(، التــي تُعتبــر مــن حــق املواطنــن، 

واملدخــالت هــي املــوارد املخصصــة والالزمــة لتقــدمي اخلدمــة.
املواطنــن  مــع  االجتماعــي  التقييــم  بطاقــات  أداة  تنفيــذ   :)3( اخلطــوة 

اخلدمــة( مــن  )املســتفيدين 

تنظيــم الورشــة األولــى مــع ممثلــي املجتمــع احمللــي مــن أجــل حتديــد القضايــا 
ذات الصلــة باخلدمــة.

البلديــة  موظفــي  مــع  االجتماعــي  التقييــم  بطاقــة  تنفيــذ   :)4( اخلطــوة 
اخلدمــة( )مقدمــي 

تنظيــم ورشــة عمــل حــول بطاقــة التقييــم االجتماعــي مــع مقدمــي اخلدمــات 
)وتُســمى أيضــاً ورشــة عمــل التقييــم الذاتــي(، إمــا بعــد أن يتــم االنتهــاء مــن 
بطاقــة التقييــم االجتماعــي للمواطنــن )متلقــي اخلدمــة(، أو يف نفــس الوقــت. 
والعمليــة التــي تُنفــذ ملقدمــي اخلدمــة مــن الضــروري أن تكــون هــي نفــس 

العمليــة التــي تنّفــذ للمســتفيدين مــن اخلدمــة.
اخلطوة )5(: عقد اللقاء املشترك وتطوير خطة العمل

اللقــاء املشــترك هــو اجتمــاع عــام يعــرض كل مــن الطرفــن خاللــه نتائــج 
بطاقــات التقييــم التــي توصــل لهــا، واحللــول املقترحــة لتحســن اخلدمــة، 
ومناقشــة االتفــاق علــى خطــة عمــل لتحســن اخلدمــة. ومــن املهــم ضمــان 
وجــود صانعــي القــرار الرئيســين مــن أجــل احلصــول علــى مالحظاتهــم 
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مباشــرًة علــى القضايــا التــي تبينهــا نتائــج بطاقــات التقييــم واحلصــول علــى 
التزامهــم لتنفيــذ خطــة العمــل.

ــات  ــذ بطاق ــة املشــاركن يف تنفي ــع أصحــاب العالق ــم دعــوة جمي يجــب أن تت
التقييــم االجتماعــي حلضــور اللقــاء املشــترك، وكذلــك دعــوة مواطنــن آخريــن 
مهتمــن بنتائــج العمليــة، ويُنصــح أيضــاً بدعــوة وســائل اإلعــالم، مــن أجــل نشــر 
نتائــج هــذه العمليــة، وعــرض محتــوى خطــة العمــل، وتقــدمي تقريــر عــن التــزام 
ــة فائقــة، حيــث  ــة بخطــة العمــل، وينبغــي إعــداد اللقــاء املشــترك بعناي البلدي
ــه خطــوة حاســمة يف أداة بطاقــات التقييــم االجتماعــي، وميكــن أن يفشــل  إّن
اللقــاء املشــترك يف حــال ســاد طابــع مــن املواجهــة بــن احلاضريــن، نظــراً 

حلساســية بعــض القضايــا التــي أُثيــرت وطبيعــة بيئــة اللقــاء.

اخلطوة )6(: تنفيذ خطة العمل واملراقبة والتقييم

ال تتوقــف عمليــة بطاقــات التقييــم االجتماعــي مباشــرًة بعــد تطويــر خطــة 
العمــل، حيــث يتطلــب األمــر خطــوات املتابعــة لضمــان املشــاركة يف تنفيــذ 
وهنــاك  للنتائــج،  اجلماعيــة  واملراقبــة  العمــل  الــواردة يف خطــة  األنشــطة 
حاجــة إلــى دورات متكــررة مــن القيــام بعمليــة بطاقــات التقييــم االجتماعــي، 
وذلــك إلضفــاء الطابــع املؤسســاتي علــى املمارســة، وهنــاك حاجــة الســتخدام 

املعلومــات التــي مت جمعهــا علــى أســاس مســتمر.

تعتبر المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لنجاح المساءلة االجتماعية.
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رابعًا: التدقيق االجتماعي

تعريفه

التدقيــق االجتماعــي عبــارة عــن عمليــة تســتهدف جمــع البيانــات واملعلومــات 
عــن مــوارد جهــة أو منظمــة معينــة، حيــث يتــم حتليــل هــذه املعلومــات ونشــرها 

لتكــون معلومــة للجميــع. 
التدقيــق االجتماعــي فرصــة الرصــد والرقابــة ألصحــاب املصلحــة  يوفــر 
واملجتمــع املدنــي علــى تنفيــذ برامــج قطــاع التنميــة االجتماعيــة التــي يتــم 

تنفيذهــا مــن قبــل احلكومــة والهيئــات احملليــة. 
ــق االجتماعــي هــو مجــرد مراجعــة  ــه ليــس الغــرض مــن التدقي ــى أّن ــّوه إل ونن
التكاليــف والتمويــالت فحســب، بــل إّن الغــرض األســمى منــه يتمّثــل يف التعّرف 
علــى الكيفيــة التــي أنفقــت مــن خاللهــا هــذه التكاليــف، واألهــداف التــي ســعت 

املنظمــة إلــى حتقيقهــا مــن خــالل عمليــة اإلنفــاق.

الهدف

يهــدف إلــى فحــص وتدقيــق كافــة األعمــال املرتبطــة بقطــاع التعليــم التــي 
تقــوم بهــا احلكومــة يف فتــرة زمنيــة معينــة، قــد تصــل إلــى ســنوات، ويف عــّدة 
مناطــق، كمــا ميكــن اســتخدامه يف إدارة مشــروع معــن يف قريــة واحــدة يف 
وقــت محــدد، وحتتــوي عمليــة التدقيــق االجتماعــي علــى عــّدة أنشــطة ونتائــج 

علــى النحــو التالــي:
  احلصول على معلومات دقيقة، ومحايدة، وموثوق يف مصدرها.

  خلق نوع من الوعي بن املستفيدين ومقّدمي اخلدمات احلكومية.
  تعزيــز قــدرة املواطنــن يف الوصــول للمعلومــات التــي تتعلــق باملســتندات 

احلكوميــة.
  أداة قوية وفّعالة لكشف بؤر الفساد وسوء اإلدارة.
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   تتيح للمواطنن التأثير على قرارات احلكومة.
علــى  والتحايــل  النصــب  ومنــع  اخلدمــات  مســتوى  يف  التقــّدم  متابعــة    

املواطنــن.

كيفية تطبيقها

ميكن أن تشمل إستراتيجية تطبيق هذه العملية اخلطوات التالية:

تعريف األهداف

ينبغــي أن تكــون أهــداف عمليــة التدقيــق احملاســبي واضحــة ومحــددة، مــروراً 
بتحديــد اجلهــات/ الهيئــات/ املشــروعات التــي ســوف تخضــع لعمليــة التدقيــق 
وكذلــك  العمليــة،  لتلــك  الزمنــي  الوقــت  حتديــد  إلــى  وصــوالً  واملراجعــة، 

العوامــل/ املؤشــرات التــي ســوف تخضــع لهــذه العمليــة.

حتديد أصحاب احلقوق/ املصالح

ينبغــي أن يتــم حتديــد أصحــاب احلقــوق وأن يخضعــوا لهــذه العمليــة، بحيــث 
ميثلــون مزيجــاً مــن ممثلــي احلكومــة مــن قطاعــات تنمويــة مختلفــة، مقدمــي 
اخلدمــات احلكوميــة، و/أو املتعاقديــن، ممثلــن عــن منظمــات املجتمــع املدني، 

املســتفيدين، العمــال، وال ميكــن أن نغفــل الفئــات املهّمشــة يف املجتمــع.

جمع البيانات

وذلــك مــن خــالل مصــادر عديــدة مثــل: املقابــالت ونتائجهــا، اســتطالعات 
الــرأي، اختبــارات اجلــودة ونتائجهــا، تصنيــف اإلحصائيــات، دراســات احلالــة، 

املالحظــات التــي يدّونهــا املشــاركون، الســجالت احلكوميــة... إلــخ.
قــد متّثــل هــذه اخلطــوة صعوبــة بالغــة، لكونهــا تعتمــد علــى جمــع البيانــات مــن 
مصــادر حكوميــة، تلــك املصــادر ال تتيــح الفرصــة للمجتمــع املدنــي للوصــول 
ــات، والدراســات، بســهولة، ويف هــذه  ــات، واإلحصائي ــات، واملعلوم ــى البيان إل
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احلالــة، ميكــن أن تســتعن بالســجالت التــي حتتفــظ بهــا املنظمــات غيــر 
ــاج إلــى وقــٍت طويــٍل جلمعهــا. احلكوميــة، وال تنــَس أّن عمليــة البيانــات حتت

حتليل البيانات

ميّثــل جمــع البيانــات واملعلومــات مــن اجلهــات احلكوميــة أمــراً صعبــاً وحتديــاً 
كبيــراً.

وإذا مــا جنحــت يف احلصــول عليهــا، فعليــك أن تقــوم بتحليلهــا يف وثيقــة 
ــن  ــن الذي ــكل املواطن ــم ل ــث تكــون ســهلة الفه واحــدة ال تتعــدى صفحــة، بحي

اشــتركوا يف عمليــة التدقيــق احملاســبي.
*  نشــر املعلومــات واحلصــول علــى التغذيــة املرتــدة مــن املواطنــن وأصحــاب 

احلقــوق/ املصالــح.
*  تنفيــذ جلســات االســتماع العامــة )وهنــاك شــرح الحــق حــول جلســات 

العامــة(. االســتماع 

املتابعة

تتمثــل عمليــة املتابعــة يف إصــدار تقريــر عــن نتائــج عمليــة التدقيــق احملاســبي، 
ــا  ــة بشــأن أعماله ــى احلكوم م إل ــدَّ ــات تُق ــر توصي ــث يتضمــن هــذا التقري حي
خــالل فتــرة معينــة، وكذلــك بشــأن وقائــع الفســاد وســوء اإلدارة، وينبغــي أن 
ــة،  ــات احلكومي ــى اجله م إل ــدَّ ــر بصــورة واســعة وتُق ــج هــذا التقري تُنشــر نتائ
ــا  ــة بالقضاي ــة املتابعــة، واملنظمــات ذات الصل واإلعــالم، واملشــاركن يف عملي
النتائــج والتوصيــات بصــورة مكتوبــة  تلــك  االجتماعيــة، وينبغــي أن تُنشــر 

وشــفهية.

االلتزام بالقانون
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من يقوم بعملية التدقيق )االجتماعي(؟

أين ميكن تطبيقها )مجاالت تطبيقها(؟

ميكــن أن تُطّبــق للرقابــة علــى جــودة اخلدمــة احلكوميــة مثــل: اجلمــارك، 
إمكانيــة  وهنــاك  واملعاهــد..  واجلامعــات،  واملــدارس،  التعليميــة،  والعمليــة 

تطبيقهــا بعــد انتهــاء مشــروع مــا أو أثنــاء تطبيقــه أو التخطيــط لــه.
آليات وأدوات التدقيق االجتماعي: 

*  الوصول للمعلومات املنشورة والعامة.
*  الوصول للمعلومات من اجلهات املشرفة واملنفذة للمشروع.

*  استطالع رأي اجلهات املستفيدة. 
*  الزيارات امليدانية. 

*  االستعانة بخبرات األهالي واملجتمعات احمللية ومؤسساتها القاعدية، 
وجلان املجتمع املدرسي ومجموعات العمل املجتمعية.

*  جتنيد اإلعالم احمللي واستخدام شبكات اإلعالم االجتماعي. 

القائمون على إجراء عملية 
التدقيق المحاسبي االجتماعي

في بعض الدول، تقوم 
الحكومات بعملية التدقيق 

االجتماعي

منظمات المجتمع المدني 
المراكز البحثية

ومؤسسات المجتمع المدني 
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عالمات القوى والتحديات املباشرة
* عالمات القوى

 تعزيز شفافية اخلدمة احلكومية.
 كشف حاالت الفساد وسوء اإلدارة.
 حتسن جودة اخلدمات احلكومية.

 تعزيز قدرة املجتمعات احمللية يف عملية التخطيط باملشاركة.

إن التعامــل مــع البيانــات غايــة فــي األهميــة.. ويتبــع ذلــك إدارة وفهــم ونشــر 
وتحليــل المعلومــات بشــكل يجعلهــا مــادة قابلــة للمســاءلة مــن أجــل التغييــر 
والتطويــر.. ومــع وجــود كــم كبيــر مــن البيانــات فــي قطــاع التعليــم، فإنهــا 
لألســف ال تســتخدم بالقــدر الكافــي مــن قبــل المجتمــع المحلــي فــي التأثيــر 

فــي السياســات والضغــط باتجــاه تحســين جــودة التعليــم.
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)Public Hearing( خامسًا: جلسات االستماع العامة

تشــكل جلســات االســتماع إحــدى أكثــر أدوات املســاءلة االجتماعيــة جاذبيــة، 
وهــي أداة عريقــة وقدميــة اســتخدمت يف البرملانــات وجلــان التحقيــق واحملاكــم 
والقضايــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، ومتــر مراحــل عقــد جلســة 

االســتماع بـ: 
 اختيــار موضــوع جلســة االســتماع: يجــب أن يكــون املوضــوع ضمــن أولويــات 
املواطنــن، ويتــم اختيــاره مــن خــالل: عمــل اســتبيان لتوجهــات املواطنــن 
جتــاه جــودة املرافــق الرياضيــة يف املــدارس ومســتويات الرضــا، أو مــن خــالل 

املالحظــات العامــة مــن املجتمــع احمللــي.
 يجــب أن يحمــل لقــاء جلســة االســتماع موضوعــاً واحــداً فقــط يتــم إشــباعه 

بالنقــاش واملتابعــة، وال يجــوز تعــدد القضايــا يف اجللســة الواحــدة.
 يجــب اختيــار ميســر اللقــاء بشــكل يكــون مقبــوالً علــى كافــة أطيــاف املجتمــع 
ويتمتــع باملصداقيــة واحلياديــة، وغيــر محســوب علــى طــريف العالقــة، وليســت 
لــه مواقــف مســبقة جتــاه أي مــن األطــراف، وأن يكــون ملّمــاً بكافــة تفاصيــل 

القضيــة املثــارة.
 يتكــون فريــق جلســة االســتماع مــن: مقــرر اجللســة: وهــو املســؤول عــن 
ــاً؛ ميســر اللقــاء: وهــو املســؤول عــن إدارة احلــوار  كافــة تفاصيــل اللقــاء إدارّي
بــن األطــراف؛ وكاتــب محضــر اللقــاء: وظيفتــه كتابــة تفاصيــل اللقــاء حســب 
األصــول؛ وســكرتير اللقــاء: متابعــة التفاصيــل الفنيــة خــالل عقــد اللقــاء، 
والتــي ال يتمكــن امليســر مــن القيــام بهــا؛ وفريــق االســتقبال: تســجيل احلضــور 
والتعريــف باملوضــوع والــرد علــى تســاؤالت املواطنــن قبــل بــدء اللقــاء؛ واملنســق 
اإلعالمــي: صياغــة خبــر أو تقريــر عــن اللقــاء ومتابعــة النشــر يف وســائل 

اإلعــالم.
 التأكيــد علــى حضــور جميــع أطــراف العالقــة مــن مســؤولن ومواطنــن 

حــول القضيــة املنــوي مناقشــتها.
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ــارة وتلخيصهــا أمــام املواطنــن يف   جمــع كافــة البيانــات حــول القضيــة املث
بدايــة اللقــاء.

  حتديــد مــكان جلــوس ممثــل مقــدم اخلدمــة )التربيــة والتعليــم(، بحيــث 
يكــون يف مــكان بــارز للجمهــور ولكــن ليــس مكانــاً مميــزاً مــن حيــث االرتفــاع، 
املواطــن  بــن  التواصــل  تســهل  وبطريقــة  مثــاًل،  الفوقيــة  إلــى  يشــير  مبــا 

واملســؤول.
  ال يســمح للمشــاركن باخلــروج عــن موضــوع اجللســة، ويعطــى اجلميــع 
حقــه يف طــرح الســؤال والــرد عليــه يف إطــار املوضــوع احملــدد والوقــت احملــدد 

الــذي يعلــن عنــه يف بدايــة اجللســة.
 تتضمــن بطاقــة دعــوة املواطنــن حلضــور اللقــاء ملخصــاً عــن املوضــوع 

وأهــم محــاوره، حتــى يقــوم املواطنــون بتحضيــر معلومــات عــن القضيــة.
ــى  ــه يتحــول بعــد ذلــك إل ــاً عــن ســاعتن، ألن ــد زمنّي  النقــاش يجــب أال يزي

لقــاء ممــل.
ــرات تتضمــن: تشــخيص املشــكلة، وحــواراً  ــى فق   يقســم وقــت اجللســة إل
حــول املشــكلة بــن طــريف العالقــة، وتقــدمي احللــول، وتلخيصــاً واســتنتاجات 

ومتابعــة وختامــاً.
  يف ختــام جلســة االســتماع يتــم: تلخيــص اللقــاء، االتفــاق علــى جلنــة متابعــة 

ملــا اتفــق عليــه تضــم ممثلــن عــن املجتمــع احمللــي ومقــدم اخلدمــة.
  رفــع تقريــر نهائــي عــن اجللســة إلــى أطــراف العالقــة وجلنــة املتابعــة مــن 

أجــل املتابعــة ونشــره للمواطنــن. 
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العطــاءات  علــى  المجتمعيــة  المراقبــة  لجــان  سادســًا: 
التعليميــة  للمرافــق  التحتيــة  البنــى  وأعمــال 

ــة  ــة حــول األدوار املجتمعي ــدى نشــطاء املســاءلة االجتماعي ــار مالحظــات ل تث
يف الرقابــة علــى مشــاريع البنــى التحتيــة، ومنهــا املــدارس واملرافــق التعليميــة، 
وهــل أدوار الدعــوة للمشــاركة تقتصــر علــى الدعــوة حلضــور حفــل افتتــاح تلــك 

املدرســة أو ذلــك املرفــق؟ فاملطلــوب مشــاركة يف مراحــل مبكــرة.

ومــن األدوار املتعــددة التــي ميكــن ملجالــس أوليــاء األمــور التدخــل فيهــا يف هــذا 
الباب:

 عضويــة أحــد أعضــاء مجلــس أوليــاء األمــور يف جلــان العطــاءات املرتبطــة 
بقطــاع التعليــم، ســواء أكان ذلــك يف إطــار املدرســة أم مديريــة التربية والتعليم، 

أم يف إطــار أعمــال الهيئــات احملليــة املرتبطــة بالتعليــم.

 تشــكيل جلنــة رقابــة مجتمعيــة موازيــة بالتنســيق مــع أطــراف العالقــة علــى 
مشــروع بنــاء مدرســة مثــاًل، ويتــم ذلــك غالبــاً ســواء مــن خــالل العالقــة مــع 
الهيئــة احملليــة، حيــث إن غالبيــة املــدارس تبنــى مــن خــالل الهيئــات احملليــة، 
أو وزارة التربيــة والتعليــم. ويف حــال مت ذلــك، فــإن هــذه اللجنــة مخولــة فقــط 
بالرقابــة مــن خــالل املالحظــة، وليســت لهــا صالحيــة التدخــل يف أعمــال 
املقــاول، ولكنهــا ترفــع مالحظاتهــا عبــر تقريــر للجهــة املســؤولة وتنبــه حــول 
ذلــك، فعلــى ســبيل املثــال، قــد تضبــط اللجــان املجتمعيــة أعمــاالً لــم يتمكــن 
املهنــدس أو املراقــب الرســمي مــن ضبطهــا، خاصــة يف أعمــال احلفــر والبنــاء 
واألساســات حتــت األرض، التــي يختفــي االســتدالل عليهــا مبجــرد عمليــات 

الطمــر وغيــر ذلــك.
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سابعًا: تقييم األداء بالمشاركة

تلتــزم بقواعــد  التــي  التقييــم عمليــة أساســية يف عمــل املؤسســات  يعتبــر 
احلوكمــة، وتتــم بطــرق مختلفــة ومنهجيــات وأدوات متعــددة حســب طبيعــة 

املؤسســات والبرنامــج واملجــال الــذي يتــم العمــل عليــه.
لكــن، ويف نطــاق تطبيــق أدوات املســاءلة االجتماعيــة، فــإن ملجالــس أوليــاء 
األمــور تدخــالت وأدواراً يف االطــالع ومتابعــة عمليــات التقييــم وكيــف تتــم 
ومــدى جناعتهــا، واألهــم مســتويات ارتباطهــا بتحقيق مؤشــرات جــودة التعليم.
وبالتالــي، فــإن أداة تقييــم األداء باملشــاركة تعتمــد علــى إشــراك املواطنــن 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي يف رصــد وتقييــم جــودة األداء يف إعمــال احلــق يف 
التعليــم، وعــدم االكتفــاء بعمليــة التقييــم التــي تتــم داخلّيــاً بــأدوات ومنهجيــات 
الــوزارة، إضافــة إلــى االطــالع علــى هــذه التقييمــات، وإن أمكــن أن يكــون 

ــاء األمــور أدوار فيهــا.  ملجالــس أولي
ويف تطبيق التقييم باملشاركة، ميكن األخذ بعن االعتبار ما يلي: 

 قيــام مجالــس أوليــاء األمــور بتطبيــق أدوات تقييــم مــن خــالل االســتبانة، أو 
مجموعــات التركيــز حــول قضيــة أو قضايــا محــددة مرتبطــة بجــودة التعليــم 
وتهــم املجتمــع احمللــي، وعمــل تقريــر عــن ذلــك ومناقشــته مــع أطــراف العالقــة 
يف املدرســة أو املديريــة أو الــوزارة، ونشــره لإلعــالم إن لــزم األمــر، ولكــن 

بالتشــاور مــع املدرســة أو املديريــة. 
 االطــالع علــى تقاريــر التقييــم يف املديريــات واملــدارس ومناقشــة محتواهــا 
وكيفيــة اإلســهام املجتمعــي يف التطويــر مــن خــالل توصياتهــا، عبــر تنفيــذ 

جلســات اســتماع، أو حــوار متعــدد األطــراف.
 الضغــط عبــر احلــوار علــى وزارة التربيــة لكــي يكــون رأي وتقييــم املجتمــع 
احمللــي واألهالــي جــزءاً مــن عمليــة التقييــم لــكل مســارات التعليــم وكيفيــة 
حتقيــق ذلــك لزيــادة املســاحة املمنوحــة لألهالــي ومجالــس أوليــاء األمــور 

واملجتمــع احمللــي ليكونــوا جــزءاً مــن عمليــة التقييــم الســنوية.
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ثالثًا: أدوات المساءلة االجتماعية من خال اإلعام 

العالقــة بــن مجالــس أوليــاء األمــور ومنظمــات املجتمــع املدنــي واإلعــالم 
بكافــة أشــكاله عالقــة عضويــة فيمــا يرتبــط مبســارات املســاءلة االجتماعيــة 
ــا، ولكــن  ــإن اإلعــالم أحــد مكوناته ــاً تكــن األداة املســتخدمة، ف ــة، فأّي املختلف
أيضــاً ميكــن اســتخدام إحــدى أدوات اإلعــالم كأداة مســاءلة مجتمعيــة، ومــن 

ذلــك: 
)1(: احلشد والتأثير من خالل مواقع التواصل واإلعالم االجتماعي 

واحلشــد  التأثيــر  يف  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  دور  إغفــال  ميكــن  ال 
والضغــط باجتــاه التغييــر اإليجابــي ورفــع الوعــي يف قضايــا التعليــم، وال 
يلحــظ مــن املتابعــات أن مجالــس أوليــاء األمــور لهــا صفحــات علــى هــذه 
ــا مرتبطــة  ــارة قضاي ــا أو إث ــع جمهوره ــع أو تســتخدمها يف التواصــل م املواق

التعليــم.  مبتابعاتهــا يف مجــال 
األمــور  أوليــاء  مجالــس  كانــت  وملــا 
اجلمهــور  مــن  شــرعيتها  تســتمد 
احمللــي الــذي يفتــرض أنهــا متثلــه أمــام 
أصحــاب الواجــب يف قطــاع التعليــم، 
فــإن لزامــاً عليهــا أن تســتخدم بفاعليــة 
ضوابــط  ضمــن  ولكــن  األدوات  هــذه 

االجتماعيــة.   املســؤولية  وبــروح 
مــن  مراعاتهــا  الواجــب  األمــور  ومــن 

ــي:  ــا يل ــع التواصــل االجتماعــي م ــة يف ســياق مواق أجــل املســاءلة االجتماعي
أ- أن تكــون ملجلــس أوليــاء األمــور صفحــات علــى كافــة مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، وعلــى األقــل علــى الفيســبوك.
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ب- أن يجيــد اســتقطاب مجتمعــه احمللــي لصفحاتــه، بحيــث ال تقــاس املتابعــة 
فقــط اعتمــاداً علــى العــدد الكمــي، ولكــن التأكــد مــن مســتوى متابعــة الفئــة 
املســتهدفة مــن أصحــاب الواجــب يف إعمــال احلــق يف التعليــم، واملواطنــن، 

مبــن فيهــم الطلبــة وأهاليهــم.
خــالل  مــن  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  خــالل  مــن  الكتابــة  إجــادة  ج- 
أخطــاء  دون  األثــر  كبيــرة  الكلمــات  قليلــة  والعبــارات  الصــور،  اســتخدام 

إمالئيــة.
د- بنــاء عالقــات مــع نشــطاء مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن الشــباب 
صغــار الســن »الفيســبوكين« ممــن يديــرون صفحــات محليــة نشــطة، وكذلــك 
ــرون يف اإلعــالم  ــرة يف اإلعــالم واحلشــد املجتمعــي »املؤث الشــباب ذوو اخلب

املجتمعــي«.
هـــ- الــرد املســتمر علــى انطباعــات وردود املتابعــن، مبــا فيهــم رســائلهم علــى 
ــون مــع  اخلــاص، فهنــاك صفحــات نشــطة، ولكــن القائمــن عليهــا ال يتفاعل

استفســارات النــاس فتخســر وتندثــر تدريجّيــاً.
و- التأكــد مــن مصــادر املعلومــات والتحقــق، خاصــة أن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي حتولــت إلــى )بيئــة مضللــة( للمعلومــات، وهــي إشــكالية حتولــت 

إلــى هــم عاملــي. 

)2( احلشد والتأثير من خالل استخدام صحافة البيانات واإلنفوجرافيك 

يتوجــب علــى مجالــس أوليــاء األمــور أن جتيــد التحالــف مــع وســائل اإلعــالم، 
ولكــن األهــم أال يكــون ذلــك مقتصــراً علــى اإلعــالم التقليــدي مــن برامــج 

ــا بشــكل متســارع. ــد بريقه ــة تفق ــة مكتوب ــة وصحاف ــة وتلفزيوني إذاعي
وألن الهــدف مــن التحالــف مــع وســائل اإلعــالم هــو التغييــر اإليجابــي يف 
ــات هــام جــّداً يف تقــدمي  ــة البيان ــإن اســتخدام صحاف ــة، ف املنظومــة التعليمي

معلومــة قابلــة للتأثيــر لــكل مــن املواطــن واملســؤول.
وصحافــة البيانــات مجــال إعالمــي يعكــس الــدور املتزايــد الســتخدام البيانــات 
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الرقميــة. وتتمتــــع  الثــورة  املعلومــات يف عصــر  إنتــاج وتوزيــع  الرقميــة يف 
القصــص املســتندة إلــى البيانــات بقــدرة أكبــر على الوصــول إلــى جماهيــر 
جديــــدة وتضمــــن تفاعلهــــم معهــــا بشــــكل مــــا، وذلــــك عبــــر االســــتفادة مــــن 
ــا، وهــي مهمــة جــّداً يف حتويــل بيانــات  العالــــم الغنــــي بالبيانــــات مــــن حولنــ
جامــدة إلــى رســومات الفتــة ســريعة القــراءة واالنتشــار، كأن يلجــأ مجلــس 
أوليــاء األمــور يف منطقــة مــا إلــى عمــل رســم بيانــي يوضــح معــدالت العنــف 
ــاً وتأثيــرات ذلــك مــن أجــل حشــد  ــاً أو مكانّي يف املــدارس بشــكل مقــارن زمنّي
املجتمــع لهــذه الظاهــرة، فلــو أنــه أصــدر بيانــاً حــول ذلــك ملــا قــرأه أحــد، وفيمــا 

يلــي مثــال علــى كيفيــة احلشــد مــن خــالل صحافــة البيانــات: 

مخصصات اإلنفاق على التعليم

أكثر الدول إنفاقًا
اسرائيل

الناتج المحلي
االجمالي%

المصدر: منظمة التعاون والتنمية األوروبية 2007                          أ ف ب: الشرق األوسط

8.3%
8%

7.4%
7.2%

7.2%
6.4%
6.4%

6.1%
6.1%

5.8%
4.7%
4.6%

4.1%
3.9%

3.6%
3.4%

المكسيك

كوريا الجنوبية

التنمية االوروبية

البرازيل

ايسلندا

فرنسا

الدنمارك

اسبانيا

روسيا

الواليات المتحدة

بلجيكا

تركيا

تشيلي

ايرلندا

اليونان

معدل منظمة التعاون
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أو حــن الربــط بــن مخصصــات اإلنفــاق علــى التعليــم مقارنــة باإلنفــاق علــى 
املجــاالت األخــرى كمــا هــو فلســطينّياً يف املثــال التالــي: 

رابعــًا: التعامــل مــع منافــذ الشــكاوى الوطنيــة فــي ســياق 
االجتماعيــة  المســاءلة 

تعتبــر منافــذ الشــكاوى الوطنيــة، ســواء التابعــة منهــا لهيئــات أهليــة أو جهــات 
رســمية، مــن األدوات الهامــة التــي يتوجــب علــى مجالــس أوليــاء األمــور إجــادة 
التعامــل معهــا، جنبــاً إلــى جنــب مــع أدوات املســاءلة االجتماعيــة األخــرى، 
إدراك  األحيــان وجــود  مــن  كثيــر  يلحــظ يف  فكالهمــا مكمــل لآلخــر، وال 

ــة. ــذ الشــكاوى الوطني ــع مناف ــل م ــة التعام ــة يف كيفي لألجســام املجتمعي
ــذي  ــوزراء، ال ــس ال ــذ: نظــام الشــكاوى املوحــد يف مجل ــن أهــم هــذه املناف وم
يســتقبل الشــكاوى إلكترونّيــاً ويعمــل علــى متابعتهــا والــرد عليهــا، ودواويــن 
الهيئــة  املظالــم يف عديــد اجلهــات، املدنيــة واألمنيــة، وديــوان املظالــم يف 
املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وهيئــة مكافحــة 
الفســاد، ومراكــز خدمــات اجلمهــور، وأنظمــة الشــكاوى يف الهيئــات احملليــة، 

واجلهــات الرقابيــة والتشــريعية املختلفــة.

وزارة الداخلية واألمن 
العام

وزارة التربية والتعليم 
العالي

وزارة الصحة

وزارة الشؤون 
االجتماعية

26.79%

10.22%
11.53%

18.36%

مقارنة النفقات المقدرة حسب مراكز المسؤولية - الموازنة العامة 2016
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وتوجــد ســياقات مختلفــة للتعامــل مــع أنظمــة الشــكاوى يف إطــار إعمــال احلــق 
يف التعليــم مــن قبــل مجالــس أوليــاء األمــور ومنهــا: 

 االلتــزام مبواصفــات بنــاء املــدارس، واملواصفــات الفنيــة واملتطلبــات التــي 
يتوجــب توفرهــا حســب املواصفــات.

 العنف بكافة أشكاله.
 عــدم إدمــاج طفــل أو أطفــال ذوي إعاقــة يف التعليــم أو دمجهــم بطريقــة غيــر 

الئقــة، أو عــدم توفيــر متطلبــات الدمــج لهــم.. إلخ. 
وعند التعامل مع منافذ الشكاوى والتظلم، يتوجب مراعاة ما يلي: 

 التوثيق اجليد لكل مجريات الشكوى مع جمع األدلة املطلوبة.

 جتنب احلديث يف العموميات، وإشباع القضية تفصياًل.
  الكتابــة والتوثيــق اجليــد، فمــن ثقافتنــا أننــا ميكــن أن نتحــدث عشــر 
ــة نصــف ســاعة. ومــن أســباب ضعــف  ــرب مــن كتاب ــة، ونته ســاعات متواصل
التوثيــق الكتابــي أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس ال تكتــب، وذلــك نتيجــة 
عمليــات التحفيــظ التــي تعرضــوا لهــا يف املــدارس واجلامعــات، فمدارســنا 
ومناهجنــا وفلســفة التعليــم يف فلســطن تقــدس النــص، وأغلبيــة األســاتذة 
لــم يتعرفــوا علــى التطبيــق العملــي لســلم بلــوم، خاصــة املســتوى الســادس 

“التركيــب”.
 املعرفــة اجليــدة مــن خــالل املختصــن بإجــراءات الشــكاوى والتظلــم يف كل 

جهــة أو مؤسســة وسياســتها املتبعــة يف تلقــي الشــكاوى والــرد عليهــا. 
 املتابعة املستمرة للشكاوى، وعدم إغفالها. 

وبالطبــع، مــن منظــور املســاءلة االجتماعيــة، يجــب التمييــز بــن أدوات وأنظمــة 
الــذي  الوقــت  الفاعلــة، فمثــاًل، يف  األدوات غيــر  وبــن  الفاعلــة  الشــكاوى 
يتوجــب فهــم آليــات العمــل مــع األدوات الســابقة يف الشــكاوى، فــإن مــا تعــرف 
بـــ »صناديــق الشــكاوى« يف املؤسســات، تعتبــر مــن األدوات التقليديــة غيــر 
املناســبة وغيــر الفاعلــة التــي ال تتــم يف الغالــب متابعتهــا مــن قبــل املؤسســات.



56

الماحق: )أوراق العمل(

ورقة عمل )1(: تصميم بطاقة تقييم املواطن

الشــرح  يف  ُمبــّن  هــو  )كمــا  متابعــة  بطاقــة  تصميــم  كمجموعــة  أردمت  إذا 
مدرســة  يف  التعليــم  جــودة  مســتوى  لقيــاس  التعليــم،  قطــاع  يف  الســابق) 
حكوميــة ثانويــة مثــاًل، وتقييــم جناعــة االمتحانــات املدرســية، وجــودة األداء يف 
املقاصــف، وغيــر ذلــك مــن القضايــا، فيمكــن اســتخدام بطاقــة تقريــر املواطــن 
التــي ميكــن أن نقــدم لهــا تعريفــاً مبســطاً وهــو )أنهــا أداة تقســم إلــى مهمتــن 
أساســيتن: األولــى اســتطالع رأي املواطنــن حــول اخلدمــة، والثانيــة الضغــط 

ــى نتائــج االســتطالع(.  ــاًء عل ــر بن واملناصــرة إلحــداث التغيي
عمل املجموعات

 يتــم تقســيم املشــاركن إلــى مجموعــات متقاربــة مــن حيــث منطقــة الســكن 
جغرافّيــاً، )4-)) مجموعــات حســب عــدد املشــاركن.

ــات  ــى اإلجاب ــم االتفــاق عل ــن، ويت ــوب يف التمري  تناقــش كل مجموعــة املطل
)5) دقيقــة(.

 تقّدم كل مجموعة إجاباتها )5 دقائق(.
 نقاش عام بعد االنتهاء من تقدمي املجموعات )5 دقائق(.

 مدة التمرين )45 دقيقة(.

ورقــة عمــل )2(: التــزام مبــادئ الشــفافية يف ضريبــة التربيــة والتعليــم )ضريبــة 
املعارف(

فيمــا يتعلــق بضريبــة التربيــة والتعليــم )ضريبــة املعــارف( التــي جتبيهــا الهيئات 
احملليــة يف حســاب خــاص، وتكــون لهــا جلنــة خاصــة مــن الهيئــة احملليــة 
ــم،  ــود خاصــة بالتعلي ــى بن ــا عل ــم مــن أجــل صرفه ــة والتعلي ــات التربي ومديري
ال ســيما بنــاء املــدارس وصيانتهــا، فــإن جلنــة ضريبــة املعــارف يتوجــب عليهــا 
أن تكــون منفتحــة وعلنيــة يف قراراتهــا وأعمالهــا واإلجــراءات التــي تّتخذهــا، 
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أي عــدم حجــب املعلومــات عــن املواطنــن، واألطــراف ذات العالقــة الرســمية 
واألهليــة واملمولــة، ال ســيما أن املواطــن هــو دافــع هــذه الضريبــة، إضافــًة إلــى 
وضــوح األنظمــة، وعلنيــة األهــداف والغايــات، حتــى تتســنى لكافــة املواطنــن 
متابعــة الطــرق وآليــات اتخــاذ القــرار والنشــاطات، إضافــًة إلــى نشــر املوازنــات 

ونتائــج األعمــال.
وقياســاً علــى ذلــك، فــإّن فحــص طبيعــة عمــل اللجنــة مــن مهــام املســاءلة 
ــث  ــن حي ــا، ســواء م ــور متابعته ــاء األم ــس أولي ــن ملجال ــي ميك ــة الت االجتماعي
طبيعــة األداء، أو مــن حيــث مســتويات الرضــا مــن قبــل املواطنن، أو مســتويات 

ــك:   الشــفافية والنشــر، ومــن ذل
). هل لديك معلومات كافية حول طبيعة عمل اللجنة وخدماتها؟

). هــل للجنــة موقــع إلكترونــي أو صفحــة علــى الفيســبوك تنشــر عليهــا 
وبياناتهــا؟ أعمالهــا 

). هل تعتقد أّن املعلومات يف املوقع اإللكتروني فيها شفافية كافية؟
4. هــل تعتقــد أّن املواطنــن يشــعرون بوفــرة أو حجــب معلومــات تخصهــم مــن 

قبــل اللجنــة؟

ورقة عمل )3(: التدقيق االجتماعي

رصــد وتقييــم أداء وزارة التربيــة والتعليــم ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن 
»األونــروا« يف إعمــال حــق األطفــال ذوي اإلعاقــة يف الوصــول للتعليــم يف ظــل 
جائحــة كورونــا، مــع مــا يشــمله إعمــال هــذا احلــق مــن تخصيــص موازنــات، 
ــا، وكيــف نفــذت، ومســتوى وصــول  ــا، والقــرارات املرتبطــة به ــات صرفه وآلي
األطفــال ذوي اإلعاقــة للتعليــم اإللكترونــي، ومســتوى التحصيــل لديهــم، وغيــر 
ذلــك.. وكيــف مــن املمكــن االســتفادة منهــا يف تأســيس خطــة تدقيــق اجتماعــي 

كمــا مّت شــرحه ســابقاً؟
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ورقــة عمــل )4(: احتســاب التكاليــف اإلجباريــة التــي يدفعهــا املواطنــون نتيجــة 
ضعــف جــودة التعليــم احلكومــي 

ومصروفــات  أقســاط  رســوم  بــدل  كبيــرة  ماليــة  مبالــغ  املواطنــون  يدفــع 
للمــدارس اخلاصــة واألهليــة يف محافظــة رام اهلل والبيــرة، كمــا يدفــع قســم 
آخــر مبالــغ كبيــرة للــدروس اخلصوصيــة، ألن جــودة التعليــم احلكومــي يف 
مــدارس أبنائهــم متدنيــة، أو بســبب تفشــي العنــف، مــا يجعــل األهــل غيــر 
آمنــن علــى أبنائهــم. كيــف ميكــن لنــا احتســاب هــذه األرقــام، وقيــاس حجــم 
األمــوال التــي ينفقهــا املواطنــون يف هذيــن احملوريــن )أو ميكــن اقتــراح محــاور 
أخــرى شــبيهة( ملعرفــة كــم اخلســارة املاليــة التــي يتكبدهــا املواطــن بســبب 

ضعــف قيــام أصحــاب الواجــب يف إعمــال احلــق يف التعليــم بواجبهــم؟ 
اخلطوات 

معرفــة متوســط قســط الطالــب يف املدرســة اخلاصــة واألهليــة يف محافظة 
رام اهلل والبيــرة، وحتديــد عــدد الطلبــة امللتحقــن باملــدارس اخلاصــة فيها.

عنــد  الطلبــة  ذوو  يتكبدهــا  التــي  اإلضافيــة  املصروفــات  ســلة  حتديــد 
التحاقهــم باملــدارس اخلاصــة، ســواء املباشــرة أو غيــر املباشــرة، نتيجــة 

مســتوى حيــاة معــن تفرضــه بعــض املــدارس اخلاصــة.

عمــل معادلــة حســابية ملتوســط مصروفــات الطالــب مــع العــدد الكلــي 
برقــم  واخلــروج  املســتهدفة،  املنطقــة  املــدارس اخلاصــة يف  للطلبــة يف 

إجمالــي كلــي، وبرقــم لــكل عائلــة.
مقارنــة  املدرســي  التعليــم  علــى  اإلنفــاق  مســتوى  حــول  نقــاش  عمــل 

املســتهدفة. املنطقــة  يف  املواطنــن  دخــل  مبســتويات 
ــاة  ــى جــودة احلي ــة عل ــك املصروفــات اإلضافي ــر تل عمــل نقــاش حــول تأثي
لألســرة الفلســطينية وقدرتهــا علــى االدخــار ملســتقبل أبنائهــا، وتأثيــره علــى 
رفاهيتهــا، ومــن يجــب أن يتحمــل مــن الناحيــة القانونيــة واألخالقيــة تبعــات 

ذلــك. 
مدة النشاط )60 دقيقة(.
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ورقة عمل )5(: الدروس اخلصوصية وتضارب املصالح

اشــتكى صديــق لــك مــن أن ابنــه يف الصــف العاشــر ال يســتفيد كثيــراً مــن 
احلصــة الدراســية التــي يقدمهــا معلــم الرياضيــات، بينمــا يســتوعب الــدرس 
بعدمــا يأخــذ دروســاً خصوصيــة لــدى نفــس املعلــم يف املنــزل، وأخبــرك أن 
عديــد أقــران البنــه يشــاطرونه نفــس الشــيء يف مادتــي اللغــة اإلجنليزيــة 

والفيزيــاء. 
أنــت عضــو يف مجلــس أوليــاء األمــور يف منطقتــك، هــل تعتقــد أّن مــن واجبــك 
ــة املختلفــة للمســاءلة  أن تســتفيد مــن واحــدة مــن أدوات املســاءلة االجتماعي
ــم أن يقــدم شــرحاً معمقــاً  وتتبــع هــذه القضيــة، ال ســيما أن مــن واجــب املعل
للــدرس دون احلاجــة لــدروس خصوصيــة؟ ومــاذا عــن حالــة تضــارب املصالــح؟ 
ومــاذا يقــول عنهــا القانــون؟ وتأثيراتهــا علــى حتصيــل الطلبــة؟ خاصــة الفقــراء 
ممــن ال ميلكــون املــال ألخــذ الــدروس اخلصوصيــة وال يتحقــق لهــم مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص؟ مــاذا ســتفعل؟ كيــف ســتقوم بعمليــة التيّقــن، وجمــع املعلومــات، 

واملســاءلة؟
املســاءلة  تطبيقــات  االســتبيان يف  حــول تصميــم  عامــة  قواعــد   :)6( ملحــق 

االجتماعيــة

إذا كان االستبيان طوياًل، يكون مرهقاً، ويؤثر على اإلجابات.
األســئلة الهامــة واســتخالص النتائــج تكــون يف نهايــة االســتمارة لتحقيــق 

أفضــل النتائــج »زرع الثقــة يف اإلجابــات«.
يف تعبئــة االســتمارة علــى الــورق، حتتــاج 45 دقيقــة، ولكــن تعبئتهــا 
إلكترونّيــاً حتتــاج إلــى 5) دقيقــة فقــط، وعاملّيــاً، املســوحات الورقيــة 
بــدأت تختفــي، مبــا يــؤدي لرقابــة مباشــرة علــى الباحــث عبــر برنامــج 
GPS الــذي يحــدد موقــع املنــزل، ويجعــل النتائــج فوريــة، )تخفيــض 

الوقــت دون املســاس باجلــودة(.
ال داعــي لكتابــة اســم املبحــوث، وإن كان وال بــد، فوضــع االســم يف آخــر 

ورقــة االســتمارة وليــس يف أولهــا.
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كيــف نبــدأ: أســلوب القمــع: ابــدأ بأســئلة عامــة ليســت لهــا عالقــة 
مباشــرة باملوضــوع، ثــم انتقــل شــيئاً فشــيئاً لصلــب املوضــوع حتــى تصــل 

ــى األســئلة العميقــة. إل

وازن بن األسئلة املفتوحة وأسئلة نعم وال.

ال نســأل املواطــن ملــاذا أجبــت بهــذه الطريقــة، ألن وظيفتنــا ليســت تقييــم 
اإلجابــات بــل أخذهــا فقــط، )املطلــوب جمــع التجارب(.

اســتخدم طريقــة الزرافــة– الذئــب يف جمــع املعلومــات: يف أفريقيــا: 
يقولــون إن أهــم عضــو يف الزرافــة هــو األذن ألنهــا تســمع كل شــيء، 

ــر. ــه ماك ــة لكن ــه مغلق ــب آذان ــا الذئ فيم

االستماع لكل اآلراء.

هل الناس يعطون اإلجابة الصحيحة: افحص ذلك.

حتديد إطار وقت واقعي لكل مبحوث.

ب- بناء االستمارة يعتمد عل حتديد املؤشرات: 

حتديــد املؤشــرات يعنــي حتديــد مــا هــي مؤشــرات اخلدمــات التــي نريــد 
أن نراقبهــا ونقيمهــا؟

املؤشر يجب أن يكون حساساً وال يصلح إال أن يكون كميزان الذهب. 

بدايــة، نحــدد اخلدمــة، ثــم نحــدد القضايــا أو القيــم التــي نريــد قياســها، 
ثــم نضــع مؤشــرات رئيســية، وتليهــا مؤشــرات فرعيــة لتلــك القيمــة أو 

القضيــة. 
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فيمــا يلــي تطبيقــات وأمثلــة ملؤشــرات قيــاس جــودة اخلدمــات املرتبطــة باحلــق 
يف التعليــم:

كيفيــة الوصــول للخدمــة، واســتخدام املرافــق، واجلــودة واملصداقيــة، 
ومســتوى االعتمــاد والثقــة باخلدمــة، وتكلفــة اســتخدام اخلدمــة.

عنــد صياغــة مؤشــر االســتجابة، يجــب فهــم الطريقــة التــي يقــوم بهــا 
ــة  ــى الوصــول لالســتجابة وصياغــة مؤشــرات فرعي مــزود اخلدمــة حت

لهــا.

أمثلة على صياغة مؤشرات قياس اخلدمة: 

املؤشر الرئيسي واملؤشر الفرعي

مؤشــر االنضبــاط هــو مؤشــر رئيســي، وتعتبــر ســاعات الــدوام مؤشــراً 
فرعّيــاً لــه.

جــودة التعليــم مؤشــر رئيســي، وتعتبــر عالمــات الطلبــة ورائحــة املــاء 
ــه.  ــاً ل مؤشــراً فرعّي

وعــدد  الــدوام،  بســاعات  االلتــزام  مؤشــراته:  مــن  املوظفــن  التــزام 
مؤهــل. وكادر  كاٍف،  املوظفــن 

النزاهة من مؤشراتها: انتشار الواسطة، وتقبل الرشوة... 

مؤشــرات قيــاس آليــة تقــدمي الشــكاوى هــي: أيــن توضــع الشــكاوى– 
إجــراءات الشــكاوى– متــى تبــرز الشــكوى.. هــل تتابــع وحتــل؟ وكــم تأخــذ 

وقتــاً؟ وهــل يتــم تقــدمي شــكاوى أم ال وملــاذا؟ وهكــذا. 
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حول مستويات الرضا

الربــط بــن بعــض املؤشــرات، ال ســيما تلــك املتعلقــة بالرضــا، وأحيانــاً 
تكــون جــودة يف اخلدمــة ولكــن توجــد مشــكلة يف مســتويات الرضــا.

ميــزة بيانــات املســح هــي أنــه بإمكانــك اســتخدام التحليــل للوصــول إلــى 
جــودة الرضــا.

ــدرس الرضــا  ــل، ت ــل العوام ــذي مت: مــن خــالل حتلي ــر ال ــة التغيي معرف
ــد  ــرف أي املؤشــرات تري ــي تع ــة، وبشــكل إحصائ ــن مؤشــرات مختلف م

والعالقــات املرتبطــة ببعضهــا.

ملحق )7(: مبادئ عند عرض تقرير يف اجللسات العامة

عــرض النتائــج علــى مــزود اخلدمــة قبــل نشــرها: التوجــه مباشــرة 
للنــاس يعنــي أن هــذه آخــر مــرة ســيتعاون معــك فيهــا مــزود اخلدمــة.

ــم الفرصــة إلصــالح بعــض  ــة: أعطه ــزود اخلدم ــام م ــرض أم ــد الع عن
ــل النشــر. ــا قب القضاي

ــة  ــرى النشــاط ورد املدرســة أو التربي ــور ي ــرض )اجلمه ــوازن يف الع الت
والتعليــم– عــرض املؤسســة وعــرض الــوزارة( بحيــث ال يســمع املواطــن 

املشــاكل فقــط.

مهمــا يكــن أســلوبك علمّيــاً، فــإن لــم تكــن ملمثلــي مجلــس أوليــاء األمــور 
مصداقيــة، فلــن يصــدق النــاس )وجــه الرســول أهــم مــن الرســالة(.

ال تقــل كلمــات متحيــزة مــن قبيــل: أريــد أن أعــرف املشــاكل، ولكــن اســأل 
بشــكل حيــادي: نريــد قيــاس مســتوى جــودة التعليم.
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قائمة المصادر والمراجع:

• http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINARABIC 
Resources/Supporting_Social_Accountability_MENA_AR.pdf

• http://rdc-mena.org/rdc_team.php

• http://social-accountability.com/jnfw/ar/home

• http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-
release/2015/04/29/arab-world-citizens-practicing-social-
accountability-for-improved-service-delivery

• http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/
Social_Accountability_World_Bank_Arabic.pdf

• http://www.miftah.org/Arabic/Programmes/briefing/
MIFTAHReportMDLF.pdf.

• http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/
Voice_Accountability_Ar.pdf
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االئتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

 هــو المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006. تأســس فــي العــام 2000 مــن مجموعــة مــن 
المؤسســات األهليــة الفاعلــة فــي مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح 
وحقــوق اإلنســان، ســعيًا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّيــًا إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي 

عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام فــي إنتــاج ونقــل وتوطيــن المعرفــة بالفســاد 
ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي 
للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ووســائل اإلعــالم، فــي الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة فــي الكشــف 

عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره. 

مركز ابداع المعلم

ربحيــة ومرخصــة مهتمــة فــي تحويــل دور  مؤسســة فلســطينية غيــر 
التعليــم فــي فلســطين ومنطقــة حــوض البحــر األبيــض المتوســط ليصبح 
تعليــم ذو مســؤولية اجتماعيــة، يســعى لتحقيــق رؤيتــه المتمحــورة حــول 
فلســطينيون مبــادرون ومنتجــون ومتســامحون ومعاصــرون، وملتزمــون 
بهويتهــم الوطنيــة ويشــاركون بفاعليــة فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي 
مــن  الرئيســية  والمجتمعــات  الفاعليــن  تمكيــن  علــى  يعمــل  ومدنــي. 
النوعــي وتعزيــز حقــوق اإلنصــاف والمســاواة  التعليــم  نتائــج  تحقيــق 

واإلدمــاج.

رام الله: عين مصباح - حي الكساونه - مبنى ابو صقر  

هاتف: 0097022959960
فاكس: 0097022966481

 tcc@teachercc.org :البريد االلكتروني
غزة: شارع الشهداء- عمارة فلوريا مقابل شركة االتصاالت

هاتف: 082826313
tccgaza@hotmail.com :البريد اإللكتروني
www.teachercc.org :الموقع االلكتروني

رام الله: عمارة الريماوي - الطابق األول - شارع اإلرسال 
 ص.ب: رام الله 339 القدس 69647

هاتف:  2989506 - 022974949    فاكس:  022974948

غزة: شارع حبوش -عمارة دريم - الطابق الثالث - شقة رقم 4 
تلفاكس: 082884767 - 082884766 

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني




