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لماذا هذ الدليل
ير�شدك هذا الدليل التدريبي العملي �إىل التعرف على
الأدوات والآليات الأكرث فعالية ،والتي ميكن �أن ت�ساعد يف
تطبيق عملية امل�ساءلة الإجتماعية داخل التجمعات ال�سكانية
املختلفة .

آليات مكافحة الفساد (النزاهة والشفافية والمساءلة)
النزاهةIntegrity :

وهي جمموعة القيم املتعلقة بال�صدق والأمانة والإخال�ص
يف العمل .ويتطلب توفري النزاهة توفري عدد من ال�ضمانات
التي تقف يف وجه مظاهر الف�ساد املختلفة وت�ضمن عدم وجود
ت�ضارب يف امل�صالح ،ميكن �أن يح�سم ل�صالح الفرد املعني
�ضد امل�صلحة العامة .ومن هنا ف�إن من واجب الذين يتولون

منا�صب عامة عليا الك�شف �أو الإف�صاح عن ممتلكاتهم قبل
تويل املن�صب والإعالن عن �أي نوع من ت�ضارب امل�صالح قد
ين�ش�أ بني م�صاحلهم اخلا�صة وامل�صالح العامة التي تقع يف
�إطار منا�صبهم ،ك�أن يجمع ال�شخ�ص بني الوظيفة احلكومية
وم�صالح يف القطاع اخلا�ص� ،إذ قد يخلق ذلك تعار�ض ًا يف
امل�صالح يف جماالت كاملناق�صات �أو املوا�صفات �أو ال�ضرائب
�أو الر�سوم اجلمركية ،مما ي�ؤدي �إىل احتمال ح�سم هذا
التعار�ض مبا يتما�شى وم�صاحله اخلا�صة.
وت�شمل هذه املجموعة من القيم �أي�ض ًا منع تلقي املوظف
العام �أي مقابل مايل (الر�شوة) من م�صدر خارجي للقيام
ب�أي عمل ي�ؤثر يف امل�صلحة العامة �أو ي�ؤدي �إىل هدر املال
العام .بكلمات �أخرى تتطلب النزاهة من العاملني يف القطاع
العام (�أو اخلا�ص الذي ي�شمل م�صالح الغري كال�شركات
امل�ساهمة) �أن ال ي�ضعوا �أنف�سهم حتت �إغراء الأموال �أو �أية
التزامات لأفراد �أو م�ؤ�س�سات ممكن �أن ت�ؤثر على �أدائهم
ملهام وظيفتهم الر�سمية.
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م�ؤ�شرات النزاهة:

• •توفر دليل للعمل �أو مدونة �سلوك �سواء للم�ؤ�س�سات
العامة �أو اخلا�صة ير�شد موظفي هذه امل�ؤ�س�سات يف
عملهم ويحدد �سلوكهم جتاه زمالئهم وجتاه املواطنني
والأطراف امل�ستفيدة من عمل م�ؤ�س�ساتهم.
• •تقدمي اخلدمة للمواطنني على قاعدة امل�ساواة بني
املواطنني وبطريقة مهنية.
• •توفر �أنظمة مكتوبة يتم العمل مبوجبها وااللتزام بهذه
الأنظمة.
• •تقدمي اخلدمة للمواطنني بو�صفها التزام وواجب �أ�سا�سه
االلتزام بقيم املواطن.

ال�شفافيةTransparency :

تعني ال�شفافية و�ضوح الأنظمة والإجراءات داخل امل�ؤ�س�سة
ويف العالقة بينها وبني املواطنني املنتفعني من خدماتها،
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وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف يف عمل امل�ؤ�س�سة
العامة» ،وتعني ال�شفافية �ضرورة الإف�صاح للجمهور عن
ال�سيا�سات العامة املتبعة ،خا�صة ال�سيا�سات املالية العامة
وح�سابات القطاع العام وكيفية �إدارة الدولة من قبل القائمني
عليها مبختلف م�ستوياتهم ،كذلك تعني ال�شفافية احلد من
ال�سيا�سات والإجراءات غري املعلنة �أو ال�سرية التي تت�سم
بالغمو�ض وعدم م�ساهمة اجلمهور فيها ب�شكل وا�ضح.
بكلمات �أخرى ف�إن ال�شفافية عك�س ال�سرية ،فال�سرية تعني
�إخفاء الأفعال عمد ًا بينما تعني ال�شفافية الإف�صاح عن هذه
الأفعال .وينطبق ذلك على جميع �أعمال احلكومة بوزاراتها
املختلفة ،كما ينطبق على �أعمال امل�ؤ�س�سات اخلا�صة التي
يت�ضمن عملها ت�أثري ًا على م�صلحة اجلمهور وامل�ؤ�س�سات غري
احلكومية (الأهلية).
م�ؤ�شرات ال�شفافية:

• •توفر وثائق وا�ضحة حول �أهداف امل�ؤ�س�سة ،وفل�سفة
عملها ،وبراجمها ،و�إتاحتها للجمهور.

• •توفري معلومات للجمهور حول النظام الأ�سا�سي والهيكل
التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،وكذلك نظام املوظفني ،وميزانية
امل�ؤ�س�سة.
• •�إتاحة الفر�صة للجمهور لالطالع على خطط امل�ؤ�س�سة،
و�إ�شراك اجلمهور يف �صياغة هذه اخلطط والتعليق
عليها.
• •معرفة املواطنني ب�أن�شطة وبرامج امل�ؤ�س�سة وكيفية
احل�صول على خدماتها ،وكيفية ت�أدية هذه اخلدمة.
• •ن�شر تقارير دورية حول ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ومتويلها
وعالقاتها.
• •وجود �سيا�سة عامة للن�شر والإف�صاح عن املعلومات
للجمهور املعني.
امل�ساءلةAccountability :

تع ّرف نظم امل�ساءلة على �أنها واجب امل�س�ؤولني عن الوظائف

الر�سمية (�سواء �أكانوا منتخبني �أم معينني ،وزراء �أم موظفني
وغريهم) يف تقدمي تقارير دورية حول �سري العمل يف امل�ؤ�س�سة
�أو الوزارة وب�شكل تف�صيلي يو�ضح الإيجابيات وال�سلبيات
ومدى النجاح �أو الإخفاق يف تنفيذ �سيا�ساتهم يف العمل.
كذلك يعني املبد�أ حق املواطنني العاديني يف احل�صول
على التقارير واملعلومات الالزمة عن �أعمال امل�س�ؤولني
يف الإدارات العامة مثل النواب ،والوزراء ،واملوظفني
احلكوميني ،و�أ�صحاب املنا�صب .ويهدف ذلك �إىل الت�أكد
من �أن عملهم يتفق مع القيم القائمة على العدل والو�ضوح
وامل�ساواة ،والت�أكد من مدى اتفاق �أعمالهم مع حتديد القانون
لوظائفهم ومهامهم حتى يكت�سب ه�ؤالء ال�شرعية والدعم
املقدمني من ال�شعب ل�ضمان ا�ستمرارهم يف عملهم على هذه
الأ�س�س .وتفرت�ض �أنظمة امل�ساءلة الف ّعالة و�ضوح االلتزامات
والأطر وقنوات االت�صال وحتديد امل�س�ؤوليات .فامل�ساءلة
مبفهومها العام تفر�ض على كل من ح�صل على تفوي�ض من
جهة معينة ،ب�صالحيات و�أدوات عمل� ،أن يجيب بو�ضوح
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عن كيفية الت�صرف وا�ستخدام املوارد وال�صالحيات التي
و�ضعت حتت ت�صرفه.
الوظيفتان الرئي�سيتان للم�ساءلة * :

 .1وظيفة احلد من ال�سلطات :نظام ف ّعال للم�ساءلة ل�ضمان
القدرة على التنب�ؤ ومنع �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.
 .2وظيفة تقييم الأداء :بالتايل �سيتم زيادة فاعلية وكفاءة
تقدمي اخلدمات العامة.

مفهوم امل�ساءلة الإجتماعية

هو مطالبة اجلهات الر�سمية ومن يقوم ب�إدارة ال�ش�أن العام
من قبل املواطنني بتربير وتو�ضيح قراراتهم واعمالهم
وتقاريرهم ،ا�ستناد ًا اىل العقد الإجتماعي ال�ضمني بني
املواطنني وممثليهم و وكالئهم الذين قاموا بتفوي�ضهم
يف �إطار الدميقراطية .عم ًال باملبد�أ �أال�سا�سي من مبادئ
*دليل امل�ساءلة االجتماعية ،التعاون االملاين .فل�سطني�. 2014.ص
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الدميقراطية هو �أن املواطنني لديهم احلق يف املطالبة
وامل�ساءلة واجلهات العامة ملزمة باخل�ضوع للم�ساءلة.
ي�ؤكد مفهوم امل�ساءلة الإجتماعية على حق املواطنني
وعلى م�س�ؤوليتهم للت�أكد من �أن ما تقوم به احلكومة
هو يف م�صلحة ال�شعب
املتطلبات الأ�سا�سية لنظام ف ّعال للم�ساءلة

• •ال�شفافية (: )Transparencyعلى املواطنني �أو اجلهات
احلكومية �أن يتمكنوا من الو�صول �إىل املعلومات وااللتزام
بتقدمي تلك املعلومات.
• •القدرة على طلب التو�ضيح و التربير (:)Answerability
على املواطنني �أن يكونوا قادرين على املطالبة بتربير
الأعمال التي يقوم بها�صناع القرار وبالتايل الإلتزام
بواجب �شرح وتربير �أفعالهم.

• •القدرة على فر�ض العقوبات ( :)Enforceabilityان
يكون املواطنني قادرون على فر�ض عقوبات (مث ًال
معاقبة �صانعي القرار بعدم انتخابهم مرة �أخرى ،او
حتويلهم اىل اجلهات املخت�صة ملحا�سبتهم).
و تعترب امل�ساءلة الإجتماعية واحدة من الركائز الأ�سا�سية
للحكم الر�شيد،لأنه ال ميكن �أن تكون هناك تنمية من دون
وجود حكومة خمت�صة وذات كفاءة وفعالية وم�ستقيمة و�شاملة
تقبل وتعزز م�شاركة املواطنني يف عمليات �صنع القرار.
�إن �آليات امل�ساءلة الأفقية (داخل احلكومة �أو بني م�ؤ�س�سات
الدولة) والعمودية (بني املواطنني  /املجتمع املدين والدولة)
ينبغي �أن تعزز بع�ضها البع�ض (انظر ال�شكل  - 2امل�ساءلة
الأفقية والعمودية).

امل�ساءلة الأفقية
الق�ضائي

التنفيذي

الت�شريعي
امل�ستوى الوطني
امل�ستوى املحلي
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امل�ساءلة الر�أ�سية
امل�ستوى الوطني
امل�ستوى املحلي

الطلب

العر�ض

امل�ساءلة
الإجتماعية

الدولة

املواطن  /املجتمع املدين  /الناخبني

�شكل  - 2امل�ساءلة الأفقية و العمودية
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ومع ذلك ،ف�إن هذين البعدين وحدهما يف امل�ساءلة ال ميكن �أن
ي�ضمنا حت�سني اخلدمات العامة ،لأنهما ي�ستبعدان انخراط
و مراقبة املواطنني لعمليات �صنع القرار ،وبالتايل ينبغي �أن
تقرتن امل�ساءلة الأفقية والعمودية ب�آليات التغذية الراجعة
املبا�شرة من املواطنني.
وللرد على هذه التحديات ،فقد ظهر اجتاه جديد من
ممار�سات امل�ساءلة الإجتماعية خالل العقدين املا�ضيني
بهدف تناول امل�ساءلة العمودية بالرجوع �إىل حق املواطنني
يف م�ساءلة الدولة عن �أفعالها والتزام الدولة بامل�ساءلة.
حيث كان الهدف الأ�سا�سي من اجليل الأول من مبادرات
امل�ساءلة الإجتماعية  ،منذ عام ،1990هو حت�سني كفاءة
تقدمي اخلدمات من خالل �إ�شراك املواطنني يف تقييم
ومراقبة اخلدمات العامة .وكانت �آليات و�أدوات التدخل
ت�شمل ا�ستبيان تقييم املواطن للخدمة وبطاقات التقييم
الإجتماعي ،والرقابة الإجتماعية ،و�أدوات التخطيط
بامل�شاركة والتدقيق الإجتماعي.

وقد �شمل اجليل الثاين والأخري من �آليات امل�ساءلة
الإجتماعية امليزانية الت�شاركية ،وتتبع النفقات العامة،
وو�ضع امليزانية امل�ستجيبة للنوع الإجتماعي وهيئة املواطنني
لإعطاء التو�صيات و�أ�شكال �أخرى من جل�سات اال�ستماع
والرقابة الت�شاركية حول �إلتزام املانحني لتعزيز الأهداف
الإمنائية للألفية وتقدمي التقارير �إىل هيئات رقابة املعاهدات
الدولية .كماي�ؤكد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي« ،من املهم
�أن ن�شري �إىل �أن العديد من املبادرات الأحدث عهد ًا مل تهدف
�إىل زيادة الكفاءة ولكن كانت تهدف �إىل املطالبة باحلقوق».
و�شملت التدخالت اخلا�صة بامل�ساءلة الإجتماعية جهود ًا
لتعزيز معرفة املواطن وا�ستخدام الآليات التقليدية للم�ساءلة
(على �سبيل املثال من خالل التعليم والتثقيف العام حول
احلقوق القانونية واخلدمات املتاحة) واجلهود املبذولة
لتح�سني فعالية �آليات امل�ساءلة الداخلية من خالل املزيد من
ال�شفافية وامل�شاركة الإجتماعية .ومن الناحية النظرية ،ف�إن

تعزيز الرقابة الت�شريعية والروابط بني الربملانيني واملواطنني
ومنظمات املجتمع املدين تعترب �أي�ض ًا طرق ًا هامة لتعزيز
امل�ساءلة.

المساءلة والرقابة

ت�شكل امل�ساءلة واملحا�سبة ركيزة �أ�سا�سية لتفعيل الرقابة
ذلك �أن ال رقابة بدون م�ساءلة وحما�سبة .وبالنظر �إىل �أن
امل�ساءلة واملحا�سبة احلقيقية تعنى القدرة على م�ساءلة
امل�سئولني على اختالف م�ستوياتهم ثواب ًا وعقاب ًا دون �أي
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متييز ب�سبب منا�صبهم ،فهي بذلك ُت�سهِ م ب�شكل فاعل يف
مكافحة الغ�ش والف�ساد وتدعيم ال�شفافية والنزاهة.
وامل�ساءلة هي �أداة �إلزام َمن بيدهم ال�سلطة لتف�سري وتربير
ا�ستخدام �صالحياتهم واتخاذ التدابري الت�صحيحية عندما
تدعو احلاجة ،والزامهم بتحمل تبعات �أفعالهم يف ق�ضايا
املجتمع والتي ت�ؤثر على عدد كبري من املواطنني .وتعترب هذه
االداة حق م�شروع للمواطنني .
وميكن تعريف امل�ساءلة الإجتماعية Social Accountability
ب�أنها املمار�سة التي تعمل على بناء نهج يعتمد على املراقبة
واملحا�سبة وامل�شاركة املدنية ،حيث �أنها ُت ّكن املواطن العادي
�أو منظمات املجتمع املدين من امل�شاركة ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر من الرقابة على ال�سلطة ل�ضمان فعالية وكفاءة تقدمي
اخلدمات واال�ستغالل الأف�ضل للموارد.
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م�ؤ�شرات امل�ساءلة

• •وجود هيكلية تت�ضمن م�ساءلة امل�ستويات الإدارية
املختلفة.
• •التقارير (مالية و�إدارية) ،وحتديد ًا انتظام يف التقارير
التي ترفعها الهيئات املختلفة اىل من هم �أعلى منها.
وللجهة احلكومية املخت�صة.
• •�أ�شكال التوا�صل مع املوظفني :اجتماعات املوظفني
الدورية� ،صندوق اقرتاحات.
• •�أ�شكال التوا�صل مع امل�ستفيدين :اجتماعات ،ا�ستمارة
تقييم ،جلان دائمة.

امل�ساءلة الإجتماعية ...ملاذا؟
تتيح �آليات امل�ساءلة الإجتماعية للمواطنني العاديني امكانية
احل�صول على املعلومات ،والتعبري عن احتياجاتهم وتزيد

من فعالية م�شاركة املواطن يف ال�ش�أن العام حيث حتثه على
التحرك �إىل م�ستوى �أبعد من جمرد االحتجاج.
متثل امل�ساءلة الإجتماعية «جانب الطلب من احلكم الر�شيد»
لأنها تقوم على امل�شاركة الن�شطة للمواطنني يف التقييم
واملراقبة ملا تقدمه الدولة من �سيا�سات وخدمات مبا ميثل
جانب العر�ض.
امل�ساءلة الإجتماعية تتيح امل�شاركة ل�صالح الفقراء ،الـت�أثري
على ال�سيا�سات العامة ،حت�سني تقدمي اخلدمات والتمكني
للفئات ال�ضعيفة من املجتمع ،كتمكني املر�أة التي تعاين من
التهمي�ش ال�سيا�سي ونق�ص التمثيل ب�شكل منتظم يف كل
م�ستويات احلكومة.

حلقة امل�ساءلة الإجتماعية
امل�شاركة
جمع
املعلومات

التحليل

املتابعة
والتقييم

التدخل
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�آليات امل�ساءلة الإجتماعية

تعمل �آليات امل�ساءلة الإجتماعية من �أ�سفل �إىل �أعلى �أي �أنها
ت�صعد يف الأ�سا�س من املجتمع �إىل الدولة ،وهناك �آليات
معروفة مثل املظاهرات العامة ،واالحتجاجات ،وحمالت
الدعوة ،والتحقيقات ال�صحفية .وهناك اي�ضا امل�شاركة يف
�صنع ال�سيا�سات العامة ،وامل�شاركة يف اعداد امليزانية ،تتبع
االنفاق العام ،ور�صد وتقييم �أداء اخلدمات العامة .وهي
ت�شمل �أي�ض ًا اجلهود الرامية �إىل تعزيز معرفة املواطنني وبناء
قدراتهم اخلا�صة ،مثل تثقيف اجلمهور عن احلقوق القانونية
واخلدمات املتاحة) و�/أو اجلهود املبذولة لتح�سني فعالية
�آليات امل�ساءلة ،كم�شاركة املواطنني يف اللجان واجلل�سات
العامة ،املجال�س املحلية وجلان الرقابة.
ذلك �أن املق�صود تعزيز �آليات امل�ساءلة الإجتماعية
(اخلارجية) و�آليات امل�ساءلة التقليدية (الداخلية) على
حد �سواء.
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�أنواع و�آليات امل�ساءلة الإجتماعية
�أنواع و�آليات امل�ساءلة الإجتماعية

ما �إذا كانت مببادرة
من املجتمع املدين
�أم من الدولة

ذات طابع م�ؤ�س�سي �أم
م�ستقلة

ر�سمية (ا�ستخدام
العقوبات) �أم غري
ر�سمية

تعاونية �أم
�صراعية مع
الدولة

على �أي م�ستوى
حتدث على ال�صعيد
املحلي �أو الإقليمي

الأ�س�س لتحديد ما هو املطلوب من امل�ساءلة الإجتماعية
• •ما هو التغيري الذي تريد �أحداثه؟ وماهي العوامل التي
ت�ساعد على �أحداثه؟
• •�أ�صحاب العالقة :من �سيكون ذا ت�أثري على هذا التغيري،
ومن �سيت�أثر من هذا التغيري؟
• •ما هي التزامات احلكومة جتاه التغيري املطلوب؟
• •حد ّد من هي اجلهات احلكومية امللتزمة بهذا التغيري؟
• •الك�شف عن قدرات و�سلطات كل االطراف ذات العالقة
الحداث التغيري.
• •التعرف على االطراف القادرة على دعم �أو تقوي�ض التغيري
ب�سبب �سلطاتهم ،قيمهم� ،أو قدرتهم على الو�صول �إىل
م�صادر مهمة.

ما هو التغيري الذي تردي احداثه؟

◊ ◊من املهم جدا �أن يكون هدفك من امل�ساءلة الإجتماعية
حمدد.
◊ ◊نحو توزيع عادل للم�ساعدات وامل�شاريع وفر�ص العمل.
◊ ◊من املهم كذلك �إدراك الو�سائل التي من املمكن حتقيق
التغيري:
¤ ¤حت�سني يف تقدمي اخلدمات.
¤ ¤حماربة الف�ساد.
¤ ¤تقوية االدارة واحلكم.
¤ ¤متكني املواطنني.
¤ ¤خلق ادوات م�ساءلة.
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تطبيقات امل�ساءلة الإجتماعية

لكن كيف ميكنك اختيار الو�سيلة  /الآلية الأن�سب للم�ساءلة
الإجتماعية؟

عزيزي (القاريء) املدرب ،يجب �أال يكون االختيار ع�شوائي ًا
بل ينبغي �أن يعتمد على مدى قدرة املجموعة او امل�ؤ�س�سة على
تنفيذ هذه الو�سيلة �أو تلك الآلية بنجاح ،والو�صول لذلك،
يتطلب الإجابة على الأ�سئلة التالية :
• •ما طبيعة امل�شكلة حتديد ًا ؟
• •ما هي العوامل امل�سببة لها ؟
• •ما املنظور الثقايف والإجتماعي وال�سيا�سي الذي يجعلك
تختار تلك الو�سيلة  /الآلية عن غريها من الآليات ؟
• •ما هي العالقة الوظيفية التي تربط بني �أطراف الق�ضية؟
• •ما هي نقطة البدء املنا�سبة لك لتحليل امل�شكلة
وت�شخي�صها ؟
• •هل امل�شكلة حملية� ،إقليمية ،قومية ،دولية ؟
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• •ما هي العواقب التي حتول دون تنفيذ الآلية التي
اخرتتها؟
التطبيق ( � : ) 1صياغة امليزانية بامل�شاركة
ال ميكن �إغفال دور املجتمع املدين يف �أي جمال �سواء كان
�سيا�سي ،تثقيفي ،ريا�ضي ،ديني  ...وبالتايل ما املانع يف
�إ�شراك املجتمع املدين يف �صياغة امليزانية التي تعدها الدولة
ب�صورة منفردة ؟ �ألي�ست تلك امليزانية تتعلق باخلدمات
وامل�صالح التي ُتقدم للمواطنني ؟! وتهدف عملية م�شاركة
املجتمع املدين يف �صياغة امليزانية �إىل :
� .1شفافية النفقات العامة وتعريف املواطنني بالهدف من
�صياغتها.
 .2تقليل ن�سبة الفقر وحاالت التهمي�ش الإجتماعي.
 .3زيادة الثقة بني احلكومة وال�شعب.
 .4تعزيز املمار�سات الدميقراطية.

تلك الأ�سئلة عامة وغري مقيدة كما �أنها لي�ست على �سبيل
احل�صر .وينبغي �أن ت�س�أل نف�سك هذه الأ�سئلة يف كل مرة
تواجهك م�شكلة �أيا كان نوعها و� ً
صوال �إىل االختيار الأن�سب
لتطبيقه كنوع من امل�ساءلة الإجتماعية.
�صياغة امليزانية بامل�شاركة

هي �آلية ت�سمح للمواطنني بامل�شاركة يف كافة مراحل �صياغة
امليزانية بدء ًا من ال�صياغة ذاتها� ،صناعة القرار ،و� ً
صوال �إىل
ر�صد عملية تطبيق امليزانية على �أر�ض الواقع وتهدف �إىل :
� .1إبراز �أهمية دور املواطن يف �صياغة ال�سيا�سات احلكومية
على نطاق وا�سع.
 .2زيادة ال�شفافية واملحا�سبة يف القطاع املايل احلكومي.
 .3احلد من الف�ساد.
 -حتليل امليزانية

ي�شري هذا امل�صطلح الهام �إىل دور املجتمع املدين يف حتليل
بنود امليزانية من خالل �إ�شراك املنظمات غري احلكومية

ومنظمات املجتمع املدين يف هذا التحليل ،تلك اخلطوة
تهدف �إىل :
� .1صياغة امليزانية ب�صورة �شفافة دون �ضغوط خارجية.
 .2م�شاركة املجتمع يف احل�صول على املعلومات.
 .3فهم املواطنني للميزانية وبنودها.
 -تتبع النفقات العامة

هي �آلية تعتمد على �إ�شراك املجتمع املدين يف عملية ر�صد
وتقييم تنفيذ امليزانية على �أر�ض الواقع وذلك من خالل
تتبع املوارد العامة واخلدمات ومدى جودتها .وتهدف تلك
العملية �إىل :
 .1ر�صد وك�شف حاالت الف�ساد.
 .2ر�صد امل�شكالت التي تعوق و�صول اخلدمات �إىل املواطنني.
 .3حت�سني كفاءة تنفيذ امليزانية.
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 -تقييم الأداء بامل�شاركة

هي �آلية تعتمد على �إ�شراك املواطنني ،ومنظمات املجتمع
املدين يف ر�صد وتقييم جودة �أداء احلكومة يف تو�صيل
اخلدمات للمواطنني ،مما يهدف ذلك �إىل حت�سني جودة
اخلدمة و�سهولة الو�صول �إليها دون م�شقة �أو عناء.

تعبئة االطراف ذات العالقة

ماذا تريد من االطراف ذات العالقة:
• •ت�سهيل ح�صولك على معلومات ،والو�صول �إىل اماكن
و�أ�شخا�ص.
• •امل�ساعدة يف جميع املعلومات التي حتتاجها.
• •االن�ضمام لك حني ت�ستعمل االدلة التي جمعتها �أمام
ال�سلطة.
• •اتخاذ القرارات احلا�سمة لأحداث التغيري املطلوب.
كيفية تطبيق ذلك

من اجليد� ،أن يكون هناك تنوع ًا يف �آليات التطبيق لكي ن�صل
�إىل االختيار الأن�سب للم�ساءلة الإجتماعية :
 -عقد اجتماعات عامة :

تبد�أ عملية امل�شاركة الإجتماعية من خالل عقد �سل�سلة من
االجتماعات التمهيدية العامة بني املواطنني ،وميكن �أن
نطلق عليها(جل�سات اال�ستماع) من �أجل توعية املواطنني
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بطبيعة عملية امل�شاركة يف �صياغة امليزانية ،وميكن عقد
هذه االجتماعات يف وجود ممثلني عن احلكومة ل�شرح �أبعاد
امليزانية و�أدق تفا�صيلها ،التعرف على �أولويات املواطنني،
كيفية تو�صيل اخلدمات �إليهم .... ،وهكذا ،وميكن انتخاب
�أ�شخا�ص م�ؤهلني جيد ًا ،ميكن �أن نطلق عليهم  :مفو�ضي
امل�شاركة يف ال�صياغة �أو الأع�ضاء املنتخبني.

املراقبة والتحكيم

�أهداف امل�ساءلة

 -اجتماعات جمل�س �صياغة امليزانية بامل�شاركة:

ن�أتي �إىل النقطة التالية �أال وهي ت�شكيل جمل�س �صياغة
امليزانية بامل�شاركة بحيث يت�ألف من ممثلني عن احلكومة
والأع�ضاء املنتخبني ،وتتمثل �سلطة هذا املجل�س يف حتديد
�أولويات املواطنني واحتياجاتهم ،و�صياغة جمموعة من
املقرتحات لبنود للميزانية ،ويقوم ه�ؤالء الأع�ضاء بالقيام
بزيارات ميدانية للتحقق والت�أكد من هذه الأولويات من
جهة �أوىل ،ومن جهة �أخرى موازية ،تعمل احلكومة على
تنفيذ درا�سات اجلدوى الفنية واملالية لكل مقرتح على حدة.

حت�سني الأداء

االلتزام بالقانون

 -اجتماعات املجل�س الت�شريعي :

بعد �سل�سلة من املناق�شات واحلوارات بني �أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي ،يتم تقدمي املقرتح النهائي للميزانية �إىل اجلهة
املنوطة ب�صياغتها وذلك ملراجعتها و� ً
صوال �إىل اتخاذ قرار
نهائي بقبولها� ،أو قبولها مع �إدخال بعد التعديالت عليها،
�أو رف�ضها نهائي ًا.
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 الر�صد واملتابعة والتقييم:مبجرد املوافقة على مقرتح امليزانيةُ ،ت�شكل جلنة للمتابعة
والتقييم من �أجل الوقوف على مدى تطبيق هذا املقرتح من
عدمه (�آلية التنفيذ).
التطبيق ( :)2ر�صد وتقييم اداء احلكومة من خالل
امل�شاركة الإجتماعية
ت�شري عملية الر�صد والتقييم هنا �إىل �إ�شراك املجتمع املدين،
متمث ًال يف املنظمات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،وكذلك املواطنني العاديني يف ر�صد ومتابعة وتقييم
جودة اخلدمات احلكومية.
وتعترب هذه العملية مهمة للغاية لكونها ت�ساهم يف التعرف
على مدى جودة اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني� ،سد
ثغرات القانون ،واحلد من تف�شي حاالت الف�ساد .هناك ثالثة
�آليات �شائعة اال�ستخدام للر�صد والتقييم ،هي :
 (بطاقات ر�أي املواطن) ُت�ستخدم من قبل املواطنني.20

 (بطاقات التقييم الإجتماعي) ت�ستخدم من قبل منظماتاملجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته.
 (التدقيق الإجتماعي) -املحا�سبي -من قبل افراد املجتمعاملحلي .

ً
أوال :بطاقات رأي المواطن

تعريفها:
تطورت هذه البطاقة من خالل جتربة بنغلور يف الهند وانتقلت
�إىل عدة بلدان مثل فيتنام والفلبني و�أوكرانيا وطاجاك�ستان
و�إثيوبيا .وتعترب البطاقة من �أهم الو�سائل العاملية املتاحة
من �أجل حت�سني عمليات تقدمي اخلدمات .فهي توفر التغذية
الراجعة من خالل مناذج م�سوح حول جودة اخلدمات كما
يفهمها امل�ستفيد منها ،كما �أنها ت�ساعد الهيئات الر�سمية
على التعرف على نقاط ال�ضعف والقوة يف عملهم .وتعمل
كنوع من امل�سوح الع�شوائية لآراء العامة حول
هذه البطاقات ٍ
اخلدمات املختلفة املقدمة لهم (املرافق العامة) ،لتكون

ح�صيلة خربات العامة مبثابة �أ�سا�س لتقييم تلك اخلدمات.
الهدف :تعمل بطاقات راي املواطن على جمع البيانات
واملعلومات والآراء من املواطنني حول جودة اخلدمات
احلكومية.
كيفية تطبيقها :تتنوع اال�سرتاتيجية املتبعة يف تطبيق هذه
العملية وفق ًا للو�ضع احلايل ملحافظتك  /مدينتك  /قريتك
 ...وهناك بع�ض اخلطوات الأ�سا�سية التي ميكن �أن تنطبق
على كافة �أنواع اال�سرتاتيجيات املتبعة ،نذكر منها :
 .1حتديد اجلهات  /اخلدمات التي �سوف تخ�ضع للتقييم.
 .2حتديد امل�سئولني اخلا�ضعني للتقييم مع مراعاة نطاق
عملهم.
 .3ت�صميم ا�ستطالعات ر�أي �سهلة بعيد ًا عن التعقيد بحيث
ي�ستطيع املواطن العادي فهمها.

 .4اختيار النموذج املنا�سب لعملية التقييم.
 .5رفع وعي امل�ستجيبني امل�ستهدفني من اال�ستطالع ب�ش�أن
عملية التقييم.
 .6تدريب الأفراد القائمني على �إجراء اال�ستطالعات.
 .7حتليل البيانات  :ت�صنيف وحتليل ا�ستجابات املواطنني.
 .8ن�شر النتائج.
 .9تقدمي نتائج اال�ستطالعات �إىل مقدمي اخلدمات ب�شكل
دوري ،التغذية املرتدة  /العك�سية.
�أين ميكن تطبيقها ؟

ميكن ا�ستخدام بطاقات ر�أي املواطن على امل�ستوى املحلي
�أو/والعام.
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املوارد املالية املطلوبة :

تتمثل يف قيمة �صياغة ا�ستطالع الر�أي ،التنفيذ الفعلي له،
ت�صنيف البيانات وحتليلها ،ن�شر املعلومات ،وتعبئة املواطنني
واجلهات امل�سئولة عن تقدمي اخلدمات للعمل �سوي ًا يف حت�سني
جودة تلك اخلدمات.
عالمات القوى والتحديات املبا�شرة :
 .1عالمات القوى:

ميكن ا�ستخدام بطاقات راي املواطن لتقييم جودة خدمة
واحدة �أو عدة خدمات تدريجي ًا.
ميكن قيا�س مدى التقدم يف حت�سن جودة اخلدمات املقدمة
للمواطنني.
 .2التحديات:

تتطلب عملية املتابعة فهم ًا عميق ًا لال�سرتاتيجية املختارة
للتنفيذ ،ومن ثم تزويد اجلهات احلكومية بالتغذية املرتدة/
العك�سية من املواطنني التخاذ الإجراء املطلوب لتجنب
ال�سلبيات.
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قد تواجه هذه العملية �صعوبة يف التطبيق �إذا كان تنفيذها
يتم يف مناطق ع�شوائية غري م�ؤهلة للتنفيذ.
يف حالة وجود �أخطاء يف منوذج اال�ستطالع ،قد ي�ؤثر ذلك
على نتائج اال�ستطالع ذاته.
ورقة عمل( )1

عمل جمموعات

ت�صميم بطاقة ر�أي املواطن
اذا اردمت كمجموعة ت�صميم بطاقة متابعة (كما هو مبني
يف ال�شرح ال�سابق ) لقيا�س م�ستوى النزاهة يف تقدمي خدمة
حمددة من اخلدمات التي ت�صل الفراد املجتمع املحلي الذي
تعي�ش فيه ،او لتُمكن املواطنني من �إبداء ر�أيهم يف م�ستوى
جودة خدمة حكومية املقدمة لهم  ،فما هي هذه اخلدمة،
وحددوا هدفكم من بطاقة املتابعة ،وكيف �ست�ستفيدون من
البيانات التي �سيتم جمعها .

عمل املجموعات

• •يتم تق�سيم امل�شاركني اىل جمموعات متقاربة من حيث منطقة ال�سكن جغرافيا(  ) 4-3جمموعات ح�سب عدد امل�شاركني .
• •تناق�ش كل جمموعة املطلوب يف التمرين  ،ويتم االتفاق على االجابات  15دقيقة.
• •تقدم كل جمموعة اجاباتها  5دقائق.
• •نقا�ش عام بعد االنتهاء من تقدمي املجموعات  5دقائق.
• •مدة التمرين  45-40دقيقة.

ثانيًا :بطاقات التقييم اإلجتماعي*.
�أداة بطاقات التقييم الإجتماعي ()Community Score Cards
مالحظات لال�ستخدام
الرتكيز الرئي�سي

الأهداف

املراقبة
تهدف بطاقة التقييم الإجتماعي (� )CSCإىل تعزيز �صوت املواطنني عن طريق �إن�شاء قناة لردود الفعل
و التغذية الراجعة املبا�شرة عن اخلدمة العامة بني مقدمي اخلدمات وامل�ستفيدين من اخلدمات .و هي
تعزز متكني املجتمع املحلي وت�ساعد على بناء عالقة وثيقة بني امل�ستفيدين من اخلدمات ومقدميها.
هذه العملية ميكن �أن ت�ؤدي �أي�ضا �إىل نتائج �سريعة وملمو�سة من حيث حت�سني تقدمي اخلدمات.
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عندما يتم التو�صل اىل درجة من االنفتاح و التوا�صل بني مقدمي اخلدمات و م�ستخدميها ت�سمح
متى يتم الإ�ستخدام
للمجتمع مبراقبة تقدمي اخلدمات العامة ،ويتم �إجرائها خلدمة واحدة يف وقت واحد.
م�ستوى التنفيذ

على امل�ستوي املحلي.

م�ستوى ال�صعوبة

متو�سط �إىل مرتفع.

اجلهات الفاعلة

منظمات املجتمع املدين وممثلي املجتمع ومقدمي اخلدمات وممثلي احلكومة املحلية (البلدية).
حتتاج لت�شكيل جلنتني ،جلنة تت�ألف من �أفراد املجتمع من جهة وموظفي البلديات و�أع�ضاء املجل�س
املحلي من جهة �أخرى .و للقيام بلقاء املواجهة يتطلب وجود قاعة كبرية ت�سمح با�ستيعاب العدد املتوقع
من املواطنني.
قاعة اجتماعات الجتماعات اللجنة.
قاعة كبرية للقاء امل�شرتك.

بيئة املكان وعدد
امل�شاركني
املرافق
التكلفة
مالحظات
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متو�سطة.
من �أجل �ضمان جناح املبادرة ،يجب عقد �أن�شطة توعية قوية ل�ضمان م�شاركة �أكرب عدد ممكن من
جميع �أ�صحاب العالقة (امل�ستفيدين من اخلدمات ومقدمي اخلدمات ،وال�سلطات املحلية وغريها)
يجب اختيار مي�سر ممتاز و متمكن لالجتماعات التفاعلية.

خلفية

مت �إدخال �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي لأول مرة من
قبل منظمة كري مالوي يف عام  .2001ومنذ ذلك احلني،
ا�ستخدمت بطاقات التقييم الإجتماعي على نطاق وا�سع
من قبل العديد من املنظمات الأخرى التي عدلت املنهجية
و�ضعت مراجع و�أدلة �أخرى لتطبيقها .يف فل�سطني ،بد�أت
خم�س جتارب لبطاقات التقييم الإجتماعي يف �إطار امل�شروع
التجريبي الذي نفذته م�ؤ�س�سة التعاون الأملاين حول امل�ساءلة
الإجتماعية يف عام  :2013مت تنفيذ اثنتني من هذه التجارب
يف قطاع غزة ( بلدية جباليا خلدمة جمع النفايات ال�صلبة
وبلدية خان يون�س خلدمة املياه) وثالثة يف ال�ضفة الغربية
(بلديات قباطية و دورا خلدمتي النظافة و ال�صحة وبلدية
تفوح خلدمة الكهرباء).
ما هي �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي ؟

بطاقات التقييم الإجتماعي هي �أداة مهجنة جتمع بني �أداة

التدقيق الإجتماعي و �أداة ا�ستبيان تقييم املواطن للخدمة.
كما �أن بطاقات التقييم الإجتماعي هي عملية و�أداة من
خاللها يقوم �أفراد املجتمع بتقييم �أداء خدمة معينة ويكون
لهم كلمتهم يف �إدارة امل�شاريع .كما �أنها توفر فر�صة لردود
الفعل و التغذية الراجعة املبا�شرة واحلوار بني امل�ستفيدين من
خدمة معينة ومقدميها .و ت�ؤدي بطاقات التقييم الإجتماعي
لي�س �إىل حت�سني ال�شفافية وامل�ساءلة فح�سب ،بل �أي�ض ًا �إىل
متكني املواطنني كم�ستفيدين من اخلدمة.
ت�شمل عملية تنفيذ بطاقات التقييم الإجتماعي على 6
خطوات .فمث ً
ال ،تنفيذ بطاقات التقييم الإجتماعي خلدمة
جمع النفايات ال�صلبة ت�شمل:
 .1تقييم املوارد املتوفرة بهدف تقدمي اخلدمة (كم هو عدد
مركبات جمع النفايات املوجودة ،وعدد العمال املخ�ص�ص
لكل حي ،وعدد مركبات جمع القمامة يف كل حي).
 .2مقارنة م�ستوى املوارد املتوفرة مع امل�ستوى امل�ستحق
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لتلك املوارد (على �سبيل املثال :هناك عامل واحد جلمع
النفايات ال�صلبة لكل  1000مواطن بينما يجب �أن يكون
هناك  3عمال).
 .3احل�صول على تقييم من م�ستخدمي اخلدمة (على �سبيل
املثال ،الفرتة الزمنية بني كل عمليتي جمع طويلة ،وعدد
املركبات املتاح منخف�ض جد ًا ،الخ).
 .4احل�صول على تقييم مزودي اخلدمة �أنف�سهم لنف�س
اخلدمة.
 .5عقد اللقاء امل�شرتك بني مقدمي اخلدمات وممثلني عن
امل�ستفيدين من اخلدمة ملناق�شة االختالف بني كل من
التقييمات واخلروج بخطة عمل لتح�سني نوعية اخلدمة
املقدمة.
 .6م�أ�س�سة العملية من خالل �إعادة �إجراء العملية مرة
�أخرى كل فرتة حمددة (�ستة �أ�شهر مث ًال) بحيث ميكن
للم�ستفيدين من اخلدمة مراقبة جودة اخلدمة بانتظام
26

وتوفري التغذية الراجعة ملقدمي اخلدمات ،وزيادة حت�سني
وتنقيح خطة العمل.
فوائد و �إيجابيات بطاقات التقييم الإجتماعي:

 خلق عالقة ثقة متبادلة بني املواطنني والبلدية� :أثناءعمليةتنفيذبطاقاتالتقييمالإجتماعيوخ�صو�ص ًاخاللاللقاء
امل�شرتك يتم �إعطاء املواطنني (امل�ستفيدين من اخلدمات)
الفر�صة للتفاعل مع البلدية (مقدمي اخلدمة و�أع�ضاء املجل�س
املحلي) .كما �أن م�سئويل البلدية لديهم الفر�صة ل�سماع ما
يقوله املواطنون فيما يتعلق بخدمة معينة ،وما هي �أولوياتهم
واحتياجاتهم الرئي�سية و كذلك الق�ضايا التي يواجهونها فيما
يتعلق باخلدمة املطروحة .وميكن مل�سئويل البلدية �أي�ضا �أن
ي�شرحوا للمواطنني ما هي املعوقات والقيود املتعلقة باخلدمة
و�شرح �سبب عدم �إمكانية تنفيذ بع�ض املقرتحات التي قدمها
املواطنون( ،ب�سبب نق�ص القدرات املالية مث ًال) .وبالتايل،
ف�إن �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي حت�سن العالقات بني
مقدمي اخلدمات وامل�ستفيدين منها مبا �أنهم يخو�ضون

حوار ًا م�ستمر ًا لتح�سني خدمة عامة معينة .و هو ي�ساعد
على خلق فهم م�شرتك للم�شاكل ال�سائدة واحللول املمكنة.
 متكني املواطنني� :إن بطاقات التقييم الإجتماعي تعطيالفر�صة للمواطنني للم�شاركة يف عملية �صنع القرار و امل�شاركة
يف عملية املتابعة و بذلك يكون املواطنون هم املالكون للعملية.
وتعطى لهم الفر�صة للتعبري عن التحديات واالحتياجات
والأولويات فيما يتعلق بتقدمي اخلدمة وحما�سبة ال�سلطات
البلدية ب�شكلعلنيللح�صولعلىخدماتذاتجودةوذاتكفاءة.
 امل�س�ؤولية امل�شرتكة فيما يتعلق باخلدمات العامة� :إنعملية بطاقات التقييم الإجتماعي تخلق �أر�ضية م�شرتكة
لتقا�سم امل�س�ؤوليات بني امل�ستفيدين من اخلدمات ومقدميها
فيما يتعلق ب�صنع القرار ومراقبة جودة اخلدمات .ومن خالل
تطبيق منهجية بطاقات التقييم الإجتماعي  ،ف�إن م�سئويل
البلدية ال يتحملون امل�س�ؤولية الكاملة يف حالة الف�شل ،لأن
القرارات اتخذت من خالل نهج ت�شاركي مع املواطنني.

املتطلبات الأ�سا�سية لتنفيذ بطاقات التقييم الإجتماعي:

 انفتاح مقدمي اخلدمة :لكي تكون نتائج بطاقات التقييمالإجتماعي ف ّعالة ،يجب �أن يكون لدى مقدمي اخلدمات
انفتاح و تقبل للمالحظات اخلارجية و�أن يكونوا على ا�ستعداد
للقيام بتح�سينات مالئمة يف �أدائهم� .إن نوعية الأن�شطة
و الإجراءات التي تتخذ يف �إطار �أداة بطاقات التقييم
الإجتماعي تختلف عن الإجراءات التقليدية التي غالب ًا ما
تتخذ يف البلديات لتطوير خدمة ما .فهي ت�شمل قدر �أكرب
من م�شاركة املواطنني يف التقييم و التخطيط لذلك فهي
تتطلب هذا القدر من الإنفتاح من قبل مقدمي اخلدمة .و يف
حال جنح مقدموا اخلدمة بالقيام بالعملية كاملة يكون هذا
مبثابة دليل على �شجاعتهم و مهنيتهم و رغبتهم يف م�شاركة
فاعلة ملواطنيهم� .أما �إذا مل يكن لديهم القدر املطلوب من
الإنفتاح ف�إن �أثر الأداة يف حت�سني اخلدمة �سيكون حمدود ًا
جد ًا و �سيكون ذلك مبثابة دليل على �أنهم بحاجة �إىل مراجعة
مواقفهم من م�شاركة مواطنيهم يف �صنع القرار.
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 �أهمية ح�شد و م�شاركة جميع �أ�صحاب العالقة� :إن التنفيذ الف ّعال لأداة بطاقات التقييم الإجتماعي يتطلب التكاملما بني الفئات املختلفة من املواطنني يف جميع مراحل تطبيق الأداة( :مبا يف ذلك الفئات ال�ضعيفة واملهم�شة) ومنظمات
املجتمع املدين ومقدمي اخلدمات .وكذلك يعترب �إقناع امل�سئولني يف البلدية ،وخ�صو�ص ًا رئي�س البلدية ،بامل�شاركة يف لقاء
املواجهة �أمر ًا جوهري ًا لنجاح مبادرات بطاقات التقييم الإجتماعي ،حيث �إن ه�ؤالء هم �صانعي القرار النهائي ب�ش�أن خطة
العمل .كما �أن التزامهم ب�ضمان تنفيذ الأن�شطة املتفق عليها خالل لقاء املواجهة له �أمر �أ�سا�سي.
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كيفية التنفيذ؟

يقدم الر�سم البياين التايل فكرة عن كيفية تطبيق �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي
الأعمال التح�ضريية
• •حتديد اخلدمة املراد طرحها.
• •حتديد جميع �أ�صحاب العالقة.
• •�إبالغ جميع �أ�صحاب العالقة حول العملية و�أهميتها.
• •طلب م�شاركتهم.
تنفيذ �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي مع املواطنني (امل�ستفيدين من
اخلدمة)
• •حتديد الق�ضايا ذات الأولوية للمواطنني.
• •تطوير معايري لتقييم الق�ضايا ذات الأولوية.
• •�إكمال بطاقة التقييم بت�سجيل النقاط �أمام كل معيار و�شرح تلك النقاط.
• •طرح و مناق�شة اقرتاحات للتح�سني.
• •جتميع الق�ضايا ذات الأولوية للمواطنني وو�ضع اقرتاحات للتح�سني
عقد اللقاء امل�شرتك وتطوير خطة العمل
• •يعر�ض املواطنون نتائجهم من بطاقة التقييم الإجتماعي.
• •يعر�ض مقدموا اخلدمة نتائجهم من بطاقة التقييم الإجتماعي.
• •يناق�ش املواطنون والبلدية (مقدمي اخلدمة و�أع�ضاء املجل�س املحلي ،مبا يف ذلك
رئي�س البلدية) على حد �سواء م�س�ألة الق�ضايا ذات الأولوية ،يحددونها معا.
• •خطة عمل مف�صلة ومطورة ا�ستنادا �إىل الق�ضايا ذات الأولوية .يجب على
املواطنني والبلدية معا �أن يقوموا بتحديد الإجراءات املنطقية لتح�سني اخلدمة.
• •االتفاق على امل�س�ؤوليات للأن�شطة املتفق عليها

*دليل امل�ساءلة االجتماعية ،التعاون االملاين .فل�سطني� .2014.ص

75-68

تطوير م�صفوفة تتبع املدخالت
• •حتديد املدخالت :املوارد املخ�ص�صة التي ت�شري �إىل تقدمي هذه اخلدمة ،على
�سبيل املثال :عدد عمال جمع النفايات ال�صلبة ،عدد املركبات لكل  1000مواطن،
وم�ستوى املواد (مثل الكلوريد) يف �إمدادات املياه.
• •مناق�شة البلدية واملواطنني حول واقع تلك املدخالت.
• •احل�صول على معلومات عن املعايري الدولية �أو من القانون الأ�سا�سي ب�ش�أن
املدخالت التي يجب �أن تتوفر.
• •�إكمال م�صفوفة تتبع املدخالت
تنفيذ بطاقات التقييم الإجتماعي مع موظفي البلدية (مقدمي اخلدمة)
• •عقد تقييم عام لتقدمي اخلدمة.
• •و�ضع و تطوير معايري لتقييم جودة اخلدمة املقدمة.
• •بطاقة كاملة النتيجة بت�سجيله �ضد كل م�ستوى.
• •حتديد الق�ضايا ذات الأولوية.
• •طرح و مناق�شة اقرتاحات للتح�سني
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اخلطوة ( :)1العمل التح�ضريي
 حتديد اخلدمة العامة املراد تطويرها :ينبغي على امل�ؤ�س�سةالتي تريد تنفيذ �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي �أن تبد�أ
بتحديد اخلدمة املراد تطويرها .و ال يجوز تنفيذ بطاقات
التقييم الإجتماعي لعدة خدمات �أو جميع اخلدمات من
البلدية يف �آن واحد.
اخلطوة ( :)2و�ضع و تطوير م�صفوفة تتبع املدخالت:
تتبع املدخالت هي عملية تقييم م�ستوى املدخالت (املوارد)
الفعلية ومقارنتها مع م�ستوى املدخالت (املوارد) التي تعترب
من حق املواطنني .املدخالت هي املوارد املخ�ص�صة و الالزمة
لتقدمي اخلدمة.
اخلطوة ( :)3تنفيذ �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي مع
املواطنني (امل�ستفيدين من اخلدمة)
 تنظيم الور�شة الأوىل مع ممثلي املجتمع املحلي من �أجلحتديد الق�ضايا ذات ال�صلة باخلدمة
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اخلطوة ( :)4تنفيذ بطاقة التقييم الإجتماعي مع موظفي
البلدية (مقدمي اخلدمة)
 تنظيم ور�شة عمل حول بطاقة التقييم الإجتماعي معمقدمي اخلدمات (وت�سمى �أي�ضا ور�شة عمل التقييم الذاتي)
�إما بعد �أن يتم االنتهاء من بطاقة التقييم الإجتماعي
للمواطنني (متلقي اخلدمة) �أو يف نف�س الوقت .العملية
التي تنفد ملقدمي اخلدمة من ال�ضروري �أن تكون هي نف�س
العملية التي تنفذ للم�ستفيدين من اخلدمة.
اخلطوة ( :)5عقد اللقاء امل�شرتك وتطوير خطة العمل.
اللقاء امل�شرتك هو اجتماع عام يعر�ض كل من الطرفني خالله
نتائج بطاقات التقييم التي تو�صل لها واحللول املقرتحة
لتح�سني اخلدمة ومناق�شة االتفاق على خطة عمل لتح�سني
اخلدمة .ومن املهم �ضمان وجود �صانعي القرار الرئي�سيني
(رئي�س البلدية و�أع�ضاء املجل�س البلدي) ،من �أجل احل�صول
على مالحظاتهم مبا�شرة على الق�ضايا التي تبينها نتائج

بطاقات التقييم واحل�صول على التزامهم لتنفيذ خطة العمل.
يجب �أن يتم دعوة جميع �أ�صحاب العالقة امل�شاركني يف تنفيذ
بطاقات التقييم الإجتماعي حل�ضور اللقاء امل�شرتك ،وكذلك
دعوة مواطنني �آخرين مهتمني بنتائج العملية .وين�صح �أي�ضا
بدعوة و�سائل الإعالم ،من �أجل ن�شر نتائج هذه العملية
وعر�ض حمتوى خطة العمل وتقدمي تقرير عن التزام البلدية
بخطة العمل .وينبغي �إعداد اللقاء امل�شرتك بعناية فائقة
حيث �أنه خطوة حا�سمة يف �أداة بطاقات التقييم الإجتماعي.
و ميكن �أن يف�شل اللقاء امل�شرتك يف حال �ساد طابع من
املواجهة بني احلا�ضرين ،نظر ًا حل�سا�سية بع�ض الق�ضايا
التي �أثريت وطبيعة بيئة اللقاء.
اخلطوة ( :)6تنفيذ خطة العمل واملراقبة و التقييم.
ال تتوقف عملية بطاقات التقييم الإجتماعي مبا�شرة بعد
تطوير خطة العمل .حيث يتطلب الأمر خطوات املتابعة
ل�ضمان امل�شاركة يف تنفيذ الأن�شطة الواردة يف خطة العمل
واملراقبة اجلماعية للنتائج .وهناك حاجة �إىل دورات متكررة

من القيام بعملية بطاقات التقييم الإجتماعي و ذلك لإ�ضفاء
الطابع امل�ؤ�س�ساتي على املمار�سة  -و هناك حاجة ال�ستخدام
املعلومات التي مت جمعها على �أ�سا�س م�ستمر.
الإطار رقم  14كيفية التقليل من خماطر ال�صدام الكالمي
خالل لقاء املواجهة

 خلق �أر�ضية م�شرتكة بني امل�ستفيدين من اخلدمة والبلدية
 من خالل �شعار قوي.
 اختيار مدير نقا�ش قوي ومن ال�ضروري �أن يكون لديه �شخ�صية
قوية وثقة من كل من مقدمي اخلدمات واملجتمع و عليه �أن
يف�سر القواعد الأ�سا�سية للتوا�صل يف بداية االجتماع �أال و هي:
 �أدوار جميع الأ�شخا�ص املعنيني.
 الإطار الزمني ملناق�شة كل ق�ضية.
 كم مرة �سيتم ال�سماح للأفراد بالكالم.
 كم من الوقت �سوف ي�سمح لكل فرد �أن يتكلم.
 كيف يتم التعامل مع املداخالت.
و عليه/ها �أن ي/تذكر امل�شاركني بانتظام بهدف االجتماع،
وهو �أن نفكر مع ًا من �أجل حت�سني اخلدمة ،و لي�س لنلوم �أو
ننتقد بع�ضنا البع�ض.
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ورقة عمل ()2

التزام مبادئ ال�شفافية يف عمل املجال�س املحلية

يق�صد بال�شفافية تقا�سم املعلومات والت�صرف بطريقة
مك�شوفة ب�أن تكون �أعمال الهيئة املحلية علنية ومنفتحة
يف قراراتها و�أعمالها والإجراءات التي تتخذها� ،أي عدم
حجب املعلومات عن املواطنني املنتفعني من خدماتها
واالطراف ذات العالقة الر�سمية واالهلية واملمولة ا�ضافة
اىل و�ضوح االنظمة ،واالنفتاح مع امل�ستفيدين واملانحني،
وعلنية االهداف والغايات التي ت�سري الهيئة املحلية حتى
يت�سنى لكافة املواطنني متابعة الطرق و�آليات اتخاذ القرار
والن�شاطات ،ا�ضافة اىل ن�شر املوازنات ونتائج االعمال.
وقيا�س ًا على ذلك ،ف�إن فح�ص طبيعة العالقة بني الهيئات
املحلية مع املجتمع املحلي هي عالقة ت�شاركية يف معظم
الهيئات املحلية الكبرية حيث مت احيان ًا بناء جلان �شعبية
م�ساندة و�أحيان ًا اخرى متخ�ص�صة من ا�صحاب الكفاءات
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العلمية .كما ومتتلك الهيئات الكبرية ،وبالعادة� ،صفحة
الكرتونية وباللغتني حيث تتوفر معلومات عن الهيئ ٍة وعن
م�شاريعها وموازناتها احيان ًا ،وت�ستقبل االقرتاحات ما ي�شكل
نقطة قوة ملمو�سة.
 .1هل لديك معلومات كافية حول البلدية وخدماتها؟
 .2هل تعرف ان للمجل�س البلدي موقع ًا الكرتوني ًا؟
 .3هل تعتقد ان املعلومات يف املوقع االلكرتوين فيها �شفافية
كافية؟
 .4هل تعتقد ان املواطنني ي�شعرون بوفرة او حجب معلومات
تخ�صهم من قبل البلدية ؟
• •تق�سيم امل�شاركني اىل جمموعات م�شرتكة يف املجل�س
املحلي (  ) 4 -3جمموعات.
• •تناق�ش كل جمموعة اال�سئلة ال�سابقة.
• •مدة النقا�ش يف املجموعات  10دقائق.
• •مدة النقا�ش العام  10دقائق.

التطبيق ( :)3التدقيق املحا�سبي (او التدقيق
الإجتماعي)
تعريفه :

التدقيق الإجتماعي� ،أو املحا�سبة الإجتماعية عبارة عن
عملية ت�ستهدف جمع البيانات واملعلومات عن موارد جهة
�أو منظمة معينة ،حيث يتم حتليل هذه املعلومات ون�شرها
لتكون معلومة للجميع.
وننوه �إىل �أنه لي�س الغر�ض من التدقيق الإجتماعي هو جمرد
مراجعة التكاليف والتمويالت فح�سب ،بل �أن الغر�ض الأ�سمى
منه يتمثل يف التعرف على الكيفية التي انفقت من خاللها
هذه التكاليف والأهداف التي �سعت املنظمة �إىل حتقيقها
من خالل عملية الإنفاق.
الهدف :

ميكن �أن ي�ستخدم هذا املنهج يف فح�ص وتدقيق الأعمال
التي تقوم بها احلكومة يف فرتة زمنية معينة ،قد ت�صل

�إىل �سنوات ،ويف عدة مناطق ،كما ميكن ا�ستخدامه يف
�إدارة م�شروع معني يف قرية واحدة يف وقت حمدد ،وحتتوي
عملية التدقيق الإجتماعي على عدة �أن�شطة ونتائج على
النحو التايل :
 .1احل�صول على معلومات دقيقة ،حمايدة ،وموثوق يف
م�صدرها.
 .2خلق نوع من الوعي بني امل�ستفيدين ومقدمي اخلدمات
احلكومية.
 .3تعزيز قدرة املواطنني يف الو�صول للمعلومات التي تتعلق
بامل�ستندات احلكومية.
� .4أداة قوية وف ّعالة لك�شف ب�ؤر الف�ساد و�سوء الإدارة.
 .5تتيح للمواطنني الت�أثري على قرارات احلكومة.
 .6متابعة التقدم يف م�ستوى اخلدمات ومنع الن�صب والتحايل
على املواطنني.
كيفية تطبيقها :

ميكن �أن ت�شمل ا�سرتاتيجية تطبيق هذه العملية اخلطوات
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التالية :
تعريف الأهداف :

ينبغي �أن تكون �أهداف عملية التدقيق املحا�سبي وا�ضحة
وحمددة مرور ًا بتحديد اجلهات  /الهيئات  /امل�شروعات
التي �سوف تخ�ضع لعملية التدقيق واملراجعة و� ً
صوال �إىل حتديد
الوقت الزمني لتلك العملية ،وكذلك العوامل  /امل�ؤ�شرات
التي �سوف تخ�ضع لهذه العملية.
حتديد �أ�صحاب احلقوق  /امل�صالح :

ينبغي �أن يتم حتديد �أ�صحاب احلقوق و�أن يخ�ضعوا لهذه
العملية بحيث ميثلون مزيج ًا من ممثلي احلكومة من
قطاعات تنموية خمتلفة ،مقدمي اخلدمات احلكومية ،و�/أو
املتعاقدون ،ممثلي عن منظمات املجتمع املدين ،امل�ستفيدين،
العمال ،وال ميكن �أن نغفل الفئات املهم�شة يف املجتمع.
جمع البيانات :

وذلك من خالل م�صادر عديدة مثل  :املقابالت ونتائجها،
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ا�ستطالعات الر�أي ،اختبارات اجلودة ونتائجها ،ت�صنيف
االح�صائيات ،درا�سات احلالة ،املالحظات التي يدونها
امل�شاركون ،ال�سجالت احلكومية �....إلخ.
قد متثل هذه اخلطوة �صعوبة بالغة لكونها تعتمد على
جمع البيانات من م�صادر حكومية ،تلك امل�صادر ال تتيح
الفر�صة للمجتمع املدين للو�صول �إىل البيانات ،املعلومات،
االح�صائيات ،الدرا�سات ب�سهولة ،ويف هذه احلالة ،ميكنك �أن
ت�ستعني بال�سجالت التي حتتفظ بها املنظمات غري احلكومية،
وال تن�سى �أن عملية جمع البيانات حتتاج �إىل وقت ًا طوي ًال
جلمعها.
حتليل البيانات :

ميثل لك جمع البيانات واملعلومات من اجلهات احلكومية
�أمر ًا �صعب ًا وحتدي ًا كبريا.
و�إذا ما جنحت يف احل�صول عليها ،فعليك �أن تقوم بتحليلها
يف وثيقة واحدة ال تتعدى �صفحة بحيث تكون �سهلة الفهم
لكل املواطنني الذين ا�شرتكوا يف عملية التدقيق املحا�سبي.

• •ن�شر املعلومات واحل�صول على التغذية املرتدة من
املواطنني و�أ�صحاب احلقوق  /امل�صالح.
• •تنفيذ جل�سات اال�ستماع العامة( وهناك �شرح الحق
حول جل�سات اال�ستماع العامة).

من يقوم بعملية التدقيق املحا�سبي( الإجتماعي) ؟ :
القائمني على اجراء عملية
التدقيق املحا�سبي الإجتماعي

املتابعة :

تتمثل عملية املتابعة يف �إ�صدار تقرير عن نتائج عملية التدقيق
املحا�سبي حيث يت�ضمن هذا التقرير تو�صيات ُتقدم �إىل
احلكومة ب�ش�أن �أعمالها خالل فرتة معينة وكذلك ب�ش�أن وقائع
الف�ساد و�سوء الإدارة ،وينبغي �أن تن�شر نتائج هذا التقرير
ب�صورة وا�سعة و ُتقدم �إىل اجلهات احلكومية ،الإعالم،
امل�شاركني يف عملية املتابعة ،واملنظمات ذات ال�صلة بالق�ضايا
الإجتماعية .وينبغي �أن ُتن�شر تلك النتائج والتو�صيات ب�صورة
مكتوبة و�شفهية.

يف بع�ض الدول ،تقوم
احلكومات بعملية
التدقيق الإجتماعي

منظمات املجتمع املدين،
املراكز البحثية،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

�أين ميكن تطبيقها (جماالت تطبيقها)؟

ميكن �أن تطبق للرقابة على جودة اخلدمات احلكومية مثل :
اجلمارك ،العملية التعليمية ،املدار�س  -اجلامعات  -املعاهد
....وهناك �إمكانية لتطبيقها بعد انتهاء م�شروع ما �أو �أثناء
تطبيقه �أو التخطيط له.
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عالمات القوى والتحديات املبا�شرة:

 عالمات القوى: تعزيز �شفافية اخلدمات احلكومية. ك�شف حاالت الف�ساد و�سوء الإدارة. حت�سن جودة اخلدمات احلكومية. تعزيز قدرة املجتمعات املحلية يف عملية التخطيطبامل�شاركة.
 التحديات:� .1صعوبة التعامل مع ال ُنخب احلاكمة.
 .2عدم وجود �إلتزام قانوين يلزم احلكومة بتطبيق نتائج
عملية التدقيق.
 .3منع املعلومات من قبل اجلهات املختلفة ال �سيما بغياب
قانون حق احل�صول على املعلومات.
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ورقة عمل()3
جمموعات عمل
ت�صميم بطاقة ر�أي املواطن
قمتم كمجموعة مبناق�شة ت�صميم بطاقة راي املواطن لقيا�س
م�ستوى النزاهة يف تقدمي خدمة حمددة من اخلدمات
التي ت�صل الفراد املجتمع املحلي الذي تعي�ش فيه ،او لتُمكن
املواطنني من �إبداء ر�أيهم يف م�ستوى جودة اخلدمة احلكومية
املقدمة لهم  ،حددمت اخلدمة  ،وحددمت هدفكم من بطاقة
املتابعة ،كيف من املمكن اال�ستفادة منها يف ت�أ�سي�س خطة
تدقيق اجتماعي كما مت �شرحه �سابق ًا.
عمل املجموعات

• •يتم تق�سيم امل�شاركني اىل جمموعات متقاربة من حيث
منطقة ال�سكن جغرافي ًا(  ) 4-3جمموعات ح�سب عدد
امل�شاركني .
• •تناق�ش كل جمموعة املطلوب يف التمرين ،ويتم االتفاق
على االجابات  15دقيقة.
• •تقدم كل جمموعة اجاباتها  5دقائق.
• •نقا�ش عام بعد االنتهاء من تقدمي املجموعات  5دقائق.
• •مدة التمرين  45-40دقيقة.
ورقة عمل ()4

معايري قيا�س تكلفة اخلدمات

ان معظم الهيئات املحلية الكبرية متتلك معايري لقيا�س تكلفة
اخلدمات املقدمة معروفة لكل ق�سم واحيان ًا مكتوبة .بيد ان
االنظمة غري وا�ضحة للمواطن ولذلك يتم تطبيق قرارات
املجال�س البلدية امل�صدقة من احلكم املحلي بعد ان بات
االجتهاد امر ًا �ضروري ًا ب�سبب غياب �سيا�سات ملزمة .فيما
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تلج�أ الهيئات املحلية متو�سطة و�صغرية احلجم ،ب�شكل عام،
اىل اخذ فرق العملة احيان ًا ،وااللتفات اىل ارتفاع اال�سعار
احيانا اخرى ،ويتم اخذ حالة االع�سار املايل للمواطنني
والظروف االقت�صادية طور ًا ،ويرتاجع االهتمام طور ًا �آخر.
 .1هل تعرف كيف يتم ت�سعري اخلدمات يف املجل�س املحلي
حيث تعي�ش؟
 .2هل تعتقد ان كل املواطنني يعرفون �آليات ت�سعري اخلدمات؟
 .3هل تعتقد ان ت�سعري اخلدمات موحد يف كل البلديات ؟
او هل تعتقد ب�ضرورة ذلك؟
 .4هل جتد ان على املجل�س البلدي ان يتعامل مع من ي�سددون
ا�ستحقاقاتهم مقابل اخلدمات متام ًا كما يتعامل مع
امل�ستنكفني او الراف�ضني للدفع؟
عمل فردي
مدة الن�شاط  20دقيقة
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التطبيق (:)4جل�سات اال�ستماع العامة
تعريفها :

هي اجتماعات ر�سمية على امل�ستوي الإجتماعيُ ،تكن كل
من امل�سئولني الر�سميني واملواطنني يف الدولة فر�صة تبادل
املعلومات والآراء حول �أبرز و�أهم الق�ضايا الإجتماعية ،ومن
هذه الق�ضايا ،على �سبيل املثال ،م�س�ألة �صياغة ميزانية
الدولة.
الهدف :

ُتعد جل�سات اال�ستماع العامة �أداة هامة ،لعلنية احلوار
ولت�سليط ال�ضوء على احلقيقة يف مو�ضوع حمدد مب�ستوياتها
الر�سمية والأهلية وال�شخ�صية ،وتوجيه االنتباه لها ب�شكل
متكن الر�أي العام من خاللها من تعميق وعيه بها .وتتميز
بكونها و�سيلة للتعبري عن �آراء املواطنني جتاه الق�ضايا التي
مت�س ال�ش�أن العام� ،أم ًال يف الو�صول �إىل نتائج ت�ساهم يف
بناء العدالة واحلكم الر�شيد.

يتم اختيار احلاالت واملوا�ضيع جلل�سات اال�ستماع التي ت�شكل
مناذج مثالية من �أجل تدعيم امل�ساءلة يف املجتمع .وت�سعى
املنظمات الأهلية منها �إىل �إغناء املعلومات من خالل عر�ض
التقارير وعر�ض الوقائع ،واال�ستماع لت�أويالت امل�سئولني
حولها.
دور جل�سات اال�ستماع يف تعزيز منظومة امل�ساءلة.

ﺘﻌﺯﻴﺯ �ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﺨﻟﺩﻤﺎﺕ ﺍﺤﻟﻜﻭﻤﻴﺔ.
• •ك�شف حاﻻﺕ ﺍﻟﻔ�ﺴﺎﺩ ﻭ�ﺴﻭﺀ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ.
• •حت�سني جودة اخلدمات املقدمة.
• •احل�صول على املعلومات من م�صادرها الأ�صلية مبا
يتيح لها الت�أكد من �سالمة الأداء ونزاهته و�شفافيته
وان�سجامه مع مقت�ضيات امل�صلحة العامة.

�أنواع جل�سات اال�ستماع العامة

• •جل�سات اال�ستماع من حيث احلالة :يتم فيها عر�ض
حالة حمددة مت ر�صدها م�سبق ًا ،وتهم الر�أي العام ،على
�سبيل املثال ا�ستخدام ال�سيارات احلكومية يف الأعمال
اخلا�صة للموظفني.
• •جل�سات اال�ستماع ملناطق جغرافية :اال�ستماع �إىل
امل�س�ؤولني املحليني ،كاملحافظني ور�ؤ�ساء البلديات و
اخلرباء لطرح مو�ضوع حمدد يهم �ساكني تلك املناطق،
مل�ساعدتهم يف فهم الأحداث و اخلدمات وم�ستواها التي
تقدم يف مناطقهم.
• •جل�سات اال�ستماع للم�سئولني املتهمني بالتق�صري:
متكن من التعرف على التربيرات الر�سمية التي كانت
تقدم ملمار�سة االنتهاكات ،وعلى �سري الأجهزة امل�سئولة
عن االنتهاكات .كما �أن اعرتافات امل�شتبه يف تورطهم
والتعبري عن �أ�سفهم واعتذارهم لل�ضحايا ي�شكل خطوة
نحو هدف الت�صالح.
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معايري و�آليات اختيار احلاالت واملوا�ضيع جلل�سات
اال�ستماع

• •الهدف من اجلل�سة والنتائج املتوقعة.
• •طبيعة احلالة �أو الق�ضية :اختيار الق�ضايا ال�شائكة
ﺍﻟﺘﻲ مت�س ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ من حيث �ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻲﻓ حت�سني
�أو�ضاع ﺍﻟﻨﺎ�ﺱ ﻲﻓ املجتمع.
• •الت�شاور التما�س امل�شورة مع االطراف ذات العالقة ما
قبل عقد اجلل�سة.
• •فهم الأو�ضاع الداخلية .عدم �إثارة املوا�ضيع التي قد
ت�سبب نزاعات جهوية عائلية �أو دينية� ،أو ت�ؤثر يف زيادة
ال�صراع.
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ورقة عمل ()5

مترين  :ن�ساء العيله اوىل

اخربك �صديق لك ان اجلمعية الن�سائية يف قريتك ،تلقت
متوي ًال مل�شروع �ضخم يهدف �إىل تعزيز دور الن�ساء الفقريات
يف �إعالة �أ�سرهن الفقرية ،وقد تلقت مئة وخم�سة وع�شرين
امر�أة منحة من اجلمعية ،واملنحة هي «بقرتني» مبوا�صفات
ممتازة ،و�أن الن�ساء اللواتي تلقني املنح ،ووقع عليهن االختيار
�أكرثهن من عائلة واحدة وهي عائلة املتنفذات واملتنفذين يف
اجلمعية ،وانت تعرف معرفة جيدة ع�شرين حالة من حاالت
الن�ساء يف القرية واللواتي يقمن ب�إعالة �أ�سرهن بدون رجل،
مل يتلقني منح ،وانت تعرف ان ظروف �أ�سرهن املعي�شية
واالقت�صادية �سيئة جد ًا تكاد تكون معدومة .
• •مل يتناهى مل�سامعك انه مت ن�شراعالن حول امل�شروع
او اعالن يدعو الن�سوة لتقدمي طلباتهن لال�ستفادة
من امل�شروع.

• •مل يتم ن�شر املعايري التي على �أ�سا�سها مت اختيار الن�ساء
امل�ستفيدات.
انت نا�شط يف املجتمع املدين ،تدافع عن حقوق املهم�شني
وتكافح الظلم وتطالب بالعدالة واالن�صاف ،هل تعتقد ان من
واجبك ان ت�ستفيد من واحدة من ادوات امل�ساءلة الإجتماعية
املختلفة الحقاق احلق والدفاع عن العدالة؟ ماذل �ستفعل؟
كيف �ستقوم بعملية التيقن ،جمع املعلومات ،امل�ساءلة؟
جمموعات خما�سية
مدة النقا�ش يف املجموعات ال�صغرية  20دقيقة.
تختار كل جمموعة ملن ميثلها ،ويقدم النتائج ب�أقل من  5دقائق
مدة الن�شاط الكامل  50دقيقة.
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تنظيم جلسات االستماع العامة
حتديد الأهداف

 يحدد الهدف نتيجة �أ�سا�سية واحدة مطلوب حتقيقها.
 يقت�صر الهدف على الإجابة عن �أ�سئلة «ماذا» «متى»
ويتجنب الدخول يف الإجابات عن �أ�سئلة «ملاذا» و«كيف».
ووا�ضحا للم�سئولني
مفهوما
 ي�شرتط �أن يكون الهدف
ً
ً
عن تنفيذه.
 يجب �أن يتالءم الهدف مع املوارد املتاحة �أو املتوقعة
الالزمة لتحقيقه.

طرق جمع املعلومات و�إجراء اللقاءات امل�سبقة الالزمة
جلل�سات اال�ستماع وحتليلها.

• •عند و�ضع تفا�صيل جل�سة ا�ستماع عامة� ،سوف لن حتتاج
�إىل اختيار طرائق جلمع املعلومات فح�سب ،بل �أي�ض ًا
ملراجعة البيانات و�أخذ العينات والت�سجيل والتجميع
والتحليل.
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• •ميكن جمع البيانات عن �أي �أ�سئلة �أو م�ؤ�شرات للأداء
با�ستخدام �أكرث من طريقة ،ومن ثم عليك �إعداد قائمة
باخليارات وتقييم مزايا وعيوب كل منها قبل التو�صل
�إىل االختيار النهائي.
• •ت�أكد من �أن طريقتك قابلة للتنفيذ تقني ًا ومالي ًا ،ودقيقة
(بالقدر الكايف).
• •�أعداد وثيقة مرجعية جلل�سة اال�ستماع املنوي عقدها
تت�ضمن حماور حمددة .

م�صادر �أ�سا�سية للمعلومات
 القوانني واللــــوائح والقــــرارات الوزارية.
 املواقع االلكرتونية.
 التقارير الوطنية والدولية.
 بنود املوازنة العامة.
 جل�سات املجل�س الت�شريعي ،او اللجان الفنية امللحقة
باملجل�س الت�شريعي.
 ال�شهادات واملقابالت.
 امل�سوحات.
 تقارير �أو �أوراق عمل تعدها امل�ؤ�س�سة او �أي من م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
 االعالم.

يجب �أن ي�شمل تنفيذ جل�سة اال�ستماع املحاور
التالية:

• •�إعداد برنامج للجل�سة.
• •حجز وتنظيم مكان اجلل�سة.
• •حتديد موعد اجلل�سة.
• •�إعالم امل�سئولني املعنيني عن اجلل�سة ،و�أخذ املوافقة
امل�سبقة.
• •حت�ضري الدعوات.
• •حت�ضري ملف اجلل�سة (برنامج� ،أ�سماء املعدين،
امل�شاركني ،الر�سميني ،خلفية� ،أهداف اجلل�سة).
• •حت�ضري قائمة بالأدوات واملوارد الالزمة للجل�سة ،وقائمة
بالو�سائل والأجهزة ال�سمعية والب�صرية.
• •تقييم خطوات التخطيط.

• •حتديد امل�شاركون يف اجلل�سة.
• •حتديد الأهداف اخلا�صة والعامة.
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حملة دعائية وا�سعة النطاق ولها وقت حمدد للتنفيذ :

وقد ت�شمل تلك احلملة الدعائية (الإعالنات  -الرب�شورات
 ر�سائل الربيد الإلكرتوين  -ق�ص�ص النجاح ال�سابقة -�آليات الدعاية الفعالة وهي ما ت�سمى ب "الإعالم اجلديد"
 امل�ؤمترات ال�صحفية  -الن�شرات  -البو�سرتات  -الأحداثاخلا�صة -الإذاعة والتليفزيون � ...إلخ) ،كل ذلك له دور فعال
يف ا�ستقطاب املواطنني ذوي اخللفيات الثقافية املختلفة.

�إن عملية اختيار مي�سر جلل�سة اال�ستماع �أمر ًا هام ًا للغاية
وينبغي �أن تتوافر فيه �صفات معينة مثل :
• •�أن يكون حمايد ًا.
• •قادر ًا على �إدارة ال�صراع.
• •قادر ًا على تطبيق القواعد امللزمة يف اجلل�سة.
• •لديه معرفة و�إملام جيد مبو�ضوع اجلل�سة.

ينبغي و�ضع قواعد عامة مل�شاركة املواطنني يف طرح �آرائهم
للو�صول �إىل م�شاركة فعالة ومنتجة .مث ًال ،حتديد الوقت
الزمني ملناق�شة كل ق�ضية على حدة ،الوقت الزمني
املخ�ص�ص لكل �شخ�ص للتحدث وعدد مرات احلديث....،

ينبغي �أن يتم اختيار الق�ضايا ال�شائكة التي مت�س املجتمع من
حيث �أهميتها ودورها يف حت�سني �أو�ضاع النا�س يف املجتمع.
كما �أن للوقت واملكان دور ًا هام ًا يف جذب �أكرب عدد من
املواطنني لعر�ض م�شاكلهم وق�ضاياهم على امللأ ،كما �أن
لدور الو�سائل التقنية �أثر ًا كبري ًا يف الت�أثري الإيجابي على
احلا�ضرين يف اجلل�سة.

و�ضع �أ�س�س وا�ضحة للم�شاركة :
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اختيار مي�سر اجلل�سة :

اختيار الق�ضايا ،وقت ومكان مناق�شتها :

املتابعة :

ينبغي على منظمي تلك اجلل�سات �أن يقوموا بتلخي�ص وقائع
اجلل�سة يف تقرير حمايد يعر�ض على املواطنني كاف ًة كلما
�أمكن ذلك ،و�إذا ما مت االتفاق بني املواطنني وامل�سئولني
احلكوميني على ما دار باجلل�سة وكذلك موافقتهم على
التو�صيات والنتائج ،ينبغي حتديد ما يجب على املواطنني
وامل�سئوولني ان يتخذوه من �إجراءات من �أجل حتقيق هذه
النتائج وتلك التو�صيات.

وهكذا .وميكن ان ُتدار �أي�ض ًا من قبل جمموعة معينة
من الأ�شخا�ص لديهم اهتمامات عامة وال ي�شرتط �أن
يعي�شون يف منطقة معينة.
 .4تتعامل مع الق�ضايا املحلية وامل�شكالت التي ت�ؤرق بال
النا�س يف املجتمع وتعتمد براجمهم على التوا�صل الفعال
مع النا�س للتعرف على احتياجاتهم.
 .5تتنا�سب مع الفقراء والأميني.

التطبيق ( :) 5راديو املجتمع .
تعريفها :هو حمطة �إذاعية تتميز باخل�صائ�ص التالية :
 .1و�سيلة ات�صال �إجتماعية توفر فر�ص مل�شاركة املواطنني
من خالل عر�ض �آرائهم و�أفكارهم عرب الإذاعة.
 .2خدمة غري هادفة للربح ،تتوا�صل مع املواطنني دون مقابل.
ُ .3تدار من قبل جمتمع معني �سواء كان هذا املجتمع
حملي ًا� ،إقليمي ًا� ،أو قرية معينة �أو حي �أو مدينة �أو ...
45

يف مالوي ،كان لـ (راديو املجتمع) دور ًا حيوي َا ملحا�سبة املقاولني
عن م�ستوى جودة �أعمالهم طوال فرتة التعاقد ،حيث كان يقدم
الربنامج الإذاعي تفا�صيل التعاقد مع احلكومة وبالتايل كان
املواطنون على علم بكل �شيء يدور حولهم وما هي النتيجة
التي يتوقعونها بعد انتهاء فرتة التعاقد .ثم ،يقوم الربنامج
الإذاعي بعر�ض النتائج التي تو�صل �إليها هذا التعاقد (نتيجة
الأعمال) بحيث يتم عر�ضها على املواطنني لر�صد مدى الر�ضا
عنها .ويف نف�س الوقت ،ميكن للمجتمع ،فيما بعد حتديد �أيهما
�أ�صلح ملبا�شرة هذه الأعمال م�ستقب ًال.

الهدف :لي�س فقط �أداة رقابية جمتمعية بل �أي�ضا تعمل
على حتقيق النتائج والتو�صيات التي تو�صل �إليها جل�سات
اال�ستماع والآليات الأخرى املتعلقة بامل�ساءلة الإجتماعية.
وكذلك مراقبة امل�سئولني لأعمالهم طوال فرتة تواجدهم
يف املن�صب.
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ورقة عمل()6
عمل جمموعات
ت�صميم برنامج اذاعي

كلفتم كمجموعة بت�صميم برنامج اذاعي ملحطة عدالة
اف ام ،له طابع امل�ساءلة ،حول جمموع اخلدمات املقدمة
للمواطنني يف املنطقة التي ي�صلها البث االذاعي (عدالة اف
ام) مدته  35دقيقة  ،نرجوا االجابة على الت�سا�ؤالت التالية :
 .1ا�سم الربنامج املقرتح؟
 .2هدف الربنامج ؟
� .3شكل الربنامج  -بنيته ومم يتكون( كيف �سيتم توزيع
الدقائق)؟
 .4عدد حلقات الربنامج ؟
 .5ما هي موا�ضيع احللقات التي �ستتفقون على انها االهم
بالن�سبة للمواطنني  -امل�ستمعني.
 .6من هي اجلهات  -اال�شخا�ص اللذين �سيتم ا�ست�ضافتهم
يف احللقات ؟

 4 - 3جمموعات  ،عدد اع�ضاء كل جمموعة ما بني - 4
�شخ�ص.
• •مدة النقا�ش يف املجموعات ال�صغرية  25دقيقة.
• •تختار كل جمموعة ملن ميثلها ،ويقدم النتائج باقل
من  5دقائق.
• •مدة الن�شاط الكامل  50دقيقة.
5

مببادئ ال�شفافية واملحا�سبية والنزاهة ودورها يف مكافحة
ب�ؤر الف�ساد.
http://www.aman-palestine.org/data/uploads/
files/BudgetSitizin2013.pdf

التطبيق ( :)6بوابات ال�شفافية
تعريفها  :هي مواقع �إلكرتونية تعمل على ن�شر املعلومات
املالية العامة مثل قانون امليزانية احلايل ،بنود امليزانية،
ومفاهيم امل�صطلحات املتعلقة بها بحيث �أن تكون وا�ضحة
للمواطنني  ...وغري ذلك.
الهدف :ترتبط هذه البوابات ،ب�شكل كبري ،بالنظام املايل
املتبع يف الدولة بحيث ت�سمح للمواطنني التعرف على كيفية
تطبيق امليزانية وبنودها .كما �أنها تو�ضح مدى �إلتزام الدولة
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التطبيق( :)7جلان مراقبة و�إدارة اخلدمات
يقل احتمال الإ�صغاء �إىل التو�صيات �أو ال�شكاوى الفردية مقارنة بالتو�صيات �أو ال�شكاوى اجلماعية حتى يف اكرث البلدان ثرا ًء.
وعندما يتمكن املواطنون من التعبري عن �شواغلهم وتوجيه تو�صياتهم جماعي ًا ملقدمي اخلدمات وللحكومة املحلية،ف�إنهم
يقيمون �أ�سا�س ًا �أقوى مل�ساءلة مقدمي اخلدمات .وتتيح جلان اخلدمات على امل�ستوى املحلي ،مثل جمعيات الآباء واملعلمني
وجلان املرافق ال�صحية وجمال�س �إدارة املياه ،منتديات جماعية للمزيد من امل�شاركة وامل�شاركة بالر�أي والرقابة على
مقدمي اخلدمات.
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حاالت درا�سية

حالة درا�سية (:)1امل�ساءلة الإجتماعية يف �أريحا
�ضمن م�شروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية ،مت ت�شكيل (جلنة النزاهة
من �أجل خدمة �أف�ضل يف مدينة �أريحا) بالتعاون مع املجتمع
املدين واملحلي يف منطقة اريحا ،من اجل تعزيز و تقوية قدرة
املواطن على م�ساءلة بلدية �أريحا حول م�ستوى نزاهتها يف
تقدمي اخلدمات للمواطنني .ولكي تكون حلقة و�صل ما بني
املواطن والبلدية ،بهدف العمل مع ًا على �إيجاد �آليات حمددة
ووا�ضحة لتح�سني �إدارة وتقدمي وتوزيع خدمات البلدية.
الري وال�شرب
واختارت جلنة النزاهة  -خدمة املياه  -ب�شقيها ّ
ك�أول خدمة تعمل على فح�صها نظر ًا لالهمية اخلا�صة
للمياه يف �أريحا ،ولأن هذه اخلدمة املقدمة من البلدية تثري
الكثري من الت�سا�ؤوالت واال�ستف�سارات بني املواطنني .حتى
هذه اللحظة ،قامت جلنة �أريحا بقيا�س ر�ضى املواطنني عن

خدمة املياه يف �أريحا عن طريق بطاقة ر�أي املواطن ،وعلى
�أثر هذه النتائج قامت بعقد جل�سة ا�ستماع علنية مع بلدية
�أريحا ورئي�سها املحامي ح�سن �صالح.
يف جل�سة اال�ستماع هذه ،قام املواطنني مب�ساءلة بلديتهم حول
طريقة تقدميهم خلدمة املياه ،وقامت البلدية بالر ّد على
ا�ستف�سارات املواطنني ،ووع ّد رئي�س بلدية �أريحا بالتح�سني
يف �إدارة تقدمي خدمة املياه وجعلها �أكرث عد ًال يف التوزيع.
حتى حلظة كتابة احلالة الدرا�سية ،مل يلم�س املواطن نتائج
عملية على �أر�ض الواقع كنتيجة جلل�سة اال�ستماع هذه ،وال
يوجد �آلية للتعاون ما بني البلدية واللجنة للتو�صل �إىل حت�سني
يف �إدارة خدمة املياه يف البلدية.
اذا طلبت منك اللجنة ان تقدم لها ن�صائح يف هذه احلالة،
مباذا تن�صحهم من اجل ان يقوموا با�ستكمال عملهم الذي
بد�ؤوه ،ومن اجل �ضمان التوزيع العادل خلدمة املياه ولكافة
اخلدمات للمواطنني على ال�سواء.
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حاالت درا�سية

حالة درا�سية (:)2امل�ساءلة الإجتماعية يف اخلليل
�ضمن م�شروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية ،مت ت�شكيل (جلنة النزاهة
من �أجل خدمة �أف�ضل يف مدينة اخلليل) بالتعاون مع املجتمع
املدين واملحلي يف منطقة اخلليل ،من اجل تعزيز و تقوية قدرة
املواطن على م�ساءلة بلدية اخلليل حول م�ستوى نزاهتها يف
تقدمي اخلدمات للمواطنني .ولكي تكون حلقة و�صل ما بني
املواطن والبلدية ،بهدف العمل مع ًا على ايجاد �آليات حمددة
ووا�ضحة لتح�سني من �إدارة وتقدمي وتوزيع خدمات البلدية.
واختارت جلنة النزاهة  -خدمة املياه  -ك�أول خدمة تعمل
على فح�صها نظر ًا لالهمية اخلا�صة للمياه وو�ضع ال�شائك
يف اخلليل ،ولأن هذه اخلدمة املقدمة من البلدية تثري الكثري
من الت�سا�ؤوالت واال�ستف�سارات بني املواطنني ،وحتى حلظة
كتابة هذه احلالة ،قامت جلنة اخلليل بقيا�س ر�ضى املواطنني
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عن خدمة املياه عن طريق بطاقة ر�أي املواطن .ولكن بلدية
اخلليل رف�ضت نتائج البطاقة ،ور�أتها غري مدرو�سة ودون
منهجية علمية.
حتى هذه اللحظة ،ال توجد �آلية عمل م�شرتكة ما بني البلدية
واللجنة يف مدينة اخلليل ،علم ًا ب�أن البلدية واللجنة ت�سعيان
�إىل نف�س الهدف ،وهو اي�صال املاء �إىل كل مواطن يف اخلليل.
اذا طلبت منك اللجنة ان تقدم لها ن�صائح يف هذه احلالة ،
مباذا تن�صحهم من اجل ان يقوموا با�ستكمال عملهم الذي
بد�ؤوه ،ومن اجل �ضمان التوزيع العادل خلدمة املياه ولكافة
اخلدمات للمواطنني على ال�سواء.؟

حاالت درا�سية

حالة درا�سية ( :)3امل�ساءلة الإجتماعية يف الرام
�ضمن م�شروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية ،مت ت�شكيل (جلنة النزاهة
من �أجل خدمة �أف�ضل يف مدينة الرام ) بالتعاون مع املجتمع
املدين واملحلي يف منطقة الرام ،من اجل تعزيز و تقوية قدرة
املواطن على م�ساءلة البلدية حول م�ستوى نزاهتها يف تقدمي
اخلدمات للمواطنني .ولكي تكون حلقة و�صل ما بني املواطن
والبلدية ،بهدف العمل معا على ايجاد �آليات حمددة ووا�ضحة
لتح�سني �إدارة وتقدمي وتوزيع خدمات البلدية.
نظرا �إىل موقع الرام اجلغرايف وال�سيا�سي فقد تعددت
اجتاهات العمل لدى جلنة الرام ،وكان �أحد هذه االجتاهات
هو جمابهة التحديات يف منطقة را�س احلي ،وهي منطقة
�سكنية تقع يف �أرا�ضي جمل�س قروي جبع ،ولكن بعد �أن قامت
�إ�سرائيل بفتح �شارع بي�سان الذي يربط هذه املنطقة من

القد�س برام اهلل ،انف�صلت هذه املنطقة عن جبع ،وا�صبحت
�أقرب �إىل الرام .على �أثر هذا االنق�سام يعاين �سكان هذه
املنطقة من م�شاكل يف اخلدمات اال�سا�سية ،وال يعرف �سكان
هذه املنطقة ملن يتوجهون من ال�سلطات حلل هذه امل�شاكل،
يدعي �أن
فمجل�س جبع ،وب�سبب امكانياته املالية ال�ضعيفة ّ
هذه املنطقة تابعة للرام ،وجمل�س الرام ال ميلك االمكانيات
الالزمة خلدمة هذه املنطقة ،رغم ا�ستعداده وتعاونه مع
ال�سكان اليجاد بع�ض احللول البديلة.
قامت جلنة الرام بزيارة لهذه املنطقة ،وحتدثت مع �سكانها،
ثم عقدت جل�ستني جمعت فيها ما بني �سكان احلي ،واجلهات
احلكومية التي �شملت جمل�س بلدي الرام ،جمل�س قروي
جبع ،واحلكم املحلي ،واحتاد البلديات .كانت نتيجة هذه
االجتماعات �أن يتوجه جمل�س الرام و جلنة الرام �إىل جمل�س
الوزراء لطلب امل�ساعدة ،ولكن هذه اخلطوة مل ت�أتي باحللول
املرجوة .وحالي ًا ال زالت منطقة را�س احلي تعاين من نق�ص
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يف اخلدمات ،وجلنة الرام حتاول ايجاد حلول لهذه املنطقة.
هل تعتقد ان ادوات امل�ساءلة الإجتماعية من املمكن ان
ت�ساهم يف حل امل�شكلة املطروحة؟
هل تعتقد ان جلنة النزاهة امل�شكلة يف منطقة الرام ت�ستطيع
ان تقوم بدور يف حل م�شكلة املواطنني يف حي الرا�س ؟
اذا كنت رئي�ساً لهذه اللجنة  ،ما اخلطوات العملية التي
�ستقوم بها .؟

حاالت درا�سية
حالة درا�سية ( :)4امل�ساءلة الإجتماعية يف نابل�س
�ضمن م�شروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية ،مت ت�شكيل (جلنة النزاهة
من �أجل خدمة �أف�ضل يف مدينة الرام ) بالتعاون مع املجتمع
املدين واملحلي يف منطقة الرام ،من اجل تعزيز و تقوية قدرة
املواطن على م�ساءلة البلدية حول م�ستوى نزاهتها يف تقدمي
اخلدمات للمواطنني .ولكي تكون حلقة و�صل ما بني املواطن
والبلدية ،بهدف العمل مع ًا على ايجاد �آليات حمددة ووا�ضحة
لتح�سني �إدارة وتقدمي وتوزيع خدمات البلدية.
اختارت جلنة النزاهة يف نابل�س خدمة النفايات ال�صلبة،
لتفح�ص م�ستوى النزاهة يف تقدمي اخلدمة من قبل بلدية
نابل�س ،قامت جلنة نابل�س بقيا�س ر�ضى املواطنني عن تقدمي
اخلدمة با�ستخدام بطاقة ر�أي املواطن ،وبعد تفريغ البيانات
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وحتليل النتائج ،قامت اللجنة بعقد جل�سة مع بلدية نابل�س
ورئي�سها احلاج عديل يعي�ش ،ملناق�شة النتائج .
بعد ذلك عقدت اللجنة اجتماعني جماهرييني مع مواطنني
من مدينة نابل�س ،وعدة اجتماعات مع البلدية وجنحت
اللجنة وبالتعاون مع بع�ض جتار املدينة بتحويل �أحد ال�شوارع
التجارية �إىل �شارع منوذجي ،حيث قاموا برتكيب �سالل
للمهمالت على طول ال�شارع ،وقاموا بت�شجري وتزيني منطقتني
يف ال�شارع ،وبعدها ان�ضمت بلدية نابل�س �إىل هذه اجلهود،
وقامت برتكيب �سالل للمهمالت يف مناطق �أخرى من ال�شارع،
فامت ّد ال�شارع النموذجي �إىل مناطق �أو�سع.

عن نفايات هذه املحال وتو�صلوا �إىل �آلية جديدة جلمع
النفايات والتخل�ص منها.
حلل احلالة  ،واخرج با�ستنتاجات حول امكانيات اال�ستدامة،
هل هناك �أ�شكال للم�ساءلة الإجتماعية يف هذه احلالة
الدرا�سية؟

وب�سبب جهود جلنة نابل�س ،قامت بلدية نابل�س بت�شكيل جلنة
خمت�صة لتح�سني الو�ضع ال�صحي الناجت عن النفايات ال�صلبة
يف البلدة القدمية ،وقامت بعقد اجتماع مع �أ�صحاب امل�سالخ
واملالحم يف البلدة القدمية بح�ضور جلنة النزاهة ،للبحث يف
االمكانيات املتاحة لتح�سني الو�ضع ال�صحي والبيئي الناجت
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من هي امان

ت�أ�س�س االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان) عام  2000مببادرة عدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال
الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلكم ال�صالح ،كحركة ت�سعى ملكافحة الف�ساد وتعزيز منظومة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة
يف املجتمع الفل�سطيني .ويف العام  2006حاز االئتالف على الع�ضوية الكاملة ملنظمة ال�شفافية الدولية .يركز االئتالف يف
م�سعاه على النا�س ،لأن جهود مكافحة الف�ساد لن تنجح ولن تثمر اال من خالل انخراطهم الوا�سع فيها ،ك�سعي لتحقيق
الرفاهية والتنمية امل�ستدامة لهم ،التي ي�شكل الف�ساد �أحد �أهم معوقاتها.
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: قائمة امل�صادر واملراجع
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
h t t p : / / w w w. a l b a n k a l d a w l i . o r g / a r / n e w s / p r e s s release/2015/04/29/arab-world-citizens-practicing-socialaccountability-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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