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لماذا هذ الدليل 

التعرف على  اإىل  العملي  التدريبي  الدليل  ير�سدك هذا 
الأدوات والآليات الأكرث فعالية، والتي ميكن اأن ت�ساعد يف 
تطبيق عملية امل�ساءلة الإجتماعية داخل التجمعات ال�سكانية 

املختلفة .

آليات مكافحة الفساد )النزاهة والشفافية والمساءلة(

Integrity :النزاهة
وهي جمم�عة القيم املتعلقة بال�سدق والأمانة والإخا�س 
يف العمل. ويتطلب ت�فري النزاهة ت�فري عدد من ال�سمانات 
التي تقف يف وجه مظاهر الف�ساد املختلفة وت�سمن عدم وج�د 
ت�سارب يف امل�سالح، ميكن اأن يح�سم ل�سالح الفرد املعني 
�سد امل�سلحة العامة. ومن هنا فاإن من واجب الذين يت�ل�ن 

منا�سب عامة عليا الك�سف اأو الإف�ساح عن ممتلكاتهم قبل 
ت�يل املن�سب والإعان عن اأي ن�ع من ت�سارب امل�سالح قد 
ين�ساأ بني م�ساحلهم اخلا�سة وامل�سالح العامة التي تقع يف 
اإطار منا�سبهم، كاأن يجمع ال�سخ�س بني ال�ظيفة احلك�مية 
وم�سالح يف القطاع اخلا�س، اإذ قد يخلق ذلك تعار�سًا يف 
امل�سالح يف جمالت كاملناق�سات اأو امل�ا�سفات اأو ال�سرائب 
اأو الر�س�م اجلمركية، مما ي�ؤدي اإىل احتمال ح�سم هذا 

التعار�س مبا يتما�سى وم�ساحله اخلا�سة. 
وت�سمل هذه املجم�عة من القيم اأي�سًا منع تلقي امل�ظف 
العام اأي مقابل مايل )الر�س�ة( من م�سدر خارجي للقيام 
باأي عمل ي�ؤثر يف امل�سلحة العامة اأو ي�ؤدي اإىل هدر املال 
العام. بكلمات اأخرى تتطلب النزاهة من العاملني يف القطاع 
العام )اأو اخلا�س الذي ي�سمل م�سالح الغري كال�سركات 
امل�ساهمة( اأن ل ي�سع�ا اأنف�سهم حتت اإغراء الأم�ال اأو اأية 
التزامات لأفراد اأو م�ؤ�س�سات ممكن اأن ت�ؤثر على اأدائهم 

ملهام وظيفتهم الر�سمية.
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م�ؤ�سرات النزاهة:
اأو مدونة �سل�ك �س�اء للم�ؤ�س�سات  • ت�فر دليل للعمل 

العامة اأو اخلا�سة ير�سد م�ظفي هذه امل�ؤ�س�سات يف 
عملهم ويحدد �سل�كهم جتاه زمائهم وجتاه امل�اطنني 

والأطراف امل�ستفيدة من عمل م�ؤ�س�ساتهم.
تقدمي اخلدمة للم�اطنني على قاعدة امل�ساواة بني  •

امل�اطنني وبطريقة مهنية.
ت�فر اأنظمة مكت�بة يتم العمل مب�جبها واللتزام بهذه  •

الأنظمة.
تقدمي اخلدمة للم�اطنني ب��سفها التزام وواجب اأ�سا�سه  •

اللتزام بقيم امل�اطن.

Transparency :ال�سفافية
تعني ال�سفافية و�س�ح الأنظمة والإجراءات داخل امل�ؤ�س�سة 
ويف العاقة بينها وبني امل�اطنني املنتفعني من خدماتها، 

وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف يف عمل امل�ؤ�س�سة 
العامة«، وتعني ال�سفافية �سرورة الإف�ساح للجمه�ر عن 
ال�سيا�سات العامة املتبعة، خا�سة ال�سيا�سات املالية العامة 
وح�سابات القطاع العام وكيفية اإدارة الدولة من قبل القائمني 
عليها مبختلف م�ست�ياتهم، كذلك تعني ال�سفافية احلد من 
ال�سيا�سات والإجراءات غري املعلنة اأو ال�سرية التي تت�سم 
وا�سح.  ب�سكل  فيها  اجلمه�ر  م�ساهمة  وعدم  بالغم��س 
بكلمات اأخرى فاإن ال�سفافية عك�س ال�سرية، فال�سرية تعني 
اإخفاء الأفعال عمدًا بينما تعني ال�سفافية الإف�ساح عن هذه 
الأفعال. وينطبق ذلك على جميع اأعمال احلك�مة ب�زاراتها 
املختلفة، كما ينطبق على اأعمال امل�ؤ�س�سات اخلا�سة التي 
يت�سمن عملها تاأثريًا على م�سلحة اجلمه�ر وامل�ؤ�س�سات غري 

احلك�مية )الأهلية(.

م�ؤ�سرات ال�سفافية:
ت�فر وثائق وا�سحة ح�ل اأهداف امل�ؤ�س�سة، وفل�سفة  •

عملها، وبراجمها، واإتاحتها للجمه�ر.
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ت�فري معل�مات للجمه�ر ح�ل النظام الأ�سا�سي والهيكل  •
التنظيمي للم�ؤ�س�سة، وكذلك نظام امل�ظفني، وميزانية 

امل�ؤ�س�سة.
اإتاحة الفر�سة للجمه�ر لاطاع على خطط امل�ؤ�س�سة،  •

واإ�سراك اجلمه�ر يف �سياغة هذه اخلطط والتعليق 
عليها.

وكيفية  • امل�ؤ�س�سة  وبرامج  باأن�سطة  امل�اطنني  معرفة 
احل�س�ل على خدماتها، وكيفية تاأدية هذه اخلدمة.

ن�سر تقارير دورية ح�ل ن�ساطات امل�ؤ�س�سة ومت�يلها  •
وعاقاتها.

وج�د �سيا�سة عامة للن�سر والإف�ساح عن املعل�مات  •
للجمه�ر املعني.

Accountability :امل�ساءلة
تعّرف نظم امل�ساءلة على اأنها واجب امل�س�ؤولني عن ال�ظائف 

الر�سمية )�س�اء اأكان�ا منتخبني اأم معينني، وزراء اأم م�ظفني 
وغريهم( يف تقدمي تقارير دورية ح�ل �سري العمل يف امل�ؤ�س�سة 
اأو ال�زارة وب�سكل تف�سيلي ي��سح الإيجابيات وال�سلبيات 
ومدى النجاح اأو الإخفاق يف تنفيذ �سيا�ساتهم يف العمل. 
العاديني يف احل�س�ل  امل�اطنني  املبداأ حق  يعني  كذلك 
امل�س�ؤولني  اأعمال  الازمة عن  واملعل�مات  التقارير  على 
وامل�ظفني  وال�زراء،  الن�اب،  مثل  العامة  الإدارات  يف 
احلك�ميني، واأ�سحاب املنا�سب. ويهدف ذلك اإىل التاأكد 
من اأن عملهم يتفق مع القيم القائمة على العدل وال��س�ح 
وامل�ساواة، والتاأكد من مدى اتفاق اأعمالهم مع حتديد القان�ن 
ل�ظائفهم ومهامهم حتى يكت�سب ه�ؤلء ال�سرعية والدعم 
املقدمني من ال�سعب ل�سمان ا�ستمرارهم يف عملهم على هذه 
الأ�س�س. وتفرت�س اأنظمة امل�ساءلة الفّعالة و�س�ح اللتزامات 
والأطر وقن�ات الت�سال وحتديد امل�س�ؤوليات. فامل�ساءلة 
مبفه�مها العام تفر�س على كل من ح�سل على تف�ي�س من 
جهة معينة، ب�ساحيات واأدوات عمل، اأن يجيب ب��س�ح 
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عن كيفية الت�سرف وا�ستخدام امل�ارد وال�ساحيات التي 
و�سعت حتت ت�سرفه.

ال�ظيفتان الرئي�سيتان للم�ساءلة * :
وظيفة �حلد من �ل�سلطات: نظام فّعال للم�ساءلة ل�سمان 1. 

القدرة على التنب�ؤ  ومنع اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.

وظيفة تقييم �الأد�ء: بالتايل �سيتم زيادة فاعلية وكفاءة 2. 

تقدمي اخلدمات العامة.

مفه�م امل�ساءلة الإجتماعية
ه� مطالبة اجلهات الر�سمية ومن يق�م باإدارة ال�ساأن العام 
واعمالهم  وت��سيح قراراتهم  بتربير  امل�اطنني  قبل  من 
وتقاريرهم، ا�ستنادًا اىل العقد الإجتماعي ال�سمني بني 
امل�اطنني وممثليهم و وكائهم الذين قام�ا بتف�ي�سهم 
يف اإطار الدميقراطية. عمًا باملبداأ األ�سا�سي من مبادئ 

اأن امل�اطنني لديهم احلق يف املطالبة  الدميقراطية ه� 
وامل�ساءلة واجلهات العامة ملزمة باخل�س�ع للم�ساءلة.

 

يوؤكد مفهوم �مل�ساءلة �الإجتماعية  على حق �ملو�طنني 

وعلى م�سوؤوليتهم للتاأكد من  �أن ما تقوم به �حلكومة 

هو يف م�سلحة �ل�سعب 

املتطلبات الأ�سا�سية لنظام فّعال للم�ساءلة 
�ل�سفافية )Transparency( :على امل�اطنني اأو اجلهات  •

احلك�مية اأن يتمكن�ا من ال��س�ل اإىل املعل�مات واللتزام 
بتقدمي تلك املعل�مات. 

•  :)Answerability( القدرة على طلب الت��سيح و التربير
على امل�اطنني اأن يك�ن�ا قادرين على املطالبة بتربير 
الأعمال التي يق�م بها�سناع القرار  وبالتايل الإلتزام 

ب�اجب �سرح وتربير اأفعالهم.

*دليل امل�ساءلة الجتماعية، التعاون الملاين. فل�سطني.2014 .�س 20
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�لقدرة على فر�ض �لعقوبات )Enforceability(: ان  •

امل�اطنني قادرون على فر�س عق�بات )مثًا  يك�ن 
معاقبة �سانعي القرار بعدم انتخابهم مرة اأخرى، او 

حت�يلهم اىل اجلهات املخت�سة ملحا�سبتهم(. 
و تعترب امل�ساءلة الإجتماعية واحدة من الركائز الأ�سا�سية 
للحكم الر�سيد،لأنه ل ميكن اأن تك�ن هناك تنمية من دون  
وج�د حك�مة خمت�سة وذات كفاءة وفعالية وم�ستقيمة و�ساملة  

تقبل وتعزز م�ساركة امل�اطنني يف عمليات �سنع القرار. 
اإن اآليات امل�ساءلة الأفقية )داخل احلك�مة اأو بني م�ؤ�س�سات 
الدولة( والعم�دية )بني امل�اطنني / املجتمع املدين والدولة( 
ينبغي اأن تعزز بع�سها البع�س )انظر ال�سكل 2 - امل�ساءلة 

الأفقية والعم�دية(.

الق�سائي

التنفيذيالت�سريعي

امل�ست�ى ال�طني

امل�ست�ى املحلي

امل�ساءلة الأفقية
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ومع ذلك، فاإن هذين البعدين وحدهما يف امل�ساءلة ل ميكن اأن 
ي�سمنا حت�سني اخلدمات العامة، لأنهما ي�ستبعدان انخراط 
و مراقبة  امل�اطنني لعمليات �سنع القرار، وبالتايل ينبغي اأن 
تقرتن امل�ساءلة الأفقية والعم�دية باآليات التغذية الراجعة 

املبا�سرة من امل�اطنني.
من  جديد  اجتاه  ظهر  فقد  التحديات،  هذه  على  وللرد 
ممار�سات امل�ساءلة الإجتماعية خال العقدين املا�سيني 
بهدف تناول امل�ساءلة العم�دية بالرج�ع اإىل حق امل�اطنني 
يف م�ساءلة الدولة عن اأفعالها والتزام الدولة بامل�ساءلة. 
حيث كان الهدف الأ�سا�سي  من اجليل الأول من مبادرات 
امل�ساءلة الإجتماعية ، منذ عام 1990،ه� حت�سني كفاءة 
تقييم  امل�اطنني يف  اإ�سراك  تقدمي اخلدمات من خال 
ومراقبة اخلدمات العامة. وكانت اآليات واأدوات التدخل 
ت�سمل ا�ستبيان تقييم امل�اطن للخدمة وبطاقات التقييم 
التخطيط  واأدوات  الإجتماعية،  والرقابة  الإجتماعي، 

بامل�ساركة والتدقيق الإجتماعي.

�سكل 2 - امل�ساءلة الأفقية و العم�دية

الدولة امل�ست�ى ال�طني
امل�ست�ى املحلي

امل�اطن / املجتمع املدين / الناخبني

امل�ساءلة
الإجتماعية

امل�ساءلة الراأ�سية

لب
لط

ا

�س
عر

ال
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امل�ساءلة  اآليات  من  والأخري  الثاين  اجليل  �سمل  وقد 
الإجتماعية امليزانية الت�ساركية، وتتبع النفقات  العامة، 
وو�سع امليزانية امل�ستجيبة للن�ع الإجتماعي وهيئة امل�اطنني 
لإعطاء الت��سيات واأ�سكال اأخرى من جل�سات ال�ستماع 
والرقابة الت�ساركية ح�ل اإلتزام املانحني لتعزيز الأهداف 
الإمنائية لاألفية وتقدمي التقارير اإىل هيئات رقابة املعاهدات 
الدولية. كماي�ؤكد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، »من املهم 
اأن ن�سري اإىل اأن العديد من املبادرات الأحدث عهدًا مل تهدف 
اإىل زيادة الكفاءة ولكن كانت تهدف اإىل املطالبة باحلق�ق«.
و�سملت التدخات اخلا�سة بامل�ساءلة الإجتماعية جه�دًا 
لتعزيز معرفة امل�اطن وا�ستخدام الآليات التقليدية للم�ساءلة 
)على �سبيل املثال من خال التعليم والتثقيف العام ح�ل 
احلق�ق القان�نية واخلدمات املتاحة( واجله�د املبذولة 
لتح�سني فعالية اآليات امل�ساءلة الداخلية من خال املزيد من 
ال�سفافية وامل�ساركة الإجتماعية. ومن الناحية النظرية، فاإن 

تعزيز الرقابة الت�سريعية والروابط بني الربملانيني وامل�اطنني 
ومنظمات املجتمع املدين تعترب اأي�سًا طرقًا هامة لتعزيز 

امل�ساءلة.

المساءلة والرقابة

ت�سكل امل�ساءلة واملحا�سبة ركيزة اأ�سا�سية لتفعيل الرقابة 
ذلك اأن ل رقابة بدون م�ساءلة وحما�سبة. وبالنظر اإىل اأن 

امل�ساءلة واملحا�سبة احلقيقية تعنى القدرة على م�ساءلة 
امل�سئ�لني على اختاف م�ست�ياتهم ث�ابًا وعقابًا دون اأي 
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متييز ب�سبب منا�سبهم، فهي بذلك ُت�سِهم ب�سكل فاعل يف 
مكافحة الغ�س والف�ساد وتدعيم ال�سفافية والنزاهة. 

وامل�ساءلة هي اأداة اإلزام َمن بيدهم ال�سلطة لتف�سري وتربير 
ا�ستخدام �ساحياتهم واتخاذ التدابري الت�سحيحية عندما 
تدع� احلاجة، والزامهم بتحمل تبعات اأفعالهم يف ق�سايا 
املجتمع والتي ت�ؤثر على عدد كبري من امل�اطنني. وتعترب هذه 

الداة حق م�سروع للم�اطنني .
 Social Accountability وميكن تعريف امل�ساءلة الإجتماعية
باأنها املمار�سة التي تعمل على بناء نهج يعتمد على املراقبة 
واملحا�سبة وامل�ساركة املدنية، حيث اأنها مُتّكن امل�اطن العادي 
اأو منظمات املجتمع املدين من امل�ساركة ب�سكل مبا�سر اأو غري 
مبا�سر من الرقابة على ال�سلطة ل�سمان فعالية وكفاءة تقدمي 

اخلدمات وال�ستغال الأف�سل للم�ارد.

م�ؤ�سرات امل�ساءلة
الإدارية  • امل�ست�يات  م�ساءلة  تت�سمن  هيكلية  وج�د 

املختلفة.
التقارير )مالية واإدارية(، وحتديدًا انتظام يف التقارير  •

التي ترفعها الهيئات املختلفة اىل من هم اأعلى منها. 
وللجهة احلك�مية املخت�سة.

اأ�سكال الت�ا�سل مع امل�ظفني: اجتماعات امل�ظفني  •
الدورية، �سندوق اقرتاحات.

اأ�سكال الت�ا�سل مع امل�ستفيدين: اجتماعات، ا�ستمارة  •
تقييم، جلان دائمة.

امل�ساءلة الإجتماعية... ملاذا؟ 
تتيح اآليات امل�ساءلة الإجتماعية للم�اطنني العاديني امكانية 
احل�س�ل على املعل�مات، والتعبري عن احتياجاتهم وتزيد 
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من فعالية م�ساركة امل�اطن يف ال�ساأن العام حيث حتثه على 
التحرك اإىل م�ست�ى اأبعد من جمرد الحتجاج. 

متثل امل�ساءلة الإجتماعية »جانب �لطلب من �حلكم �لر�سيد« 
لأنها تق�م على امل�ساركة الن�سطة للم�اطنني يف التقييم 
واملراقبة ملا تقدمه الدولة من �سيا�سات وخدمات مبا ميثل 

جانب العر�س.
امل�ساءلة الإجتماعية تتيح امل�ساركة ل�سالح الفقراء، ال�تاأثري 
على ال�سيا�سات العامة، حت�سني تقدمي اخلدمات والتمكني 
للفئات ال�سعيفة من املجتمع، كتمكني املراأة التي تعاين من 
التهمي�س ال�سيا�سي ونق�س التمثيل ب�سكل منتظم يف كل 

م�ست�يات احلك�مة. 

حلقة امل�ساءلة الإجتماعية

امل�ساركة

جمع 
املعل�مات

التدخلالتحليل

املتابعة 
والتقييم
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اآليات امل�ساءلة الإجتماعية 
تعمل اآليات امل�ساءلة الإجتماعية من اأ�سفل اإىل اأعلى اأي اأنها 
ت�سعد يف الأ�سا�س من املجتمع اإىل الدولة، وهناك اآليات 
معروفة مثل املظاهرات العامة، والحتجاجات، وحمات 
الدع�ة، والتحقيقات ال�سحفية. وهناك اي�سا امل�ساركة يف 
�سنع ال�سيا�سات العامة، وامل�ساركة يف اعداد امليزانية، تتبع 
النفاق العام، ور�سد وتقييم اأداء اخلدمات العامة. وهي 
ت�سمل اأي�سًا اجله�د الرامية اإىل تعزيز معرفة امل�اطنني وبناء 
قدراتهم اخلا�سة، مثل تثقيف اجلمه�ر عن احلق�ق القان�نية 
واخلدمات املتاحة( و/اأو اجله�د املبذولة لتح�سني فعالية 
اآليات امل�ساءلة، كم�ساركة امل�اطنني يف اللجان واجلل�سات 

العامة، املجال�س املحلية وجلان الرقابة. 
الإجتماعية  امل�ساءلة  اآليات  تعزيز  املق�س�د  اأن  ذلك 
)اخلارجية( واآليات امل�ساءلة التقليدية )الداخلية( على 

حد �س�اء. 

اأن�اع واآليات امل�ساءلة الإجتماعية 

ما اإذا كانت مببادرة 
من املجتمع املدين 

اأم من الدولة

ر�سمية )ا�ستخدام 
العق�بات( اأم غري 

ر�سمية 

ذات طابع م�ؤ�س�سي اأم 
م�ستقلة 

تعاونية اأم 
�سراعية مع 

الدولة 

على اأي م�ست�ى 
حتدث على ال�سعيد 
املحلي اأو الإقليمي 

اأن�اع واآليات امل�ساءلة الإجتماعية
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الأ�س�س لتحديد ما ه� املطل�ب من امل�ساءلة الإجتماعية
ما ه� التغيري الذي تريد اأحداثه؟ وماهي الع�امل التي  •

ت�ساعد على اأحداثه؟ 
اأ�سحاب العاقة: من �سيك�ن ذا تاأثري على هذا التغيري،  •

ومن �سيتاأثر من هذا التغيري؟  
ما هي التزامات احلك�مة جتاه التغيري املطل�ب؟  •
حدّد من هي اجلهات احلك�مية امللتزمة بهذا التغيري؟ •
الك�سف عن قدرات و�سلطات كل الطراف ذات العاقة  •

لحداث التغيري.
التعرف على الطراف القادرة على دعم اأو تق�ي�س التغيري  •

ب�سبب �سلطاتهم، قيمهم، اأو قدرتهم على ال��س�ل اإىل 
م�سادر مهمة.  

ما ه� التغيري الذي تردي احداثه؟
من املهم جدا اأن يك�ن هدفك من امل�ساءلة الإجتماعية  ◊

حمدد.
نح� ت�زيع عادل للم�ساعدات وامل�ساريع وفر�س العمل. ◊
من املهم كذلك اإدراك ال��سائل التي من املمكن حتقيق  ◊

التغيري:
حت�سني يف تقدمي اخلدمات. ¤
حماربة الف�ساد. ¤
تق�ية الدارة واحلكم. ¤
متكني امل�اطنني. ¤
خلق ادوات م�ساءلة. ¤



16

تطبيقات امل�ساءلة الإجتماعية
لكن كيف ميكنك اختيار ال��سيلة / الآلية الأن�سب للم�ساءلة 

الإجتماعية؟
عزيزي )القاريء( املدرب، يجب األ يك�ن الختيار ع�س�ائيًا 
بل ينبغي اأن يعتمد على مدى قدرة املجم�عة او امل�ؤ�س�سة على 
تنفيذ هذه ال��سيلة اأو تلك الآلية بنجاح، وال��س�ل لذلك، 

يتطلب الإجابة على الأ�سئلة التالية :
ما طبيعة امل�سكلة حتديدًا ؟ •
ما هي الع�امل امل�سببة لها ؟ •
ما املنظ�ر الثقايف والإجتماعي وال�سيا�سي الذي يجعلك  •

تختار تلك ال��سيلة / الآلية عن غريها من الآليات ؟
ما هي العاقة ال�ظيفية التي تربط بني اأطراف الق�سية؟ •
امل�سكلة  • لتحليل  لك  املنا�سبة  البدء  نقطة  هي  ما 

وت�سخي�سها ؟
هل امل�سكلة حملية، اإقليمية، ق�مية، دولية ؟ •

التي  • الآلية  تنفيذ  دون  حت�ل  التي  الع�اقب  هي  ما 
اخرتتها؟

التطبيق ) 1 ( : �سياغة امليزانية بامل�ساركة
ل ميكن اإغفال دور املجتمع املدين يف اأي جمال �س�اء كان 
�سيا�سي، تثقيفي، ريا�سي، ديني ... وبالتايل ما املانع يف 
اإ�سراك املجتمع املدين يف �سياغة امليزانية التي تعدها الدولة 
ب�س�رة منفردة ؟ األي�ست تلك امليزانية تتعلق باخلدمات 
وامل�سالح التي ُتقدم للم�اطنني ؟! وتهدف عملية م�ساركة 

املجتمع املدين يف �سياغة امليزانية اإىل :
�سفافية النفقات العامة وتعريف امل�اطنني بالهدف من 1. 

�سياغتها. 
تقليل ن�سبة الفقر وحالت التهمي�س الإجتماعي. 2. 
زيادة الثقة بني احلك�مة وال�سعب. 3. 
تعزيز املمار�سات الدميقراطية. 4. 
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تلك الأ�سئلة عامة وغري مقيدة كما اأنها لي�ست على �سبيل 
احل�سر. وينبغي اأن ت�ساأل نف�سك هذه الأ�سئلة يف كل مرة 
ت�اجهك م�سكلة اأيا كان ن�عها و�س�ًل اإىل الختيار الأن�سب 

لتطبيقه كن�ع من امل�ساءلة الإجتماعية.
�سياغة امليزانية بامل�ساركة

هي اآلية ت�سمح للم�اطنني بامل�ساركة يف كافة مراحل �سياغة 
امليزانية بدءًا من ال�سياغة ذاتها، �سناعة القرار، و�س�ًل اإىل 
ر�سد عملية تطبيق امليزانية على اأر�س ال�اقع وتهدف اإىل :

اإبراز اأهمية دور امل�اطن يف �سياغة ال�سيا�سات احلك�مية 1. 
على نطاق وا�سع. 

زيادة ال�سفافية واملحا�سبة يف القطاع املايل احلك�مي. 2. 
احلد من الف�ساد. 3. 

- حتليل امليزانية
ي�سري هذا امل�سطلح الهام اإىل دور املجتمع املدين يف حتليل 
بن�د امليزانية من خال اإ�سراك املنظمات غري احلك�مية 

ومنظمات املجتمع املدين يف هذا التحليل، تلك اخلط�ة 
تهدف اإىل :

�سياغة امليزانية ب�س�رة �سفافة دون �سغ�ط خارجية. 1. 
م�ساركة املجتمع يف احل�س�ل على املعل�مات. 2. 
فهم امل�اطنني للميزانية وبن�دها. 3. 

- تتبع النفقات العامة
هي اآلية تعتمد على اإ�سراك املجتمع املدين يف عملية ر�سد 
وتقييم تنفيذ امليزانية على اأر�س ال�اقع وذلك من خال 
تتبع امل�ارد العامة واخلدمات ومدى ج�دتها. وتهدف تلك 

العملية اإىل :
ر�سد وك�سف حالت الف�ساد. 1. 
ر�سد امل�سكات التي تع�ق و�س�ل اخلدمات اإىل امل�اطنني. 2. 
حت�سني كفاءة تنفيذ امليزانية. 3. 
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- تقييم الأداء بامل�ساركة
هي اآلية تعتمد على اإ�سراك امل�اطنني، ومنظمات املجتمع 
ت��سيل  اأداء احلك�مة يف  وتقييم ج�دة  املدين يف ر�سد 
اخلدمات للم�اطنني، مما يهدف ذلك اإىل حت�سني ج�دة 

اخلدمة و�سه�لة ال��س�ل اإليها دون م�سقة اأو عناء.

تعبئة الطراف ذات العالقة
ماذا تريد من الطراف ذات العاقة:

اماكن  • اإىل  وال��س�ل  معل�مات،  على  ح�س�لك  ت�سهيل 
واأ�سخا�س.

امل�ساعدة يف جميع املعل�مات التي حتتاجها. •
اأمام  • جمعتها  التي  الدلة  ت�ستعمل  حني  لك  الن�سمام 

ال�سلطة.
اتخاذ القرارات احلا�سمة لأحداث التغيري املطل�ب. •

كيفية تطبيق ذلك
من اجليد، اأن يك�ن هناك تن�عًا يف اآليات التطبيق لكي ن�سل 

اإىل الختيار الأن�سب للم�ساءلة الإجتماعية :
- عقد اجتماعات عامة : 

تبداأ عملية امل�ساركة الإجتماعية من خال عقد �سل�سلة من 
الجتماعات التمهيدية العامة بني امل�اطنني، وميكن اأن 
نطلق عليها)جل�سات ال�ستماع( من اأجل ت�عية امل�اطنني 
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بطبيعة عملية امل�ساركة يف �سياغة امليزانية، وميكن عقد 
هذه الجتماعات يف وج�د ممثلني عن احلك�مة ل�سرح اأبعاد 
امليزانية واأدق تفا�سيلها، التعرف على اأول�يات امل�اطنني، 
كيفية ت��سيل اخلدمات اإليهم، .... وهكذا، وميكن انتخاب 
اأ�سخا�س م�ؤهلني جيدًا، ميكن اأن نطلق عليهم : مفو�سي 

�مل�ساركة يف �ل�سياغة �أو �الأع�ساء �ملنتخبني.

- اجتماعات جمل�س �سياغة امليزانية بامل�ساركة: 

ناأتي اإىل النقطة التالية األ وهي ت�سكيل جمل�س �سياغة 
امليزانية بامل�ساركة بحيث يتاألف من ممثلني عن احلك�مة 
والأع�ساء املنتخبني، وتتمثل �سلطة هذا املجل�س يف حتديد 
اأول�يات امل�اطنني واحتياجاتهم، و�سياغة جمم�عة من 
املقرتحات لبن�د للميزانية، ويق�م ه�ؤلء الأع�ساء بالقيام 
بزيارات ميدانية للتحقق والتاأكد من هذه الأول�يات من 
جهة اأوىل، ومن جهة اأخرى م�ازية، تعمل احلك�مة على 
تنفيذ درا�سات اجلدوى الفنية واملالية لكل مقرتح على حدة.

اأهداف امل�ساءلة

املراقبة والتحكيم

اللتزام بالقان�نحت�سني الأداء

- اجتماعات املجل�س الت�سريعي :
بعد �سل�سلة من املناق�سات واحل�ارات بني اأع�ساء املجل�س 
الت�سريعي، يتم تقدمي املقرتح النهائي للميزانية اإىل اجلهة 
املن�طة ب�سياغتها وذلك ملراجعتها و�س�ًل اإىل اتخاذ قرار 
نهائي بقب�لها، اأو قب�لها مع اإدخال بعد التعديات عليها، 

اأو رف�سها نهائيًا.
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- الر�سد واملتابعة والتقييم: 
مبجرد امل�افقة على مقرتح امليزانية، ُت�سكل جلنة للمتابعة 
والتقييم من اأجل ال�ق�ف على مدى تطبيق هذا املقرتح من 

عدمه )اآلية التنفيذ(.
التطبيق )2(: ر�سد وتقييم اداء احلك�مة من خالل 

امل�ساركة الإجتماعية 
ت�سري عملية الر�سد والتقييم هنا اإىل اإ�سراك املجتمع املدين، 
املجتمع  وم�ؤ�س�سات  املنظمات غري احلك�مية  متمثًا يف 
املدين، وكذلك امل�اطنني العاديني يف ر�سد ومتابعة وتقييم 

ج�دة اخلدمات احلك�مية. 
وتعترب هذه العملية مهمة للغاية لك�نها ت�ساهم يف التعرف 
على مدى ج�دة اخلدمات احلك�مية املقدمة للم�اطنني، �سد 
ثغرات القان�ن، واحلد من تف�سي حالت الف�ساد. هناك ثاثة 

اآليات �سائعة ال�ستخدام للر�سد والتقييم، هي :
- )بطاقات راأي امل�اطن( ُت�ستخدم من قبل امل�اطنني.

- )بطاقات التقييم الإجتماعي( ت�ستخدم من قبل منظمات 
املجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته.

- )التدقيق الإجتماعي(- املحا�سبي- من قبل افراد املجتمع 
املحلي .

أواًل: بطاقات رأي المواطن

تعريفها:

تط�رت هذه البطاقة من خال جتربة بنغل�ر يف الهند وانتقلت 
اإىل عدة بلدان مثل فيتنام والفلبني واأوكرانيا وطاجاك�ستان 
واإثي�بيا. وتعترب البطاقة من اأهم ال��سائل العاملية املتاحة 
من اأجل حت�سني عمليات تقدمي اخلدمات. فهي ت�فر التغذية 
الراجعة من خال مناذج م�س�ح ح�ل ج�دة اخلدمات كما 
يفهمها امل�ستفيد منها، كما اأنها ت�ساعد الهيئات الر�سمية 
على التعرف على نقاط ال�سعف والق�ة يف عملهم. وتعمل 
هذه البطاقات كن�ٍع من امل�س�ح الع�س�ائية لآراء العامة ح�ل 
اخلدمات املختلفة املقدمة لهم )املرافق العامة(، لتك�ن 
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ح�سيلة خربات العامة مبثابة اأ�سا�س لتقييم تلك اخلدمات. 

�لهدف: تعمل بطاقات راي امل�اطن على جمع البيانات 

اخلدمات  ج�دة  ح�ل  امل�اطنني  من  والآراء  واملعل�مات 
احلك�مية.

كيفية تطبيقها: تتن�ع ال�سرتاتيجية املتبعة يف تطبيق هذه 

العملية وفقًا لل��سع احلايل ملحافظتك / مدينتك / قريتك 
... وهناك بع�س اخلط�ات الأ�سا�سية التي ميكن اأن تنطبق 

على كافة اأن�اع ال�سرتاتيجيات املتبعة، نذكر منها :
حتديد اجلهات / اخلدمات التي �س�ف تخ�سع للتقييم. 1. 
حتديد امل�سئ�لني اخلا�سعني للتقييم مع مراعاة نطاق 2. 

عملهم. 
ت�سميم ا�ستطاعات راأي �سهلة بعيدًا عن التعقيد بحيث 3. 

ي�ستطيع امل�اطن العادي فهمها.

اختيار النم�ذج املنا�سب لعملية التقييم. 4. 
رفع وعي امل�ستجيبني امل�ستهدفني من ال�ستطاع ب�ساأن 5. 

عملية التقييم. 
تدريب الأفراد القائمني على اإجراء ال�ستطاعات. 6. 
حتليل البيانات : ت�سنيف وحتليل ا�ستجابات امل�اطنني. 7. 
ن�سر النتائج. 8. 
تقدمي نتائج ال�ستطاعات اإىل مقدمي اخلدمات ب�سكل 9. 

دوري ،التغذية املرتدة / العك�سية. 
اأين ميكن تطبيقها ؟ 

ميكن ا�ستخدام بطاقات راأي امل�اطن على امل�ست�ى املحلي 
اأو/والعام. 
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امل�ارد املالية املطل�بة : 
تتمثل يف قيمة �سياغة ا�ستطاع الراأي، التنفيذ الفعلي له، 
ت�سنيف البيانات وحتليلها، ن�سر املعل�مات، وتعبئة امل�اطنني 
واجلهات امل�سئ�لة عن تقدمي اخلدمات للعمل �س�يًا يف حت�سني 

ج�دة تلك اخلدمات.
عالمات �لقوى و�لتحديات �ملبا�سرة : 

1. عالمات الق�ى: 
ميكن ا�ستخدام بطاقات راي امل�اطن لتقييم ج�دة خدمة 

واحدة اأو عدة خدمات تدريجيًا.
ميكن قيا�س مدى التقدم يف حت�سن ج�دة اخلدمات املقدمة 

للم�اطنني.
2. التحديات:

تتطلب عملية املتابعة فهمًا عميقًا لا�سرتاتيجية املختارة 
للتنفيذ، ومن ثم تزويد اجلهات احلك�مية بالتغذية املرتدة/ 
الإجراء املطل�ب لتجنب  امل�اطنني لتخاذ  العك�سية من 

ال�سلبيات.

قد ت�اجه هذه العملية �سع�بة يف التطبيق اإذا كان تنفيذها 
يتم يف مناطق ع�س�ائية غري م�ؤهلة للتنفيذ.

يف حالة وج�د اأخطاء يف من�ذج ال�ستطاع، قد ي�ؤثر ذلك 
على نتائج ال�ستطاع ذاته.

ورقة عمل) 1(
عمل جمم�عات 

ت�سميم بطاقة ر�أي �ملو�طن 

اذا اردمت كمجم�عة ت�سميم بطاقة متابعة )كما ه� مبني 
يف ال�سرح ال�سابق ( لقيا�س م�ست�ى النزاهة يف تقدمي خدمة 
حمددة من اخلدمات التي ت�سل لفراد املجتمع املحلي الذي 
تعي�س فيه، او لُتمكن امل�اطنني من اإبداء راأيهم يف م�ست�ى 
ج�دة خدمة حك�مية املقدمة لهم ، فما هي هذه اخلدمة، 
وحددوا هدفكم من بطاقة املتابعة، وكيف �ست�ستفيدون من 

البيانات التي �سيتم جمعها .
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عمل املجم�عات 
يتم تق�سيم امل�ساركني اىل جمم�عات متقاربة من حيث منطقة ال�سكن جغرافيا) 3-4 ( جمم�عات ح�سب عدد امل�ساركني . •
تناق�س كل جمم�عة املطل�ب يف التمرين ، ويتم التفاق على الجابات 15 دقيقة. •
تقدم كل جمم�عة اجاباتها 5 دقائق. •
نقا�س عام بعد النتهاء من تقدمي املجم�عات 5 دقائق.  •
مدة التمرين 40-45 دقيقة. •

ثانيًا: بطاقات التقييم اإلجتماعي*.
)Community Score Cards( اأداة بطاقات التقييم الإجتماعي

مالحظات لال�ستخدام
�ملر�قبة�لرتكيز �لرئي�سي

�الأهد�ف

تهدف بطاقة التقييم الإجتماعي )CSC( اإىل تعزيز �س�ت امل�اطنني عن طريق اإن�ساء قناة لردود الفعل 
و التغذية الراجعة املبا�سرة عن اخلدمة العامة بني مقدمي اخلدمات وامل�ستفيدين من اخلدمات. و هي 
تعزز متكني املجتمع املحلي وت�ساعد على بناء عاقة وثيقة بني امل�ستفيدين من اخلدمات ومقدميها. 

هذه العملية ميكن اأن ت�ؤدي اأي�سا اإىل نتائج �سريعة وملم��سة من حيث حت�سني تقدمي اخلدمات.
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متى يتم �الإ�ستخد�م
عندما يتم الت��سل اىل درجة من النفتاح و الت�ا�سل بني مقدمي اخلدمات و م�ستخدميها ت�سمح 

للمجتمع مبراقبة تقدمي اخلدمات العامة، ويتم اإجرائها خلدمة واحدة يف وقت واحد.

على امل�ست�ي املحلي.م�ستوى �لتنفيذ

مت��سط اإىل مرتفع.م�ستوى �ل�سعوبة
منظمات املجتمع املدين وممثلي املجتمع ومقدمي اخلدمات وممثلي احلك�مة املحلية )البلدية(.�جلهات �لفاعلة

بيئة �ملكان وعدد 

�مل�ساركني

حتتاج لت�سكيل جلنتني، جلنة تتاألف من اأفراد املجتمع من جهة وم�ظفي البلديات واأع�ساء املجل�س 
املحلي من جهة اأخرى. و للقيام بلقاء امل�اجهة يتطلب وج�د قاعة كبرية ت�سمح با�ستيعاب العدد املت�قع 

من امل�اطنني.

�ملر�فق
قاعة اجتماعات لجتماعات اللجنة.

قاعة كبرية للقاء امل�سرتك.

مت��سطة.�لتكلفة

مالحظات

من اأجل �سمان جناح املبادرة، يجب عقد اأن�سطة ت�عية ق�ية ل�سمان م�ساركة اأكرب عدد ممكن من 
جميع اأ�سحاب العاقة )امل�ستفيدين من اخلدمات ومقدمي اخلدمات، وال�سلطات املحلية وغريها(

يجب اختيار مي�سر ممتاز و متمكن لاجتماعات التفاعلية.
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خلفية
مت اإدخال اأداة بطاقات التقييم الإجتماعي لأول مرة من 
قبل منظمة كري ماوي يف عام 2001. ومنذ ذلك احلني، 
ا�ستخدمت بطاقات التقييم الإجتماعي على نطاق وا�سع 
من قبل العديد من املنظمات الأخرى التي عدلت املنهجية 
و�سعت مراجع واأدلة اأخرى لتطبيقها. يف فل�سطني، بداأت 
خم�س جتارب لبطاقات التقييم الإجتماعي يف اإطار امل�سروع 
التجريبي الذي نفذته م�ؤ�س�سة التعاون الأملاين ح�ل امل�ساءلة 
الإجتماعية يف عام 2013: مت تنفيذ اثنتني من هذه التجارب 
يف قطاع غزة ) بلدية جباليا خلدمة جمع النفايات ال�سلبة 
وبلدية خان ي�ن�س خلدمة املياه( وثاثة يف ال�سفة الغربية 
)بلديات قباطية و دورا خلدمتي  النظافة و ال�سحة وبلدية 

تف�ح خلدمة الكهرباء(.
ما هي اأداة بطاقات التقييم الإجتماعي ؟

بطاقات التقييم الإجتماعي هي اأداة مهجنة جتمع بني اأداة 

التدقيق الإجتماعي و اأداة ا�ستبيان تقييم امل�اطن للخدمة. 
كما اأن بطاقات التقييم الإجتماعي هي عملية واأداة  من 
خالها يق�م  اأفراد املجتمع  بتقييم اأداء خدمة معينة ويك�ن 
لهم كلمتهم  يف اإدارة امل�ساريع. كما اأنها  ت�فر فر�سة لردود 
الفعل و التغذية الراجعة املبا�سرة واحل�ار بني امل�ستفيدين من 
خدمة معينة  ومقدميها. و ت�ؤدي بطاقات التقييم الإجتماعي 
لي�س اإىل حت�سني ال�سفافية وامل�ساءلة فح�سب، بل اأي�سًا اإىل 

متكني امل�اطنني كم�ستفيدين من اخلدمة.
ت�سمل عملية تنفيذ بطاقات �لتقييم �الإجتماعي على 6 

خطو�ت. فمثاًل، تنفيذ بطاقات �لتقييم �الإجتماعي خلدمة 

جمع �لنفايات �ل�سلبة ت�سمل:

تقييم امل�ارد املت�فرة بهدف تقدمي اخلدمة )كم ه� عدد 1. 
مركبات جمع النفايات امل�ج�دة، وعدد العمال املخ�س�س 

لكل حي، وعدد مركبات جمع القمامة يف كل حي(.
امل�ستحق 2.  امل�ست�ى  املت�فرة مع  امل�ارد  مقارنة م�ست�ى 
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لتلك امل�ارد )على �سبيل املثال: هناك عامل واحد جلمع 
النفايات ال�سلبة لكل 1000 م�اطن بينما يجب اأن يك�ن 

هناك 3 عمال(.
احل�س�ل على تقييم من م�ستخدمي اخلدمة )على �سبيل 3. 

املثال، الفرتة الزمنية بني كل عمليتي جمع ط�يلة، وعدد  
املركبات املتاح منخف�س جدًا، الخ(.

اأنف�سهم لنف�س 4.  احل�س�ل على تقييم مزودي اخلدمة 
اخلدمة.

عقد اللقاء امل�سرتك بني مقدمي اخلدمات وممثلني عن 5. 
امل�ستفيدين من اخلدمة ملناق�سة الختاف بني كل من 
التقييمات واخلروج بخطة عمل لتح�سني ن�عية اخلدمة 

املقدمة.
اإجراء العملية مرة 6.  اإعادة  ماأ�س�سة العملية من خال 

اأخرى كل فرتة حمددة )�ستة اأ�سهر مثًا( بحيث ميكن 
للم�ستفيدين من اخلدمة مراقبة ج�دة اخلدمة بانتظام 

وت�فري التغذية الراجعة ملقدمي اخلدمات، وزيادة حت�سني 
وتنقيح خطة العمل.

ف�ائد و اإيجابيات بطاقات التقييم الإجتماعي:
- خلق عالقة ثقة متبادلة بني �ملو�طنني و�لبلدية: اأثناء 
عملية تنفيذ بطاقات التقييم الإجتماعي وخ�س��سًا خال اللقاء 
امل�سرتك يتم اإعطاء امل�اطنني )امل�ستفيدين من اخلدمات( 
الفر�سة للتفاعل مع البلدية )مقدمي اخلدمة واأع�ساء املجل�س 
املحلي(. كما اأن م�سئ�يل البلدية لديهم الفر�سة ل�سماع ما  
يق�له امل�اطن�ن فيما يتعلق بخدمة معينة، وما هي اأول�ياتهم 
واحتياجاتهم الرئي�سية و كذلك الق�سايا التي ي�اجه�نها فيما 
يتعلق باخلدمة املطروحة. وميكن مل�سئ�يل البلدية اأي�سا اأن 
ي�سرح�ا للم�اطنني ما هي املع�قات والقي�د املتعلقة باخلدمة 
و�سرح �سبب عدم اإمكانية تنفيذ بع�س املقرتحات التي قدمها 
امل�اطن�ن، )ب�سبب نق�س القدرات املالية مثًا(. وبالتايل، 
فاإن اأداة بطاقات التقييم الإجتماعي حت�سن العاقات بني 
اأنهم يخ��س�ن  مقدمي اخلدمات وامل�ستفيدين منها مبا 
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ح�ارًا م�ستمرًا لتح�سني خدمة عامة معينة. و ه� ي�ساعد 
على خلق فهم م�سرتك للم�ساكل ال�سائدة واحلل�ل املمكنة.
- متكني �ملو�طنني: اإن بطاقات التقييم الإجتماعي تعطي 
الفر�سة للم�اطنني للم�ساركة يف عملية �سنع القرار و امل�ساركة 
يف عملية املتابعة و بذلك يك�ن امل�اطن�ن هم املالك�ن للعملية. 
وتعطى لهم الفر�سة للتعبري عن التحديات والحتياجات 
والأول�يات فيما يتعلق بتقدمي اخلدمة وحما�سبة ال�سلطات 
البلدية ب�سكل علني للح�س�ل على خدمات ذات ج�دة وذات كفاءة.
- �مل�سوؤولية �مل�سرتكة فيما يتعلق باخلدمات �لعامة: اإن 
عملية بطاقات التقييم الإجتماعي تخلق اأر�سية م�سرتكة 
لتقا�سم امل�س�ؤوليات بني امل�ستفيدين من اخلدمات ومقدميها 
فيما يتعلق ب�سنع القرار ومراقبة ج�دة اخلدمات. ومن خال 
تطبيق منهجية بطاقات التقييم الإجتماعي ، فاإن م�سئ�يل 
البلدية ل يتحمل�ن امل�س�ؤولية الكاملة يف حالة الف�سل، لأن 

القرارات اتخذت من خال نهج ت�ساركي مع امل�اطنني.

املتطلبات الأ�سا�سية لتنفيذ بطاقات التقييم الإجتماعي:
- �نفتاح مقدمي �خلدمة: لكي تك�ن نتائج بطاقات التقييم 
الإجتماعي فّعالة، يجب اأن يك�ن لدى مقدمي اخلدمات 
انفتاح و تقبل للماحظات اخلارجية واأن يك�ن�ا على ا�ستعداد 
للقيام بتح�سينات مائمة يف اأدائهم. اإن ن�عية الأن�سطة 
التقييم  بطاقات  اأداة  اإطار  تتخذ يف  التي  الإجراءات  و 
الإجتماعي تختلف عن الإجراءات التقليدية التي غالبًا ما 
تتخذ يف البلديات لتط�ير خدمة ما. فهي ت�سمل قدر اأكرب 
من م�ساركة امل�اطنني يف التقييم و التخطيط لذلك فهي 
تتطلب هذا القدر من الإنفتاح من قبل مقدمي اخلدمة. و يف 
حال جنح مقدم�ا اخلدمة بالقيام بالعملية كاملة يك�ن هذا 
مبثابة دليل على �سجاعتهم و مهنيتهم و رغبتهم يف م�ساركة 
فاعلة مل�اطنيهم. اأما اإذا مل يكن لديهم القدر املطل�ب من 
الإنفتاح فاإن اأثر الأداة يف حت�سني اخلدمة �سيك�ن حمدودًا 
جدًا و �سيك�ن ذلك مبثابة دليل على اأنهم بحاجة اإىل مراجعة 

م�اقفهم من م�ساركة م�اطنيهم يف �سنع القرار.
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- �أهمية ح�سد و م�ساركة جميع �أ�سحاب �لعالقة: اإن التنفيذ الفّعال لأداة بطاقات التقييم الإجتماعي يتطلب التكامل 
ما بني الفئات املختلفة من امل�اطنني يف جميع مراحل تطبيق الأداة: )مبا يف ذلك الفئات ال�سعيفة واملهم�سة( ومنظمات 
املجتمع املدين ومقدمي اخلدمات. وكذلك يعترب اإقناع امل�سئ�لني يف البلدية، وخ�س��سًا رئي�س البلدية، بامل�ساركة يف لقاء 
امل�اجهة اأمرًا ج�هريًا لنجاح مبادرات بطاقات التقييم الإجتماعي، حيث اإن ه�ؤلء هم �سانعي القرار النهائي ب�ساأن خطة 

العمل. كما اأن التزامهم ب�سمان تنفيذ الأن�سطة املتفق عليها خال لقاء امل�اجهة له اأمر اأ�سا�سي. 
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�الأعمال �لتح�سريية

حتديد اخلدمة املراد طرحها. •
حتديد جميع اأ�سحاب العاقة. •
اإباغ جميع اأ�سحاب العاقة ح�ل العملية واأهميتها. •
طلب م�ساركتهم. •

تطوير م�سفوفة تتبع �ملدخالت 

حتديد املدخات: امل�ارد املخ�س�سة التي  ت�سري اإىل تقدمي هذه اخلدمة، على  •
�سبيل املثال: عدد عمال جمع النفايات ال�سلبة، عدد املركبات لكل 1000 م�اطن، 

وم�ست�ى امل�اد )مثل الكل�ريد( يف اإمدادات املياه.
مناق�سة البلدية وامل�اطنني ح�ل واقع تلك املدخات. •
احل�س�ل على معل�مات عن املعايري الدولية اأو من القان�ن الأ�سا�سي ب�ساأن  •

املدخات التي يجب اأن تت�فر.
اإكمال م�سف�فة تتبع املدخات  •

تنفيذ �أد�ة بطاقات �لتقييم �الإجتماعي مع �ملو�طنني )�مل�ستفيدين من 

�خلدمة(

حتديد الق�سايا ذات الأول�ية للم�اطنني. •
تط�ير معايري لتقييم الق�سايا ذات الأول�ية. •
اإكمال بطاقة التقييم بت�سجيل النقاط اأمام كل معيار و�سرح تلك النقاط. •
طرح و مناق�سة اقرتاحات للتح�سني. •
تنفيذ بطاقات �لتقييم �الإجتماعي مع موظفي �لبلدية )مقدمي �خلدمة(جتميع الق�سايا ذات الأول�ية للم�اطنني وو�سع اقرتاحات للتح�سني •

عقد تقييم عام لتقدمي اخلدمة. •
و�سع و تط�ير معايري لتقييم ج�دة اخلدمة املقدمة. •
بطاقة كاملة النتيجة بت�سجيله �سد كل م�ست�ى. •
حتديد الق�سايا ذات الأول�ية. •
طرح و مناق�سة اقرتاحات للتح�سني •

عقد �للقاء �مل�سرتك وتطوير خطة �لعمل

يعر�س امل�اطن�ن نتائجهم من بطاقة التقييم الإجتماعي. •
يعر�س مقدم�ا اخلدمة نتائجهم من بطاقة التقييم الإجتماعي. •
يناق�س امل�اطن�ن والبلدية )مقدمي اخلدمة واأع�ساء املجل�س املحلي، مبا يف ذلك  •

رئي�س البلدية( على حد �س�اء م�ساألة الق�سايا ذات الأول�ية، يحددونها معا.
خطة عمل مف�سلة ومط�رة ا�ستنادا اإىل الق�سايا ذات الأول�ية. يجب على  •

امل�اطنني والبلدية معا اأن يق�م�ا بتحديد الإجراءات املنطقية لتح�سني اخلدمة.
التفاق على امل�س�ؤوليات لاأن�سطة املتفق عليها •

كيفية التنفيذ؟
يقدم الر�سم البياين التايل فكرة عن كيفية تطبيق اأداة بطاقات التقييم الإجتماعي

*دليل امل�ساءلة الجتماعية، التعاون الملاين. فل�سطني.2014. �س 75-68
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�خلطوة )1(: �لعمل �لتح�سريي

- حتديد اخلدمة العامة املراد تط�يرها: ينبغي على امل�ؤ�س�سة 
التي تريد تنفيذ اأداة بطاقات التقييم الإجتماعي اأن تبداأ 
بتحديد اخلدمة  املراد تط�يرها. و ل يج�ز تنفيذ بطاقات 
التقييم الإجتماعي لعدة خدمات اأو جميع اخلدمات من 

البلدية يف اآن واحد. 
�خلطوة )2(: و�سع و تطوير م�سفوفة تتبع �ملدخالت:

تتبع املدخات هي عملية تقييم م�ست�ى املدخات )امل�ارد( 
الفعلية ومقارنتها مع م�ست�ى املدخات )امل�ارد( التي تعترب 
من حق امل�اطنني. املدخات هي امل�ارد املخ�س�سة و الازمة 

لتقدمي اخلدمة.
�خلطوة )3(: تنفيذ �أد�ة بطاقات �لتقييم �الإجتماعي مع 

�ملو�طنني )�مل�ستفيدين من �خلدمة(

- تنظيم ال�ر�سة الأوىل مع ممثلي املجتمع املحلي من اأجل 
حتديد الق�سايا ذات ال�سلة باخلدمة

�خلطوة )4(: تنفيذ بطاقة �لتقييم �الإجتماعي مع موظفي 

�لبلدية )مقدمي �خلدمة(

- تنظيم ور�سة عمل ح�ل بطاقة التقييم الإجتماعي مع 
مقدمي اخلدمات )وت�سمى اأي�سا ور�سة عمل التقييم الذاتي( 
الإجتماعي  التقييم  بطاقة  النتهاء من  يتم  اأن  بعد  اإما 
للم�اطنني )متلقي اخلدمة( اأو يف نف�س ال�قت. العملية 
التي تنفد ملقدمي اخلدمة من ال�سروري اأن تك�ن هي نف�س 

العملية التي تنفذ للم�ستفيدين من اخلدمة.
�خلطوة )5(: عقد �للقاء �مل�سرتك وتطوير خطة �لعمل.

اللقاء امل�سرتك ه� اجتماع عام يعر�س كل من الطرفني خاله 
نتائج بطاقات التقييم التي ت��سل لها واحلل�ل املقرتحة 
لتح�سني اخلدمة ومناق�سة التفاق على خطة عمل لتح�سني 
اخلدمة. ومن املهم �سمان وج�د �سانعي القرار الرئي�سيني 
)رئي�س البلدية واأع�ساء املجل�س البلدي(، من اأجل احل�س�ل 
على ماحظاتهم مبا�سرة على الق�سايا التي تبينها  نتائج 
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بطاقات التقييم واحل�س�ل على التزامهم لتنفيذ خطة العمل. 
يجب اأن يتم دع�ة جميع اأ�سحاب العاقة امل�ساركني يف تنفيذ 
بطاقات التقييم الإجتماعي حل�س�ر اللقاء امل�سرتك، وكذلك 
دع�ة م�اطنني اآخرين مهتمني بنتائج العملية. وين�سح اأي�سا 
بدع�ة و�سائل الإعام، من اأجل ن�سر نتائج هذه العملية 
وعر�س حمت�ى خطة العمل وتقدمي تقرير عن التزام البلدية 
بخطة العمل. وينبغي اإعداد  اللقاء امل�سرتك بعناية فائقة 
حيث اأنه خط�ة حا�سمة يف اأداة بطاقات التقييم الإجتماعي. 
و ميكن اأن يف�سل  اللقاء امل�سرتك  يف حال �ساد طابع من 
امل�اجهة بني احلا�سرين، نظرًا حل�سا�سية بع�س الق�سايا 

التي اأثريت وطبيعة بيئة اللقاء.
�خلطوة )6(: تنفيذ خطة �لعمل و�ملر�قبة و �لتقييم.

ل تت�قف عملية بطاقات التقييم الإجتماعي مبا�سرة بعد 
تط�ير خطة العمل. حيث يتطلب الأمر خط�ات املتابعة 
ل�سمان امل�ساركة يف  تنفيذ الأن�سطة ال�اردة يف خطة العمل 
واملراقبة  اجلماعية للنتائج. وهناك حاجة اإىل دورات متكررة 

من القيام بعملية بطاقات التقييم الإجتماعي و ذلك لإ�سفاء 
الطابع امل�ؤ�س�ساتي على املمار�سة - و هناك حاجة ل�ستخدام 

املعل�مات التي مت جمعها على اأ�سا�س م�ستمر.
الإطار رقم 14 كيفية التقليل من خماطر ال�سدام الكالمي 

خالل لقاء امل�اجهة
خلق اأر�سية م�سرتكة بني امل�ستفيدين من اخلدمة والبلدية -
من خال �سعار ق�ي. -
اختيار مدير نقا�س ق�ي ومن ال�سروري اأن يك�ن لديه �سخ�سية  -

ق�ية وثقة من كل من مقدمي اخلدمات واملجتمع و عليه اأن 
يف�سر الق�اعد الأ�سا�سية للت�ا�سل يف بداية الجتماع األ و هي:

اأدوار جميع الأ�سخا�س املعنيني. -
الإطار الزمني ملناق�سة كل ق�سية. -
كم مرة �سيتم ال�سماح لاأفراد بالكام. -
كم من ال�قت �س�ف ي�سمح لكل فرد اأن يتكلم. -
كيف يتم التعامل مع املداخات. -

و عليه/ها اأن ي/تذكر امل�ساركني بانتظام بهدف الجتماع،
وه� اأن نفكر معًا من اأجل حت�سني اخلدمة، و لي�س لنل�م اأو

ننتقد بع�سنا البع�س.
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ورقة عمل )2(

التزام مبادئ ال�سفافية يف عمل املجال�س املحلية
والت�سرف بطريقة  املعل�مات  تقا�سم  بال�سفافية  يق�سد 
مك�س�فة باأن تك�ن اأعمال الهيئة املحلية علنية ومنفتحة 
يف قراراتها واأعمالها والإجراءات التي تتخذها، اأي عدم 
خدماتها  من  املنتفعني  امل�اطنني  عن  املعل�مات  حجب 
والطراف ذات العاقة الر�سمية والهلية واملم�لة ا�سافة 
اىل و�س�ح النظمة، والنفتاح مع امل�ستفيدين واملانحني، 
وعلنية الهداف والغايات التي ت�سري الهيئة املحلية حتى 
يت�سنى لكافة امل�اطنني متابعة الطرق واآليات اتخاذ القرار 

والن�ساطات، ا�سافة اىل ن�سر امل�ازنات ونتائج العمال.
وقيا�سًا على ذلك، فاإن فح�س طبيعة العاقة بني الهيئات 
املحلية مع املجتمع املحلي هي عاقة ت�ساركية يف معظم 
الهيئات املحلية الكبرية حيث مت احيانًا بناء جلان �سعبية 
م�ساندة واأحيانًا اخرى متخ�س�سة من ا�سحاب الكفاءات 

العلمية. كما ومتتلك الهيئات الكبرية، وبالعادة، �سفحة 
الكرتونية وباللغتني حيث تت�فر معل�مات عن الهيئٍة وعن 
م�ساريعها وم�ازناتها احيانًا، وت�ستقبل القرتاحات ما ي�سكل 

نقطة ق�ة ملم��سة.
هل لديك معل�مات كافية ح�ل البلدية وخدماتها؟1. 
هل تعرف ان للمجل�س البلدي م�قعًا الكرتونيًا؟2. 
هل تعتقد ان املعل�مات يف امل�قع اللكرتوين فيها �سفافية 3. 

كافية؟
هل تعتقد ان امل�اطنني ي�سعرون ب�فرة او حجب معل�مات 4. 

تخ�سهم من قبل البلدية ؟
تق�سيم امل�ساركني اىل جمم�عات م�سرتكة يف املجل�س  •

املحلي ) 3- 4 ( جمم�عات.
تناق�س كل جمم�عة ال�سئلة ال�سابقة. •
مدة النقا�س يف املجم�عات 10 دقائق. •
مدة النقا�س العام 10 دقائق. •
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التدقيق  املحا�سبي )او  التدقيق  التطبيق )3(: 
الإجتماعي(

تعريفه : 
التدقيق الإجتماعي، اأو املحا�سبة الإجتماعية عبارة عن 
عملية ت�ستهدف جمع البيانات واملعل�مات عن م�ارد جهة 
اأو منظمة معينة، حيث يتم حتليل هذه املعل�مات ون�سرها 

لتك�ن معل�مة للجميع. 
ونن�ه اإىل اأنه لي�س الغر�س من التدقيق الإجتماعي ه� جمرد 
مراجعة التكاليف والتم�يات فح�سب، بل اأن الغر�س الأ�سمى 
منه يتمثل يف التعرف على الكيفية التي انفقت من خالها 
هذه التكاليف والأهداف التي �سعت املنظمة اإىل حتقيقها 

من خال عملية الإنفاق.

الهدف : 
ميكن اأن ي�ستخدم هذا املنهج يف فح�س وتدقيق الأعمال 
التي تق�م بها احلك�مة يف فرتة زمنية معينة، قد ت�سل 

اإىل �سن�ات، ويف عدة مناطق، كما ميكن ا�ستخدامه يف 
اإدارة م�سروع معني يف قرية واحدة يف وقت حمدد، وحتت�ي 
عملية التدقيق الإجتماعي على عدة اأن�سطة ونتائج على 

النح� التايل :
احل�س�ل على معل�مات دقيقة، حمايدة، وم�ث�ق يف 1. 

م�سدرها. 
خلق ن�ع من ال�عي بني امل�ستفيدين ومقدمي اخلدمات 2. 

احلك�مية. 
تعزيز قدرة امل�اطنني يف ال��س�ل للمعل�مات التي تتعلق 3. 

بامل�ستندات احلك�مية. 
اأداة ق�ية وفّعالة لك�سف ب�ؤر الف�ساد و�س�ء الإدارة. 4. 
تتيح للم�اطنني التاأثري على قرارات احلك�مة. 5. 
متابعة التقدم يف م�ست�ى اخلدمات ومنع الن�سب والتحايل 6. 

على امل�اطنني. 
كيفية تطبيقها : 

ميكن اأن ت�سمل ا�سرتاتيجية تطبيق هذه العملية اخلط�ات 
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التالية :
تعريف الأهداف : 

ينبغي اأن تك�ن اأهداف عملية التدقيق املحا�سبي وا�سحة 
وحمددة مرورًا بتحديد اجلهات / الهيئات / امل�سروعات 
التي �س�ف تخ�سع لعملية التدقيق واملراجعة و�س�ًل اإىل حتديد 
ال�قت الزمني لتلك العملية، وكذلك الع�امل / امل�ؤ�سرات 

التي �س�ف تخ�سع لهذه العملية.
حتديد اأ�سحاب احلق�ق / امل�سالح : 

ينبغي اأن يتم حتديد اأ�سحاب احلق�ق واأن يخ�سع�ا لهذه 
من  احلك�مة  ممثلي  من  مزيجًا  ميثل�ن  بحيث  العملية 
قطاعات تنم�ية خمتلفة، مقدمي اخلدمات احلك�مية، و/اأو 
املتعاقدون، ممثلي عن منظمات املجتمع املدين، امل�ستفيدين، 

العمال، ول ميكن اأن نغفل الفئات املهم�سة يف املجتمع.
جمع البيانات : 

وذلك من خال م�سادر عديدة مثل : املقابات ونتائجها، 

ا�ستطاعات الراأي، اختبارات اجل�دة ونتائجها، ت�سنيف 
الح�سائيات، درا�سات احلالة، املاحظات التي يدونها 

امل�سارك�ن، ال�سجات احلك�مية ....اإلخ.  
تعتمد على  لك�نها  بالغة   قد متثل هذه اخلط�ة �سع�بة 
جمع البيانات من م�سادر حك�مية، تلك امل�سادر ل تتيح 
الفر�سة للمجتمع املدين لل��س�ل اإىل البيانات، املعل�مات، 
الح�سائيات، الدرا�سات ب�سه�لة، ويف هذه احلالة، ميكنك اأن 
ت�ستعني بال�سجات التي حتتفظ بها املنظمات غري احلك�مية، 
ول تن�سى اأن عملية جمع البيانات حتتاج اإىل وقتًا ط�يًا 

جلمعها.
حتليل البيانات : 

ميثل لك جمع البيانات واملعل�مات من اجلهات احلك�مية 
اأمرًا �سعبًا وحتديًا كبريا.

واإذا ما جنحت يف احل�س�ل عليها، فعليك اأن تق�م بتحليلها 
يف وثيقة واحدة ل تتعدى �سفحة بحيث تك�ن �سهلة الفهم 
لكل امل�اطنني الذين ا�سرتك�ا يف عملية التدقيق املحا�سبي.
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ن�سر �ملعلومات و�حل�سول على �لتغذية �ملرتدة من  •

�ملو�طنني و�أ�سحاب �حلقوق / �مل�سالح.

تنفيذ جل�سات �ال�ستماع �لعامة) وهناك �سرح الحق  •

حول جل�سات �ال�ستماع �لعامة(. 

املتابعة : 
تتمثل عملية املتابعة يف اإ�سدار تقرير عن نتائج عملية التدقيق 
املحا�سبي حيث يت�سمن هذا التقرير ت��سيات ُتقدم اإىل 
احلك�مة ب�ساأن اأعمالها خال فرتة معينة وكذلك ب�ساأن وقائع 
الف�ساد و�س�ء الإدارة، وينبغي اأن تن�سر نتائج هذا التقرير 
ب�س�رة وا�سعة وُتقدم اإىل اجلهات احلك�مية، الإعام، 
امل�ساركني يف عملية املتابعة، واملنظمات ذات ال�سلة بالق�سايا 
الإجتماعية. وينبغي اأن ُتن�سر تلك النتائج والت��سيات ب�س�رة 

مكت�بة و�سفهية.

من يق�م بعملية التدقيق املحا�سبي) الإجتماعي( ؟ : 

القائمني على اجراء عملية 
التدقيق املحا�سبي الإجتماعي

يف بع�س الدول، تق�م 
احلك�مات بعملية 

التدقيق الإجتماعي

منظمات املجتمع املدين، 
املراكز البحثية، 

وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

اأين ميكن تطبيقها )جمالت تطبيقها(؟ 
ميكن اأن تطبق للرقابة على ج�دة اخلدمات احلك�مية مثل : 
اجلمارك، العملية التعليمية، املدار�س - اجلامعات - املعاهد 
....وهناك اإمكانية لتطبيقها بعد انتهاء م�سروع ما اأو اأثناء 

تطبيقه اأو التخطيط له.
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عالمات الق�ى والتحديات املبا�سرة: 
- عالمات �لقوى:

 - تعزيز �سفافية اخلدمات احلك�مية.
- ك�سف حالت الف�ساد و�س�ء الإدارة.
- حت�سن ج�دة اخلدمات احلك�مية.

التخطيط  عملية  يف  املحلية  املجتمعات  قدرة  تعزيز   -
بامل�ساركة. 

- �لتحديات:

�سع�بة التعامل مع الُنخب احلاكمة. 1. 
عدم وج�د اإلتزام قان�ين يلزم احلك�مة بتطبيق نتائج 2. 

عملية التدقيق. 
منع املعل�مات من قبل اجلهات املختلفة ل �سيما بغياب 3. 

قان�ن حق احل�س�ل على املعل�مات.

ورقة عمل)3( 

جمم�عات عمل 
ت�سميم بطاقة ر�أي �ملو�طن 

قمتم كمجم�عة مبناق�سة  ت�سميم بطاقة راي امل�اطن لقيا�س 
م�ست�ى النزاهة يف تقدمي خدمة حمددة من اخلدمات 
التي ت�سل لفراد املجتمع املحلي الذي تعي�س فيه، او لُتمكن 
امل�اطنني من اإبداء راأيهم يف م�ست�ى ج�دة اخلدمة احلك�مية 
املقدمة لهم ، حددمت اخلدمة ، وحددمت هدفكم من بطاقة 
املتابعة، كيف من املمكن ال�ستفادة منها يف تاأ�سي�س خطة 

تدقيق اجتماعي كما مت �سرحه �سابقًا.
عمل املجم�عات 
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يتم تق�سيم امل�ساركني اىل جمم�عات متقاربة من حيث  •
منطقة ال�سكن جغرافيًا) 3-4 ( جمم�عات ح�سب عدد 

امل�ساركني .
تناق�س كل جمم�عة املطل�ب يف التمرين، ويتم التفاق  •

على الجابات 15 دقيقة.
تقدم كل جمم�عة اجاباتها 5 دقائق. •
نقا�س عام بعد النتهاء من تقدمي املجم�عات 5 دقائق. •
مدة التمرين 40-45 دقيقة. •

ورقة عمل )4( 

معايري قيا�س تكلفة اخلدمات
ان معظم الهيئات املحلية الكبرية متتلك معايري لقيا�س تكلفة 
اخلدمات املقدمة معروفة لكل ق�سم واحيانًا مكت�بة. بيد ان 
النظمة غري وا�سحة للم�اطن ولذلك يتم تطبيق قرارات 
املجال�س البلدية امل�سدقة من احلكم املحلي بعد ان بات 
الجتهاد امرًا �سروريًا ب�سبب غياب �سيا�سات ملزمة. فيما 
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تلجاأ الهيئات املحلية مت��سطة و�سغرية احلجم، ب�سكل عام، 
اىل اخذ فرق العملة احيانًا، واللتفات اىل ارتفاع ال�سعار 
احيانا اخرى، ويتم اخذ حالة الع�سار املايل للم�اطنني 
والظروف القت�سادية ط�رًا، ويرتاجع الهتمام ط�رًا اآخر.

هل تعرف كيف يتم ت�سعري اخلدمات يف املجل�س املحلي 1. 
حيث تعي�س؟

هل تعتقد ان كل امل�اطنني يعرف�ن اآليات ت�سعري اخلدمات؟2. 
هل تعتقد ان ت�سعري اخلدمات م�حد يف كل البلديات ؟ 3. 

او هل تعتقد ب�سرورة ذلك؟
هل جتد ان على املجل�س البلدي ان يتعامل مع من ي�سددون 4. 

ا�ستحقاقاتهم مقابل اخلدمات متامًا كما يتعامل مع 
امل�ستنكفني او الراف�سني للدفع؟

عمل فردي 
مدة الن�ساط 20 دقيقة 

التطبيق )4(:جل�سات ال�ستماع العامة 
تعريفها : 

هي اجتماعات ر�سمية على امل�ست�ي الإجتماعي، مُتكن كل 
من امل�سئ�لني الر�سميني وامل�اطنني يف الدولة فر�سة تبادل 
املعل�مات والآراء ح�ل اأبرز واأهم الق�سايا الإجتماعية، ومن 
هذه الق�سايا، على �سبيل املثال، م�ساألة �سياغة ميزانية 

الدولة.
الهدف : 

لعلنية احل�ار  اأداة هامة،  العامة  ُتعد جل�سات ال�ستماع 
ولت�سليط ال�س�ء على احلقيقة يف م��س�ع حمدد مب�ست�ياتها 
الر�سمية والأهلية وال�سخ�سية، وت�جيه النتباه لها ب�سكل 
متكن الراأي العام من خالها من تعميق وعيه بها. وتتميز 
بك�نها و�سيلة للتعبري عن اآراء امل�اطنني جتاه الق�سايا التي 
مت�س ال�ساأن العام، اأمًا يف ال��س�ل اإىل نتائج ت�ساهم يف 

بناء العدالة واحلكم الر�سيد.
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يتم اختيار احلالت وامل�ا�سيع جلل�سات ال�ستماع التي ت�سكل 
مناذج مثالية من اأجل تدعيم امل�ساءلة يف املجتمع. وت�سعى 
املنظمات الأهلية منها اإىل اإغناء املعل�مات من خال عر�س 
التقارير وعر�س ال�قائع، وال�ستماع لتاأويات امل�سئ�لني 

ح�لها.  
دور جل�سات ال�ستماع يف تعزيز منظ�مة امل�ساءلة.

تعزيز �سفافية اخلدمات احلكومية. 
دارة.  • ك�سف حالت الف�ساد و�سوء الإ
حت�سني ج�دة اخلدمات املقدمة. •
احل�س�ل على املعل�مات من م�سادرها الأ�سلية مبا  •

يتيح لها التاأكد من �سامة الأداء ونزاهته و�سفافيته 
وان�سجامه مع مقت�سيات امل�سلحة العامة.

اأن�اع جل�سات ال�ستماع العامة
جل�سات �ال�ستماع من حيث �حلالة: يتم فيها عر�س  •

حالة حمددة مت ر�سدها م�سبقًا، وتهم الراأي العام، على 
�سبيل املثال ا�ستخدام ال�سيارات احلك�مية يف الأعمال 

اخلا�سة للم�ظفني.
اإىل  • ال�ستماع  ملناطق جغر�فية:  �ال�ستماع  جل�سات 

امل�س�ؤولني املحليني، كاملحافظني وروؤ�ساء البلديات و 
اخلرباء لطرح م��س�ع حمدد يهم �ساكني تلك املناطق، 
مل�ساعدتهم يف فهم الأحداث و اخلدمات وم�ست�اها التي 

تقدم يف مناطقهم.
جل�سات �ال�ستماع للم�سئولني �ملتهمني بالتق�سري:  •

متكن من التعرف على التربيرات الر�سمية التي كانت 
تقدم ملمار�سة النتهاكات، وعلى �سري الأجهزة امل�سئ�لة 
عن النتهاكات. كما اأن اعرتافات امل�ستبه يف ت�رطهم 
والتعبري عن اأ�سفهم واعتذارهم لل�سحايا ي�سكل خط�ة 

نح� هدف الت�سالح.
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معايري واآليات اختيار احلالت وامل�ا�سيع جلل�سات 
ال�ستماع

الهدف من اجلل�سة والنتائج املت�قعة. •
طبيعة احلالة اأو الق�سية: اختيار الق�سايا ال�سائكة  •

التي مت�س املجتمع من حيث اأهميتها ودورها يف حت�سني 
اأو�ساع النا�س يف املجتمع.

الت�ساور التما�س امل�س�رة مع الطراف ذات العاقة ما  •
قبل عقد اجلل�سة.

فهم الأو�ساع الداخلية. عدم اإثارة امل�ا�سيع التي قد  •
ت�سبب نزاعات جه�ية عائلية اأو دينية، اأو ت�ؤثر يف زيادة 

ال�سراع.
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ورقة عمل )5(

مترين : ن�ساء العيله اوىل
اخربك �سديق لك ان اجلمعية الن�سائية يف قريتك، تلقت 
مت�يًا مل�سروع �سخم يهدف اإىل تعزيز دور الن�ساء الفقريات 
يف اإعالة اأ�سرهن الفقرية، وقد تلقت مئة وخم�سة وع�سرين 
امراأة منحة من اجلمعية، واملنحة هي »بقرتني« مب�ا�سفات 
ممتازة، واأن الن�ساء الل�اتي تلقني املنح، ووقع عليهن الختيار 
اأكرثهن من عائلة واحدة وهي عائلة املتنفذات واملتنفذين يف 
اجلمعية، وانت تعرف معرفة جيدة ع�سرين حالة من حالت 
الن�ساء يف القرية والل�اتي يقمن باإعالة اأ�سرهن بدون رجل، 
مل يتلقني منح، وانت تعرف ان ظروف اأ�سرهن املعي�سية 

والقت�سادية �سيئة جدًا تكاد تك�ن معدومة .
مل يتناهى مل�سامعك انه مت ن�سراعان ح�ل امل�سروع  •

او اعان يدع� الن�س�ة لتقدمي طلباتهن لا�ستفادة 
من امل�سروع. 

مل يتم ن�سر املعايري التي على اأ�سا�سها مت اختيار الن�ساء  •
امل�ستفيدات.

انت نا�سط يف املجتمع املدين، تدافع عن حق�ق املهم�سني 
وتكافح الظلم وتطالب بالعدالة والن�ساف، هل تعتقد ان من 
واجبك ان ت�ستفيد من واحدة من ادوات امل�ساءلة الإجتماعية 
املختلفة لحقاق احلق والدفاع عن العدالة؟ ماذل �ستفعل؟ 

كيف �ستق�م بعملية التيقن، جمع املعل�مات، امل�ساءلة؟

جمموعات خما�سية

مدة النقا�س يف املجم�عات ال�سغرية 20 دقيقة.
تختار كل جمم�عة ملن ميثلها، ويقدم النتائج باأقل من 5 دقائق 

مدة الن�ساط الكامل 50 دقيقة.
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تنظيم جلسات االستماع العامة

حتديد الأهداف
يحدد الهدف نتيجة اأ�سا�سية واحدة مطل�ب حتقيقها. -
يقت�سر الهدف على الإجابة عن اأ�سئلة »ماذا« »متى«  -

ويتجنب الدخ�ل يف الإجابات عن اأ�سئلة »ملاذا« و»كيف«.
ي�سرتط اأن يك�ن الهدف مفه�ًما ووا�سًحا للم�سئ�لني  -

عن تنفيذه.
يجب اأن يتاءم الهدف مع امل�ارد املتاحة اأو املت�قعة  -

الازمة لتحقيقه.
طرق جمع املعل�مات واإجراء اللقاءات امل�سبقة الالزمة 

جلل�سات ال�ستماع وحتليلها.
عند و�سع تفا�سيل جل�سة ا�ستماع عامة، �س�ف لن حتتاج  •

اإىل اختيار طرائق جلمع املعل�مات فح�سب، بل اأي�سًا 
ملراجعة البيانات واأخذ العينات والت�سجيل والتجميع 

والتحليل.

ميكن جمع البيانات عن اأي اأ�سئلة اأو م�ؤ�سرات لاأداء  •
با�ستخدام اأكرث من طريقة، ومن ثم عليك اإعداد قائمة 
باخليارات وتقييم مزايا وعي�ب كل منها قبل الت��سل 

اإىل الختيار النهائي.
تاأكد من اأن طريقتك قابلة للتنفيذ تقنيًا وماليًا، ودقيقة  •

)بالقدر الكايف(.
اأعداد وثيقة مرجعية جلل�سة ال�ستماع املن�ي عقدها  •

تت�سمن حماور حمددة .
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م�سادر اأ�سا�سية للمعل�مات
الق�انني والل�����ائح والق����رارات ال�زارية. -
امل�اقع اللكرتونية. -
التقارير ال�طنية والدولية. -
بن�د امل�ازنة العامة. -
امللحقة  - الفنية  اللجان  او  الت�سريعي،  املجل�س  جل�سات 

باملجل�س الت�سريعي.
ال�سهادات واملقابات. -
امل�س�حات. -
تقارير اأو اأوراق عمل تعدها امل�ؤ�س�سة او اأي من م�ؤ�س�سات  -

املجتمع املدين.
العام. -

يجب اأن ي�سمل تنفيذ جل�سة ال�ستماع املحاور 
التالية:

حتديد امل�سارك�ن يف اجلل�سة. •
حتديد الأهداف اخلا�سة والعامة. •

اإعداد برنامج للجل�سة. •
حجز وتنظيم مكان اجلل�سة. •
حتديد م�عد اجلل�سة. •
اإعام امل�سئ�لني املعنيني عن اجلل�سة، واأخذ امل�افقة  •

امل�سبقة.
حت�سري الدع�ات. •
املعدين،  • اأ�سماء  )برنامج،  اجلل�سة  ملف  حت�سري 

امل�ساركني، الر�سميني، خلفية، اأهداف اجلل�سة(.
حت�سري قائمة بالأدوات وامل�ارد الازمة للجل�سة، وقائمة  •

بال��سائل والأجهزة ال�سمعية والب�سرية.
تقييم خط�ات التخطيط. •
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حملة دعائية وا�سعة النطاق ولها وقت حمدد للتنفيذ : 
وقد ت�سمل تلك احلملة الدعائية )الإعانات - الرب�س�رات 
- ر�سائل الربيد الإلكرتوين - ق�س�س النجاح ال�سابقة - 
اآليات الدعاية الفعالة وهي ما ت�سمى ب "الإعام اجلديد" 
- امل�ؤمترات ال�سحفية - الن�سرات - الب��سرتات - الأحداث 
اخلا�سة -الإذاعة والتليفزي�ن ... اإلخ(، كل ذلك له دور فعال 

يف ا�ستقطاب امل�اطنني ذوي اخللفيات الثقافية املختلفة.
 و�سع اأ�س�س وا�سحة للم�ساركة : 

ينبغي و�سع ق�اعد عامة مل�ساركة امل�اطنني يف طرح اآرائهم 
لل��س�ل اإىل م�ساركة فعالة ومنتجة. مثًا، حتديد ال�قت 
الزمني  ال�قت  حدة،  على  ق�سية  كل  ملناق�سة  الزمني 
املخ�س�س لكل �سخ�س للتحدث وعدد مرات احلديث،....

اختيار مي�سر اجلل�سة : 
اإن عملية اختيار مي�سر جلل�سة ال�ستماع اأمرًا هامًا للغاية 

وينبغي اأن تت�افر فيه �سفات معينة مثل : 
اأن يك�ن حمايدًا. •
قادرًا على اإدارة ال�سراع. •
قادرًا على تطبيق الق�اعد امللزمة يف اجلل�سة. •
لديه معرفة واإملام جيد مب��س�ع اجلل�سة. •

اختيار الق�سايا، وقت ومكان مناق�ستها : 
ينبغي اأن يتم اختيار الق�سايا ال�سائكة التي مت�س املجتمع من 
حيث اأهميتها ودورها يف حت�سني اأو�ساع النا�س يف املجتمع. 
كما اأن لل�قت واملكان دورًا هامًا يف جذب اأكرب عدد من 
امل�اطنني لعر�س م�ساكلهم وق�ساياهم على املاأ، كما اأن 
لدور ال��سائل التقنية اأثرًا كبريًا يف التاأثري الإيجابي على 

احلا�سرين يف اجلل�سة.
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املتابعة : 
ينبغي على منظمي تلك اجلل�سات اأن يق�م�ا بتلخي�س وقائع 
اجلل�سة يف تقرير حمايد يعر�س على امل�اطنني كافًة كلما 
اأمكن ذلك، واإذا ما مت التفاق بني امل�اطنني وامل�سئ�لني 
احلك�ميني على ما دار باجلل�سة وكذلك م�افقتهم على 
الت��سيات والنتائج،  ينبغي حتديد ما يجب على امل�اطنني 
وامل�سئ�ولني  ان يتخذوه من اإجراءات من اأجل حتقيق هذه 

النتائج وتلك الت��سيات.
التطبيق )5 (: رادي� املجتمع .

تعريفها: ه� حمطة اإذاعية تتميز باخل�سائ�س التالية : 

و�سيلة ات�سال اإجتماعية ت�فر فر�س مل�ساركة امل�اطنني 1. 
من خال عر�س اآرائهم واأفكارهم عرب الإذاعة.

خدمة غري هادفة للربح، تت�ا�سل مع امل�اطنني دون مقابل. 2. 
املجتمع 3.  هذا  كان  �س�اء  معني  جمتمع  قبل  من  ُتدار 

حمليًا، اإقليميًا، اأو قرية معينة اأو حي اأو مدينة اأو ... 

وهكذا. وميكن ان ُتدار اأي�سًا من قبل جمم�عة معينة 
من الأ�سخا�س لديهم اهتمامات عامة ول ي�سرتط اأن 

يعي�س�ن يف منطقة معينة.
تتعامل مع الق�سايا املحلية وامل�سكات التي ت�ؤرق بال 4. 

النا�س يف املجتمع وتعتمد براجمهم على الت�ا�سل الفعال 
مع النا�س للتعرف على احتياجاتهم.

تتنا�سب مع الفقراء والأميني. 5. 
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يف ماوي، كان ل� )رادي� املجتمع( دورًا حي�يَا ملحا�سبة املقاولني 
عن م�ست�ى ج�دة اأعمالهم ط�ال فرتة التعاقد، حيث كان يقدم 
الربنامج الإذاعي تفا�سيل التعاقد مع احلك�مة وبالتايل كان 
امل�اطن�ن على علم بكل �سيء يدور ح�لهم وما هي النتيجة 
التي يت�قع�نها بعد انتهاء فرتة التعاقد. ثم، يق�م الربنامج 
الإذاعي بعر�س النتائج التي ت��سل اإليها هذا التعاقد )نتيجة 
الأعمال( بحيث يتم عر�سها على امل�اطنني لر�سد مدى الر�سا 
عنها. ويف نف�س ال�قت، ميكن للمجتمع، فيما بعد حتديد اأيهما 

اأ�سلح ملبا�سرة هذه الأعمال م�ستقبًا.

�لهدف: لي�س فقط اأداة رقابية جمتمعية بل اأي�سا تعمل 

على حتقيق النتائج والت��سيات التي ت��سل اإليها جل�سات 
ال�ستماع والآليات الأخرى املتعلقة بامل�ساءلة الإجتماعية. 
وكذلك مراقبة امل�سئ�لني لأعمالهم ط�ال فرتة ت�اجدهم 

يف املن�سب.

ورقة عمل)6(

عمل جمم�عات 
ت�سميم برنامج اذاعي

كلفتم كمجم�عة بت�سميم برنامج اذاعي ملحطة عدالة 
اف ام، له طابع امل�ساءلة، ح�ل جمم�ع اخلدمات املقدمة 
للم�اطنني يف املنطقة التي ي�سلها البث الذاعي )عدالة اف 
ام( مدته 35 دقيقة ، نرج�ا الجابة على الت�ساوؤلت التالية :

ا�سم الربنامج املقرتح؟ 1. 
هدف الربنامج ؟2. 
�سكل الربنامج - بنيته ومم يتك�ن) كيف �سيتم ت�زيع 3. 

الدقائق(؟
عدد حلقات الربنامج ؟4. 
ما هي م�ا�سيع احللقات التي �ستتفق�ن على انها الهم 5. 

بالن�سبة للم�اطنني - امل�ستمعني.
من هي اجلهات - ال�سخا�س اللذين �سيتم ا�ست�سافتهم 6. 

يف احللقات ؟ 
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3 - 4 جمم�عات ، عدد اع�ساء كل جمم�عة ما بني 4 - 5  
�سخ�س.

مدة النقا�س يف املجم�عات ال�سغرية 25 دقيقة. •
تختار كل جمم�عة ملن ميثلها، ويقدم النتائج باقل  •

من 5 دقائق. 
مدة الن�ساط الكامل 50 دقيقة.  •

التطبيق )6(: ب�ابات ال�سفافية 
تعريفها : هي م�اقع اإلكرتونية تعمل على ن�سر املعل�مات 

املالية العامة مثل قان�ن امليزانية احلايل، بن�د امليزانية، 
ومفاهيم امل�سطلحات املتعلقة بها بحيث اأن تك�ن وا�سحة 

للم�اطنني ... وغري ذلك.
�لهدف: ترتبط هذه الب�ابات، ب�سكل كبري، بالنظام املايل 

املتبع يف الدولة بحيث ت�سمح للم�اطنني التعرف على كيفية 
تطبيق امليزانية وبن�دها. كما اأنها ت��سح مدى اإلتزام الدولة 

مببادئ ال�سفافية واملحا�سبية والنزاهة ودورها يف مكافحة 
ب�ؤر الف�ساد. 

http://www.aman-palestine.org/data/uploads/
files/BudgetSitizin2013.pdf
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التطبيق)7(: جلان مراقبة واإدارة اخلدمات 
يقل احتمال الإ�سغاء اإىل الت��سيات اأو ال�سكاوى الفردية مقارنة بالت��سيات اأو ال�سكاوى اجلماعية حتى يف اكرث البلدان ثراًء. 
وعندما يتمكن امل�اطن�ن من التعبري عن �س�اغلهم وت�جيه ت��سياتهم جماعيًا ملقدمي اخلدمات وللحك�مة املحلية،فاإنهم 
يقيم�ن اأ�سا�سًا اأق�ى مل�ساءلة مقدمي اخلدمات. وتتيح جلان اخلدمات على امل�ست�ى املحلي، مثل جمعيات الآباء واملعلمني 
وجلان املرافق ال�سحية وجمال�س اإدارة املياه، منتديات جماعية للمزيد من امل�ساركة وامل�ساركة بالراأي والرقابة على 

مقدمي اخلدمات. 
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حالت درا�سية 
حالة در��سية )1(:�مل�ساءلة �الإجتماعية يف �أريحا

�سمن م�سروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة 
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية، مت ت�سكيل )جلنة النزاهة 
من اأجل خدمة اأف�سل يف مدينة اأريحا( بالتعاون مع املجتمع 
املدين واملحلي يف منطقة اريحا، من اجل تعزيز و تق�ية قدرة 
امل�اطن على م�ساءلة بلدية اأريحا ح�ل م�ست�ى نزاهتها يف 
تقدمي اخلدمات للم�اطنني. ولكي تك�ن حلقة و�سل ما بني 
امل�اطن والبلدية، بهدف العمل معًا على اإيجاد اآليات حمددة 

ووا�سحة لتح�سني اإدارة وتقدمي وت�زيع خدمات البلدية. 
واختارت جلنة النزاهة - خدمة املياه - ب�سقيها الرّي وال�سرب 
كاأول خدمة تعمل على فح�سها نظرًا لاهمية اخلا�سة 
للمياه يف اأريحا، ولأن هذه اخلدمة املقدمة من البلدية تثري 
الكثري من الت�ساوؤولت وال�ستف�سارات بني امل�اطنني. حتى 
هذه اللحظة، قامت جلنة اأريحا بقيا�س ر�سى امل�اطنني عن 

خدمة املياه يف اأريحا عن طريق بطاقة راأي امل�اطن، وعلى 
اأثر هذه النتائج قامت بعقد جل�سة ا�ستماع علنية مع بلدية 

اأريحا ورئي�سها املحامي ح�سن �سالح.
يف جل�سة ال�ستماع هذه، قام امل�اطنني مب�ساءلة بلديتهم ح�ل 
طريقة تقدميهم خلدمة املياه، وقامت البلدية بالرّد على 
ا�ستف�سارات امل�اطنني، ووعّد رئي�س بلدية اأريحا بالتح�سني 
يف اإدارة تقدمي خدمة املياه وجعلها اأكرث عدًل يف الت�زيع. 

حتى حلظة كتابة احلالة الدرا�سية، مل يلم�س امل�اطن  نتائج 
عملية على اأر�س ال�اقع كنتيجة جلل�سة ال�ستماع هذه، ول 
ي�جد اآلية للتعاون ما بني البلدية واللجنة للت��سل اإىل حت�سني 

يف اإدارة خدمة املياه يف البلدية.
اذا طلبت منك اللجنة ان تقدم لها ن�سائح يف هذه احلالة، 
مباذا تن�سحهم من اجل ان يق�م�ا با�ستكمال عملهم الذي 
بدوؤوه، ومن اجل �سمان الت�زيع العادل خلدمة املياه ولكافة 

اخلدمات للم�اطنني على ال�س�اء.
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حالت درا�سية 
حالة در��سية )2(:�مل�ساءلة �الإجتماعية يف �خلليل

�سمن م�سروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة 
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية، مت ت�سكيل )جلنة النزاهة 
من اأجل خدمة اأف�سل يف مدينة اخلليل( بالتعاون مع املجتمع 
املدين واملحلي يف منطقة اخلليل، من اجل تعزيز و تق�ية قدرة 
امل�اطن على م�ساءلة بلدية اخلليل ح�ل م�ست�ى نزاهتها يف 
تقدمي اخلدمات للم�اطنني. ولكي تك�ن حلقة و�سل ما بني 
امل�اطن والبلدية، بهدف العمل معًا على ايجاد اآليات حمددة 
ووا�سحة لتح�سني من اإدارة وتقدمي وت�زيع خدمات البلدية. 
واختارت جلنة النزاهة - خدمة املياه - كاأول خدمة تعمل 
على فح�سها نظرًا لاهمية اخلا�سة للمياه وو�سع ال�سائك 
يف اخلليل، ولأن هذه اخلدمة املقدمة من البلدية تثري الكثري 
من الت�ساوؤولت وال�ستف�سارات بني امل�اطنني، وحتى حلظة 
كتابة هذه احلالة، قامت جلنة اخلليل بقيا�س ر�سى امل�اطنني 

عن خدمة املياه عن طريق بطاقة راأي امل�اطن. ولكن بلدية 
اخلليل رف�ست نتائج البطاقة، وراأتها غري مدرو�سة ودون 

منهجية علمية. 
حتى هذه اللحظة، ل ت�جد اآلية عمل م�سرتكة ما بني البلدية 
واللجنة يف مدينة اخلليل، علمًا باأن البلدية واللجنة ت�سعيان 
اإىل نف�س الهدف، وه� اي�سال املاء اإىل كل م�اطن يف اخلليل. 

اذا طلبت منك اللجنة ان تقدم لها ن�سائح يف هذه احلالة ، 
مباذا تن�سحهم من اجل ان يق�م�ا با�ستكمال عملهم الذي 
بدوؤوه، ومن اجل �سمان الت�زيع العادل خلدمة املياه ولكافة 

اخلدمات للم�اطنني على ال�س�اء.؟
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حالت درا�سية 
حالة در��سية )3(: �مل�ساءلة �الإجتماعية يف �لر�م

�سمن م�سروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة 
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية، مت ت�سكيل )جلنة النزاهة 
من اأجل خدمة اأف�سل يف مدينة الرام ( بالتعاون مع املجتمع 
املدين واملحلي يف منطقة الرام، من اجل تعزيز و تق�ية قدرة 
امل�اطن على م�ساءلة البلدية ح�ل م�ست�ى نزاهتها يف تقدمي 
اخلدمات للم�اطنني. ولكي تك�ن حلقة و�سل ما بني امل�اطن 
والبلدية، بهدف العمل معا على ايجاد اآليات حمددة ووا�سحة 

لتح�سني اإدارة وتقدمي وت�زيع خدمات البلدية. 
نظرا اإىل م�قع الرام اجلغرايف وال�سيا�سي فقد تعددت 
اجتاهات العمل لدى جلنة الرام، وكان اأحد هذه الجتاهات 
ه� جمابهة التحديات يف منطقة را�س احلي، وهي منطقة 
�سكنية تقع يف اأرا�سي جمل�س قروي جبع، ولكن بعد اأن قامت 
اإ�سرائيل بفتح �سارع بي�سان الذي يربط هذه املنطقة من 

القد�س برام اهلل، انف�سلت هذه املنطقة عن جبع، وا�سبحت 
اأقرب اإىل الرام. على اأثر هذا النق�سام يعاين �سكان هذه 
املنطقة من م�ساكل يف اخلدمات ال�سا�سية، ول يعرف �سكان 
هذه املنطقة ملن يت�جه�ن من ال�سلطات حلل هذه امل�ساكل، 
فمجل�س جبع، وب�سبب امكانياته املالية ال�سعيفة يدعّي اأن 
هذه املنطقة تابعة للرام، وجمل�س الرام ل ميلك المكانيات 
الازمة خلدمة هذه املنطقة، رغم ا�ستعداده وتعاونه مع 

ال�سكان ليجاد بع�س احلل�ل البديلة. 

قامت جلنة الرام بزيارة لهذه املنطقة، وحتدثت مع �سكانها، 
ثم عقدت جل�ستني جمعت فيها ما بني �سكان احلي، واجلهات 
احلك�مية التي �سملت جمل�س بلدي الرام، جمل�س قروي 
جبع، واحلكم املحلي، واحتاد البلديات. كانت نتيجة هذه 
الجتماعات اأن يت�جه جمل�س الرام و جلنة الرام اإىل جمل�س 
ال�زراء لطلب امل�ساعدة، ولكن هذه اخلط�ة مل تاأتي باحلل�ل 
املرج�ة. وحاليًا ل زالت منطقة را�س احلي تعاين من نق�س 
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يف اخلدمات، وجلنة الرام حتاول ايجاد حل�ل لهذه املنطقة.  

هل تعتقد �ن �دو�ت �مل�ساءلة �الإجتماعية من �ملمكن �ن 

ت�ساهم يف حل �مل�سكلة �ملطروحة؟ 

هل تعتقد �ن جلنة �لنز�هة �مل�سكلة يف منطقة �لر�م ت�ستطيع 

�ن تقوم بدور يف حل م�سكلة �ملو�طنني يف حي �لر��ض ؟ 

�ذ� كنت رئي�ساً لهذه �للجنة ، ما �خلطو�ت �لعملية �لتي 

�ستقوم بها .؟

حالت درا�سية 
حالة در��سية )4(: �مل�ساءلة �الإجتماعية يف نابل�ض

�سمن م�سروع النزاهة من اجل الفقراء الذي نفذته م�ؤ�س�سة 
امان مع جمال�س بلدية فل�سطينية، مت ت�سكيل )جلنة النزاهة 
من اأجل خدمة اأف�سل يف مدينة الرام ( بالتعاون مع املجتمع 
املدين واملحلي يف منطقة الرام، من اجل تعزيز و تق�ية قدرة 
امل�اطن على م�ساءلة البلدية ح�ل م�ست�ى نزاهتها يف تقدمي 
اخلدمات للم�اطنني. ولكي تك�ن حلقة و�سل ما بني امل�اطن 
والبلدية، بهدف العمل معًا على ايجاد اآليات حمددة ووا�سحة 

لتح�سني اإدارة وتقدمي وت�زيع خدمات البلدية. 

اختارت جلنة النزاهة يف نابل�س خدمة النفايات ال�سلبة، 
لتفح�س م�ست�ى النزاهة يف تقدمي اخلدمة من قبل بلدية 
نابل�س، قامت جلنة نابل�س بقيا�س ر�سى امل�اطنني عن تقدمي 
اخلدمة با�ستخدام بطاقة راأي امل�اطن، وبعد تفريغ البيانات 
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وحتليل النتائج، قامت اللجنة بعقد جل�سة مع بلدية نابل�س 
ورئي�سها احلاج عديل يعي�س، ملناق�سة النتائج .

بعد ذلك عقدت اللجنة اجتماعني جماهرييني مع م�اطنني 
من مدينة نابل�س، وعدة اجتماعات مع البلدية وجنحت 
اللجنة وبالتعاون مع بع�س جتار املدينة بتح�يل اأحد ال�س�ارع 
التجارية  اإىل �سارع من�ذجي، حيث قام�ا برتكيب �سال 
للمهمات على ط�ل ال�سارع، وقام�ا بت�سجري وتزيني منطقتني 
يف ال�سارع، وبعدها ان�سمت بلدية نابل�س اإىل هذه اجله�د، 
وقامت برتكيب �سال للمهمات يف مناطق اأخرى من ال�سارع، 

فامتّد ال�سارع النم�ذجي اإىل مناطق اأو�سع. 

وب�سبب جه�د جلنة نابل�س، قامت بلدية نابل�س بت�سكيل جلنة 
خمت�سة لتح�سني ال��سع ال�سحي الناجت عن النفايات ال�سلبة 
يف البلدة القدمية، وقامت بعقد اجتماع مع اأ�سحاب امل�سالخ 
واملاحم يف البلدة القدمية بح�س�ر جلنة النزاهة، للبحث يف 
المكانيات املتاحة لتح�سني ال��سع ال�سحي والبيئي الناجت 

اآلية جديدة جلمع  عن نفايات هذه املحال وت��سل�ا اإىل 
النفايات والتخل�س منها. 

حلل �حلالة ، و�خرج با�ستنتاجات حول �مكانيات �ال�ستد�مة، 

هل هناك �أ�سكال للم�ساءلة �الإجتماعية يف هذه �حلالة 

�لدر��سية؟
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من هي امان
تاأ�س�س الئتاف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان( عام 2000 مببادرة عدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال 
الدميقراطية وحق�ق الإن�سان واحلكم ال�سالح، كحركة ت�سعى ملكافحة الف�ساد وتعزيز منظ�مة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة 
يف املجتمع الفل�سطيني. ويف العام 2006 حاز الئتاف على الع�س�ية الكاملة ملنظمة ال�سفافية الدولية. يركز الئتاف يف 
م�سعاه على النا�س، لأن جه�د مكافحة الف�ساد لن تنجح ولن تثمر ال من خال انخراطهم ال�ا�سع فيها، ك�سعي لتحقيق 

الرفاهية والتنمية امل�ستدامة لهم، التي ي�سكل الف�ساد اأحد اأهم مع�قاتها.
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قائمة امل�سادر 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

ht t p : / / w w w. a l b a n k a l d aw l i . o rg / a r / n e ws / p re s s -
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




