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 .١المقدمة
 ١.١الخلفية والسياق:
منذ عام 2007م ،ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات
واالحتادات األهلية الرئيسية األربع يف فلسطني وهي :االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية ،وشبكة املنظمات األهلية
الفلسطينية ،والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية -غزة .يهدف
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع
األهلي .جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة
القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.
كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير
مسودة جاءت نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء الشبكات واالحتادات .هذا ويأتي إعداد هذه املدونة بنا ًء و
استمراراً مليثاق الشرف الذي مت تطويره يف حزيران من العام 2006م من خالل املرحلة الثانية من مشروع املؤسسات األهلية
الفلسطينية .يتضمن امليثاق أهداف هذه املؤسسات ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم الصالح
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل .وهذا امليثاق
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية ،واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات ،وأن
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع .وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات
األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من  200مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف 2008/2/28م إذ قامت حوالي  620مؤسسة أهلية
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير
الدميقراطي ،وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره ،ومن خالل املبادئ الواردة
يف هذه املدونة فإن املؤسسات  -التي ستتبناها بشكل اختياري  -تلتزم بأن تكون عملية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها .كما تلتزم بأن تكون آلية
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه ،وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق
اإلنسان .كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها .وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل .كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر
يف 2002 /٥/29م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته.
حقيبة مصادر:
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا
يتماشى مع املبادئ املب ّينة يف مدونة السلوك ،فهي تز ّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة
املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة .إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم
باملشاركة ،ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل ،واملشاركة كمبدأ
عمل للمؤسسات األهلية ،وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات ،إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق
مبسط.
القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل ّ
لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام 2014م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها ،حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال
املناصرة ورسم السياسات ،واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني ،إضافة إلى األدلة األخرى.
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ومن هنا يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات
إستشارية وخبراء وموظفني ويخص بالشكر شركة الرؤيا اجلديدة على إعدادها للطبعة األولى من هذه األدلة (عام 2007م) وشركة
ريادة لإلستشارات والتدريب على مراجعتها وتطويرها للطبعة األولى وعلى إعدادها لألدلة اإلضافية حلقيبة مصادر (عام 2014م).
تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
1 .1دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة
2 .2دليل التخطيط االستراتيجي
3 .3دليل املناصرة ورسم السياسات
4 .4دليل املساءلة اإلجتماعية
5 .5دليل اإلجراءات املالية
6 .6دليل التوريدات واملشتريات
7 .7دليل إدارة املوارد البشرية
8 .8الدليل اإلداري
9 .9دليل كتابة التقارير
 1010دليل إدارة املتطوعني
ً
أيضا األدلة اإلرشادية التالية:
كما تشمل الحقيبة
•الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
•الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
•الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل
•الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
•الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني
•الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني
•الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية
•الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية
•الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة
•الدليل اإلرشادي حول املشاركة
مالحظات:
•ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني «»www.ndc.ps
•الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني «»code@ndc.ps
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يشكل هذا الدليل جزءاً من حقيبة مصادر ( )Resource Kitالتي أعدها مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،ليتم
استخدامها كمرجع أساسي للمؤسسات األهلية التي ترغب بااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تم اإلستناد في إعداد هذا الدليل التوجيهي واإلرشادي إلى:
¦قانون رقم ( )١لسنة ٢٠٠٠م بشأن اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية وتعديله لعام 2011م.
¦الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
¦قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )١٥لسنة ٢٠٠٤م.
¦مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
¦األنظمة الداخلية املستخدمة لدى بعض املؤسسات األهلية.
 1.2أهداف الدليل:
هناك اعتراف وتأكيد متزايد بني احلكومات واجلهات املانحة ومنظمات املجتمع املدني بأن املواطنني واملجتمعات احمللية ،بشكل
عام ،يلعبون دوراً هاما فيما يتعلق بتعزيز املساءلة وإدارة املوارد للحد من الفساد وحتسني مستوى تقدمي اخلدمات .لذا أصبحت
املساءلة االجتماعية نهج جذاب يهتدي به القطاع العام والقطاع اخلاص واملجتمع املدني لتحسني عملياته اإلدارية والسعي إلى
نتائج أفضل يف تقدمي اخلدمات وحتسني قرارات تخصيص وتوزيع وإدارة املوارد .وقد أظهرت العقود املاضية العديد من األمثلة
التي توضح كيف اتبع املواطنني هذا النهج بالعمل على إسماع صوتهم بفاعلية وجعل القطاع العام أكثر استجابة وخضوعاً للمساءلة.
ويف محاولة من مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية جلمع وتبني املصادر واخلبرات املتنوعة من مختلف أنحاء العالم
وجلعلها دالئل استرشادية ومراجع متوفرة يف مكان واحد ،قام مركز تطوير بتحديث وتطوير حقيبة مصادر واملرجعية لهذا النهج
ليكون أحد املصادر واملراجع التي تعنى باملساءلة االجتماعية.
مت تنظيم هذا الدليل االسترشادي يف عدة فصول رئيسية أهمها:
1 .1فصل املفاهيم العامة حول «ما هي املساءلة االجتماعية؟» كما ويوفر هذا الفصل اإلطار التحليلي للمساءلة االجتماعية،
باإلضافة إلى نظرة عامة على املفاهيم الرئيسية والتعاريف العامة.
2 .2فصل عن األدوات واألساليب التي تستخدم يف معظمها كجزء من نهج املساءلة االجتماعية مثل التشاركية يف رصد
املوازنات او التشاركية يف رصد االداء والتقييم ...الخ.
3 .3فصل حول تنفيذ سياسة إجراءات املساءلة االجتماعية والتخطيط الفاعل لها وآليات التنفيذ وااللتزام باملساءلة
االجتماعية.
4 .4فصل املالحق.
أهمية إرشادات الدليل:
تساعد اإلرشادات العامة يف هذا الدليل على توفير املبادئ األساسية للمساءلة االجتماعية واملواضيع والقضايا املرتبطة بها .كما
أنها تتطرق للوسائل التي مت ّكن املجتمع من إدخال مفهوم املساءلة االجتماعية ضمن إطار ممارسات واستراتيجيات عمل املؤسسات
األهلية.
توفير مبادئ وتوجيهات للمؤسسات العامة واخلاصة حول املساءلة االجتماعية لتحديد ماهيتها وكيفية تطبيقها بالتساوي مع
شركائها باملجتمع.
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توفير توجيهات عملية ذات االرتباط بجعل املساءلة االجتماعية قابلة للتطبيق العملي من أجل التحديد والربط مع القطاعات
املستفيدة وتعزيز مصداقية التقارير املنشورة واملتطلبات املتعلقة بها.
التأكيد على خلق آليات عمل ملراجعة وتقييم نتائج األداء وحتسينه من ناحية ،وتوسيع قاعدة التوعية املجتمعية من خالل املساءلة
االجتماعية من ناحية أخرى.
تنشيط الوعى باملساءلة االجتماعية ليشمل جميع قطاعات املجتمع املدني ابتدا ًء من املجتمعات القاعدية وانتها ًء بصانعي القرار
يف السلطة الوطنية.
تعزيز توجه عام العتبار املساءلة االجتماعية مك ّون أساسي لكافة القضايا التي تعنى بالتنمية املستدامة.
 1.3الفئة المستهدفة:
يو ّفر الدليل العديد من اإلجراءات التي تسعى إلى حتقيق التنمية املستدامة من خالل تفعيل دور الفئة املستهدفة وجميع األطراف
ذات العالقة من القطاع احلكومي والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني واملبادرات املجتمعية األخرى ،من خالل تبني منهجية
املساءلة االجتماعية كأساس يف حتديد أولويات واحتياجات املجتمع التنموية واالقتصادية واالجتماعية.
 1.4كيفية استخدام الدليل:
يستخدم هذا الدليل كمرجعية للمسائلة االجتماعية لعمل املؤسسة حيث ميكنها االسترشاد مبضامينه وتكييفها لطبيعة عملها،
على أن تقوم املؤسسة بعملية مراجعة دورية لهذا الدليل واإلجراءات التي يتبناها ،وذلك بهدف تقييم مالئمتها وقابليتها للتطبيق،
أو حاجتها إلى التعديل وفقاً للمتغيرات التي قد تطرأ يف املؤسسة ،أو على البيئة احمليطة بها.
ويعتبر هذا دلي ً
ال موحداً بحيث ميكن تطبيقه على املؤسسات األهلية كافة (صغيرة أو كبيرة احلجم) ،مع إجراء بعض املواءمات
اخلاصة بكل مؤسسة ،لتتناسب مع خصوصيتها وقدراتها وحجمها والفئات املستهدفة من خدماتها وبرامجها.
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 1.5المصطلحات الرئيسية:
املصطلح

التعريف

املساءلة

ميكن تعريفها بأنها التزام من قبل أصحاب السلطة أو أولئك الذين يحملون شك ً
ال من
أشكال السلطة السياسية ،املالية ،التنفيذية أو غيرها ضمن نفوذهم يف القطاع العام،
والتزامهم للمحاسبة وحتمل مسؤولياتهم وتبعيات أفعالهم أمام املسؤولني يف احلكومة،
الشركات اخلاصة ،واملؤسسات األهلية ،واملواطنني.
هي أداة إلزام أو نهج عمل نحو بناء االلتزام الذي يكفل املشاركة املدنية املباشرة أو غير
املباشرة للمواطنني ومؤسسات املجتمع املدني والهيئات األخرى ،والتي تدفع من بيدهم
السلطة على حتمل تبعيات أفعالهم يف القضايا التي تؤثر على املجتمع.

املساءلة االجتماعية

مبادرات املساءلة االجتماعية

يقصد بهذا املصطلح البرامج أو األنشطة املخصصة بشكل واضح لإليفاء بأهداف
محددة متعلقة باملساءلة االجتماعية التي تعمل عليها مؤسسات املجتمع املدني وغيرهم
باملجتمع.
اجلمعية األهلية أو غير الربحية أو األندية احمللية الرياضية أو االجتماعية التي يشكلها
أفراد من املجتمع احمللي.

الدليل

مجموعة من اإلجراءات التي توجه املستخدم يف التعامل مع حاالت محددة وهي عاد ًة
ما تكون أقل إلزامية من املعايير أو السياسات.

حتديد أصحاب الشأن/ذوي العالقة

هي عملية حتديد املجموعات األساسية واملعنية أو التي لها مصلحة مباشرة وإيجاد
طرق التفاعل واملشاركة معها.

اإلبداع االجتماعي

يشمل االستراتيجيات اجلديدة واملفاهيم واألفكار اخل ّ
القة التي تعتمدها املؤسسات
وتق ّوي عمل املجتمع املدني يف تلبية احلاجات املجتمعية من أجل تنمية املجتمع.

تأثير املؤسسة

تغيير إيجابي أو سلبي يف املجتمع أو االقتصاد أو البيئة والذي يحدث جزئياً أو كل ًيا
بسبب القرارات السابقة واحلالية للمؤسسة.

السالمة املؤسسية

األنظمة والهيكلة التي تعتمدها املؤسسات والتي تؤدي إلى نتائج مقبولة وملموسة يف
احلوكمة وأخالقيات العمل.

حوكمة املؤسسات

هي القوانني والقواعد والنشاطات واملعايير التي تضمن من خاللها مجالس اإلدارات يف
املؤسسات حماية قيم ومصالح األطراف املعنية وتشمل النزاهة والشفافية وأخالقيات
العمل.
يقصد بها مجموعة من املعايير واألدوات والنظم اإلدارية التي تساعد يف خلق إطار
للقيم التي تتبناها مؤسسات املجتمع املدني وتواءم أفعال املوظفني العاملني فيها ملنع
وكشف سوء السلوك.
مفهوم ومبدأ يسمح لكل املعنيني واملتأثرين بالقرارات اإلدارية او معامالت الشركات او
العمل اخليري باالطالع على كل معطيات وعمليات الشركات واملؤسسات األهلية وليس
فقط احلقائق واألرقام األساسية.
تع ّرف باستراتيجيات وقرارات األعمال التي حتقق ملؤسسات املجتمع املدني النجاح
على املدى الطويل وقدرتها على اتباع أفضل املمارسات العاملية يف مجاالت اإلدارة
املؤسسية ،عالقات العمل ،الصحة والسالمة ،العالقات مع املجتمع ،وحماية البيئة
وغيرها.

املؤسسة

أخالقيات العمل
الشفافية
االستدامة
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 .2اإلعداد المؤسسي للمساءلة االجتماعية:
 2.1تعريف مفهوم المساءلة االجتماعية:
نسعى يف هذا الفصل من الدليل إلى تقدمي حملة موجزة نشرح فيها تط ّور مفهوم وأدوات املساءلة االجتماعية ،أهميتها ومزاياها،
عناصرها الرئيسية والتطبيقات لالستفادة من جتارب سابقة ملثل هذه املبادرات املستجدة يف العالم.
مت التركيز يف السابق على املساءلة االجتماعية للحكومات من أجل التأثير على األداء احلكومي وحتسني اخلدمات املقدمة للجمهور
من خالل املطالبة بالشفافية ومراقبة ورصد القوانني والتعديل على اإلجراءات التنظيمية واإلدارية ،ومتطلبات التدقيق واملتابعة،
وذلك من خالل االستفادة من مؤسسات تعمل على تنفيذ القانون الرسمي مثل احملاكم والشرطة .إال أن تعزيز آليات املساءلة
جناحا محدوداً مما أدى إلى التوجه نحو تدابير ومبادرات أخرى مثل إنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للرقابة على
هذه لقيت
ً
األداء احلكومي ومطالبتها بالشفافية واملكاشفة واملساءلة مثل الهيئات الوطنية املستقلة وديوان املظالم وغيرها .ويف بعض الدول،
على سبيل املثال ،مت اللجوء إلى خصخصة بعض املؤسسات العامة أو التعاقد مع القطاع اخلاص لتحقيق الشفافية واملساءلة مثل
التدقيق احملاسبي القانوني املستقل على الهيئات واملؤسسات احلكومية.
مع مرور الوقت ،مت إيالء املزيد من االهتمام إلى تعزيز صوت وقدرة املواطنني للمطالبة بقدر أكبر من املساءلة واالستجابة من
املسؤولني احلكوميني والسياسيني ،واملوظفني مقدمي اخلدمات يف القطاع العام ،مما يعزز جناح وقدرة املواطنني ومؤسسات
املجتمع املدني على التعامل واملشاركة يف مبادرات املساءلة االجتماعية بطريقة بناءة ،وهذا ما يوليها االهتمام املتزايد بجانب
غيرها من القضايا الرئيسية مثل احلكم الرشيد ،إدماج النوع االجتماعي ،تعزيز املشاركة املدنية والتمكني ونهج التنمية القائم على
احلقوق املدنية.
عادة ما يتم وضع آليات املساءلة االجتماعية بدعم من السلطة واملواطنني أو كليهما معاً ،ولكن يف كثير من األحيان ما يحركها
مجموعة واسعة من االستراتيجيات واإلجراءات واآلليات التي يحث عليها املواطنني واملجتمعات احمللية ومنظمات املجتمع املدني
ووسائل اإلعالم املستقلة والتي ميكن استخدامها إلخضاع املسؤولني احلكوميني واملوظفني يف القطاع العام للمساءلة تشمل هذه
األليات مجموعة متنوعة من األدوات والنشاطات التي يقودها املجتمع املدني مثل تتبع النفقات العامة ،رصد تقدمي اخلدمات
العامة ،التحقيقات الصحفية االستقصائية ،املظاهرات واالحتجاجات ذات مصلحة عامة ...الخ.
يف اآلونة األخيرة ،مت توسيع قاعدة هذه األدوات لتشمل جمع البيانات وحتليلها ،زيادة مساحة وفرصة املشاركة يف اللجان العامة
وجلسات االستماع ،ومجالس استشارية يتم تشكيلها من املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني وأحيانا تضم النظراء احلكوميني،
مما أدى إلى خلق تدابير جديدة من املمارسات واجلهود الرامية إلى حتسني فعالية وآليات املساءلة االجتماعية .ولتكون املساءلة
االجتماعية ف ّعالة على املدى البعيد ،كان البد من السعي إلضفاء الطابع املؤسسي (االستدامة) على آلياتها لتصبح أكثر شفافية
وانفتاحا على املشاركة املدنية والتي تعنى ببذل اجلهود لتطوير املعايير لتمييز وتصنيف مختلف ممارسات املساءلة االجتماعية.
خالصة األمر ،فإن للمساءلة االجتماعية قيمة جوهرية تستند على مفاهيم ومبادئ رئيسية كثيرة مثل املشاركة والعمل اجلماعي،
الشفافية ،االستقاللية ،االستجابة واملصداقية ،الدميوقراطية واملساواة وغيرها ،وسوف نتطرق إلى شرح موجز لبعض منها هنا:
1.1الشفافية :هي العمليات التي مت ّكن مؤسسات املجتمع املدني واملواطنني من الوصول إلى املعلومات يف القطاع العام ،مبا
يف ذلك تقارير منتظمة عن العمليات التشغيلية ،املوازنات ،البرامج واألولويات.
2.2املشاركة :وتشير إلى حق املواطن يف املشاركة يف عملية صنع القرار ،مبا يف ذلك التخطيط االستراتيجي الوطني واحمللي،
ووضع املوازنة ،ونظام الشكاوى وغيرها.
3.3االستجابة والرد :وتشير على حتديد قدرة واستعداد املؤسسات لالستجابة الحتياجات وتفضيالت املواطنني باإلضافة
لالستجابة لردود الفعل والتغذية الراجعة من طلبات املواطنني.
4.4الرصد والتقييم :يشير إلى جمع وحتليل املعلومات التي مت ّكن أصحاب املصلحة واملراقبني من حتديد ما إذا كان مقدمي
اخلدمات يقومون يف تنفيذ مسؤولياتهم وفقاً للقوانني.
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 2.2الشروط الواجب توفرها:
يتوقفمدى فعالية هذه املبادئ على توفر العديد من الشروط املواتية منها:
1 .1املشاركة النشطة للمواطنني يف الشؤون العامة ،والتي تتطلب بيئة مواتية .فمن شأن سن التشريعات املالئمة للتشجيع على
حرية التعبير ،وإجراء انتخابات حرة مستقلة،وحرية تأسيس اجلمعيات وغيرها،على أن تتوفر ضمانات مهمة للمواطنني
ومؤسسات املجتمع املدني ألن يكون لها دو ًرا مركز ًيا يف إحداث التغيير والتحول باملجتمع.
2 .2تواصل احلكومة مع املجتمع املدني أمر بالغ األهمية لبناء الثقة وإشاعة الطمأنينة :ميكن للحكومة أن تغتنم الفرصة
إلشراك املواطنني وأصحاب املصلحة من جميع فئات وشرائح املجتمع يف عملية صنع القرار بجميع مستوياتها :سواء
مؤسسات املجتمع املدني ،أو املجتمعات احمللية ،أو ممثلي الفئات املهمشة من الفقراء واحملرومني ،أو اجلماعات الدينية،
أو النسائية ،وينبغي دعم هذه املشاركة بآلياتللحوار احلقيقي والبنّاء وخلق اآلليات واألنظمة لذلك.
3 .3إفصاح احلكومة وكشفها مسبقاً عن املعلومات املتعلقة بخططها املستقبلية التي تساعد على حتقيق التطلعات وخاصة
عندما تواجه احلكومة حتديات تتمثل يف االستجابة ملطالب متعددة يف الوقت ذاته.
4 .4االستثمار يف حتسني أداء اخلدمات من خالل إقامة عالقات شراكة مع املجتمع املدني واملستخدمني ،فاملشاركة الشعبية
التي تقودها مؤسسات املجتمع املدني ميكنها أن تؤدي إلى حتوالت ملموسة يف طريقة تقدمي اخلدمات .واجلدير بالذكر
أن مؤسسات املجتمع املدني باستطاعتها أن تكون حلي ًفا قو ًيا للحكومة يف إحداث التغيير اإليجابي ،أهمها ما يف مجال
حتسني األداء يف تقدمياخلدمات.
5 .5املشاركة الفاعلة من أصحاب املصلحة يزيد من شرعية احلكومة ومن استدامة اإلصالحات املطلوبة .من الدروس
الرئيسية املستفادة هو أن أي نظام سياسي منفتح وتشاركي ويضم جميع شرائح املجتمع ويخضع نظرائه باحلكومة
للمساءلة ،يستطيع أن يحقق التوافق الوطني املطلوب بني اجلماهير وبالتالي يتمتع املجتمع بالشفافية واملساءلة وميكن
كسب مساندة املواطنني نحو حتقيق أولويات اإلصالح الوطني واألهداف اإلمنائية.
6 .6اإلجراءات املعتمدة على التشاور مع املستفيدين من خالل المركزية اإلصالحات والتنمية املدفوعة باعتبارات املجتمعات
احمللية هي التي تكفل مشاركة املواطنني وحتسني اخلدمات .فقد يسهم اتباع األساليب املعتمدة على التشاور مع املستفيدين
خالل عملية التحول يف مساعدة املواطنني على حتديد احتياجاتهم بأنفسهم ،وبالتالي يساعد على تدعيم املؤسسات
احمللية ،وإرساء أسس ثقة املواطنني يف احلكومة وأدائها.
ومن شأن املساءلة االجتماعية أيضا ،أن توفر آليات وأدوات مختلفة كثيرة ومرجعيات من أجل الصالح العام ،مما يفضح وقائع
الفساد واإلهمال والقصور داخل الهيكليات التنظيمية باحلكومة ،وذلك من خالل تعزيز إمكانية النفاذ إلى املعلومات ،دعم وسائل
اإلعالم املستقلة ،أو استخدام آليات معينة مثل السلطة القضائية ،وجلسات االستماع اجلماهرية العامة ،حمالت املناصرة وحشد
التأييد واملظاهرات السلمية ...الخ.
وال شك يف أن تطبيق مجموعة مبادرات املساءلة االجتماعية ميكن أن تسهم يف تدعيم التحول السياسي بعدة طرق مهمة ،منها:
1 .1أن تبعث برسالة مفادها أن احلكومة تريد أن تلتزم مبزيد من الشفافية واملساءلة،وتسمح للمواطنني بالنهوض بدور نشط
يف صياغة هذه اإلصالحات وتنفيذها.
2 .2أن جتعل السياسات أكثر اتصاال باحتياجات املواطنني ،وميكن أن تساعد توفير آليات املشاركة يف احلوار حول رسم
وصياغة السياسات للحد من مخاطر عدم االستقرار السياسي واالقتصادي أو النسيج االجتماعي.
3 .3متكني املواطن من املطالبة بخدمات أفضل وبالرقابة على استخدام املوارد العامة،وهو ما يضع املواطن يف موقف يجعل
منه عنص ًرا مه ًّما يف محاربة الفساد باجلهاز احلكومي واحملاباة وسيطرة النخبة،وكلها عوامل رئيسية تدعم الشفافية،
املشاركة واملساءلة إلضفاء الطابع املؤسسي واالستدامة يف إحالل أسس الدميوقراطية.
وخالصة القول ،فإن مفهوم املساءلة االجتماعية يعد أسلوب متقدم لإلدارة الشفافة يف القطاع العام يشترك فيها املواطنون
ومؤسسات املجتمع املدني يف التأثير على صنع القرارات العامة ،مما يسهم يف إخضاع النظراء احلكوميني للمساءلة عن أفعالهم،
وال سيما فيما يتعلق بإدارة املوارد العامة .وهي طريقة لزيادة الكفاءة يف أداء احلكومة ومتكني املواطن ومؤسسات املجتمع املدني من
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توضيح احتياجاتهم ،وإشراكهم مشاركة كاملة يف صنع السياسات وإدارة املال العام وتقدمي اخلدمات ومعلومات تقييمية عنهم .وبهذا
التعريف ،فإن املساءلة االجتماعية تصبح يف جوهرها عنصرا رئيسيا يف إحالل الدميقراطية والتنمية املستدامة يف املجتمعات.
 2.3لماذا تتبنى المؤسسات هذا المفهوم:
لقد أصبح العمل بهذا املفهوم من أهم الدعائم التي تشارك فيه املؤسسات اخلاصة مثل شركات القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع
املدني واملؤسسات األهلية بشكل خاص من أجل تعزيز قدرتها على اإلسهام يف عملية تنمية املجتمع وحتقيق املزيد من االزدهار
والرفاه لبناء املجتمعات العاملة فيها .وقد أدركت هذه املؤسسات أنها غير معزولة عن املجتمع ،فهي كانت وما زالت تلعب دوراً
هاماً ومركزياً ،إلى جانب الفاعلني اآلخرين يف القطاع احلكومي ،يف تنمية املجتمع الذي تعمل يف كنفه ،وأنه بات من احملتم عليها
العمل مبفاهيم وأطر تطبيق املساءلة االجتماعية وتوسيع نشاطاتها لتشمل توفير آليات فاعلة من شأنها التصدي للتحديات القائمة
ومحاولة إيجاد حلول للمشكالت التي تقف عائقاً يف وجه النمو االقتصادي ورفاه املجتمع على املدى الطويل.
ونظراً ألهمية الدور الذي تلعبه منظمات املجتمع املدني يف تفعيل عمليات التنمية املجتمعية ،زاد االهتمام يف الفترة األخيرة بهذه
املنظمات لدراسة تفعيل دورها والعمل على التغلب على معوقات العمل بها وطرحت العديد من املفاهيم العلمية املستحدثة كاملساءلة
االجتماعية والتي تستهدف تفعيل األدوار والوظائف ملنظمات املجتمع املدني للمساهمة اجلادة يف عمليات احلوكمة وتعزيز املشاركة
إلحالل الدميقراطية الفاعلة ،خاصة بعد أن أصبحت منظمات املجتمع املدني هي الفاعل الرئيسي الذى يع ّول عليه لتحقيق
األهداف والغايات التنموية باملجتمع .وتستهدف هذه املفاهيم محاولة بناء القدرات املؤسسية ملنظمات املجتمع املدني وبناء القدرات
البشرية بهدف تفعيل أدوار تلك املنظمات للمساهمة يف عمليات التنمية املستدامة القائمة على املشاركة واستثمار كافة القدرات.
كما تسعى كثير من مؤسسات املجتمع املدني إلى توسيع مظلة مساءلتها االجتماعية لتشمل موظفيها العاملني لديها ،وذلك من
خالل حثهم على املساهمة يف املشاريع واملبادرات التي تستهدف تنمية املجتمع من خالل اخلطوات التي تتخذها واتباعها لسياسة
االنفتاح ،الريادة والشفافية عند اتخاذ املواقف.
 2.4الفوائد المتوقعة من تبني مفهوم المساءلة االجتماعية:
 2.4.1الفوائد العامة للمساءلة االجتماعية:
تكمن أهمية املساءلة االجتماعية يف محاور عدة نتطرق إلى حملة موجزة عنها يف ثالث محاور رئيسية منها هي:
1 .1حتسني أداء احلكم الرشيد (احلوكمة).
2 .2زيادة كفاءة وفعالية التنمية من خالل حتسني تقدمي اخلدمات ورسم السياسات العامة.
3 .3التمكني من خالل توسيع أطر العمل واملشاركة املدنية وحرية االختيارات.
 .1تحسين أداء الحكم الرشيد (الحوكمة):
تعتبر مساءلة املوظفني العموميني حجر األساس يف إبراز األداء اجليد للحكومة وشرط أساسي للدميقراطية الفاعلة.
فعندما تزيد مفاهيم حقوق املواطنة ومسؤولياتهم ،حتتدم العالقات بني املواطنني ونظراءهم احلكوميني لتصبح كما يطلق
عليه البعض «أزمة شرعية» أو أزمة احلوكمة» .فاملواطنني يعبرون عن خيبة األمل املتزايدة مع حكوماتهم وذلك بسبب عدم
االستجابة لالحتياجات أو اإلساءة التقديرية يف استخدام نفوذ السلطة والفساد واحملسوبية وضعف املساءلة من جانب
موظفي القطاع العام احلكومي ،الخ.
فأدوات وآليات املساءلة االجتماعية تسمح للمواطنني العاديني بالوصول إلى املعلومات والتعبير عن احتياجاتهم واملطالبة
مبساءلة ذوي النفوذ بالسلطة لتحمل تبعيات تصرفاتهم .وهذه املمارسات تعزيز قدرة املواطنني على التحرك أبعد من
مجرد االحتجاج لتصبح حتركاتهم بناءة ومنتظمة ،وبالتالي تساهم يف زيادة فرص إحداث التغيير اإليجابي.
 .٢زيادة كفاءة وفعالية التنمية من خالل تحسين تقديم الخدمات ورسم السياسات العامة:
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تساهم املساءلة االجتماعية أيضا بزيادة فعالية التنمية .ويتحقق هذا من خالل حتسني تقدمي اخلدمات ورسم السياسات
العامة .ميكن لذلك أن يكون جل ًيا عندما تالحظ فشل احلكومة يف توفير اخلدمات األساسية والرئيسية ملواطنيها بسبب
مشاكل مثل :سوء توزيع املوارد ،التسرب وهدر املال العام والفساد ،الضعف يف توفير احلوافز املناسبة ملوظفي القطاع
العام .على غرار ذلك أيضا ،ما تعمد إليه احلكومة ويف كثير من األحيان عندما تقوم برسم وصياغة السياسات بطريقة
تفتقر للشفافية واملشاركة مما يؤدي بها إلى أن تتعارض مع املصالح واألولويات الفعلية للمواطنني.
تترسخ هذه املشاكل بشكل جلي ألن توجهات وممارسات النظراء احلكوميني يف املستويات املختلفة – صناع القرار وراسمي
السياسات وحتى مقدمي اخلدمات يف القطاع العام تختلف ،ويف بعض االحيان تتضارب ،مع احتياجات املواطنني املختلفة،
األهداف ،احلوافز واملكافآت ،مما يضاعف من التباين وعدم التواصل بينهم.
ً
ً
طويل نحو حتسني فعالية تقدمي اخلدمات ،وجعل صنع القرار العام
شوطا
ميكن آلليات املساءلة االجتماعية أن تقطع
أكثر شفافية ،من خالل تعزيز التشاركية يف توافر املعلومات ،وإعالء صوت املواطنة ،وخلق احلوار والتشاور بني األطراف
املختلفة وتوفير احلوافز واملكافآت لتحسني األداء يف القطاع احلكومي.
 .٣التمكين من خالل توسيع أطر العمل والمشاركة المدنية وحرية االختيارات:
ميكن ملبادرات املساءلة االجتماعية أن تؤدي إلى التمكني من خالل توسيع أطر العمل وحرية االختيارات .على مدار السنني،
أثبتت البحوث املجتمعية أن استياء املواطنني من املؤسسات احلكومية يتعلق إلى حد كبير يف قضايا عدم االستجابة
الحتياجاتهم ومطالبهم مبساءلة نظراءهم احلكوميني .فمن خالل توفير املعلومات الهامة واملتعلقة باحلقوق واستحقاقات
املواطنني والتماس ردود الفعل املنهجي لهم ،ميكن أن توفر فرص جيدة لتعزيز وسائل وآليات املساءلة االجتماعية ،ومن ثم
االستماع إلى احتياجاتهم وتلبيتها مبا يتوافق مع املصالح العامة والفعلية للمواطنني.
 2.4.2الربط بين المساءلة االجتماعية وغيرها من المفاهيم الرئيسية:
يرتبط مفهوم املساءلة االجتماعية بعدد من املفاهيم الرئيسية األخرى ومنها ما يلي:
•كما ـوضحناً سابقاً ،لقد ثبت أن آليات املساءلة االجتماعية لها دوراً رئيسياً ليس فقط بالشفافية وإمنا يتعداها بعالقتها
مع احلكم الرشيد وحتسني األداء احلكومي ،مما يعمق أواصر الدميقراطية ،ألنها تقوم على املشاركة النشطة من جانب
املواطنني واملجتمع يف املساءلة الفاعلة.
•كما ولها إمكانات قوية للمساهمة يف احلد من الفقر من خالل رسم ووضع السياسات وحتسني تقدمي اخلدمات والتمكني.
خصيصا الستخدامها من قبل املواطنني للتركيز على العديد من قضاياهم ذات األهمية واألولوية مثل
وقد مت تطويرها
ً
الصحة العامة والتعليم واملياه وخدمات الصرف الصحي ،الخ.
متثيل متدنياً
ً
•للمساءلة االجتماعية تأثيرات هامة على صعيد املساواة على أساس النوع االجتماعي ألن املرأة ممثلة
وخجوالً وخاصة يف املستويات القيادية باحلكومة ،مما يضعف هذا التهميش السياسي قدرة املرأة على تعزيز مصاحلها
والدفاع عن حقوقها أمام احلكومة .ولتجاوز هذا التحدي ،مت العمل على حتديث آليات املساءلة االجتماعية بعدد من
األدوات والتي تعزز قدرة املرأة على إسماع صوتها .مثال ذلك العمل على املوازنات احلساسة للنوع االجتماعي ،ومستويات
التقييم ورصد األداء التشاركية اخلاصة بالنوع االجتماعي والتي مت تصميمها خصيصا ملعاجلة قضايا املساواة بني
اجلنسني.
•غالبا ما تستهدف مبادرات املساءلة االجتماعية القطاعات العامة للفئات املهمشة واملستضعفة يف املجتمع ،والتي يشكل
األطفال والشباب والنساء من فئات خاصة جزءا كبيرا منها .وعلى ضوء التركيز املكثف على حقوق الطفل ،على سبيل
املثال ،والتي تولي منظمات املجتمع املدني اهتماما كبيرا فيها ،أصبحت اتفاقية حقوق الطفل العاملية املكون واحملدد
الرئيسي العتماد والعمل على موازنات خاصة بالطفل وجوانب السياسات ذات الصلة والتابعة لها.
•من الوظائف األساسية التي تعمل عليها منظمات املجتمع املدني هي مساءلة احلكومة واملساءلة االجتماعية .وهي تشير
يف الواقع إلى هذا الدور األساسي من أشكال املشاركة املدنية للمواطنني واملجتمع املدني إلخضاع املوظفني العموميني
ً
ارتباطا وثي ًقا مبفاهيم املواطنة التي تعطي
والنظراء احلكوميني للمساءلة .وعليه فإن مفهوم املساءلة االجتماعية يرتبط
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التركيز األكبر حلقوق املواطنني واألدوار واملسؤوليات التي تؤدي إلى تعزيز املواطنني وزيادة توقعات مشاركتهم الفعلية.
ً
ارتباطا وثي ًقا يف النهج القائم على التنمية املبنية على احلقوق املدنية والتزام مسؤولي
•وترتبط املساءلة االجتماعية ،أيضا،
احلكومة أمام املواطنني الذي يستمد من مفاهيم حقوق املواطن واملعلومات املنصوص عليها يف الدستور ،ومجموعة أوسع
من قوانني حقوق اإلنسان .املساءلة االجتماعية توفر آليات وأدوات لرصد وحماية هذه احلقوق وتؤكد على ضمان أن
أعمال احلكومة تعكس مصالح املواطنني.
ً
ارتباطا وثي ًقا مع املشاركة ،وخاصة مشاركة املواطنني واملجتمع املدني والتي مت ّيز
•ويرتبط مفهوم املساءلة االجتماعية
املساءلة االجتماعية من اآلليات التقليدية للمساءلة .يف كثير من احلاالت ،ال يشارك املواطنني واملجتمعات احمللية
ومنظمات املجتمع املدني يف أنشطة املساءلة االجتماعية فقط ولكن يتعدونها للشروع بالسيطرة عليها .فبينما تركز العديد
من املقاربات التشاركية حص ًرا على املجتمع بصفة أحادية وفردية ،توسع آليات املساءلة االجتماعية فرص املشاركة على
املستوى الكلي وتضمن إشراك املواطنني واملجتمع املدني وحتى احمللي يف التحليل و  /أو صياغة املوازنات الوطنية وتربط
نتائج عمليات الرصد والتقييم التشاركية باملسائل املتعلقة باملوازنات واحلكم على مستويات تقدمي اخلدمات العامة ،الخ.
•من خالل مراقبة أداء احلكومة واملطالبة بتعزيز الشفافية ،تبقي آليات املساءلة االجتماعية من أهم األدوات القوية
املستخدمة ملكافحة الفساد وهدر املال العام .يف الواقع ،أن الضمانة احلقيقية الوحيدة ضد الفساد يف القطاع العام يكمن
انفتاحا
يف رصد األنشطة املجتمعية ومتابعته احلثيثة لإلجراءات احلكومية وتطور مؤسسات مكافحة الفساد لتكون أكثر
ً
وتشاركية.
ميكن آلليات املساءلة االجتماعية أن تسهم يف إصالح القطاع العام من خالل معاجلة اجلوانب املختلفة يف تقدمي اخلدمات العامة
والرصد واملساءلة .وقد أثبتت آليات املساءلة االجتماعية أنها مفيدة بشكل خاص يف سياق الالمركزية مما يساعد على تعزيز
الروابط بني املواطنني واملجتمع املدني ونظراءهم يف احلكومة ملساعدة السلطة يف تقدمي خدمات متميزة تكون أكثر استجابة
وفعالية الحتياجات املجتمع.
 2.4.3أهمية المساءلة االجتماعية بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية:
إن الغرض العام من وجود املؤسسات غير احلكومية هو تنفيذ األنشطة اخليرية التي تنطوي على املنفعة العامة دون أن يكون هناك
دوافع ربحية ،فهي تعمل من أجل احلفاظ على كيانها القانوني واألخالقي ألجل الصالح العام .تتضح أهمية املساءلة االجتماعية
بالنسبة للمؤسسات غير احلكومية من خالل تفاعلها مع عدد من املؤسسات األخرى واملنظمات القاعدية واألفراد يف املجتمع فهي
ً
وأيضا أمام املؤسسات غير احلكومية
مساءلة ومسؤولة أمام وكاالت التمويل واحلكومات املانحة وأمام املجتمع الذي تعمل فيه،
األخرى التي تتشارك معها بالرؤيا والبرامج واألهداف .وأخي ًرا ،يجب أن تكون املؤسسات مساءلة أمام األطر التنظيمية واإلدارية
الداخلية اخلاصة بها.
وعليه يبقى السؤال األكبر ملاذا أصبحت املساءلة االجتماعية ملنظمات املجتمع املدني وغير احلكومية مهمة يف الوقت الذي لم تكن
تعمل به هذه املؤسسات ما يكفي لتبرير املساءلة االجتماعية؟ ثم ملاذا ينبغي عليها أن تك ّرس طاقاتها ومواردها لذلك ،بدال من
استخدام تلك الطاقات لألغراض اخليرية؟
كان من املهم ضمن هذا السياق الكشف عن أسباب أهمية املساءلة االجتماعية فيما يتعلق مبؤسسات املجتمع املدني واملنظمات
غير احلكومية ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
1.1زيادة الوعي املجتمعي :املساءلة االجتماعية جتعل تدفق املعلومات أكثر شفافية ،مساءلة ومحاسبة ،وبالتالي تزيد من
مستوى الوعي يف املشاركة املجتمعية بني املنتفعني املباشرين من خدمات املؤسسة بشكل خاص ،واملستفيدين من املجتمع
بشكل عام.
2.2دميومة ومتكني املجتمع :إن مبادرات املساءلة االجتماعية تؤدي يف النهاية إلى التمكني واالستدامة ورفاهية املجتمع بشكل
عام ،من خالل آليات املساءلة االجتماعية التي توفر املعلومات ،والتماس لردود الفعل املنهجي من املجتمع.
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3.3تعزيز احلوكمة :ممارسات املساءلة االجتماعية تعزيز قدرة األفراد واملجتمع على املشاركة يف العملية التنموية واملجتمعية
بطريقة بناءة ومنتظمة وأكثر فاعلية ،فهي حتفّز ممارسة هذه املبادئ التي من شأنها أن جتعل احلكم يف نهاية املطاف
أكثر تشاركية واستجابة الحتياجات املجتمع.
4.4زيادة فعالية التنمية :تساهم املساءلة االجتماعية يف حتسني تقدمي اخلدمات وتصميم السياسات بكفاءة عالية وذلك من
خالل توفير املعلومات ،اإلصغاء اجليد لصوت الشعب ،فتح آفاق للحوار البناء والتشاور بني األطراف املعنية.
5.5تعزز املصداقية :تعزيز املساءلة االجتماعية يدل على مصداقية املؤسسة بالنسبة للمجتمع ،وتؤكد من جديد على ثقة
أصحاب املصلحة بها .كما وأنها توفر اإلطار الناظم الذي مي ّكن املؤسسات من حتديد األولويات اخلاصة بها واخلطط
االستراتيجية ومعايير قياس األداء وغيرها.
 2.5المساءلة االجتماعية في الممارسة العملية:
إن املساءلة االجتماعية تشتمل على مجموعة واسعة من األساليب واملمارسات ومنها ما يلي:
1 .1قد تبدأ هذه املمارسات من قبل مجموعة واسعة من اجلهات الفاعلة منها املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات
غير احلكومية واملؤسسات القاعدية واملجتمعات احمللية واملؤسسة التشريعية والوكاالت احلكومية املختلفة ووسائل اإلعالم
وغيرهم.
2 .2قد يتم استخدام استراتيجيات متنوعة مثل البحث والرصد والتخطيط والتربية املدنية والتغطية اإلعالمية وبناء الشبكات
والتحالفات وتوظيف املناصرة كأساليب ضغط فاعلة.
من بعض املمارسات العملية للمساءلة االجتماعية التي ميكن تطبيقها مبا يلي:
 .أالتشاركية مع املنتفعني واملجتمع املدني يف صياغة السياسات واخلطط العامة .ومن األمثلة على ذلك صنع السياسة
التشاركية واملشاركة يف صياغة استراتيجيات احلد من الفقر على سبيل املثال والتخطيط للتنمية التشاركية .كما وتلعب
مؤسسات املجتمع املدني على الصعيد االجتماعي دو ًرا رئيس ًيا يف مساءلة ومراقبة ونقد وبناء الوعي العام حول السياسات
واخلطط يف مجاالت رئيسية مثل املساواة بني اجلنسني وحماية البيئة واخلدمات االجتماعية والتي ميكن أن تبادر اليها
املؤسسات احلكومية أو مؤسسات املجتمع املدني .وعاد ًة ما تسعى اجلهات احلكومية وعلى نحو استباقي ،إلى مساهمة
املواطنني واالستفادة من مجموعة واسعة من املمارسات اآلليات واألدوات املتوفرة مثل احملافل احمللية ،احللقات الدراسية،
طاوالت احلوار التداولية املشتركة واملؤمترات لضمان املشاركة العامة والفاعلة يف املساءلة االجتماعية والشفافية املنشودة.
 .بإشراك املواطنني يف إعداد وحتليل املوازنات العامة هي فئة مهمة أخرى من ممارسات املساءلة االجتماعية .وتشمل
األمثلة الشائعة ملمارسات املساءلة االجتماعية واملتصلة باملوازنات احلكومية تلك اجلهود التي تبذلها مؤسسات املجتمع
املدني لتحليل اآلثار املترتبة على مخصصات املوازنة ،زيادة الوعي حول القضايا املتصلة باملوازنة وخاصة فيما يخص
التباينات بني أولويات سياسة احلكومة وتخصيص املوارد ،ومخصصات املوازنة العامة للقيام بحمالت توعية عامة
لتحسني مستوى محو األمية .ميكن القيام مبثل هذه املبادرات من قبل احلكومة ،أو ميكن القيام بها بشكل مستقل من قبل
مؤسسات املجتمع املدني.
 .تتشكل قدرة مؤسسات املجتمع املدني واملواطنني على مساءلة احلكومة يف كيفية الرقابة على املال العام جان ًبا آخراً وهاماً.
فأصبحت العديد من احلكومات احمللية ،على سبيل املثال ،تعلن أو تنشر علنًا ،آخر املعلومات حول احلسابات اخلتامية
والنفقات .ميكن استخدام مسوحات تتبع اإلنفاق العام ملراقبة تدفق املوارد املالية وحتديد التجاوزات و  /أو التسريبات يف
النظام .هذا النهج غال ًبا ما ينطوي على املقارنة بني املعلومات الواردة من احلسابات اخلتامية وسجالت الصرف التابعة
لوزارة املالية ،واملعلومات التي مت احلصول عليها من خالل استخدام أدوات مثل عمليات التدقيق االجتماعي التي تقوم به
مؤسسات التدقيق احلكومية كديوان الرقابة املالية واإلدارية يف السلطة الوطنية الفلسطينية.
 .ثفئة أخرى من ممارسات املساءلة االجتماعية تتعلق بأهمية وسهولة الوصول إلى نوعية السلع واخلدمات العامة املقدمة
للمجتمع والتي عادة ما تتم من خالل مشاركة املواطنني واملؤسسات يف رصد وتقييم رضا اجلمهور من اخلدمات ذات
األولوية التي تقدمها احلكومة باستخدام مؤشرات خاصة مت تطويرها من قبل املواطنني أنفسهم .وتستخدم استطالعات
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الرأي العام ،وجلسات االستماع العامة الستقطاب ردود الفعل والتي ميكن عرضها ومساءلة املسؤولني احلكوميني للمطالبة
والضغط من أجل التغيير.
 .جوالفئة األخيرة ملمارسات املساءلة االجتماعية هي تلك التي تهدف إلى حتسني الرقابة العامة والتي ميكن أن تتشكل من
مؤسسات مجتمع مدني وجماعات أو جلان رقابة مستقلة و تهدف إلى تعزيز فعالية آليات الرقابة القائمة .فعلى سبيل
املثال ،ميكن للمؤسسات األهلية ومنظمات املجتمع املدني أن تلعب دوراً وسيطاً بني املواطنني واحلكومة بالتعاون مع هيئة
املظالم أو هيئة مكافحة الفساد ،أو تكون مشاركة ضمن عمل جلان الرقابة الداخلية يف الوزارات أو غيرها.
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 .3إجراءات المساءلة االجتماعية:
الشك أن حكومات الدول تتحمل مسؤولية تقدمي خدمات عديدة إلى سكانها ،سوا ًء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر .فإذا كانت
تلك اخلدمات العامة التي تقدمها ترتقي إلى مستوى تلبية احتياجات املواطنني وتعزز مبدأ خدمة املواطنني ،فإن ذلك يزيد من
ثقتهم مبؤسساتهم احلكومية .أما لو كانت اخلدمة العامة يف حالة تدهور وتعاني من نقص يف البنى التحتية األساسية وتتسم بسوء
اإلدارة والفساد وانعدام الكفاءة ،فإن من شان ذلك أن يؤدي إلى فقدان ثقة املواطنني بجميع جوانب احلكم األخرى.
وعليه ،فإذا كان واجب الدول تقدمي اخلدمات أو تنظيمها ،وكان من حق املواطن الوصول إلى اخلدمة العامة على قدم املساواة،
فإن ذلك يستتبع حتميل املسؤولني املنتخبني أو املعينني ،الذين تُسند إليهم مهام عامة ،املسؤولية عن اإلجراءات أو األنشطة أو
القرارات الصادرة عنهم وإخضاعهم للمساءلة من خالل ما يُعرف اليوم بـاملساءلة االجتماعية ،والتي تكتسب أهمية خاصة يف
ميدان اخلدمات العامة .فهي التي تلزم أصحاب السلطة بتفسير األسباب الكامنة وراء إجراءاتهم وحتمل مسؤولية نتائجها .فهي
منهج معزز يعتمد على املشاركة املدنية املباشرة أو غير املباشرة للمواطنني أو املنظمات األهلية يف مساءلة احلكومة عن قراراتها
وأفعالها ،وال سيما فيما يتعلق باستخدام املوارد العامة وإدارتها .وهي وسيلة تدفع احلكومة إلى العمل مبزيد من الكفاءة من أجل
مواطنيها بالسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وإتاحة الفرص أمامهم كي يعرضوا احتياجاتهم بوضوح ويراقبوا أفعال احلكومة بدءاً
من صنع السياسات إلى إدارة شؤون املالية العامة وتقدمي اخلدمات العامة وصوالً إلى اإلعراب عن رضاهم أو عدم رضاهم عن
أداء احلكومة .وعليه كان من الضروري تثبيت واقتراح إجراءات واسعة تستخدم فيها تقنيات قائمة على املشاركة جلمع البيانات
وممارسة الضغوط من أجل إتاحة إمكانية احلصول بصورة شفافة على املعلومات الالزمة لتقييم املوازنات ورصد اإلنفاق العام
وتقدمي اخلدمات العامة وتوفير بطاقات تقييم خاصة باملواطنني واملجتمعات احمللية وإدارة عمليات تدقيق األداء االجتماعي ،وما
إلى ذلك.
فإذا كانت املساءلة االجتماعية على هذا القدر من األهمية ،وإذا كانت شعوب الدول تسعى إلى املزيد من التقدم والتطور واحملافظة
على حسن األداء وتقدمي خدمات ذات جودة عالية تلبي طموح واحتياجات مواطنيها ،فمن املهم ج ًدا أن تعمل الدول وحكوماتها
على ضمان وجود إجراءات واسعة يف سياساتها وخططها العامة ترسخ التزامها باملساءلة االجتماعية من حلظة حتديد املشكلة
واالحتياج وصوالً إلى الدعوة والتفاوض من أجل التغيير .وسيتم الحقاً هنا اإلسهاب يف تفاصيل اإلجراءات اخلاصة لبناء املساءلة
االجتماعية.
 3.1إجراءات المساءلة العامة:
كما هو موضح يف الشكل أدناه ،تشمل املساءلة االجتماعية مجموعة واسعة من اإلجراءات والتي ميكن للمواطنني واملجتمع املدني
اعتمادها إلخضاع املسؤولني احلكوميني للمساءلة.
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كما أسلفنا سابقا ،ميكن تنفيذ هذه اإلجراءات من قبل األطراف التالية وعلى عدة مستويات:
1 .1مجموعة واسعة من اجلهات الفاعلة مثل املواطنني األفراد ،املجتمعات احمللية ،منظمات املجتمع املدني ،وسائل اإلعالم،
وحتى البرملانيني (أعضاء املجلس التشريعي كممثلي للشعب).
2 .2حتدث على مستويات مختلفة (احمللي والوطني).
3 .3تعالج مجموعة متنوعة من القضايا املختلفة مثل رسم السياسات العامة ،السلوك السياسي ،النفقات العامة ،وتقدمي
اخلدمات ،وغيرها.
4 .4تستخدم استراتيجيات متنوعة مثل ،البحوث االستقصائية ،الرصد واملتابعة ،التخطيط التشاركي ،التربية املدنية ،التغطية
اإلعالمية ،وبناء التحالفات.
على الرغم من هذا التنوع ،فإن نهج املساءلة االجتماعية يتم ّيز بتنظيم عمليات صياغة املصلحة اجلماعية والتفاوض وتتعدى كونها
أداة للمناصرة لتصبح محاولة ج ّدية ومقنعة ملبادرة بناء قاعدة األدلة للمشاركة العامة والتي تشمل مبضمونها مجموعة من العناصر
الرئيسية التالية:
1.1التعبئة حول حتديد املشكلة:
اخلطوة األولى يف أي مبادرة للمساءلة االجتماعية تكمن يف وضع استراتيجية لتحديد نقطة الدخول ملعاجلة مشكلة ذات
أولوية .قد تكون املشكلة ذات طبيعة محددة أو عامة وميكن حتديدها على املستوى احمللي أو الوطني .فعلى سبيل املثال ،يف
حالة اكتشاف سوء أو فشل يف تقدمي اخلدمات الصحية ،ميكن أن تشمل نقاط الدخول احملتملة ملبادرة املساءلة االجتماعية
العمل على دراسة مخصصات املوازنة الصحية الوطنية ،رصد أي هدر للمال العام وأوجه القصور يف نظام التوزيع الوطنية
للخدمات الصحية ،أو حتليل نتائج ومؤشرات األداء ملقدمي اخلدمات الصحية احمللية ،الخ .كل واحدة من هذه النقاط احلرجة
ميكن أن تشكل إجراء ومن ثم تتطور إلى إاستراتيجية محتمله ملعاجلة هذه القضايا.
2.2بناء قاعدة املعلومات/جمع األدلة:
يعتبر الوصول إلى املعلومات الصحيحة لبناء قاعدة أدلة موثوق بها جانباً أساسياً من املساءلة االجتماعية والتي من شأنها أن
تعمل على مساءلة املوظفني احلكوميني .وغالبا ما تنطوي مبادرات املساءلة االجتماعية على احلصول على:
 .أجانب العرض (احلكومة) من البيانات/املعلومات ملقدمي اخلدمات احلكومية.
 .بجانب الطلب (املجتمع) من البيانات/املعلومات ملستخدمي اخلدمات احلكومية يف املجتمعات احمللية واملواطنني.
بالنسبة إلى «جانب العرض» من املعلومات على سبيل املثال ،على احلكومة تأمني البيانات عن رسم وصياغة السياسات
وااللتزامات واملوازنات ،نتائج املدخالت ،النفقات واملخرجات ،ونتائج مراجعة احلسابات وغيرها ،مبا يعزز شفافية احلكومة
وقدرتها على إنتاج وتوفير البيانات واملوازنات .أما فيما يتعلق مبعلومات «جانب الطلب» من املعادلة ،هناك مجموعة متنوعة
واسعة من األساليب واألدوات التشاركية التي تسهم يف مساعدة أفراد املجتمع أو مجموعات املتخصصني على «إزالة الغموض»
أو استخدام أساليب تشاركية لتحليل البيانات احمللية وتفسير نتائج تقييم اخلدمات العامة .من األدوات التي ميكن استخدامها
على سبيل املثال مراجعة بطاقات األداء املجتمعي ،بطاقات تقارير املواطنني والرصد التشاركي وتقنيات متابعة التقييم،
وغيرها والتي سيتم التطرق لها يف سياق هذا الدليل.
3.3املشاركة املجتمعية العام:
يعتبر الوصول إلى املعلومات وتفسير النتائج وخلق مجاالت للحوار والنقاش العام من العناصر األساسية يف معظم مبادرات
املساءلة االجتماعية .فعندما يتناول عامة اجلمهور ،من خالل تنظيم االجتماعات واملناسبات العامة ،عرض تفاصيل حتليل
املوازنات ونتائج مراجعة اإلنفاق العام ،أو مراجعة احلسابات أو نتائج رصد وتقييم املشاريع احلكومية ،فإنه بذلك يعزز أهمية
وتأثير استراتيجيات وآليات التواصل واملشاركة الفاعلة ويسهم يف خلق قوة دافعة للعمل املجتمعي والتفاعل املباشرة مع صناع
القرار من املسؤولني احلكوميني.
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4.4حشد التأييد وبناء التحالفات:
يعتبر إعالم املواطنني بحقوقهم ومسؤولياتهم ومشاركتهم باالهتمامات املجتمعية وحشد التأييد وبناء التحالفات والشراكات
مع مختلف فئات املجتمع وذوي أصحاب املصلحة من أهم اجلوانب األساسية إلجراءات املساءلة االجتماعية .ففي كل خطوة
من مبادرات املساءلة االجتماعية هذه ،يتم إشراك املواطنني وحشد الدعم والتأييد .فقدرة املواطنني على تنظيم العمل
اجلماعي وقدرة مؤسسات املجتمع املدني على تسهيل ودعم هذه التعبئة حلشد التأييد للمساءلة يعتبر جانب مهم وحاسم
بالنسبة لنجاح مبادرات املساءلة االجتماعية .ولكن التحدي األكبر يبقى يف الوصول إلى الشرائح املهمشة من املجتمع والتي
تتطلب بذل جهداً خاصاً.
5.5الدعوة والتفاوض من أجل التغيير:
تعتبر القدرة على استثارة رد فعل من املسؤولني احلكوميني وإحداث تغييراً حقيقياً هي العنصر األكثر أهمية وحتد ًيا من
إجراءات املساءلة االجتماعية .وتنطوي االستراتيجيات األكثر فعالية عاد ًة على التفاعل املباشر والتفاوض مع األطراف
احلكومية املعنية ،ويف بعض احلاالت ،إضفاء الطابع املؤسسي على آليات للتشاور واحلوار اجلاري .عند النقاش والتفاوض
من أجل التغيير ،يقوم املواطنني بتوظيف مجموعة من الوسائل واألدوات ،سواء الرسمية وغير الرسمية يف اإلقناع والضغط،
وتشمل هذه ،على سبيل املثال ،خلق الضغط الشعبي من خالل احلمالت اإلعالمية واالجتماعات العامة أو اللجوء إلى
الوسائل الرسمية إلنفاذ العمل من خالل اإلجراءات القانونية والقضائية .فقد وجدت مؤسسات املجتمع املدني واملواطنني بأن
اإلصالحات القانونية و  /أو املؤسسية الزمة من أجل تسهيل عمليات النفاش والتفاوض.
المساءلة االجتماعية العامة :العوامل الحاسمة للنجاح:
لقد تطورت معظم مبادرات املساءلة االجتماعية بعي ًدا عن منهجية واضحة وخاصة تللك التدابير التي تتخذها مجموعات من
املواطنني لتعزيز املساءلة والتي كانت نتيجة ردود فعل حصرية ،كاستجابات ملستجدات مع ّينة وبالتالي كانت النجاحات التي حتققت
تعتمد اعتمادا كبيرا على عدة عوامل سنناقش بعض منها أدناه:
 .أالسياق السياسي والثقافة:
يعتمد جناح املساءلة االجتماعية إلى حد كبير على عوامل لها عالقة بالسياق السياسي والثقايف باملجتمع .فعلى سبيل
املثال ،إمكانيات واحتماالت جناح مبادرات املساءلة االجتماعية تعتمد على ما إذا كان النظام السياسي السائد دميقراط ًيا
أو نظام متعدد األحزاب ،يضمن احلقوق السياسية واملدنية األساسية (مبا يف ذلك حق الوصول إلى املعلومات ،حرية
التعبير ،تكوين التجمعات) ،ويعزز ثقافة الشفافية واالستقامة السياسية .فتوفر مثل هذه العوامل يجب أن يؤخذ بعني
االعتبار عند التخطيط ملبادرات املساءلة االجتماعية .كما ويجب اعتبار العوامل القانونية واملؤسسية واالجتماعية
والثقافية أيضا ألن لها تأثير هام على جناح أنشطة املساءلة االجتماعية .ففي مثل هذه الظروف ،يجب القيام بتحليل
العوامل الرئيسية التي تؤثر يف منهجية املساءلة االجتماعية واملخاطر التي تنطوي عليها ووضع االستراتيجيات املناسبة
ملعاجلة العوائق احملتملة نتيجة غيابها.
 .بالوصول إلى املعلومات:
كما هو موضح أعاله ،فإن توفر املعلومات والوثائق والبيانات العامة املوثقة لهو أمر ضروري لبناء املساءلة االجتماعية.
فهذه املعلومات هي أساس ألنشطة املساءلة االجتماعية ،وبالتالي جودتها وسهولة الوصول إليها هي أحد احملددات
الرئيسية لنجاح آليات املساءلة االجتماعية .يف كثير من احلاالت ،قد حتتاج اجلهود األولية للمساءلة االجتماعية إلى
التركيز على تأمني حرية املعلومات والتشريعات ،ومعاجلة االفتقار إلى اإلرادة السياسية للكشف عن أو تعزز القدرات
التقنية للمؤسسات العامة لتسجيل البيانات ،إدارتها وجعلها متاحة للجمهور وذوي املصلحة.
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 .تدور وسائل اإلعالم (املقروءة واملسموعة):
تلعب وسائل اإلعالم دو ًرا حاس ًما يف تعزيز املساءلة االجتماعية .ففي العديد من البلدان ،تشكل وسائل اإلعالم املستقلة
القوة الرابعة الرائدة يف إعالم وتوعية املواطنني ورصد أداء احلكومة وفضح االنحرافات والفساد .حيث تعتبر وسائل
اإلعالم وسيلة هامة ميكن للمواطنني العاديني من خاللها التعبير عن آرائهم ومناقشة قضاياهم العامة .فكلما كانت وسائل
اإلعالم مستقلة ،كلما أصبحت العوامل التي تسهم يف املساءلة ضمن النظام السياسي العام هامة وشفافة .فاإلعالم
بأشكاله يبقى العنصر املشترك الوحيد واملهم لرفع مستوى الوعي حول القضايا العامة وخلق منصة للنقاشات العامة
ملبادرات املساءلة االجتماعية الناجحة وغيرها.
 .ثقدرات املجتمع املدني:
تعتبر قدرات وإمكانيات املؤسسات الفاعلة يف املجتمع املدني عام ً
ال رئيسياً آخراً من عوامل املساءلة االجتماعية الناجحة.
فمستوى إداراتها التنظيمية وشرعيتها التمثيلية ،واتساع نطاق عضويتها ،واملهارات التقنية التي تتمتع بها ،وقدراتها على
حشد التأييد ،التعبئة واستخدام وسائل اإلعالم على نحو فعال ،ومستوى استجابتهم ملساءلة أعضائها ،كلها عوامل مركزية
تؤدي إلجناح أنشطة املساءلة االجتماعية وعلى منظمات املجتمع املدني بذل جهود حثيثة خللق وتعزيز بيئة مواتية وبناء
القدرات التنظيمية والتقنية لتحقيق ذلك وعكسها باملشاركة على البيئة احلكومية.
 .جقدرة احلكومة أو السلطة:
يعتمد جناح مبادرات املساءلة االجتماعية أيضا على قدرة وفعالية احلكومة .فمبادرات املساءلة االجتماعية تصبح عدمية
املنفعة ،على سبيل املثال ،إذا انهارت أجهزة السلطة أو كانت غير فاعلة ،وبالتالي يجب تفعيل قدرة اإلدارة العامة للحكومة
واالستثمار بتنمية القدرات لتصبح أكثر استجابة ملطالب املواطن واملجتمع .ومن اجلوانب التي تؤثر يف جناح مبادرات
املساءلة االجتماعية التالي:
 -القدرة على التحضير واالحتفاظ بالبيانات والسجالت واحلسابات. -وجود آليات املساءلة التقليدية. -الالمركزية الفعالة يف تفويض السلطة واملوارد. -الرغبة والقدرة على بناء شراكات وحتالفات. -الثقافة اإلدارية والسياسية والتي تقدر مفاهيم النزاهة يف القطاع العام واملساءلة واإلنصاف. .حالتفاعل ومستوى التعاون بني السلطة واملجتمع املدني:
يف نهاية املطاف ،فإن جناح مبادرات املساءلة االجتماعية يعتمد إلى حد كبير على أشكال التفاعل واملشاركة بني املجتمع
املدني والسلطة .فمن املرجح أن تتحقق نتائج ذات مغزى ،عندما يتفاعل املواطنني والسياسيني جميعا لتحفيز العمل
املشترك .فكثير من املتخصصني يشيرون إلى أن التصرفات أحادية اجلانب من السلطة عادة ما تنتهي يف القمع والعنف،
وبالتالي فإن النتائج األكثر تقديرا هي التي تنشأ باملشاركة التبادلية التي تؤدي ملؤازرة كل من السلطة واملجتمع بالعمل
الفعال.
 .خمأسسة آليات املساءلة االجتماعية:
يف الوقت الذي ندرك فيه أن مبادرات املساءلة االجتماعية ميكن أن حتدث التغيير املطلوب ،إال أننا على قناعة تامة أن
الروح التنافسية وتأثيرها على املساءلة االجتماعية يكون األكبر واألكثر عندما يتحقق تنفيذها بشكل منهجي فيه استدامة
آلليات املساءلة االجتماعية من خالل السعي خلف نتائج تشغيلية محددة ،وإيالء االهتمام لعوامل مؤسسية والبحث عن
فرص للتأثير على تطوير و/أو اإلصالح املؤسسي على املدى الطويل .ففي كثير من األحيان ،تتطلب مبادرات املساءلة
االجتماعية تغييرات مؤسسية على املستوى التنظيمي للحكومة واخلدمات العامة التي تقدمها .كما وميكن لهذه التغييرات
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أن تقوم بدور احملفز من خالل االنخراط مع مؤسسات املجتمع املدني واملواطنني لتبني نظم التغذية الراجعة وإنشاء
جلان تدعم الشفافية يف صنع القرارات ورسم السياسات ،وإدخال مجموعات الرصد االجتماعي لتقييم أداء البرامج
والسياسات الوطنية بشكل مستمر.
وهناك مجموعة متزايدة من األدلة التي تشير إلى جهود املساءلة االجتماعية الفردية من جانب املواطنني ومؤسسات
املجتمع املدني والتي تعزّز اآلليات القائمة منها ،وتسعى إلى حتديث آليات ف ّعالة وجديدة من املساءلة .وهذا بدوره سوف
يؤدي إلى حتسني فعالية احلوكمة ،وحتسني أداء تقدمي اخلدمات العامة وتعزيز التنمية املستدامة .فمن التدخالت التي
تدعم املبادرات املجتمعية ،هي تلك التي تقوم بها منظمات املجتمع املدني املستقلة ،يف توعية احلكومة احمللية بدورها
وبناء القدرات التنظيمية لها وتبادل اخلبرات والدروس املستفادة ،وإدخال ومأسسة آليات املساءلة االجتماعية .كما ذكر
أعاله ،فإن الهدف الرئيسي لذلك يكمن يف إضفاء الطابع املؤسسي على آليات املساءلة االجتماعية لتصبح جز ًءا ها ًما
من احلكم القائم ونظم حتسني األداء وتفعيل اخلدمات ،وبالتالي ضمان قدر أكبر من املساءلة الشفافة بني املواطنني
واألجهزة احلكومية يف جميع القطاعات.
 3.2آليات تطبيق العمل ضمن نظام إدارة المساءلة االجتماعية:
لقد مت وضع مجموعة متنوعة من األدوات واألساليب (تشمل بعض أو كل العناصر أعاله) لتعزيز املساءلة االجتماعية .يف سياق
دعم تطبيقات املساءلة االجتماعية ،فإن املجاالت الرئيسية الستخدام هذه األدوات تتمحور حول التالي:
.1
.2
.3
.4

1إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم استراتيجيات تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني.
2إصالح القطاع العام وعمليات إدارة اإلنفاق العام.
3مشاريع التنمية التي تنفذها اللجان احمللية ومؤسسات املجتمع املدني.
4الرقابة العامة (الشعبية) ودورها  -التدخالت القطاعية يف مجاالت الصحة ،التعليم ،النقل واملواصالت ،املياه والصرف
الصحي ...الخ).

هذا ومن بني مجموعة واسعة من اآلليات التي ميكن استخدامها لبناء املساءلة االجتماعية ،تبقى تلك التي تسعى إلشراك املواطنني
العاديني يف عمليات تخصيص ،صرف ،رصد وتقييم استخدام املوارد العامة من أقوى األدوات التي أثبتت فعاليتها للغاية ألن
تدفقات هذه املوارد هي التي وضعت السياسة موضع التنفيذ .وفيما يلي وص ًفا موجزًا ألدوات املساءلة االجتماعية احملددة والتي
استخدمت كنقاط دخول يف مراحل مختلفة من دورة السياسة العامة وإدارة اإلنفاق العام:
1.1التحضير إلى رسم السياسات التشاركية وصياغة املوازنات:
وهذا ينطوي على املشاركة املباشرة للمواطنني ومؤسسات املجتمع املدني يف صياغة السياسات العامة واملوازنات (أي يف
اقتراح املشاريع وتخصيص األموال لها) .وأصبحت صياغة السياسات التشاركية توج ًها شائعا بشكل متزايد ،ال سيما مع
إدخال استراتيجيات احلد من الفقر على املستوى الوطني ومبادرات التنمية املجتمعية على املستوى احمللي .إال أن صياغة
شيوعا وحتدث على املستوى احمللي ولكن ميكن أن تطبق من الناحية النظرية على املستوى
املوازنات التشاركية تبقى أقل
ً
الوطني .مقاربة أخرى لتشكيل املوازنات التشاركية هي عندما تقوم اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدني بإعداد موازنات
بديلة لإلعراب عن تفضيالت املواطن وبهدف التأثير على صياغة املوازنات احلكومية.
2.2التشاركية يف حتليل السياسات واملوازنات:
تقوم مؤسسات املجتمع املدني يف هذا الصدد مبراجعة املوازنات من أجل تقييم ما إذا كانت مخصصاتها تتطابق
وااللتزامات االجتماعية املعلنة للحكومة .وقد ينطوي هذا على حتليل آثار مخصصات املوازنة ،إزالة الغموض عن احملتوى
التقني فيها ،زيادة الوعي حول املسائل املتصلة باملوازنة وإجراء حمالت توعية عامة للتقليل من انعدام املعرفة بصياغة
املوازنات .حتى وإن لم يشارك املواطنني يف وضع املوازنة احلكومية ،تبقى اجلهود الرامية إلى نشر وتشجيع النقاش حول
محتويات املوازنات احمللية مصب اهتمام يف تعزيز فهم اجلمهور لقضايا املوازنة والقيود التي تشجيع املشاركة املدنية
يف تنفيذها ورصدها .باملثل ،تقوم مؤسسات املجتمع املدني ً
أيضا يف لعب دو ًرا رئيس ًيا يف مراجعة ونقد وبناء الوعي
العام حول رسم السياسات ضمن مجاالت رئيسية مثل احلد من الفقر واملساواة بني اجلنسني ،وحماية البيئة واخلدمات
االجتماعية ...الخ.
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3.3التشاركية يف رصد وتتبع اإلنفاق العام:
وهذا ينطوي على تتبع مجموعات من املواطنني كيف يتم اإلنفاق احلكومي ،وذلك بهدف حتديد التسربات و/أو االخالل
يف تدفق املوارد املالية حيث تقوم هذه املجموعات عاد ًة بتوظيف املستخدمني الفعليني أو املستفيدين من اخلدمات
احلكومية ومبساعدة من منظمات املجتمع املدني جلمع وحتليل ونشر البيانات علنًا على بنود املوازنات والنفقات .وينطوي
هذا النهج غالبا على التأكيد مبصداقية املعلومات الواردة ،على سبيل املثال ،من سجالت صرف وزارة املالية واحلسابات
والنفقات املقدمة من قبل الوزرات املختلفة واملعلومات التي مت احلصول عليها من حتقيقات مستقلة تقوم على استخدام
أدوات مراجعة وتدقيق احلسابات .ويتم نشر املعلومات من خالل استخدام وسائل اإلعالم ،واالجتماعات العامة وغيرها.
4.4التشاركية يف رصد األداء وتقييم األثر:
تعمل مجموعات من املواطنني أو مؤسسات املجتمع املدني على رصد وتنفيذ ومتابعة أداء اخلدمات واملشاريع العامة
وتقييم أثرها وفقاً ملؤشرات ومعايير يقومون بتحديدها بأنفسهم يف كثير من األحيان .ويتحقق هذا من خالل استخدام
الرصد التشاركي وأدوات التقييم مثل بطاقات األداء املجتمعي ،أو من خالل استخدام استطالعات الرأي العام ،جلسات
االستماع العامة أو بطاقات تقرير املواطنني .كما ويتم عرض نتائج الرصد وتقييم األداء باملشاركة يف اجتماعات
اجلماهرية (املواجهة) ملناقشة األدلة وعرض احللول على املسؤولني احلكوميني كجزء من مطالبتهم باملساءلة والضغط
من أجل التغيير.
فيما يلي مثال عملي يظهر التطبيقات بني مراحل دورة السياسات العامة وعالقتها باملوازنات:

يقدم ملحق رقم (  )2من هذا الدليل إرشادات عملية مفصلة حول تطبيقات املساءلة االجتماعية
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 3.3إدارة المساءلة االجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني:

تؤدي مؤسسات املجتمع املدني يف دول العالم جميعها ،وبخاصة يف املجتمعات الدميقراطية ،دوراً بارزاً يف بناء أسس احلياة
الدميقراطية والتشكيل السياسي يف هذه املجتمعات ،وتساهم يف تعزيز السلوك املدني من خالل تعزيز ونشر مجموعة من القيم
واملبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية املجتمع .فطبيعة عمل مؤسسات املجتمع املدني تتلخص بأنها الرديف احلقيقي للسلطة ،ذلك
أن أعمال هذه املؤسسات تتمحور حول املتابعة والتطوير والتقييم ،الرقابة واحملاسبة ،واألهم املساهمة الفاعلة يف تطوير املجتمع
وتنميته من خالل نشر مفاهيم املساءلة االجتماعية.
فمن خالل إدارة املساءلة االجتماعية تستطيع مؤسسات املجتمع املدني أن تؤدي دور احلسم يف الكثير من القضايا احملورية
واملفصلية يف املجتمع الذي تعيش فيه ،وهي بذلك إما أن تكون أداة تدعم وتؤيد دور السلطة يف تلك الدولة من أجل تعزيز مفاهيم
الدميقراطية ،واحلقوق املدنية ،واحلكم الرشيد ،أو أن تلعب الدور العكسي املوجه واملصحح ملسار عمل السلطة يف تعزيز احلكم
الرشيد من خالل االطر التالية:
•تنفيذ حمالت توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بني مؤسسات الدولة ومؤسسات املجتمع وأفراده ،وذلك
من خالل توفير املعلومات باالجتاهني ،ومع ذوي العالقة ،وبخاصة يف القضايا احملورية التي يعكسها االحتياج املجتمعي.
•املشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية يف مناقشة القضايا الهامة ،وبخاصة يف صياغة القوانني وتعديلها ،وكذلك
يف اتخاذ القرارات االستراتيجية.
•إعداد الدراسات واألبحاث حول القضايا واملشاكل املجتمعية كالفقر والبطالة ،وقضايا املرأة والطفل ،حقوق اإلنسان
واحلريات واقتراح احللول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
•تنفيذ دراسات وأبحاث يف مجال التنمية ،وذلك بهدف حتقيق التوازن يف التخطيط ،والتنفيذ ،ونقل التنمية إلى مختلف
املناطق ،بناء على الدراسات بهدف سد الفجوات احلاصلة بني املناطق املختلفة.
•االستثمار يف املشاريع ذات العالقة بهدف تخفيف املشاكل املجتمعية ،أو احلد منها ما أمكن.
•تقدمي ومناقشة التقارير املتعلقة بالرقابة على أداء السلطات املختلفة ،بهدف سد الثغرات والفجوات يف األداء ،وتعزيز
األداء اإليجابي ،واملساهمة الفاعلة من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية ،وخضوع القائمني علية
للمساءلة.
•املساهمة مع السلطات يف حل املشاكل والصعوبات الداخلية ،بهدف توفير األمن وحتقيق االستقرار ،وذلك من خالل
حمالت توعية مستمرة ،ذلك أن ما ميكن أن تصل له هذه املؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما ميكن أن تصل له
املؤسسة الرسمية.
يقدم ملحق رقم (  ) 3مزيد من املعرفة حول مبادرات مؤسسات املجتمع املدني يف إدارة املساءلة االجتماعية.
 3.٤أدوات المساءلة االجتماعية:
من املهم أن ندرك أن جوهر مبادرات املساءلة االجتماعية ال تتميز بأسلوب معني أو أداة تطبيق واحدة ،وإمنا هي عبارة عن مجموعة
من اجلوانب واألساليب .وقد مت وضع مجموعة متنوعة من األدوات واألساليب يف سياق هذا اجلزء من الدليل لتعزيز املساءلة
االجتماعية.
يقدم هذا القسم إرشادات حول أدوات تنفيذ املساءلة االجتماعية األكثر استخداماً يف حتسني وظائف مختلفة من عمليات صنع
القرار من خالل التخطيط وتنفيذ السياسات وصوالً إلى تقييم النتائج واخلدمات املقدمة واملراقبة واملتابعة عليها .ويعتمد عمل
هذه األدوات بشكل مباشر على منهجية واضحة تعكس عدة أمور وهي :املنفعة املتبادلة ،األهمية والقيمة ،النتائج الفعلية من
استخدامها وفقاً للحاجة إلى ما هو مقبول يف سياق التقييم املطلوب .والبد من األخذ بعني االعتبار العوامل الثقافية واالجتماعية
والسياسية واالقتصادية والتعليمية عند إجراءها وتنفيذها.
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فعلى سبيل املثال ،يعود حتسني الشفافية والتأثير علي صنع القرار بالنفع علي كل من املواطنني واملؤسسات األهلية واحلكومية التي
تقدم خدماتها لهؤالء املواطنني وهذا بالتالي يعزز دورهم وشرعيتهم باملجتمع.
غالباً ما يتم إدخال أدوات املساءلة االجتماعية بطريقة تدريجية من خالل برامج مرحلية جتريبية سباقة حلشد الدعم املطلوب
للحوكمة وتوعية املجتمع وتعزيز الثقافة املجتمعية حولها.
 3.٤.1قائمة األدوات األساسية التي سيتم التطرق إليها في هذا الدليل وهي:
1 .1املوازنة التشاركية.
2 .2حتليل املوازنة املستقلة.
3 .3تتبع مسوحات النفقات العامة.
4 .4تقييم ومتابعة األداء التشاركي.
5 .5أدوات أخرى تتعلق بأنشطة املساءلة االجتماعية وتغطيتها اإلعالمية مثل:
 -نظام احمللفني (جلنة التحكيم من املواطنني). -جلسات االستماع العلنية. -راديو املجتمع (اإلذاعة املجتمعية). -بوابات املكاشفة والشفافية. -وثيقة (ميثاق) املواطن. -هيئة املظالم.حيث مت إعداد وتنظيم األساليب واألدوات املقدمة يف هذا القسم وفقاً لدورة اإلنفاق احلكومي العام حيث يتم استخدام أساليب
وأدوات معينة ومحددة لكل مرحلة من مراحل دورة اإلنفاق العام احلكومي كما هو موضح أدناه.
الموازنة التشاركية:
1.1نظرة عامة:
 .أتعتبر املوازنة التشاركية عملية مفيدة تساهم يف تعزيز التشاركية املدنية يتم من خاللها إشراك املواطنني يف مراحل
مختلفة من صياغة املوازنات وصنع القرار ومتابعة ورصد تنفيذها ،وهذا بالتالي من شأنه رفع كفاءة وجودة األدوات
املستخدمة يف إعداد املوازنات.
2.2الهدف  /الغاية:
تهدف املوازنة التشاركية إلى:
 .أزيادة الكفاءة يف صياغة وإقرار املوازنة:
املوازنات هي بيان مالي دقيق يفترض به حتديد أولويات احلكومة .إال أنه ويف كثير من األحيان تعكس املوازنات احلكومية
الطابع السياسي وال تعتمد على أولويات املجتمعات مما يؤدي إلى إنفاق املوارد العامة والشحيحة على اخلدمات والسلع
اخلاطئة .حيث أن املساومة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،ويف كثير من األحيان ،تؤدي إلى حتيد الصياغة
وبالتالي املوافقة علي املوازنة وإقرارها ،األمر الذي يضع مصالح االحزاب السياسية على حساب االحتياجات املجتمعية
ودوائرها االنتخابية .وعليه فإن املشاركة املباشرة للمواطنني يف عملية صياغة املوازنة تزيد من شرعيتها و تعزز مبادئ
الدميوقراطية واملشاركة املجتمعية والسياسية.
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 .بحتسني املساءلة واإلدارة:
وهذا يعني حتسني حق املواطنني يف الوصول إلى املعلومات املالية أو صياغة املوازنة العامة اخلاصة باحلكومة الذي من
شأن منعه تكوين تصورات خاطئة من قبل املواطنني حول عجز احلكومة عن حل مشاكلهم واتهامها بالفساد بسبب عدم
إشراك املواطنني يف عملية مناقشة املوازنة وحرية وصولهم إلى املعلومات املالية بسهولة .لذا بات من املهم ايجاد آلية
حوار تشاركية بني املجتمع واحلكومة ملناقشة بنود املوازنة وحتقيق املفاضلة لالستخدام األمثل للموارد العامة والشحيحة
املتوفرة مقابل ما ميكن حتقيقه من االستثمارات االستراتيجية العاجلة.
 .تاحلد من اإلقصاء االجتماعي والفقر:
عادة ما يتم وضع املوازنات احلكومية يف معزل عن مشاركة املواطنني واملجتمع ملبررات عديدة منها صعوبة وضعها وفهمها
ومناقشتها مع املواطنني متبعني بذلك مدرسة القطاع العام التقليدية يف صياغة املوازنات ولذا فهي بالتالي لن تعكس
مبادئ الشفافية واحملاسبة وستولد سوء فهم شعبي جتاه اقصائهم عنها.
فمث ً
ال سوء الفهم حول كيفية جمع الضرائب يقوض عملية االمتثال ويزيد من اتهام احلكومة بهدر املال العام .ويف نفس
السياق ميكن لهذا النقص املتعمد بالشفافية أن يسعى إلخفاء األولويات احلقيقية ومضمون املوازنة و الضعف باألداء.
تعتبر عملية إشراك املواطنني يف وضع املوازنات احلكومية مهمة جدا حيث أنها تساعدهم على فهم أكبر لكيفية وأسباب
وراء زيادة جمع الضرائب ،فضال عن زيادة إدراكهم بكيفية صياغة املوازنات العامة وطرق تنفيذها.
 .ثزيادة الثقة بني احلكومة واملجتمع:
ويتم ذلك من خالل تعزيز املمارسات الدميقراطية التي من شأنها زيادة الثقة بني احلكومة واملجتمع أكثر بطريقة منهجية
ومثالية .ولكن يف ظل فشل احلكومة يف إشراك املجتمع يف صياغة املوازنات العام وتفضيل املساومة بني السلطتني
التنفيذية والتشريعية ،ووضع املصالح السياسية واحلزبية على حساب وأولويات املجتمعات ،تظهر احلاجة املاسة لفتح
خط حوار بناء بني احلكومة واملواطنني لتفعيل دورهم يف املشاركة املباشرة للمواطنني واملجتمعات يف عملية صياغة
املوازنة العامة لزيادة شرعيتها.
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كيف يمكن تنفيذ الموازنة التشاركية؟
إن التنوع يف منهجيات املوازنة التشاركية على املستوى احمللي والوطني يوضح طرق تنفيذها وتطبيقها على نطاق واسع .ومن املمكن
حتديد بعض اآلليات واملبادئ املشتركة لتنفيذها دون اعتماد منهجية واحدة فقط.
فيما يلي بعض من هذه املنهجيات الذي سيتم التطرق له الحقا:
 .أاملنهجية التشاركية:
تنظم احلكومة املوازنة التشاركية سنوياً أو على مدار سنوات متعددة ويتم تنفيذها على مراحل كما هو مبني بالرسم التالي الذي
يستعرض تفاصيل دورة املوازنة التشاركية:
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•االجتماعات اإلقليمية العامة :تبدأ دورة العملية التشاركية عادة مع االجتماعات اإلقليمية العامة والتي يتخللها جلسات
استماع علنية يف أقسام الوحدات اإلدارية اإلقليمية لتحقيق التشاركية مع املجتمع .يهدف استخدام هذه االجتماعات
من قبل ممثلي احلكومة إلى إعالم املواطنني حول القواعد واإلجراءات الواجب توفرها الستكمال املعلومات عن مراحل
حتضير املوازنة احلالية ،وتبادل املعلومات حول أولويات احلكومة وتوقعات املواطنني .ويتم تنظيم جولة اخرى من
االجتماعات لتمكني املواطنني من حتديد أولوياتهم وانتخاب املندوبني لتمثيل همومهم يف مجلس املوازنة التشاركية .كما
وجتتمع املؤسسات األهلية ومنظمات املجتمع املدني بشكل مستقل لزيادة الوعي وإلعالم املواطنني حول أنشطة املوازنة
التشاركية والتعبئة التشاركية حول أولويات املجتمع.
•اجتماعات مجلس املوازنة التشاركية :يتم تشكيل املجلس من مندوبني منتخبني ميثلوا املجتمع باإلضافة إلى ممثلي
احلكومة .ويعكف املجلس على حتديد املعلومات والتفاوض على جميع األولويات املقترحة خالل االجتماعات اإلقليمية،
وخلق مقترح توافقي للموازنة التشاركية .هذا وقد تساعد هذه اخلطوة يف بناء قدرات املواطنني املشاركني باملجلس
ليصبحوا أكثر دراية ومعرفة بكيفية إدارة اإلنفاق العام وتعزيز مهاراتهم حلل النزاعات .كما ويطلب منهم القيام بزيارات
ميدانية لتفقد جميع األولويات وإلدراجها مبسودة املوازنة التشاركية ويف املوازنات .وبذلك تتحمل احلكومة عبء دراسات
اجلدوى الفنية واملالية لكل مقترح.
•اجتماعات املجلس التشريعي :بعد سلسلة من املداوالت واملناقشات ،يقوم املجلس التشريعي بعرض ومناقشة املوازنة
للتصويت واملوافقة عليها وثم يتم إقرارها .ويرافق العملية التشريعية حشد وتعبئة مجتمعية قوية للتأكد من أن بنود
املوازنة النهائية والتي أقرها املجلس التشريعي تعكس متاماً مداوالت مجلس املوازنة التشاركية وتلبي طموحات املجتمع.
 .بتخصيص املوارد وحتديد األولويات لالستثمارات:
يتم حتديد النسبة املئوية من إجمالي املوازنة التي سيتم التداول فيها ،وعادة ما ترافق املوازنة التشاركية ،موازنة أخرى
تعرف باستثمار رأس املال والذي حتدد آليات تغطية املديونية وغيرها من املوارد الواردة للحكومة من شراكات القطاعني
العام واخلاص واجلهات املانحة.
وعادة ما يتم وضع معايير محددة لتخصيص املوارد ولضمان العدالة يف عملية توزيع املوازنة والتي تعتمد على ثالثة معايير
أساسية هي:
1 .1حجم السكان.
2 .2مؤشرات قياس إمكانية الوصول إلى اخلدمات والبنية التحتية.
3 .3ترتيب األولويات احملددة من قبل املواطنني.
يعطي اجلدول التالي يعطي مثال على صيغة أهمية الثقل/الوزن لتوزيع موارد موازنة استثمار رأس املال.
حجم السكان باملنطقة
اهمية ( -ثقل /وزن )2 -

الوصول إلى اخلدمات والبنية
التحتية
اهمية ( -ثقل /وزن )4 -

ترتيب األولويات
اهمية ( -ثقل /وزن )5 -

أكثر من  4 = 90،000نقاط

أكثر من  4 = %76نقاط

األولوية االولى =  4نقاط

 3 = 90،000 - 45،001نقاط

 3 = %75.99 - %51نقاط

األولوية الثانية =  3نقاط

 2 = 45،000 - 25،000نقاط

 2 = %50.99 - 15نقاط

األولوية الثالثة =  2نقاط

أقل من  1 = 25،000نقطة

 1 = %14.99 - 0.01نقطة

األولوية الرابعة =  1نقطة
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 .تاالتصال والتواصل /بناء القدرات:
تؤثر استراتيجيات االتصال والتواصل الفاعل والوصول إلى املعلومات وبناء القدرات بشكل كبير و مباشر على نوعية
املشاركة وعلى النجاح الشامل لعملية املوازنة التشاركية .حيث يشكل املواطنني املطلعني على العملية مفتاح النجاح لعملية
املوازنة التشاركية .كما ميكن استخدام أساليب إبداعية يف عملية تسويق املوازنة وتزويد املواطنني بفهم أفضل لعملية
الوازنة والوضع املالي ،وذلك من خالل االستعانة بحمالت اعالمية توعوية منتظمة و الصحافة احمللية و النشرات
وامللصقات و املؤسسات العامة وغيرها .ويف نفس الوقت ،يتوجب علي مسؤولي احلكومة أن يكونوا مستعدين لتنسيق
ودعم وتسهيل هذه العملية على نحو فعال وذلك بتوفير معلومات سهلة الوصول إليها وموثوق بها وبحسب الطلب.
 .3ما هي الموارد المطلوبة؟
إن تنفيذ املوازنة التشاركية بدرجة عالية من التطور واملهنية قد يعود باألثر االيجابي واملنفعة على املجتمع بشتى شرائحه .فحمالت
التوعية واالتصال والتواصل مهمة ج ًدا وال بد منها رغم محدودية املوارد البشرية واملالية والتقنية املتوفرة و ال بد من مأسسة
العملية ونشر معلومات موثوقة عن توقعات املوازنة وكيفية تنفيذها وحول األنشطة املقترحة والنتائج املتوقع حتقيقها .وعليه تتضح
لنا فوائد عديدة عند استخدام منهجية املوازنة التشاركية ومن أهمها:
1 .1احلد من الفقر واالندماج االجتماعي بحيث أنها تعزز إعادة توجيه املوارد العامة نحو األحياء األكثر فقرا وتزيد فرص
احلصول على اخلدمات واملنافع العامة من قبل املجموعات املهمشة.
 2 .2التمكني ،ومن خالل زيادة اإلصغاء لصوت الفقراء والفئات املهمشة من خالل توفير احلوافز إلشراك وتعبئة املجتمع
املدني والتشاركية بالعمل ،ميكن أن حتسن الظروف واملعايير وشبكات االمن الغذائي التي متكن العمل اجلماعي وتعزز
رأس املال االجتماعي.
3 .3تعزيز املساءلة االجتماعية بحيث تصبح احلكومات أكثر استجابة الحتياجات املواطنني .فاملوازنة التشاركية تسهل الشفافية
ومشاركة املواطنني يف كيفية تخصيص املوازنات وتنفيذها.
4 .4التميز يف إدارة التخطيط حيث أن املوازنة التشاركية تساهم بشكل غير مباشر يف حتسني القطاع والتخطيط اإلقليمي
وإدارة االستثمارات العامة وتقدمي اخلدمات .كما وميكن لها أن تساهم يف زيادة فعالية االمتثال الضريبي عن طريق زيادة
وعي وفهم اجلمهور حاجة احلكومة من زيادة عائدات الضرائب ورسوم التحصيل ملساعدتها على كيفية االستخدام األمثل
للموارد الشحيحة واملتوفرة.
5 .5تعزيز املصداقية باحلكم عن طريق زيادة الشفافية وفهم اجلمهور للوضع املالي الفعلي للحكومة وكيفية توزيع املوارد
الشحيحة والنادرة مقابل االحتياجات الكبيرة لإلنفاق .وبإمكان مثل هذه التوجهات أن تقلل من انعدام الثقة باحلكومة.
 .4التحديات:
على الرغم من أنه مت نشر املوازنة التشاركية على نطاق واسع ،إال أن هناك عدد من التحديات التي تواجهها احلكومات عند
تنفيذها و البد من التعامل معها بعناية مثل:
1.1رفع سقف التوقعات ملستويات زائفة :عندما ال متارس احلكومة دورها مبصداقية ومسؤولية عالية وتقدم معلومات مالية
زائفة أو عندما ال تنجح يف تقدمي توقعات املوازنة الصحيحة وتكون احتياجات املواطنني كبيرة واحلكومة غير قادرة على
تلبية طلباتهم بتحسني اخلدمات ،تقوم احلكومة بتغطية فشلها من خالل رفع سقف التوقعات لسد احتياجات املواطنني
مما يوقعها بتهم الفساد وهدر املال العام وتصبح غير قادرة على تنفيذ التشاركية بالعمل بسبب سوء إدارتها املالية مما
يخلق التوترات التي قد تقوض الشفافية واالستدامة ككل.
2.2نوعية املشاركة :غالباً ما تعتبر مشاركة الفئات األكثر تهميشا وطبقات متوسطي الدخل واألوساط األكادميية يف املوازنة
التشاركية حتد ًيا كبيراً .فباستطاعة الطبقات املتوسطة والقطاع اخلاص الوصول إلى اخلدمات العامة وبالتالي ال يوجد
قيمة اضافية ملشاركتهم يف أنشطة املوازنة التشاركية .أما الفئات املهمشة االخرى ،فهي تواجه مشاكل تكلفة مشاركتهم
العالية يف املوازنات التشاركية وخاصة فيما يتعلق بالوقت واجلهد املطلوب ومصاريف التنقل؛ هذه بعض االسباب التي
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حتدد الفوارق املعرفية التي تؤثر على نوعية املشاركة واملساواة يف حتديد أولويات املوازنة النهائية.
3.3جتنب محاولة استقطاب املجتمع املدني :إن استقاللية منظمات املجتمع املدني ميكن أن تشكل حتدياً كبيراً للموازنة
التشاركية إذا مت استخدامهم لزيادة احملسوبية لتمرير دعمهم من خالل وعود تقطع لهم باملوازنة.
4.4اإلفراط يف قدرة احلكومة :حتتاج احلكومة الستثمار كبير باملوارد والوقت لتنظيم أنشطة املوازنات التشاركية وتوفير
املعلومات عنها .إال أن العديد من املؤسسات احلكومية ويف كثير من االحيان تفتقر لهذه القدرات واملوارد وبالتالي تكون
غير قادرة على االضطالع بشكل تفصيلي على األنشطة املقترحة باملوازنة.
5.5التوتر مع املندوبني واملمثلني املنتخبني :كثيراً ما يعرب األعضاء املنتخبني باملجلس التشريعي عن خشيتهم من فقدان
قوتهم كممثلني للشعب خالل التحضير للموازنة وبالتالي يصبح دورهم بعملية وضع املوازنة العامة مجرد إجراء شكلي.
6.6االستدامة :بعد أن يتم االستجابة ملطالب املواطنني ،تقل نسبة املشاركة املجتمعية يف اعداد املوازنات كما وأن التغيرات
السياسية يف اإلدارات احلكومية املختلفة ميكن أن تتحمل عبء تعطيل عملية املوازنة التشاركية وخاصة عند حتويلها ألداة
سياسية يطغى فيها مصلحة احلزب على املصالح العامة للمواطنني.
 3.٤.2تحليل الموازنة المستقلة:
 .١نظرة عامة:
تهدف منظمات املجتمع املدني واملنظمات املستقلة األخرى يف تنفيذها لتحليل املوازنة املستقلة إلى التأثير على تخصيصات
املوازنة العامة وجعلها اكثر شفافية .حيث أن حتليل املوازنة هو مجال جديد ومتزايد للنشاطات التي تقوم بها منظمات املجتمع
املدني والتي تدعم التواصل والتحالفات فيما بينها.
 .٢الهدف والغاية:
هناك فوائد كثيرة ميكن االستفادة منها عند حتليل املوازنات العامة ،ومنها ما يلي:
 .أحتسني تبادل املعلومات والفهم العام للموازنة العامة :تساعد مثل هذه التحليالت على إزالة الغموض عن لغة عالية
التقنية من املوازنات الرسمية مما يزيدها مصداقية وشفافية.
.بالتأثير على مخصصات املوازنة :يساعد إطالع املواطنني على األثار املترتبة ملخصصات املوازنة وكيفية توزيعها على
القطاعات على حياتهم اليومية وبالتالي يساعد يف تعبئة الرأي العام للضغط من أجل حتقيق املزيد من املساواة يف
مخصصات املوازنة على جميع شرائح املجتمع.
.تحتسني استهداف األموال للفئات الضعيفة ،مبن فيهم النساء واألطفال :حتليل املوازنة املستقلة ميكن أن يساعد على
تخصيص االموال لتمكني الفئات الضعيفة من خالل إبراز وتلبية احتياجاتهم وهمومهم عن كثب.
.ثبدء املناقشات حول آثار محددة من مخصصات موازنة القطاع :ميكن أن تساعد يف حتسني فعالية وكفاءة اإلنفاق العام
عن طريق املفاضلة مما يساعد يف حتقيق االستخدام األمثل للموارد الشحيحة.
 .ج التأثير على سياسات حتصيل اإليرادات :من خالل حتليل أثر الضرائب واإلصالح الضريبي على الفئات املختلفة يف
املجتمع واملساعدة مبزيد من اإلنصاف يف حتصيل اإليرادات العامة.
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 .٣كيف يتم تنفيذها؟
ميكن استخدام مجموعة متنوعة وواسعة من التحاليل ولكن نوعية التحليل الفني أمر بالغ األهمية لذا البد من خلق توازن ما بني
إنتاج حتليالت شاملة ومعقدة وبني إصدار مذكرات مفيدة ومختصرة تساعد املعنني من فهمها بسهولة.
وعليه ينطوي حتليل املوازنة املستقلة عموماً على التالي:
 .أبناء املهارات لفهم وحتليل املوازنة:
القدرة على فهم وحتليل املوازنة هو شرط أساسي يف إجراءات العمل .وقد يفتقر البعض لهذه املهارات مما يترتب عليها
جهود محددة لبناء املهارات الالزمة ملعاجلة مختلف التحديات واإلجراءات ،مبا يف ذلك التدريب وتطوير أدلة ومواد تدريبية
خاصة .لذا من الضروري تدريب مجموعة كبير من ممثلي منظمات املجتمع املدني التي ميكن أن تزيد من حشد املهارات
التحليلية املطلوبة من داخل املجتمع املدني .كما وميكن أن يتوسع نطاق الفئة املستهدفة للتدريب ليشمل فئات أكثر مثل
البرملانيني والصحفيني وغيرهم من أصحاب املصلحة.
ميكن تنمية القدرات من خالل األنشطة الرئيسية التالية:
1.1الدليل اإلرشادي للموازنة :عادة ما يشتمل هذا الدليل على:
 .أمقدمة يف املكونات العامة األساسية ودورة املوازنة
.بمناقشة مضامني القضايا الرئيسية باملوازنة
.تعرض آللية اتخاذ القرار باملوازنة
2.2التدريب على املوازنة :يساعد التدريب يف مجال حتليل املوازنة على زيادة عدد املراقبني املطلعني عليها من املجتمع
املدني .ويهدف التدريب إلى حتسني فهم عملية إعداد املوازنة برمتها ومحددات القطاعات فيها والتخصيصات
اإلدارية واجلغرافية ملضامينها وغيرها من األقسام الفرعية ذات الصلة باملوازنة .كما وميكن أن يشارك بالتدريب
فئات مختلفة تضم برملانيني وصحفيني كما ذكر سابقاً .ميكن أن يستخدم الدليل اإلرشادي مادة أساسية للتدريب.
 .٤التحليل:
 .١حتليل مخصصات املوازنة وأولويات احلكومة املعلنة:
يف كثير من األحيان ،ال تتطابق مخصصات املوازنة مع أولويات احلكومة املعلنة .وعليه يصبح حتليل املوازنة من اآلليات املهمة
التي تساعد يف توضيح البنود وتخصيص املناقشات البرملانية/التشريعية على تباينات املوازنة من خالل تسليط الضوء عليها
وتوفير حتليل مفصل لها أمام اجلان البرملانية والتي تفتقر عادة إلى القدرة للقيام بذلك.
ومن هنا ميكن استخدام حتليل بنود املوازنة ومخصصاتها لعرض احلقوق وااللتزامات االجتماعية واالقتصادية من خالل االجابة
على االسئلة التالية:
•التحقيق يف االلتزامات القانونية املراعية للحقوق االجتماعية واالقتصادية
 -ما هي االلتزامات املنصوص عليها يف املواثيق واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها احلكومة؟ -وما هي املواد التي نص عليها الدستور؟•حتليل وفاء احلكومة بالتزاماتها
 -ما هي مخصصات احلكومة لبرامج معاجلة احلقوق االجتماعية واالقتصادية؟ -هل هناك متييز يف مخصصات احلكومة لبرامج معاجلة احلقوق االجتماعية واالقتصادية؟ - -هل مت متييز هذه التخصصات على أساس العرق ،اجلنس ،العمر ،الصحة أو املوقع اجلغرايف؟
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 -هل تستهدف املخصصات املجتمعات األكثر فق ًرا؟ .٢حتليل التوجهات يف بنود املوازنة على مر الزمن:
حتليل التوجهات يف بنود املوازنة يوضح التزام احلكومة على مر الزمن من امكانية معاجلة وحل املشاكل يف قطاع معني مثل
التخفيف من نسبة الفقر وغيرها.
 .٣حتليل بنود املوازنة واملخصصات ملختلف الفئات واملناطق اجلغرافية والقطاعات:
ميكن استخدام أداتني من األدوات التحليلية الهامة وهما:
أ .حتليل معدل ومقدار املنفعة ،والذي ينظر يف توزيع النفقات احلكومية ويتابع إلى أي مدى يصل اإلنفاق العام يف القطاعات
االجتماعية املختلفة إلى الفقراء .تعتمد طريقة االحتساب عن طريق البحث يف التكلفة املتوقعة لزيادة الدخل لو مت دفع ثمن
اخلدمات احلكومية املستخدمة.
يقسم حتليل معدل املنفعة واإلنفاق العام إلى أربع خطوات:
1.1تقدير رزمة اإلعانات :وتعرف بإجمالي اإلنفاق احلكومي على خدمة معينة مقسو ًما على عدد مستخدمي هذه اخلدمة
(على سبيل املثال :تقدير مجموع اإلنفاق على التعليم االبتدائي مقابل عدد االطفال الذين التحقوا بالتعليم االبتدائي).
عادة ما يتم احلصول على هذه املعلومات من احلكومة أو مزود اخلدمة.
2.2حتديد املستخدمني :عادة ما يتم احلصول علي معلومات عن مستخدمي اخلدمة من املسوح امليدانية واألسرية.
شيوعا هو الذي يعتمد على مستويات الدخل (التجميع الكمي)،
3.3تقسيم املستخدمني إلى مجموعات :التجمع األكثر
ً
والذي يظهر ما إذا كان التوزيع تقليدي؛ مبعنى آخر ،يعرض إذا كان مستخدم خدمة معينة هو مستفيد يف فئات الدخل
العليا أو من فئات الدخل السفلى .كما وميكن تقسيم التجمعات إلى مجموعات أخرى ذات الصلة مثل املجموعات
السياسية والتي تشمل املستخدمني يف منطقة او موقع ريفي/حضاري و املستخدمني بحسب رب األسرة أو العرق أو
اجلنس ...الخ.
4.4حتليل االحتساب باعتماد اإلنفاق األسري :تتكبد األسر النفقات ،يف بعض األحيان ،للوصول إلى اخلدمات احلكومية
املدعومة مما يضفي مزيد من التبصر يف مدى التفاوت باإلنفاق يف قطاع معني.
مالحظة :عند حتليل وتفسير معدل املنفعة يف اإلنفاق العام:
 -ينبغي أن تؤخذ خصائص السكان الدميوغرافية يف االعتبار. -يجب استخدام النوع االجتماعي يف حتليل اإلنفاق العام .تكشف هذه التقنية اإلنفاق العام يف برامج معينة وبياناتاملسوح األسرية كما تكشف كيفية واّلية توزيع النفقات بني النساء والرجال الشباب.
ب .حتليل معدالت الضرائب :ينظر من خالل هذا التحليل على توزيع العبء الضريبي ،مبا يف ذلك الضرائب غير املباشرة التي
عادة ما تكون أقل حتق ًقا من الضرائب املباشرة (مثل ضرائب الدخل واملمتلكات) .وميكن أن يكون للسياسات الضريبية تأثيراً
هاماً على إعادة التوزيع مبا مياثلها يف احلجم وصوالً إلى اآلثار املدروسة لنفقات القطاع االجتماعي األكثر شيوعاً .يف حني أن
حتليل معدل املنفعة يدرس كيفية توزيع املنافع املالية يف النفقات العامة ،يستمر حتليل معدالت الضرائب يف توزيع األعباء املالية
لدفع النفقات العامة .حيث يعد حتليل معدالت الضرائب من األدوات املهمة لتحليل األثر املالي املتوقع من اإلصالح الضريبي.
هذا النوع من التحليل يساهم يف التركيز على حصة الضرائب التي تدفعها فئات الدخل املختلفة وتشمل البيانات املطلوبة ما يلي:
1 .1ما هو املعيار/املتغير الذي يحدد املجموعات؟
2 .2تقدير معدل الضرائب التي تدفعها كل مجموعة .يعد املسح األسري التمثيلي هو املصدر األكثر شيوعاً على الصعيد
الوطني الذي يساهم بهذه البيانات مثل مسح قياس مستويات املعيشة أو دخل األسرة ومسح معدل اإلنفاق.
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ت .نشر املعلومات :غالباً ما تصاغ املعلومات عن مكونات وبنود املوازنة الرسمية بلغة فنية وتقنية يتعذر فهمها.وعليه ،فإن أحد
أهم املساهمات التي يقدمها حتليل املوازنة املستقلة ،هو شرح املوازنة من خالل نشرات مختصرة لبنود املوازنة يفهمها الشخص
العادي ليتمكن من تقييم أثر املخصصات على القطاعات املختلفة.
إن اعتماد أسلوب مناسب للتواصل ونشر املعلومات بشكل فاعل يجعل زيادة املشاركة يف عملية وضع املوازنة ممكنة .فاملعلومات
يجب أن تصاغ بشكل صحيح للفت انتباه واهتمام اجلمهور املستهدف ،سواء كانوا مواطنني أو برملانيني او مسؤولني حكوميني
كبار .كما ميكن إشراك وسائل اإلعالم لنشر وتوفير املعلومات وغال ًبا ما يتضمن ذلك توفير تدريبهم من أجل تفسير واإلبالغ
عن محتويات املوازنة.
ث .بناء حتالفات/االنخراط يف ائتالفات :يعتبر بناء التحالفات واالئتالفات عنصراً هاماً يف االستراتيجية الناجحة للتأثير على
املوازنات احلكومية .كما يزيد بناء التحالفات بني منظمات املجتمع املدني النفوذ السياسي لتجنب االزدواجية بالعمل وخاصة
عندما يستعان بخبرات وتخصصات منظمات املجتمع املدني الضليعة بالفعل يف هذا املجال.
ميكن املشاركة يف بناء التحالفات والشبكات مع املسؤولني املعنيني بالتوجهات اإلصالحية احلكومية والبرملانيني وأيضاً وسائل
اإلعالم واجلهات املانحة .كما يكن لهيئات الرقابة الوطنية املستقلة مثل املؤسسات الرقابية أو مكاتب ديوان املظالم أن تكون
حلفاء أقوياء فيها .كما ميكن للتحالفات مع أعضاء البرملان فتح األبواب أمام منظمات املجتمع املدني للمشاركة الفاعلة يف
مناقشات املوازنة.
 .٥ما هي املوارد املطلوبة؟
حتليل املوازنة املستقلة يتطلب مهارات حتليلية عالية وفهم دقيق للمفاهيم التقنية والفنية املستخدمة يف صياغة املوازنات والتي
ميكن تطويرها تدريجياً من خالل دراسة وتتبع دليل املوازنة.
 .٦الفوائد احملتملة:
 .أزيادة الشفافية يف عملية إعداد املوازنة.
 .بتعزيز دور املجتمع املدني يف دعم املوازنة.
 .تتشجيع استهداف مخصصات املوازنة للفئات املختلفة وأهمها القطاعات املهمشة.
 .ثتشجيع زيادة التوزيع العادل يف اإلنفاق العام.
 .٧التحديات
 .أالوصول غير املتكافئ إلى املعلومات مما يحيد صياغتها لتشمل كل شرائح املجتمع.
 .بخبرة قوية ومعرفة يف حتليل املوازنة غالباً ما تكون غير متوفرة على صعيد منظمات املجتمع املدني.
 .تعدم وجود متابعة من جانب احلكومة على توصيات حتليل املوازنة املستقلة.
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 3.٤.3تتبع مسوح النفقات العامة:
1.1نظرة عامة:
يساعد تتبع مسوح النفقات العامة يف تعقب كمية وحجم تدفق األموال العامة املخصصة من املوارد مقابل ما قد وصل
فع ً
ال إلى الفئات املستهدفة .فاملسح يجمع املعلومات عن إجراءات التحويالت املالية واملبالغ احملولة وتوقيت املوارد املفرج
عنها مما يسلط الضوء على كيفية استخدام واإلساءة باستخدام املال العام.
2.2الغاية والهدف:
إن الغاية من استخدام تتبع مسوح النفقات العامة هو اآلتي:
•جمع أدلة على التجاوزات يف نقل وحتويل األموال ومن ثم مراقبة الفساد.
•الكشف عن التأخير يف حتويل االموال.
•حتديد االختناقات البيروقراطية يف تدفق املوارد لتقدمي اخلدمات.
كما ميكن استخدام بيانات تتبع مسوح النفقات العامة ألهداف متعددة وهي:
•ميكن أن تكون مبثابة أداة تشخيصية بسيطة يف غياب بيانات إدارية أو مالية موثوق بها.
•إنه من املمكن توفير بيانات عن الدراسات التحليلية على احلكم ،وفعالية التكاليف .فبالرغم من شحة هذه املعلومات
والبيانات ،إال أنها تكون مصدراً قيماً للمعلومات على تقدمي اخلدمات.
3.3كيف يتم تنفيذها؟
توضح اخلطوات التالية منهجية تنفيذ تتبع مسوح النفقات العامة:
•حتديد اخلدمات التي يتم تعقبها و نطاق وحجم هذا اجلهد.
•تقييم دقيق للخصائص املختلفة التي ميكن أن تؤثر على نتائج املسح قبل الشروع يف التصميم وأخذ العينات منه .
•التحضير للبدء بالعمل الفعلي ،مبا يف ذلك تدريب االشخاص الذين سيقومون بإجراء الدراسات املسحية.
•تصميم منوذج املسح (صيغه وشكله) و جمع وحتليل البيانات.
•حتديد القنوات والفئات املستفيدة من املسح.
•مناقشة النتائج مع املواطنني وصناع السياسات ملناقشة النتائج واتخاذ أي إجراءات تصحيحية الزمة اعتما ًدا على
نتائج املسح األساسية.
4.4ما هي املوارد املالية املطلوبة؟
•تشمل النفقات الرئيسية اخلدمات إلعداد االستبيان ،والتنفيذ الفعلي للمسح وجتميع البيانات وحتليلها.
•تشمل تكلفة نشر املعلومات وتكلفة تعبئة وحشد مجموعات من املواطنني لالنخراط بنشاطات تسهم يف حتسني نوعية
اخلدمة.
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5.5الفوائد احملتملة:
من الفوائد احملتملة ما يلي:
•يفيد يف فهم املشاكل يف تنفيذ امليزانية وتقدمي اخلدمات.
•يوفر بيانات من وجهات نظر متعددة ،وغير تقليدية ،وهو أمر مهم وغير متوفر عادة من املسوح والدراسات االستقصائية
التقليدية البسيطة.
•يعالج الفجوة الناجمة عن نسيان وجهات نظر القائمني على املسح.
•يحقق املصداقية التي ال ميكن الوصول إليها من خالل الدراسات ومراجعات للعينات الصغيرة وذلك لشمولية نطاق
مسوح تتبع اإلنفاق.
•مسح تتبع اإلنفاق العام ميكن ان يحقق يف صحة البيانات اإلدارية (املالية واملخرجات) كما ميكن أن يوفر أساسا لرصد
التغيرات مع مرور الوقت.
•توفر مسوحات تتبع اإلنفاق العام بيانات للبحوث التي ميكن أن حتسن فهم محددات الفساد أو سوء تقدمي اخلدمات.
•إن عملية تصميم وتنفيذ املسح هي مفيدة لفهم الترتيبات املؤسسية واإلجرائية لتنفيذ املوازنة وتقدمي اخلدمات.
6.6التحديات واملشاكل:
• ال تقدم املسوحات إجابات على كل القضايا الهامة مثل:
 -املخصصات بني وداخل القطاعات. -ميثل ربط هذه املسوحات مع النتائج حتدياً كبيراً يصعب قياسه. -يبقى حتليل املوازنة وحتليل اآلثار االجتماعية أدوات هامة توفر بيانات إضافية قد ال يتم التقاطها من خالل مسوحتتبع اإلنفاق العام.
•يجب أن تسهم املسوحات باستكمال البيانات واملعلومات بدالً من أن حتل مكانها.
•توفر املسوح البيانات واملعلومات ولكن ليس بالضرورة أن تؤدي إلى منهجية عمل وإحداث تغيير.
• ال يوجد استمرارية لها حيث يجب أن يكون هناك استمرارية مع اجلهود الرامية إلى تعزيز املؤسسات والنظم اإلدارية
والروتينية فيها.
•ميكن أن يكون االرتباط مع املجتمع املدني وأصحاب املصلحة احملليني اآلخرين من الصعب حتقيقه ،لذلك فمن املهم
استخدام نتائج املسوح لتعزيز الشفافية وآليات املساءلة احمللية.
•صعوبة احلصول على بيانات نوعية يف بعض األحيان.
 3.٤.4تقييم ومتابعة األداء التشاركي:
سوف يتم التطرق يف هذا الدليل إلى ثالثة طرق شائعة تستخدم يف تقييم ومتابعة األداء التشاركي:
 .أبطاقات تقرير املواطنني.
 .ببطاقات األداء املجتمعي.
 .تالتدقيق االجتماعي.
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أ .بطاقات تقرير المواطنين ()Citizens Reporting Cards-CRC
1.1نظرة عامة:
بطاقات تقرير املواطنني هي مسوحات تشاركية تتلمس التعليقات والتغذية الراجعة للمستخدمني على أداء اخلدمات
العامة ،كما وتعزز إلى حد كبير املساءلة العامة من خالل التغطية الواسعة لوسائل اإلعالم ومناصرة املجتمع املدني الذي
نوعا ما يف نهجها وتصميمها ونتائجها اعتماداً على الغرض املرجو من هذه العملية .ومع
يرافق هذه العملية .وهي تختلف ً
ذلك ،فإن بطاقات تقرير املواطنني عموماً تشرك عنصران أساسيان ذات صلة:
 .أجمع بيانات املسح الكمي والنوعي على اخلدمات العامة.
 .بزيادة الوعي واملناصرة على نطاق واسع معتمدة أساساً على نتائج املسوح وميكن أن يتم ذلك على املستوى احمللي
وعلى النطاق الوطني.
يتم تصميم بطاقات تقرير املواطنني على املعاينة املستمرة ورصد واألهداف وتوفر التغذية الراجعة من مستخدمي الهيئات
العامة عن جودة وكفاية اخلدمات املقدمة متاماً مثل بطاقات األداء املجتمعي .ميكن استخدام بطاقات تقرير املواطن كما
يلي:
•أداة للمساءلة حول الثغرات يف تقدمي اخلدمات وجودة هذه اخلدمات.
•أداة متابعة ورصد لتتبع التغيرات يف جودة اخلدمة مع مرور الوقت.
•أداة ملكافحة الفساد ،وفضح التكاليف اخلفية (مبا يف ذلك مدى الرشاوى واملدفوعات غير الرسمية).
2.2الغاية والهدف:
تستخدم بطاقات تقرير املواطنني ملعرفة توقعات املستخدمني من جودة اخلدمات يف الوقت الذي يكون رضا اجلمهور من
تلك اخلدمات غائباً .فمن خالل جمع ونشر ردود فعل اجلمهور ،تبقى بطاقات تقرير املواطنني مبثابة وسيلة مفيدة ميكن
للمواطنني من خاللها ،وبشكل جماعي ،اإلشارة مبصداقية حول أداء احلكومة وجودة اخلدمات العامة وحشد اجلهود
والدعوة من أجل التغيير.
3.3كيف ميكن تنفيذ ذلك؟
قد تختلف منهجيات العمل ضمن بطاقات تقرير املواطنني وذلك بحسب احلاجة .هناك محددات أساسية للعملية تبدء
بتوفير القدرات التقنية احمللية لتطوير االستبيانات ،وإجراء املسوحات وحتليل النتائج .إال أن هناك بعض اخلطوات
األساسية التي تنطبق على جميع منهجيات العمل ضمن بطاقات تقرير املواطنني وهي:
 .أاتخاذ قرار بشأن اخلدمات التي سيتم تقييمها.
 .بحتديد نطاق العمل واجلهات الرئيسية التي ستشارك بالعملية.
 .تتصميم االستبيانات بطريقة يسهل على املواطنني العاديني فهمها.
 .ثتقييم دقيق للواقع الدميوغرايف والختيار العينة واحلجم املناسب للمسح.
 .جتوعية املشاركني باملسوح للغاية والهدف املنشود من االستقصاء يف هذه العملية.
 .حتوفير التدريب الالزم لألفراد الضالعني يف إجراء املسح.
 .خحتليل البيانات :جتميع وحتليل الردود على االستبيانات.
 .دنشر النتائج.
 .ذمأسسة عملية توفير ردود فعل املواطن (التغذية الراجعة) ملقدمي اخلدمات على أساس دوري.
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4.4ما هي املوارد املالية املطلوبة؟
تشمل التكاليف الرئيسية املرتبطة ببطاقات تقرير املواطنني ما يلي:
 .أتكاليف إعداد االستبيان.
 .بتكاليف التنفيذ الفعلي للمسح وجتميع البيانات وحتليلها.
 .تتكاليف نشر املعلومات.
 .ثتكاليف حشد ومناصرة مجموعات املواطنني لالنخراط بنشاطات تعمل على حتسني األداء ونوعية اخلدمات املقدمة.
5.5الفوائد احملتملة
•تقييم خدمة واحدة بعينها أو العديد من اخلدمات يف وقت واحد.
•ميكن جمع التغذية الراجعة من عدد كبير من املواطنني إذا مت اختيار العينات بشكل حذر.
•ال تتطلب بذل مجهود كبير لتعبئة املواطن وتوعيتهم للبدء بالعملية ألن العملية التي تستخدمها هي فنية وتقنية بحتة.
•ميكن مقارنة التوقعات يف حتسن اخلدمات وذلك بالنظر يف جودة اخلدمة مع مرور الوقت أو عبر مختلف املؤسسات
العامة املشاركة يف تقدمي اخلدمات.
6.6التحديات
تتطلب بطاقات تقرير املواطنني:
•العمل على استراتيجية مدروسة للمسوح بحيث تقوم باحلصول على التغذية الراجعة وردود فعل املواطنني لتدارك
نقاط الضعف والتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها
•يكون من الصعب تصميم وتنفيذ مسوح بطاقات تقرير املواطنني يف املواقع اجلغرافية التي تفتقر إلى القدرات الفنية
والتقنية العالية
•قد ال ينعكس معيار جودة اخلدمة يف نتائج املسح بشكل صحيح إذا كان هناك خطأ يف اختيار العينات.
ب .بطاقات األداء المجتمعي ()Community Score Cards-CSC
1.1نظرة عامة:
تهتم بطاقات األداء املجتمعي باحلصول على ردود فعل فورية من املجتمعات/مستخدمي اخلدمات أكثر من التركيز على
جمع البيانات بصورة منتظمة ومنهجية .يعتمد نهج هذا النوع من البطاقات على عقد اجتماعات مشتركة بني مقدمي
اخلدمات ومستخدمني هذه اخلدمات وذلك لتحليل املشاكل وطرح تصورات واضحة وعملية حلل هذه املشاكل مما يؤدي
إلى حتسني جودة اخلدمات املقدمة .هذا وتختلف بطاقات األداء املجتمعي عن بطاقات تقرير املواطنني بأنها ال تعتمد
على أخذ عينات وإمنا تركز على ضمان املشاركة القصوى من املجتمع احمللي يف حتليل املشاكل واقتراح احللول .وتعتبر
بطاقات األداء املجتمعي ( )CSCمن أدوات الرصد واملتابعة املجتمعية التي متزج بني تقنيات بطاقات التدقيق واملراجعة
االجتماعية وبطاقات تقرير املواطنني فهي أداة النتزاع املساءلة االجتماعية واملكاشفة العامة من خالل متكني املواطنني
من توفير التغذية الراجعة الفورية ملقدمي اخلدمات لتطوير وحتسني هذه اخلدمات.
2.2الغاية والهدف:
تستخدم بطاقات األداء املجتمعي «املجتمع» كوحدة حتليل وتركز على متابعة ورصد اخلدمات على املستويات احمللية نظرا
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لكونها عملية شعبية مما يسهل متابعة ورصد املجتمع وتقييم أداء اخلدمات واملشاريع مبا فيها الوحدات اإلدارية احلكومية
(مثل املديريات).
تلتمس بطاقات األداء املجتمعية تصورات املستخدمني عن اجلودة والكفاءة والشفافية وهذا يشمل:
•تتبع املدخالت و/أو النفقات (مثل توافر كمية األدوية باملجتمع).
•متابعة ورصد لنوعية اخلدمات واملشاريع املقدمة.
•حتديد معايير قياس األداء التي ميكن استخدامها يف تخصيص املوارد.
•مقارنة األداء عبر املستويات احمللية واملناطق املختلفة.
•حتديد آليات التغذية الراجعة املباشرة بني مقدمي اخلدمات واملستخدمني.
•بناء القدرات احمللية.
•تعزيز صوت املواطن ومتكني املجتمع احمللي.
3.3ما هي املوارد املالية املطلوبة؟
تشمل التكاليف الرئيسية املرتبطة ببطاقات األداء املجتمعي ما يلي:
•تكاليف العمل التحضيري يف امليدان وإجراء مناقشات مركزة للمجموعات.
•تكاليف حشد وتعبئة مجموعات املواطنني لالنخراط بالنشاط والعمل على حتسني نوعية اخلدمة باملجتمع.
4.4الفوائد احملتملة:
•ميكن إجراء هذا النهج من املسوح لتلبية خدمة واحدة بعينها أو العديد من اخلدمات يف وقت واحد.
•تتم هذه املسوح على مستوى املجتمع ككل مما يكفل اجلمع بني مقدمي اخلدمات واملستخدمني ملناقشة السبل املمكنة
لتحسني نوعية وجودة اخلدمة املقدمة.
•ميكن مقارنة التحسينات امللحوظة يف نوعية وجودة اخلدمة مع مرور الوقت وعبر مختلف املؤسسات التي تعنى بتقدمي
اخلدمات.
5.5التحديات:
تتطلب بطاقات االداء املجتمعي التالي:

•توفر ميسرين ذو اختصاص ونوعية جيدة والتي قد ال تكون متاحة دائماً باملجتمع.

•اإلبقاء على قنوات مفتوحة للتواصل مع اجلهات املعنية قبل البدء بعملية املسح ،إال أن ذلك قد ال يكون ممكناً دائماً.
•ال ميكن تطبيقها بسهولة يف مناطق جغرافية واسعة.
ت .التدقيق االجتماعي ()Social Audit
1.1نظرة عامة:
يشار إليه يف بعض االحيان أيضا باسم احملاسبة االجتماعية .وهي العملية التي تقوم على جمع املعلومات عن موارد
املؤسسة ويتم حتليلها وتبادل نتائجها علنا وبطريقة تشاركية .بالرغم من أن مصطلح «التدقيق» مستخدم ،إال أنه ال
يتمحور حول مراجعة ودراسة التكاليف من النوحي املالية وإمنا يركز على كيفية استخدام املوارد لتحقيق األهداف
االجتماعية.
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ميكن لعمليات التدقيق االجتماعي أن تتخذ أشكا ًال مختلفة وتغطي مجموعة واسعة من اجلهات الفاعلة واملمارسات
املختلفة التي ميكن القيام بها منفردة أو مجتمعة من قبل احلكومة واملجتمع املدني و/أو اجلهات الفاعلة االخرى على
مستوى املجتمع احمللي .حيث أن نطاق عمليات التدقيق االجتماعي ميكن أن تتراوح من مشروع معني يف منطقة جغرافية
محددة إلى برنامج حكومي على املستوى الوطني.
يتم تصميم عمليات التدقيق االجتماعي لدعم املساءلة والشفافية يف استخدام وإدارة املوارد العامة من خالل رصد
ومراقبة وحتليل وتقييم األداء احلكومي .إن نطاق عمليات مراجعة التدقيق االجتماعية غال ًبا ما تكون أوسع من التركيز
على تقرير بطاقات املواطنني واألداء املجتمعي يف تقدمي اخلدمات وميكن أن تشمل جميع جوانب املشروع العام والبرامج
والسياسة مبا يف ذلك اإلدارة املالية والكفاءة والوصول إلى املعلومات والشفافية واملساءلة ...الخ.
كما وميكن أن تشمل هذه املنهجية مقاصد وأهداف أخرى منها:
•املساعدة على منع املمارسات الفاسدة و/أو تقدمي أدلة لفضح جتاوزات يف البرامج احلكومية (مثل الفساد بني
املسؤولني احلكوميني).
•إبالغ احلكومة عن العواقب احملتملة لتغير السياسات والبرامج العامة.
•احملافظة على إبالغ املجتمع بالسياسات واإلجراءات احلكومية لتلبية مطالب واحتياجات املواطنني.
•قياس التغيير واالنسجام بني الوعود والنتائج الفعلية للسياسات العامة.
2.2الغاية والهدف:
قد يختلف نطاق عمليات املراجعة والتدقيق االجتماعي مبنهاجياتها ألنها تستخدم التحقيق يف عمل جميع اإلدارات
احلكومية وعلى مدى عدد من السنني ضمن العديد من املناطق اجلغرافية .كما وميكن أن تستخدم للتدقيق على إدارة
مشروع معني ضمن منطقة معينة واحدة وزمن معني ،وعليه فإن معظم عمليات التدقيق االجتماعي تتكون عادة من
األنشطة والنتائج التالية:
•التوصل إلى بيانات ومعلومات ينظر إليها بأنها تستند إلى أدلة دقيقة ،موضوعية ومحايدة.
•خلق الوعي بني املستفيدين ومقدمي اخلدمات احملليني.
•حتسني وصول املواطنني إلى املعلومات املتعلقة بالوثائق ،البيانات واملستندات احلكومية.
•أن تكون أداة قيمة لفضح الفساد وسوء اإلدارة.
•تسمح ألصحاب املصلحة التأثير على سلوك احلكومة.
•متابعة ورصد التقدم احملرز مما يساعد على منع االحتيال عن طريق الردع.
3.3من يقوم بتنفيذ التدقيق االجتماعي؟
تختلف اخلطوات املوضحة أعاله يف تنفيذ التدقيق االجتماعي اعتماداً على طبيعة املؤسسة واملوارد املتاحة لها .ففي بعض
البلدان ،تعمل احلكومات ،وبشكل دوري ،على تنفيذ عمليات التدقيق االجتماعي لتقييم الذات .بينما يف البلدان النامية،
بدأت منظمات املجتمع املدني بتحمل املسؤولية يف عمليات التدقيق واملراجعة االجتماعية ملساءلة احلكومة عن أفعالها.
كما ميكن أن تقوم بعض منظمات املجتمع املدني ومعاهد البحوث واملؤسسات احلكومية بالعمل معاً حتت مظلة وإشراف
مؤسسة رائدة واحدة ،يتم اختيارها لنجاح عملية التدقيق .يجب أن ينظر إلى املؤسسة املنفذة باعتبارها محايدة وفوق
السياسة احلزبية من قبل جميع الفئات املشاركة يف هذه العملية.
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4.4كيف يتم تنفيذ التدقيق االجتماعي؟
اعتما ًدا على تصميم منهجية العمل وحجمه ،تختلف كيفية امتام عمليات التدقيق االجتماعي اختالفاً كبيراً .فاالختالفات
تعتمد على السياق وتوفر املعلومات فض ً
ال عن اإلطار القانوني والسياسي يف تشكيل استراتيجية املبادرة بالتدقيق
االجتماعي بشكل عام ،فإن التدقيق االجتماعي يشمل اخلطوات التالية:
 .أتعريف وحتديد األهداف:
•ينبغي أن تكون أهداف عملية التدقيق االجتماعي محددة بوضوح.
•كخطوة أولى ،ينبغي التعرف على املؤسسات /واملشاريع ذات الصلة التي ستخضع للمراجعة والتدقيق.
•ينبغي حتديد اإلطار الزمني املطلوب لعملية املراجعة والتدقيق ،اجلوانب ،املعطيات ،املؤشرات والعوامل التي سيتم
تدقيقها.
 .بحتديد أصحاب املصلحة:
•ينبغي حتديد أصحاب املصلحة الذين سيتم دمجهم يف العملية برمتها.
•ميكن أن يكون أصحاب املصلحة عباره عن مزيج من اجلهات احلكومية من مختلف املستويات ،ومقدمي اخلدمة و/أو
املقاولني ،وممثلي منظمات املجتمع املدني واملستفيدين والعاملني يف مجال تقدمي اخلدمات.
•ينبغي إيالء اهتمام خاص للفئات االجتماعية الفقيرة واملهمشة.
 .تطريقة جمع البيانات:
•يستخدم التدقيق االجتماعي مزيج من األساليب املختلفة للحصول على البيانات ذات الصلة مبا يف ذلك املقابالت
واملسوح و اختبارات اجلودة ودراسات إحصائية واملالحظة التشاركية باإلضافة إلى متابعة جلان التقييم وجمع الوثائق
الرسمية ذات الصلة و استخراج املعلومات من البيانات املوجودة من مختلف مصادر ...الخ.
•تعتبر هذه مرحلة حاسمة يف عملية برمتها ولكن غالباً ما تكون صعبة ومحبطة خاصة إذا كانت املؤسسات قيد
التحقيق ال حتتفظ بالسجالت بشكل صحيح أو قد تكون غير راغبة يف تقدمي هذه السجالت للمراجعة.
•من املهم أن تشمل مسؤولني من املؤسسات التي يجري تقييمها والتدقيق عليها ،خاصة وأن هؤالء املسؤولون سيكونون
أكثر استعداداً لتقدمي املعلومات إذا مت اشراكهم بالعملية مما يسمح باكتساب اخلبرة والفهم للفوائد احملتملة عند
ادراجهم بهذه العملية.
 .ثحتليل وترتيب البيانات:
•عملية تفسير وحل رموز السجالت الرسمية قد تكون صعبة ومعقدة لذا ينبغي تبسيط وتلخيص املعلومات التي مت
جمعها من خالل وسائل ومصادر مختلفة يف وثيقة شاملة تكون سهلة االستيعاب والفهم ألي شخص ضالع يف هذه
العملية.
 .جنشر و توزيع واحلصول على ردود الفعل على نتائج املعلومات:
•تقدم ألصحاب املصلحة النتائج من عمليات املراجعة والتدقيق للحصول على التغذية الراجعة وردود الفعل على النتائج
التي مت التوصل اليها.
•يلعب األفراد الذين عملوا على مواقع املشاريع دوراً هاماً يف هذه اخلطوة ،ألنه ميكن من خاللهم التحقق من األرقام
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املتعلقة باملوارد املادية وغير املادية املنصوص عليها يف وثائق املشروع.
•يوفر تبادل املعلومات هذا فرصة حلشد وبناء الزخم املدني والتعميم إلى جلسة علنية .وقد استخدمت بعض مبادرات
التدقيق االجتماعية وسائل اإلعالم اإلبداعية مثل األغاني واملسرحيات يف الشوارع والالفتات لشرح عملية التدقيق
واملراجعة االجتماعية وتعميم الدعوة لعقد جلسة علنية.
 .حجلسات استماع عامة وعلنية:
•إذا كانت املنطقة التي شملها التدقيق االجتماعي واسعة وكبيرة ،ينبغي أن تعقد عدة جلسات استماع عامة يف مختلف
املناطق ليتسنى حضور جميع شرائح املجتمع.
•يف بداية اجللسة ،يتم استعراض وشرح منهجية العمل وقواعد سلوك املشاركني بالتدقيق لتجنب الصراع.
•بعد أن يقوم املقيمني بوصف واستعراض نتائج املراجعة والتدقيق االجتماعية والتي ميكن أن تتضمن أدلة عن الفساد
وعدم الكفاءة يف استخدام األموال أو سوء التخطيط ،يتم إعطاء املوظفني العموميني فرصة كافية لتبرير أدائهم يف
املشاريع.
•ينبغي تشجيع مساهمة الفئات املهمشة بعرض وجهات نظرهم ومقترحاتهم .سيتم مناقشة مثل هذه اجللسات بإسهاب
عند التطرق إلى األدوات االخرى التي يتم من خاللها تنفيذ التدقيق االجتماعي يف نهاية هذا الفصل.
 .خاملتابعة:
•بعد جلسة االستماع العلنية ،يتم كتابة تقرير التدقيق واملراجعة االجتماعية النهائي ويشمل التوصيات بشأن اإلجراءات
ملعاجلة حاالت محددة من الفساد وسوء اإلدارة.
•يتم نشر نسخة من التقرير على نطاق واسع للمسؤولني احلكوميني ووسائل اإلعالم واملشاركني املعنيني يف هذه العملية
وغيرهم من املنظمات ذات الصلة مبوضوع التدقيق واملراجعة االجتماعية املطروحة.
•يجب أن يتم نشر وتوزيع النتائج الرئيسية واإلجراءات املوصي بها باألشكال الكتابية والشفوية املختلفة.
5.5الفوائد احملتملة:
وتتمحور حول:
•حتسني شفافية األعمال واخلدمات العامة.
•الكشف واحلد من الفساد وسوء اإلدارة.
•حتسني نوعية وجودة األعمال واخلدمات العامة .
•تعزيز قدرات املجتمعات احمللية على املشاركة يف التخطيط املجتمعي احمللي.
6.6التحديات:
وتتمحور حول:
•ال يوجد أي التزام قانوني للحكومة للعمل على النتائج والتوصيات.
•تتطلب عملية التدقيق االجتماعي فترة زمنية طويلة ،تكاليف وجهود كبيرة تقع على كاهل املؤسسة الناظمة للعملية
برمتها.
•إمكانية التالعب وتغيير آراء أصحاب املصلحة.
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•من التحديات الهامة األخرى تكمن يف التأكد من مصداقية البيانات بحكمة ونوعية البيانات التي مت جمعها وتصور
حياد املنظمة املنفذة أمر جوهري للغاية لنجاح هذه العملية .وهذا يعتمد على عدة عوامل منها:
 -ينبغي جمع البيانات بشكل منهجي ومستمر من األسر االجتماعية واملجتمعات احمللية ومن املشروع قيد املراجعةوالتدقيق.
 -ولضمان االمتثال والتوافق على املنهجية املتبعة ،ينبغي إجراء التدريب ملشاركني بجمع البيانات للتأكيد علىاستخدام ،توثيق وتطبيق منهجية واحدة عند جمع البيانات .ميكن ً
أيضا التنسيق لعمل تدريبات متخصصة لتعزيز
مفاهيم جامعي البيانات من املسائل التقنية مثل قوانني املشتريات والعقود أو موازنات املشاريع وغيرها.
 -التأكد من تغطية عدد كاف من شرائح املجتمع املختلفة. -تضمني سجالت البيانات الرسمية ذات الصلة بعملية التدقيق االجتماعي اذ اقتضى األمر ذلك. -أن تعطى الفئات املهمشة احلماية الكافية بحيث ال يخشون االنتقام إذا ما عبروا عن احتياجاتهم ومخاوفهم. -استعراض قائمة بيانات موثوقة وصحيحة قبل اإلعالن عن النتائج العامة ،جتنب توجيه أصابع االتهام يف التقارير؛ألن املقصود من التدقيق واملراجعة االجتماعية هو التركيز على كشف عيوب النظام ومحتويات البرامج وليس
التطرق إلى التشخيص باتهام األفراد واملؤسسات.
 -اختيار أناس مرموقني باملجتمع كميسرين فاعلني خالل جلسات االستماع العامة. -يجب االنتباه باستمرار حول إمكانية أن يقوم بعض املسؤولني املقربني بتقدمي الرشاوي التي تهدف إلى نشرالتضليل أو ترهيب السكان الذين يقدمون معلومات وبيانات ذات الصلة مبوضوع التدقيق االجتماعي.
 3.٤.5أدوات أخرى:
يقدم هذا القسم شرحاً موجزاً لطرق وأدوات إضافية استخدمت يف أنشطة املساءلة االجتماعية .وتشمل األساليب واألدوات التي
سيتم تغطيتها هنا كمثال وليس على سبيل احلصر:
 .أنظام احمللفني (جلنة التحكيم من املواطنني).
 .بجلسات االستماع العلنية.
 .تراديو املجتمع (اإلذاعة املجتمعية).
 .ثبوابات املكاشفة والشفافية.
 .جوثيقة (ميثاق) املواطن.
 .حهيئة املظالم.
أ .نظام المحلفين أو ما يعرف بلجنة التحكيم من المواطنين؟
1.1نظرة عامة:
هيئات املواطنني احمللفني هي مجموعة من أعضاء مختارين من املجتمع تعمل على رفع توصيات ومقترحات لصناع القرار
باتخاذ إجراءات بشأن القضايا املعقدة بعد أن يكونوا قد استكملوا التحقيق بشأنها .هيئات نظام احمللفني هي واحدة
من العديد من األدوات التشاركية التي استخدمت الستكمال العمليات الدميقراطية التقليدية يف كل من البلدان املتقدمة
والنامية .والهدف من ذلك هو حتسني نوعية عملية صنع القرار وزيادة احتمال أن صياغة السياسات وتنفيذها ستكون
أكثر شرعية وفعالية وتتسم بالكفاءة واالستدامة.
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2.2الغاية والهدف:
غالباً ما تستخدم هذه العملية لتوضيح وحتديد القضايا قبل تنفيذ السياسات .العملية ميكن أن تكون مفيدة بشكل خاص
ملعاجلة مشاكل العجز الدميقراطي وخاصة يف الهيكليات واألوضاع املؤسسية بهدف متكني املواطنني بالتدخل يف عمليات
اتخاذ القرارات عن الهيئات احلكومية الغير منتخبة .هذا يساعد بأن تكون املعرفة وعمليات االستجابة للسياسات تعكس
واقع احلقائق احمللية وعالقتها مع الرفاه والتقدم احملليني .وبذلك تبقي جلان التحكيم من املواطنني حلقة وصل قوية بني
السياسيني وصناع القرارات واملواطنني.
3.3كيف يتم تنفيذها؟
•عادة ما تتألف جلان التحكيم من املواطنني من  50-12عضواً.
•يتوقع من اللجنة بلورة رؤية مشتركة للقضايا التي قد طلب إليها معاجلتها.
•بعد استدعاء واستجواب الشهود والنظر يف األدلة ،تقوم جلنة التحكيم بدراسة حيثيات القضية الستكشاف كل
تفاصيلها ومن ثم تقدمي توصيات مستنيرة عنها لذوي االختصاص التخاذ القرار فيها.
•تبقى جلنة التحكيم مجتمعة يف جلسات تشاورية عادة (بني  30و  50ساعة وعلى مدار األسبوع أو أكثر) حلني الوصول
إلى توافقات حول القضية املطروحة للنقاش وذلك اعتماداً على طبيعة ونوعية القضية املعنية وتوافر املعلومات عنها.
4.4كيف ميكن تنفيذها؟
•ميكن املباشرة بتشكيل جلان التحكيم من املواطنني إما عن طريق منظمات املجتمع املدني الذين يشعرون بأن وجهات
نظر املواطن حول موضوع معني ال تؤخذ بعني االعتبار ،وإما عن طريق السلطات احلكومية التي ترغب يف التشاور
مع املواطنني قبل اتخاذ أي قرار يعنيهم.
•عادة ما يشرف على جلسات جلنة التحكيم مجموعة من املراقبني اخلارجيني أو اجلهات املعنية .وميكن أن تشمل هذه
املجموعة ممثلني عن اجلهات املانحة الدولية ومنظمات املجتمع املدني أو أفراد من الفئات املهمشة.
•يجب أن يتم اختيار هذا الفريق بعناية ليشمل مجموعة واسعة من الفئات ذوي املصلح ووجهات النظر .كما ويتحدد
دور الفريق يف متابعة ورصد وتقييم مدى نزاهة ومصداقية العملية برمتها مما يزيد من أهمية تعزيز املنهجية املعتمدة
لتكون جديرة بالثقة دون أن يكون ألي مجموعة سيطرة أكثر من غيرها على مجريات العمل.
5.5الفوائد احملتملة:
•االنتقائية يف العملية تسمح باستهداف الفئات املهمشة الستدراج آرائهم.
•يستكشف أعضاء جلنة التحكيم مواضيع البحث بتعمق ويصدرون قرارات مدروسة.
•يسمح صغر حجم املجموعة مبناقشة متعمقة للقضايا ودراسة مستفيضة جلميع وجهات نظر املشاركني فيها.
•مبا أن أعضاء جلنة التحكيم قد اكتسبوا درجة عالية من اخلبرة يف هذه العملية ،ميكن آلرائهم وتوصياتهم أن تؤخذ
بجدية وتؤثر يف صناع القرار.
6.6التحديات:
• ميكن أن يشارك عدد قليل من الناس يف اللجنة.
•ميكن أن يتكبد املشاركني وأعضاء اللجنة املنظمني تكاليف باهظة جداً.
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•من أجل التوصل إلى قرارات حكيمة ومدروسة ،تكون اللجنة بحاجة للوصول إلى مصادر معلوماتية محايدة وذات صلة
لتتمكن من احلصول على إجابات دقيقة من شهود عيان يتم استجوابهم.
•ال يوجد أي التزام قانوني على السلطات احلكومية يجبرها العمل بتوصيات جلنة التحكيم.
ب .جلسات االستماع العلنية والعامة:
1.1الغاية والهدف:
تعتبر جلسات االستماع العلنية من العناصر املهمة يف مبادرات املراجعة والتدقيق االجتماعية وتكون هذه اجللسات علنية
ومفتوحة لعامة الناس .لذا هي أداة مهمة للمواطنني لرفع همومهم أمام املسؤولني املنتخبني من جهة ،وآلية تفعيل التغذية
الراجعة للمسؤولني من جهة أخري وذلك للحصول على فهم أفضل الحتياجات املواطنني ووجهات النظر حول قضية ما.
 2.2كيف يتم تنفيذها؟
إن ما يتم طرحه هنا ميثل قائمة مقترحة لإلجراءات التي حتتاج إلى النظر فيها أثناء استخدام جلسات االستماع العلنية
باعتبارها أحد أدوات املساءلة االجتماعية.
•املوارد :يجب توفر املوارد البشرية واملالية إلجراء احلمالت الترويجية واالستماع يف اجللسات العلنية وأي أنشطة
تختص باملتابعة والرصد والتقييم.
•فرقة العمل :جلسات االستماع العلنية تنطوي على قدر كبير من التخطيط والتنسيق والعمل .وعليه ،يجب أن يتضمن
فرق عمل متثل جميع أصحاب املصلحة ،وتكون مسؤولة عن مرحلة التنفيذ.
•احلمالت االعالمية الضخمة املواكبة للجلسة العلنية :يجب أن يغطى احلدث بشكل جيد من قبل وسائل اإلعالم
املختلفة داخل املجتمعات بطريقة جتذب اجلماهير املختلفة وبشكل يسمح للمواطنني مناقشة القضايا التي تهمهم
بني األصدقاء والعائلة مسبقا وقبل انعقاد اجللسات العلنية .ميكن استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات الترويجية
العلنية مثل اإلعالنات العامة واللوحات اإلعالنية والكتيبات والبريد املباشر باإلضافة إلى استخدام قصص مميزة
واملؤمترات الصحفية والنشرات اإلخبارية وامللصقات واملناسبات اخلاصة و االذاعة والتلفاز ...الخ.
•وضع القواعد األساسية للمشاركة :يجب استيضاح القواعد األساسية للمشاركني يف اجللسات العلنية من أجل
االلتزام واحملافظة على مناقشة مثمرة وجدية .عند تصميم هذه القواعد واإلجراءات يجب األخذ بعني االعتبار أدوار
املشاركني املختلفة يف اجللسات واإلطار الزمني املخصص ملناقشة كل قضية تطرح والوقت املخصص لكل فرد لطرح
مداخالته وكيف سيتم استخدامها أثناء االجتماع وما يترتب عليها بعد رفع التوصيات للجهات املعنية ومتابعتها.
•اختيار امليسر :من املهم وجود ميسر مهني ونزيه قادر على التعامل مع حل النزاعات وإنفاذ القواعد األساسية خالل
جلسات االستماع العلنية .فامليسر اجليد الذي يستطيع إدارة اجللسات يزيد من احتمال أن يتغلب املشاركني من
مواطنني ومسؤولني على الشكوك املتبادلة بينهما والنجاح يف مناقشة ومعاجلة القضايا املطروحة بشكل ايجابي.
• اختيار القضايا لطرحها ،املكان والزمان :يجب أن تكون القضايا املطروحة يف اجللسات العلنية مهمة جداً لتشكل
دافعاً جلذب مشاركة كبيرة من املواطنني .كما أن توقيت ومكان انعقاد اجللسات ال يقل أهمية لضمان حضور واسع
من مختلف شرائح املجتمع.
•املتابعة :يجب على منظمي جلسة االستماع العلنية حتضير تقرير مبدونات اللقاء واآلراء والتوصيات التي خرج
بها اللقاء وذلك بأقرب وقت ممكن بعد اجللسة .يف حال إقرار املشاركون توصيات معينة أو إجراءات الزمة خالل
اجللسة ،يجب أن يقدم تقريراً عن أعمالهم للجهات املختصة ويصبح فريق العمل الراصد واملتابع لتنفيذ احلكومة
هذه االلتزامات.
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ت .اإلذاعة المحلية (راديو المجتمع)
1.1نظرة عامة:
اإلذاعة احمللية هي عبارة عن محطة إذاعية لها خصائص معينة منها:
•وسيلة اتصال تفاعلية تقدم فرص مشاركة كبيرة للمستمعني.
•متميزة عن غيرها من أشكال البث ألنها تقدم خدمة غير ربحية.
•من ميلكها ويديرها هو مجتمع معني وميكن أن يكون هذا املجتمع إقليمي أو بلدة ،قرية ،حي ،جزيرة أو ميكن أن يكون
عبارة عن مجموعة من الناس ذات مصالح مشتركة.
•تتعامل مع القضايا احمللية بالسياق والثقافة واللغات احمللية وتتعلق بالقضايا واملشاكل والشواغل احمللية.
•تقوم يف برامجها على التعامل مع اجلمهور ومشاركتهم وتعكس مصالح واحتياجات مجتمعها اخلاصة.
•مناسبة وخاصة ملساعدة الفقراء واألميني من السكان وتساعدهم أن يكونوا مشاركني وعلى علم ومعرفة بالهموم
املجتمعية.
2.2الغاية والهدف:
•إن اإلذاعة احمللية بحد ذاتها ليست أداة مساءلة اجتماعية ولكونها وسيلة تفاعلية مرنة يسهل الوصول إليها ولديها
القدرة على حتمل التكاليف ،أصبحت مفيدة بشكل خاص لتحقيق نتائج املساءلة االجتماعية.
•تلعب االذاعة املجتمعية دوراً رئيسياً يف هذه العملية ألن احلصول على املعلومات وتوزيعها يسهم يف التنفيذ الفعال
ملبادرات املساءلة االجتماعية.
•متكنت بعض املجتمعات من إحداث تغييرات اجتماعية ومبادرات تنموية هامة نتيجة استخدام محطة اإلذاعة املجتمعية
اخلاصة بهم وتوزيع املعلومات ومناقشة القضايا ذات الصلة.
ث .بوابات المكاشفة والشفافية:
1.1نظرة عامة:
هي بوابات املكاشفة والشفافية واملواقع االلكترونية التي تنشر املعلومات والبيانات املالية العامة مبا يف ذلك قانون املوازنة
ودليل اجراءات املوازنة وتعريفات للمصطلحات التقنية املتصلة بها .كما وتنشر بعض البوابات االخرى بيانات اقتصادية
ومعلومات عن املديونية احلكومية الداخلية واخلارجية وتنفيذ املوازنة للسنوات املنصرمة وتنفيذ موازنات السنة احلالية.
تشمل هذه املعلومات بيانات شهرية عن مبالغ اإليرادات والنفقات املتوقعة والفعلية للمؤسسات والفئات االخرى.
2.2الغاية والهدف:
•يتم ربط البوابات مباشرة إلى نظام إدارة املعلومات املالية وهو ما يعني أنه ميكن للمستخدمني تتبع ،وباحلد األدنى
من الوقت الضائع ،كيفية تنفيذ املوازنات وكيف تتطور منظومة حتصيل اإليرادات الضريبية.
•ومع ذلك ،فإن التفاصيل املعلومات املنشورة تختلف وبشكل كبي ًرا العتمادها على الهيكليات التنظيمية وفاعلية وجودة
املوقع يف رفع البيانات والتزام احلكومة بالشفافية.
•ميكن لهذه البوابات يف حال مت حتديثها بشكل منتظم ،زيادة الشفافية من خالل نقل كمية كبيرة من املعلومات
للمواطنني وخاصة الذين لديها اتصال باإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات.
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ج .ما هي وثيقة المواطن؟
1.1نظرة عامة:
هي عبارة عن مستند يبلغ من خاللها املواطن:

•استحقاقاتهم من اخلدمة كمستخدمني للخدمة املدنية العامة.
•املعايير التي ميكن توقعها للخدمة (اإلطار الزمني واجلودة).

•السبل املتاحة ملعاجلة االنحرافات بسبب عدم االلتزام باملعايير.
•اإلجراءات والتكاليف والرسوم املفروضة على اخلدمات.

• كما وميكن تصميم مواثيق منفصلة للخدمات املتميزة ،مثل التزامات املترتبة على األفعال اخلاطئة للمواطنني والتي
تخضع لغرامات.
2.2الغاية والهدف:
•تهدف إلى حتسني نوعية اخلدمات وفقاً للمعايير املنشورة لكل اخلدمات التي يتلقونها من احلكومة.
•تخول املواثيق تفسيرا للمستخدمني ،ويف بعض احلاالت التعويض ،إذا لم يتم استيفاء املعايير.
•إذا مت إبالغ املواطنني بحقوقهم كعمالء اخلدمات العامة وآليات الشكاوى القائمة للتعبير عن مظاملهم ،ميكن أن يساهم
ذلك يف ممارسة الضغط على مقدمي اخلدمات لتحسني أدائهم.
•كما ميكن أن تلعب دوراً هاماً آلليات املساءلة االجتماعية األخرى ألن املعايير التي يلتزم فيها مقدمي اخلدمات تعتبر
مقاييس مفيد ملتابعة ورصد وتقييم األداء يف تقدمي اخلدمات.
التوصيات التنفيذية:
للنجاح يف تنفيذ وثيقة املواطن ،ينبغي أن تؤخذ النقاط التالية بعني االعتبار:
1.1إشراك جميع أصحاب املصلحة يف العملية :ميكن للمستخدمني ،املسؤولني احلكوميني ومقدمي اخلدمات أن يشكلوا
وحدة متكاملة يف جميع مراحل العملية :التصميم ،التنفيذ ورصد ومتابعة الوثيقة/امليثاق.
2.2ال تعد أكثر مما تستطيع تقدميه من العمل :على الرغم من إعطاء املستخدمني الفرصة للتعبير عن مطالبهم ،إال أنه من
املهم أن يتضمن امليثاق االلتزامات التي ميكن الوفاء بها بواقعية .ومع ذلك ،ينبغي وضع املعايير على املستوى الذي يشجع
املؤسسة لتحسني األداء.
3.3وثيقة/ميثاق املواطن هي جزء من عملية :تصميم وثيقة مكتوبة ليست مجرد ممارسة ملرة واحدة للوصول إلى النتيجة
النهائية .الوثيقة هي مجرد خطوة واحدة يف عملية تعزيز املساءلة االجتماعية .وحتى يكون لها تأثير ،ينبغي أن تنشر على
نطاق واسع ،ووضعها لالستخدام ومراجعتها دورياً.
4.4نشر وبناء الوعي :من أجل حتقيق الهدف املتمثل يف حتسني تقدمي اخلدمات من املهم أن:
 .أتكون الوثيقة مكتوبة بلغة بسيطة.
 .بمعروف جيداً لكل املستخدمني ومقدمي اخلدمات.
فإذا كان اجلمهور مضطلع على االستحقاقات اخلاصة بهم واملستخدمني قادرين على التعبير عن مخاوفهم يف حالة األداء
غير املرضي ،فإن هذا سيشعر مقدمي اخلدمات بأنهم مراقبون مما يشكل الضغط عليهم لتحسني أدائهم.
5.5إنفاذ :هناك خطر من أن مواثيق املواطن تظل ممارسة ورقية ألن آلية الشكاوى املتبعة غير فعالة فيبقى للمستخدمني
نطاق محدود للعمل إذا مت جتاهل شكاواهم .رغم أنه يف بعض احلاالت ،يتم إجراء الوثيقة على أنها ملزمة قانونياً .من
أجل تطبيق الوثيقة ،يجب على مقدم اخلدمات أن يفعل نظام الشكاوى بشكل جيد ليكون كافياً للتعامل مع اإلجراءات
ووضع آليات ملعاجلتها.
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ح .هيئة المظالم
1.1نظرة عامة:
تكون هيئة املظالم مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ويتم متويلها من قبل الهيئة التشريعية .وميكن أن
تتخذ الهيئة أشكاالً مختلفة وتخدم أغراضاً عامة أو متخصصة مثل تلقى شكاوى املواطنني وإجراء بعض التحقيقات
األولية ضد اإلجراءات البيروقراطية وحماية احلقوق واملصالح األخرى .كما وميكن للهيئة التوسط يف حل بعض األمور او
اقتراح حلول ملشكالت املشتكني املتعلقة باإلجراءات القضائية .وعليه ،تلعب هيئة املظالم دوراً هاماً يف اإلصالح القانوني
والقضائي.
2.2الغاية والهدف:
إن الدور الذي تلعبه الهيئة يكمن يف حماية املواطنني من انتهاك احلقوق واإلساءة باستخدام السلطات واإلهمال ومنع
القرارات اجلائرة وسوء اإلدارة .لذا فإن دورها يتمحور حول حتسني اإلدارة العامة وجعل تصرفات احلكومة أكثر انفتاحاً
وموظفيها أكثر خضوعا للمساءلة من قبل األفراد يف املجتمع.
3.3الفوائد احملتملة:
هناك نقاط قوة تسهم باملضي قدماً بنظام الشكاوى من خالل هيئة املظالم ومنها:
•ميكن ألي شخص تقدمي شكوى سواء كانت مكتوبة أو شخصية.
•التحقيق بالشكوى يكون غير رسمياً وأقل تكلفة وأسرع من إجراءات الشكاوى الرسمية.
•تعتبر هيئة املظالم كبديل نزيهة للهياكل الرسمية الفاسدة يف بعض األماكن.
4.4التحديات:
•ميكن للهيئة تقدمي التوصيات ولكنها تبقى غير ملزمة.
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 .4المالحق:
ملحق رقم ( - )1المراحل الرئيسية من تقييم المساءلة االجتماعية:
تنطوي كل من األساليب الثالثة على درجات مختلفة من مشاركة املواطنني ويف مراحل مختلفة من عملية التقييم .إال أنها تنقسم
جمي ًعا مبضامينها إلى ثالث مراحل رئيسية (التحضير والتنفيذ واملتابعة) .يف حني أن مراحل التحضير ،اإلعداد واملتابعة متشابهة
جلميع املناهج واألساليب الثالثة .وتكمن االختالفات الرئيسية بينها فقط يف مرحلة التنفيذ كما هو مبني يف اجلدول التالي:
املراحل الرئيسية من تقييم املساءلة االجتماعية
بطاقات تقرير املواطنني

بطاقات األداء املجتمعي

عمليات التدقيق االجتماعي

مرحلة
التحضير

( )1تقييم املناخ والبيئة
السياسية احمللية ،صراحة
وانفتاح مقدمي اخلدمات،
وقوة املجتمع املدني
احمللية ووسائل اإلعالم.
( )2زيادة التوعية بني
أصحاب املصلحة.
( )3تقييم املهارات واملوارد
واالستقالل والتزام لتنفيذ
بطاقات تقرير ملواطنني.
( )4التدريب على املفاهيم
األساسية ومنهجية من
بطاقات تقرير ملواطنني.
( )5حتديد األهداف
والغايات ،وحدة ونوعية
التحليل والعينات املطلوبة.
( )6تصميم واختبار
االستبيان.

( )1حتديد القطاع ومقدمي اخلدمات
واملجتمعات التي يتم تضمينها.

( )1تنظيم وتدريب فريق
التدقيق االجتماعية
(متطوعني من املجتمع املدني
/ائتالفات املنظمات غير
احلكومية).

( )3احلصول على دعم القادة احملليني،
شركاء يف املجتمع ومقدمي اخلدمات.

( )2التخطيط للتدقيق
(حتديد اجلدول الزمني،
املوارد واملعلومات الالزمة).

مرحلة
التنفيذ

( )7اختيار وتدريب إداري
للمسوح.
( )8إجراء مسح للعينة
املختارة.
( )9حتليل البيانات
استناداً إلى األهداف
املوضوعة للتقييم
(اجلودة ،املدخالت ،دقة،
واملدفوعات غير الرسمية
والرشاوي ...الخ).

( )2حتديد أمناط استخدام اخلدمة
داخل املجتمعات املختارة.

( )4تدريب امليسرين ،املوافقة على
الغرض من عملية بطاقات االداء.
( )5حتديد مدخالت التي سيتم متابعتها

( )6التجمعات املجتمعية :حتديد
االحتياجات األولوية ،تطوير املؤشرات
ومصفوفة النتائج ،االنتهاء من بطاقة
األداء (تقييم مقدمي اخلدمة) ،تطوير
االقتراحات للتحسني.
( )7إلقاء مع مقدمي اخلدمات:
حتديد االولويات ،تطوير املؤشرات
ومصفوفة النتائج ،االنتهاء من بطاقة
األداء (التقييم الذاتي من قبل مقدمي
اخلدمات) ،ووضع اقتراحات للتحسني.

( )3جمع وحتليل وثائق عامة
ذات الصلة (احلسابات
واملرتبات ،التقارير الفنية
وما إلى ذلك).
( )4إجراء املقابالت/
املجموعات املركزة مع
املوظفني العموميني ،ممثلي
املجتمع
وآخرين و أصحاب املصلحة
على تصوراتهم للمشروع/
البرنامج قيد التحليل.
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مرحلة
املتابعة
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( )10نشر النتائج عبر
وسائل اإلعالم
واالجتماعات العامة وما
إلى ذلك.
( )11اجتماعات بني
مستخدمي اخلدمة
ومقدميها لتعزيز احلوار
واملناصرة لتحسينات يف
أداء اخلدمة املقدمة.
( )12التخطيط للحصول
على بطاقات تقارير
مستقبلية ملتابعة ورصد
التغييرات على فترات
زمنية.

( )8اجتماع املواجهة :تقاسم املصفوفات
بني املجتمعات األهلية ومقدمي
اخلدمات ،مناقشة األساس املنطقي
وراء النتائج ووضع خطة عمل مشتركة.

( )5وضع تقرير التدقيق
االجتماعي.

( )9نشر عمليات ونتائج بطاقة األداء
من خالل وسائل اإلعالم واملجتمع.
( )10املناصرة إلجراء تغييرات يف
التخطيط لتقدمي اخلدمات ووضع
امليزانية.
( )11متابعة ورصد تنفيذ خطة العمل
املشتركة.
( )12التخطيط لتكرار عملية بطاقة
األداء ملتابعة ورصد التغيرات على
فترات زمنية.

( )6نشر النتائج من خالل
وسائل اإلعالم واالجتماعات
العامة وما إلى ذلك.
( )7عقد اجتماع عام مع
املسؤولني ملناقشة النتائج
وتطوير خطة عمل.
( )8املناصرة حول أمثلة
محددة من سوء اإلدارة
والفساد.
( )9متابعة ورصد تنفيذ
التوصيات الصادرة
عن املراجعة والتدقيق
االجتماعي.
( )10التخطيط لتكرار
عمليات التدقيق االجتماعي
املستقبلية ملتابعة التغيرات
على فترات زمنية.

الملحق رقم ( - )2إرشادات عملية حول تطبيقات المساءلة االجتماعية:
يهدف هذا امللحق من الدليل إلى التعرف على األدوات واآلليات األكثر فعالية والتي ميكن أن تساعد يف تسليط الضوء على التطبيق
العملي للمساءلة االجتماعية ،وذلك من خالل إجراء معادلة بسيطة تقودنا إلى تلك اآلليات ،وذلك على النحو التالي:
املعادلة ( )1أداء احلكومة من خالل :

بجمع املعادلتني ( )2( + )1معاً ،ميكننا استنتاج بعض األدوات الرقابية ألداء احلكومة على النحو التالي:
•تشكيل منتديات محلية ملناقشة أهم القضايا اجلماهيرية.
•استطالعات الرأي العام حول أداء احلكومة.
•املؤمترات اجلماهيرية.
•مشاركة املجتمع يف صياغة املوازنات.
•مشاركة املجتمع يف حتليل املوازنة.
•بوابات الشفافية.
•جلان املراقبة املدنية ،تلك التي تقودها منظمات املجتمع املدني ،وغالباً ما تأخذ صورة احلمالت.
•جلان املراقبة الشعبية ،تلك التي يقودها أفراداً ،وغالباً ما تأخذ صورة التجمعات الشعبية ،املظاهرات
•االحتجاجية السلمية.
•جلسات االستماع العامة.
•التقارير املجتمعية.
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التطبيق ( - )1النفقات العامة ودور المجتمع المدني في رصدها وتقييمها:
إن إمكانية مشاركة املجتمع املدني يف تتبع النفقات العامة وكيفية رصدها وكذلك مراقبتها كنوع من أنواع املساءلة االجتماعية ميكن
ايجازها بالرسم التالي:
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ماذا يعني ذلك بطريقة عملية.
1.1املشاركة يف صياغة املوازنة :
آلية تسمح للمواطنني باملشاركة يف كافة مراحل صياغة املوازنة بدءاً من الصياغة ذاتها ،صناعة القرار ،وصوالً إلى رصد
عملية تطبيق املوازنة وتهدف إلى:
•إبراز أهمية دور املواطن يف صياغة السياسات احلكومية على نطاق واسع.
•زيادة الشفافية واحملاسبية يف القطاع املالي احلكومي.
•احلد من الفساد.
2.2حتليل املوازنة:
ويشير إلى دور املجتمع املدني يف حتليل بنود املوازنة من خالل إشراك املنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني
يف هذا التحليل ،تلك اخلطوة تهدف إلى :
•صياغة املوازنة بصورة شفافة دون ضغوط خارجية.
• مشاركة املجتمع يف احلصول على املعلومات.
•فهم املواطنني للموازنة وبنودها.
3.3تتبع النفقات العامة:
تعتمد هذه العملية على إشراك املجتمع املدني يف عملية رصد وتقييم تنفيذ املوازنة ،وذلك من خالل تتبع املوارد العامة
واخلدمات ومدى جودتها .وتهدف تلك العملية إلى:
•رصد وكشف حاالت الفساد.
•رصد املشكالت التي تعوق وصول اخلدمات إلى املواطنني.
•حتسني كفاءة تنفيذ املوازنة.
4.4املشاركة يف تقييم األداء:
تعتمد هذه اآللية على إشراك املواطنني ومنظمات املجتمع املدني يف رصد وتقييم جودة أداء احلكومة من خالل العديد
من آليات الرقابة ،نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر :جلسات االستماع ،الشفافية يف توصيل اخلدمات للمواطنني،
مما يهدف إلى:
•حتسني جودة اخلدمة وسهولة الوصول إليها دون مشقة أو عناء.
•احلد من تفشي الفساد.
ولكن كيف ميكن اختيار الوسيلة أو اآللية االفضل للمساءلة االجتماعية؟
لإلجابة على هذا السؤال البد ان نؤكد على أال يكون االختيار عشوائياً ،بل ينبغي أن تكون مبنياً باإلجابة على األسئلة التالية:
• ما طبيعة املشكلة حتديداً؟

•ما هي العوامل املسببة لها؟
•ما املنظور الثقايف واالجتماعي والسياسي الذي يجعلك تختار تلك الوسيلة/اآللية عن غيرها من اآلليات؟
•ما هي العالقة الوظيفية التي تربط بني أطراف القضية ؟
•ما هي نقطة الدخول املناسبة لتحليل املشكلة وتشخيصها؟
•هل املشكلة محلية أو وطنية؟
•ما هي العواقب التي حتول دون تنفيذ اآللية التي تختارها؟
تلك األسئلة عامة وغير مقيدة وميكن اعتمادها كأمثلة تساعد يف كل مرة تواجه مشكلة أياً كان نوعها لتصل إلى اختيار الوسيلة
األنسب لتطبيقها كنوع من املساءلة االجتماعية.
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التطبيق رقم ( )2المشاركة في صياغة الموازنة:

ال ميكن إغفال دور املجتمع املدني يف أي مجال سواء كان سياسياً ،ثقافياً ،رياض ًيا أو دينيا ...الخ .وبالتالي ما املانع يف إشراك
املجتمع املدني يف صياغة املوازنة التي تعدها احلكومة بصورة منفردة؟ أليست تلك املوازنة تتعلق باخلدمات واملصالح التي تخدم
املواطنني وتُقدم لتلبية مصاحلهم؟
تهدف عملية مشاركة املجتمع املدني يف صياغة املوازنة إلى:
•شفافية النفقات العامة وتعريف املواطنني بالهدف من صياغتها واخلدمات التي تلبيها.
•تقليل نسبة الفقر وحاالت التهميش االجتماعي.
•زيادة الثقة بني احلكومة والشعب.
•تعزيز ممارسات الدميقراطية.
والسؤال ا ّالن ،كيف ميكن تطبيق ذلك من الناحية العملية؟
إنه ألمر جيد أن يكون هناك تنوعاً يف آليات التطبيق لكي نصل إلى االختيار األنسب للمساءلة االجتماعية .ومن هذه اآلليات على
سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
1.1عقد اجتماعات عامة:
تبدأ عملية املشاركة املجتمعية من خالل عقد سلسلة من االجتماعات التمهيدية العامة بني املواطنني ،مثل جلسات
االستماع من أجل توعية املواطنني بطبيعة عملية املشاركة يف صياغة املوازنة .وميكن عقد هذه االجتماعات بوجود
ممثلني عن احلكومة لشرح أبعاد املوازنة ألدق تفاصيلها و التعرف على أولويات املواطنني وكيفية توصيل اخلدمات وتلبية
احتياجاتهم ...الخ.
2.2املشاركة يف اجتماعات مجلس صياغة الوازنة:
يجب أن يتألف من ممثلني عن احلكومة وأعضاء يتم انتخابهم من أشخاص مؤهلني جيداً (ميكن أن نطلق عليهم مفوضي
املشاركة يف الصياغة أو األعضاء املنتخبني) .وتتمثل السلطة يف هذا املجلس يف حتديد أولويات املواطنني واحتياجاتهم
وصياغة مجموعة من املقترحات لبنود املوازنة التي تلبي رغباتهم .ويشترط أن يحصل األعضاء املنتخبني على تدريبات
لبناء قدراتهم يف مفاهيم إدارة النفقات العامة وحتسني مهارات إدارة الصراع وحل النزاعات .كما ويطلب منهم القيام
بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من هذه األولويات والعمل مع احلكومة على تنفيذ دراسات اجلدوى الفنية واملالية لكل
مقترح على حد قبل إدراجه لبنود املوازنة.
3.3اجتماعات املجلس التشريعي:
بعد سلسلة من املناقشات واحلوارات بني أعضاء مجلس الصياغة ،يرفع مقترح نهائي للموازنة إلى املجلس التشريعي
للتباحث فيها وإقرارها .عندها يقدم املقترح إلى جهة االختصاص املنوطة بدراستها ورفع التوصيات للمجلس التشريعي
التخاذ قرار نهائي بقبولها ،أو قبولها مع إدخال بعد التعديالت عليها ،أو رفضها نهائياً.
4.4الرصد واملتابعة والتقييم:
مبجرد املوافقة على مقترح املوازنة ،تُشكل جلنة للمتابعة والتقييم من أجل الوقوف على مدى تطبيق هذا املقترح من
عدمه (آلية التنفيذ).
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التطبيق رقم ( – )3رصد وتقييم االداء الحكومي من خالل المشاركة االجتماعية:
تشير عملية الرصد والتقييم هنا إلى إشراك املجتمع املدني متمث ً
ال يف املنظمات غير احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني وكذلك
املواطنني العاديني يف رصد ومتابعة وتقييم جودة اخلدمات احلكومية .وتعتبر هذه العملية مهمة للغاية لكونها تساهم يف التعرف
على مدى جودة اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني ،وسد ثغرات القانون واحلد من تفشي حاالت الفساد .هناك ثالثة آليات
شائعة الستخدام الرصد والتقييم ،منها ما يلي:
•بطاقات املتابعة وغالباً ما يستخدمها املواطنني.
•بطاقات التقييم املجتمعي وغالباً ما تستخدمها منظمات املجتمع املدني.
•التدقيق احملاسبي من قبل املجتمع (املكاشفة والشفافية).
أ .بطاقات المتابعة:
•تعريفها :عبارة عن مجموعة من املسوح االجتماعية (استطالعات للرأي) متكن املواطنني من إبداء رأيهم يف مستوى جودة
اخلدمات احلكومية املقدمة لهم .و تعمل هذه الطريقة على تعزيز مبادئ املساءلة واحملاسبية من خالل مشاركة اإلعالم
يف تغطية تلك املسوح.
•الهدف :تعمل بطاقات املتابعة على جمع البيانات واملعلومات واآلراء من املواطنني حول جودة اخلدمات احلكومية.
•كيفية تطبيقها :تتنوع االستراتيجية املتبعة يف تطبيق هذه العملية وفقاً ألنواع االستراتيجيات املتبعة ،نذكر منها:
1 .1حتديد اخلدمات التي سوف تخضع للتقييم.
2 .2حتديد املسؤولني اخلاضعني للتقييم مع مراعاة نطاق عملهم.
3 .3تصميم استطالعات الرأي بأسلوب سهل وبسيط بعيداً عن التعقيد بحيث يستطيع املواطن العادي فهمها.
4 .4اختيار النموذج املناسب لعملية التقييم.
5 .5رفع وعي املستهدفني حول عملية التقييم.
•تدريب األفراد القائمني على إجراء االستطالعات و حتليل البيانات واستجابات املواطنني وتصنيفها ومن ثم نشر النتائج.
•تقدمي نتائج االستطالعات إلى مقدمي اخلدمات بشكل دوري للحصول على التغذية املرتدة/العكسية.
•أين ميكن تطبيقها؟ ميكن استخدام بطاقات املتابعة على املستوى احمللي و/أو الوطني.
•املوارد املالية املطلوبة :تتمثل يف قيمة صياغة استطالع الرأي ،التنفيذ الفعلي له ،تصنيف البيانات وحتليلها ،نشر
املعلومات ،وتعبئة املواطنني واجلهات املسؤولة عن تقدمي اخلدمات للعمل سوياً يف حتسني جودة تلك اخلدمات.
•مؤشرات وعالمات القوى والتحديات املباشرة
• عالمات القوى وتتمثل بالتالي:
 -ميكن استخدام بطاقات املتابعة لتقييم جودة خدمة واحدة أو عدة خدمات تدريجياً. -ميكن جمع البيانات املرجتعة من املواطنني من خالل صياغة منوذج استطالع رأي مفصل. -ال حتتاج كروت املتابعة إلى تعبئة كبيرة للمواطنني قبل البدء يف العملية. -ميكن قياس مدى التقدم يف حتسن جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.•التحديات وتتمثل بالتالي:
 -تتطلب عملية املتابعة فهماً عميقاً لالستراتيجية املختارة للتنفيذ ،ومن ثم تزويد اجلهات احلكومية بالتغذية املرتدة/العكسية من املواطنني التخاذ اإلجراء املطلوب لتجنب السلبيات.
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 -قد تواجه هذه العملية صعوبة يف تطبيقها إذا كان تنفيذها يتم يف مناطق عشوائية غير مؤهلة للتنفيذ. -يف حالة وجود أخطاء يف منوذج االستطالع ،قد يؤثر ذلك على نتائج االستطالع ذاته.ب .بطاقات التقييم المجتمعي:
•تعريفها :هي أداة رصد وتقييم مجتمعية جتمع بني آليات التدقيق احملاسبي وبطاقات املتابعة السابق ذكرها .يفترض
بهذه األداة أن تربط بني املجتمع املدني ممث ً
ال يف أفراده وبني مقدمي اخلدمات احلكومية بحيث يتمكن املواطنني من إبداء
آرائهم ملقدمي اخلدمة عنها (مث ً
ال عن مدى جودة اخلدمات ،وهل حتتاج إلى حتسني أم ال ...الخ).
•الهدف:
 .أتتبع املصروفات واإليرادات.
 .ب رصد ومتابعة جودة اخلدمات/املشروعات املقدمة.
 .ت بناء القدرات احمللية.
 .ثمتكني املجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
 .جوضع آليات للتغذية املرتدة/العكسية بني مقدمي اخلدمات ومستخدميها من املواطنني.
•كيفية تطبيقها :يتطلب تطبيق تلك العملية التحقق مما يلي:
 .أفهم السياق السياسي واملجتمعي للحكم واآلليات املتبعة للتمويل احمللي على املستوى املركزي.
 .بتشكيل حملة دعائية قوية الستقطاب أكبر عدد من املواطنني.
 .تحتديد الهيئات والقطاعات احلكومية التي سوف يتم تقييمها.
 .ثتطوير بطاقات تتبع النفقات واإليرادات.
•أين ميكن تطبيقها؟ ميكن تطبيق هذه العملية على املستوى احمللي والوطني وذلك لرصد وتقييم فعالية االستراتيجيات
املتبعة .كما ميكن استخدامها أيضاً يف قطاعات هامة يف الدولة مثل التعليم والصحة .ويعتمد ذلك على وجود نوع من
التعاون والترابط بني أعضاء املجتمع وممثلي احلكومة (اجلهات احلكومية) للوقوف على أهم القضايا التي تشغل بال
املجتمع ومناقشتها من أجل الوصول إلى استراتيجية تتيح حتسني جودة اخلدمات التي تقدمها احلكومة.
•املوارد املالية املطلوبة :وتتمثل يف قيمة تطوير جدول األعمال و أجندة تتضمن عملية التنفيذ وإجراء مجموعات عمل بؤرية
لرصد القضايا الهامة يف احلكومة ونشر املعلومات إضافة إلى أنه ينبغي تعبئة املواطنني وتأهيلهم للتعاون مع اجلهات
احلكومية للعمل سوياً من أجل حتسني جودة اخلدمات .وتعتمد املوارد املالية املطلوبة على طبيعة املنطقة التي يطبق فيها
النشاط من حيث كونها منطقة حضرية أم ريفية.
مؤشرات وعالمات القوى والتحديات المباشرة:
•عالمات القوى وتتمثل بالتالي:
 -ميكن تطبيق هذا املنهج لتقييم خدمة حكومية واحدة أو عدة خدمات حكومية تدريجياً. -عملية مجتمعية تتيح مشاركة كل الفئات وبخاص ًة التعاون والترابط بني مقدمي اخلدمات احلكومية واملستخدمنيواملواطنني ملناقشة أنسب الطرق لتحسني جودة اخلدمات.
 -ميكن املقارنة بني جودة اخلدمات احلكومية قبل تطبيق هذا املنهج وبعده ومناقشة نسبة التغير قبل وبعد تطبيقه،هل هناك حتسن أم ال ...الخ.
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•التحديات وتتمثل بالتالي:
 -قد ال تتوافر مرونة يف التعامل بني اجلهات احلكومية والقائمني على عملية التقييم. -قد تواجه هذه العملية صعوبة يف التطبيق إذا كان تنفيذها يتم يف مناطق عشوائية غير مؤهلة للتنفيذ. -قد تواجه هذه العملية صعوبة يف التطبيق يف املناطق اجلغرافية الكبيرة.ت .التدقيق المحاسبي:
•تعريفه :عبارة عن عملية تستهدف جمع البيانات واملعلومات عن موارد جهة أو منظمة معينة ممكن أن تكون حكومية أو
حتى مؤسسات أهلية أو خاصة ،حيث يتم حتليل هذه املعلومات ونشرها لتكون معلومة للجميع .وننوه إلى أنه ليس الغرض
من التدقيق احملاسبي هو مجرد مراجعة التكاليف والتمويالت فحسب ،بل أن الغرض األسمى منها يكمن يف التعرف
على الكيفية التي أنفقت من خاللها هذه التكاليف واألهداف التي سعت املنظمة أو اجلهة املعينة إلى حتقيقها من خالل
عملية اإلنفاق.
•الهدف :ميكن أن يستخدم هذا املنهج يف فحص وتدقيق األعمال التي تقوم بها احلكومة يف فترة زمنية معينة قد تصل إلى
سنوات وقد متتد يف عدة مناطق أو ميكن مث ً
ال استخدامها يف إدارة مشروع معني يف قرية واحدة يف وقت محدد .وحتتوي
عملية التدقيق احملاسبي على عدة أنشطة ونتائج تكون على النحو التالي:
 -احلصول على معلومات دقيقة ومحايدة وموثوق من مصدرها. -خلق نوع من الوعي بني املستفيدين ومقدمي اخلدمات احلكومية. -تعزيز قدرة املواطنني يف الوصول للمعلومات التي تتعلق باملستندات احلكومية. -أداة قوية وفعالة لكشف بؤر الفساد وسوء اإلدارة يف االجهزة احلكومية. -تتيح الفرصة ملشاركة املواطنني والتأثير على توجهات وقرارات احلكومة. -متابعة التقدم يف مستوى اخلدمات ومنع النصب والتحايل على املواطنني.•كيفية تطبيقها :ميكن أن تشمل استراتيجية تطبيق هذه العملية اخلطوات التالية:
 -تعريف األهداف :ينبغي أن تكون أهداف عملية التدقيق احملاسبي واضحة ومحددة مروراً بتحديد اجلهات/الهيئات/املشروعات التي سوف تخضع لعملية التدقيق واملراجعة وصوالً إلى حتديد الوقت الزمني لتلك العملية ،وكذلك
العوامل/املؤشرات التي سوف تخضع لهذه العملية.
 -حتديد أصحاب احلقوق/املصالح :ينبغي أن يتم حتديد أصحاب احلقوق وأن يخضعوا لهذه العملية بحيث ميثلونمزيجاً من ممثلي احلكومة من قطاعات تنموية مختلفة ،مقدمي اخلدمات احلكومية ،و/أو املتعاقدون ،ممثلي عن
منظمات املجتمع املدني ،املستفيدين ،العمال ،وال ميكن أن نغفل الفئات املهمشة يف املجتمع.
 -جمع البيانات :وذلك من خالل مصادر عديدة مثل املقابالت ونتائجها ،استطالعات الرأي ،اختبارات اجلودةونتائجها ،تصنيف االحصائيات ،دراسات احلالة ،املالحظات التي يدونها املشاركون ،السجالت احلكومية ...الخ.
قد متثل هذه اخلطوة صعوبة بالغة لكونها تعتمد على جمع البيانات من مصادر حكومية ،والتي يف أغلب األحيان
ال تتيح تلك مصادر الفرصة للمجتمع املدني للوصول إلى البيانات ،املعلومات ،االحصائيات والدراسات بسهولة.
لذا ميكنك أن تستعني بالسجالت التي حتتفظ بها املنظمات غير احلكومية .وال تنسى أن عملية جمع البيانات
تستغرق وقتاً طوي ً
ال.
 -حتليل البيانات :ميثل جمع البيانات واملعلومات من اجلهات احلكومية أمراً صعباً وحتدياً كبيراً ،ولكن إذا ما جنحتيف احلصول عليها ،فعليك أن تقوم بتحليلها يف وثيقة واحدة ال تتعدى صفحة بحيث تكون سهلة الفهم لكل املواطنني
الذين اشتركوا يف عملية التدقيق احملاسبي.
- -نشر املعلومات واحلصول على التغذية املرتدة/العكسية من املواطنني وأصحاب احلقوق واملصالح.
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 -جلسات االستماع العامة :جلسة علنية يعقدها املواطنني و منظمات املجتمع املدني و اجلهات احلكومية وغيراحلكومية بهدف احلصول على معلومات محددة بشأن األعمال أو األنشطة التي تقوم بها اجلهات احلكومية للتأكد
من سالمة األداء ونزاهته وشفافيته وانسجامه مع مقتضيات املصلحة العامة.
 -املتابعة :تتمثل عملية املتابعة يف إصدار تقرير عن نتائج عملية التدقيق احملاسبي بحيث يتضمن هذا التقريرتوصيات تُقدم إلى احلكومة بشأن أعمالها خالل فترة معينة وكذلك بشأن وقائع الفساد وسوء اإلدارة .وينبغي
أن تنشر نتائج هذا التقرير بصورة واسعة وتُقدم إلى اجلهات احلكومية واإلعالم واملشاركني يف عملية املتابعة،
واملنظمات ذات الصلة بالقضايا املجتمعية .وينبغي أن تُنشر تلك النتائج والتوصيات بصورة مكتوبة وشفهية.
•من يقوم بعملية التدقيق احملاسبي؟
كما هو موضح بالشكل أعاله ،فإن العملية ليست حكراً على جهة معينة .فيمكن أن تقوم بها اجلهات احلكومية باجتهاد
فردي وميكن أن تكون من مسؤولية جميع األطراف من منظمات املجتمع املدني واملؤسسات األهلية واملواطنني ،مراكز
الدراسات البحثية وغيرهم.
•ما هي مجاالت تطبيقها :ميكن أن تطبق هذه العملية للرقابة على جودة اخلدمات احلكومية يف أي مرحلة
• من التخطيط ،للتنفيذ وحتى ما بعد االنتهاء من املشاريع اخلدماتية.
•مؤشرات وعالمات القوى والتحديات املباشرة:
 -عالمات القوى وتتمثل بالتالي:1 .1تعزيز شفافية اخلدمات احلكومية.
2 .2كشف حاالت الفساد وسوء اإلدارة.
3 .3حتسني جودة اخلدمات احلكومية.
1 .1تعزيز قدرة املجتمعات احمللية يف عملية
2 .2التخطيط باملشاركة.
 -التحديات وتتمثل بالتالي:3 .3صعوبة التعامل مع النُخب احلاكمة.
4 .4عدم وجود التزام قانوني يلزم احلكومة بتطبيق نتائج عملية التدقيق احملاسبي.

اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﶈﺎﺳﺒﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ،ﺗﻘﻮم
اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﶈﺎﺳﺒﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
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ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ،
وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى

التطبيق رقم ( - )4جلسات االستماع الجماهيرية العامة:
•تعريفها :هي عبارة عن اجتماعات رسمية على املستوي املجتمعي تعطي كل من املسؤولني الرسميني واملواطنني الفرصة
لتبادل املعلومات واآلراء حول أبرز وأهم القضايا املجتمعية مثل مسألة صياغة موازنات السلطة.
•الهدف :تُعد جلسات االستماع العامة أداة هامة متاحة للجميع .وتتميز بكونها وسيلة للتعبير عن آرائهم جتاه القضايا التي
تشغل بالهم يف مجتمعهم الذي يعيشون فيه حيث يعرضون آرائهم أمام املسؤولني املنتخبني أم ً
ال يف الوصول إلى حلول لها.
•كيفية تطبيقها :ينبغي مراعاة األمور التالية عند تطبيق جلسات االستماع العامة:
•املوارد املتاحة :ينبغي أن تتوافر موارد مالية كافية لإلعداد حلملة دعائية جيدة لها القدرة على التواصل مع الناس.
•آلية التنفيذ :تعتبر جلسات االستماع وسيلة جيدة للعمل والتخطيط.
•حملة دعائية واسعة النطاق ولها وقت محدد للتنفيذ :وقد تشمل تلك احلملة الدعائية اإلعالنات ،النشرات الدعائية،
رسائل البريد االلكتروني ،قصص النجاح السابقة ،آليات الدعاية الفعالة ،املؤمترات الصحفية ،األحداث اإلذاعة
والتلفزيون اخلاصة ...الخ .كل ذلك له دور فعال يف استقطاب املواطنني ذوي اخللفيات الثقافية املختلفة.
•وضع أسس واضحة للمشاركة :ينبغي وضع قواعد عامة ملشاركة املواطنني يف طرح آرائهم للوصول إلى مشاركة فعالة
ومنتجة مثل حتديد الوقت الزمني ملناقشة كل قضية على حدة والوقت الزمني املخصص لكل شخص للتحدث وعدد
مرات احلديث.
•اختيار ميسر للجلسة :إن عملية اختيار ميسر جللسة االستماع أمراً هاماً للغاية وينبغي أن تتوافر فيه صفات معينة
مثل أن يكون محايداً و قادراً على إدارة الصراع وقادراً على تطبيق القواعد امللزمة يف اجللسة ،كل ذلك وغيره له يف
دور يف إجناح جلسات االستماع العامة.
•اختيار القضايا ،وقت ومكان مناقشتها :ينبغي أن يتم اختيار القضايا الشائكة التي متس املجتمع من حيث أهميتها
ودورها يف حتسني أوضاع الناس يف املجتمع .كما أن للوقت واملكان دوراً هاماً يف جذب أكبر عدد من املواطنني لعرض
مشاكلهم وقضاياهم على املأل .كما أن لدور الوسائل البصرية والسمعية أثراً كبيراً يف التأثير اإليجابي على احلاضرين
يف اجللسة.
•املتابعة :ينبغي على منظمي تلك اجللسات أن يقوموا بتلخيص وقائع اجللسة يف تقرير محايد يعرض على املواطنني
كافة .وإذا ما مت االتفاق بني املواطنني واملسؤولني احلكوميني على ما دار باجللسة وكذلك موافقتهم على التوصيات
والنتائج ،ينبغي أن يتخذ املواطنني واملسؤولني إجراءات من أجل حتقيق هذه النتائج وتلك التوصيات.
التطبيق رقم ( )5راديو المجتمع:
•تعريفها :محطة إذاعية محلية تتميز باخلصائص التالية:
 -وسيلة اتصال مجتمعية توفر فرص ملشاركة املواطنني من خالل عرض آرائهم وأفكارهم عبر اإلذاعة احمللية. -خدمة غير هادفة للربح تتواصل مع املواطنني دون مقابل. -تُدار من قبل مجتمع معني سواء كان هذا املجتمع محلياً (قرية معينة أو حي أو مدينة) وهكذا .وميكن أن تُدار أيضاًمن قبل مجموعة معينة من األشخاص لديهم اهتمامات عامة وال يشترط أن يعيشون يف منطقة معينة.
 -تتعامل مع القضايا احمللية واملشكالت التي تؤرق بال الناس يف املجتمع وتعتمد برامجهم على التواصل الفعال معالناس للتعرف على احتياجاتهم.
 -تتناسب مع الفقراء واألميني والفئات املهمشة يف املجتمع.•الهدف :ليس أداة رقابية مجتمعية بل أنه يعمل على حتقيق النتائج والتوصيات التي توصل إليها جلسات االستماع واآلليات
األخرى املتعلقة باملساءلة املجتمعية .وكذلك مراقبة املسؤولني ألعمالهم طوال فترة تواجدهم يف املنصب.
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التطبيق رقم ( :)6بوابات الشفافية:
•تعريفها :هي مواقع الكترونية تعمل على نشر املعلومات املالية العامة مثل قانون املوازنة احلالية وبنودها ومفاهيم
املصطلحات املتعلقة بها بحيث أن تكون واضحة للمواطنني.
•الهدف :ترتبط هذه البوابات وبشكل كبير بالنظام املالي املتبع يف السلطة بحيث تسمح للمواطنني بالتعرف على كيفية
تطبيق املوازنة وبنودها .كما أنها توضح مدى التزام السلطة مببادئ الشفافية واحملاسبية والنزاهة ودورها يف مكافحة
بؤر الفساد.
استنتاجات عامة
رمبا لو بحثنا عن مصطلح واحد يلخص كل مفاهيم ومعاني العمل االجتماعي واخلدمة العامة ويعبر عن التزامنا ملجتمعنا وتبرعنا
بجزء من وقتنا خلدمته بصورة تطوعية ،فلن جند مصطلح أكثر إجماالً من مصطلح املساءلة االجتماعية.
فإحساسنا بأننا مسؤولون جتاه قضايا وطنية عامة تخدم اجلميع ويستفيد منها الكل ،هو ما يدفعنا إلى التضحية بجزء من وقتنا
وراحتنا والسعي من أجل إجناز تلك املسؤوليات بصورة تامة .فاملساءلة االجتماعية هي التي تدفعنا إلى العمل الطوعي وإلى
اخلدمة العامة وإلى العمل اخليري واإلنساني وإلى أداء واجباتنا العامة حني ال يوجد حسيب أو رقيب سوى ضمائرنا .هذه املساءلة
هي التي حتركنا ألداء واجباتنا الوطنية واملجتمعية ،لذلك غرسها وتعزيزها يف املجتمع يصبح ذا أولوية قصوى وأهمية كبيرة ألنها
تساعد يف توجيه جهودنا وتوظيفها خلدمة املجتمع الذي أصيب باالنحراف القيمي واالجتماعي .إذاً فللمساءلة االجتماعية دوراً
سام ونبيل هو املجتمع الذي نعيش فيه.
مهماً لتلعبه لتضع جهودنا املستقبلية يف مسارها الصحيح خلدمة هدف ٍ
إن تعزيز حس املساءلة االجتماعية قضية مهمة للفرد وللمجتمع بأسره .فبدونها ال تنهض املجتمعات وال تتقدم ،وبدونها ال تستطيع
الدولة توحيد جهود األفراد ووضعها يف مسارها الصحيح خلدمة أغراض التنمية الشاملة ،وبدونها ال تستطيع املجموعة البشرية
أن تعمل يداً بيد لرفعة املجتمع وتقدمه وال تستطيع أن تشترك مشاركة فعالة يف صنع القرار احلياتي .فهي امللهم وهي املسير
ملشاركة املواطنني املجتمعية .ولكن كيف ميكن تعزيز املساءلة االجتماعية وتفعيل احلس االجتماعي؟ هل بإعطاء األفراد يف املجتمع
حوافز معينة مث ً
ال؟
لإلجابة على هذا السؤال كان البد أن نؤكد أن املساءلة هي حجر الزاوية للحكم الرشيد وشرط أساسي لتحقيق الدميقراطية
الفعالة .وميكن أن تنفذ وتفهم من خالل آليات مجتمعية حتتم على أصحاب السلطة السياسية والتنفيذية والتشريعية واملالية
وغيرها للخضوع للمحاسبة أو لتحمل تبعيات املسؤولية عن أعمالهم يف القطاع العام.
هذه اآلليات أو النظم الداخلية للمساءلة غالباً ما يشار إليها باسم اآلليات األفقية ألنها تعمل أفقياً داخل أجهزة السلطة ،وهناك
عدة أنواع لهذه اآلليات منها على سبيل احلصر ما يلي:
•آليات سياسية مثل القيود الدستورية والفصل بني السلطات وجلان التحقيق التشريعية وغيرها.
•اآلليات املالية مثل النظم الرسمية للمراجعة واحملاسبة املالية وحتديد النفقات العامة وصياغة املوازنات ...الخ.
•اآلليات اإلدارية مثل التسلسل الهرمي لتقدمي التقارير ومعايير االستقامة من القطاع العام واخلدمة العامة ومدونات
قواعد السلوك ،والقواعد واإلجراءات فيما يتعلق بالشفافية والرقابة العامة.
•اآلليات القانونية مثل أجهزة املراقبة والشفافية وهيئة مكافحة الفساد واألجهزة القضائية املرتبطة بها غيرها.
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ملحق رقم ( )3طرق وأساليب إدارة المساءلة االجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني:
يبدو جل ًيا للكثيرين من املتابعني للحالة الفلسطينية أن مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني قد جنحت يف تنفيذ الدور املطلوب
منها .وقد أظهرت بأن لديها القدرة التشاركية الذاتية على حتقيق نتائج تشغيلية كبيرة مثل حتسني األداء واتخاذ تدابير تصحيحية
وكذلك نتائج عملية مثل التغييرات املؤسسية واحلوكمة والعالقات التنظيمية والتي مت حتقيقها باعتماد املنهجية املنظمة ملبادرات
املساءلة االجتماعية خالل املراحل املختلفة .ففي سياق اإلصالح االجتماعي ،مت تطبيق العديد من االدوات واألساليب إلدارة
املساءلة االجتماعية الذاتية التي يرافقها اجلهود الرامية إلى بناء القدرات وتعزيز بيئة مواتية للمساءلة االجتماعية .من هذه
اجلهود تلك الرامية إلى تعزيز البيئة التنظيمية الداخلية والتي تعمل يف نظام إدارة ونهج املساءلة االجتماعية .يتركز ذلك يف العديد
من احملاور األساسية املشتركة والتي تشمل مجموعة واسعة من املمارسات والتي سنتطرق إلى البعض منها هنا:
1.1كيفية الوصول إلى املعلومات:
ميكن احلصول عليها من خالل:
 .أاستحداث وبناء أدلة ومعلومات موثوق بها والتي تعمل على مساءلة املوظفني أو املؤسسات .وغالباً ما ينطوي احلصول
عليها ،حتليل كل املعلومات املتعلقة بجانب مقدمي اخلدمات والنتائج واملعلومات التي حتصل عليها من جانب طالب
تلك اخلدمات.
فمن طرف مقدم اخلدمة ،البد من العمل ضمن األطر التالي:
•شفافية املؤسسات وقدرتها على إنتاج وتوفير البيانات واحلسابات التي لها أهمية حاسمة للوصول إلى
معلومات مطلوبة من قبل طالبي ومقدمي اخلدمات مثل البيانات وااللتزامات واحلسابات والسجالت
اخلاصة باإليرادات والنفقات ونتائج التدقيق وغيرها.
•التركيز األساسي يف تدخالت املساءلة االجتماعية عادة ما تكون للضغط من أجل تعزيز حقوق املعلومات من
أجل املساءلة والشفافية جتاه املجتمع الذي تخدمه هذه املؤسسة.
 .بفيما يتعلق باملعلومات املتوفرة من قبل طالب اخلدمات ،البد من وجود مجموعة متنوعة واسعة من األساليب واألدوات
التشاركية ،مثل بطاقات األداء املجتمعي ،استطالع راي املواطن ،وتقنيات الرصد والتقييم التشاركي وغيرها .وضعت
كل هذه األساليب واألدوات لتوفير معلومات وبيانات ضمن إطار زمني واحد وخاصة أثناء خدمتهم لرفع مستوى
الوعي وتعزيز التعبئة والتنظيم على املستوى احمللي.
مسموعا:
2.2جعل صوت املنتفعني من خدمات املؤسسة
ً
•وهو عنصراً رئيسياً آخراً من املساءلة االجتماعية يتمثل بإعطاء صوت لطالبي اخلدمات ملعرفة احتياجاتهم وآراءهم
وهمومهم مما يساعد يف فهم أفضل لألولويات وكيفية تقدمي أفضل خدمة لهم.
•ميكن اعتماد استراتيجيات هامة لتعزيز صوت املنتفعني من خالل خلق مجاالت للحوار املفتوح بني املنتفعني
ومقدمي اخلدمة وبناء الثقة والتوعية وتسهيل تطوير التحالفات التي ميكن أن تستخدم يف توصيل صوتهم املوحد
من خالل تفعيل واستخدام وسائل اإلعالم احلديثة والتقليدية.
•يكمن التحدي الرئيسي ملبادرات املساءلة االجتماعية يف ضمان أن أصوات الفئات املهمشة والفقيرة ال تهيمن عليها
مجموعات أكثر قوة وصخ ًبا.
3.3االنخراط يف عملية التفاوض من أجل التغيير:
•يعتبر العنصر األكثر أهمية وحتد ًيا ضمن استراتيجية املساءلة االجتماعية هو القدرة على استثارة ردود الفعل من
املسؤولني اإلداريني باملؤسسة وحتقيق تغيير حقيقي ملنفعة املستفيدين.
•قد تكون عمليات التفاوض ممنهجة وممأسسة والتي ميكن أن تأخذ شكل التفاعل املباشر بني املؤسسة واملستفيدين.
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•عند االنخراط يف مفاوضات من أجل التغيير ،ميكن ملجموعة من املنتفعني توظيف مجموعة من الوسائل سواء
الرسمية وغير الرسمية من أجل املناصرة لقبول التغيير ،واإلقناع والضغط من أجل الوصول إلى النتائج املرجوة.
•ميكن ان تشمل هذه العملية يف خلق ضغط الستقطاب الرأي العام على سبيل املثال ،واحلمالت اإلعالمية
واالجتماعات العامة ،وغيرها و/أو عند الضرورة ،اللجوء إلى الوسائل الرسمية واحلكومية إلنفاذ القرارات بشأنها
وذلك من خالل اللجوء إلى اإلجراءات القانونية والقضائية.
تنفيذ سياسة املساءلة االجتماعية:
إنه ملن الضروري توفير اإلمكانيات التي تساعد يف تنفيذ وإدارة سياسة املساءلة االجتماعية وذلك من خالل التأكد من امكانية
الوصول إليها ،استعرض مساقاتها ومدخالتها ،ونشر التوعية مبفاهيمها ونتائجها من خالل حفظها وتنفيذها وفقاً للترتيبات
املخطط لها ضمن اإلطار التنظيمي للمساءلة االجتماعية املعمول به .وعليه فإن معايير املساءلة االجتماعية حتتم على اإلدارة العليا
للمؤسسة أن حتدد سياسة املساءلة االجتماعية وظروف العمل بها للتأكد من أنه:
 .أيتضمن االلتزام باالمتثال والتوافق مع متطلبات املعايير املوضوعة.
 .بيشمل االلتزام واالمتثال للقوانني الوطنية املعمول بها وغيرها التي تؤيدها املؤسسة.
 .تيشمل التحسني املستمر يف التزام املؤسسة باملساءلة االجتماعية.
 .ثمت توثيقها وتنفيذها وصيانتها وحتى التداول فيها بشكل فعال وتكون مفهومة جلميع العاملني مبا فيهم املدير التنفيذي
واملشرفني واملوظفني العامني الدائمني أو أصحاب العقود املؤقتة.
 .جتكون متاحة للجميع.
آلية التنفيذ والتزامات املؤسسات األهلية:
من أجل تنفيذ السياسة بشكل فاعل:
1 .1يجب أن توفر سياسة املساءلة االجتماعية إطاراً واضحاً لإلجراءات والترتيبات العملية للتعامل مع قضايا محددة ضمن
هذه السياسة.
2 .2يجب أن تعكس سياسة املساءلة االجتماعية التزام املؤسسة احلقيقي وذوي أصحاب املصلحة املعنيني.
3 .3يجب توفير ونشر سياسة واضحة للمساءلة االجتماعية والتي يتضمنها هذا الدليل وحتتوي على ما يلي:
 .أضمان إدارة مختصة لتشغيل وصيانة نظام املساءلة االجتماعية على نحو فعال.
 .بتأسيس ثقافة ومنهجية إلدارة ومتابعة سلسلة اخلدمات املقدمة للمنتفعني.
 .تاستعراض أعمال املساءلة االجتماعية وااللتزام بتنظيم متابعة دورية لها ضمن فترات زمنية محددة (كل  6شهور
مث ً
ال) لضمان أن املنهجيات واإلجراءات املتبعة تتم بشكل فاعل.
4 .4دليل املساءلة االجتماعية متاح للسلطات القانونية واخلارجية وأصحاب املصلحة لالطالع عليه.
5 .5تكفل املؤسسة واملتمثلة مبجلس إدارتها عند وضع هذه السياسات إلى تعزيز ما يعتبرونه نظام سليم للمساءلة االجتماعية
والذي يؤثر على ما هو مطلوب يف املجتمعات احمللية.
6 .6التنفيذ الفعال للسياسة يجب أن:
 .أتقع املسؤولية املباشرة يف تنفيذ سياسة املساءلة االجتماعية على عاتق الهيئة اإلدارية ومجلس إدارة املؤسسة والذي
يعكس طبيعة وحجم أعمال املؤسسة يف خدمة املجتمع.
 .بااللتزام بضمان أن يتم تأسيس ثقافة واضح لالعتراف مبسؤولية املؤسسة جتاه املساءلة االجتماعية وبالتالي
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احلفاظ على فعالية نظامها.
 .تااللتزام بتطبيق إجراءات املساءلة االجتماعية التي يتم توظيفها ضمن الهيكل التنظيمي والتي تعمل على حتقيق هذه
السياسات.
 .ثااللتزام بتوضيح األدوار واملسؤوليات الفردية للموظفني ولديهم من املعرفة والسلطة واإلدارية الالزمة لكيفية
التصرف بحسب مسؤولياتهم ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
 .جتلتزم املؤسسة يف تعزيز أهمية املساءلة واملسؤولية االجتماعية للعمالء واملوردين واملوظفني واملساهمني وأصحاب
املصلحة اآلخرين بحيث يكونوا على علم ب:
 -مساهمات وحقوق واهتمامات األطراف املعنية. -دور كل فرد من أجل مراقبة األعمال التي لها تأثير على املساءلة االجتماعية وأية قرارات ذات صلة. -بأن اتخاذ القرارات الرئيسية باملساءلة االجتماعية ينشر على نطاق أوسع لتصل صناع القرار. .حتلتزم مرجعيات التدقيق والرقابة الداخلية واخلارجية بالتحقق من اإلجراءات والترتيبات العملية للتعامل مع مجمل
القضايا التي تعنى باملساءلة االجتماعية.
 .ختلتزم مبراجعة اإلجراءات والعمليات التنفيذية والتنظيمية بشكل سنوي للتأكد من أن جميع هذه اإلجراءات
والترتيبات تعمل بشكل سليم وفاعل.
 .دتلتزم بتوفير تقارير دورية وسنوية للمنتفعني.

متابعة وتقييم تنفيذ سياسة المساءلة االجتماعية:
املتابعة والتقييم وقياس األنشطة والنتائج:
1 .1تقر اإلدارة مبسؤولياتها من أجل الرصد واملتابعة والتقييم املستمر لألنشطة والنتائج وتؤكد على أهميتها للداللة على
فعالية إجراءات تنفيذها لتحقق سياسة ومتطلبات معايير املساءلة االجتماعية.
2 .2تكفل سياسة املتابعة ومؤشرات القياس والرصد والتقييم بأن احلاجة إلى إحداث التغييرات والتعديالت يجب أن تدار
على نحو ف ّعال ،وهذا يشمل معايير القياس والتحليل والتطوير مثل:
 .أمعايير ومؤشرات املساءلة االجتماعية وحتليلها وأساليب التطوير والتحسني عليها.
 .باملتابعة الدورية لقضايا املساءلة االجتماعية واملؤشرات ونتائج البيانات ذات الصلة.
 .ترضا أصحاب املصلحة عن كيفية فهم مؤشرات األداء والتحليل واملتابعة وعمليات التوثيق اخلاصة باملساءلة
االجتماعية.
 .ثاالستفادة من أدوات االتصال الفاعلة ومؤشرات القياس واملعلومات التي يصدرها نظام املساءلة االجتماعية.
 .جاالستفادة من تقارير املتابعة والتقييم الذاتي للمساءلة االجتماعية والتي حتقق أهداف املؤسسة.
3 .3تستعرض املؤسسة ومن خالل تذليلها للصعوبات واملشاكل التي قد تنشأ نتيجة األعمال التي تنخرط بها إلى السعي
إليجاد أمناط بديلة لإلخفاقات وذلك من خالل حتديد مسؤولياتها واآلثار املترتبة على سياستها املتعلقة باملساءلة
االجتماعية ،مما يتيح لها الفرصة لتكون مستعدة للتعامل مع مثل هذه االحتماالت باملستقبل.
4 .4يتم التوثيق واالحتفاظ بعمليات الرصد واملتابعة ومؤشرات التقييم من أجل التحقق من النتائج واملخرجات التي مت التوصل
اليها واعتمادها كنماذج للتخفيف من آثار املتغيرات املستقبلية على كيفية متابعة سياسة املساءلة االجتماعية.
5 .5تبقى مراجعة فعالية نظام املساءلة االجتماعية من مسؤوليات مجلس اإلدارة ،فهو يحتاج أن يشكل رأيه اخلاص بعد
التحقق من املعلومات والبيانات الصادرة من نظام إدارة املساءلة االجتماعية.
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6 .6تراقب اإلدارة العليا نظام املساءلة االجتماعية من خالل مؤشرات األداء احملددة يف عملياتها اإلدارية ،وترفع تقاريرها
إلى املجلس بشأن حتديد ومراقبة املهام التي كلفت بها .وبدوره ،يكفل املجلس نظام املساءلة االجتماعية وسياستها التي
تنفذ بفاعلية ضمن تعقيدات عمل املؤسسة وتقنياتها .وبالتالي فإن مجلس اإلدارة يتلقى ويراجع بانتظام تقارير محددة
عن حتقيق أهداف املساءلة االجتماعية.
7 .7يتعهد املجلس بإجراء تقييم سنوي عن املساءلة االجتماعية للتأكد بأنه متت دراسة جميع اجلوانب الهامة لهذه العملية.
8 .8عندما يعلن املجلس احترامه لضوابط التدقيق الداخلية وتقييم ومراجعة سياسة املساءلة االجتماعية ،فإنه ينظر بذلك
على جميع أنواع الضوابطـ واإلجراءات والترتيبات والتعليمات مبا فيها تلك ذات الطابع التشغيلي واإلمتثالي ،باإلضافة
إلى اإلجراءات الداخلية للضوابط والسياسات املالية واإلدارية.

التخطيط الفاعل للمساءلة االجتماعية:
1 .1يجب تخطيط وتطوير وتنفيذ إجراءات قابلة للتطبيق وموثقة إلدارة املساءلة االجتماعية والتي تتوافق وتعتمد على حتديد
املشاكل وحتقيق النتائج واحللول .وعليه يترتب على املؤسسة اتباع إطار منهجي لتحليل ورصد ومراقبة نظام إدارة املساءلة
االجتماعية من أجل تنفيذها واالعتماد عليها بنحو فعال .ومن أجل حتقيق ذلك البد من توفر التالي:
•وجود واعتماد السياسات الفاعلة للمساءلة االجتماعية.
•مراجعة إدارية مستمرة.
•انتداب ممثلي املؤسسة ملراجعة اإلجراءات.
•انتداب ممثلي املوظفني ملناقشة وتدارس األمر.
•التخطيط والتنفيذ.
•االحتفاظ بسجالت االمتثال والرقابة.
•تقارير متابعة ومعاجلة التحديات واالنحرافات واتخاذ إجراءات لتصويبها .
•فتح سبل وآليات االتصال والتواصل محل ًيا واقليمياً.
2 .2تكون املؤسسة مطالبة باالحتفاظ بسجالت مالئمة إلثبات توافقها ومطابقتها ملعايير املساءلة االجتماعية ،يف الوقت
الذي يتم فيه توجيه مراجعة األنظمة اإلدارية على إجراءات وممارسات العمل غير املقبولة ضمن العمليات التشغيلية
والتنظيمية.
3 .3على املؤسسة ان تضع آليات ومعايير ومؤشرات للقضاء على االنحرافات ولتحسني اداء املساءلة االجتماعية
4 .4يجب التنبه دوماً إلى إمكانية متابعة املمارسات اجلديدة والتي ميكن أن حتد من قدرة املؤسسة على التنافسية ،كما وبجب
توفر إجراءات سليمة لعملية رصد ومتابعة وتقيي مظروف العمل غير املقبولة والكامنة يف:
•اإلجراءات اإلدارية اليومية.
•التغيرات السياسية.
•الكوارث الطبيعية.
•التغيرات االجتماعية واالقتصادية.
5 .5كما ويجب أن تكون املتغيرات يف اإلجراءات واملمارسات جزء من عملية التخطيط والتقييم والتي تأخذ يف االعتبار التالي:
•األثر من التغيير ،هل مت حتقيق الغاية؟
•املكاشفة واملعرفة بالتغيير(على سلم املعرفة من نادر إلى مستمر).
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•االحتمالية مع مراعاة الضوابط االدارية املعمول بها.
6 .6أن نظام املساءلة االجتماعية التي تتبناه اإلدارة العليا باملؤسسة يتم تنفذه بفعالية يتناسب مع مستوى اإلجراءات التي
تستمد تعليماتها من:
•السياسات التي تعمل بها املؤسسة.
•الغايات التي تصبوا إلى حتقيقها.
•األهداف التي تعمل ألجلها.
7 .7يجب على املؤسسة أن حتدد بوضوح املوارد الالزمة والتي تخصصها من أجل املضي قدماً ضمن السياسات واألهداف
والغايات وذلك من خالل:
•األفراد واملوظفني.
•البنية التحتية واآلالت واملمتلكات وغيرها.
•التمويل واالستثمار.
•امللكية الفكرية واالبداعية ...الخ.
8 .8يجب على املؤسسة حتديد املوارد الضرورية واملطلوبة ملراقبة عدم االمتثال وحتسني اإلجراءات التنظيمية إلدارة املساءلة
االجتماعية بشكل فاعل كما هو مبني بالرسم التالي:
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متطلبات وإجراءات التخطيط:
تدرك املؤسسة أن أساسيات برنامج املساءلة االجتماعية التشاركية يتمحور حول خطوات وتسلسل واضح للمهام يف مختلف جوانب
النظام االداري الذي تتبناه املؤسسة ومنها نستعرض بإيجاز ما يلي:
•البناء على اإلطار التنظيمي العام للمؤسسة حيث تستعرض من خالله الهيئة التنفيذية ومجلس إدارتها وسياسة املساءلة
االجتماعية وتنشرها للجميع.
•تطوير خطة استراتيجية إلدارة العمليات لتحتوي إطار سياسة املساءلة االجتماعية ،التوجيهات واإلجراءات وااللتزامات
الواجب اتباعها.
•تشارك الهيكلية التنظيمية واإلدارية للمؤسسة يف نشر وتشغيل وتفعيل سياسة املساءلة االجتماعية مبا يف ذلك اإلجراءات
والتوجيهات وااللتزامات القائمة عليها.
•حتديد احتياجات ذوي املنفعة واملصلحة.
•يتم حتديد جوانب وماهيات محددة للمخاطر والتهديدات واالنحرافات ليتم التطرق إليها ومعاجلتها ومتابعتها بشكل
سليم.
•رصد ومتابعة وقياس مؤشرات األداء الرئيسية عند التنفيذ لتسليط الضوء على االنحرافات ووضع إجراءات تصحيحية
ووقائية لها.
•حتديد وإدارة األولويات واضطالع املؤسسة على مهام وتوجهات ادارية محددة ومراقبتها.
•يتم االتفاق على اإلجراءات التصحيحية والوقائية وحتديد جوانب التصدي لها ضمن الهيكلية التنظيمية وتوجيهات
السياسة العامة.
•التخطيط إلدارة الشؤون الفردية للعاملني باملؤسسة وحتديد جوانب التطبيق.
•يربط اجناز النشاطات ضمن توجيهات السياسات ومعايير القياس واهداف التخطيط والرقابة.
•تتم مراجعة اإلجراءات تبعا لنتائج نشاطات البرامج وفحص احلاجة إلى احداث تغييرات أو حتسينات عليها ،متاشياً مع
سياسة التحسينات واملمارسات املتفق عليها.
الرسم التالي يوضح تلك العالقة:
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أن التحسني والتطوير يف إدارة املخاطر واالستراتيجيات املرتبطة بها ،يتم نشرها من خالل ممارسات التخطيط والتقييم واملراجعة
التي تتوفر من حتديد التوجيهات السياسية واإلجراءات التصحيحية الوقائية لعمليات التطوير والتحسني؛
يظهر الرسم البياني السابق العالقة بني السياسات وكيفية حتقيقها من خالل املمارسات التي تتبعها املؤسسة إلدارة التغيير،
متضمنة جميع التعليمات واإلجراءات املطبقة على الضوابط الداخلية لسياسة املساءلة االجتماعية.
كيفية حتليل عدم االمتثال واإلجراءات التصحيحية:
السياسة واملمارسة:
1 .1يجب على املؤسسة اعتماد أساليب حتليل نتائج املساءلة االجتماعية لتحديد جوانب عدم االمتثال واملطابقة فيها التي
تستدعي ،يف بعض االحيان ،العمل على إجراءات تصحيحية أو االستفادة من التدابير االستباقية والوقائية إلدخال
حتسينات إضافية عليها.
2 .2يلزم املؤسسة للقيام بذلك أن تسعى إلى التحقق من املتطلبات وتوجيه اجلهود إلى مواجهة مخاوف املوظفني واألطراف
املعنية األخرى وإيجاد أفضل احللول فيما يتعلق بنتائج عدم االمتثال واملطابقة مع سياسات املؤسسة املعلنة وعليه:
•يترتب على املؤسسة االمتناع عن معاقبة ،تأديب ،فصل أو التمييز ضد أي موظف لكشفه عن معلومات أو تقدميه
ملالحظات بشأن معايير االمتثال.
•تنفيذ اإلجراءات العالجية والتصحيحية وتخصيص املوارد الكافية ملعاجلة عدم االمتثال احملددة ضد سياسة املساءلة
االجتماعية.
آلية التنفيذ والتزامات املؤسسات األهلية:
ميكن خلق آليات تطوير والتحكم مبعاجلة عدم االمتثال من خالل اخلبرة املستمدة من دعم مختلف البرامج اإلدارية التي تعني
بتحسني اخلدمات والتي يتم نشرها ضمن اخلبرة والتقنيات املستخدمة يف معاينة جودة وبيئة العمل وأنظمة األمان وتكنولوجيا
املعلومات وغيرها من اخلبرات يف مجال إدارة حوكمة املؤسسات .ومن هذا املنطلق:
•عندما تواجه املؤسسة أي حتديات بعدم االمتثال لسياسة املساءلة االجتماعية وإجراءاتها ،تتخذ إجراءات فورية ملعاجلتها،
واحلد من تكرارها.
•حتليل األخطاء واستكمال اإلجراءات التصحيحية لعدم االمتثال تشكل جز ًءا رئيسياً من متطلبات معايير برامج املساءلة
االجتماعية.
•هذا يتضمن تدابير تصحيحية ألية معطيات مت التعرف والكشف عنها .يتم باإلضافة إلى ذلك حتليل جميع االنحرافات
والبيانات والسجالت للبحث عن القضايا الرئيسية والعناصر الضارة يف ممارساتنا ومدى تكرارها.
•تطبق املؤسسة اإلجراءات التصحيحية والوقائية بالتزاماتها جتاه املساءلة االجتماعية كجزء من األطر التنظيمية للحوكمة
الرشيدة وأنشطتها املختلفة.
•تكفل املؤسسة اتخاذ التدابير الوقائية عندما يتم حتديد احتماالت االنحرافات واملشاكل وأي إجراءات عدم االمتثال غير
املقبولة .ويتم توجيه وتوثيق حتليل البيانات واألنشطة إلى الغايات واألهداف املوضوعة.
•يف حال الفشل يف رصد وحتليل إدارة أهداف وغايات املساءلة االجتماعية ،هنالك آثار مترتبة على أطر العمل التنظيمية
للمؤسسة التي تنعكس بدورها على معايير قياس األداء ورضا وثقة املنتفعني من املؤسسة من منظور اجتماعي.
•يتم حتديد االمتثال أو الفشل يف مراحل التخطيط االولى كنتيجة حتليل أنشطة إدارة املساءلة االجتماعية ومنها على
سبيل املثال:
- -عمليات التدقيق التي تضطلع على اإلجراءات واملمارسات.
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 -املراجعات  -التقييمات املزمعة على اإلجراءات والبيانات والقرارات. -التحقق والتثبت من صحة املعلومات واملعطيات. -معايير القياس  -التوافق مع مؤشرات قياس موضوعة ملقارنة النتائج. -اختبار وفحص  -ويتم حتليل النتائج إلثبات املطابقة مع مجموعة من املعايير املعينة.•متكننا طرق متابعة مؤشرات القياس والتعامل مع االنحرافات يف إجراءات املساءلة االجتماعية من تطبيق مبادئ التوجيه
يف إدارة األعمال لصياغة قرارات وضوابط وممارسة سليمة ضمن التزام املؤسسة مبنهجية ونظام احلوكمة الرشيد
والصالح.
•وبهذا الصدد ،تلتزم املؤسسة بالتحقق والرد على مخاوف املوظفني واألطراف املعنية األخرى فيما يتعلق بالتوافق واالمتثال
أو عدمه مع سياسة املؤسسة.
•تكفل املؤسسة صياغة إجراءات واضحة ملعاجلة مشاكل محددة تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات تصحيحية ووقائية لها.
•معاجلة االنحرافات وعدم االمتثال واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لها هي أحد العناصر الهامة التي حتددها املؤسسة
ضمن سياسة املساءلة االجتماعية لتحسني معايير قياس األداء وأهدافه.
•هناك عناصر هامة حتدد آلية التواصل واالتصال بني املوظفني والهيئة االدارية .لذا تدرك املؤسسة أهمية استعراض
املشاكل واملخاوف التي تثار من قبل املوظفني والسلطات اخلارجية واألطراف املعنية األخرى.
•تعتبر جميع التدابير الوقائية على أنها فرص جيدة للتحسني لذلك يجب أن تشكل مصادر املعلومات جزءاً مهماً من
استراتيجية املؤسسة للتحسني املستمر يف املساءلة االجتماعية.
التطوير املستمر:
تسعى املؤسسة دو ًما إليجاد طرق وأساليب وفرص لتحسني املساءلة االجتماعية من أجل العدالة واملصداقية يف التعامل مع القضايا
املختلفة .لذلك يجب عليها أن تضمن التخطيط اجليد إلدارة السياسات والنظم واإلجراءات الالزمة للتحسني املستمر يف أداء
وإدارة األطر التنظيمية للمساءلة االجتماعية .حيث نسعى باستمرار لتحسني فرص املساءلة االجتماعية من خالل:
•التنبؤ قبل حدوث املشاكل بدالً من االنتظار ملواجهة املشاكل ومن ثم البدء بالبحث عن فرص للتحسني.
•تكمن كفاءة وفعالية املساءلة االجتماعية فقط عندما يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتدابير الوقائية الالزمة.
•يتم مراقبة اإلجراءات التصحيحية والوقائية جنباً إلى جنب مع التغييرات اإلدارية املطلوبة التي تؤدي إلى التحسني باألداء
وتؤكد على أن النتائج واألهداف املرجوة قد تتحقق.
•الداللة على التحسينات املرجوة تنعكس بشكل مباشر على املمارسات والتغييرات التي تطرأ على نظام إدارة املساءلة
االجتماعية ونتائجها والتعديالت املتالحقة يف اإلجراءات اإلدارية العامة والتي يتم مراجعتها كوسيلة لضمان ورصد
التحسينات املستمرة التي تسعى املؤسسة إلى حتقيقها.
•وبالتالي فإنه من املهم توجيه موارد املؤسسة إلى اجلوانب التي ستحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة والتحسني باألداء ،مما
يحثنا على تصنيف التحسينات على النحو التالي:
 -هامة  -والتي لها تأثير مباشر على االمتثال. -مرغوب فيها  -وينظر إلى هذه التحسينات بأنها تعكس الفائدة املتوسطة إلى طويلة االمد على برامج وسياساتاملساءلة االجتماعية.
 -داعمة  -وينظر منها إلى توفير الوثائق والبيانات كأدوات جانبية تساعد على اتخاذ قرارات صحيحة وفاعلة أو تساعديف اتخاذ قرارات أكثر اطالعا ومدروسة بشكل افضل.
- -صغيرة  -مهمة عندما تكون جزء من كل ولكن صعب التعامل فيها وتبريرها إن اخذت مبنعزل عن باقي املعطيات
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االخرى.
•يوفر اعتماد حتسني نظام املساءلة االجتماعية عندما ميكن إثبات أن:
 -املساهمة تكون يف موارد املساءلة االجتماعية -املساهمة بالتزام املؤسسة لتحقيق سياسة املساءلة االجتماعية وأهدافها. -املساعدة يف تلبية االلتزامات القانونية والتنظيمية. -تعزيز قدرة املؤسسة يف عمليات املتابعة والرصد والتقييم. -املساهمة يف االلتزام بثقافة التغيير املستمرة واملطلوبة. -احلد من وإزالة امكانيات عدم االمتثال لسياسة املساءلة االجتماعية.•خطط التحسني والتطوير تساق من خالل التوجيهات اإلدارية العامة والتي توصف بخطوات صغيرة لبرنامج التحسني
املستمر والذي يتكون من:
 -حتديد سبب ومسبب للتحسني. -تشخيص وحتديد الوضع احلالي. -حتليل اسباب ومسببات املشاكل. -اقتراح جوانب للحلول املقترحة. -تقييم األثر. -اختيار إجراء التحسني. -توحيد القياس مبعايير حل جديدة.•نعتمد يف تطوير جميع التحسينات على املساءلة االجتماعية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من التدابير التصحيحية والوقائية
التي نعمل عليها.
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يوضح الشكل أدناه هذه املمارسة بشكل أكبر:
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إدارة الموارد االجتماعية:
السياسة والممارسة:
توفر سياسة إدارة املوارد االجتماعية اإلطار العام الذي ميكن ومن خالله أن يتم حتديد كل املتطلبات والترتيبات التي حتتاج إلى
موارد من أجل حتديد ومتويل وتنفيذ واحلفاظ على املمارسات الفضلى ملتابعة تقييم املساءلة االجتماعية.
الممارسة واإلجراءات:
1 .1العمل على اإلجراءات العالجية والتصحيحية وتخصيص املوارد الكافية ملواجهة شدة االنحراف يف مطابقتها لسياسة
املساءلة وإجراءات تنفيذها.
2 .2كما يتم التعرف أيضا على اجلوانب التالية عن املوارد املرتبطة مبعايير جيدة للمساءلة االجتماعية وهي:
•النظام اإلداري واملالي املعمول به باملؤسسة.
•تعريف أصحاب املصلحة واملوظفني وغيرهم بتوفر سياسات املساءلة االجتماعية واإلجنازات التي مت حتقيقها حتى اآلن.
•فريق عمل متدرب ومؤهل وفريق إداري ليتابعه يكون متمرس.
•تثقيف املوظفني وزيادة وعيهم بسياسات وأهداف املساءلة واملسؤولية االجتماعية للمؤسسة.
•ما يتوفر باملؤسسة من وثائق وسجالت حول السياسة ونظم املتابعة والتقييم املرتبطة بها.
•بيئة العمل ومساهمة املؤسسة الفاعلة يف ذلك.
3 .3االحتياجات من املوارد وكيفية حتسينها مت من خالل التالي:
•املراجعة اإلدارية.
•توقعات الفئات املستهدفة ومتلقي اخلدمات.
•تعيني األفراد يف مهمات مختلفة.
•تطوير أساليب أكثر جناعة بطرق االتصال والتواصل وأهمها تفعيل االجتماعات الدورية الداخلية باملؤسسة.
•حتديد وحتليل االنحراف بني األهداف واإلجراءات واملمارسات بنتائج املساءلة االجتماعية.
•تدابير املساءلة االجتماعية الوقائية واإلجراءات التصحيحية املطلوبة.
•املراجعة والتدقيق الداخلي.
•إدارة التغيير.
اإلشراف على الموارد البشرية:
تسعى املؤسسة دائما لتوفير جميع شروط العمل املالئمة للموظفني والتي تتوافق وتتماشى مع سياستها اخلاصة باملساءلة
االجتماعية وبرامجها .ومن أجل حتقيق األهداف وتشجيع املساهمات من املوظفني فهي:
•تدعم مشاركتهم بالعمل وإدارة سياسة املساءلة االجتماعية.
•تعزز إدارة املوارد لتحقيق أقصى قدر من املنفعة وذلك من خالل االستفادة من قدرات املوارد البشرية املتوفرة عن طريق:
  -التدريب من أجل حتسني قدراتهم ومساهماتهم بالعمل مبهنية عالية. -زيادة الوعي واملعرفة لديهم لتأدية عملهم بشكل أفضل.- -زيادة الكفاءة للتأكيد على قدراتهم بالعمل بحرفية.
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•تساهم سياسة حتقيق املنفعة القصوى من استخدام املوارد البشرية ،إلى حد كبير ،يف تفعيل احملفزات واملميزات ألولئك
الذين يستخدمون قدراتهم وطاقاتهم بإيجابية وإلى أقصى حد ممكن وخصوصاً مدراء الدوائر واألقسام واملوظفني
اآلخرين.
•االستماع إلى مخاوف ومقترحات املوظفني وتوفير سبل االتصال يف اجتاهني من خالل مراجعة مستمرة الحتياجاتهم
وتشجيع العمل اجلماعي والتعاون الفعال.
•مراجعة واستخدام مؤشرات ومعايير قياس رضا املوظفني من أجل إيجاد فرص لتحسني األداء.
المقاولين والموردين:

•باإلضافة إلى مقدمي اخلدمات الذين تربطنا بهم عالقات وثيقة ،غالباً ما يكون من الضروري التعاقد واالستعانة مبصادر
خارجية لبعض املهمات عندما تكون أعباء العمل كبيرة.

•هذا وميكن للمؤسسة أن تلجأ يف بعض األحيان إلى استخدام العمالة املؤقتة وموردين جدد أو مصادر جديدة أخرى
للحفاظ على األهداف والغايات التي ستحققها املؤسسة.
•تتكون املوارد البشرية املستخدمة من املوظفني واملتعاقدين ،وكالهما يشكل املوارد الالزمة الستدامة املؤسسة يف تقدميها
للخدمات التي متيزها.
•تعتبر متابعة ومراقبة أداء املوردين واملقاولني واملوظفني من مسؤولية رئيس الدائرة الذي يتم تعيينهم بها.
تعيين األفراد:
•يتم تعيني املوظفني تب ًعا لقدرتهم على إكمال األعمال املوكلة ضمن اجلداول الزمنية املطلوبة.
•عندما يجد املوظف صعوبة يف العمل املسند إليه أو ال ميكنه إمتام العمل يف غضون الوقت املتفق عليه ،يتوجب عليه إبالغ
مديره املباشر بذلك .كما ويتم توفير التدريب الكايف جلميع املوظفني ليساعدهم على تأدية مهامهم بشكل جيد .كما ميكن
أن يكون هذا حتت إشراف مختصني حتى يتم حتقيق الكفاءة املنشودة.
•ويتم تقييم كل موظف يف بداية عمله ملعرفة أمناط التدريبات االضافية املطلوبة واألنشطة التي ستؤهله للقيام بها.
•يتم متابعة ورصد التقدم الذي يحرزه املوظف جتاه كل نشاط يقوم به ويتم تقييمه بحسب معايير القياس التالية:
 -غير مؤهل وال ميكن تدريبه. -بحاجة إلى التدريب. -التدريب التشغيلي واإلشرايف. -التدريب التشغيلي دون رقابة. -قادر على تدريب اآلخرين.•يقوم كل رئيس قسم باحملافظة على سجالت ومصفوفة األنشطة التي يتابعها وحتتوي على:
 -قائمة باسماء املوظفني بالدائرة. -مجموعة املهام املوكلة إلى الدائرة.- -مكانة كل موظف من األنشطة واملهام املوكلة إليه بالدائرة.
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:قائمة المراجع
:مت اإلستعانة مبجموعة من املراجع اإلجنليزية والعربية يف مجال املساءلة االجتماعية وتضم مقاالت ومؤلفات ذات االختصاص
:املراجع باللغة اإلجنليزية
1. The Law Dictionary - Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed.
2. What is SOCIAL ACCOUNTABILITY? definition of SOCIAL ACCOUNTABILITY (Black's Law Dictionary)
3. Social Accountability in the Public Sector - A Conceptual Discussion by John M. Ackerman; Social
Development Papers - Paper No. 82 / March 2005
4. Social accountability sourcebook - chapter 2 - social accountability: what does it mean for the world
bank?; World Bank Social Accountability Sourcebook: Draft “Conceptual” Chapter; Reference:
www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/Print;
5. Social Accountability for NGOs Web site information, why it is important for NGOs to be
accountable
reference: http://socialaccountability.net/san.htm

:املراجع باللغة العربية
 ترسيخ ثقافة وممارسات املساءلة االجتماعية بالعالم العربي- شبكة املساءلة اإلجتماعية فى العالم العربى1 .1
https://es-la.facebook.com/ANSAArabWorld :شبكة التواصل االجتماعي2 .2

 مقالة لألستاذ حسني عبد املطلب االسرج بعنوان «جتربة العالم العربي يف تطبيق املساءلة- مجلة العلوم االجتماعية3 .3
http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2114 »االجتماعية

: جتمع جلان املرأة الوطني األردني-  منتدى املساءلة االجتماعية- مفهوم املساءلة االجتماعية4 .4
/http://social-accountability.com/jnfw/ar
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