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           _____________            *وتقدير شكر

 

وإدارة التنمية ) PREM(تم تقديم آل من ورقة العمل ونموذج التعلم سويًا من قبل شبكة اإلدارة االقتصادية والتخفيف من حدة الفقر 
، وقد أشرف على آتابتهم  آل من روث السوب و رينر فورستر و فيرونيكا )WBI(عهد البنك الدولي وم) SDV(االجتماعية 

 .  نيهان جونس و جيف سيندوا

، وآتبها جون 2005في مارس ) 82رقم ( نشرت ورقة العمل البحثية في البداية آجزء من سلسلة أوراق التنمية االجتماعية 
حثي المعني بالمساءلة والشرعية وسيادة القانون بكلية العلوم االجتماعية بمدينة المكسيك، أمريكا أآيرمان، أستاذ ومنسق البرنامج الب

وخضع نموذج التعلم، القائم على ورقة العمل البحثية، للتطوير من جهة مؤسسة األثر ). FLACSO-Mexico(الالتينية 
  .االجتماعي

، والتي نظمتها شبكة اإلدارة "فهم المساءلة االجتماعية" ية بعنوانفي إطار حلقة نقاش تستعرض مفاهيم المساءلة االجتماع
 2005في يناير ) WBI(ومعهد البنك الدولي ) SDV(وإدارة التنمية االجتماعية ) PREM(االقتصادية والتخفيف من حدة الفقر 

. جيبوا آاجوبي و وليام رويبن،أبدى عدد من المشارآين عدة مالحظات واستجابات قيمة وهم جانميجاي سن و دروو هارتون و 
آما خضعت ورقة العمل أيضا لعدة إضافات توضيحية من خالل المالحظات التي أبداها آل من نينا بات و جوز ايدجاردو آامبوس 
و آارين هودس و آارمن مالينا وماري ماآنيل و مارآوس مينديبورو واستيفت تيدجوا و آارين سيرآر وفريدريك ستامبينهاريست 

 وعرض األقسام للتجربة 2004وتم تخصيص محاضرة منفصلة الستعراض نموذج التعلم في يونيو . نا ويست و أليكس ويدمرو دا
 ). 2005عام (وفي الهند  ) 2005،2004عام (في صربيا 

لندا تحت رعاية صندوق ونود أن نقر بكل امتنان بالدعم المالي الذي تلقيناه من الوآالة الكندية للتنمية الدولية وحكومة النرويج وفن
 .        االئتمان التابع لهم والذي وجه دعمه إلى عمليات التنمية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا

آما نود أن نشكر سي في مادهوآر و أديتي سن ودنيال آريستوف وآاسي صنشاين على المساعدة التحريرية واإلدارية المتعلقة 
 .    ر النهائيبتحضير ورقة العمل ووصوال إلى النش

تشكل ورقة العمل هذه جزء من جهود العاملين بالبنك الدولي لتحسين أسس مفاهيم المساءلة االجتماعية وتعزيز جانب الطلب 
 .   للحكومة أثناء عرض األدوات المستخدمة في تعظيم القدرات داخل المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية

  اصل مع فيرونيكا نيهان جونس عبر البريد االلكترونيالتوُيرجى للمزيد من المعلومات، 
org.korldbanw@anhynorg.worldbank@vnyhan:mailto.   

                                                             
 .غيره دون المؤلف تخص الورقة هذه في الموضحة اآلراء  *
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                            تمهيد

  

فاعلية التنمية، تزايد اهتمام البنك الدولي بالقضايا المتعلقة بالالمرآزية انطالًقا من مساعي البنك الدولي الرامية إلى تعزيز 
وإصالح الحكومات المحلية ومشارآة المجتمعات المدنية، لذا ارتكز نهج هذه الدراسة على تناول هذه القضايا في دراسة فكرية 

لهرمية بمفردها في تحقيق التنمية المستدامة، آما وتجريبية وسياسية هامة تعرض األسباب التي تعلل عدم آفاية مناهج التنمية ا
؛ فعلى سبيل المثال، تعرض أسباب إمكانية تعزيز استراتجيات خفض الفقر من خالل تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين

دول بها التقدم نحو تحقيق  الكيفية التي يمكن أن تسرع التفعيل الخدمات المقدمة للفقراء: 2004يتناول تقرير التنمية في العالم لعام 
ها  من خالل تحسين تقديم الخدمات للفقراء؛ آما أرجع التقرير سبب إخفاق تقديم الخدمات في تحقيق أهداف1األهداف اإلنمائية لأللفية

إلى ضعف محفزات األداء والفساد والمراقبة غير الدقيقة أو غير المتواجدة والعقبات اإلدارية؛ حيث يعزو هذا اإلخفاق  في العديد 
  .   منهج يهدف لبناء المساءلة  التي ترتكز على إشراك المجتمعات المدنية-من الحاالت إلي غياب المساءلة  االجتماعية

ذه األهمية؛ سعت بعض الدول إلى معالجة المشكلة من خالل إشراك الفقراء في تقديم الخدمات األمر إدراًآا من بعض الدول به
الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة؛ حيث يساهم تأثير أولياء األمور على تعليم أبناؤهم،  أو إتاحة الفرصة للمرضي 

ت الوآالة العامة في الصحف المحلية في تحسين النتائج في مجال للتعبير عن رأيهم بخصوص إدارة المستشفي أو نشر ميزانيا
التنمية البشرية؛ حيث يتزايد فتح الدول الميزانيات الوطنية للرقابة الوطنية وتشجيع الرقابة المستقلة للموارد العامة آما هو الحال 

ائدات البترول في تشاد؛ لذا يعتبر ترسيخ هذا النوع بالنسبة إلى لجنة الرقابة المكونة من العيد من أصحاب المصلحة للرقابة على ع
من آليات المساءلة الذي فيه يكشف أصحاب السلطة بما في ذلك المجموعات الفقيرة والمغبونة آشًفا تنازلًيا إلى المواطنين، أحد 

سياسة آما هو الحال في تقديم األساليب الهامة لتعزيز التمكين واستدامة الحكم الرشيد، األمر الذي ال يقل أهمية عن صناعة ال
 .   الخدمات

تجسد هذه الدراسة الفكرية وآليات التدريب الخطوة التالية وليست الختامية لتعزز إدراآنا لكيفية تعاون الحكومة والمجتمع المدني 
 المدربون المحليون لتطبيقها معًا على إنتاج سلع وخدمات أآثر فعالية ويعتبر تضمين وحدة التعلم التي يمكن بل ال بد من أن يتبناها

في السياقات المختلفة باإلضافة إلي وضع المفاهيم في شكل يمكن الوصول إليه وتزويد األطراف المحلية باألدوات لتكون مستعدة 
 .     لبدء المحادثات حول القضايا الهامة

 
 لوشا باربون ستين جورجينسن آونراد فون ريتر

 واالجتماعية  مدير القطاع والتنمية البيئية
  بمؤسسة البنك الدولي

 

مدير التنمية المجتمعية والتنمية البيئية 
 والمجتمعية المستدامة 

مدير المجموعات الفقيرة والحد من الفقر 
 واإلدارة االقتصادية 

  

                                                             
 www.developmentgoals.org: التالي الموقع على اإلطالع ُيرجي لأللفية، اإلنمائية األهداف حول معلومات على للحصول -  1



8 
 

                        الدراسة ملخص

  

شراك المجتمعات المدنية باعتبارها طريقة لدعم مساءلة المؤسسات العامة قام عدد متزايد من المبدعين والممارسين بتقديم إ
وشاغلي المناصب آل على حسب اختصاصاته؛ من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة والوحدة التدريبية إلى توضيح أحد جوانب 

 العملية التي يتزايد -ءلة الحكوميةأال وهو دور المجتمع في تعزيز المسا: النظريات المتزايدة حول إشراك المجتمعات المدنية
عملية استباقية يخبر المسئول ”؛ حيث تعرف هذه الدراسة المساءلة على أنها "المساءلة االجتماعية”االصطالح عليها باسم 

 ذلك ، ثم تتطرق الدراسة بعد"الحكومي من خاللها عن خطط عمله وسلوآياته ونتائجه آما يقوم بتبريرها على أن تجازى وفقا لذلك
 .إلى سبر الطرق المختلفة التي يمكن المجتمع المدني انتهاجها من أجل المشارآة في تعزيز المساءلة في القطاع العام

وفقًا لهذا التعريف، يرتكز منهج المساءلة االجتماعية على إشراك المجتمعات المدنية التي يتمكن من خاللها المواطنون العاديون أو 
 بشكل مباشر أو غير مباشر في طلب المساءلة؛ حيث تشرك آافة المبادرات التي تنتهج نهج إعداد منظمات المجتمع المدني

الميزانية القائمة على المشارآة والتدقيق االجتماعي وبطاقات تقرير المواطن وبطاقات تقييم األداء للمجتمع المواطنين في رقابة 
 المساءلة االجتماعية؛ تشير الدالئل إلي إمكانية إسهام المساءلة االجتماعية في الحكومة ومن ثم يمكن النظر إليها باعتبارها مبادرات

تعزيز الحوآمة وزيادة فعالية التنمية من خالل تقديم خدمات أفضل والتمكين؛ ومع هذا ال يمكن تحقيق هذه التحسينات دون فهم 
 .   وأطراف المجتمع المدني الحكومة- بما في ذلك مهارات واتجاهات وسلوآيات-وربما تعزيز القدرات

إصالح ) أ: (إضافة إلي ذلك، تؤآد الدراسة على مجالين يمكن للبنك الدولي من خاللها تطبيق مناهج المشارآة االجتماعية أال وهما
واإلداري الالمرآزية؛ آما يتطلب مراعاة التطبيق العملي آلليات المساءلة االجتماعية إدراًآا للسياق السياسي ) ب(القطاع العام 

والتاريخي واالجتماعي، آما تتجسد األهمية في مراعاة نقاط الدخول المناسبة وإمكانية التعاون بين الدولة والمجتمع والجمع 
الصحيح بين أدوات المساءلة االجتماعية فضًلا عن أهمية تحليل آيفية ربط ممارسات المساءلة االجتماعية مع اآلليات الرسمية 

 .  والترتيبات المؤسسية والهياآل التحفيزية للموظفين الحكوميينالحالية للمساءلة 

  :يعد مراعاة المؤشرات الست التالية أمًرا بالغ األهمية عند تطوير مبادرات المساءلة االجتماعية

 . المنهج القائم على العقاب مقابل المنهج القائم على المكافأة–الهيكل التحفيزي  .1
 . اآلليات التي ترتكز على إتباع القواعد مقابل تلك المرتكزة على األداء–لة؟علي أي األمور نطالب بالمساء .2
 . مدى ترسيخ القانون أو أي من الوسائل الرسمية األخرى مشارآة المواطنين–مستوى إضفاء الطابع المؤسسي .3
ا والتي غالًبا ما تبقي  المدى الذي معه ُيسمح للمواطنين باإلشراف على مجاالت الحكومة والمشارآة فيه–عمق المشارآة  .4

 .سرية أو ال يستطيع المجتمع الوصول إليها
أو المجموعات المقبولة " يحسنون التصرف" مدى اقتصار المشارآة على األشخاص فقط الذين –شمولية المشارآة  .5

 .اجتماعًيا من قبل المجتمع المدني أو انفتاحها على نطاق عريض من األطراف
 .ات المستهدفة من هذه المساعي سواء آانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية يحدد الهيئ–فروع الحكومة  .6

يعتبر تنمية القدرات وتوفير التدريب لمختلف األطراف جزًءا ال يتجزأ من تطبيق المساءلة االجتماعية وإضفاء الصبغة المؤسسية 
تمون لبيئات مختلفة للتعامل مع المشكالت التي قد عليها؛ من هذا المنطلق تقدم الوحدة التدريبية نقطة دخول للمدربين الذين ين

تنطوي على  آيفية  تقديمهم لهذه المادة في ورشة العمل؛ ومما ال شك فيه هو ضرورة تعديل الوحدة لتتناسب مع احتياجات وطبيعية 
ب في مختلف المناطق الجمهور وسياق وأهداف معينة مما يساهم في فاعلية التدريب؛ استنادًا إلي العديد من سنوات التدري

الجغرافية، وضعت هذه الوحدة أساس لألحداث التدريبية التي شاهدها مختلف الدول مثل صربيا والهند  آما سيتم استخدامها في 
  .تنزانيا وسريالنكا في األشهر المقبلة؛ لذا، نشجعكم على تطبيق هذه المنتجات ونشرها ونرحب بتعليقاتكم على أهميتها وفعاليتها
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                           مقدمة -1

  

 عدد اعتبر فقد النامية، الدول في واألسواق الحكومات تواجه التي المزدوجة لألزمة الحلول إليجاد الرامية المساعي من انطالًقا
 إمكانية إلى الفكري المذهب هذا ذهب حيث األزمة، لهذه الحل بمثابة المدنية المجتمعات شراكإ والممارسين المفكرين من آبير

 مشكلة على تتغلب التي الغيرية االجتماعية والمنظمات الخاصة السلع إيجاد في العمالء استباقية بتفعيل األسواق إخفاق معالجة
 الملم المواطن إطالع بتفعيل المخفقة الدولة مسارات بناء إعادة إمكانية نع المذهب هذا يدافع آما العامة، للسلع المجاني االنتفاع
 األساسية الرآيزة يكون سوف المدنية المجتمعات بإشراك الراسخ التعهد أن يتضح لذا. الحقوق بهذه بالوفاء الدولة يلزم الذي بحقوقه
 الدولة بتدخل بالفكري القبول من بحالة الثانية العالمية لحربا أعقبت التي  سنة األربعون اتسام من بالرغم الجديدة التنمية لموجة
 .  السوق اقتصاديات بنموذج القبول من بحالة المنصرمة سنة العشرون واتسام

 الدعم ولمنح بها المسلم التصنيفات في التفكير إلعادة سانحة فرصة باعتبارها النوعية النقلة بهذه الترحيب سوى يسعنا ال لذا
 المعاني من العديد تحليل إلى نحتاج أننا إال الفكرية، والتحديثات الجديدة المفاهيم آافة من وبالرغم التنموي، للفكر الدينامكي

 الفكر أوجه توضيح إلى الفكرية الدراسة هذه تهدف لذا بعناية، وتقييمها الجديد الفكري التيار هذا في المتضمنة والممارسات
 باسم وصفها يتزايد التي العملية وهي – الحكومة مساءلة تعزيز في المجتمع دور : المدنية تالمجتمعا بإشراك الخاص المتنامي

 المجتمعات إشراك على تترآز التي المساءلة لبناء يهدف منهج "بأنها المساءلة الدولي البنك عرف لقد". االجتماعية المساءلة"
 البنك" (المساءلة طلب في مباشرة غير أو مباشرة مشارآة المدني عالمجتم منظمات أو/و العادي المواطن يشارك التي أي المدنية
 يمكن التي المعايير بعناية وتجمل والممارسات الفكرية التيارات من عريض نطاق الدراسة هذه تستطلع). 1: هـ2004 الدولي

 جميع مراجعة التنمية محترفي ىعل يجب لذا الحكومة، مساءلة تعزيز في المدنية المجتمعات مشارآة وتصنيف لتقييم استخدامها
 .  الحكومة مساءلة لتعزيز المجتمع طاقات من االستفادة في التفكير عند إمكانية آل في والضعف القوى ونقاط المختلفة اإلمكانيات
 ال هيف الحكومات، مساءلة لتعزيز الهادفة االستراتجيات من مجموعة حول الفكري اإلطار بناء على الدراسة هذه ترآيز يقتصر
 معقودا األمل الزال هذا ومع المدني المجتمع منظمات مساءلة أو الخاص القطاع بمساءلة الخاص األهمية البالغ المجال إلى تتطرق
 اآلخرين النوعين بهذين الخاصة المساءلة أوجه سبر آيفية في التفكير في اإلصالحيون تساعد قد التي المعلومات بعض تقديم على
 .  تالمنظما أنواع من

 الحكومة لمساءلة أساسيا تعريفا يقترح المجال في التقليدية المفاهيم بعض نقاش فبعد بالناقش، المساءلة مفهوم األول القسم يتناول
 تجازى أن على بتبريرها يقوم آما ونتائجه وسلوآياته عمله خطط عن خاللها من الحكومي المسئول يخبر استباقية عملية "بأنها
 سبب بإيجاز القسم هذا يناقش ثم واالستجابة، واإلشراف الشفافية مثل المماثلة والمفاهيم التعريف هذا بين فرقت ثم" لذلك وفقا

 عدم مشكالت تفرض حيث للمساءلة، الحكومة إلخضاع آافيا مكونا اعتباره عدم من بالرغم ونزيهة حرة انتخابات إجراء ضرورة
 االجتماعية للمساءلة إبداعية آليات استحداث في التفكير االنتخابات تشوب التي" لخارجيةا"و التالي التقييم وانحياز المعلومات تماثل
  . ومباشرة استهدافا أآثر بشكل الحكومة مساءلة تعزيز يمكنها التي

 ريانويب إصالح) 1: (الحكومة لمساءلة استخدامها يمكن التي االستراتجيات من العديد على سريعة عامة نظرة الثاني القسم يقدم
 . االجتماعية المساءلة) 4(و المستقلة الوآاالت) 3 (السوق اقتصاديات نحو التحول) 2(

: المبادرات هذه وتصنيف لتقييم استخدامها يمكن اختالفات ست يقترح حيث االجتماعية، المساءلة تصنيف على الثالث القسم يرتكز
 وعمق المؤسساتية ومستوى القواعد مراعاة على المرتكزة تلك مقابل في األداء على تترآز آليات العقاب، مقابل في الثواب آليات

 ولتخطيط الحالية الممارسات لتقييم الستة االختالفات هذه استخدام يمكننا حيث الحكومة، وأفرع المشارآة وشمولية المشارآة
 آبيرة لمجموعة المجال في منهم آل بين الممكنة العديدة االندماجات منهم بكل الخاصة والضعف القوى نقاط تفتح جديدة مبادرات

 . االجتماعية المساءلة لخبير االفتراضية االختيارات من
 هي ما. المدنية المجتمعات منظمات إلشراك طبقا عمليا ترسيخا المساءلة نظام ترسيخ آيفية حول الهام السؤال الرابع القسم يناقش
 االجتماعية المشارآة على يرتكز إصالح الستحداث المثلى" المواتية البيئة "هي ما  للمساءلة؟ المختلفة األشكال ومزايا تكاليف
  المساءلة؟ لدعم
 األسئلة من مجموعة على تتعرف آما الدراسة تناولتها التي الموضوعات على عامة نظرة بإلقاء المطاف نهاية في الدراسة تنتهي

  .للمساءلة الداعمة إلصالحاتا في الشروع قبل الممارسين يناقشها أن يجب التي األساسية
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                        المساءلة -2

  

 يشير حيث واالحتكار ,والمحسوبية الفساد هي النامية الدول في القانون وسيادة الرشيد الحكم لترسيخ رئيسية تهديدات ثالث يوجد
 حيث البسيطة األموال انحرافات تأثيراتها تتجاوز آما شخصية ةمنفع على للحصول العام المنصب استغالل إلى الظواهر هذه آافة
 المحسوبية تغير آما) 1999 أآرمان-روز (الخدمات تقديم ويعيق السوق الفردية للبيروقراطية إثراءه عن فضال الفساد يشوه

 للموارد العادل غير توجيها نع فضال فعال غير بشكل العامة الخدمات تقديم إلى وتؤدي السياسي التنافس المنافسة ديناميكيات
 المستهلكين أوضاع معه وتسوء األسواق آبير بشكل االحتكار يغير آما) 1994 فوآس (العمالء من محددة لمجموعة العامة
 ).  1971 ستجلر (الشرآات يخص فيما والبيئة والعمال
 تعزيز هو للدولة العامة المصلحة ضمان ثم ومن الكبرى الثالث المشكالت هذه لمكافحة األمثل الطريق بأن عموما به المسلم ومن

 أو" قدرة "من أآثر لغويا المساءلة بمصطلح يعني ال حيث الدقة؟ وجه على المفهوم هذا يعني ماذا لكن" الحكومة "مساءلة
 البسيط الشكل هو المحدود الفهم هذا ظل في المساءلة تعنيه ما آل وبذلك ما، شيء عن" السؤال "أو ما شخص" مساءلة" "إمكانية"

 وعدد المنفقة المبالغ وحجم المنصرم، العام في تشييدها تم التي السريعة الطرق من األميال عدد المثال، سبيل على (الدفاتر إلمساك
 عند الحسابات  على باالطالع يقوم قد الذي ما شخص وجود تتطلب قد آما). جرا وهلم الحكومية المدارس في المدرجين الطالب
 من آال المساءلة لمفهوم البسيط الفهم هذه يستثنى حيث أخرا، شيئا وليس الرغبة عند" الكشف من األدنى الحد "بدأم رغبته،
 . والمرؤوس الرئيس بين والعالقات والسلطة العامة والمصلحة الخارجية والرقابة والفساد واألداء والعقاب الشفافية

 فيه بما قوية آليات الكشف من األدنى الحد إلى باإلضافة األساسية الدفاتر مساكإ يعد ال حيث آافي غير تعريفا التعريف هذا يعد
 بقيامي العامة األشغال وزارة في مثال الزمالء معرفة سيدعم فهل القانون، وسيادة الرشيد للحكم الرفيعة األهداف لتحقيق الكفاية
 دون خرسانة بواسطة ميل 300 تشييد تم لو ماذا الرشيد؟ كمالح ذاته حد في المنصرم بالعام السريعة الطرق من ميل 300 بتشييد

 قيامه على عمله يترآز التي العمل في مرؤوسي هو زميلي آان لو ماذا ميل؟ 1000 بميزانية توآلي تم قد لو وماذا المواصفات؟
 المرجاة النتائج المصطلح هذا يحقق لكي للمساءلة دقة أآثر لتعريف إلى نحتاج أننا يتضح المنطلق هذا من لي؟ الخدمات بإسداء
 . منه

 الرشيد الحكم لتعزيز الكافي والوضوح بالفعالية يتمتع للمساءلة عملي تعريف صياغة في الفكرية المهمة تتمثل سبق، مما اانطالًق
 يجب الذي ولاأل فالعنصر تنتهي؟ أن يجب أين وإلى الفكرية بالصياغة الخاصة مهمتنا تبدأ أن يجب أين من لكن القانون، وسيادة
 لهم يكون أن للمساءلة ُيخضعوا أن في الراغبين هؤالء على "بن روبرت يقول حيث والعقاب الثواب هو إدراجه المفكرون على
 تعريفه في أيضا العنصر هذا شيدلر أندريس أدرج آما) 3: 2001 بن" (العقاب هي فالمساءلة المساءلة تعنيه عما واضحا فهما

: 1999 شيدلر،" (وتفسيرها إجراءاتهم عن باإلفصاح الحكوميون المسئولون التزام "أو االستجابة من آال ذلك في بما للمساءلة
 شيدلر،" (العامة لواجباتهم المنتهكين السلطات أصحاب على عقوبات فرض على المحاسبة وآاالت قدرة "أو والتطبيق) 14

1999 :14 .( 
 استحداث تم متى جديدة عناصر صياغة دون المفهوم هذا تعريف في قدما المضي ةصعوب جلًيا تتضح الثاني التعريف من وانطالًقا
 وآاالت"و" التفسير"و" المعلومات "في تتمثل للمفهوم أساسية عناصر شيدلر تعريف يضيف المثال سبيل فعلى جديدة، عناصر
 أآثر عنصر للمساءلة تعريفنا في لندرج الكشف من األدنى الحد لمفهوم نسبيا السلبية المتطلبات تجاوز على يشجعنا مما" المحاسبة
 اطالعا باإلطالع يرغب من عليها ليطلع سجالتهم البيروقراطيون فتح يكفي فلن الحكوميين، المسئولين جانب على واستباقية انفتاح
 إلى شيدلر ارةإش تستحدث ذلك عن فضال مفهومة، بلغة تبريرها بل وتفسيرها إجراءاتهم عن اإلفصاح عليهم يجب بل وجيزا،
 بعضهم مع الحكومية الوآاالت ألعضاء الكامل االتصال آفاية بعدم يرى حيث خارجي، طرف مشارآة عنصر المحاسبة وآاالت
 .   بالرصد خارجية رقابة جهة تقوم أن يجب المساءلة تحيي فلكي البعض
 المساءلة تضمن على ينص حيث المساءلة، قةلعال الخارجية الطبيعة على دقيق بشكل للمساءلة مولجان ريتشارد تعريف يؤآد
 للمساءلة الخاضع الشخص أو الجهة خارج أخر شخص أو لجهة التفسير يمنح حيث" خارجية آونها) "1: (مرآزية عناصر لثالث

 يقوم والتصحيحات، اإلجابات على للحصول بالمساءلة القائم األطراف أحد يسعى فبينما ،اجتماعي وتبادل لتفاعل تضمنها) "2(و
 بالمساءلة القائمة األطراف تؤآد حيث السلطة، لحقوق تضمنيها) " 3(و" العقاب وقبول باالستجابة للمساءلة الخاضع األخر الطرف
 التعريف عنصر يستحدث حيث ،)555: 2000 مولجان" (للمساءلة الخاضعين فوق للسلطات األعلى المصدر باعتبارها بحقوقها
 فمتى بالضرورة السلطة تتضمن لمولجان طبقا فالمساءلة". العليا السلطة  "وهو أال: لمناقشتنا رأخ هاما عنصرا بمولجان الخاص
 إمكانية  على المفكرين بعض ينص الفكري التيار هذا وبمسايرة. المساءلة تحيي أن يمكن فحينئذ للمراقبة الخاضع المراقب ترأس
 فهل). 2003 وشوجارت وآرسيب مرينو" (والمرؤوس الرئيس بين العالقة "عناصر من عنصرا باعتبارها فقط المساءلة وجود
  بالمساءلة؟ القائم الطرف خدمة في للمساءلة الخاضع الطرف آان متى فقط المساءلة عن التحدث يجوز
 وجودل ضرورة يعدا ال إنهما إال للمساءلة، العليا والسلطة الخارجية عنصري أهمية من بالرغم ألنه بالرأي أختلف أن هنا ولي

 والوآاالت الرياضية الفرق داخل المثال سبيل على" الداخلية "المحاسبة عالقات تنتشر حيث األحوال، من حال بأي المساءلة
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 من العب آل بذلك يقوم لكن للنتائج، وفقا يعاقبه أو ويكافئه العب آل أداء يقيم الفريق فمدرب الواحد، الفرد حتى أو الحكومية
 داخل الزمالء بذلك يقوم لكن إجراءاتهم، عن للمساءلة الحكومية الوآاالت الخارجية المراجعة آاالتو ُتخضع آما الالعبين،
 نفسه بمعاقبة يقوم المثال، سبيل فعلى إجراءاته، عن للمساءلة نفسه بإخضاع الفرد يقوم القصوى، الحاالت ففي. الواحدة الوزارة
   .به الخاصة األداء بمعايير االلتزام في أخفق متى
 ال فهل. والسياسية الحياتية المجاالت آافة في متساوية سلطة ذوي طرفين بين" األفقية "المساءلة عالقات تكثر ذلك، عن فضًال

 أو األمانة بين العالقة عن ماذا التصويت؟ أثناء الحزب ببرنامج التزامه مدى عن للمساءلة أخر مشرع يخضع أن مشرع يستطيع
 العقاب على القدرة تعني ال حيث العليا، السلطة مع السلطة عقاب بين نخلط أن نريد ال لذا المماثلة؟ الوآاالت بين أو التنفيذية الوآالة

 والتقييم الرقابة أيضا يمكن لكن سلطة، موقع عن صدر متى فعالية أآثر العقاب يكون سوف وبالتأآيد الرئاسة، على بالضرورة
 .  2متشابهة ةسلط ذات منصب في الطرفان آان متى والعقاب
 باإلجابة يتعلق فيما فكريان مذهبان يتوفر للمحاسبة؟ إخضاعهم يتم فعالما للمساءلة، الحكوميين الموظفين إخضاع آيفية من انفصاال
 هموإثابت الحكوميون الموظفون تقييم يجب حيث القواعد، وإتباع واألمانة المساءلة بين يسوى التياران هذان فأحد التساؤل، هذا على

 على ويرتكز" سلبيا "مفهوم المفهوم هذا يعد لذا والفاسدة، القانونية غير الممارسات عن يتخلون معه الذي للمدى طبقا وعقابهم
 تضمن فكرة عن الثاني التيار يدافع حين في. محددة أنشطة عن باالستنكاف فقط الحكوميون الموظفون يلزم حيث للمساءلة العمليات
 غير من أنه المنظور هذا يشير حيث ،)1992 بول، (االستباقي القرار وصنع الفعال التنفيذ في تتمثل بيةإيجا لمهمة المساءلة
 .    فعالة سياسة نتائج إلى وقراراتهم إجراءاتهم تؤدي لم إذا الرشاوى قبول وعدم القواعد مراعاة الحكومي للموظف المجدي
 تتوفر هل على الخصوص وجه على ينص الذي التساؤل عن يجب الذي الزمني، البعد في الهامة المساءلة أوجه أحد تتمثل

 يجاب قد حيث ؟"التدخل بعد "هي بالضرورة المساءلة إجراءات آافة أن أو" المتزامنة "أو" التدخل قبل "المساءلة مثل إجراءات
 تقييم عن التحدث المنطقي غير من بأنه ذلك يبرر وقد اإلجراءات، وقوع بعد المساءلة ممارسة إمكانية على الضيق المفهوم من

 أن إلى الحقيقة هذه تقودنا أن يجوز ال هذا، ومع الحكوميين، الموظفين سلوك لتقييم المساءلة تضمن بسبب بعد يحدث لم إجراء
 القائم ظرينت أن يجب ال المثال سبيل فعلى ،"النتائج "أو المكتملة للمشروعات فقط الحكوميين المسئولين  إخضاع يمكن بأنه تستنج

 اإلجابات تقييم ثم ومن والتفسيرات المعلومات على الحصول يطلب حتى السريع الطريق بناء اآتمال من االنتهاء عند بالمساءلة
 المهندسون استجاب آيف التشييد؟ موقع في العمال تنظيم تم آيف اإلستراتجية؟ الخطة تطوير تم بكيف مثال تتعلق ألسئلة الممنوحة
 إلى لإلشارة" التدخل بعد "المساءلة المصطلح تستخدم أن يجب الفكري، الوضوح أغراض تحقيق من فانطالًقا ة؟الطارئ للظروف

 مصطلح وآذلك واإلجراءات الخطط تقييم إلى لإلشارة" التدخل قبل "المساءلة المصطلح وآذلك المكتملة المشروعات تقييم
 .   المتزامنة الحكومية المبادرات تقييم إلى لإلشارة" المتزامنة "المساءلة
 اإلجراءات قانون  هما واضحين مثاالن ضرب في التدخل، قبل المساءلة آليات وجود في المتشككين هؤالء على للرد ويكفي
 تمعلوما بتقديم الجديدة اللوائح تنفيذ قبل الوآاالت تلتزم فبمقتضاهما  المتحدة، الواليات في الوطنية البيئة سياسية وقانون اإلدارية
 بإجراء األفراد أو المدني المجتمع مجموعات عارضتها متى القضاء أمام عنهم والدفاع بل وتبريرها، اللوائح هذه محتوى عن آاملة

 لتبرر وموارد وقت من الوآاالت تبذله لما الحكومي لإلجراء الضرورية غير بعرقلتها هذه المساءلة آليات انتقدت لقد قانوني،
 .   اإلطالق على مساءلة عالقات ليس األشكال هذه بأن التأآيد عن جدا مختلفة نقطة لكنها قادات،االنت على والرد خططهم
 للمساءلة" الخضوع" يعني حيث دولة، وليست عملية بأنها اإلدراك في المساءلة لمعادلة المحورية اإلضافية العناصر أحد تتمثل

 لتعزيز والمجتمع المحاسبة وآاالت مع التعاون للمساءلة" الخضوع "نييع آما" لالنتقاد للتعرض "االستسالم مجرد وليس الحرآة
 المساءلة تتضمنه التي االستباقي السلوك يستلزم حيث الرقابة، من للتنصل الجهد قصارى بذل من بدال واألداء الحكومة نزاهة
 .   3والتبرير والتفسير الحوار

 يقول حيث ،"االستجابة قابلية"و المساءلة بين االختالف في النظريات عليها نصت التي األخرى الهامة االختالفات أحد تتمثل 
 لمسائلتهم، الخضوع عن آبيًرا اختالًفا نينللمواط االستجابة تختلف حيث المفهومين، هذين بين آبير تباين بوجود المفكرين بعض
 سياسات أقرت متى’ مستجيبة ’تكون الحكومة "بأن ستوآس وسوزان برزيفورسكي وأدم مانين بيرنارد يدعي المثال سبيل على في

’ لمساءلةل خاضعة ’الحكومة تكون  ينما) 9: 1999 وستوآس برزيفورسكي مانين،"  (المواطنين قبل من مفضله بأنها إليها يشار
 المناصب شاغلي على واإلبقاء مباشر بشكل معاقبتهم ويمكن 4الممثلة وغير الممثلة الحكومات بين التميز من المواطنين تمكن متى
 المشكلة تتمثل) 10: 1999 وستوآس برزيفورسكي مانين،" (مناصبهم من السيئ األداء ذو وتجريد مناصبهم في الطيب األداء ذو
 محاولة ثم ومن اقتراع آل في المواطنين بمعرفة ُيقصي أو" ُيبعد "آيانا باعتبارها الحكومة يرى بأنه الكبير االختالف هذا في

 يتمكن حيث التدخل، وبعد فقط خارجيا المساءلة ممارسة يمكن المنظور هذا فمن التالية، المرحلة في فيهم التحكم أو معاقبتهم
  .الدورية االنتخابات أثناء أصواتهم تغيير طريق عن اإلجراء اتخذت أن بعد الحكومة معاقبة من فقط المواطنون

                                                             
 تخضع التقليدية، الديمقراطية النظريات ألحد فطبقا القوى، عالقات أساس على فعليا ُرسخت التي هذه المساءلة عالقات ارتباط أو قوة لتقويض مسعى أنه على االختالف هذا تفسير يجوز ال -  2

 لهيكل الفهم هذا إرساء يجب لذا للحكومة، محددة قضايا يخص فيما أو مؤقت بشكل السلطة بتفويض يقوموا الذين الفعلية السلطات أصحاب هم المواطنون آون بسبب الشعب لمساءلة الحكومات
 .     لحكومةا مساءلة لتعزيز بالتساوي هامة تكون قد التي األخرى العالقات من آبير تنوع بفقد نخاطر فحينئذ اإلطار، هذا على فهمنا نقصر عندما ولكن المحاسبة، نقاشات لكافة الديمقراطية

 آبرى شرآة أو دولية وآالة ويطلع يستبق بأن الحكومي للموظف بالنسبة مثال آبيرا اختالفا تختلف حيث السياسي، أو األخالقي المنظور من المختلفة االستباقية أنماط تساوي قطًعا هذا يعني ال -  3
 طرف  "إلى نقدم أن أهمية على المساءلة اعأنو من نوع لكل تقييمنا يرتكز فسوف المعني، للطرف مساءلته منهم آل تعزيز إمكانية من وبالرغم معهم، ويتحاور المدني مجتمع مجموعة أو عليا

 .  المعني" المساءلة
 )    2: 1999 وستوآس برزيفورسكي مانين،" (العامة لصالح العمل "بأنه" التمثيل "المفكرون يعرف -  4
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 فوقه رتقاءاال للمواطنين يمكن خارجيا طرفا وليست نفسه الدولة نظام من جزء بأنها الحكومة المعارضة النظر وجهة ترى بينما
 وأن والمجتمع الدولة بين دائم وعطاء أخذ في للحكومة البديل التصور يتصور حيث. الحدث وقوع بعد األمور زمام تولي والسعي
 يشير فاألول مختلفين، مفهومين" المساءلة"و" االستجابة قابلية "تظل آما وأثناءها العامة السلطة ممارسة قبل تقع المساءلة ممارسة

 حيث آبير بشكل مرتبطين فهما هذا ومع نفسه، والقرار اإلجراء جودة إلى األخير يشير حين في قرار أو إجراء التخاذ يزالتحف إلى
 المواطنين اهتمامات تأخذ سوف فإنها إجراءاتها وأثناء وبعد قبل والعقاب الرقابة على آامل بشكل تنفتح التي الحكومات أن

  .  5الجد محمل على ومطالبهم

 عن فضال األداء وتقييم والتبريرات المعلومات مثل االستباقية السلوآيات يتضمن للمساءلة تعريفا خنرس أن بعالية النقاش يلزمنا
 من ،)السلبية أو منها اإليجابية سواء (الجزاءات تطبيق وبالطبع القرارات اتخاذ وبعد وأثناء قبل المساءلة ومطالبة القواعد مراعاة

 ونتائجه وسلوآياته عمله خطط عن خاللها من الحكومي المسئول يخبر استباقية مليةع بأنها المساءلة تعريف يمكننا المنطلق هذا
  .  لذلك وفقا تجازى أن على ويبررها

 المواطنون يختار حيث النزيهة؟ الحرة االنتخابات وجود يكفي أال للتدخل؟ محددا استهدافا باعتبارها المساءلة بشأن نقلق لماذا لكن
 وأعضاء البيروقراطيين بدورهم الممثلون يعين حيث االنتخابات، أعقبت التي سلوآياتهم عن للمحاسبة إخضاعهم ويفترض الممثلين
 القانون وسيادة الرشيد الحكم هذه" المساءلة سلسلة "تضمن أن يفترض حيث سلوآياتهم، عن للمساءلة ويخضعوهم القضائية السلطة
 .    الشعبي التصويت ىعل أساسيا الحكوميين المسئولين آافة وظائف تعتمد حيث
 الدورية االنتخابات إلجراء الحكوميين المسئولين فيها يتعرض التي المساءلة آفاية بعدم هذا التجريبي البحث أظهر الحظ، ولسوء
 ،)1999 فارشني ؛1999 ومانين ستوآس ؛2003 ستوآس برزيفورسكي، ؛1994 جديز (القانون وسيادة الرشيد الحكم لضمان
 من آال بين المعلومات تماثل عدم في أولها تتجسد. محورية مشكالت أربع المساءلة آليات باعتبارها نتخاباتاال تواجه حيث

 آل المواطنون يدرك أن ببساطة يستحيل حيث المنتخبين، والمسئولين البيروقراطيين وبين الناخبين وجمهور المنتخبين المسئولين
 آما. منتخب غير حكومي موظف آل يجريه إجراء آل المنتخب الممثل يدرك أن أو المنتخب الممثل يتخذها التي القرارات وجميع
 على االعتماد قصرنا فمتى التدخل، بعد فقط تعمل أنها في للمساءلة آلية باعتبارها االنتخابات تخص التي الثانية المشكلة تتجسد

 تسمح ثالثا. االنتخابات بين الفترات أثناء بالكامل تناسلط بتفويض أصواتنا عن" بالتنازل "سنقوم فحينئذ التدخل، بعد المساءلة
 التمثلية المجالس في الممثلين اختيار يتم المواطنين فبأصوات. الحكومة" خارج "من" خارجيا "المساءلة بممارسة فقط االنتخابات

 سلطة أي على التمثيلية اطيةالديمقر بمقتضى المواطن يمتع ال حيث الحكومة، مهام في بأنفسهم المشارآة لهم يسمح ال ولكن
 محدد، لمنصب يترشح واحد دائما عملي مرشح من أآثر وجود عدم في األخيرة المشكلة تتجسد وأخيًرا الحكومة، على ملموسة
 أنفسهم وإخضاع إجراءاتهم عن اإلخبار في المنتخبون المسئولون يلتزم معه الذي المدى من محدد بشكل المواقف هذه تقلل حيث

 . بشأنها ةللمساءل

                                                             
 يمتلك ولم بتبريرها وقاموا أعمالهم بخطط الحكوميون المسئولون أخبر لو حتى "الدراسة هذا من السابق اإلصدار على التعليقات في ويدمر ألكيس يشير فكما دائما، الوضع ليست فإنها هذا ومع -  5

 في المتحدة الواليات تدخل بدعم األوربية الدول قرار هو هذا على األمثلة وأوضح الضرورةب للمطالب االستجابة تمنح لن فحينئذ القرار، صنع في مملموس شكل في للتأثير األساليب المواطنون
 ). المفكر مع شخصي اتصال" (مباشر بشكل القرار اتخاذ من الجمهور يتمكن لم لكن التدخل وتبرير المواطنين إطالع تم حيث سكانها، من% 80 رغبة ضد العراق
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                    للمساءلة الداعم اإلصالح -3

  

 يجب فالديمقراطية القانون، وسيادة الرشيد الحكم لترسيخ آفايته عدم من بالرغم ضرورًيا شرًطا ونزيهة حرة انتخابات إجراء يعد
 رئيسية توجهات أربع تحديد يمكننا المنطلق هذا ومن كومة،الح مساءلة لتعزيز الهادفة باإلصالحات صريًحا اآتماًلا تكتمل أن

 لذا االجتماعية، والمساءلة المستقلة، والوآاالت السوق، اقتصاد نحو والتوجه ويبريان، إصالح: وهي أال للمساءلة الداعم لإلصالح
 يمكن مميز لطريق التوجهات هذه من واحد آل إجمال من فبالرغم بالتعاقب، التوجهات هذه من توجه آل طبيعية القسم هذا يتناول
 المثلى اإلستراتجية ممارسة تتمثل حيث تبادلية، بصورة عليهم االقتصار يحوز ال أنه إال للمساءلة، الداعم اإلصالح إلى به االهتداء
 بين تعارض لالمثا سبيل على يوجد ال حيث التأثير، من األقصى الحد إلى الوصول بغية التوجهات من العديد دمج في الفعلية
 المبادرات تصاغ فعندما االجتماعية، المساءلة لممارسات الحكومة أبواب وفتح ويبريان خطوط مع للبيروقراطية المتزامن التعزيز
. األجزاء من مجموعة مجرد من أآثر الكل سيجعل الذي التعاون تحقيق اإلستراتجية من النوعين لهذين يمكن فحينئذ جيد، بشكل

 ).   أ 2004 أآرمان انظر(

  إصالح ويبريان
 بالكامل ويخضع محددة مهمة حكومي موظف آل بها ينفذ التي للعقالنية المؤسسي الطابع إضفاء بأنها البيروقراطية ويبر ماآس فهم

 خالله من يضمن والتي قمته في السلطة تمرآز مع أفقيا متكامل هيكل إنشاء في يسهم مما رؤساءه، أمام إجراءاته عن للمساءلة
 .  الحكومة لمهام المنطقي والتنظيم الدقيق اإلشراف خالل من" الرشيد الحكم"

 حتى إليها ينظر حيث العشرين، القرن في الفترات لمعظم العامة اإلدارة مجال على البيروقراطية أنماط من 6"المثالي النمط "سيطر
 والدولة بالضعف الحكومية األجهزة تتسم حيث النامي العالم في والممارسين للمفكرين خاصة أهمية ذات باعتبارها الحالي يومنا
 ولسوء واالحتكار، والمحسوبية الفساد لمكافحة األول آالخط منظم بشكل مالتنظي راسخة الحكومة ترى حيث بعد، الترسيخ بعدم
 آال يظل هذا ومع العديد، قبل من المعاصر" المرنة الحكومة "عالم في الحكومية  والتحكم القيادة وظائف تعزيز قبول فقد ففقد الحظ
 مرآزية عناصر والرقابة والتقييم الداخلية المراجعة ينوتحس المدنية الخدمة إصالح مثل" القديمة "العامة اإلدارة استراتجيات من

 التابعين الموظفين في للتحكم الالزمتين والشرعية القوى المرآزي اإلداري الجهاز يمتلك لم فمتى للمساءلة، الداعم اإلصالح لحزمة
 . للمساءلة الداعمة األخرى اإلصالحات إخفاق حينئذ المؤآد فمن لها،

   نحو السوقالتوجه
 إدارة أساليب الحكومة ومحاآاة العامة الخدمات خصخصة من آال على العامة اإلدارة إلصالحات الشهيرة الموجات أحدث تؤآد

 االحتكارية المنظمات تصفية في يتمثل حكومي إجراء فهي وإجرائيا، تحليال تميزا اإلستراتجيتان هاتان يتميز حيث الخاص، القطاع
 مساءلة لتحسين اإلستراتجيتان آلتا تتطلع هذا ومع األعمال، منظمات غرار على نظامها لتسير للحكومة وسيلة أنها آما حكوميةال

 مثل استراتجيات تستحدث بينما واحد إجراء في السوق الخصخصة تستحدث حيث السوق، نظام استحداث بواسطة الخدمات تقديم
 تحديثا السوق سلوآيات الحكومية العمل أسواق ومرونة الحكومية اإلجراءات من والتحرير الباطن من والتعاقد المدار التنافس
 أو الخدمات مزودي معاقبة يمكنهم الذين المستهلكين من مجموعة باعتباره المجتمع اإلصالحات هذه تتطلب مباشر، وغير تدريجيا
 .   المساءلة دعم في هائل كلبش قوية آلية هنا السوق تشغيل يعد آما لفاعليتهم، طبقا إثابتهم
 منطقها إصالح إستراتجية آل تتضمن حيث االجتماعية، والمساءلة السوق اقتصاد نحو التوجه بين الخلط يجب ال هذا، ومع

 الدولة من أقسام طرد إلى السوق اقتصاد نحو التوجه يسعى فينما المساءلة، لتحسين المجتمع لطاقة استغاللهما من بالرغم المختلف
 إرساء تم فقد العميل، اختيار بلغة السوقي التوجه إرساء تم وبينما. الدولة في المجتمع دمج لدعوة الحكومية المساءلة تسعى لمجتمع،ل

 تقديم في للتباين المنتجة التأثيرات االجتماعية المساءلة تتفادى لذلك، ونتيجة. والتمكين المواطنين حقوق بلغة االجتماعية المساءلة
 االجتماعية المساءلة تحتفظ ذلك عن فضال مباشرة، أآثر بشكل االجتماعية والعدالة التضمين ويوفر السوق على لمرتكزةا الخدمة
 األساسية واالحتياجات الطبيعية واالحتكارات العامة الخدمات تقديم يخص فيما السوق أمور زمام الحكومة تتولى حيث نسبية بميزة
 .  الطويل المدى على طويروالت التخطيط تتطلب التي والسلع
 الجديدة العامة اإلدارة تعد حيث  الطرق، من عريض نطاق في الجديدة العامة اإلدارة تطبيق إمكانية الدولة مصلحو يتذآر أن يجب
" السوق حكومة: "وهي أال للحكومة نماذج أربع طياته بين يحمل جامع مصطلح) 2001 (بيترز جاي. بي عنه نوه لما طبقا
 النظر إمعان للمساءلة الداعم المفكر فعلى ،"النظم من المتحررة الحكومة"و" المرنة الحكومة"و" المشارآة على القائمة مةالحكو"و

 الفائقة العناية تبذل أن يجب حيث الجديدة، العامة اإلدارة لتطبيق واألمثل الوحيد الطريق هو السوق نحو التوجه بأن االقتراض قبل
 واحتمالية" بالعميل" "المواطن "يستبدل عندما المساءلة مؤشر في قوى خسارة واحتمالية تقديمها يتم التي الخدمة أو السلعة لنوع

                                                             
 . فعليا الموجودة الحاالت حقيقة بالضرورة تعكس ال حيث االجتماعية للصور الرئيسية السمات تخص تعبيرات لويبر" المثالية األنماط "تعد -  6
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 نظام من" المشارآة على القائم "النموذج يشغل قد المطاف نهاية ففي السوق، نحو التوجه عن تنشأ قد التي المساواة عدم في الزيادة
  ".  النظم من المتحررة "أو" المرنة "أو" السوق "نماذج من آال يشغله قد الذي هذا من ليةفعا أآثر دوًرا الجديدة العامة اإلدارة

  الوآاالت المستقلة
 أآرمان، (للمساءلة الداعمة المستقلة الوآاالت تأسيس في األخيرة السنوات في للمساءلة الداعمة اإلصالحات أشهر أحد تجسدت
 مجاالت يخص فيما للمساءلة الحكومة إخضاع بها منوط مستقلة عامة مؤسسات للمساءلة الداعمة المستقلة التفالوآا ،)2003
 حقوق ومنظمات المراجعة ووآاالت المستقلة االنتخابية والمعاهد الفساد لمكافحة المستقلة الهيئات في عليها األمثلة وتتمثل محددة،
 أمريكا ففي. النامي العالم في المؤسسات هذه إنشاء في فعلًيا انفجاًرا األخير العقد شهد حيث ،"العام النائب "ومنصب اإلنسان
 هذه من أآثر أو واحد تنشيط أو بتأسيس آافتهم قامت والمكسيك وبيرو وتشيلي وآوستاريكا وآولومبيا والبرازيل وبليز الالتينية،
 األمثلة تتضمن حيث الشرقية، وأوربا وأستراليا وأفريقيا أسيا في النزعة هذه وجدت آما األخير، العقد في المستقلة المؤسسات
 الجنوبية وآوريا) 1989 عام  في المؤسسة (والفيليبين) 1987 عام في المؤسسة (بولندا في الجديدة األمانة على الحديثة

 في الفساد لمكافحة مستقلةال والمفوضية) 1998 عام في المؤسسة (تايالند في الفساد مكافحة وهيئة) 1994 عام في المؤسسة(
) 1994 عام في المؤسسة (أفريقيا جنوب في العامي المحامي ومنصب) 1988 عام في المؤسس (باستراليا ويلز نيوساوث
 األخرى المؤشرات أحد يتجسد آما ،)2000 بوب،) (1996 عام في المؤسس (أوغندا في الحكومة على العام المفتش ومنصب

 عاما 20 منذ األمانات هذه ألحد البلدان من القليل امتلك بينما وطنية ألمانات حاليا دولة 80 من أآثر كامتال في النزعة هذه على
 ).             1997 بينيت، (فقط
 فقد للمساءلة، داعمة جديدة مؤسسات تأسيس في فردية إبداعية حاالت باعتبارها لتبرز مميزا طريقا لنفسها الدول بعض شقت آما

 الوطنية المفوضية: وهي أال المؤسسات هذه من مختلفة منظمات سبع لتأسيس القواعد 1997 لعام التايالندي رالدستو أرسى
 المعنية البيئة المراجعة ولجنة اإلدارية والمحكمة الدستورية والمحكمة المظالم وأمانة المستقلة االنتخابية والمفوضية الفساد لمكافحة
 حماية قوانين صياغة في المستهلكين من ممثلين تتضمن التي المستهلك مراجعة ولجنة العامة للمشروعات البيئي التأثير بتقييم

 أمانات أربع حديثا أسست حيث ما بدرجة أخرى مميزة حالة المجر تعد آما ،)2003 أونجر، ؛2002 براتيجارن، (المستهلك
 ورابعة المعلومات وحرية البيانات لحماية وثالثة والقومية ةالعرقي لألقليات وثانية اإلنسان، حقوق لحماية واحدة للمظالم، مختلفة
 وأمانة) 2002 سيابيليس، (التشيلي المراقب الالتينية أمريكا ففي لالهتمام مثيرة حاالت تبرز آما) 2004 أآرمان،-روز (للتعليم
) 2003 آافالكانتي، وباتيستا صادق ،2002 باستوس، (البرازيلية العامة والوزارة) 2000 سانتيستيسفان، (البيروفية المظالم

 ).    2003 أآرمان، (المكسيكية الحكومة قبل من حديثا المؤسسة الجديدة الوآاالت من جديدة ومجموعة
 الوآاالت تخدم التي الحاالت من العديد بوجود القول به المسلم فمن الدول، بين آبيًرا تبايًنا للمساءلة الداعمة الوآاالت أداء يتباين
 قديما تقليًدا يوجد حيث الحكومة، مساءلة تعزز التي منها العديد يوجد آما المساءلة آبح في الحكومات للمساءلة الداعمة تقلةالمس
 بحل االلتزام ثوب في الحكومة إظهار بغية للمشكالت استجابة" مستقلة "بيروقراطيات باستحداث يفضي الدول من العديد في متابعا
 هذه ينجح ما فغالبا الخ، النزيهة الحرة االنتخابات أو اإلنسان حقوق انتهاآات أو بالفساد تتعلق نتآا سواء المثارة القضية

 للدولة، الكامل اإلصالح إجراء بتفادي الحكومة يمكن مما المرآزية البيروقراطية عن بعيدا االنتقاد توجيه في المؤسسي االستحداث
 المظالم أمانة تهدف فبينما. للمساءلة الداعمة المستقلة الوآاالت بين ملحوًظا تبايًنا ارآةالمش على واالنفتاح الشفافية تتباين وبالمثل
 .    انغالقا أآثر تكون أن إلى المراجعة وآاالت تهدف للجمهور، الالزمة المعلومات وتقديم لالنفتاح مثال
 مع الوآاالت هذه تفاعل وحجم ومستوى للمساءلة ةالداعم المستقلة الوآاالت فاعلية بين تربط مباشرة عالقة بوجود البحث أظهر

 تفي فينما). 2003 وآافالكانتي، صادق ،2002أودونيل، ؛2003 وشوجارت، آريسب مرينو،: 2003 أآرمان، (المجتمع
 تلك لحا ينتهي الفاعلية، من بمزيد بالتزاماتها التواصل جسور بتحقيق مهامها تؤدي التي للمساءلة الداعمة المستقلة الوآاالت
 بين الفصل صعوبة نستنج المنطلق هذا من الفاعلية، وعدم العزلة في بالغرق المجتمع أو الحكومة عن سواء تنعزل التي الوآاالت

 األمر عامة بصفة المجتمع مع ارتباطها على ترتكز الحكومية المحاسبة وآاالت فقوة  ،"الرأسية"و" األفقية "بالمساءلة يسمى ما
 .      االجتماعية المساءلة مفهوم األذهان لىإ يستحضر معه الذي

  المساءلة االجتماعية
 وتأهيل التنازلي اإلشراف تعزيز مثل إجراءات اتخاذ طريق عن المساءلة لتعزيز طرفها من الجهد من الكثير الحكومات تبذل قد

 وآاالت واستحداث األداء عقود وإبرام الداخليين المراقبين وتمكين امةالع الخدمة إصالح خالل من احترافًيا تأهيًال الموظفين
 هذا من محورًيا، دوًرا المجتمعية األطراف تشغل عندما للمساءلة الداعم اإلصالح فاعلية تزداد هذا ومع المستقلة، العامة األشراف
 أي المدنية المجتمعات إشراك على ترتكز التي لمساءلةا لبناء يهدف منهج "بأنها االجتماعية المساءلة الدولي البنك عرف المنطلق

" المساءلة طلب في مباشرة غير أو مباشرة مشارآة يشارآا اللذين المدني المجتمع منظمات أو/و العاديين المواطنين من تتشكل التي
 هذه آافة تتطلب حيث ة،الفئ هذه ضمن تصنف التي المبادرات من العديد توفر بالذآر والجدير) 1:و 2004 الدولي، البنك(

 تقرير وبطاقات االجتماعية والمراجعات اإلدارية اإلجراءات وأعمال الميزانية إعداد في المشارآة مثل اختالفها على المبادرات
 السياق هذا في وسنقوم اجتماعية مساءلة مبادرات اعتبارها يمكن لذا الحكومة ورقابة األشراف في المواطنين إشراك المواطن
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 للمساءلة المختلفة لألبعاد متعمق لسبر الرابع القسم يخصص حين في للمساءلة، الداعم اإلصالح فئة على موجزة عامة نظرة اءبإلق
 .        االجتماعية

 إجراء فقط يمكنهم فالمراقبين العملية، جوانب آافة على فعليا" اإلشراف "معه يستحيل فسيًحا عالًما الحكومية اإلجراءات عالم يعد
 بالنسبة الحال وآذلك الشكاوى من محدد لعدد فقط االستجابة اإلنسان حقوق لمنظمات يمكن آما المراجعات من محدود ددع

 يؤدي مما السلطات أفاق وتتسع الميزانيات نطاق تمتد قد حيث الحكومية البرامج من محدد عدد متابعة فقط يمكنهم الذين للمشرعين
 العين "تجسد نظر وجهة فعالمنا تتوفر ال حيث المراقب، رؤية من الحكومي للسلوك المحدودة غير التفاصيل أحد إفالت إلى حتما

 .  الحكومة أجهزة في التحكم خاللها من يمكن والتي األمور آافة تبصر التي" اإللهية
 وشورتز، ماآوبينز (ةالتصاعدي" الحريق إنذار "آليات مع التنازلية" الشرطة دورية "إشراف استراتجيات دمج الضروري من لذا

 اإلشراف وآاالت تسعى التي التقليدي النموذج في وشورتز ماآوبينز إلى بالنسبة" الشرطة دورية "إشراف يتجسد حيث ،)1984
 على الوآالة ارتكزت متى" الحريق إنذار "إشراف يحدث النقيض وعلى رقابتها، الواجب اإلجراءات مالحظة إلى خالله من

 المجاالت تلك على الخصوص وجه على انتباها ترآيز ثم ومن") الخطر ناقوس لضرب ("المشكالت عن للكشف خارجية أطراف
 وهذا مكان آل في موجود المجتمع فإن محترق، منزال أو لصا الشرطة دوريات سيارة تصادف قد فينما إضافية، عناية تتطلب التي
 إلى يضطر فلن مكان، آل في المجتمع وجود فبسبب إضافية، قاطان) 2003 (سمولوفيتس لكاتالينا طبقا فعليا المجتمع يمنح ما

 قد أو الخطر ناقوس له المجتمع يدق قد التي التهديد مجرد يكفي ما غالبا حيث بوجوده ليشعر الحاالت آافة في إجراءات اتخاذ
 .  الحكوميين الموظفين لرقابة اضطرابا أآثر أخرى بأساليب له تستجيب
 عدم على المشاهدين فطاقة والسلبية، بالسكون المجتمع هذا يتسم ما الحظ ولسوء غالبا أنه إال المجتمع، دوجو آلية من وبالرغم
 األمثلة تذخر حيث آبير، بشكل بالعصرية المتسمة الحضرية المناطق في األخص وعلى للعيان واضحة المشكالت لحل التدخل

 إضافة السرقة، أو القلبية النوبات أو الحوادث ضحايا لمساعدة منه القليل أو جهدا يبذلوا ال الذين الفضوليين المارة من بمجموعات
 استغاللها خطر للمجتمع تمنح سلطة أي تواجه حيث دائما، به يتحلى أن يجب الذي" بالنقاء "دائما المدني المجتمع يتسم ال ذلك إلى
 .  الشخصية مزاياال عن الباحثين القوية المصالح أصحاب أو اإلجرامية المنظمات قبل من

 يتطلب لذا اإلنتاجية، الصور معظم في دائما أو آليا القوى هذه تحيى ال هذا ومع الحكومة، مساءلة لتعزيز محتملة هائلة قوة المجتمع
 تعمل التي االجتماعية األطراف وتكريم ملموس واقع إلى االحتمالية هذه ترجمة على تساعد آليات تصميم المساءلة مفكري من

 مبادرات إلنشاء خاصة وصفة أو" سحري حل "يتوفر ال حيث بالغة، أهمية يجسد السياق أن بالذآر والجدير العام، لحللصا
 السياسي السياق على دائما الخامس القسم في عليه سنتطلع لما طبقا المثلى اإلستراتجية ترتكز حيث الناجحة االجتماعية المساءلة

  .واالجتماعي
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                      االجتماعية اءلةالمس -4

  

 المعرفة الحكومة مساءلة على إيجابًيا تأثيًرا إحداث من المدنية المجتمعات إشراك تمكن قد التي األساليب من العديد القسم هذا يتناول
 أن على ويبررها ونتائجه هوسلوآيات عمله خطط عن خاللها من الحكومي المسئول يخبر استباقية عملية "بأنها الثاني القسم في

 للمساءلة الداعم لإلصالح األخرى استراتجيات الثالث مع وتفاعلها االجتماعية المساءلة دمج آيفية تكتشف آما" لذلك وفقا تجازى
 شراكإل يمكن التي الكيفية حول تفصيلًيا تحليال ليدرج االجتماعية المساءلة فئة مراجعة نطاق ليتجاوز ذلك بعد النقاش يبحر ثم

 .  الكلي" المساءلة نظام "من محورًيا جزًءا تشكيل بها المدنية المجتمعات
 اآلليات": االجتماعية المساءلة "من عريضة فئة تشكل التي الممارسات من العديد عن للتعبير مختلفة خواص ست استخدام يمكننا
 الطابع إضفاء ومستوى القواعد، مراعاة مقابل في داءاأل على ترتكز التي واآلليات العقاب، مقابل في الثواب على ترتكز التي

 من نوع أي لتقييم الخواص هذه من العديد استخدام يمكن آما الحكومة، وأفرع المشارآة وشمولية المشارآة وعمق المؤسسي،
 تقييم في مفيدة اصيةخ تعد مثال العقاب مقابل في الثواب على المرتكزة للنظم األولى فالفئة للمساءلة، الداعم اإلصالح أنواع

 على القسم لهذا الرئيسي االهتمام ينصب هذا ومع االجتماعية، المساءلة مبادرات فحص في مفيدة هي مثلما ويبريان إصالحات
 .للممارسين المتاحة التحديد وجه على االجتماعية المساءلة مبادرات من العديد الستيعاب الخواص هذه استخدام

 اآلليات التي ترتكز على الثواب في مقابل العقاب: حفيزيالهيكل الت
 قبل من المتيقظة للرقابة بشكل تخضع ما دائما التي هي المنظور هذا من المسئولة فالحكومة بالعقاب، عاما اقترانا المساءلة تقترن

 عنصًرا يمثل العقاب أن فيه شك ال فمما القادمة، دالفسا فضيحة لكشف الصحفي واالستعداد العامة واالحتجاجات الحكومي المراجع
 المتسمين البيروقراطيين من المثالي العالم في وذلك" العقاب "لهذا المساءلة مفهوم تضمن إلى حاجة ال ولكن للمساءلة، األهمية بالغ

 للطبيعية نظًرا والمستقيم والنزيه عالالف السلوك لضمان فعلية ضرورة العقاب يبقى هذا ومع العادلة، والمجتمعات الكاملة باألمانة
 المشكلة تتجسد لكن واالجتماعية، والسياسية االقتصادية األوجه في المتأصلة المساواة عدم وجود ظل وفي التعبير جاز إن البشرية
 من إيجابًيا ذلك يبدو دق فينما والعجز، الخوف من دائرة في الحكوميون المسئولون تطويق من العقاب في اإلفراط يمثله فيما بالتأآيد
 .     الحكومة أداء تعزيز منظور من عكسًيا تأثيًر سيؤثر أنه إال القواعد، مراعاة منظور
 أدائهم لتعزيز واالستباقية بالنزاهة المتسمين للمسئولين نسبيا الفعلي تحفيزها من فبالرغم بها، الخاصة الصعوبات للمكافآت أن آما

 الفرصة فتكاليف" الفاسدة العناصر "سلوك لتصويب فعالة أداة ليست أنها أال أدائهم، تفعيل بغية ينالعادي للموظفين واستمالتها
 أآثر المال من آبيرة آمية فعليا الفاسدين المسئولين يكسب حيث البسيطة، بالمكافآت لالقتناع المسئولين لهؤالء جدا آبيرة المتضمنة

 دون العمل على الفراغ اختيار األآفاء غير المسئولين من آبيرة نسبة قررت لذا مكافآت، برنامج أي يعرضه قد مما األرجح على
 . يستحقونها قد التي المكافآت على االعتماد
 الحشد بين الربط نميل ألننا هذا الثواب، جانب من أآثر للعقاب بجانب االرتباط وثيقة أنها على المساءلة إلى ينظر ما غالبا

 القانون لمخالفتهم الحكومة مسئولي لمعاقبة وتسعى الدولة تتحدى التي االجتماعية الحرآات مع تجاج،واالح الغضب مع االجتماعي
 تم متى أيضا فعالة االجتماعية المساءلة تكون هذا ومع هامة، إجراءات بالفعل هي اإلجراءات فهذه محددة، سياسة توجهات تبني أو

 مواطنين نجد" األعضاء الدول في الدولي للبنك وثيقة في ورد لما وطبقا الدولة،و المدني المجتمع بين بناءة شراآات على إرساءها
 من ليتأآدوا بالحساب بل بالتجمهر ليس المقدمة، الخدمات لتحسين طلًبا الغالب في محلية ألسباب يحتشدون العالم أنحاء جميع في
 أغلب في بالفاعلية التجمهر يتسم ما غالبا) 2:أ 2004 الدولي، البنك" (بوعودهم والوفاء فعال بشكل باإلنفاق حكوماتهم قيام

" المجتمع-الدولة بين تعاون "ترتيب يعد قد هذا من وبالرغم المدني المجتمع أمام المتروك الوحيد الخيار هو يكون قد حيث األحيان،
  ).  ب2004 أآرمان، (إثماًرا أآثر المعادلة جانبي لكال المكافآت إلى يؤدي الذي

 بطاقة هو اإليجابية والكمية الثواب على المرتكز المساءلة منظور في إرساءها تم التي االجتماعية المساءلة آلية على لةاألمث أحد
 التقرير بطاقات األخيرة السنوات في الدولي البنك دعم حيث العالم، أنحاء جميع في األداة هذه استخدام يتزايد حيث المواطن، تقرير
 من والعديد أوآرانيا في اإلقليمين الرؤساء قبل من الدولي البنك نطاق خارج المنهجية قبلت آما. وبيرو فلبينوال وألبانيا أوغندا في

 في العامة الشؤون مرآز نظمها التي األداء قياس بطاقة هي االبتكار هذا ظهور إلي أدت والتي الخبرة وترجع الهند، في المدن
  ).1 اإلطار انظر (2003 وعام 1999 عام في وتكرر 1994 عام بالهند بنجالور

 بنجالور في المواطن تقرير بطاقة: 1 اإلطار

 وال المشكلة هذه وآانت المدينة في العامة الخدمات تقديم في قصور وجود هو بنجالور في المواطن تقرير بطاقة وجود وراء األصلي الدافع
 غير الخدمات من النفايات من والتخلص والمياه والكهرباء واالتصال نقلال فخدمات الخدمات؛ من للعديد انتشارًا األوسع المشكلة زالت

 إلي يرجع الخدمات سوء سبب أن هو التقرير بطاقة أسلوب الستخدام االفتراضي والسبب المدينة؛ في األفقر المناطق في وخاصة المرضية
 السوق لنظام تخضع وال احتكارها يتم الخدمات من العديد أن إلي باإلضافة الفعال المحفز الهيكل في الحكومية الوآاالت اشتراك عدم

  .  البالي والتنظيمي القانوني النظام مجال في تعمل التي الحكومة تديرها وجميعها

 السوق محفزات إدخال هو األسلوب هذا وراء األساسية والفكرة الحكومية؛ الوآاالت المستهلك يقِيم لكي التقرير بطاقة أسلوب وضع تم لذا،
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 أنفسهم مقارنة إلي باإلضافة ألخر عام من أداؤها تغيير آيفية الوآاالت تالحظ أن ويمكن التقرير، بطاقة أسلوب خالل من الحكومة عمل ليإ
 المدني للمجتمع المستقل العمل خالل من يحدث هذا وآل السوق يفرضه الذي لألسلوب مشابه ونسبي تنافسي بأسلوب األخرى بالوآاالت
 .  وماتالمعل وتوفير

 العينات أخذ) 3 (االستفتاءات تصميم) 2 (والهدف الفعالة والجهات النطاق تحديد) 1 (وهي أال التقرير لبطاقات أساسية مراحل سبعة هناك
 من ويتضح). ب 2004 الدولي، البنك (المؤسسي الطابع إضفاء) 7 (النشر) 6 (البيانات تحليل) 5 (االستقصائية بالدراسة القيام) 4(

) ب (وتحليلها وتطبيقها التقرير بطاقة تصميم في الفنية الخبرة) أ (هي الناجحة للمبادرة أهمية األآثر الرئيسية الثالثة العناصر أن ربةالتج
 موظفي آبار) ج (بإصالحات القيام على الحكومة إلجبار التقرير بطاقة في الواردة المعلومات توظيف يستطيع الذي الفعال المدني المجتمع

 .الخدمات تقديم في التغييرات لتطبيق المعلومات استخدام ويستطيعون يرغبون الذين لإلصالح الداعمة المهارات ذوي كومةالح

 التقرير بطاقة نتائج حثت آما). Ravindra, 2003:17‐18 (العامة الخدمات دعم إعادة في هامًا دورًا التقرير بطاقات لعبت بنجالور، في
 لتحسين تدريب برامج بدأ على ببنجالور التنمية وهيئة الصحي والصرف المياه إلمداد بنجالور مجلس مثل خاص لبشك الوآاالت من العديد

 مجلس ووضع فسادًا وأقل شفافية أآثر الملكية لضريبة جديد نظام بتأسيس بنجالور بلدية هيئة قيام جانب إلي للموظفين العمالء خدمة مهارات
  .سريع بشكل ببنجالور االتصاالت أداء تحسن إلي باإلضافة المحمولة العدادات باستخدام الفاتورة تحصيل ييسر امًانظ آارناتاآا بوالية الكهرباء

 يري المثال، سبيل على والبيروقراطية؛ السياسي النظام آفاءة لعدم سطحية نظرة على الرتكازها نظرًا التقرير بطاقة انتقاد تم لقد
 الساسة تجاهل حالة في إال" سالح "اعتبارها يمكن ال "للمسائلة اآللية هذه أن جوتز ماري وآن جينكينز روبرت من آل

 السيئ بالوضع دراية على هم ممن العديد هناك الواقع وفي األول المقام في الخدمات بتقديم المتعلقة المشكالت والبيروقراطيون
 ذآر مع حتى الشيء بعض فيه مبالغ األمر هذا ولعل) 619 :1999 وجوتز، جينكنز" الهند في الفقيرة األحياء في للسكن المؤسف
 الحكوميين الموظفين أداء" تقييم "يكفي ال أنه إلي وجينكنز جوتز رأي يشير ذلك، مع". سالح "حقًا هي األداء تقييم فبطاقة عيوبه،
 تعاقب والتي المعايير هذه مثل جانب إلي وحزم صرامة أآثر معايير استخدام من بد ال بل أدائهم تحسين على لحثهم ودي بشكل

  .    المعايير يتبعون ال الذين الحكوميين الموظفين

 للموظفين قوية محفزات هناك يصبح ثم ومن والمكافآت العقوبات من آل يتضمن الذي هو األفضل" المساءلة نظام "عامة، بصفة
 جهات تفكر أن  يجب لمبادراتهم، التخطيط وعند. العمل في وقدراتهم جهدهم أقصى وبذل القواعد ينتهكوا ال حتى الحكوميين
 االستراتيجيات مع  االستقصائية والدراسات األداء تقييم بطاقات مثل" الجيدة "االستراتيجيات توحيد في للمساءلة الداعمة اإلصالح

 لمعاقبة السلطة ولديهم المدني بالمجتمع وثيقة صلة على يكونوا وان الفساد لمكافحة مستقل محققين آتعيين" صرامة األآثر"
 Sadek and انظر (بالبرازيل العامة الوزارة هي المؤسسات هذه مثل على مثال وخير مقاضاتهم أو الحكوميين الموظفين

Cavalcanti, 2003.( 

  داء اآلليات التي ترتكز على إتباع القواعد مقابل تلك المرتكزة على األ–علي أي األمور نطالب بالمساءلة؟
 القائمة الويبيرية النظرية بيروقراطية إنشاء على وتأآيدها" القديمة العامة باإلدارة "ُيعرف بما يرتبط القاعدة إتباع عل الترآيز 

 أن إال االستراتيجيات، هذه توجه ما عادة الحكومات أن من الرغم وعلى األوامر من منظمة وسلسلة األساسية اإلجراءات على
 القومية وفصولها الدولية الشفافية أنطة توجه المثال، سبيل على للمسائلة؛ الموالية المبادرات في هام دور تمثيل يستطيع جتمعالم

 المتعلقة المشكلة تكمن. ذلك إلي وما والتعاقد واإلنشاء بالمشتريات الخاصة لقواعدهم الحكومات إتباع ضمان نحو بدقة العديدة
 فعالية وعدم الخدمات تقديم من تبطئ والتي فيها المبالغ البيروقراطية إلي تؤدي أن يمكن أنه في لقواعدا على الحصري بالترآيز
   السالالت

 تؤآد والتي" الجديدة العامة باإلدارة "ٌيعرف ما أساس يشكل ما وهذا الفعال األداء تحفز أنها يبدو آليات هناك أخرى، ناحية من
 ويقيد الحكومة إجراءات من يبطئ مما صارم بشكل اإلجراءات على القائم التقييم من نفسها رتحري إلي تحتاج الحكومات أن على

 تقييم والجنوب الشمال في الدول من العشرات أدمجت الماضيين، العقدين مدار على. النتائج على القائم التقييم نحو ويتجه اإلبداع
  ).Barzelay, 2003 (الدول ذهبه الخاصة العادية المراجعة لعملية أساسي آعنصر األداء

 والسياسة التعليم مجال في اإلصالحات وتعتبر الحكومية الخدمات" جودة "أو أداء تقييم في هام دور المجتمع يشكل أن يمكن
 Cabrero (الناجحة المدرسة مجالس أمثلة في تزايد وهناك الصدد هذا في الرئيسية المجاالت الصحية والرعاية et.  al., 

2003;  World  Bank,  2003a:  62;   أظهرت الصحية الرعاية المحلية للعيادات المجتمع مراقبة أن إلي باإلضافة) 5
 ,Cornwall, Lucas and Pasteur, 2000; World Bank (الكبير تأثيرها 2001:   األخيرة السنوات شهدت وقد) 14
  ).Fung 2001 (المجتمع سياسة في اإلصالحات من هامة موجة

 أو" القواعد إلتباع المساءلة "بين مفاضلة هناك التقنية، الناحية من. األداء على بالترآيز متعلقة مشكالت هناك أن فيه شك ال ومما
  ومن"المساءلة بمعضلة "روبرت وصفه ما بالفعل وهذا" لألداء المساءلة "و) Ackerman,2004a" (القانونية المساءلة"

 المشكالت لحل اإلبداعية الوسائل واآتشاف األداء على الترآيز للبيروقراطيين تسمح التي التقديرية السلطة تفتح أن أيضًا الممكن
 ألنها نظرًا يقظة المدني المجتمع في الفاعلة الجهات أصبحت عندما تقل المخاطرة هذه أن يبدو ذلك، مع. المخالفات لزيادة مجاًال
  . آثب عن ذاته وقتال في األداء ومؤشرات اإلجرائية المؤشرات تراقب ما عادة

 سبيل على األداء؛ وتحسين القواعد تنفيذ في المواطن مشارآة على ترآز التي للمساءلة الموالية األفضل االستراتيجيات تعتبر
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 Goetz (الخصائص هذه آل الهند عن وجينكنز جوتز بحث في الموضحة المواطن مشارآة تتضمن المثال، and  Jenkins, 
 يتعلق فيما للقواعد المحلية المتاجر أصحاب إتباع لضمان مومباي في المحلية التخصيص لجان تحديد ةآيفي يوثقون فهم ؛)2001
 المواطنون يتصرف الشأن، هذا وفي التجارية للمحالت التابعين للمستخدمين الجودة عالية حصص وتسليم األموال باستخدام

 ).الثانية المجموعة في انظر (المنتجات تسليم خاللها من تمي التي اإلجراءات لشرعية يقظين ومراقبين حريصين آمستهلكين

 مستوى إضفاء الطابع المؤسسي
 المدني المجتمع نشطاء بها يقوم خاصة مبادرات تكون ألن الحكومة مسائلة لتعزيز المجتمع في المبذولة الجهود معظم تهدف
 هذه وضع يتم ما نادرًا ولكن وسلطتها الديمقراطية المشارآة بقيمة يؤمنون الذين الحسنة ةالني ذوي الحكوميون الموظفون ويتبناها

 سياسة "تهدف إيبيرلي، والتر أشار وآما الدولة هيكل من يتجزأ ال جزءًا تصبح وإال القانون في نظامي بشكل االستراتيجيات
 ,Eberlei (المدنية والمشارآة ةالمجتمعي المشارآة مفاهيم مناقشة يتم عندما تعم أن إلي" الحدث 2001:   من العديد أن يبدو). 9

 والمشاورات العمل وورش االستماع جلسات من مجموعة عقد هو المفاهيم هذه تتضمنه ما آل أن يؤمنون الحكوميون الموظفون
  . المدني المجتمع مع المدى طويل تشارآي حوار إنشاء وليس

 آليات تشكل أن يمكن أوًال، الدولة؛ في المشارآة آليات على المؤسسي الطابع إضفاء فيها يمكن مختلفة مستويات ثالثة هناك
 البيروقراطيون "تتطلب التي واإلجراءات القواعد تكليف ويمكن الحكومية للوآاالت اإلستراتيجية الخطط من جزءًا المشارآة

 ضمان إلي تهدف التي خاصة حكومية وآاالت إنشاء مكني ثانيًا،. معها التشارك أو المجتمع في الفعالة الجهات مع للتشاور"عل
 ثالثًا،. المجتمع في الفعالة الجهات مع روابط بناء عن مسئولة وصل آحلقة العمل أو الحكومية األنشطة في المجتمعية المشارآة

 في المجتمع في الفعالة اتالجه آكل الحكومة أو الفردية الوآاالت إشراك تتطلب والتي القانون في المشارآة آليات إدراج يمكن
  .      العامة السياسة إلجراءات محددة لحظات

 الثالث المستوى أن إال نسبيًا، شائع الثاني المستوى وأن ما حد إلي النظامي التكوين من األول المستوي انتشار سعة من الرغم على
 اإلطار انظر (المتحدة الواليات في اإلدارية اإلجراءات نقانو متضمنة الهامة االستثناءات بعض هناك فيه، شك ال ومما للغاية نادر
 قوانين وحرية المكسيك في المواطن مشارآة قانون التشارآية، الميزانية إلعداد العمل إطار بوليفيا، في الشعبية المشارك قانون ،)3

 آليات أن على تنص التي القاعدة على قطف االستثناءات هذه تؤآد ذلك، مع. الماضيين العقدين في العالم اجتاحت التي المعلومات
  .البيروقراطيين نية وحسن براعة على اعتمادًا آبير حد إلي مؤسسي وآيل تكون ما عادة المشارآة

  الهند في التقنين عمل لجنة: 2 اإلطار

 للمساءلة موالية بمبادرة اإلصالحيون البيروقراطيون مواجه يتم عندما أنه بالهند مومباي في مقرها الهند، في التقنين عمل لجنة مبادرة تظهر
 مشكلة أن جينكينز وبوب جوتز ماري آن ذآرت وآما االجتماعية المراجعة مجال في هامة نجاحات إحراز الممكن من المدني، المجتمع في

 في العام التوزيع نظام التحديد وجه وعلى للفقراء الحكومية الخدمات تقديم في المنتشر الفساد هي المنظمة هذه تواجهها التي األساسية المساءلة
 وأحد بالكيروسين الفقراء منازل تزويد مثل الرئيسية المنزلية اللوازم من وغيرها األساسية الغذائية العناصر توجيه عن المسئول األمة

  . الشخصي الربح أجل من السلع هذه" التموين محالت "أصحاب بيع هي الرئيسية المشكالت

 مع. الحكومية البرامج أداء مراقبة عن مسئولة تكون أن المفترض من والتي المحلية" المشارآة "مؤسسات الهند في اتالمجتمع معظم تمتلك
 عادة المثال سبيل على ؛"القرية مجالس "و" اليقظة لجان "على الفساد عملية في المشترآة المجتمع في الفعالة الجهات تستولي ما عادة ذلك،
 من) اليقظة (لجان تعيين "وجينكينز جوتز يذآر وآما األسفل إلي األعلى من أعضاؤها تعيين ويتم البلدية حرس ممثل" اليقظة لجان "يرأس ما

" التسرب نظم لعملية أساسي عنصر تعتبر والتي اللجان هذه على السياسية المنظمات استيالء احتمالية من يزيد الرسمي االختيار خالل
)Goetz and Jenkins, 2001: 371 (من جزءًا يشكلوا الذين الساسة يديرها أو يمتلكها التموين محالت من العديد أن بما "إلي باإلضافة 

 Goetz" (دائمًا متيقظين يظلوا ألن قليلة محفزات اللجنة أعضاء يجد اليقظة، لجان and  Jenkins,  2001:   أصحاب وأخيرًا،) 371
 .ذاته الشخص "" و" المراجع "فيه يكون موقف خلق إلي يؤدي ثم ومن اليقظة لجان عضوية من جزءًا يشكلون الذين المحالت

 نظام عمليات مراقبة في مباشر بشكل االشتراك األخيرة اآلونة في قررت ولكنها الخارج من السياسة إصالح التقنين عمل لجنة تدعم ما عادة
 محل لكل الرسمية؛ غير اليقظة للجان مماثل نظام لنفسها التقنين عمل لجنة طورت فعالة، غير الرسمية" اليقظة لجان "أن بما. العام التوزيع

 هذه التقنين عمل لجنة حملة يسرت وقد وأسعارها المباعة السلع جودة مراقبة المحل عمالء من سيدات خمس يتولى التموين، محالت من
 اللجان تقارير ُتجمع ذلك بعد للبيع المعروضة السلع من وعينات األسعار عرض على المحالت أصحاب إللزام المدينة أنحاء جميع في العملية
  . المدينة في العام التوزيع لنظام المنسقة الرئيسية والبيروقراطية للمستخدم وُتقدم الرسمية غير

 أعقابها في المدينة اهتمت والتي مومباي بمدينة 1992 عام في الشغب أعمال تلت التي الفترة خالل خاص بشكل نجاحًا العملية هذه حققت
 لعملية اإلقليمي المراقب عمل باإلصالح المهتمين البيروقراطيون أحد تولى الفترة، هذه خالل أنه إلي باإلضافة الفقراء مطالب إلي باالستجابة

 ومجموعة طيونالبيروقرا أحد ألن بالغضب شعروا فقد المدني؛ المجتمع على الرقابة مبادرة الساسة أحبط "المطاف نهاية في ذلك، ومع التقنين
 إلي اللجنة هذه للجأت التقنين، عمل لجنة ألعمال الدولة قدمته الذي الدعم دون. العام التوزيع نظام على سيطرتهم أفقدتهم المجتمع منظمات من

 صحابأ على للمجتمع المستمر والضغط المدينة أنحاء جميع في االحتجاج إعمال مثل (الخاصة واالستراتيجيات الصراعات من المزيد
 Goetz and" (المفتوحة السوق في أصغر آميات بعرض المحليين المتاجر أصحاب على للضغط) المتاجر Jenkins, 2001:373.(  

 المبادرات تكون أن الممكن ومن" محدودة نجاح قصة "مجرد أنها" القطرية المساءلة "في التقنين عمل لجنة خبرة أن الباعة يدعي لذلك،
 أيضًا تظهر ذلك، ومع للغاية فعالة للحكومة األساسية األنشطة في باالشتراك وتطالب الدولة تواجه التي المجتمع يقودها يالت للمساءلة الموالية
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  اإلصالح يؤيدون الذين الحكومة مسئولي مع تحالفات بناء على يعتمد ما عادة المبادرات هذه نجاح أن لنا التقنين عمل لجنة خبرة

 

   المتحدة الواليات في اإلدارية اتاإلجراء قانون: 3 اإلطار

 قوانين خالل من المرآزية الحكومة مهام في نظامي إطار في المواطنين أصوات لوضع الحكومات إليها سعت التي الطرق إحدى تطبيق يتم
 القوانين هذه إدخال قبل ديدةج لوائح أو قواعد أي عن، والدفاع التعديل عن فضًال الجمهور، المؤسسات إبالغ تستلزم التي اإلدارية اإلجراءات

 األحكام بنشر االتحادية المؤسسات 1946 في إقراره تم الذي المتحدة للواليات اإلدارية اإلجراءات قانون ُيلزم المثال، سبيل على. التنفيذ حيز
 والمجموعات األفراد تناقش قد رةالفت هذه وخالل. تطبيقها من األقل على يومًا 30 قبل عليها الجمهور تعليقات وأخذ المقترحة والقرارات
 بعد. القرارات/األحكام إصدار حق الوآالة يمنح أن المفترض من الذي التشريع أو الدستورية المبادئ إلى استنادا والقرارات القوانين شرعية
 تقديم ذلك بعد وُيمكن. الدستورية الناحية من وسليمة ومقبولة شرعية أحكامها أن وإثبات االعتراضات هذه على الرد الوآالة على يجب ، ذلك

 .                العليا المحكمة طريق عن الحكم إصدار يتم النهاية وفي االتحادية االستئناف محكمة إلى والمبررات والقرارات األحكام

 المبررات يقدمون ال بأن "إلداريةا اإلجراءات قانون خالل من البيروقراطيون نطالب إننا: ماشاو جيري اإلداري القانون عالم آتبه لما وفقًا
. والمعاصرة بالشفافية يتصفوا بأن مطالبتنا طريق عن بالثقة جديرين يكونوا أن على نصر وإننا. الكاملة األسباب تقديم عليهم يجب بل فحسب،

 أسباب إبداء طريق عن إظهارها يتم يالت المنافسة هو الفيصل بل. المقدس آالثوب ارتدائه يتم الذي الواقي الحجاب تعد لم" المعرفة "أن آما
 األساسية التشريعية الهيئات نحو االجتماعية التأثير جهات توجيه على اإلدارية اإلجراءات قانون يعمل لذلك). 26: 2001 ماشاو،" (مقنعة
    .   المجتمع أمام مبرراتهم وتقديم المواجهة على البيروقراطيين وإجبار للدولة

 ُيعد آان ذلك، حدوث وقبل. المتحدة الواليات في األحكام وإصدار القرار صناعة يخص فيما شامًال تغييرًا أحدث اإلدارية اإلجراءات قانون إن
 مكلفة ُتعتبر التي" الشرطة دورية "إشراف طريقة خالل من التنفيذي القسم مراقبة ُيمكنها التي الوحيدة التأثير جهة األمريكي النواب مجلس
 المؤسسات واستدعاء مساءلة من والشرآات الربح إلى الهادفة غير والمنظمات العاديين المواطنين تمكين تم واآلن. عالةف وغير مفرط بشكل

 الجهات إعطاء طريق عن النسبي ضعفه بتبرير األمريكي النواب مجلس قام "اإلدارية، اإلجراءات قانون خالل ومن. لمحاسبتها التنفيذية
      )Rose‐Ackerman، 1995 :16 ( "المحاآم إلى وإنما الحكومي الروتين إلى فقط ليس الوصول حرية الخارجية

 تم طريقه عن الذي المنهج) 2002 (بام هي جيانج سجل حيث مشابهة؛ قوانين وتنفيذ بإعداد الدول من العديد قامت الحالية، األعوام في
 يقدم) Nuria Cunill) 2000 أن آما. 1999 في وتيوان 1997 وفي 1994 في آوريا في اإلدارية اإلجراءات قوانين على التصديق
 قوانين حاليًا أقرت قد وأوروجواي وبيرو ونيكاراجوا وميكسيكو جواتيماال فيهم بما الالتينية أمريكا دول من هائًال عددًا أن آيف عن تسجيًال

 اتساع استمرار عن فضًال قوية، شرعية موارد المواطنين منحت لم القوانين هذه من العديد فإن ذلك، من الرغم وعلى. اإلدارية اإلجراءات
  .  الدول هذه من العديد في النهائي تطبيقه وبين القانون بين الفجوة

 القوانين إصدار عملية تتضمن. وضوحها تقليل إلى يؤدي قد آما اتضاحها من يزيد سوف الحالة هذه وراء الكامنة األسباب معرفة
 اإلصالح جهات تعتزم آما. السياسية لألطراف آامل دور وإسناد منظمة غير تشريعية صفقات عمليات اطيةالديمقر للظروف وفقًا

 أحزاب أو أطراف سيطرت عندما وخصوصًا هذه، المنافسة ميادين مثل من االنسحاب األطراف متعددة والمؤسسات للدولة التابعة
 موظفي أفراد أو الخاصة بالوآاالت االستعانة أو التنفيذية اإلجراءاتب اإلصالح جهات تكتفي ما عادًة لذلك،. عليها المعارضة
  .     المشترآة إستراتيجيتهم لتنفيذ المبتكرين الحكومة

 آليات عن البحث في المنعزل آالعمل فعاًال يكون أن ُيمكن إبداعية، مشارآة نمط أساس على معه التعامل تم فإذا خطًأ، ذلك ُيعد
 غاية في أمرًا اإلطالق على ُيعد التشريعية والهيئة السياسية األطراف تضمين إن آما). ب Ackerman 2004 (الفعالة المساءلة
  . للقانون ووفقًا آامل بشكل مشترآة آليات لتنظيم األهمية

 المالئمة لقوانينا أن آما. المجتمع في تنظيمها عن أيضًا التحدث فيمكننا الدولة، في اجتماعية مساءلة آليات تنظيم إلى باإلضافة
 االستفادة على قادر نفسه المدني المجتمع يكن لم إذا الكاملة فعاليتهم تظهر لن المتفاعلين الحكومة وموظفي المفتوحة والمؤسسات

. ومساءلتها الحكومة مع حوار إقامة على قدراتهم بناء إلى المدني المجتمع وجماعات منظمات وتحتاج. القنوات هذه مميزات من
 جماعات على يجب آما. اجتماعية مساءلة مبادرة ألي مرآزي آعامل المدني المجتمع وتدريب التعليم تضمين على يشتمل وذلك

 من العديد مشارآة أن آما. األمد طويلة اجتماعية مساءلة لمبادرات وتنظيم استمرارية لضمان اإلتحاد أيضًا المدني المجتمع
 .   الجهود دعم احتمالية في آبير بشكل يساعد منسقة بطريقة الجماعات

 وتنظيمها القانونية الناحية من المشارآة إدراك فبمجرد ،"المؤسسي الطابع إضفاء في اإلفراط"بـ ُيعرف ما هناك ذلك، ورغم
 المخاطرة العموم، على. الحدين ذو آالسيف به العمل ُيمكن المؤسسي الطابع إضفاء أن حيث أيضا؛ عليها الرقابة يتم اجتماعيا،

 يتمتعون ال ولكن الجمهور عن نيابة يتحدثون ربما الذين المدني المجتمع منظمات أو األفراد من الصفوة طبقة ظهور في تكمن
 .     آرائهم بتوضيح للمطالبة شرعية أو اجتماعية بقاعدة

 خالل المؤسسي للهيكل الفعلي حباإلصال المتعلقة المناقشات إلى يعود حيث حديثًا، ليس النظامية المشارآة طبيعة حول الجدال إن
 األولى الفئة تتضمن حيث ؛"االجتماعية اإلدماجية"و" الدولة إدماجية "بين التمييز تم الوقت، هذا في. العشرين القرن من السبعينيات

 خاللها من يالت الدول تلك إلى فتشير األخيرة الفئة أما عليها؛ وأشرفت أعمال وشرآات عمالية مؤسسات أنشأت التي الدول تلك
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 .             7قوة موقف من الدولة إلى للدخول بالمفاوضة السابقة العمالية الجماعات قامت
 إضفاء يمنح ندمافع. المساءلة بغرض المدنية للمشارآة المؤسسي الطابع إضفاء يخص فيما به القيام ُيمكن أخر مشابه تمييز ثمة

 في اإلفراط "من صعبة حالة إلى وصلنا قد نكون المدني، المجتمع ومراقبة وتعيين تقسيم في السلطة الدولة المؤسسي الطابع
 للجماعات النفوذ المؤسسي الطابع إضفاء يمنح وعندما ؛"الدولتية للنزعة المؤسسي الطابع إضفاء أو" المؤسسي الطابع إضفاء
 أآثر حالة إلى وصلنا قد فنكون الفعالة، وغير المسيئة الحكومات على العقوبات وتطبيق أصواتهم لتوصيل تمعالمج في المؤثرة
      ".  المجتمعي المؤسسي الطابع إضفاء "ُيسمى أن ُيمكن لما إيجابية
 تبين المثال، سبيل على. لاالمتثا لضمان آافيًا ليس ذاته حد في المؤسسي الطابع إضفاء أن مالحظة الضروري من النهاية، وفي

 اإلطالع حرية قوانين بتطبيق المتعلقة المشكالت أن دول خمسة في) 2004 (المفتوح المجتمع معهد اهاأجر حديثة تجريبية دراسة
 المتعلقة المعلومات على الحصول طلبات من% 35 حوالي عادة أن عن الدراسة وآشفت. الدول بعض في متوطنة تكون قد

 أو الحكومة بسجالت المتعلقة المعلومات على للحصول األخرى الطلبات من العديد ُتقبل لم بينما تنفيذها؛ يتم ةالحكوم بسجالت
 مرة الحالة هذه وتشير. الضمني الرفض نتيجتها آانت المقدمة الطلبات من% 36 حوالي أن آما. معها التعامل بدء يتم لم حتى
 لمبادرات األمد طويل النجاح لضمان نفسه المدني للمجتمع المؤسسي الطابع وإضفاء والفاعلية المتواصل الحذر أهمية إلى أخرى

  .  االجتماعية المساءلة

 عمق المشارآة
 االمتثال "إلى تتجه المدنية المشارآة عن الناتجة للمساءلة الداعمة المبادرات فإن النظامي، للتكوين االمتثال إلى باإلضافة

 االحتجاجات وآثرة العمل وورش المشاورات شيوع من الرغم وعلى". الخارجية باألحوال االهتمام "في اإلفراط أو" مشارآةلل
" الطعام إعداد أماآن "إلى المجتمع في المؤثرة الجماعات خاللها من ُيدعى التي الفرص إيجاد الصعب من أنه إال ، واالنتخابات

 الشفافية قوانين تمنح ما غالبًا المثال، سبيل فعلى". الوجبات إعداد عملية "أو بخطوة خطوة ةالحكومي التنظيم عمليات لمراقبة
 العمليات عن المعلومات إلى بالوصول للمواطنين السماح وليس المنتهية، العمليات تقارير إلى ُتشير التي للمستندات فقط الوصول
 سياسة لمقاومة آأسباب القومي واألمن الشخصية السرية حماية إلى بالحاجة الحكومة تطالب ما وعادة. القرارات اتخاذ إلى المؤدية
 المطالبات هذه مثل تستخدم ما آثيرًا الحكومات فإن الحال، هو هذا يكون قد األحيان أغلب في أنه من الرغم وعلى. الكاملة الشفافية

 . الجمهور أنظار عن المزعجة المعلومات إلخفاء فقط آمبررات
 ما صياغة وبإعادة. الدولة صميم إلى للمساءلة آوآالء المواطنين خالله من ُيدعى أن ُيمكن الذي للمدى حدًا دائمًا هناك ذلك، ورغم
 نتوقع أن يمكننا آيف: "في تتلخص حيث الوثيقة، هذه من سابقة نسخة في بالمصرف خاصة عمل ورشة خالل ثيندوا جيف ناقشه
 نقاشًا نشرت آونيل نوريا أن آما" جودتها؟ على الحكم حول منصف رأى له يكون نأ ما وجبة طهي إعداد في شارك شخص من

 على مباشر بشكل تعتمد] االجتماعية الرقابة [فعالية أن حيث الرقابة؛ مع تتعارض اإلدارة في المشارآة إن: "ذلك حول مشابهًا
 – 9صفحة: 2000 آونل" (للدولة التابعة التأثير جماعات يخص فيما المجتمعية التأثير جماعات بها تحتفظ الذي االستقاللية

 الدفاع إلى تحتاج االجتماعية المشارآة على المعتمدة للمساءلة الداعمة المبادرات فإن هذه، النظر لوجهة ووفقًا). المؤلف ترجمة
 .المجتمع استقاللية عن
 أن المفترض من الذي الوحش يلتهمهم ال لكي الدولة نحو المدني المجتمع جماعات أو المواطنون تقدم عنده يقف حدًا بالفعل هناك

 طريق عن الحكومة بمساءلة المعنيين والجماعات األفراد تمويل تم فإذا. الهامة القضايا أحد الصدد هذا في التمويل وُيعتبر. يراقبوه
 .     للشبهة بالمساءلة المتعلقة المهام ممارسة على قدرتهم ُيعِرض سوف إرادي، بشكل الحكومة نفس
 تم فإذا. بالرشوة متهمة الحكومة من موارد تتلقى التي المنظمة اعتبار بالضرورة ليس أنه حيث بعيدًا؛ النقاش هذا يأخذنا أن يجب ال

 بشكل تنخفض التعيين شبهة من الخوف فإن الموضوعية، المعايير تطبيق طريق وعن بالشفافية متسمة بصورة الموارد توزيع
 الحكومة طريق عن الممولة المواطنين ومجالس الحكومية التفتيش ولجان الحالية الحكومية الجامعات من دالعدي أن آما. آبير
 فيها ُيدعى أن ُيمكن عديدة طرق هناك ذلك، عن فضًال. متعارضين غير يكونا أن ُيمكن الحكومي واالنتقاد العام المال أن يثبتون

 المراقبين "مثل القانونية الرموز ذلك في بما رشوة، على حصول شبهة يأ بدون الدولة داخل المجتمعية التأثير جماعات
 االتحادية االنتخابات لمعهد اإلقليمية والمجالس الدولة ومجالس العامة المجالس إن". للمواطنين الماليين المراقبين"و" االجتماعيين

 الدولة داخل من المساءلة فرض ُيمكنها المجتمعية ثيرالتأ جماعات أن آيف توضح التي الممتازة األمثلة من ُتعد المكسيك لدولة
  ).             4 إطار إلى أنظر (نفسها

 صميم من المجتمعية التأثير جماعات اقتربت آلما "أنه حيث ؛"المؤسسي الطابع إضفاء مستوى"بـ آثيرًا" المشارآة عمق "يرتبط
 تطالب الدول من العديد فإن. الحال هو هذا بالضرورة ليس ولكن". سلوآياتهم على المؤسسي الطابع إضفاء زاد آلما الدولة،
 أو منظمات من العديد تستطيع بينما الكبرى، التحتية البنية مشروعات مشاورات مثل نسبيًا خارجية مشارآة نماذج القانون بموجب
 الصفقات برامج إعداد يتم عندما ي،قانون تصريح بدون حتى الدولة صميم في ُيمكن ما أبعد إلى الوصول المدني المجتمع حرآات

                                                             
  "وهو Mihail Manoilesco لـ األول الكالسيكيين، النوعين تسمية إلعادة يستخدمها الذي ،)Schmitter) 1974 هو المصطلحات هذه مصدر - 7 corporatisme pur] اإلدماجية 

" التمثيلية أو النظامية أو تسلسلي بشكل المنشأة المؤسسات أو تنافسية أوغير فردية مؤسسات أنشطة على تحديدًا أو أوًال الدولة ومهام الشرعية فيها تعتمد آانت التي ،]Schmitter  لـ اإلجتماعية
 ومستقلين إضافيين أعضاء طريق عن مماثل نحو على النظامية بمؤسساتها الحتفاظا أو إنشاء تم التي ،]Schmitter  لـ الدولة إدماجية [corporatisme subordonné " والثاني) 102(

 ).103 – 102" (أخرى أسس على الفعالة وأدوارها شرعيتها أسست التي للدولة
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 إلى منهما آل يحتاج منفصلين عدينُب ذلك ُيمثل ثم، ومن. الحكومة وموظفي النظاميين غير القادة بين الفعالة بل الرسمية غير
  . االجتماعية المساءلة آليات إعداد في الواجبة الرعاية

  المكسيك في االتحادي االنتخابي المعهد: 4 اإلطار

 األحزاب على العامة المالية االعتمادات وتوزيع االتحادية االنتخابات تنظيم للمكسيك االتحادي االنتخابي للمعهد الرئيسية األنشطة تتضمن
 وتنظيم وإعداد السياسية الحمالت تغطية في اإلعالمي التحيز ومراقبة والخاصة العامة المالية لالعتمادات األحزاب استخدام ومراقبة السياسية

 االتحادي االنتخابي المعهد فعليًا يتضمن آما). أ2000 االتحادي، االنتخابي المعهد (الحكومية التعليم حمالت وإدارة الرسمية االنتخابية قائمةال
 . مختلفة مستويات بخمس المجتمعي التأثير جماعات

 شاملة مساءلة آوآالة خدماته ويقدم أعضاء، تسعة من مكون للمواطنين مستقل عام مجلس طريق عن االتحادي االنتخابي المعهد ُيدار أوًال،
 المجلس يعقد وثانيًا،). ب1999 شيدلر، (االتحادي االنتخابي للمعهد رئيسية إرشادية آهيئة أيضًا يخدم آما االنتخابية، للشئون خاصة) أفقية(

 عبر متاحة أنها آما اإلعالم، وسائل على معلنةو بعيد حد إلى علنية والقرارات االجتماعات محاضر فيها تكون عامة اجتماعات العام
 مناقشات في الكلية المشارآة األحزاب لممثلي ُيمكن حيث العامة؛ الجمعية في ُمسجل سياسي حزب آل عن ممثل يحضر ثالثًا،. االنترنت
 على التصويت في بالسلطة يتمتعون ال ولكن المجلس؛ أعضاء مثل مثلهم المتاحة المعلومات آافة على بالدخول ويتمتعون العامة الجمعية

 االتحادية االنتخابات على واإلشراف تنظيم عن المسئول االتحادي االنتخابي المعهد لجان إدارة أيضًا تسند ورابعًا،. القرارات أو المبادرات
 أو المحلية الحكومات من رسمية التتدخ أية بدون العام المجلس طريق عن تعيينهم فيه يتم الذي الحد إلى المواطنين إلى الدولة مستوى على

  ).           2003 إسونزا، (للدولة التابعة

 من هائل عدد بتوظيف يقوم" االتحادي االنتخابي المعهد "االتحادية االنتخابات منظمة فإن ،"الخدمة تقديم "من الحاسمة الفترات خالل خامسًا،
 عن يزيد ما االتحادي االنتخابي المعهد درب ،2000 عام النتخابات السابقة األشهر خالل المثال، سبيل على. المتطوعين المواطنين
 قام تدريبيتين دورتين المشارآين آل واجتاز). 2001 وولدينبرج، (االنتخابية المقاعد من 113.423 إلدارة متطوع مواطن 800.000
 على والدوليين الوطنيين المراقبين بتدريب االتحادي االنتخابي المعهد يقوم ذلك، عن فضًال. االتحادي االنتخابي المعهد وتنفيذهم بإعدادهم
. االنتخاب يوم في انتخابية غرفة لكل عنه ممثل إرسال سياسي حزب لكل ُيسمح النهاية، في). 1996 بوزاس، (االنتخابية القوانين أسس

 .     وعادلة حرة تانتخابا تحقيق لضمان 2000 انتخابات في مواطن مليون عن يزيد ما حشد تم وعمومًا،

 االحتجاجات في ملحوظًا نقصًا للمكسيك الرئاسية االنتخابات شهدت حيث بمهمته؛ القيام في رائع بشكل االتحادي االنتخابي المعهد حنج وقد
 انتخابي إصالح هناك يكن لم بأنه القائلة الحقيقة إن ذلك، على عالوة. مثيل له يسبق لم بشكل 2000 عام في االنتخابات تعقب التي والمسيرات

. هذا يومنا حتى بها تتمتع المؤسسة تزال ال التي الشرعية وأيضًا هذه اإلصالح لعملية الهائل التقدم من آل على دليًال ُيعد 1996 عام منذ جديد
 النظام فيها يشهد لم فترة أطول بأنها 2003-1996 من سنوات السبع فترة اتسمت ،1970-1963و 1942-1933 من الفترات عدا وفيما

 بـ المقدرة الغرامة من آل ُتثبت وأخيرًا،). 1996 مولينار، (1917 عام المكسيكي الدستور إعالن منذ انتخابي إصالح المكسيكي السياسي
 لحملة المخالف التمويل على الصارمة والرقابة المؤسسي النهضة حزب على االتحادي االنتخابي المعهد فرضها التي دوالر مليون 100
  .               قوة األآثر النفوذ جهات أمام حتى الوقوف على المعهد قدرة فوآس فيسينت الحالي الرئيس

 عام االقتصادي االنهيار عن الناتجين بالديمقراطية والمطالبة الشهير االجتماعي االضطراب بسبب آان 1996 عام في لإلصالح الحافز إن
 مجموعات نشاط آان االنتخابي اإلصالح على أهمية المؤثرات أآثر إحدى إن ذلك، على عالوة. زاباتيستا ثورة عن فضًال ،1994-1995
 هذه قامت ،1994 عام انتخابات ففي. سيفيكا أليانزا هي الفترة هذه في الرائدة المجموعة آانت حيث الربح؛ إلى الهادفة غير االنتخابية المراقبة

 لنتائج" السريع اإلحصاء "ونفذت الدوليين، المراقبين من 400و الوطنيين االنتخابات اقبيمر من ألفًا 12 على يزيد ما بحشد المجموعة
 شامل نهائي وتقييم االنتخابات لمراقبي دليًال نشرها عن فضًال للحمالت، اإلعالمية التغطية في االنحياز عن تقارير نشرت آما االنتخابات،
 بها يقوم التي األنشطة من العديد أن آما ،1996 عام االنتخابي لالصالح حافزًا آان المدني مالمنظ النشاط هذا). 2003 أولفيرا، (لالنتخابات

 على تعتمد) اإلعالمي والتحليل االنتخابات مراقبي وتدريب" السريع اإلحصاء "المثال، سبيل على (اليوم االتحادي االنتخابي المعهد
  ).  2003 أولفيرا، (مرة أول سيفيكا أليانزا بها بادرت التي الممارسات

  شمول المشارآة
" السلوك حسنة "الحكومية غير المنظمات من صغيرة مجموعة فقط تتضمن لكي للمساءلة الداعمة المشارآة آلليات نزعة هناك

 المشارآة أن من عادًة هنا الخوف ببساطة أو الخالف ويكمن. الوسط أحزاب من والسياسيين المتوسطة الطبقة من والمحترفين
 أن آما. تعقيدًا أآثر نتائج إلى تؤدي سوف اليسارية األحزاب من والسياسيين المتعلمين غير والمواطنين الجمهور لحرآات الواسعة
 سهولة أآثر ُيعد" السلوك حسنة "المجموعات مع التواصل أن حيث والقيمة؛ التواصل مشارآة في ُتعتبر هنا الرئيسية المشكلة
 أما. الحكوميين الموظفين مثل مثلهم الجامعات بنفس أيضًا درسوا آما الرمزية، أو الحرفية سواء اللغة، بنفس عادًة يتحدثون ألنهم
 حيث صعوبة؛ أآثر" النظامية غير"المجموعة وفهم فعلي بشكل االستماع تجعل الثقافية والعوائق االجتماعية والطبقة اللغة عوامل

 تتسم ما آثيرًا االعتبار في األمور ألخذ والحاجة البناء غير النقد بسبب ترجمتها ُيساء ما غالبًا ضحةالوا المقترحات أن
  .بالفعل لألمور المدرآة للمجموعات فقط المشارآة إتاحة هو السهل الخيار لذلك. التعطيل في الرغبة مع باالضطراب

 شامًال وجعله الحوار نطاق لتوسيع وبانتظام، تدريجيًا المشارآين ائرةد تتسع أن يجب "إيبرلي، آتبه لما وفقًا خطأ؛ ُيعد ذلك إن
 ُتعتبر للمساءلة المدنية المشارآة إن أوًال،. أسباب لثالثة هامًا أمرًا الموسعة المشارآة هذه ُتعد). 15: 2001 إيبرلي،" (آبير بشكل
 التأثير وجماعات الحكومة مسئولي ُيشكل وعندما. المدني مجتمعال من المتوقع ما الحكومة مسئولي يعلم ال عندما فاعلية أآثر دائمًا

 طريقة وبأي ومكان وقت أي في صحيح نحو على المشارآة للمسئولين ُيمكن فإنه ،"اإلدراآي المجتمع "نفس من جزءًا االجتماعية
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. األمد طويل للتخطيط بالتنسيق للسماح بعيد حد إلى ايجابية ٌتعتبر التنبؤ درجات بعض إن. ومساءلتهم وتقييمهم مراقبتهم حالة في
 تجعل عندما فاعلية أآثر االجتماعية المساءلة تكون أن ُيمكن آما. التعقيد نحو نزوعها بسبب خطيرة ُتعد التنبؤات من آثيرًا ولكن

  .      تأهبًا أآثر الحكومة مسئولي

. األمثل الوجه على بدورها الحكومة قيام في" تثق "نهاأل بذلك عادة تتميز" السلوك حسنة "المدني المجتمع جماعات إن ثانيًا،
 ُيمكن منها آثير هناك أن إال الوطني، التماسك بغرض المجتمعية الثقة درجات من بعض هناك يكون أن ضرورة من الرغم وعلى
 مراقبة ُتضعف القيمة مشارآة عن الناتجة االجتماعية الثقة "أن إلى سمولوفيتس آاتالينا أشارت آما. للتقدم عائقًا يكون أن

 سمولوفيتس،" (منهم ألحد االنتهازية األفعال فرص من بدورها، وُتزيد، الحكام، بها يقوم التي الوظائف على والرقابة المواطنين
 تالمجموعا تحتل ما وعادًة الحكومة، على الحذرة للرقابة والمؤثرة المحفزة القوى أآثر إحدى ُتعتبر" الثقة عدم "أن آما). 2003

 ألن ضروريًا] الدرجة لهذه ليس [المستقر المدني المجتمع ُيعتبر النهاية، وفي. الصدد هذا في األولى المرتبة" النظامية غير"
 تطبيق لصالح متعددة خارجية رقابة وجود لتضمنها ضرورية أنها آما ... النفس ضبط فوائد تدعم التي القيم يتشارآون المواطنون
  "                المتثالا واستنكارعدم القانون

 المبادرات من شرعية أآثر الفكرية والمراآز االهتمامات من ًاواسع نطاقًا المتضمنة للمساءلة الداعمة المبادرات ُتعتبر ثالثًا،
 الطريقة ولكنه واضحًا، تحديًا ُيعد المشارآة دائرة توسيع أن آما. المختارين المحترفين من صغيرة مجموعة إلى المستندة األخرى
 لألفكار آفريسة الوقوع من االحتراس علينا ويجب. للمساءلة الداعمة المبادرات هذه لمثل والملكية الشاملة الموافقة لتحقيق الوحيدة
 هي االجتماعية المنظمة من المعتدلة أو المتعاونة النماذج أن ترى التي المدني للمجتمع المحايدة أو السياسي الطابع تضفي ال التي
  .         المساءلة تنظيم بناء على إيجابيًا تؤثر أن ُيمكن التي حيدةالو

 الرئيسية األسباب من ُيعتبر السياسي والصراع الحزبية غياب بأن القائلة والشائعة المقبولة الفكرة مناقشة علينا يجب النهاية، وفي
. للمساءلة األمد طويلة استمرارية لضمان يكفيان ال لكنهماو ضروريان واالستقالل االحترافية أن آما. والمساءلة للحيادية الممهدة
 وأثناء تأسيسها فترة من آل في المجتمع طريق عن الشرعية للمساءلة الداعمة الكيانات تكتسب أن يلزم االستمرارية، ولضمان
. والفكرية السياسية الرؤى حيد،تو وليس وتنويع،" الخارجية المراقبة "تخفيض، وليس من، اإلآثار يتطلب وذلك. اليومية عملياتها

 الفعالة االجتماعية الحرآات تحفيز هي الدولة في اإلصالح لجهات فاعلية اإلستراتيجيات أآثر أحيانًا تكون قد الواقع، في
 الحرآات تأثير إن. الدولة من المتمردة العناصر نفوذ وإضعاف على الضغط في الريادة ومنحهم االجتماعية االحتجاج ومسيرات
 ) 5 اإلطار إلى أنظر (بالموضوع الصلة وثيقة األمثلة أحد ُيعد األرجنتين في القضائي النظام على االجتماعية

 األرجنتين في القضائي والنظام االجتماعية الحرآات: 5 اإلطار

 آيف سمولوفيتز وآاتالينا روزوتيبي إنريك من آل أثبت األرجنتين، في القانون عن خارجتين قتل لحالتين االجتماعية لالستجابة تحليلهم في
 بشكل القضائي النظام يعمل أن فعال بشكل يضمن أن ُيمكن المخالفات عن الكشف في اإلعالم ووسائل القانونية واإلجراءات الحشد توحيد أن

 وبيروزوتي، لوفيتزسمو (نفسها الحكومة أجهزة من جزءًا آانوا إذا حتى أو ترابطهم بقوة الجرائم مرتكبي يتميز عندما حتى عادل،
 لدوائر خاضعة "منطقة وهي آاتامارآا، إقليم في الثانوية المرحلة في طالب قتل هي األولى الحالة مهمتين؛ حالتين المؤلفون يحلل). 2003

 الذي السياسي امالنظ طريق عن – السليم وضعها من بالرغم - األفقية االنتخابية اآلليات اختراق تم وفيها والحاآم، الخاص القطاع نفوذ من
 وتم إثباته في وُزور الجريمة دليل إخفاء تم التحقيق، عمليات وخالل). 317 : 2003 وبيروزوتي، سمولوفيتز." (المحسوبية على يعتمد

 انيةالث والحالة. اإلعالم وسائل في العدالة عن يبحثون آانوا من صورة تشويه عن فضًال فداء، آبش عن البحث بجانب القضاة، على الضغط
 هذه ولألسف،. العاملة الطبقة يقطنه حي في زاوية في الشراب تأثير تحت الواقعين الشباب من ثالثة وقتل النار شرطة دورية إطالق هي

 لمؤسسات المباشرة األفعال ردود " الحاالت معظم في آما الصدد، هذا وفي. والمتقدمة النامية الدول في مكان آل في متطابقة الحاالت
: 2003 وبيروزوتي، سمولوفيتز" (اإلطالق على موجودة غير مسلحة مواجهة اصطناع طريق عن المساءلة تجنب نحو اتجهت الدولة
324       .( 

 هذا. اإلعالم وسائل انتباه ولفت واحتجاجات ومسيرات هائلة تحرآات بتنظيم الحالتين آلتا في المتأثر المجتمع قام آيف المؤلفون يثبت آما
 والمنظمات الحكومية المؤسسات دفع في ساعد قد المتأثرة، األطراف جانب من القانونية الدعاوى بإقامة المصحوب عالمياإل االهتمام

 لجنة إنشاء خالل من مباشر بشكل التشريع هيئة األمر أخر في تدخلت المراهق، للشاب القتل حالة وفي. الواقعة في للمشارآة االجتماعية
 الشرطة ومحاسبة الحماية أجل من الجديدة الوطنية المنظمات من مجموعات ظهور إلى االحتجاجات أدت شباب،ال حالة وفي. خاصة تحقيق
 الدافع تحقيق هو أهمية األآثر ولكن. العدالة وُطبقت الحالتين آلتا في الجرائم بمرتكبي اإلمساك تم النهاية، وفي. وحشي عمل من اقترفته فيما
  .           القضائي للنظام المتكررة الفساد أعمال ضد المواطنين حقوق عن الدفاع في دنيالم للمجتمع األمد طويل لحشد

 في تضارب هناك يكون عندما لالنتخابات، السابق النقاش في رأينا آما. الوقت نفس في بالتناقض مصحوبة مخاوف بالطبع هناك
 أجل من الجيد واإلعداد التنظيم تستلزم المشارآة إن ثحي واضحة؛ لمساءلة مؤشرات إدراك للغاية الصعب من فإنه األصوات
 على المشارآة اقتصار ببساطة هي بذلك للقيام طريقة أسهل تكون ما وغالبًا. الحكومة إلى المجتمع يوجهها التي الرسالة وضوح
 التأثير جماعات مكنتت لكي الطريقة بهذه المشارآة وتنظيم تنسيق هو طريق أفضل أن آما خاصة؛ مجموعات أو أفراد جماعة
 الموضح 9 اإلطار أنظر (ماالوي في المجتمع في األداء بطاقات في آما ومنهجي، منظم بأسلوب آرائهم عن التعبير من المختلفة

 المشارآة أنظمة آثرة أن يعني ال سبق ما آافة أن آما). ب2003 الدولي، البنك (أليجر لبورتو المشارآة ميزانية وأيضًا) بعد فيما
 واالحترافية الخبرة فإن النقيض، وعلى. الجدوى عديمة ُتعتبر الحكومية غير المنظمات ورقابة المواطنين مجالس مثل حدودةالم
 في األساسية العوامل من آانت أنها آما الحكومية؛ المساءلة فرض بعملية يتعلق فيما القيمة فائقة ُتعد التأثير جماعات تجلبها التي
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 يجتمع التي هي للمساءلة أنظمة أفضل أن في هنا الرسالة تكمن السابق، التمييز في ُذآر آما. العالم في كانم آل في الرقابة تحسين
 .   معًا المساءلة آليات أنواع فيها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األفرع الحكومية
 العظمى الغالبية إدارة على تعمل التنفيذية اإلدارة إن وبما. التنفيذية اإلدارة فرع نحو التوجه إلى االجتماعية المساءلة مبادرات تميل
  .        للمساءلة الداعم لإلصالح الرئيسي الهدف حد أبعد إلى تمثل فإنها الديمقراطي، التطبيق عملية من يكون ما أقرب وهي الموارد من

 نفس تحتل التي المهام عن نظرنا يصرف نترآه أن يجب ال ولكن. هامًا تحديًا ُيعد الحقيقة في التنفيذية اإلدارة فرع إصالح إن
 أآثرهم بكونه الثالثة الحكومية األفرع باقي عن القضائي الفرع يتميز. والقضائية ةالتشريعي األفرع إصالح من األهمية من الدرجة
 عليهم السهل من فإنه الحساسية، من العالية الدرجة ذات والمعلومات المستندات مع القضاة لتعامل ونظرًا. االختراق في صعوبة
 خصوصية حماية على يعملون بذلك وأنهم أعمالهم" ةسري"بـ اإلدعاء طريق عن ببساطة الجمهور لرقابة أعمالهم إفشاء عدم

 في السابق المثال في آما القضائية، اإلدارة مساءلة في به للقيام هامًا دورًا المدني المجتمع يمتلك ذلك، وبرغم. المعنيين األطراف
  ).        بعد فيما الموضح 10 اإلطار أنظر (اندونيسيا في الضعيف البرنامج في القضاء في وآما) 5 اإلطار أنظر (األرجنتين

 والمبتكرة الجديدة للمساءلة الداعمة المبادرات لتطوير المستغلة غير األهمية بالغة المصادر من ُتعتبر التشريعية الهيئات أن آما
 أيضًا قادرين المواطنين فإن بأصواتهم، اإلدالء خالل من التشريع جهات مساءلة إلى باإلضافة. المدنية المشارآة على المعتمدة
 مع التشريعية للهيئة المستمر للتفاعل نظرًا الواقع، وفي. والقضائية التنفيذية األفرع مساءلة على التشريع جهات مع بالتعاون
 جلسات باستمرار التشريعية الهيئات تعقد آما. المواطن مشارآة يخص فيما المثمرة المواقع أآثر إحدى ٌتعتبر فهي الجمهور،
 البيانات بوضع يتعلق فيما الجمهور بإخبار وتقوم الضغط جماعات أعضاء مع وتتفاوض مشاورات وتجري عامة استماع

 ).6 اإلطار أنظر (ذلك وغير الحسابية،

 أفريقيا في البرلمانات: 6 اإلطار

 في البرلمان قدرة أن) 2003 (زو ويونجمي أديموليكون والديبو بارآان جول من آل بها قام أفريقيا في البرلمانات حول حديثة دراسة تبين
 الرئيسية المشكالت إحدى أن إلى المؤلفون ويشير. المدني بالمجتمع عالقته طبيعة على آبير حد إلى تعتمد له والمساءلة الرقابية المهام تحقيق
 إلى التشريعية الهيئة تقدمها التي" العام النفع خدمات "على بالترآيز يهتمون ال المواطنين أن هي بمهامها أفريقيا في البرلمانات بقيام المتعلقة
 من الخصوصية والمساعدات الخدمات بتلقي تحديدًا الناخبون يهتم وإنما التنفيذية؛ السلطة ومراقبة القوانين تمرير حيث من المواطنين آافة

 بارز بشكل المسيطر هو ذلك آان حيث المعيار؛ وه" االنتخابية للدوافع الدعم "سياسات ُتعتبر عليه، وبناء. لهم التابعين التشريع هيئة أعضاء
 هذا ولكن ذلك، في رغبتهم من الرغم على العامة مهامهم إنجاز في البرلمان أعضاء يعجز آان عندما أفريقيا في الواحد الحزب حكم فترة خالل
 .              هذا يومنا في آبير بشكل حدوثه يتكرر التراث

 األمور لتطبيق البرلمان على للضغط مهامها تكريس في الجديدة المدني المجتمع جماعات من العديد بدأت يةالحال األعوام في الحظ، لحسن
 القرن من التسعينات منتصف وحتى قديمًا االجتماعية، المنظمات معظم آانت بينما " وآخرون بارآان يشير آما. بها المنوط العامة الشرعية
 نحو التحول في اهتمامهم بدأ العقد هذا نهاية في أنه إال اإلنسان، حقوق وتحسين" وعادلة حرة "انتخابات بإقامة أساسية بصورة تهتم العشرين،

 وآخرون، بارآان" (والصحافة القضائية والسلطة التشريعية الهيئة ذلك تضمن حيث التنفيذية؛ السلطة لمساءلة األخرى المؤسسات تدعيم
 البرلمان على مباشرة والضغط البرلمان ألعضاء تدريبية عمل ورش تنظيم في الجماعات ههذ بدأت التخصيص، وجه وعلى). 15 : 2003
 دعم أن آما. الصحيح االتجاه في البرلمان دفع في بدأت هذه التأثير جماعات مثل ظهور بالذآر، والجدير. بها المنوط الشرعية األمور لتنفيذ
 التأثير جماعات تشارك أن طريقها عن ُيمكن التي حاسمة طريقة ُيعد البرلمان بينو المدني المجتمع في الجماعات هذه مثل بين العالقة

 .      الحكومة مساءلة دعم في االجتماعية

 " يلي ما الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في ت البرلمانا حول بهما الخاصة الدراسة في) 2003 (هين وهيك إيبيرلي والتر من آل ناقشا وآما
 ترسخت المدنية االجتماعية التأثير جماعات فإن السياسة، وإعداد على للتأثير الدستورية والحقوق الديمقراطية الشرعية رلماناتالب تمتلك بينما
 مثل البرلمانيون يمتلك ال الذي الوقت نفس فى بالفقر؛ الصلة ذات للقضايا المتخصصة المعرفة وامتلكت الدولة، في االجتماعية الحرآات في
 مواجهة في المدنية والمجتمعات البرلمانات بين الوثيق التعاون في يتمثل الدول من العديد في والمحتمل الواعد السيناريو إن .المعرفة هذه

   ).47 :2003 وهين، إيبيرلي" (التنفيذية السلطات

 آابيتول في ويوجد. عليها التأثير ةوبإمكاني التشريعية الهيئة لسلطة الشاملة بالدراية المتحدة الواليات في المواطنين جماعات تتمتع
 مؤسسات أن آما آبير؛ بشكل تطويره يتم لم النشاط هذا الفقيرة، الدول ففي. برامجهم دفع في المتحفزين الضغط مجموعات هيل

 من التنفيذية للسلطة للوصول الثانية المرحلة التشريعية الهيئات احتالل عن فضًال ،"الدعم "أعمال تمويل في للغاية مترددة التمويل
 أو على التأثير أو للضغط المالئم الطريق هي السياسية األحزاب أن عادًة المفترض من ذلك، إلى باإلضافة. والتأثير النفوذ حيث
 العالم تطوير في أهمية أآثر التشريعية الهيئات أصبحت ذلك، وبرغم. المدنية المجتمع جماعات وليس التشريع، جهات مع العمل
 .    المدني المجتمع مع تواصلها قنوات وسيعت في وبدأت
 الداعمة اإلصالح جهات على دائمًا ويجب. الحكومية اإلدارات فروع من فرع آل في هام دور االجتماعية للمساءلة يكون أن ُيمكن

 مع عملال الخصوص وجه على الضروري ومن. للحكومة األخرى األفرع في الفائتة الممكنة الفرص على الترآيز للمساءلة
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  .للمساءلة داعمة مبادرات تطوير في االمتياز يمنحهم الجمهور مع الوثيق تفاعلهم ألن التشريعية، الهيئات

   األبعاد واالندماجات

 أطراف نبي متصل آتسلسل تمثيلها ُيمكن األولى الخمسة الفروق. سابقًا الموضحة المتنوعة الفروق يلي فيما 1 الجدول يلخص
 الجانب باتجاه مكثف بشكل االجتماعية المساءلة مبادرات نتيجة تظهر وقياسيًا،. فئات ثالثة إلى األخير تقسيم ُيمكن بينما متضادة،
 من صغيرة مجموعة وتتضمن القواعد لمخالفة التنفيذيين المسئولين معاقبة على الترآيز إلى تميل أنها حيث الجدول؛ من األيسر

. العمل وورش المشاورات مثل المؤسسية للقواعد ومطابقة خارجية ممارسات في" السلوك حسنة "االجتماعية ثيرالتأ جماعات
     .  األبعاد عناصر من عنصر آل داخل سليم توازن تحقيق باتجاه التسلسل دفع في الرئيسي التحدي ويكمن
  االجتماعية للمساءلة الستة األبعاد: 1 الجدول

 
 التحفيزي األسلوب

 
 الثواب     الجزاء

 المعنية العناصر ما
 بالمساءلة؟

 القانون متابعة
 األداء 

 
 المؤسسي الطابع إضفاء

 
 مرتفع منخفض

 
 المشارآة

 
 داخلي خارجي

 
 الشمولية

 
 شامل النخبة طبقة

  الحكومة أفرع
 تنفيذي

 
 قضائي

 
 تشريعي

 
 الحل ُتعتبر أحيانًا األطراف درجات فإن. األوقات آل وفي األبعاد لكافة دائمًا األفضل هي بالضرورة ليست المتوسطة الدرجة إن

 للقواعد مطابقة ألنها الجدول من األيمن الجانب أقصى في المشارآة موازنة إعداد مثل اآلليات تقع المثال، سبيل على. األمثل
 سلطة "مشارآة عن فضًال للحكومة، وهريةالج المهام في للمواطنين ومتضمنة النتائج على ومرتكزة عالية بدرجة المؤسسية
 األآثر هي المستقبلية االستراتيجيات الغالب في ٌتعتبر السياسية، واإلرادة الحالة هذه على واعتمادًا. التشريعية الهيئة" ميزانية
  .     نجاحًا

 المثال، سبيل على. المختلفة بعاداأل عناصر االجتماعية المساءلة آلية تدمج أن ُيمكن طريقها عن التي الطرق من العديد هناك
 وإدارتها بتنظيمها يقوم وعادًة ظاهرية ولكنها والثواب األداء على ترتكز ألنها انتقائي مزيج األداء بطاقات مثل آلية تتضمن
 ألنها ةمختلف اندماجات اإلدارية اإلجراءات قانون مثل آلية تتضمن آما. االحترافية من عالية درجة على حكومية غير منظمات
  .   القانون متابعة على ترآز ولكنها عالية بدرجة المؤسسية للقواعد مطابقة

 اآلليات أن الرغم وعلى. محدد موضع في الشامل" المساءلة نظام "داخل سليم توازن تحقيق في ذلك من الهدف يتمثل النهاية، في
 سبيل على. األخرى الضعف نقاط تستكمل التي أخرى ياتآل طريق عن معادلتها ُيمكن فإنها أخر، أو طرف على تقع قد الفردية
 من بعد لكل المعاآس الجانب على تقع ألنها للمواطن األداء لبطاقات شامل مكمل ُتعتبر سوف الشكاوى محقق آآلية آلية إن المثال،
 أن بالذآر، والجدير. عالية بدرجة ةالمؤسسي للقواعد مطابق موضع من القوانين لمخالفة العقاب نحو أنشطتهم وتوجه تقريبًا، األبعاد
 االجتماعي السياق على االعتماد عن فضًال آكل،" المساءلة نظام "لـ األخرى العناصر على يعتمد سوف لآلليات المثالي المزيج

  .التالي القسم في تناوله سيتم ما هو الموضوع هذا إن. فيها المبادرات تنفيذ يتم التي للمواضع والسياسي
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                    والتحديات العملية الدروس -5

  

 من ستة دراسة عن فضًال للمساءلة، الداعم لإلصالح العامة الفئات من أربعة وعرضنا المساءلة، مفهوم بمناقشة اآلن حتى قمنا لقد
 أمثلة أيضًا عرضنا آما. التخصيص وجه على جتماعيةاال المساءلة مبادرات وتقييم تحديد في تستخدم أن ُيمكن التي المختلفة األبعاد
 الواليات في اإلدارية اإلجراءات وقانون بانجالور في األداء بطاقات ذلك في بما االجتماعية، المساءلة آلليات متنوعة محددة
 االجتماعية الحرآات وتأثير الهند فيRationing Kruti Samiti (RKS) و المكسيك في االتحادي االنتخابي والمعهد المتحدة
 هادف نحو على وتنظيمها المبادرات هذه مثل دعم آيفية حول قائمًا السؤال يزال ال ذلك، ورغم. األرجنتين في القضائي النظام على
 البنك األخص وعلى الشرآاء، تطوير ُيمكننا آيف ذلك عن فضًال النامية؛ الدول في والبرامج السياسية اإلصالحات سياق في للمهام
 .    العمليات تطوير ودعم لسياساتهم اآلراء تبادل خالل من الخارج من االجتماعية المساءلة مبادرات وتعزيز الدولي،
 األمر بادئ في نتناول. األسئلة هذه على لإلجابة ممكنة اتجاهات تقديم في فقط البدء بصددها نحن التي مثل تصورية لوثيقة ويمكن

. والالمرآزية الحكومي القطاع إصالح: وهما االجتماعية المساءلة آليات لدمج خصيصًا ُوضعا نلبرنامجي منهجين القسم هذا في
 في نختم ثم. االجتماعية المساءلة منظور من صغيرة أو آبيرة بدرجة فعالة دخول نقاط عن فضًال وضعف، قوة نقاط منهج ولكل
 وتنفيذ تخطيط عند االعتبار في توضع أن يجب التي الرئيسية والدروس التحديات لبعض العامة االستكشافات من بكثير النهاية

 .     االجتماعية المساءلة مبادرات

 إصالح القطاع الحكومي
 وتحسين المدنية الخدمات إصالح (الويبيري اإلصالح بنظرية أسميناه ما على يرآز النموذجي الحكومي القطاع إصالح برنامج إن

 آان ومؤخرًا،).  وغيرهما التنفيذ وعقود الخدمات تقديم خصخصة (السوق اقتصاد إلى التحول ونظرية) وغيرهما الداخلية ةالرقاب
 الدولي البنك مثل التأثير جماعات إدراك من الرغم وعلى جديدة؛ مستقلة للمساءلة داعمة مؤسسات إنشاء نحو تقدمًا أيضًا هناك

    .  نسبيًا مستغلة غير زالت ما أنها إال التوازن، تحقيق في هام آعنصر االجتماعية المساءلة مجال أهمية) 22: 2000 الدولي، البنك(

 ُيعد حيث واألداء؛ القانون من آل إلى المستندة المساءلة على الترآيز تستلزم الحكومي القطاع إصالح ومشروعات برامج أن آما
 ذلك ُيعد آما. القانونية باإلجراءات التزامهم ضمان عن فضًال" السلع تقديم "بـ الحكومة موظفي قيام لضمان بمكان األهمية من ذلك
 ضعف ونقاط قوة بنقاط يتميز منهما آل أن بالذآر والجدير. والسلبية االيجابية العقوبات بين التوازن على للمحافظة ضروريًا أمرًا

  .    كامليت إطار في معًا يندمجان عندما األمثل بالشكل يعمالن حيث معينة؛

 بشكل جاذبة ُتعتبر أنها حيث الحكومي؛ القطاع إصالح دائرة في ملحوظ بشكل مؤخرًا المواطنين تقارير بطاقات استخدام انتشر آما
 إلى تفتقر فهي السبب هذا لنفس نتيجة ذلك، ورغم. االيجابي للعائد ووفقًا الثواب على مبني للمساءلة تفهم إلى استنادها حد إلى مفرط

 .الشمولية أو المؤسسي الطابع إلضفاء افتقارها عن فضًال المنحرفين؛ الحكومة مسئولي لمعاقبة الالزمة" العقاب اةأد"
 من آل إلى االفتقار نحو الحكومي اإلصالح دائرة في االجتماعية المساءلة مبادرات يخص فيما الرئيسيتين المشكلتين تتجه عمومًا،
 على حازت الرئيسية التنفيذية المؤسسات إن حيث السلطة؛ هو األمر هذا في الرئيسي السبب إن .والشمولية المؤسسي الطابع إضفاء
 الواسعة المشارآة من آل أن رأت ولكنها محددة حكومية دائرة في القومية السياسة إدارة منحها وتم السلطة، من آبيرة مساحة
 ال التي اآلليات آبير حد إلى تفضل فهي ولذلك. سلطتها تحقيق يهدد أمرًا االجتماعية المساءلة لمبادرات المؤسسي الطابع وإضفاء
  . االستشارية اللجان أو الحكومية المشاورات أو األداء بطاقات مثل سلطتها نطاق في تتدخل

 معتمدةو المؤسسية للقواعد مطابقة أآثر أخرى بمبادرات استكمالها يجب ولكن الصحيح، الطريق في خطوة ُتعتبر اآلليات هذه مثل
  .آكل االجتماعية المساءلة نظام انتعاش أجل من الواسعة المشارآة على

  بيرو جمهورية في المنبثق االجتماعية المساءلة نظام: 7 اإلطار

 فقد. الديمقراطية قاعدة وتوسيع المساءلة من للمزيد متعطشًا بيرو في المجتمع آان ،2000 عام سبتمبر في فيجيموري حكومة سقوط بعد
 من قلل الذي المستبد فيجيموري حكم نظام ظل في بالحكومة الثقة عدم من عميقة حالة في الشعب بالرئيس أطاحت التي الفساد فضائح تترآ

 المساءلة عملية على ترآز أن بعد فيما توليدو وحكومة االنتقالية بانيجيو حكومة على الطبيعي من آان إذن،. بيرو دولة في الالمرآزية
  .    للحكومة التشريعي النظام هيكلة إلعادة منهما محاولة في اطنينالمو ومشارآة

 جمعت الموائد تلك". الفقر بمحاربة المعنية المستديرة الموائد " مبادرة وهي 2001 عام االنتقالية الفترة خالل المبادرات أهم من واحدة انطلقت
 المبادرة تلك من الهدف ويتضح. الفقر محاربة إلى تهدف اجتماعية سياسات لصياغة سويا المدني المجتمع وممثلو الحكومة في المسئولين بين
 " عليها والسيطرة بشأنها الخاصة القرارات واتخاذ بالفقر المتصلة البرامج صياغة أثناء المؤسسي الشكل المدني المجتمع مشارآة إآساب " في
 الرئيسي الهدف ويتضح المدني، المجتمع ممثلو من المبادرة لهذه التنفيذية اللجنة أعضاء نصف ويتكون). 2001:17 الدولي، البنك( 

 وإبرهام فليشو (ورصدها المحلية التنمية برامج تخطيط في المدني المجتمع مؤسسات مشارآة في المناقشات من المنبثقة االجتماعية للمستندات
 خلق إلى أدت والتي بيرو في اإلنشاء حديثة األقاليم في ارآيةالتش الموازنة تجربة أيضا الحكومة أطلقت ،2001 عام مطلع وفي). 2004:1 ،

 " المشترآة بالخطط "عرفت صياغة 24بين من إقليم 22 وضع لذلك، ونتيجة. الحكومي االستثمار أولويات عن النطاق واسعة عامة مناقشات
 جميع بمساعدة التشارآية الموازنات وضع من انتهت قد األقاليم من المائة في 40 " أن األمر، واقع وفي. 2003 لعام تشارآية وموازنات
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 ).    2004:2 وإبرهام فليشو"( المدني بالمجتمع الرئيسية والمؤسسات المحافظين وجميع المحلية العامة باإلدارات العاملين

 إدارة من المدني المجتمع مكينت في التوسع خالل من المحلية الصحية العيادات إدارة في المجتمع مشارآة تعزيز األخرى المبادرات تتضمن
 عن بيرو إلى أمتدت والتي االجتماعي لإلصالح التصويري القرض من األولى للمرحلة المرجعية النقاط أهم ومن). CLAS (الصحية الخدمات
 البنك (CLAS لترتيبات اوفق المائة في 20 إلى 15 من األساسية المحلية العيادات نسبة زيادة في التوسع هي 2001 عام من بداية البنك طريق
 القومي الشكاوى بمكتب والمعنيين المالية وزارة بين القرض هذا بموجب" العمل وحدات " تكونت ذلك، إلى باإلضافة). 2001:14 الدولي،
 لعامة متاحة ستكون تيوال وقائية بطريقة الموازنة معلومات استخدام بهدف الريفية/ المستفيدة المؤسسات قدرات لبناء الالزمة التدابير لتقديم
 يناير 13 يوم وفي. العامة المشارآة في االنخراط في مؤخرا التعليم وزارة بدأت وأخيرا،). 2001:18 الدولي، البنك" ( آبيرة بدرجة الناس
 والحقل مدنيال المجتمع ممثلو تضمنت حيث" التعليم في الوطني الوفاق بشأن لجنة " بعنوان جديدة مبادرة الوزارة أطلقت ،2001 عام

      .    الصناعي والحقل المعلمين ونقابة األآاديمي

 على. بيرو في االجتماعية للمساءلة منبثق نظام تكوين بهدف أهمية عنها تقل ال" متغيرة" أخرى بمبادرات" التشجيعية "المبادرات هذه ارتبطت
 الحكومية مستويات الثالثة على الموازنة معلومات تحتوى آي لها التابع" ةالمالي لإلدارة المتكامل النظام " المالية وزارة طورت المثال، سبيل

 يعتبر الواقع، وفي. المدني المجتمع مؤسسات لدى متاح يكون بحيث المستخدم لدي قبوال أآثر أداة االلكتروني موقعها من تجعل آما جميعها
 للمرحلة بالنسبة" انطالق نقطة"و الدولي البنك قرض من األولى للمرحلة بالنسبة الرآائز أهم من المعلومات إلى الوصول من المجتمع تمكين
 المدني والمجتمع الحكومية غير والمنظمات المستفيدون والمعلومات البيانات هذه ستساعد الدولي، للبنك التابعة الدول آباقي. القرض من الثانية
 بالفعل المسئولة البرامج من بالتحقق لهم السماح خالل من االجتماعية رامجالب على االجتماعية الرقابة ممارسة من األخرى األطراف وباقي
 اتضاح على عالوة البرامج، تلك إليها توجه التي الجغرافية المناطق مالئمة ومدى المناطق هذه في بإنفاقها طالبو التي الموارد إنفاق عن

 ومعهد القومية اإلحصائيات حصلت وأخيرا،). 2001:17 الدولي، لبنكا" (السياسية األنشطة إلى الموجهة االجتماعية النفقات استخدام
 الداخلية القومية الدراسة شملتها قد الحكومة شفافية بشأن العام باإلدراك المتعلقة القضايا أن آما والقوة االستقاللية من آبير قدر على المعلومات

  بأآملها الدولة شملت التي

 مالئمة أوضاع مكونة الوقت، نفس في متعددة أماآن من المساءلة تعزز ألنها آفاءة األآثر هي املةالمتك االستراتيجيات هذه وتعتبر
 المجتمع للمجموعات المالية للبيانات المطورة والشفافية اإلدارة من آل تسمح أخرى، ناحية من. الذاتية للمساعد الفعالة للدورة
 القومي المستوى على التشارآية الموازنة مؤسسات تحفز أخرى، ناحية ومن .أفضل بطريقة العامة األموال استخدام برصد المدني

 .    تصديق على الحاصلة األرصدة استخدام رصد في المشارآة على المواطنين
 اإلجراءات قانون على التصديق يكون الغالب في المثال، سبيل على. وتطابقها االستراتيجيات لدمج أخرى احتماالت عدة هناك

 القوانين هذه تكون ما نادرا ولكن جيدة، دخول نقطة بمثابة الدقيقة المعلومات نشر يتطلب الذي القانون أو الشفافية وقانون اإلدارية
 استخدام على المدني المجتمع وقادة مؤسسات تدريب ينبغي مكتملة، تكون ولكي. بأنفسهم المدني المجتمع مشارآة إلثارة آافية

 للمشارآة الفعال التحفيز على المتحدة الواليات في السامة المواد بيع مخزون آفاءة تعتمد المثال، سبيل على. الجديدة القوانين
 في التعليمية والمجالس اليجير بورتو في األمن وحفظ التشارآية الموازنة على المثال هذا وينطبق). 8 اإلطار أنظر ( االجتماعية
 تتدخل ما بقدر المجتمع من تنسلخ أن الغالب في للحكومة يمكن وعمومًا،). ب 2004 أآيرمان (المكسيك في والالمرآزية شيكاغو

. وتدريبهم المدني المجتمع من جدد أعضاء توظيف وبحزم الحكومة على يتحتم المشارآة، لعملية جديدة آفاق فتح إلى باإلضافة. فيه
 المنظمة غير الغالبية إلى الوصول سواء حد لىع الصعوبة من فإنه بالفعل، منظمة مجموعات مع العمل أهمية من الرغم وعلى

 .        للمشارآة الهامة األدوار رؤية من أيضا وتمكينهم

  الالمرآزية
 تطوير في الالمرآزية برامج من الهدف ينحصر الغالب وفي. الحكومة المرآزية نحو بالعالم مكان آل في متنامي اتجاه هناك
. الخدمات من والمستفيدين المواطنين من الخدمات ومقدمو القرار صانعو تقريب خالل من الخدمات وتقديم المصادر يعتوز عملية
 وعلى. المساءلة دور تعظيم النهاية، وفي المواطنين ومشارآة الحكومة إدراك زيادة على الالمرآزية تشجع أن المفترض ومن
 أو المدني للمجتمع الممتدة المشارآة عملية تسهل أن تلقائي بشكل يمكنها ال لوحدها ةالالمرآزي أن البحث أآد فقد ذلك، من الرغم
 من آل استنتج الالمرآزية، عن الهامة الدراسات ألحد بحثهم ختام في المثال، سبيل على. الحكومة مساءلة إلى تطوير أي إضافة

 أنه  عامة، بصفة األدب من أو الكتاب هذا في المقدمة جالنتائ حيث من سواء الواضح، من " أنه مانور وجيمس آرووك ريتشارد
 األسس تفرزها التي المتناقضة القوى بجانب مستقل بشكل العمل يمكنها ال بالالمرآزية والمعنية آفاءة المؤسسات أآثر حتى

 ).  1998:302 ومانور، آرووك" (بداخلها آامنة تعتبر والتي ضدها حتى أو والسياسية  االجتماعية
 فإنها عشوائيا، األشياء نفذت إذا أما المواطنين، من الحكومة تقريب في ألهميتهما نظرا والالمرآزية التفويض أهمية من الرغم على
 بحرية المحلية السلطة ألصحاب يسمح. وبينها حديثا" المستقلة "المحلية الوحدات داخل سواء المتناقضات تقوية إلى توجه

 إذا فقط مثمر عامل الالمرآزية تصبح. لها التابعة اإلدارات عن معزولة تكون الرعاية إلى حاجة ثراألآ المراآز أن آما التواصل،
  .للمساءلة السابقة العمليات وتنشيط المواطنين مشارآة إلى تهدف التي الفعالة بالجهود مكللة آانت

  المتحدة الواليات في السموم من التخلص معدل حساب: 8 اإلطار

 النظام هذا وضعت قد الحكومة أن وبما التلوث نسبة لحساب نظام مجرد المتحدة الواليات في السموم من التخلص معدل بحسا برنامج يعتبر
 من التخلص معدل حساب برنامج يطالب الكيميائية، بوبال آارثة أعقاب وفي للمجتمع نظام وضع في للمساعدة تسلسلي بنظام 1986 عام في
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 وترسل البيئية الحماية لوآالة السامة الكيماويات أنواع من نوع 651 من لها السنوية باالنبعاثات تقرير سلتر أن المصنعة الشرآات السموم
 هذا يصبح ثم) سنويًا الشرآات من فقط% 3 على التفتيش يتم (التقرير لهذا البيئية الحماية وآالة متابعة مع المعلومات هذه بنفسها الشرآات
 في سنويًا فقط أمريكي دوالر مليون 23 الحكومة تستثمر إجمالي، بشكل. اإلنترنت وشبكة المطبوعة اإلعالم لوسائ خالل من متاحًا التقرير
 والهواء النظيفة المياه إجراءات على تنفق التي المليارات عشرات من بكثير أقل ُيعد والذي ؛ السموم من التخلص معدل حساب برنامج
 .  النظيف

 لـ االنبعاثات أجمالي انخفضت ،1995 عام و 1988 عام بين الفترة ففي ملحوظًا؛ نجاحًا السموم من لتخلصا معدل حساب برنامج حقق وقد
 يعني وهذا) 1995، البيئية الحماية وآالة % (45 من أآثر بنسبة السموم من التخلص معدل حساب قائمة في المدرة الكيماويات من نوع 330
) Fung and O’Rourke, 1998: 6 (1988 عام عن 1995 عام في إنفاقها تم السامة الكيماويات هامن مطروحًا جنية مليار 1.3 تقريبًا أن
 .البيئية الحماية لوآالة األخرى األنشطة مع تمامًا إيجابي بشكل األرقام هذه مقارنه ويتم
 Fung ذآره لما وفقاًُ and  O’Rourke، من للحد مباشر وغير مباشر بشكل السموم من التخلص معدل حساب برنامج بيانات قاعدة تعمل 

 المؤسسات تلك ضد العام والضغط السلبية الدعاية من آبير آم خلق خالل من مباشرة تعمل فهي المدني؛ المجتمع مشارآة خالل من التلوث
 أسعار على خطير تأثير لها ونيك أن أيضًا ويمكن والمبيعات بالعمليات متعلقة فورية مشكالت نشأة إلي يؤدي مما فئتها في األسوأ المكانة ذات

 . الفعليين المستثمرون ويليهم دعمهم الملتزمون المستثمرون يسحب أن بمجرد األسهم
 ومن القائمة أسفل في المدرجة غير الشرآات جميع في الخوف مشاعر توليد خالل من مباشر غير بشكل البرنامج هذا يعمل أخرى، ناحية من

 ضخمة مبالغ إنفاق من بدًال التلوث في تتسبب التي الشرآات أسوأ من ليسوا أنهم من للتأآد نسبيًا صغيرة مبالغ استثمار المديرين مصلحة
 في االنبعاثات تقليل نحو اتجاه فهناك المؤسسات، جميع على ينطبق األمر هذا أن وبما. المخيفة العامة العالقات خبرة أمام أنفسهم عن للدفاع
 من لمزيد المؤسسات جميع على فقط الضغط زيادة إلي يؤدي مما" األسوأ األداء "مستوي إجمالي تحسن كذل على وسيترتب المجاالت جميع

.       البيئي التحسن من متناهية ال جيدة دورة تواجد يمكن ثم ومن القائمة أسفل في وضعها يتم ال حتى بهم الخاصة التلوث مستويات في التحسن

 ال السموم، من التخلص معدل حساب لبرنامج المجتمع يوجه الذي الجانب في النجاح تحقيق من وبدًال به، القيام يتعين مما الكثير هناك يزال ال
 أن للحكومة يمكن أنه إلي باإلضافة بوضوح المعايير من األدنى الحد تحدد أن ويجب التقارير إعداد متطلبات خفض إلي بحاجة الحكومة تزال
 سبيل على السامة؛ االنبعاثات عن مسئولة المؤسسات جعل في مباشر بشكل المجتمع في الفاعلة الجهات مشارآة لتمكن ذلك من أآثر تفعل

 Fung يفترض المثال، and  O’Rourke تقدم "والتي" للمجتمع المساعدة تقديم مكاتب "إنشاء البيئية الحماية وآالة تراعي أن يجب انه 
 وتقدم) Fung and O’Rourke, 1998: 28" (المرتفع التلوث ذات المنشآت مع يتعايشوا أن يجب الذين المواطنين لمجموعات الفني الدعم
 ,Fung and O’Rourke" (المجتمع في البيئية المساعدة برامج لتشغيل األخرى الحكومية غير المنظمات أو المجتمع لمنظمات "الدعم

1998: 28 .( 

 جهود من المزيد بذل على آبير حد إلي السموم من التخلص معدل حساب لبرنامج لحاليةا الفعالية تعتمد مؤخرًا، شيرمان دون ذآر آما بالفعل،
 التي للدول السموم من التخلص معدل حساب برنامج إلحصائيات تحليل بإجراء جرانت شيرمان ويقوم. المجتمعية المشارآة لتحفيز الدولة
 ويخلص" المعرفة حق "برامج لتمويل األموال من آبير جزء خصصت التي والدول 1986 عام الممتاز لقانون" بالحقوق المطالبة"حكم طبقت

  .المجتمع يوجه الذي البيئي النظام نجاح نسبة يرتفع المجتمع، في الفاعلة الجهات تمكين في الدول إشراك يتم عندما أنه إلي شيرمان

 يبدو قد المستوى هذا في تغيير أي أنه إلي ضافةباإل المحلي المستوى على المجتمعية المشارآة تحفيز السهل من آان الحظ، لحسن
 لمشارآة السلطة نظام مقاومة من الحد إلي يؤدي مما الوطنيين السياسي القرار صانعي على خطرًا أقل األحيان بعض في

 تقييم بطاقة لوبأس يعتبر المثال، سبيل على المحلية؛ االجتماعية المساءلة لمبادرات الناجحة األمثلة من العديد هناك. المواطن
 الحكومية غير المنظمات تدير بينما أوًال، بنجالور؛ في التقرير بطاقة من أآبر أهمية ذات الخطوات من ماالوي مجتمع في األداء

 للمجتمع األداء تقييم بطاقات تصميم ومستخدميها الخدمات مقدمي يتولي المواطن، تقرير بطاقات االستشارية والشرآات المحترفة
 الرئيسي الهدف العام، للرأي المعلومات تقديم تجاه أساسي بشكل توجه للمواطن التقرير بطاقات أن حين في ثانيًا،. هاوتنفيذ

 فعالية أآثر للمواطن التقرير بطاقات أن حين في ثالثًا،. العمل خطط ووضع القرارات اتخاذ هو المجتمع في األداء تقييم لبطاقات
 في األداء تقييم بطاقات الستخدام مجال أفضل هو المحلي المستوى يعتبر الكبرى، المدن مثل نسبيًا الكبيرة بالبيئات يتعلق فيما

 .المجتمع

 ماالوي في للمجتمع األداء تقييم بطاقة: 9 اإلطار
 حيث ؛2002 لعام الصحة عن المحلية المبادرات مشروع خالل من ماالوي في األداء تقييم بطاقة أسلوب الدولية الرعاية منظمة طورت
 الرعاية تحسين هو المشروع لهذا الرئيسي والهدف للفقراء تقدم التي الصحية الرعاية خدمات آفاءة عدم من طويل تاريخ ماالوي شهدت
 . المستخدم تمكين خالل من الريفية للمناطق المقدمة الصحية
 القرى مع مشترآة اجتماعات المعلمون ينسق أوًال، ،)2004c الدولي، البنك (رئيسية عناصر أربعة ماالوي في المطبق النموذج يتضمن
 الخدمات على وحصولهم الصحية مشكالتهم عن التحدث المشارآين من ويطلب االجتماعات، هذه في, تقييمها ليتم الصحي بالمرآز المحيطة
 بالمؤشرات قائمة تصميم في المشارآة لىع المعلم يساعد ذلك بعد  للتقييم، الخاضع الصحي المرآز حول وآراؤهم لها واستخدامهم الصحية

 .  المؤشرات من مؤشر لكل وفقًا الصحي المرآز أداء تقييم المشارآين من يطلب النهاية وفي الصحي المرآز لتقييم استخدامها يمكن التي
 وتقييم المؤشرات من مجموعة ووضع بالعيادة الحالي الوضع مناقشه منهم يطلب حيث العملية؛ لنفس الصحية بالعيادة العاملون يخضع ثانيًا،
 بهم الخاصة األداء تقييم بطاقات بالعيادة والعاملين المجتمع أعضاء خالله من يعرض" متبادل اجتماع "تنظيم ثالثًا،. المؤشرات لهذه وفقًا أداؤهم
 .ومتابعتها األعمال خطط تطبيق من بد ال رابعًا،. عليها المتعارف الشائعة للمشكالت حلول وضع في االشتراك ومحاولة النتائج ومقارنة
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 هذه أهم يعزو أن ويمكن ماالوي في المتبادلين االجتماعين انعقاد فترتي بين الصحي المرآز خدمات في الملحوظ التحسن على دليل هناك
 وآان الثانية األداء تقييم بطاقة في أعلى درجات على حصلت المؤشرات هذه ومعظم للمجتمع األداء تقييم بطاقة نظام تطبيق إلي التحسينات

 يتمتعون موظفين وجود "و" المرضى لمشكالت االستماع "و" للمرضى االحترام إظهار "مجاالت في وبخاصة للغاية ملحوظ تحسن هناك
 ,Shah" (المعاملة في التفضيل عدم "إلي باإلضافة" الغذائية المكمالت تقديم في التمييز عدم "و" الخطيرة للحاالت أولوية إعطاء "و" بالنزاهة
2003.(  

 الفعال الالمرآزية أسلوب على آخر آمثال إندونيسيا، في الفقراء مبادرة في العدالة وجود دعم اآتشاف على الدولي المصرف يعمل
 سيةالمؤس اإلصالحات تطبيق بأن االقتناع على المشروع هذا ويعتمد المجتمعية المشارآة في أساسًا تعد التي المساءلة تحسين في
 المحلى المستوى على وتعزيزه دعمه إلي يحتاج للعدالة" الملح فالجانب "آافية؛ ليست العدالة نظام على ألسفل أعلى من تبدأ التي

 نزاعاتهم لحل القضائي النظام الستخدام تمكينهم إلي آبير بشكل يحتاج المدني والمجتمع والمجتمعات األفراد أن إلي باإلضافة
  . جيد نحو على يعمل أنه لضمان القضائي امالنظ على واإلشراف

 وتعتبر" الرسمية غير "العدالة مؤسسات تعمل آيف الآتشاف رسمي قضائي نظام من أبعد هو لما تهدف المبادرة أن إلي باإلضافة
 بشكل المؤسسات ههذ تنظيم يتم ما وعادة القانون عن بعيدًا بها النزاعات حل يتم ألنه نظرُا" رسمية غير "األخرى المؤسسات هذه
 رئيس ذلك في بما (بالقرية المحلية الحكومات المشكالت وتتضمن للمشكالت نهائية حلول إلي الوصول في فعالة وتكون آامل
 مشروع يستخدمها التي العامة االستماع آجلسات (التنمية مشروعات تشكلها التي الرسمية شبة والمنتديات) القرية وبرلمان القرية
  ).10 اإلطار انظر (العرفية القوانين مؤسسات   جانب إلي" البنك يموله الذي تانآيكاما تنمية

 إندونيسيا في الفقراء لمبادرة العدالة تحقيق: 10 اإلطار
 تبرهمأع حيث والشرطة العام والمدعى القضاة في الثقة عدم اإلندونيسيون تعلم وجنوبًا، شماًال العالم؛ في المناطق من العديد في الحال هو آما

 للصالح العمل أو العدالة إحقاق على العمل من بدًال األقوى لمصلحة أو الشخصية مصلحتهم أجل من إما تعمل المجتمع من آفئات اإلندونيسيون
 صغيرة حشرة هناك آان إذا العنكبوت؛ شبكة يشبه القضائي نظامنا "الدولي البنك موظفي مع مقابلة في القرية في القادة أحد صرح وآما العام
 Village leader, World" (الشبكة هذه تحطيم فباستطاعته الشبكة، باتجاه قادم طائر هناك آان إذا ولكن بها اإلمساك سيتم بعيدًا، تطير

Bank, 2004d: 8.(  

 إلصالح نظام ضعو "هو الرئيسي وهدفه إندونيسيا في العدالة إلي الوصول حالة في األبعاد متعدد منظور المقترح البرنامج يتخذ ثم ومن
) الرسمية وغير الرسمية (العدالة مؤسسات إلي الفقراء وصول لتحسين النزاعات حل وإستراتيجية الثانوي القومي المستوى على العدالة

" ونالقان لهيئة أساس تشكل التي االجتماعية المؤسسات "على الترآيز ويتم ؛)2004d:3 الدولي، البنك" (عادلة النتائج تكون أن واحتمال
 . القضائي لإلصالح الفنية الجوانب على الترآيز من بدًال) 2004e: 1الدولي، البنك(

 حل تم إذا ما يحدد الذي أهمية األآثر العامل تعتبر المدني المجتمع تعبئة أن في للمبادرة األساسية األولية للدراسة الجوهرية النتيجة تمثلت
 على أنه هو إليها التوصل تم التي النتائج جوهر. "والرسمية الرسمية غير النزاع حل آليات على طبقين األمر وهذا ال أم فعالة بطريقة النزاعات
 مؤسسات استجابة وآيفية للنزاعات القرية مجتمعات تسوية آيفية آبير حد إلي يوضحان يزاال ال المؤسسي والتاريخ السلطة أن من الرغم
 المؤسسي العائق على القضاء من الحاالت بعض في الخارجية والتدخالت المحلية المجتمعات تعبئة تمكنت آما القضايا، حل وآيفية العدالة
 .)2004d: 58 الدولي، البنك" (مصالحهم عن الدفاع في النجاح من الفقيرة المجتمعات وتمكين
 التعبئة باستخدام القوى توازن تاللاخ مواجهة عند إال القضايا حل في النجاح يمكن ال حيث الدراسة؛ هذه أساس والتمكين السلطة وتشكل

 الدعم بل آافيًا أمرًا ليس القضائي النظام من لالستفادة تتطلع التي األفراد أو للمجتمعات الفنية القانونية المساعدة تقديم فمجرد الزائدة؛ المؤسسية
 جهود توجه أن يجب "إنه إلي باإلضافة." أوسع نطاق على المجتمع تدعم التي الجهود "من آجزء تصوره يمكن الذي هو فعالية األآثر القانوني
 الروابط وتعزيز االجتماعية والتعبئة القانونية المساعدة تقديم: وهي المتكاملة لألنشطة آفرص وتستغلها الحقيقية الحاالت إلي القانونية التمكين

  ).2004d: 68 الدولي، البنك" (القانوني النظام لمراقبة المدني المجتمع مؤسسات مع

 Participatory" (المشارآة على القائمة الميزانية "تحظى المثال سبيل فعلى السياق هذا في األخرى األمثلة تكثر آما
Budget (الدولية األوساط في آبيرة بشهرة حاليا أليجير بورتو لمؤلفها) العامل أن بالذآر والجدير) ب 2003 الدولي، البنك 
 الحل لتحقيق الطاقات هذه وتوجيه المجتمع مشارآة تحفيز على الناجحة قدرتها في يتمثل المختلفة اتالمبادر هذه في المهم المشترك
  . المحلي الصعيد على للمشكالت البناء

 المبادرات إدماج العملية هذه تتطلب حيث" التصعيد "قضية في المجتمع من المستمدة والتنمية الالمرآزية مجال في الصعوبة تتمثل
 أآثر يبدو قد الذي األمر الوطني الصعيد على المماثلة اآلليات استخدام أو الوطنية االجتماعية المساءلة إستراتجية في المحلية
 أآثر الوطني المستوى على الشديدة بالقوة يتصل فيما آنفَا ذآر لما طبقا االجتماعية، للمساءلة المناهضة القوى تمتع حيث صعوبة،

 االجتماعية المساءلة لتعزيز السعي عن للتخلي آافيا سببا يشكل ال انه إال التحدي هذا شدة ومع حلى،الم المستوى على به تمتع مما
  .مضافة قيمة من المدني المجتمع مشارآة يحققه ما يدرآون ال الذي لهؤالء الوطني المستوى على عنها والتنازل

   الدروس العامة والتحديات
 المناصر المفكر على فيجب علم، من أآثر فن إلى المدنية المجتمعات إشراك أساس على المساءلة يدعم فعال نظام ةصياغ تتطلب

 ال حيث وسياستها، وثقافتها الدولة تاريخ يخص فيما عالية بالحساسية وآذلك السانحة الفرص عن بحثا ثاقبة بعين يتمتع أن للمساءلة
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 تتولى وبينما للسياق، طبقا الرئيسية العوامل حتى يستهدف قد حيث واألماآن، األوقات آافة في اآلي يطبق أن يصلح مفرد مبدأ يتوفر
 في تماما يعكس األمر أن إال التغيير، هذا الحكومة تقاوم عندما التغيير زمام قيادة الحكومية غير والمنظمات الضغط مجموعات

 الوآاالت تبرز األخرى الحاالت بعض وفي المدني، المجتمع يليها ثم لالنفتاح أوال الحكومة تسعى حيث األخرى الدول بعض
 هذا في اتخاذها الممكن اإلجراءات فامثل لذا. للتغيير الحكومية غير المنظمات تتصدى حين في المحرآة القوى أنها على الدولية
 مساءلة بتعزيز المعني" للمساءلة رالمناص المفكر "قبل من حلها يستلزم التي الرئيسية القضايا بعض على التعرف هو السياق
  .    المدنية المجتمعات إشراك خالل من الحكومة

 يجب فهل معالجتها؟ يجب مستوى أي وعلى أوال؟ معالجتها الواجب المشكالت هي ما نبدأ؟ أين من: الدخول نقاط  -1
 أو المحلية الصحة لعيادات الفعالة رغي العمليات أو الوطنية المالية وزارة في الموجود الفساد بمعالجة نبدأ أن مثًلا
 المنطلق هذا من له؟ التابع للمشرع الناخب مساءلة غياب في أو اإلنسان حقوق انتهاآات في متعددة مجاالت في

 ثم ومن الممكنة الخيارات دراسة الدولية واألطراف الحكومية والوآاالت المدني المجتمع مجموعات على يجب
  . االستراتجي للتدخل مجالين أو مجال منسقا، يارااخت يكون أن يفضل اختيار،

 أحد تتمثل حيث وبينهم، العامل من نوع آل داخل من آال مناقشة في نستفيض أن السياق هذا في يسعنا ال
 لكافة المشكالت أقل على يحوي الذي المحدد والمكان القضية الختيار األسهل المسار تسلك أن في االستراتجيات

 آافة علنية يتطلب الذي" الشمس نور قانون "لمسار آبيرة مقاومة الحكومة توجه  فمثال. ةالمعني األطراف
 المدني المجتمع يوجه األخر، الجانب وعلى. االتحادية الحكومة وآاالت إجرائها تتولى التي الهامة االجتماعات

 يبدو فقد التعبير، حرية في الحق عن دفاعا اإلعالم موضوعية على لإلشراف المبذولة للجهود آبيرة مقاومة بنفسه
 لكافة آبير بشكل مقبوال اإلقليمية الحكومة في الفساد معالجة أو االنترنت على للحكومة المالية البيانات آافة نشر

  .  السياق على يعتمد قد هذا حتى لكن المعنية، األطراف

 ففي إتباعه، يجب الذي الوحيد لمسارا األحول من حال بأي تعد ال اإلجماع على ترتكز التي اإلستراتجية هذه
 بالفساد المرتبطة الراسخة لالهتمامات تناوله عدم بسبب نسبيا سهال األقل المقاومة ذات مسار يكون األحيان بعض
 الذي آبير بشكل منغلق استبدادي نظام المدني المجتمع مجموعات تواجه فعندما المساءلة، وغياب الفاعلية وعدم
 التطرق بطلب الحكومة مواجهة في المثلى اإلستراتجية تتمثل فحينئذ المدني، المجتمع على االنفتاح يرفض

 في النجاح تحقيق في المدني المجتمع تمكن فمتى التنظيمية، السياسية أو الضرائب تحصيل مثل حساسة لمواضيع
 على حصولهم ثم منو إضافية معلومات على الحصول طلب من المجموعات الخطوة هذه تمكن فقد المبادرة، هذه

 خالل من تعمل التي الدولية األطراف دور يبرز وهنا المجتمع، من الجماهيري الدعم من المزيد لحشد الشرعية
  .    المدني المجتمع لمطالب الحكومة قبل من اإليجابية لالستجابات تشجيعهم في الدولي البنك مثل الحكومات

 االجتماعية المساءلة آليات بتنفيذ معني طرف آل على فيجب اختالف، أو إجماع وجود مدى عن النظر بصرف
 فائدة ما فمثال المجتمع، في آبير صدى لها التي والمواقع الموضوعات الختيار جوانبه آل من المجال دراسة
 هذه ففي السكان، من جدا ضئيلة نسبة إلى الهاتف خدمة توفرت إذا االتصاالت لوزارة مدنية رقابة منظمة تأسيس

 طرف أي تمكن التي الطرق احد تتمثل. التعليم وزارة أو الصحة لوزارة تأسيسها دراسة األفضل من يكون الةالح
 تحليل في رسمية اجتماعية مساءلة مبادرة تطوير لتستحق آاف صدى لها التي الموضوعات ماهية اآتشاف من ما

 هي ما الساسة؟ حمالت إلى لتصل ريقهاط شقت التي الكبرى المساءلة قضايا هي ما فمثال. السياسية الحمالت
 لدفع اضطرارهم حقيقة  بشأن قلقا أآثر المواطنون يبدو فهل للمواطنين؟ استقطابا األآثر بأنها تظهر التي الرسائل
  اهتماًما أآثر أو للشرب الصالحة والمياه الشرطة وحماية المخلفات جمع مثل أساسية عامة خدمات لتلقي رشاوى
    الوطني؟ الهاتف لشرآة الحالية بالخصخصة المرتبط الرفيع المستوى على يالسياس بالفساد

 توسع حيث القضايا، هذه حيال العامة شعور يخص فيما لالهتمام مثيرا مقياسا العام الرأي استطالعات تعد قد آما
 هذه جرىت حيث الدول لعشرات وصولها حجم من حاليا" Transparency International "الدولية الشفافية

 األآثر للحكومة الحالية المطالب على جيد أخر مؤشر العامة االحتجاجات تعد آما دوري، بشكل االستطالعات
 أو العمال أو للصحفيين اإلنسان حقوق انتهاآات يخص فيما مؤخرا وقعت احتجاجات توجد هل فمثال مساءلة،
 غير اإلقليمين للمحافظين استجابة المناطق من يأ في مسلحة مقاومة أو" استقاللية "مجتمعات نشأت هل الشباب؟
    الفاسدين؟ أو المسئولين

 مبادرات لكافة األساسين العنصرين هما االجتماعي واإلجراء الوعي يعد القيادة؟ يتولى من :المجتمع-الدولة تعاون  -2
 التجارب تلك في نجاحا اربالتج أآثر تتمثل هذا، ومع. المدني المجتمع في تنشأ التي المشروعات وهذه المساءلة

 ففي الدولية الوآاالت أو الحكومة تأخذ حيث الدولية، األطراف عن فضال آامل بشكل وتدعمها الدولة تتقبلها التي
 الحال هو آما االهتمامات جدول على االجتماعية المساءلة وتدرج فعليا المبادرة زمام الناجحة التجارب من العديد
  ). 1996 وآرندا، فوآس (المكسيك في الريفية للمحليات تالتمويال على اإلشراف في

 ُاعتبرت فمتى والدولة، المدني المجتمع قيادة موازنة هي السياق هذا في المثلى اإلستراتجية تكون ما فغالبا
 بأنه شعورها بسبب الحكومة داخل شديدة مقاومة تنشأ أن حينئذ المرجح فمن المدني، للمجتمع مشروعا المبادرة
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 وعلى. الحكومة بثقة لتحظى طرق عن البحث االجتماعية األطراف على يجب لذا سلطتها، في التشكيك ميت
 المدني للمجتمع آافية مشارآة على العثور حينئذ الصعب فمن للحكومة، مشروعا المبادرة ُاعتبرت فمتى النقيض،
 السعي الحكومية األطراف على يجب لذا فيها، التحكم باألحرى أو استيعابها من المجموعات هذه ستخشى حيث

 المساءلة مبادرات تطوير عملية في ممكن وقت وبأسرع اإلمكان بقدر االجتماعية للمشارآة تحقيقا لالنفتاح
 عن التوازن تحقيق ضمان مساعدة في هاما دورا تشغل أن الصدد هذا في الدولية لألطراف ويمكن. االجتماعية

 حول التحكم بعض لتسليم تشجيعها أو المدني للمجتمع بفعالية ستجابةلال تحفيزها أو الحكومات دفع طريق
  . المدني للمجتمع المشروع

 قبل من التصدي إجراءات ينجح قد آما اإلجماع، على ترتكز التي االستراتجيات هذه إجراء يستحيل قد لكن
  .فاعلة اجتماعية مساءلة عالقات وتأسيس الحكومات آشف في الدولي المجتمع

   للمساءلة الداعمة اآلليات من المناسب المزيج إيجاد   -3
 المبادرات فهم في واالختالفات الفئات من العديد حول 3و 2 القسم في عليها المنصوص بعالية المناقشات تساعد
 االجتماعية المساءلة مبادرات بتنفيذ سيرغب. األخص على االجتماعية المساءلة مبادرات في للمساءلة الداعمة
 األخرى الثالث اإلصالح لفئات مقاومة أي بها يوجد التي البرامج مجاالت وفي الدول في الخصوص جهو على

 فعلى. معهم السيئة التجارب من تاريخ لها التي أو) المستقلة الوآاالت السوق، القتصاد التوجه ويبريان، إصالح(
 الهرمي التنظيم ذات الوزارة أو الدولة حالة في الرشيدة الحكومة تحقيق نحو األمثل المسار يتجسد المثال، سبيل
 المساءلة آليات تطبيق في السوق التجاه التحول على يترآز الذي اإلصالح مع المؤخرة السلبية والتجربة الشديد

 الثالث للفئات تكميلية إستراتجية باعتبارها فعاال استخداما االجتماعية المساءلة استخدام يمكن آما االجتماعية،
 فعالية تزداد آما الدولي، المجتمع في ُرسخت متى أفضل بشكل للعمل المستقلة الوآاالت تميل حيث ،األخرى
  .     الداخلية الحكومة على إشراف آليات في تسببت ما إذا الدولي المجتمع آليات

 الهدف ثليتم حيث االجتماعية، المساءلة مبادرات مجال داخل والمناهج الممارسات تنوع من عريض نطاق يتوفر
 فمن ،)1 (رقم الجدول في المدرجة الست األبعاد إلى إضافة التوازن تحقيق في عام بشكل" المساءلة نظام "لكافة
 تساعد التي المبادرات تلك في محدد سياق في تنفيذها يتم االجتماعية المساءلة مبادرات أمثل تتمثل المنطلق هذا
 حكم اآتساب تعارض التي اآلليات تلك في فعالية اآلليات أآثر دبتجس يعني هو وما للنظام، التوازن تحقيق في

 تكون فسوف وعقابهم، ورقابتهم الحكوميين الموظفين في للشك عام توقع فإذا. للمساءلة الداعمة ممارسات
 ومتى. التقرير بطاقة أو اإلحراز بطاقة مثل األداء على ترتكز التي االجتماعية المساءلة آليات في المثلى اإلضافة

 غير من يكون فحينئذ" فيه مبالغ بشكل مؤسساتية "اجتماعية مشارآة به يوجد الذي المؤسسات يحكمه نظام وجد
 مثال تكون قد رسمية، غير بيئة إلى التوجه األصوب من لكن" االجتماعية المشارآة قانون "سن في البدء المنطقي

 الحكومية غير المنظمات أو الصفوة على االرتكاز على االجتماعية المشارآة تميل ومتى. األعالم وسائل مع
 مهمة في مباشرة العامة لمنظمات  إلدراجها في المثلى اإلستراتجية تتمثل أن حينئذ المرجح فمن المحترفة،
  .     اإلشراف

   القدرة بناء  -4
 الدولة بين العالقات من مالقدي النظام هيكلة إعادة بها يقصد حيث واالبتكار، التغيير االجتماعية بالمساءلة يقصد

 أغلب اعتاد حيث الجديدة، أدوارهم بمهام للوفاء والحكومية المجتمعية األطراف من آال استعداد وعدم والمجتمع
 وفي لسلطتهم، تهديدا بأنها المجتمعية المشارآة يرى حيث المنغلقة البيروقراطية ثقافة على الحكوميون المسئولون

 الستغاللها لهم السانحة الفرص من المنظمات تستفيد ال آما الكافية بالمعرفة العاديون نالمواطنو يتمتع ال الغالب
  .  بناءا استغالال

 والمجتمع، الحكومة من لكال القدرة بناء في اجتماعية مساءلة مبادرة ألي الهامة العناصر أحد تتجسد لذلك، ونتيجة
 مع للعمل المدني المجتمع أو المجتمعية اإلطراف مع التعاون على للتدريب الحكوميون المسئولون يفتقر حيث

 االجتماعية، المساءلة مبادرات صياغة أثناء يتناسى ما غالبا انه إال العنصر، هذه أهمية من وبالرغم الحكومة،
  .    المناسبة اآللية صياغة تمت متى الفعالة اإلجراءات تطبيق المتوقع من حيث

 الجديدة االجتماعية المساءلة مبادرات تجميع عند مراعاتها األطراف آافة على يجب التي الهامة القضايا ببعض إرشادية قائمة هذه
 ربما أو الحالية للممارسات المتعمق التحليل من وشمولية تفصيال أآثر قائمة صياغة يجب حيث القديمة، المبادرات تعزيز دراسة أو
 القضايا بعض تصنيف هو لتحقيقه الفكرية الدراسة هذه تسعى ما فكافة همية،أ األآثر األمر وهو الحالية الممارسات هذه ظهور من

  .   لمراعاتها جهد أقصى يبذل التي أهمية األآثر
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                           الخاتمة -6
  

 تبقى لكنها لألمام، آبرى ةخطو هي للجماهير الخفية األمور عن الكشف طريق عن العامة على الدولة انفتاح أن فيه، شك ال مما
 تقديم يؤدي أن تتوقع ال فالحكومات بمفردهما، المعلومات وتوفر الشفافية وجود يكفي ال المنطلق هذا فمن فقط، األولى الخطوة

 للتشجيع الحكومة تحتاج حيث والمجتمع، الدولة بين إيجابية إرشادات حلقة إنشاء إلى فردي نحو وعلى فوري بشكل المعلومات
  . والمجتمع الدولة بين العالقات آليات على المؤسساتية الصبغة وإضفاء مباشر بشكل المجتمع مشارآة حفزلت

 بشكل سيتمكنون آما يرغبون سوف فحينئذ التغيير، إحداث في األثر جلي لها يكون سوف مشارآتهم بأن الفقراء أدرك فمتى 
 توفير على األحوال من حال بأي الفعالة المجتمعية المشارآة تقتصر ال حيث بناء، بأسلوب الحكومة مع التعاون من استثنائي
 الجسيم الخطأ فمن البسيطة، والمحلية الحياتية القضايا تتجاوز التي األمور من بالكثير الفقراء يهتم حيث األساسية، الخدمات
  .الكبرى التنمية أهداف لتحقيق التضافر على الفقراء قدرة بعدم االعتقاد

 على نصت آما تبادلية بصورة الدولة أجهزة وتعزيز المدني للمجتمع الفعال اإلشراك على القصر لعدم بالنقاش الدراسة ههذ تناولت
 ترسيخا المؤسسات ترسيخ تم متى والمجتمع الدولة من آال تعزز فعالة دورة تحقيق يمكن حيث متعارضة، مبادرات اعتبارهما عدم

 إلى الدولة مسئوليات انتقال تقترح التي الجديدة العامة إلدارة لنظريات اليوم الممنوحة القوى دلتأآي هاما يعد الذي األمر مناسبا،
  .السوق عبر المجتمعية األطراف

 عن البيروقراطية عزل ضرورة على أآدت التي" القديمة "العامة اإلدارة نظريات من المستنبطة األفكار تلك الدراسة عارضت آما
   آاوفمان روبرت يقول ثحي المجتمعية، األطراف
 الجمهور مشارآة صور من األخرى والصور الشعبية الجمعيات تأسيس إلى المساءلة تشير عندما المساءلة إصالح تداعيات تتباين

 قد القدرة، الحكومية غير المنظمات مع الشراآات مثل اإلشراك صور بعض تعزيز قد فبينما اإلدارية، القرارات اتخاذ في المباشرة
 الدولة مؤسسات لمساءلة وحتى والكفاءة الفعالية يخص فيما للتراجع الشعبية الجمعيات مثل األخرى الصور بعض ديتؤ
 ).  2003:284آاوفمان،(

 غير المنظمات مثل" النظامية "أو" المستنيرة "لألطراف المجتمعية للمشارآة التقييد من النوع هذا لمثل التصدي جمعيا علينا يجب
  . الرئيسية الحكومية األنشطة في آافة المواطنين إلشراك السعي لكوآذ الحكومية

 استغالليا آيانا الدولة الفرد هذا اعتبر فمتى الدولة، تشغله الذي للدور رؤيته على للمساءلة الفرد تعريف بارتكاز نقول سبق مما
 المساءلة مفهوم فسيكون التنمية، حقيقت طريق في أساسية عقبة فهي ثم ومن الخاص والقطاع السوق على سلطاته ببسط يرغب
 العامة السلع تقديم في محوريا طرفا الدولة الفرد هذا عد إذا أما وهرميا، قانونيا للتدخل، تاليا خارجية، مفهوما تصوره حد في حينئذ

 للتدخل، سابقا هومامف الفرد لهذا المساءلة مفهوم فسيكون للتنمية، معززا طرفا ثم ومن المواطن ومشارآة لالستثمار ومحفزا
 .     وأفقيا واستباقيا األداء على مرتكزا
 في التنفيذ صعبة آانت وإن اإلستراتجية هذه على ترتكز التي فالمبادرات األخيرة، اإلستراتيجية تبني على الدراسة هذه تشجع
 الحدود بتجاوزهم المؤسسي اإلصالح صرومنا سيتمكن حيث تحقيقها، سبيل في المبذولة الجهود آافة تستحق نتائجها إن إال الغالب،

 تبني خالل من منها واالستفادة تنفيذها يستحيل والتي فعالة للمساءلة داعمة عمليات إطالق من والمجتمع الدولة بين المرسومة
  .طموحا األقل االستراتجيات
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  االجتماعية المساءلة وحدة

 التنمية مجال في الممارسين على يجب تفعيلها، ودعم الالمرآزية على ترتكز والتي المحلي الحكم نظم إصالح برامج إلعداد الحاجة من انطالًقا
 االجتماعية لةالمساء ارتباط عن فضًلا ومخاطرها وفوائدها األساسية مبادئها: حيث من االجتماعية للمساءلة الرئيسية المفاهيم استيعاب
  . وتدعمها تديرها التي بالبرامج وارتباطها دوله لكل الخاص بالسياقات

 جلسات أربع على تحتوي حيث االجتماعية، للمساءلة الثالث األساسية العناصر هذه التمهيدي المستوى هذا في التفاعلي التعلم وحدة تتناول
  .الزمنية واإلطارات المستهدفة الفئات مختلف لتناسب تعديلها مكني آما ساعات ثمان إلي أربع من طرحها يستغرق تدريبية،

 والنشرات بخطوة خطوة الموضحة التعليمات وآذلك المدرب بمالحظات الوحدة هذه مواد تزويد تم األربعة التدريبية الجلسات تقديم أجل من
 من المزيد على للحصول الويب ومواقع بالمطبوعات قائمة تزويد تم آما الجلسات، مع لُتستخدم التقديمي العرض وشرائح اإلرشادية
  .المعلومات

 على سين أديتي مع التواصل ُيرجى حيث االجتماعية، المساءلة حول المجتمعية التنمية المالحظات من سلسلة تطوير تم قد أنه بالذآر والجدير
  . المعلومات من المزيد على للحصول  org.worldbank@asen.  االلكتروني البريد

 البريد على جونز نيهان فيرونيكا  مع التواصل يرجى اإلضافية، المواد أو الوحدة استخدام حول المعلومات من المزيد على وللحصول
 vorg.worldbank@nyhan:  التالي اإللكتروني
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 االجتماعية المساءلة وحدة
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توجيهات

 
المدرب

   

  42االجتماعية المساءلة مبادئ: األولى الجلسة

  الغرض

 المبادئ ذلك في بما االجتماعية، للمساءلة الرئيسية المفاهيم استيعاب على مشارآينال مساعدة إلى األولى الجلسة تهدف
 الخاصة السياقات مع المحتمل وارتباطها ومخاطرها وفوائدها الرئيسية ومفاهيمها االجتماعية بالمساءلة الخاصة األساسية

 .وبرنامج دولة بكل

 األهداف

 : من األولى جلسةال دراسة من االنتهاء عند المشارآون سيتمكن

 عملًيا تعريًفا االجتماعية المساءلة تعريف •

 االجتماعية للمساءلة األساسية المبادئ شرح •

 عاًما وصًفا االجتماعية بالمساءلة المتعلقة والمزايا المخاطر بعض وصف •

 . المشروع وعمل دولة بكل الخاص بالسياق االجتماعية المساءلة ارتباط وصف •

  التدريبية المواد

 15 إلي 1 من رائحالش •

 "قصيرة أمثلة عشرة: االجتماعية المساءلة آليات "األولى التدريبية النشرة •

  .  للمدرب تحديد وقلم بيضاء لوحة أو للعرض لوحة •

 المستغرق الوقت

 واحدة ساعة

 العملية

 . وأهدافها التدريبية الجلسة هذه غرض توضيح .1

 1 من الشرائح عرض ثم ومناقشتها، للفقراء الخدمات ينتحس عملية تواجه التي الحرجة التحديات بعض مراجعة .2
  .االجتماعية للمساءلة األساسية المبادئ ستعرض التي 3 إلي

الشريحة  
 

األولى
  

  التحديات التي تنطوي عن تحسين الخدمات المقدمة للفقراء: الشريحة األولى
  :2004 لعام العالم في التنمية تقرير

 .آبير بشكل للفقراء المقدمة الخدمات محصلة سوء •

 .للفقراء وخصوًصا للخدمات، المتاح الوصول مستوى انخفاض •

 .الغالب في المقدمة الخدمات جودة انخفاض •

 .المقدمة الخدمات فعالية عدم 

 .للخدمات الفنية الجودة بدائية 

  .العمالء وتطلعات الحتياجات الخدمات مطابقة عدم 

   .الخدمة ترتيبات في اإلنتاجية ورآود واالبتكار التقييم درجة انخفاض 
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الشريحة
 

الثانية
   

   سوء محصلة الخدمات المقدمة للفقراء: تقرير التنمية في العالم : الشريحة الثانية
  الفقيرة األسر في ملحوًظا ارتفاًعا األطفال بين الوفيات معدالت ترتفع

 للسكان الغنية واألسر الفقيرة األسر أخماس من مولود 1.000 لكل الوفاة معدالت 

  

الشريحة  
 

الثالثة
  

  سوء محصلة الخدمات المقدمة للفقراء: تقرير التنمية في العالم : الشريحة الثالثة

    الدراسة عن انقطاعهم احتمالية تتزايد آما للدراسة، الفقراء بدء احتمالية تقل
 ألخماس بالنسبة تجاوزها، أو تعليمية مرحلة آل أآملوا الذين عام 19 إلي 15 سن من البالغين لألفراد المئوية النسبة
  السكان من والغنية الفقيرة األسر

  

توجيهات
 

المدرب
   

 سماع عند أذهانهم إلي تتبادر التي الصور هي وما لهم" المساءلة "مصطلح يعنيه فيما التفكير المشارآين مطالبة .3
 . اإلجابات سماع بعدم الرابعة الشريحة تعرض أن على صطلح؟الم هذا

 أذهانهم إلي تتبادر التي الصور هي وما" االجتماعية المساءلة "مصطلح يعنيه فيما التفكير المشارآين مطالبة .4
 عرض ثم المجموعات أفكار باستخدام المصطلح لهذا تعريف وضع يتم أن على المصطلح؟ هذا سماع عند

 : أنه إلى والتوصل مسةالخا الشريحة

 المدنية المجتمعات إشراك على تترآز التي المساءلة لبناء يهدف منهج بأنها االجتماعية المساءلة تعريف يمكن"
 المساءلة طلب في مباشرة غير أو مباشرة مشارآة المدني المجتمع منظمات أو/و العادي المواطن يشارك التي أي
  "الحكومة من
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الشريحة
 

الرابعة
   

 ما هي المساءلة؟: الشريحة الرابعة

 .نتائجها مسئولية وتحمل إجراءاتهم وراء الكامنة األسباب بتفسير السلطات أصحاب التزام هي المساءلة •

 ذلك في بما للسلطة األخرى األشكال أو المالية أو السياسية السلطات مناصب السلطات أصحاب يشغل •
 التقليديين والزعماء الخدمات ومقدمي والمانحين الخاصة األعمال وأصحاب وميينالحك المسئولين
 . الحكومية غير والمنظمات

 الضغط اتفاقيات على تعتمد التي الحكومة، أو العامة مساءلة في الرئيسية المساءلة أنماط أحد تتجسد •
  .المفوضين وممثليهم المواطنين بين الضمني االجتماعي

الشريحة
 

الخامس
 ة

  

  ما هي المساءلة االجتماعية؟: الشريحة الخامسة

 المجتمعات إشراك على تترآز التي المساءلة لبناء يهدف منهج بأنها االجتماعية المساءلة تعريف يمكن •
 في ةمباشر غير أو مباشرة مشارآة المدني المجتمع منظمات أو/و العادي المواطن يشارك التي أي المدنية
 .الحكومة من المساءلة طلب

 والمنظمات المواطنون يستطيع التي واألدوات اإلجراءات من العديد االجتماعية المساءلة آليات تتضمن قد •
 . للمساءلة العامة السلطات إلخضاع استخدامها اإلعالم ووسائل الحكومية غير

 آليات تظل لكنها بدعمها، ويقوما االجتماعية المساءلة آليات آالهما أو الموطنون أو الدولة تستحدث أن يمكن •
  تصاعدي بشكل وتعمل بالطلب تستمد

توجيهات
المدرب 
 وأصحاب الحكوميين المسئولين إخضاع يجب التي األمور هي ما "المشارآين على التالي السؤال طرح .5   

 .تاإلجابا سماع بعدم السادسة الشريحة تعرض أن على" بشأنها؟ للمساءلة األخرى السلطات

الشريحة
 

السادسة
   

  عالما يخضع المسئولون الحكوميون وأصحاب السلطات األخرى للمسئولية؟: الشريحة السادسة

 .سلطاتهم استغالل وعدم القانون إتباع عليهم يجب – سلوآياتهم •

  .ةوعادل ومؤثرة فعالة بطريقة العام الصالح خدمة على يعملوا أن يجب – أداؤهم •

 .العامة األطراف مساءلة وتضمن تعزز التي اآلليات أنواع بعض لديها الدول آافة

توجيهات
المدرب 
 ).السابعة الشريحة عرض(موجًزا وصًفا واألفقية الراسية المساءلة بين االختالف وصف .6   

 العالمية االتجاهاتو األخرى الرئيسية المفاهيم بواسطة واستكمالها االجتماعية المساءلة ارتباط آيفية مناقشة .7
  ).  الثامنة الشريحة عرض (المشارآة على القائمة والتنمية الحكم نظم بإصالح الخاصة

الشريحة
 

السابعة
   

 المساءلة الرأسية في مقابل المساءلة األفقية: الشريحة السابعة

 :الرأسية المساءلة

 .للعامة" تنازلًيا "تقديًما اريرالتق بتقديم الحكوميين المسئولين تلزم •

 على تتضمن التي االجتماعية المساءلة آليات من عريض ونطاق واالستفتاءات االنتخابات: ذلك على أمثلة •
 .المواطنون يفرضه الذي الضغط

 :األفقية المساءلة

 .دولةال داخل والوآاالت اآلخرين للمسئولين تقديًما التقارير بتقديم الحكوميين المسئولين تلزم •

   التشريعية التحقيق ولجان الفساد مكافحة ووآاالت المستقلة االنتخابية المؤسسات: ذلك على أمثلة •
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الشريحة
 

الثامنة
  

  
  المفاهيم الرئيسية الخاصة بالحوآمة والمساءلة االجتماعية: الشريحة الثامنة

  

توجيهات
 

المدرب
   

 من العديد تصور يمكنكم لذا االجتماعية، المساءلة تعنيه بما مبدئية معرفة اآلن اآتسبتم لقد: " المجموعة إخبار .8
 الشريحة عرض (المخاطر هذه بعض إلى بإيجاز اإلشارة ثم ومن ،."عليها تنطوي قد التي المحتملة المخاطر
 لموضوع أخرى مرة النقاش يتناول أن على األخرى، المخاطر لىع بالتعرف المشارآين مطالبة ثم) التاسعة
  .الجلسة في االجتماعية المساءلة حاالت بعض المجموعة تستعرض عندما المخاطر

الشريحة
 

التاسعة
   

  

  مخاطر المساءلة االجتماعية: الشريحة التاسعة
  :قد االجتماعية المساءلة

 السيئة والجودة والفساد الكفاءة لعدم الرئيسي السبب المالية" القيود "آانت متى لفعالا العالج تكون ال •
  .المهنية والالمباالة للخدمات

 في المقدمة التحسينات استمرارية لدعم المالية الوسائل أو القدرة الحكومة تمتلك لم متى فعالة تكون ال •
 . وتطلعاتهم المواطنين الحتياجات تلبيتها من الرغم على الخدمات

 عرضة األآثر الخصوص وجه على المحلية السلطات تعد – الصفوة قبل من االستغالل إلي عرضة تكون •
 .الشخصية مصالحهم لتحقيق المحلية الصفوة قبل من لالستغالل

 بشكل تشارك أن يمكن والتي ومصالحها المدني المجتمع لمنظمات الممنوحة االجتماعية السلطة من تزيد •
 .أفضل

 .البيروقراطي النظام في الفوضى إلي ديتؤ •

 .االنتقامية الفعل ردود على المرشحين المسئولين ودفع والسلطات المواطنين بين التوتر من جًوا تخلق •

  .المشارآة تكاليف من تزيد •

توجيهات
المدرب 
 القائمة لعامةا المصروفات إدارة دورة حول عامة نظرة تلقي حيث موجًزا، عرًضا العاشرة الشريحة استعراض .9   

 االجتماعية المساءلة آليات عن أمثلة أربعة توضح التي 14 إلي 11 من الشرائح استعراض ثم المشارآة، على
 .فعاًلا استخداًما االجتماعية المساءلة آليات استخدام جراء المحتملة والنتائج

 التمكين
 الديمقراطية
 والمواطنة

 المجتمع االجتماعية المساءلة
 المدني

 القطاع وإصالح الالمرآزية
 العام

 الحقوق

 على القائمة التنمية
 المشارآة

 الشفافية
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الشريحة
 

العاشرة
    

  
   ت العامة القائمة على المشارآةدورة إدارة المصروفا: الشريحة العاشرة

  

  
  

الشريحة
 

الحادية
 

عشر
     

  

  .إعداد الميزانية القائمة على المشارآة في بورتو ألجيري بالبرازيل: مثال: الشريحة الحادية عشر
 :النتائج

 :1996 و 1989 عام بين من الفترة في •

  %.98 إلي% 80 من المياه خدمات على تحصل التي المنازل عدد ارتفاع 

 .الحكومية المدارس في المقيدين األطفال عدد تضاعف 

 دفع على حثت التي الكبيرة للشفافية نظرًا% 50 من يقرب لما الضريبي العائد نسبة ارتفاع 
 .الضرائب

 .والنفقات األرباح موازنة على المشارآة على القائمة الميزانية ساعدت •

  .ألجيري بورتو نهج حاليا برازيلية مدينة 80 عن يزيد ما انتهجت •

الشريحة
 

الثانية
 

عشر
     

  

  مراجعة الميزانية القائمة على المشارآة في مدينة غوجارت بالهند:  مثال: الشريحة الثانية عشر
  :النتائج

 األولوية ذات للقطاعات إتاحتهاو األموال تخصيص تحسن •

 السنة في 600 حوالي (األخطاء من وغيرها الرقمية التناقضات إخراج التشريعي المجس أعضاء استطاع •
 )األولى

 النتائج بنشر اإلعالم وسائل قامت •

 . الوزارات بين المعلومات تدفق تحسن •

 .غوجارت مدينة نموذج أخرى هندية والية 12 محاآاة •

  .الوطنية الميزانية تحليل على حاليًا الشعبية الميزانية ومعلومات لتحلي خدمة عكوف •

  الميزانية إعداد

األداء رقابة  
  المواطن تقارير بطاقات

ند نال الفل

وتحليلها الميزانية مراجعة  
  بالهند غوجاريت

  المصروفات تعقب

  أوغندا

 المجتمعات إشراك
 المدنية



47 
 

الشريحة
 

الثالثة
  

عشر
     

  
  دراسة تتبع المصروفات العامة في أوغندا: مثال: الشريحة الثالثة عشر

 :النتائج

 في طالب مليون 6.9 إلي مليون 3.6 من أوغندا في االبتدائية بالمدارس الملتحقين األطفال عدد ارتفعت •
 .2001 إلي 1996 عام من الفترة

 .2001 عام في% 80 إلي 1995 عام في% 20 من المدارس إلي تصل التي األموال حصة نسبة ارتفعت •

 نشر واإلذاعة الجرائد من تطلب عامة توعية حملة المرآزية الحكومة أطلقت الدراسة نتائج إلي استنادًا •
 . للمقاطعات المنح بتحويالت ةالخاص البيانات

 .األموال تدفقات آافة حول إخطارات بنشر المقاطعة وسلطات االبتدائية المدارس تعهدت •

  .ومتابعته المنحة برنامج الستيعاب المطلوبة المعلومات إلى واآلباء المدارس وصول تيسير •

الشريحة
 

الرابعة
   

عشر
     

  

 بطاقات التقارير الخاصة بالمواطنين في بنجالور بالهند: لمثا: الشريحة الرابعة عشر

 :النتائج

 تبالي ال قبل من آانت والتي معها وتتفاعل المواطنين الهتمامات الحكومية الوآاالت الحالي الوقت في تستمع •
 .الهتماماتهم

 بمراجعة وقامت عامة منتديات) رببنجالو التنمية وآالة (تقييم أسوأ على تحصل آانت التي الوآاالت عقدت •
 .العليا األهمية ذات المشكالت لحل إصالحات واستحدثت الخدمة بتقديم الخاصة الداخلية النظم

 المظالم لرد االستهالآية الجمعيات مع دورية حوارات آارناتكا بوالية الكهرباء مجلس عقد •

 .جوهري بشكل الخدمات جودة بقضايا العام الوعي ازداد •

 في المشترآة الجماعات من العديد وجود مع بنجالور في المدني المجتمع نشاط من التقرير اقاتبط عززت •
 .المواطنين متابعة

 دي وواشنطن والفلبين أوآرانيا مثل (عالمي مستوى وعلى األخرى الهند دول في التقرير بطاقات تكرار •
  ).سي

توجيهات
 

المدرب
   

 بتصنيف المشارآون قيام خالل من االجتماعية المساءلة آليات نوعبت الشعور للمشارآين التالي التدريب منح .10
 العاشرة الشريحة في الموضحة المشارآة على القائمة الحكومية المصروفات لدورة وفًقا القصيرة األمثلة

 .المناهج بين تميز التي والفوائد التكاليف بتحديد يقوموا يجعلهم التدريب أن إلي باإلضافة

 قراءة من المشارآون انتهاء وعند" قصيرة أمثلة عشرة: االجتماعية المساءلة آليات "األول لالدلي بتوزيع قم .11
  .استفسار أي لديهم آان إذا عما بسؤالهم قم الدليل
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الدليل
 

األول
  

  عشرة أمثلة قصيرة: آليات المساءلة االجتماعية: الدليل األول
 أفريقيا وبجن -المرأة ميزانية مبادرة .1

 االجتماعية واألوضاع االقتصاد على المحتمل بتأثيرها يتعلق فيما العامة المصروفات نماذج المدني المجتمع مبادرة تحلل
 المنفقة المصروفات تتبع خالل من وذلك الجنسين بين بالمساواة المرآزية الحكومة التزام رقابة إلى تهدف حيث للمرأة؛
 تحليل مبادرة أفريقيا جنوب مبادرة تحاآي العامة؛ والخدمات الجنسين بين الفوارق تراعي التي السياسة إجراءات على

 وتنزانيا وروسيا وموزامبيق وجاميكا وآرواتيا آندا في مشابهه برامج تطبيق على حثت حيث أستراليا؛ في الدولة ميزانية
 قبل الحكومة ميزانية على المحدود اإلطالع مكانيةإل نظرًا التدخل بعد الميزانية تحليل على الترآيز انصب حيث وأوغندا،
  .نشرها

 البرازيل -المشارآة على القائمة البلدية الميزانية إعداد .2

 والجمعيات المشارآة على القائمة الميزانية إعداد مجالس خاللها من يشارك عملية هي المشارآة على القائمة الميزانية تعد
 من انتخابهم يتم مفوضين من مجلس آل يتكون حيث استخدمها؛ آيفية ورقابة اردالمو تخصيص في المستحدثة اإلقليمية
 التي االستشارية االجتماعات تنظيم مسئولية المجالس تتحمل أن على المحلية، والحكومة األحياء ورابطات البلدية اتحادات
 ورقابة المحلية الميزانية -الحكومة ممثلي عم بالتعاون -إعداد إلي باإلضافة البلدية، الحكومات إلى المقاطعة أوليات تعرض
 مدن من مدينة 80 في ألجيري بورتو في المستحدثة المشارآة على القائمة الميزانية ترسيخ حالًيا ويتم بها؛ االلتزام

 .بلدية 500 تشمل والتي الدولة مستوى عل حاليًا العملية هذه تطبق حيث البرازيل؛

 غانا - يةالمدن الخدمة أداء تحسين برنامج .3

 تعزز حيث وأداءها؛ الحكومة استجابة لتحسين رئيسيتين آليتين ،1989 عام في المؤسسة غانا، في المقاطعة جمعيات توفر
 الثانية اآللية تسعى حين في والتمثيل، المباشرة األساليب خالل من المحلي الحكومة في العامة المشارآة من األولى اآللية
 بشكل واحتياجاتهم المواطنين لتطلعات المطابقة العامة والخدمات عام بشكل الخدمات حول الوعي من المزيد خلق إلي

 الوآاالت إعداد اإلصالحات هذه تشمل أن على المدنية؛ الخدمة على إصالحات استحداث خالل من وذلك  خاص،
 والحكومة، الموظفين بين الموقعة األداء التفاقيات أساس بمثابة تعد والتي بها الخاصة" األداء تحسين لخطط" الحكومية

 مستوى حول دراسات يكملها التي المشارآة على القائمة واإلدارة الذاتي التقييم أساليب باستخدام الخطط تطوير يتم حيث
  . الحلول وإيجاد المشكالت مواجهة على الموظفين لحث العميل رضاء

 دوالهن آالكوتا بنجالور، مومباي، – المواطن تقارير بطاقات .4

 في العامة الخدمات عن العميل رضاء مستوى عن وآمية رسمية استقصائية بدراسات الحكومية غير المنظمات قامت
 وفعالية جودة عن" تقرير بطاقات ”استحداث إلي الدراسات وأدت الهند، مدن من العديد في المنخفض الدخل ذات األحياء
 العام الرضى عدم مدى بإظهار المرشحين المسئولين على للضغط البطاقات هذه وُتستخدم المدنية الخدمات من مجموعة

 عن المسئولون الحكوميون الموظفون جانب من آبيرة فعالية عنه يثمر أن أمل مع تحسين إلي تحتاج التي والمجاالت
 ذات ماعاتوالج اإلعالمية للوسائل التعليمات لتقديم االستقصائية الدراسات استخدام يتم انه إلي باإلضافة الخدمات
  . والمواطنين العامة المصالح

 رومانيا - المواطنين معلومات مراآز .5

 معلومات ومراآز العامة للعالقات وطنية وحدات رومانيا، في العامة اإلدارة إصالح من آجزء الحكومة، وضعت
 صديقة "آونها إلي باإلضافة إليها الوصول يمكن متاحة عامة خدمات خلق بهدف محلية مجالس ثمان في للمواطنين
 معنويات وضعف األجور وتدني الحكومة في المحسوبية لعمليات إلي نظرًا للغاية مشجعة النتائج تكن ولم ،"للمواطن
 ذلك ومع لإلدارة؛ العليا المستويات في الكبيرة والتغييرات المدنية الخدمة اتجاهات في المبالغ" بالقانون التقيد"و الموظفين
 المسئولين مع التواصل خالل من االشتراك على المواطنين وحثت المحلية الحكومية شفافية من يرآب بشكل المراآز حسنت
  .له االلتماس طلبات وتقديم
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الدليل
 

األول
   

 بوليفيا - الشعبية المشارآة قانون .6

 سياسات عدادإل بوليفيا في ديمقراطيًا المنتخبة البلدية مجالس 1994 عام أصدر الذي الشعبية المشارآة قانون يمكن
 المجتمع منظمات يمكن القانون أن إلي باإلضافة المحلية، الحكومة من األموال نقل مع وتطبيقها المحلية التنمية وبرامج
 مقاطعة على القضائية السلطة المجموعات لهذه وُيعطي سنوات خمس مدتها تبلغ التي البلدية خطط تطوير في للمشارآة
 عليها ُيصطلح ما إلي باإلضافة وبيئية ومثمرة وأساسية اجتماعية موضوعات تشمل التي والواجبات الحقوق وتحدد محددة
 .ونفقاتها البلدية ميزانيات في تنعكس المجتمع أولويات أن وتضمن البلدية مجالس تراقب التي الحذر لجان ابسم

 الفلبين - المشارآة المحلية الحكومة .7

 الفلبين في وقرية وبلدية ومدينة مقاطعة لكل المحلية التنمية مجلس 1991 في الصادر المحلية الحكومة قانون يؤسس
 استخدام خطة متضمنة المتعددة القطاعات لتطوير شاملة خطط صياغة في المحلية التنمية لمجلس األولى المسئولية وتتمثل
 على الخاص والقطاع لشعبيةا والمنظمات الحكومية غير المنظمات تمثل أن يجب األقل وعلى محلية حكومة لكل األرض
 المجتمع لمنظمات المحرك المحلية التنمية مجالس أصبحت حيث المحلية؛ التنمية لمجلس الكاملة العضوية ربع األقل
 المحلية المشروعات وترتيب الحكومة من األساسية الخدمات من األدنى بالحد للمطالبة القرى في الشعب لتعبئة المدني
 الحكومة بين والتفاعل التخطيط تعزيز ُتعرف (على المدني المجتمع لمنظمات الوطنية الشبكة تعمل وقد األولوية حسب
 .المدني والمجتمع المحلية

 الهند ،آارناتاآا – المجتمع إذاعة .8

 أن يجب آيف حول المهمشة المجموعات إرشاد إلي المواطنون بدأه الذي الجالية إذاعة برنامج يهدف آارناتاآا، والية في
 بصورة المرأة بتمثيل ينادي الذي الدستور على والثالثين السابع التعديل ضوء في خاصة المحلية الحكومة هياآل لتعم
 البرنامج يكتب المحلي، المستوى على بالشعب الصلة ذات والقصص الشخصيات وجود ومع. المحلية الحكومة في أآبر

% 98 اإلذاعة هذه وتمثل حلقة آل في الرئيسية القصة في لياتهاومسئو المحلية الحكومة تمثلها التي األدوار حول رسائل
 لإلذاعة يستمعون الذين خاص بشكل للمرأة موجهه البرنامج وهذا القراءة يستطيعون ال ممن العديد شاملة الهند سكان من
 المرأة حقوقو المحلية المنتديات دور مثل موضوعات عن معلومات على ويحصلون المنزلية باألعمال يقومون بينما

  الخدمات وتسليم

 تايالند - الفقراء جمعية .9

 باستجابة للمطالبة واالعتصامات الجماعي التحريض حمالت تنظم التي للمزارعين واسعة شبكة هي الفقراء جمعية
 االهتمام تذا القضايا وتشمل تايالند في الفقيرة الريفية المجتمعات على تؤثر التي القضايا إلي باالستجابة الحكومة مسئولي

 لصناعي الحمالت هذه توجه. والغابات والمياه األرض مثل المحلية الموارد على الحصول في الريفيين وحق السد نقل
 عام في الجماعية التعبئة خالل الوطني للمستوى الجمعية هذه وصلت حيث المحلي؛ المستوى على مستمر بشكل السياسة
 تصل التي والقيادة الهادفة اإلعالمية التغطية تعتبر لذا،. يومًا 99 تمراس اعتصام مزارع 20.000 نظم عندما 1997
 .الريف بقضايا الوعي زيادة في الحرآة هذه لنجاح أساسية عناصر والريف الحضر بين الثقافية الفجوة

 أوغندا - المشارآة على قائم الفقر لمدى تقييمات .10

 الوطني المستوى على لالستشارة والكيفية التشارآية البحث أساليب استخدام المشارآة على قائم الفقر مدى تقييمات تتضمن
 في المشارآة على قائم الفقر مدي تقييم يعتبر . الفقر من للحد وأولوياتهم الفقر حول المحليين األشخاص نظر وجهات بشأن
 الفقر نطاق واتساع وعمق خبرة حول الدقيقة المعلومات من آم إلي أدي والذي واسع نطاق على استشاري تدريب أوغندا

 الفقر من للحد السياسات وإبالغ للفقر والكيفي الكمي المراقبة نظام لتكامل وطني نظام بناء إلي سعت أنها إلي باإلضافة
 تديره وآانت الحكومية غير والمنظمات) العالمي البنك قدمه الذي الدعم بعض مع (المانحة الجهات قبل من بدأته والذي
 المالية وزارة في مقرها يتواجد والتي الحكومة ملكية بناء على المشارآة على القائم الفقر مدى تقييم رآز. مأوآسفا منظمة

  .االقتصادية والتنمية والتخطيط
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توجيها
ت 

 
المدرب

   
 النفقات إدارة دورة وع أسلوب آل يتناسب مكان أي في المشارآين واسأل أخرى مرة 10 الشريحة بعرض قم .12

 من اطلب ذلك بعد للدورة واحدة مرحلة من أآثر مع الواحد المثال يتناسب أن يمكن ولماذا آيةالتشار العامة
 والمشارآة واالستثمار الوقت بإطار يتعلق فيما وفوائده أسلوب آل تكاليف الرسومات في يحددوا أن المشارآين

 . أمثلة عن عبارة هي التالية واألمثلة والتأثير والنطاق العامة

  :العملية خبرتك على وبناءًا الرسومات في الواردة المعلومات إلي استنادًا

 من ألآثر مناسبًا يكون قد أسلوب أي أن تذآر التشارآية؟ العامة النفقات إدارة دورة في المثال هذا ستضع أين •
 .الدورة في واحدة مرحلة

 األسلوب؟ هذا فوائد هي ما •

 األسلوب؟ هذا عيوب هي ما •

 والتنظيم؟ التخطيط من أطول فترة يتطلب أنه أو بسرعة سلوباأل هذا تطبيق يمكن هل •

 فعال؟ نحو على يعمل لكي الشعب مشارآة األسلوب هذا يتطلب مدى أي إلي •

 نجاحاًَ؟ ليحقق األسلوب هذا يتطلبه الذي) ذلك إلي وما والمال آالوقت (الموارد في االستثمار حجم هو ما •

 محددة؟ قضية على يرآز أنه أو اياالقض من مجموعة على األسلوب هذا يؤثر هل •

 ضيق؟ أم واسع نطلق على يتم االتجاه هذا تأثير هل •

  العملية خبراتهم المشارآون يناقش أن ويمكن فحسب المختارة الرسومات أو الرسومات جميع المشارآون يناقش أن يمكن

 المعلم يناقش حيث متكاملة عةمجمو أو المكتوبة األسئلة تناقش صغيرة مجموعات في التدريب بهذا القيام يمكن
 الهامة النقاط عرض المشارآين من اطلب صغيرة، مجموعات في التدريب بهذا القيام حالة في. شفهيًا األسئلة

 شفهيًا لمناقشتهم

 لماذا. االجتماعية للمساءلة األساسي المبدأ يعتبرونه ما تلخيص المشارآين من اطلب الكبيرة، المجموعة في .13
 ما النقاط بعض تتضمن وقد قالب ورق لوحة على الرئيسية اإلجابات ضع هامة؟ االجتماعية المساءلة تعتبر
 :يلي

 .القليلة اآلراء ذات المحلية المجموعات تمكين •

 ديمقراطية أآثر محلي حكم نظام •

 استجابة أآثر عامة خدمات •

 التنمية فعالية زيادة •

 على الرئيسية النقاط بوضع قم ثم االجتماعية ساءلةللم الرئيسية والمخاطر الفوائد تلخيص المجموعة من اطلب .14
 المحتملة المخاطر "و" االجتماعية لمسائلة المحتملة الفوائد "عنوانهما عمودين في القالب الورق لوحة

  .التالية بالجلسة واربطها 15 الشريحة في الرئيسية النقاط بتلخيص قم" االجتماعية للمساءلة
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الشريحة
 

الخامسة
 

عشر
   

  الفوائد والمخاطر المحتملة للمساءلة االجتماعية: الشريحة الخامسة عشر
  :الفوائد
 المحسن الحكم نظام •
 الفقر من الحد •
 .آلي المستوى على خاصة بصفة الفقراء وتمكين المواطن سماع •
 المتطور والوضوح الشفافية •
 الفساد من الحد •
  االجتماعي المال رأس تعزيز •
 والالمرآزية العام القطاع في اإلصالحات عزيزت •

 :المخاطر
  المواطن توقعات ازدياد •
  المؤسسي الطابع إضفاء أو التحمل على القدرة عدم •
 الخدمة في بتحسينات القيام  في اإلخفاق •
 المواطنين لمشارآة السطحي المستوى  •
 والساسة والمهنيين كوميةالح غير المنظمات من فقط صغيرة مجموعة يتضمن قد والذي الشمولية نقص •

  " التصرف يحسنوا الذين "الوسط أحزاب من
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 االجتماعية المساءلة وحدة
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  الثانية الجلسة
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توجيهات
 

المدرب
  

 جتماعيةاال المساءلة آليات على شاملة نظرة: الثانية الجلسة

 الرئيسي الهدف

 مقدم مع واالشتراك المواطن رأي وتعزيز االجتماعية المساءلة دعم أساليب من الواسعة للمجموعة عامة نظرة تقديم
 . الحكوميين الخدمات

 األهداف

 :من المشارآون سيتمكن الجلسة، هذه بنهاية

 مستهلكي الحتياجات الخدمات مقدمي استجابة لتحسين المواطن رأي لدعم المختلفة اآلليات تحديد •
 .الفقراء خاصة الخدمات

 .لبالدهم الواعدة االجتماعية المساءلة أساليب بعض تحديد •

 المواد

 16 رقم الشريحة •

 هذا وسيستغرق ثرونا في الصحية الرعاية تحسين: األدوار لعب تدريب "13 رقم الدليل: اختياري •
 ورشه أثناء مكان أي في أو هنا استخدامه يمكنو الستكماله دقيقة 75 إلي 45 من يقرب ما التدريب
 .العمل

 في االجتماعية المساءلة "الثاني الدليل. قصيرة حالة دراسات ثمان يقدم: 10 إلي 3 من الدليل •
 ".العملية الممارسة

. لدراستها الحاالت من فرعية مجموعة تحديد في ترغب قد المتاح، الوقت على اعتمادًا: ملحوظة( •
 فقط، واحدة حالة اخترت إذا. االجتماعية المساءلة آلليات مشترآة دراسة معًا تقدم 8و 7و 2 رقم الحالة
 .) االجتماعية للمساءلة والضعف القوي نقاط بين تجمع ألنها حسن خيار هي الثانية فالحالة

 للمدرب تحديد وقلم بيضاء لوحة أو قالب ورق لوحة •

 الوقت

 )األدوار لعب جانب إلي (لساعةا ونصف ساعتان إلي الساعة ونصف ساعة من

 العملية

 .للجلسة العامة واألهداف الرئيسي الهدف بشرح قم .1

 من المزيد تقديم على الحكومة العادي المواطن يحفز أن خاللها من يمكن عدة طرق هناك أن بتوضيح قم .2
 المدني تمعالمج ومنظمات المواطنون قدمها التي اآلليات بعض وهناك للفقراء وخاصة الفعالة الخدمات
 والحكومة المواطنون بين التعاون خالل من األخرى اآلليات دعم يتم بينما والمساءلة، االستجابة لزيادة
 مسئولة الحكومة جعل على وقرتهم الحكومة على المواطنون تأثير درجة حيث من اآلليات تخالف. المحلية
 اآلخر والبعض آرائهم لسماع مواطنينلل فقط واحدة فرصة تقدم اآلليات هذه بعض. الخدمات تحسين عن
 يتمكن مؤسسي عمل إطار تقدم أخرى آليات هناك يزال ال ولكن المنتظم التمثيل للفقراء خاصة يتيح

  الطويل المدى على الدقيقة بالمساءلة للمطالبة والتمثيل آرائهم عن التعبير خالله من المواطنون
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توجيهات
 

المدرب
   

 تؤدي ال لعبة بالضرورة ليس االجتماعية المساءلة تأسيس الدور هذا من فالهد: اختياري األدوار لعب .3
 يدعو التدريب هذا أن إلي باإلضافة يفشل اآلخر والبعض األطراف بعض فيها ينجح لعبة نتيجة؛ إلي

 مع ويتعاونون التواصل على يتدربون هم بينما الخبرات هذه من واالستفادة خبراتهم لمناقشة المشارآين
 المشارآين من آل وأعط مجموعات 6 حوالي إلي المشارآين بتقسيم قم. مثالي بشكل األخرى فاألطرا
 والبيئات األساسية المبادئ مختلف سنكتشف الدور، هذا في " يلي آما بالتوضيح قم ثم األدوار للعب دليل

 الرعاية في ةالمشترآ المختلفة للشخصية وصف على المجموعة في فرد آل سيحصل. االجتماعية للمساءلة
 في قدمته، الذي التوضيح قراءة بعد ثرونا وهي خيالية بلدة في سانتاو وهي خيالية مدينة في الصحية

. األسئلة واطرح التعليمات بشرح قم." شخصيتك باعتبارها الصحية الرعاية مواقف بمناقشه قم مجموعتك،
 الوقت من فترة بإتاحة قم  ،)دقائق 10 إلي 5 من (للمناقشة واالستعداد أدوارهم بقراءة األعضاء يقوم بعدما

 للمجموعات دقيقة 20 إلي 10 من تتراوح وفترة المجموعة لمناقشات دقيقة 45 إلي 30 من تتراوح
 . العملي الواقع في لتطبيقها الدروس وتلخيص نتائجهم لعرض

 أوجه جانب إلي اتواآللي األساليب هذه بعض نكتشف سوف "التالي النشاط هذا أثناء أنه بتوضيح قم .4
 بتوزيع قم ذلك بعد" الفعلية الحياة في بعملنا يتعلق فيما وإمكانيتها وارتباطهم بهم الخاصة واالختالف التشابه
 .بالشرح الدليل في المدونة التعليمات وتناول" الممارسة في االجتماعية المساءلة "بعنوان الثاني الدليل

 آل عطأ ثم أشخاص 8 إلي 4 من مجموعة آل تتكون لحالةا دراسة لمجموعات المشارآين بتقسيم قم .5
 تصنيف يمكن. دراستها سيتم التي بالحالة المتعلقة) 10 إلي 3 من الدليل (الحالة دراسة لدلي نسخ مجموعة

 فيمكن ذاتها، الدولة إلي ينتمون آان إذا أو إليها ينتمون التي الدولة حسب مجموعات إلي المشارآين
  مختلفة مجموعات ثمان من ربيق ما إلي تقسيمهم

الدليل
 

الثاني
   

 ممارسة المساءلة االجتماعية:الدليل الثاني 

 العديد يعتقد حيث والمسئولية؛ اآلراء بقضايا آبير بشكل ترتبط العامة الخدمات مؤسسات تجاه بالرضا الفقراء شعور عدم
 تتخذ أو العدالة تطبق أو السياسة حماية على تعمل أو تسليم خدمات تقدم آانت أن سواء الدولة مؤسسات أن الفقراء من

 على لإلطالع. السلطة وأصحاب باألغنياء فقط تهتم أنها أو فرد بأي تهتم أنها أما السياسات ووضع سياسية قرارات
 Narayan انظر ، الرسمية للمؤسسات الفقراء لتصورات الكاملة المناقشة et  al.,  Voices  of  the Poor: Can 

Anyone Hear Us? (New York: Oxford University Press, 2000). 

 بمثابة وهي المساءلة بآليات المتعلقة الثمان الحاالت من واحدة حالة دراسة اختر الصغيرة، مجموعتك في: األولى الخطوة
   االجتماعية المساءلة آلليات مختلفة األنواع من قليلة أمثلة

  :التالية األسئلة على ورآز صغيرة مجموعات في بك الخاصة الحالة دراسة بمناقشة قم: نيةالثا الخطوة
 تعمل؟ وآيف اآللية هي ما •
 يدعمها؟ الذي من أو نشأت التي المصالح هي ما •
 بتوضيحه؟ قام الذي ومن الواضح الصوت هو ما •
 حكومي؟ مستوى أي وفي مخاطبتها يتم التي الخدمة أو القطاع هو ما •
 تأثيره؟ من تحد أو النجاح تعزز التي العوامل هي ما •
 والدولة؟ المواطنين بين التواصل وتعزيز المواطن رأي دعم اآللية تستطيع مدى أي إلي •

 والمواقف العملية خبراتك من تستنتج أن منك سيتطلب ثم ومن مثال لكل األسئلة جميع على اإلجابة يتم أال المحتمل من
  .لك المعروفة
 تقدمي عرض مستخدمًا) دقيقتين في (لمناقشتك الرئيسية النقاط بتلخيص قم ثم آمسودة األسئلة استخدم: ثةالثال الخطوة
  .الكبيرة للمجموعة مختصر
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الدليل
 

الثالث
   

 المساءلة االنتخابية في المكسيك: الحالة األولى: الدليل الثالث
 للمؤسسة 1996 عام في االنتخابي اإلصالح أتاح وقد المكسيك في الحكومية االنتخابية يةالفيدرال االنتخابية المؤسسة تنظم

 على المؤسسة هذه تعمل. االنتخابي النظام في والعدالة الشفافية زيادة أثناء التنفيذي الفرع عن االستقالل الفيدرالية االنتخابية
 وسائل انحياز من والتحقق والخاصة العامة األموال طرافاأل استخدام ومراقبة السياسية األطراف على األموال توزيع
 التوعية حمالت إدارة إلي باإلضافة عليها والحفاظ الرسمية االنتخابية القائمة وتجميع السياسية الحمالت تغطية في اإلعالم
 ومن الداخلية إدارتها خالل من :رئيسيتين بطريقتين االجتماعية الفعالة الجهات الفيدرالية االنتخابية المؤسسة تتضمن. العامة
 . االنتخابات يوم في أنشطتها خالل

 على يعمل والذي المواطنون يديره أعضاء تسعة من يتألف مستقل عام مجلس الفيدرالية االنتخابية المؤسسة إدارة يتولي أوًال،
 الفيدرالية االنتخابية للمؤسسة ألساسيةا التوجيهية والهيئة االنتخابية للشؤون األفقية للمساءلة خاصة وآالة من آًال خدمة
 واإلنترنت اإلعالم وسائل خالل من واسع نطاق على والقرارات اإلجراءات نشر ويتم عامة العام المجلس اجتماعات وتعتبر
 .  العام المجلس في مقعدًا مسجل سياسي حزب منكل واحد ممثل ويتولى

 ولكن آاالستشاريين ذاتها المعلومات جميع إلي والوصول العام جلسالم مناقشات في األحزاب هذه ممثلي يشارك أن يمكن
 تنظيم عن المسئولة الفيدرالية االنتخابية المؤسسة لجان أيضًا ويدير القرارات أو المبادرات على للتصويت السلطة لهم ليس

 تدخل دون تعيينهم العام المجلس ولىيت ما يتم ما بقدر المواطنون الدولة مستوى على عليها واإلشراف الفيدرالية االنتخابات
  .   الخارجية أو المحلية الحكومة من رسمي

 الفيدرالية االنتخابية المؤسسة تعين الفيدرالية، االنتخابات تولي وهي الخدمات تسليم في أهمية لحظاتها أآثر خالل ثانيًا،
 المؤسسة قامت ،2000 عام انتخابات بقتس التي األشهر خالل المثال سبيل على المتطوعين؛ المواطنين من مجموعة
 دورتين على المشارآون يحصل حيث االقتراع لجان 113.423 إلدارة مواطن 800.00 من أآثر الفيدرالية االنتخابية
 أسس في والدوليين الوطنيين المراقبين تدريب على تعمل أنها إلي باإلضافة الفيدرالية االنتخابية المؤسسة تصممهما تدريبيتين

 عام وبشكل االنتخاب يوم في االقتراع ألماآن ممثليه إرسال سياسي حزب لكل ُيسمح وأخيرًا المكسيك في االنتخابي قانونال
 .  والعادلة الحرة االنتخابات وجود لضمان 2000 عام في مواطن مليون من أآثر حشد تم

 االنتخابات تسبق التي االحتجاجات انعدام أن حيث ملحوظ،؛ نجاحًا الفيدرالية االنتخابية المؤسسة حققت عام، بشكل
 عد بان القائلة الحقيقة إلي باإلضافة المكسيك في الرئاسية االنتخابات في مثيل له يسبق لم أمرًا 2000 عام في واالحتشاد

 تزال ال التي والشرعية اإلصالحات هذه تقدم على دليل خير 1996 عام منذ االنتخابات نظام في جديد إصالح وجود
 عام إلي 1963 عام من والفترة 1942 عام إلي 1933 عام من الفترة باستثناء. بها تتمتع الفيدرالية االنتخابية لمؤسسيةا

 التي بالمكسيك السياسي النظام في األطول الفترة 2003 عام إلي 1996 عام من الفترة في السبع السنوات شهدت ،1970
 100 بـ ُتقدر التي األخيرة الغرامة أثبتت أخيرًا،. 1917 عام دستور صدور منذ االنتخابات نظام في إصالح أي فيها يتم لم

 غير للتمويل العدواني وتحقيقه الدستوري الثوري الحزب على الفيدرالية االنتخابية المؤسسة فرضتها والتي دوالر مليون
  األقوى المصالح مواجهة على الفيدرالية يةاالنتخاب المؤسسة قدرة الرئاسة فوآس فيسينت تولي تؤيد التي للحمالت القانوني

 والمطالبة النطاق وساعة االجتماعية االضطرابات عن ناتج آان والذي 1996 عام في تم الذي لإلصالح حافزًا هذا آان
 زاباتيستا انتفاضة جانب إلي 1995 عام إلي 1994 عام من الفترة في االقتصادي االنهيار من نشأت التي بالديمقراطية

 االنتخابات على الرقابة لمجموعات الربحي غير النشاط هو االنتخابي اإلصالح هذا في أهمية األآثر التأثيرات من نوآا
" السريع باإلحصاء "وقامت لالنتخابات دولي مراقب 400 و وطني مراقب 12.000 من أآثر المجموعة هذه وضمت
 نهائي وتقييم االنتخابات، لمراقبي دليل للحمالت، إلعالما وسائل تغطية عن حيادي تقريرًا ونشرت االنتخابات لنتائج

 من والعديد 1996 عام في تمت التي اإلصالحات من عزز مددني نشاط تنظيم إلي أدي مما عام بشكل لالنتخابات
 تحليلو االنتخابات مراقبي وتدريب السريعة اإلحصاءات متضمنة (الفيدرالية االنتخابية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة
  . سيفيكا أليانزا بدأتها التي ممارسات على تعتمد التي) اإلعالم وسائل تغطية

 John من مقتبس: المصدر Ackerman,  “Social  Accountability  in  the  Public  Sector:  A 
ConceptualDiscussion”  (Social  Development  Paper  82,  World  Bank,  Washington,  DC, 

2005).  
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الدليل
ال 

رابع
   

 قانون الحكومة المحلية بالفلبين: الحالة الثانية: الدليل الرابع

 50 الـ مدار على الفلبين في المرآزية المحلية العالقات في المستمرة القضايا من المحلي الذاتي والحكم الالمرآزية تعتبر
 تاريخيًا تعتبر المرآزية أن المحلي،غال الذاتي الحكم تعزز التي الدستورية األحكام وجود من الرغم وعلى الماضية سنة
 المحلية الحكومات وصالحيات السلطات توسيع 1991 لعام المحلية الحكومة قانون يسعى لذا،. الحكم لنظام الرئيسية السمة
 السلطة تقاسم تغيير على يعمل القانون فهذا المحلية؛ اإليرادات من مصادرهم وتوسيع القومي الدخل في حصتهم وزيادة
 .المحلية الحكومة لصالح

 التنمية أولويات تحديد في المحلية المجالس هذه وتساعد المحلية التنمية مجالس في الشعب مشارآة تفويض القانون هذا يتيح
 في الحكومية غير المنظمات مشارآة يفوض أنه إلي باإلضافة أراضيها داخل التنمية جهود وتنسيق واالجتماعية االقتصادية
 ومجلس العطاءات ترسية ولجنة والمناقصات المحلية التأهيل قبل ما مرحلة القرية تنمية مجلس مثل المحلية التنمية مجالس
 والنظام للسالم المحلي والمجلس المحلية المدارس

 هذا سن وبعد المحلية الحكومة قانون تطبيق في النجاح على مثال 1995 عام في التمكين لقانون ناجا مدينة سن يعتبر
 المدينة وضعت ثم ومن وتقديمها األساسية الخدمات إدارة في الجديدة لمسئولياتها مستعدة غير نفسها الحكومة وجدت القانون،
 .ناجا مدينة وسكان المدينة حكومة بين للشراآة هيكل لوضع للتمكين قانونًا

 والذي المدني والمجتمع المحلية الحكومة بين الشراآة متضمنة هاوتطبيق المبادرات من العديد تصميم إلي القانون هذا أدي
 على للحصول مؤهلة الحكومية غير المنظمات تعتبر. وامتيازاتها وحقوقها الحكومية غير المنظمات اعتماد معايير على ينص

 العيش سبل ومشروعات ءةالكفا وبناء التحتية البنية مثل البلدية مهام في لالشتراك المدينة حكومة مع مشترآة مشاريع
  للشعب واالجتماعي االقتصادي الوضع من تعزز التي األخرى واألنشطة

 الذي الذاتي الحكم مجلس إطار في المعتمدة الحكومية غير المنظمات جميع على المؤسسي الطابع القانون يضفي
 :يلي ما المجلس سلطات بين ومن ناجا مدينة شعب مجلس عليه يطلق
 وتنفيذها وتصورها المدينة حكومة وبرامج واألنشطة المشروعات دراسة في رآةوالمشا التصويت •

   .وتقييمها
 المناسب التشريع •
  للمدينة التشريعية اللجنة مستوى على والتصويت المشارآة •
 العام االهتمام ذات بالقضايا المتعلقة المعلومات على الدستورية الحقوق ممارسة في الشعب تمثيل •

 الرسمية والوثائق جالتالس إلي والوصول
 الزراعية غير العمالة: وهي بالمدينة التشريعي المجلس في بالمدينة محددة قطاعات لثالثة القطاعي التمثيل القانون يفوض
 المعتمدة الحكومية غير المنظمات أعضاء ضمن من القطاعات هذه ممثلي انتخاب ويتم الحضر في والفقراء والنساء

  طاعق آل في الشعب ومنظمات
: وهي المدني المجتمع مع بالتعاون الناجحة المشروعات من سلسلة ناجا مدينة بدأت الكفاءات، لبناء الخارجي الدعم وجود مع

  بالمدينة الصحية التنمية وخطة الصلبة النفايات إدارة وخطة ناجا بمدينة النهر مياه مستجمع مشروع خطة
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 التنمية مجالس تعمل حيث المحلية األماآن في. الدولة أنحاء جميع في المحلية التنمية لمجالس مالعا السجل جمع يتم ذلك، ومع
 مجالس تأسيس تعزيز في الحكومية غير والمنظمات المحلية الحكومات من آل ترغب الشعب، مشارآة تعزيز على المحلية
 الحكومية غير المنظمات باختيار آبير اهتمام هناك أوًال،. عليها المتعارف المشكالت من للعديد نظرًا المحلية التنمية

 من القليل هناك ثانيًا،. فعال بشكل المشارآة من الشعب تمكن التي لإلجراءات قليل واهتمام واعتمادها الشعب ومنظمات
 سبح المشروعات وترتيب االستثمار ودعم المحلي التخطيط في المحلية التنمية مجلس أعضاء تساعد التي التوجيهات
 المحلية التنمية مجلس أعضاء لمساعدة دعم يوجد ال أو الدعم من القليل هناك الكفاءات، مستوى على ثالثًا،. األولوية
 لدعم المحلية الحكومة إلدارات المتاحة الموارد من القليل هناك رابعًا،. تفويضهم إلتمام المطلوبة والخبرة المهارات الآتساب
 المشارآة بإجراءات علم على ليست الحكومية غير المنظمات من العديد هناك خامسًا،. شروعاتالم على والرقابة االستثمار

 من سلسلة وخالل بمقترحاتهم االهتمام دون االجتماعات لحضور األحيان بعض في الحكومة ودعتهم المجالس في
 شعورهم عن الحكومية غير ظماتالمن ممثلي غالبية أعرب المحلية، والحكومة الداخلية وزارة من بتكليف المشاورات
 .المحلية التنمية مجالس تجاه االرتياح من بدًال باإلحباط

 ,UN‐HABITAT من مقتبسة: المصادر Consultative  Group  on  Participatory  Local  Governance, 
“Third Submission to  the Task Force on  the Review, Amendment and Harmonization of 

the Local Government Act with other Acts of Parliament” (Nairobi, August 2,2001, 
http://www.unchs.org/campaigns/governance/kenya_local_govt_submission.asp); 

 Social“ عالميال البنك ومؤسسة Accountability  Stocktaking  Exercise  for  South  and  East  Asia: 
Local  Development  Councils  i n       the      Philippines” 

(http://siteresources.worldbank.org/CESILPROGRAM/Resources/ 459660‐
1108070841342/completed_templates.pdf).  
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 شفافية المالية العامة في آرواتيا: الحالة الثالثة:الدليل الخامس 

 العامة السلطة وفعالية المصداقية من يقلل مما العام القطاع أنشطة في الشفافية انعدام هي آرواتيا في الهامة القضايا أحد
  .العامة للسياسة الهامة القرارات على المختلف والتأثير الفساد وجود في ويساهم

 نفقات متضمنة العام القطاع اقتصاديات جوانب جميع دراسة محلية حكومية غير منظمة وهي العامة المالية مؤسسة تتولي
 للقضايا مستقل تحليل تقدم أنها إلي باإلضافة االقتصاد في دولةال ودور العام والدين المالية والسياسة العام القطاع وإيرادات
 مراعاتها يتم التي البديلة السياسات تطبيق عن الحكومة وموظفي البرلمان وأعضاء المواطنين لتوعية الهامة االقتصادية
 .العام القطاع مؤسسات في والمساءلة المالية الشفافية ولتحسين

 المناقشة نشر زامنت والتي" إخبارية رسالة "أو 1999  عام العامة للسياسة نشرة ولأ العامة المالية مؤسسة نشرت
 خضم في الحكومة آانت الوقت ذلك في أن إلي باإلضافة 1999 عام في للميزانية الحكومة مقترحات حول البرلمانية
 لمؤسسة العامة السياسة مذآرة "عنوانب النشرة ُنشرت. للدولة األساسية الكبرى لالقتصاديات المحاسبة نظام حول المناقشة
 مجانًا إرسالها وتم الكرواتية واللغة اإلنجليزية باللغتين" 1999 عام آرواتيا جمهورية بميزانية يختص فيما العامة المالية
 والوآاالت والوزارات المختصة البرلمانية والمجالس البرلمان وأعضاء الجمهورية رئيس فيهم بما شخص 1000 لحوالي

 بنشرها العامة المالية مؤسسة قامت واسع، نطاق على أقل بتكلفة المذآرة هذه نشر وليتم اإلعالم ووسائل العامة المؤسساتو
  .  بها الخاص الويب موقع على

 لعام القومية الميزانية في التعديالت لتناول إضافية إخبارية رسالة العامة المالية مؤسسة نشرت األولى، النشر عملية بعد
 الشفافية زيادة خاللها من يمكن التي السبل على الضوء تسليط بل التخصيص القرارات صحة تحليل هدفها يكن ولم 1999
  الميزانية وضع أثناء
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 حول إضافية إخبارية رسائل نشر النشرات، على اإليجابية الردود من بالتحفيز شعرت بعدما العامة، المالية مؤسسة قررت
 المثال، سبيل على والضرائب؛ الميزانية قضايا على أساسي بشكل فيها وترآز العامة للسياسة البارزة األخرى تماماتااله
 المالية مؤسسة نشرت اختالفًا، أآثر ورئيس وحكومة برلمان عنها نتج التي آرواتيا في 2000 عام بانتخابات يختص فيما

 الدولة دور ناقشت والتي." الممكنة والحلول والمشكالت الوضع: العام القطاع اقتصاديات "بعنوان شاملة نشرة العامة
  .االجتماعي الضمان وقضايا السري واالقتصاد الضرائب ونظام العام والدين والميزانية

 إلي باإلضافة رسميًا المنشورة البيانات من لتحليالتها تحتاجها التي المعلومات جمع على العامة المالية مؤسس تعلم
 وزارة أرادت عندما أهميتها الشخصية االتصاالت أثبتت وقد البرلمان وأعضاء اإلداريين المسئولين مع المباشرة صاالتاالت

 أخرى طرق خالل من المعلومات هذه إلي الوصول ولكن للبرلمان إرسالها قبل الميزانية بشأن مقترحاتها عن الكشف المالية
  . البرلمان ألعضاء الحكومة سياسة لتوصيات باستمرار متقدم تحليل تقديم العامة المالية لمؤسسة أتاح

 وجود بأهمية  عام وعي وجود على الحكومة لميزانية العامة المالية مؤسسة به تقوم الذي المستقل والتحليل المراجعة ساعدت
 والتعليقات المعلومات الزدياد ًانظر آبير حد إلي الهائل التعليمي تأثيرها إلي باإلضافة العام القطاع في والمساءلة الشفافية
 بها تقوم التي التغطية مستوى الواقع، في. بالميزانية المتعلقة والقضايا اإلخبارية الرسالة عن اإلعالم وسائل تقدمها التي

  .بالميزانية يحيط الذي السياسي الحوار على العامة المالية مؤسسة تأثير على واحد مؤشر اإلعالم وسائل

 تقييمها في إليهم اإلشارة في اإلعالم وسائل استمرت العامة، المالية مؤسسة مقاالت مختلف نشر على طويلة ترةف فترة بعدما
 تحذير من الرغم على للسياحة الضرائب معدالت خفض الحكومة تنوي "مثل العبارات بعض آتابة مع الحكومة لسياسة
 النشرات من آامل قسم اإلخبارية التقارير تقتبس آانت حياناأل بعض وفي" اإلجراءات هذه مثل ضد العامة المالية مؤسسة

  العامة المالية لمؤسسة اإلخبارية

 جميع أن من الرغم على. الصعوبة شديد في أمرًا السياسة صانعي على العامة المالية مؤسسة قامت ما تأثير تقييم يعتبر
 المستحيل من أنه إال المسئولين، من العديد فكر تشكيل ىعل ساعدت المناقشة في العامة المالية لمؤسسة المحتملة األدوار
  .األخرى النفوذ لبعض االستجابة أم العامة المالية مؤسسة تحيز من نابع  محددًا قرارًا تتخذ الحكومة آانت إذا ما معرفة

 االجتماع وعلماء مينوالمحا المستقلين االقتصاد رجال آبار من مجموعات تشكيل هو العامة المالية لمؤسسة المقبل الهدف
 والبرلماني العام الوعي زيادة في المجموعات دور ويتمثل دائم بشكل العامة السياسة قضايا لتقييم الرياضيات وعلماء
  . المتخذة الحكومية للقرارات مستقل تحليل تقديم خالل من العامة للسياسة الرئيسية بالقضايا

 International Budget Project, “Analyzing and Affecting Policy: Institute of من مقتبس: المصدر
Public Finance, Croatia” (Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC, 2000  
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 زيلاإلعداد المشترك للميزانية في البرا: الحالة الرابعة:الدليل السادس 

 من مجموعة بتقديم البرازيلي العمال حزب قام للحكومة،" الشعبية اإلدارة "في الديمقراطية لتعميق أعماله جدول من آجزء
 ومنها ،1989 عام بلدية انتخابات عدة في العمال حزب فوز فبعد. للميزانية المشترك اإلعداد حول تدور التي الجديدة األفكار
 من آبيرة مجموعة إشراك تجربة الحزب بدأ نسمة، مليون 10 عن يربو ما سكانها تعداد يبلغ التي باولو سان ةمدين انتخابات
 على دليال باعتبارها الحالة هذه وتبرز أليجري، بورتو مدينة في التجربة هذه بدأت وقد. الدولة ميزانيات إعداد في المواطنين
  . للموارد الديمقراطية اإلدارة في الفعالة الممارسة
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 اسطنبول في 1996 عام البشرية بالمستوطنات المعنية المتحدة األمم قمة جانب من أليجري بورتو مبادرة رشحت وقد
 مدينة 80 في للميزانية المشترك اإلعداد بنظام العمل الحالي الوقت في ويتم". جديدة حضارية مبادرة"ل نموذجا باعتبارها
  .برازيلية

 صنع وعمليات المشاورة وبين والتشريعية، السياسية البلدية الهياآل بين الربط في أليجري بورتو في العمل حزب نجح قدو
 االستثمار خطط الستعراض المجتمع داخل جمعيات عدة تشكيل تم وقد. بالمدينة محلية مجتمعات عدة يشمل بما القرارات
 مع للتعامل وذلك المندوبين لملتقى المواطنين بعض النتخاب وآذا المقبل امللع المقترحات ولمناقشة الماضي، بالعام الخاصة

 خمسة في جرت التي المناقشة عن نشأت التي الطلبات من عدد بجمع ذلك بعد الجمعيات هذه قامت وقد. الالحقة المداوالت
 وتنظيم والضرائب، االقتصادية التنمية االجتماعية، والرعاية الصحة والثقافة، والترفيه التعليم النقل،: وهي واسعة مجاالت
 .الحضارية والتنمية المدن

 حيث من البلدية التنفيذية اإلدارة قبل من تقييمها تم آما المدينة من مختلفة أنحاء في الطلبات لهذه الحقا التخطيط تم وقد
 مع الجمعيات وتشترك. السكان تعداد حيث من وأيضا) ما خدمة إلى للمنطقة المتاح الوصول بمدى تقاس والتي (الحاجة
 المندوبين من عدد من المجلس ويتألف. استخدامها آيفية ورصد الموارد تخصيص في للموازنة المشترك اإلعداد مجلس

 المجتمعات تنظيم مسئولية المجلس عاتق على وتقع. المحلية والحكومة الجيرة ورابطات البلدية االتحادات قبل من المنتخبين
 المحلية الميزانية ومراقبة إعداد إلى باإلضافة البلدية، للحكومة المختلفة المناطق أولويات وعرض ارية،الج التشاورية
  .الحكومة ممثلي مع بالتعاون

 1989 عامي بين وفيما. المبادرة على الثناء إلى المراقبين من بالعديد حدا مما الباهرة النتائج بعض أليجري بورتو شهدت
 نسبة وقفزت%. 98 إلى لتصل% 80 من المياه خدمات على الحصول فرصة لديها التي األسر نسبة ارتفعت ،1996و

 الملتحقين األطفال عدد تضاعف آما%. 85 إلى% 46 من البلدية الصرف شبكة خدمات على يحصلون الذين السكان
 أدى وقد. سنويا آيلومترا 30 طرقال في تمهيدها يتم التي المسافة بلغت فقد األفقر، األحياء عن أما. الحكومية بالمدارس

 الميزانية موارد ارتفعت (تقريبا% 50 بنسبة الدخل زيادة عليه ترتب مما الضرائب دفع تشجيع إلى والنزاهة الشفافية تزايد
  ).1996 في أمريكي دوالر مليون 70 إلى لتصل 1992 عام أمريكي دوالر مليون 54 من لالستثمار المخصصة

 مشارآة وتؤدي. التوزيع إعادة وعدالة والمساواة الديمقراطية للمساءلة قويا نموذجا أيضا يجريأل بورتو تجربة تقدم
 العملية في العدل تحقيق ضمان على للميزانية الموضوعي اإلعداد يساعد آما القرارات، على الشرعية إضفاء إلى المواطنين
 مواقف على طرأ الذي الملحوظ التغيير أن ويبدو.توزيعها يتم التي الموارد في السياسية القرارات بتوظيف الخاصة التحكيمية
 مع الموظفين هؤالء جانب من المتزايد للتفاعل نتيجة هو والهندسة، الموازنات إعداد شئون في البارعين الفنيين، الموظفين
  .العاديين المواطنين

 أنفسهم عن التعبير حاولوا آما المجتمعات، مع بها لونيتواص التي الطريقة بتغيير الفنيين الموظفين طاقم قام فقد عام، وبوجه
 الديمقراطية "إلى" التكنولوجية البيروقراطية "من قفزة اسم البعض عليه أطلق ما وهو – بسيطة لغة خالل من مفهوم بشكل

 للميزانية ركالمشت اإلعداد ممارسات قامت فقد بالثمانينات، الخاصة االعتراض لثقافة صريح تناقض وفي". التكنولوجية
  والمفاوضات الحوار خالل من النزاعات لحل فوضوية وأقل مدنية أآثر صيغة بتعزيز عام بشكل

 طالبت فقد المثال، سبيل فعلى. التمثيل وجودة المشارآة بين التوازن بشأن المخاوف بعض ظهرت فقد ذلك، من الرغم وعلى
 وتهتم. المجلس في عنهم الممثلين من بمزيد المناداة المواطنون واصل مابين التمثيل، قاعدة بتضييق للبلدية التنفيذية اإلدارة
 بعض في البلدية عجز مع والسيما بالبلدية، الخاصة المبادرة بهذه الدستوري االعتراف بعدم األخرى المشاآل من عدد

 تحمل المشارآة آون مع أنه هي أيضا أثيرت التي النقاط ومن. والمناقشات والمواقيت ألعمالها جدول تنظيم عن األحيان
 المواطنين من بدال العملية في آممثلين متخصصين" مشارآين مواطنين"ب االستعانة يتم فقد اجتماعيا، المؤسسية الصبغة
  .العاديين

Sources: Adapted from The World Bank Participation Sourcebook (Washington, DC: World 
Bank, 2001); and Boaventura de Sousa Santos, “Participatory Budgeting in  Porto Alegre: 
Toward a Redistributive Democracy,” Politics and Society 26 (December 1998): 461–510 
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  تتبع اإلنفاق العام في أوغندا: الحالة الخامسة: الدليل السابع
 رسوم إلغاء موسيفيني يوري الرئيس أعلن ساحق، انتصار تحقيق من وجيزة فترة وبعد ،1996 عام ديسمبر في

 المدارس السيما التعليم، لصالح أوغندا دولة نفقات في مستمر تحول هناك أصبح الحين، ذلك ومنذ. االبتدائية المدارس
 الثالث المالية السنوات في% 20 قدره متوسط من ومة،الحك نفقات من آنسبة التعليم، على اإلنفاق تزايد وقد. االبتدائية

 بالتعليم لاللتحاق اإلجمالي المعدل قفز وقد. الالحقة الثالث السنوات في% 26 قدره متوسط إلى االنتخابات، سبقت التي
  2001و 1996 عامي بين فيما مليون 6.9 إلى تلميذ مليون 3.6 من االبتدائي

 الميزانية موارد تحويل آان وبينما. العامة الخدمات وآم نوع إلى ضعيفا مؤشرا إال حدهو الميزانية تخصيص يمثل ال وقد
  .المخصص المبلغ إنفاق وآيفية مكان من التأآد للغاية المهم فمن جيدة، أولى خطوة األولوية ذات القطاعات إلى
 للحكومات بها القيام تم والتي العام اإلنفاق لتتبع الدولي البنك-بأوغندا الخاصة المسح أبحاث أعمال جدول آشف وقد

-1991 عامي بين فيما المدارس إلى وصلت قد طالب لكل الفردية المنح من فقط% 13 أن االبتدائية، والمدارس المحلية
 فقط سنتا 20 وصل المجاني، التعليم عناصر على المرآزية الحكومة أنفقته دوالر آل فعلى ،1995 عام وفي. 1995

 التالميذ عانى آما شيئا، الفقيرة المدارس معظم تتسلم ولم. التمويل معظم على الحكومة استيالء مع لكوذ المدارس، إلى
  .آدارسين وضعهم مع يتالءم ال بشكل الفقراء
. القطاعات من غيرها إلى طريقها في أيضا تكن لم المدارس أموال أن البيانات من وغيرها الحالة دراسة أدلة أظهر وقد
 حول تماما معدومة أو قليلة معلومات إال يملكون ال واآلباء المدارس معظم أن آما نادرا، إال المدفوعات رصد يتم ولم

 شخصية، مكاسب لتحقيق أو بالتعليم لها عالقة ال أخرى أغراض إلى األموال هذه معظم ذهبت وقد. المنح في مستحقاتهم
 أبحاث نتائج نشر بعد المختلفة المناطق في التعليم لموظفي االتهام توجيه حول الصحف مقاالت من العديد ذلك أآد وقد

  .المسح
 المناطق مختلف إلى للمنح الشهرية بالتحويالت الخاصة البيانات نشر في المرآزية الحكومة بدأت المشكلة، هذه ولمواجهة

 إشعارات إرسال إلى دولةبال المختلفة والمناطق االبتدائية المدارس إدارات من األمر تطلب وقد. واإلذاعة الصحف في
 في الحق واآلباء المدارس بإعطاء وذلك المساءلة فكرة تعزيز إلى ذلك أدى وقد. والممنوحة المصروفة األموال آافة حول

  .المنح برنامج ومراقبة لفهم المطلوبة المعلومات على الحصول
 أيضا يحدث آما بأآملها، المنحة تتسلم ال المدارس تزال فال. آبير تحسن حدوث عن المعلومات حملة تقييم آشف وقد

 إلى لتصل 1995 عام% 80 من تقلصت قد المصالح تحقيق بهدف المنح على االستيالء نسبة أن إال التأخير، بعض
  التحسن نسبة ثلثي يفسر المعلومات حملة وجود أن إلى بالموضوع صلة ذو تحليل ويشير. 2001 في% 20
 خفض من آبير بشكل أوغندا حكومة تمكنت الشاملة، المعلومات في والمتمثل ف،مكل غير سياسي بإجراء القيام ومع
 المدرسية الكتب على الحصول نسبة زيادة إلى يرمي حكومي لبرنامج والمخصص عليه االستيالء يتم آان الذي المبلغ

 هذه قبل المسئولين من همبحقوق المطالبة على غيرهم من أآثر الفقراء قدرة لعدم ونظرا. األخرى التعليمية والعناصر
  .التجربة هذه من أفاد من أآثر هم آانوا فقد الحملة،

Source: Adapted from World Bank, World Development Report 2004: Making Services 
Work for Poor People (New York: Oxford University Press, 2003), 62–63 
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  أنظمة الرصد والتقييم القائمة على المشارآة في النيجر: الحالة السادسة: ليل الثامنالد

يعتمد برنامج أداء المجتمع الذي يدعمه البنك الدولي في النيجر على إدارة المجتمع للتنمية المحلية للمشروعات متناهية 
وتعمل تلك العملية آعنصر محفز يساهم في تمكين المجتمع .  مجتمعالصغر، بدأ من تبني عملية متكاملة للتقييم الذاتي لل

وتشتمل الخطوات األساسية لهذه العملية . ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة التطوير  ومساءلة الجهات المعنية
  :على

 تقييم احتياجات المجتمع •
 دة الدخل أو زيا/تطوير خطة التنمية المحلية الموجهة نحو تسليم الخدمات و •
 تنفيذ المشروعات متناهية الصغر المدرجة في الخطة  •
 تشغيل المشروعات متناهية الصغر وصيانتها •
 رصد المشروعات متناهية الصغر  •
  إعادة تقييم خطة التنمية المحلية سنويًا،  مع ضرورة عمل التعديالت الالزمة واستمرارية التنفيذ •

 من صالبة عنصر التمكين الكائن أثناء عملية الرصد والتقييم التشارآي بصورة تمت صياغة التقييم الذاتي للمجتمع للتأآد
بالجمعية العمومية ( وتبدأ عملية التقييم الذاتي للمجتمع بسلسلة مناقشات على الصعيد المجتمعي . المستطاععامة قدر 

. أداة لتحليل معدل زيادة التنمية المحليةوالتي تشحذ اهتمام المجتمع في عملية التنمية واستخدام تاريخ القرية آ) بالقرية
وتتضمن أيضا المرحلة الثانية من المناقشات المجتمع بأآمله آما ترآز بشكل أآثر تفصيًال على رؤية وأهداف المجتمع 

  تجاه التنمية المحلية أثناء التعرف على نظام الرصد والتقييم المجتمعي

حيث يضمن أعضاء تلك اللجنة . توحة، يحدد المجتمع لجنة للرصد والتقييمبعد االنتهاء من هذه المناقشات العلنية المف
اإلبقاء على الرصد والتقييم المستمران وزيادة الوعي خالل آل مرحلة من تنفيذ المشروعات المتناهية الصغر استنادا إلى 

وعلى الرغم من آون . الكلية للمشروعاألهداف والعمليات المتفق عليها من قبل اللجنة بأآملها وبالتعاون مع لجنة اإلدارة 
أعضاء اللجنة األفراد األساسين المشارآين في عملية الرصد والتقييم التشارآي، فإن المجتمع بأآمله ُيحمِّل اللجنة 

  المسئولية تجاه األهداف المحددة في خطة التنمية المحلية بشأن تحليل التقدم وتحديد االحتياجات

أو منظمو لجنة تنمية القرية (معية الواسعة لألهداف السليمة، تطور لجنة الرصد والتقييم بناء على المناقشات المجت
ومن ثم  تعمل اللجنة . مؤشرات تساعد على مراقبة التقدم في تنفيذ خطة التنمية المحلية) التابعين للجنة الرصد والتقييم

 عالوة على ربط توقيت المعلومات التي تم جمعها والمجتمع سويا على تعريف طرق الرصد والتقييم وتوزيع المسئوليات،
وتساهم هذه العملية في تحديد اللجان والمؤسسات الفرعية واألفراد اآلخذين . بجدول االجتماعات واالستشارات المجتمعية

. المشروععلى عاتقهم مهمة رصد المسئوليات والبقاء على المشارآة الفعالة في عملية الرصد والتقييم أثناء فترة تنفيذ 
ويتضمن الجدول أنواع اللجان المشارآة وأنواع االستشارات والتقارير المطلوبة ومواعيد االجتماعات التي غالبَا تتزامن 

  مع األحداث الموسمية والدينية واألحداث التقليدية األخرى

مع خالل االجتماعات الربع سنوية يتعين على لجنة التقييم والرصد المختارة أيضًا الرد بتقرير على اللجان الممثلة للمجت
  والسنوية وخالل االجتماعات التي تديرها لجنة إدارة المشروعات الكلية

تقرير " (مستند تقييم المشروع. 1 مشروع برنامج أداء المجتمع، المجلد –النيجر "معتمد من البنك الدولي، : المصدر
  ).2003 فبراير 24 النيجر، – 23819رقم 
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  حق الهند في قانون للوصول إلى المعلومات: الحالة السابعة: الدليل التاسع

 أن الهندية جوا والية وزراء رئيس أعلن عندما. 1997 عام جوا لمدينة المعلومات إلى الوصول حق قانون تمرير تم 
 وعندما. جوا في الصحفية والمؤسسات النشطاء أذهل الذي راألم المعلومات، إلى الوصول يتيح تشريع تقديم بصدد حكومته
 بطريقة البيروقراطية الحكومة داخل مصادر بتسريبها قام -القانون مشروع من نسخة على النهاية في المؤسسات تلك حصلت
 مواد أحد فرضت. المتزايدة المساءلة ظل في لشيء تصلح ال التي الصارمة األحكام من عددا هناك أن وجدوا -تهكمية
 شعر."النية سوء على تنطوي ألغراض "القانون بموجب عليها حصل معلومات يستخدم فرد أي على غرامات القانون

  . الصحفية المؤسسات لقمع الحقيقية الحكومة نية تكشف القانون من المادة هذه بأن الكثيرون

 دعم على الحصول شأنها من للقانون تعديالت جوا بمدينة الصحفيين اتحاد أضاف فقد المشكالت، لتلك االستجابة إطار في 
 المعلومات إلى الوصول بحق يفضي الذي القانون ضمن وقد. 1998 عام في التعديالت تلك ُمررت وقد. المدني المجتمع
 ويمكن."محلية سلطات أي أو الدولة بشئون تتعلق معلومات أي " عن آتابي بطلب التقدم في مواطن لكل الحق جوا لمدينة
 تلك لتمرير يوم 30 القانون ضمن المدرجة" المختصة السلطات "ُتمنح بينما. خاصة حاالت في المعلومات هذه رفض

. رفضها تم التي للطلبات التظلمات في بالفصل المتعلقة اإلجراءات أيضًا القانون يقدم. الطلب تلقي عند رفضها أو المعلومات

 طلب 1000 من أآثر ملء من المواطنين من عريضة شريحة انتهت نون،القا سن بعد األولى سنوات الثالث خالل في
 لبناء منحت التي والتصاريح القانونية غير آاإلنشاءات محتملة تكون قد بأمور المتعلقة بالمعلومات األفراد طالب وقد. التحاق
 مارس وقد. الحكومة في لينمسئو قبل من مدعومين أفراد دفعها التي األعمال ضرائب على عالوة التلوث، تسبب مصانع
 العديد فضل فقد ذلك، من الرغم وعلى القانون، هذا بموجب بعيد حد إلى حقوقها المدني المجتمع مؤسسات من فقط قليل عدد
 لمدينة المعلومات إلى الوصول حق قانون تفعيل من بدال المعلومات إفشاء في الثابتة قنواتهم استخدام جوا مدينة صحفيو من
 . جوا

 ألحد للتدقيق خضع مالي بيان عن معلومات المجموعات أحد نشرت وقد. للكشف والمحسوبية الفساد حاالت بعض رضتتع
 يفلح فلم لذلك، ونتيجة. بالبنك اإلدارة سوء أوجه عن تكشف وثائق تقديم إلى األمر وصل حتى بالوالية، التعاونية البنوك

 اتحاد استخدم فقد آخر، موقف وفي. البيان هذا نشر تلت التي لالنتخابات دمللتق البنك في المتحكم المحلي السياسي المسئول
". بارزة" اجتماعية طبقة إلى االتحاد هذا درجة تحويل الختبار المعلومات إلى الوصول حق قانون " الخلفية الطبقات باقي"

 اللجنة وليس السياسي الحزب أن نع المعلومات إلى الوصول حق قانون من عليها الحصول تم التي المعلومات آشفت حيث
 المحكمة وتبليغ قضائي بإنذار االتحاد بعث فقد لذلك، ونتيجة". الخلفية الطبقات باقي "اتحاد درجة منح الذي هو له التابعة
 . القرار بحفظ العليا

 خالل من المعلومات في الحق ممارسة على اإلقبال زيادة من بالرغم. التشتيت من لنوع بالقانون المتعلقة النتائج تعرضت
 لم "اآلن حتى أنها ويرون المقدمة االلتماسات حول يتجادلون النقاد أن إال جوا، لمدينة المعلومات إلى الوصول حق قانون
 القانون ويفرض." امتيازا األقل االنتخابية الدوائر على يؤثر الذي للفساد المناهضة المشترآة الحمالت إلى جديد تضيف
 تهميشًا األآثر للمجموعات بالنسبة محظور شيء النقاد تحذيرات يجعل الذي األمر الصور ونسخ ميضالتح على رسوم
 تسمح التي المادة التحديد، وجه وعلى الغامضة الجوانب بعض أيضا القانون ويتضمن. المعلومات نشر من استفادة واألآثر
 عن الكشف المادة تلك منعت فقد ثم ومن. المعلومات عرض أمام عائق أنها على الوثائق في" الشخصية المعلومات " بتفسير
 من القانون رصد يكون أن المفترض ومن. الضرائب دفع من تهربهم في ُيشتبه الذي للمسئولين الضرائب وثائق بعض

 حتى المجلس ولكن الصحفية، والمؤسسات الحكومية غير المنظمات من ممثلين يضم الذي الدولة معلومات مجلس اختصاص
  األآمل الوجه على دوره يؤدي لم آلنا

  

  

فالبعض منهم قد استجاب . وبطريقة مماثلة، تعرضت نتائج استجابة موظفي الحكومة لهذا القانون لنوع من التشتيت
ولكن البعض اآلخر قد تجاهل التطبيقات والحد الزمني المسموح . للقانون وآشف المعلومات تنفيذا للتطبيقات المتبعة

وفي واحدة من الحاالت، بعد أن رفضت أحد اإلدارات الحكومية طلب مقدم للجنة التظلمات، . هو ثالثون يومًالالستجابة و
  .  لجأت تلك اإلدارة إلى األساليب الروتينية إلنكار حصولها على المعلومات المطلوبة من المواطن

قانون حق الوصول :اعية لجنوب وغرب أسيااختبار تقييم المساءلة االجتم" معتمد من مؤسسة البنك الدولي، : المصدر
  من خالل الرابط التالي " إلى المعلومات لمدينة جوا، الهند

(http://siteresources.worldbank.org/CESILPROGRAM/Resources/459660‐
1108070841342/completed_templates.pdf). 
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   الموازنات المراعية للنوع االجتماعي في جزر مارشال: الحالة الثامنة: الدليل العاشر
 لدعم مارشال جزر لجمهورية فنية مساعدات استراليا جنوب وجامعة اآلسيوي التنمية بنك من المشروع عمل فريق قدم

 15 من أآثر المشروع تنفيذ استغرق وقد. االجتماعي النوع على تأثيرهما ضوء في الحكومي واإلنفاق الموازنة تحليل عملية
  . 2003-2002 لعام الموازنة دورة خالل شهر

 السياسات وآذلك األفراد على ترتكز التي الموازنات صياغة في المساعدة) أ : (إلى المساعدة لهذه األساسية األهداف وترمي
 في الحكومة مساعدة) ب (العالمية؛ الممارسات أفضل على والمعتمدة االجتماعي لنوعل المراعية والمؤسسات والبرامج
 مارشال جزر بجمهورية المسئولين آبار بين فيما القدرات بناء) ج (االجتماعي؛ بالنوع المتعلقة المكتملة غير البيانات تجميع
 السياسية بالقضايا الوعي زيادة) د (االجتماعي؛ للنوع المراعية الحكومية النفقات إدارة تنفيذ لدعم النساء مجموعات وممثلو
 والتزامات بموازنات المعنيين والمساءلة الشفافية بعنصري االرتقاء) هـ (والرجال؛ النساء علي الموازنة تأثير آيفية ومعرفة
 الفرص في والمساواة اإلنصاف لضمان والموازنات السياسات تغيير) و(و االجتماعي؛ بالنوع يتعلق فيما الحكومة سياسة
 .    المحلية األولويات بعد تأتي والتي والنساء الرجال بين

 األهداف تنفيذ إلى وعمدت المشروع منسق دور المالية وزارة قدمت المجتمع، في الحكومية غير المنظمات من بمساعدة
 يتضمن وهذا. والسياسات الموازنات لىع االجتماعي النوع تأثير تقييم هي األولى المرحلة. مراحل ثالث خالل من السابقة
 االرتقاء سبل النقاش حلقات تناولت آما. االجتماعي النوع وقضايا النساء على تأثيرها ضوء في وتحليلها الموازنة توضيح
 النوع مساواة عملية تأثير بشأن الحكومية المساءلة تشجيع فهي الثانية المرحلة أما. االجتماعي النوع بقضايا المتعلق بالوعي

 تنفيذ لضمان الحكومة داخل اإلدارية األساليب من نوعا المشروع من المرحلة تلك أنتجت وقد. سياساتها على االجتماعي
 في والسياسات الموازنات تغيير هي الثالثة المرحلة أما. القدرات لبناء دعما الحكومية غير المؤسسات تلقت آما. المشروع
 .   اءلتهومس االجتماعي النوع تقييم ضوء

 الداخلية الشئون وزارة من المرأة لمقعد موظف وتخصيص المالية، وزارة في موظفين عدة من التوجيهية اللجنة تشكلت
 إلى األنظار لفت على التوجيهية اللجنة وتصمم. بالمرأة المهتمة الحكومية غير للمنظمات المظلة مجموعة يمثل وموظف
 عقدت فقد الثانية النقاش حلقة أما. بالغ بشكل المجتمع اهتمام أثارت التي الهامة وعيةالن القضية تلك المراهقات، حمل قضية
 المراهقات وحمل االجتماعي النوع تخص التي األمور على وسياستهم موازنتهم بتأثير يتعلق فيما الحكومة مسئولي بشأن
 الخصوص وجه على

  

الدليل
 

العاشر
   

ريبي عندما وصلت المفاوضات الموجزة بين الواليات المتحدة وجزر مارشال إلى أحرز المشروع تقدمًا خالل العام التج
وحيث أن موازنة جمهورية جزر مارشال تعتمد بشكل آبير على المساعدات األمريكية الخارجية، فقد . طريق مسدود

 أن اإلطار الزمني وهو. آما يوجد نوع آخر من المشكالت. تسبب ذلك في حدوث اضطراب في عملية الموازنة القياسية
وهناك عدة عوامل . السنوي آاف لتحقيق هدف االرتقاء بالوعي، ولكنه قصير جدا آي يؤثر على تغيير الموازنة نفسها

تضعف من مدى تقدم المشروع مثل التنسيق السيئ في وزارة المالية وإلغاء بنك التنمية األسيوي حلقات نقاش إقليمية 
األمر . وأخيرًا، تعرض المشروع للتقويض نتيجة غياب النظام الشفاف إلدارة النفقات. هامة بشأن المشروع التجريبي

 .          الذي أدى إلى غياب التوثيق الحكومي واختالس الموارد المالية

ومع ذلك، لم تؤدي أنشطة بناء القدرات . لقد فشل المشروع في عمل موازنة متعارضة لمعالجة مشكلة حمل المراهقات
ث بعض التغييرات في الموازنة، وتسلمت وزارة الشئون الداخلية إعادة تخصيص الموارد المالية التي أفردتها إلى حدو

 .  لبرنامج حمل المراهقات

دمج منظور النوع :  اختبار تقييم المساءلة االجتماعية لجنوب وغرب أسيا"معتمد من مؤسسة البنك الدولي،: المصدر
  : من خالل الرابط التالي " لحكومية في جمهورية جزر مارشالاالجتماعي في إدارة النفقات ا

(http://siteresources.worldbank.org/CESILPROGRAM/Resources/459660-
1108070841342/completed_templates.pdf). 

توجيهات
المدرب 
  النقاش بأسئلة المشارآون لتذآير 16 التقديمي العرض شريحة بعرض قم .6   
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الشريحة
 

السادسة
 

عشر
  بعض األسئلة المطروحة: آليات المساءلة االجتماعية: الشريحة السادسة عشر   

 ما هي آليات المساءلة االجتماعية وآيف تعمل؟ •
 ها؟ أو من هم هؤالء األشخاص؟ما هي القوة المؤثرة التي أطلقت تلك اآلليات وعمت •
 عن من تخاطب تلك اآلليات، وعن طريق من؟  •
 ما هو القطاع أو الخدمة المستفادة من اآلليات، وعلى أي مستوى حكومي؟ •
 ما هي العوامل المطورة لنجاح اآلليات أو اآلثار التقييدية ؟  •
  ن أجهزة الدولة؟إلى أي مدى أثرت تلك اآلليات في المواطن وعززت من الروابط بينه وبي •

توجيهات
 

المدرب
   

 العروض لتقديم استعدادهم بضرورة المشارآون ويذآر. النشرة أسئلة ومناقشة لقراءة دقيقة 50-40 من المدرب يعطي
  . أخرى مرة دقائق وبخمسة مرة دقائق بعشرة الوقت هذا انقضاء قبل خاصتهم التقديمية

 يبدأ. اآلليات نماذج من مناقشته تم نموذج آل على اإلجابة في بينهم فيما ايتعاونو أن المجموعات من يطلب بأن تلخيص يعد
 مثال لكل يخصص بحيث سريع بشكل التلخيص هذا استمرارية مع. الطريقة بنفس األمثلة باقي مع ويواصل األول بالمثال
  .بأآملها للمناقشة دقيقة 20 ويخصص دقيقتين

  : آبيرة مجموعة خالل من اآلتية األسئلة مناقشة ويتناول). دقائق 5 ( األسئلة وتلخيص بتجميع يقوم

  ولماذا؟ ؟ االجتماعية المساءلة لمفهوم توافقًا أآثر يبدو اآلليات من أي •
  األمثلة؟ هذه ضمن المشترك النجاح عوامل بعض تكون أن يحتمل التي النقاط هي ما •
  نتجنبها؟ آي خطرا تمثل أن يحتمل التي النقاط هي ما •
  ولماذا؟ منطقتك، أو دولتك في للعمل محدد تطابق توفر أن يحتمل التي ) اآلليات (ليةاآل هي ما •

  التالية للجلسة لالنتقال ويتهيأ سبقه ما يلخص
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 االجتماعية المساءلة وحدة
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  الثالثة الجلسة
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توجيهات

 
المدرب

  

  االجتماعية المساءلة أبعاد تقييم : الثالثة الجلسة
 الغرض من الجلسة 

تعميق دراية المشارآون ببعض اآلليات المختارة للمساءلة االجتماعية متضمنة الفوائد واألخطار واألبعاد الستة الهامة 
لخاصة بتقييم آليات المساءلة االجتماعية وسبل تنفيذها وثقل المهارات ا. المتعلقة بتنفيذ المساءلة االجتماعية بشكل ناجح

 .   إلطار محدد لدولة من الدول

 أهداف الجلسة 

  : سيتمكن المشارآون من عمل اآلتيبنهاية الجلسة،  

 . تمييز األبعاد الستة الهامة للمساءلة االجتماعية والمتعلقة بنجاح تنفيذها •

 . ماعية المختلفة واألخطار واألبعاد ذات الصلةتوضيح أهم الفوائد آلليات المساءلة االجت •

 .        تقييم سمات آليات المساءلة االجتماعية لسياق دولة معينة وطرق تنفيذها •
 

  األدوات المستخدمة 

   18- 17شرائح العرض التقديمي رقم  •

 "  تقييم أبعاد المساءلة االجتماعية" ،11النشرة  •

قرر إذا آنت تريد من المجموعات اختيار حالة متشابهة .  اسات الحالة إلى ثمان من در10-3تشير النشرات من  •
. سوف تستعرض المجموعات حالة أو أثنين حسب أبعاد المساءلة االجتماعية. أو مختلفة للعمل عليها في هذا القسم

 . لوحة عرض وأقالم تحديد لكل مجموعة •

  زمن الجلسة

    ساعة ونصف تقريبًا، حسب حجم المجموعة   

 طة عمل الجلسة خ 

  . تتضمن الجلسة محاضرة قصيرة مختصرة  والعمل في مجموعات. توضيح الغرض من الجلسة وأهدافها .1

األبعاد الستة آلليات المساءلة  ( 18والشريحة ) عوامل النجاح الرئيسية( وتوضيحها 17عرض الشريحة  .2
ألساسية لنجاح المساءلة االجتماعية والسمات وتتضح النقطة الرئيسية هنا في ضرورة فهمنا للعوامل ا). االجتماعية

  . الرئيسية لآلليات المختلفة للمساءلة االجتماعية آي يتسنى لنا تحديد طرق تنفيذها في دولة محددة

  

الشريحة
 

السابعة
 

عشر
  عوامل النجاح الرئيسية للمساءلة االجتماعية: الشريحة السابعة عشر  

 سياسي والثقافيالمحيط ال •
 سهولة الوصول إلى المعلومات   •
 دور وسائل اإلعالم  •
 قدرات المجتمع المدني  •
 قدرات الدولة  •
 التعاون بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة •

  إضفاء الصفات المؤسسية •
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الشريحة
 

الثامنة
 

عشر
   

  بعادستة أ: تقييم آليات المساءلة االجتماعية: الشريحة الثامنة عشر

 المكافآت                                                          العقوبات هيكل الحوافز   11
    أداء                                                                قواعد  المساءلة  22
  مرتفع                                                           منخفض  المؤسسي الطابع إضفاء  33
  داخلية                                                                 خارجية  المشارآة  44
  شاملة                                                                منتخبة  الشمولية  55
    التشريعية الدائرة       القضائية الدائرة              التنفيذية الدائرة  الحكومية الدوائر  66

  

توجيهات
 

المدرب
   

يشرح أهمية مشارآتنا في تقييم السمات الرئيسية للعديد من آليات المساءلة االجتماعية ويستخلص استنتاجات  .3
 . ابتدائية لطرق تنفيذ تلك اآلليات على دولة معينة

." تقييم أبعاد المساءلة االجتماعية”، 11يعطي آل مشارك نسخة من النشرة . التعليمات المتعلقة بالتدريبيشرح  .4
  . يمكن للمدرب أن يشكل مجموعات تتناول دراسة حالة أخرى بدًال من الحالة التي تناولوها في الجلسة السابقة

  .  لة ويبدأ التدريبيسمح للمشارآين بالرجوع إلى مجموعاتهم المتناولة لدراسة الحا .5
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الدليل
 

الحادي
 

عشر
   

   تقييم أبعاد المساءلة االجتماعية: الدليل الحادي عشر
 ونوع المساءلة ومستوى الصفة المؤسسية وعمق هيكل الحوافز: يمكن تصنيف آليات المساءلة االجتماعية وفقًا لستة أبعاد

وآل من هذه األبعاد يمثل أهمية عند تخطيط وتقييم آلية محددة . جه إلى الدوائر الحكوميةالمشارآة ودرجة الشمولية والتو
 .  مفهوم وظيفي ومن آليات المساءلة االجتماعية تكون قابلة للتنفيذ ومستدامة يمكن تطبيقها على دولة معينة

  فيما يلي عرض بتعريفات أبعاد المساءلة االجتماعية الستة. 1الخطوة 
العقوبات أو المكافآت ؟  : الحوافزهيكل . 1   

تكون آلية التنفيذ موجهه إلى المكافآت أو العقوبات؟  اآلليات التي تعتمد مطلقًا على العقوبات يمكن أن إلى أي حد 
بعض . " المقصرين”تهدد المسئولين وتسبب نوعا من الرآود، بينما ال يمكن للمكافآت بمفردها أن تصحح سلوك 

  . ة االجتماعية القوية تعتمد على ميزان العقوبات والمكافآتآليات المساءل
  هل تعتمد على القواعد أم األداء؟: المساءلة. 2

من خالل الترآيز على القواعد التالية التي تعكس األسلوب القديم لإلدارة العامة والتي وقفت عند المفاهيم التقليدية 
جديدة تسعى إلى تحفيز وتطوير األداء واستخدام تقييم األداء في قياس ظهرت مفاهيم . للروتين والسلوآيات المنطقية

وهناك بعض االستراتيجيات الناجحة للمساءلة االجتماعية توجه مشارآة الموطن إلى تطبيق القواعد . النتائج
  . وتطوير األداء

 هل يطبق بشكل مرتفع أم منخفض؟ : إضفاء الطابع المؤسسي. 3
لة تمثل مبادرات مخصوصة ينفذها مستخدمين حكوميين بدافع حسن النية وليست مدرجة ضمن آثير من آليات المساء
إلى أي مدى تندرج آليات المساءلة االجتماعية في القانون أو تتطلب التفاعل مع الوآاالت . هيكل الدولة باستمرار

  ضمن إجراءات السياسة العامة؟    الفردية أو الحكومية بصفة عامة لمشارآة الكوادر االجتماعية في أوقات بعينها
خارجية أم داخلية؟   : المشارآة. 4  

تقتضي العديد من آليات المساءلة االجتماعية التشاور مع المشارآين االجتماعيين، ولكن القلة من تلك اآلليات هي التي تحث هؤالء 
الفاعلة الداخلية التي  شجع تلك اآلليات على المشارآةإلى أي مدى ت. المشارآين لالنخراط في عملية التخطيط الحكومي التدريجية

  تتفوق على تلك المشاورات السطحية؟    
  منتخبة أم شمولية؟ : الشمولية . 5

تعتبر الشمولية هي الغاية من آليات المساءلة االجتماعية لتشمل فقط مجموعة صغيرة من المنظمات غير الحكومية 
إلى أي مدى تعزز تلك اآلليات مشارآة . وسطة وسياسيين من أحزاب الوسطالملتزمة ومهنيين من الطبقة المت

 المجموعات األقل تأثيرا أو المجموعات متعددة االهتمامات و أصحاب النظرات العقائدية؟    
 تنفيذية، قضائية أم تشريعية ؟ : الدوائر الحكومية

ومع أن إصالح تلك القطاع يعتبر من أهم التحديات، إال . ةغالبا ما تتجه آليات المساءلة نحو القطاع التنفيذي بالحكوم
آما يصعب التغلغل إلى القطاع القضائي، بينما القطاع . أن القطاعات التشريعية والقضائية ال تقل عنه أهمية

  التشريعي ُينظر إليه في الغالب على أنه منجم ذهب غير مستخدم في عملية اإلصالح السابقة للمساءلة

دروس متعلقة بالبنك : عتمده جون اآيرمان، التفاعل المشترك بين الدولة والمجتمع لخدمة المساءلةا: المصدر
  الدولي 

ومن خالل تواجدك في المجموعة الصغيرة قم بعرض الحالة . انظر إلى دراسة الحالة خاصتك مرة أخرى. 2الخطوة 
قم بتخطيط أبعاد تلك الحالة في الشكل . لتلك الحالةومناقشتها لتحديد أي من أبعاد المساءلة االجتماعية قد استجاب 

  . الموضح أدناه
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الدليل
 

الحادي
 

عشر
  

  

  العقوبات                                                           المكافآت   هيكل الحوافز   1

                                                                     أداء قواعد  المساءلة   2

  منخفض                                                           مرتفع   إضفاء الطابع المؤسسي   3

  خارجية                                                             داخلية   المشارآة   4

  منتخبة                                                              شاملة   الشمولية   5

  الدائرة التنفيذية      الدائرة القضائية          الدائرة التشريعية   الدوائر الحكومية  6

  :  بعد تخطيط أبعاد هذا المثال، ناقش األسئلة اآلتية داخل المجموعة .3الخطوة 
هو تقييمك ألبعاد آليات المساءلة االجتماعية المقترحة عليك بشأن تطور اآلليات المتشابهة في ما  .1

 دولتك؟
 ما هي الفوائد واألخطار التي يحتمل ظهورها جراء استخدام تلك اآللية المحددة في دولتك؟  .2
 ؤسسي بداخلها؟ آيف يمكن تهيئة اآللية أو تعديلها آي تكون أآثر مالئمة لسياسة دولتك والمحيط الم .3

  . ضع هذا الشكل على لوحة عرض ثم قدم ملخص مختصر عن تحليلك للحالة داخل مجموعة آبيرة.4الخطوة 

توجيهات
 

المدرب
   

يعطى لهم ).  في النشرة2الخطوة رقم (  دقيقة تقريبًا للتدريب على دراسة الحالة 40يعطى المدرب للمجموعات  .6
  .  دقائق5 و 10 و15قت ب وقت آاف بحيث يشعرهم قبل انقضاء الو

يسأل آل مجموعة أن تقدم تحليل بدراسة الحالة خاصتها باختصار من خالل الترآيز على المخطط المشتمل على  .7
  .آما يتلقي المدرب أي أسئلة بغرض التوضيح. األبعاد الستة واألسئلة الموضحة في النشرة

لة من المشارآين أن يستحضروا أهم النقاط التي بعد انتهاء آل مجموعة من عمل تقديم موجز، يسأل المدرب ق .8
يوضح بعد ذلك ضرورة استبقائهم لبعض األفكار المنتقاة من هذه . تعلموها أو الدروس المستفادة من هذه الجلسة

يستعرض اإلجابات عن . الجلسة آي تساعدهم في صياغة إستراتيجية المساءلة االجتماعية في الجلسة المقبلة
  .إياها في صورة نماذج تطبيقية للمشارآين في صيغة بي دي إف عارضا 3الخطوة 
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 االجتماعية المساءلة وحدة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابعة الجلسة
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توجيهات
 

المدرب
  

  االجتماعية للمساءلة إستراتيجية صياغة  :الرابعة الجلسة
 الجلسة من لغرضا

 وتنفيذها االجتماعية المساءلة ومناهج إستراتيجيات بصياغة المعنية الممارسات وأفضل العالمية التجارب بعض استيعاب
 . المساءلة عملية تسبق التي اإلستراتيجية صياغة على والتدريب. ناجحة بطريقة
  الجلسة أهداف
  : اآلتي عمل من المشارآون سيتمكن الجلسة، بنهاية

) التشخيصية المواقف أو ( االجتماعية المساءلة مواقف تقييم إلجراء الالزمة األساسية الخطوات فهم •
 . االجتماعية للمساءلة فعلية إستراتيجية صياغة في أساسي عامل باعتبارها

  .محدد مجتمع / منطقة/ دولة على لتطبيقها االجتماعية للمساءلة جديد منهج/ إستراتيجية لصياغة وقت يخصص
  المستخدمة األدوات

 22-19 رقم التقديمي العرض شرائح •
 "االجتماعية للمساءلة إستراتيجية صياغة " ،12 النشرة •
 . مجموعة لكل تحديد وأقالم قالبة عرض لوحة •

   الجلسة زمن
  ساعات ثالث إلى ونصف ساعة من

  الجلسة عمل خطة
 و ،)5-2 الخطوات ( مختصرة قصيرة محاضرة الجلسة تتضمن. وأهدافها الجلسة من الغرض توضيح .1

  ). 11-9 الخطوات (الملخصات/ التقارير وإعداد ،)8-6 الخطوات ( صغيرة عمل مجموعات
 الفعالة المناهج في البارزة النجاح عوامل بعض استعراض يتم دقيقة، 25 تستغرق قصيرة محاضرة إطار في .2

 الجلسة في المناقشة بموضوع العوامل هذه بطور) 17 الشريحة في شرحه تم ما مثل ( االجتماعية للمساءلة
 المساءلة ومناهج إستراتيجيات صياغة بها بدأنا التي الطريقة بنفس هذه النجاح عوامل فهم إلى نحتاج. السابقة

 . االجتماعية
 :  آالتالي والموجزة 17 الشريحة في الموضحة االجتماعية للمساءلة الرئيسية الستة األبعاد استعراض .3

 العقوبات أو المكافآت نحو االجتماعية المساءلة بمنهج المعنية الحوافز توجيه يتم هل: حوافزال هيكل •
 بالنسبة

 المكافآت من آل على المشتملة للموازين االجتماعية للمساءلة المناهج أقوى تخضع ما غالبا الحكومة؟ في للموظفين 
 .  والعقوبات

 هناك هل أو الوظيفي، التسلسل في روتينية قواعد بإتباع يةاالجتماع المساءلة منهج يطالب هل : المساءلة •
 اهتمام

  األداء؟ على القائمة والنتائج باإلدارة 
 مرات أو واحدة مرة يحدث ( بعينه لغرض مخصص المنهج هذا هل: المؤسسي بالطابع العمل مستوى •

  المؤسسي؟ الطابع يأخذ بأن إمكانية لديه المنهج هذا وهل ،)فقط قليلة
 من يقوى أو السطحية، المشاورات أو المشارآة أشكال االجتماعية المساءلة منهج يعزز هل: المشارآة قوة •

  احتياجا؟ واألآثر الفقيرة المجموعات مشارآة
 أنه أو طيبة بسمعة المتمتعة الحكومية غير المؤسسات من الصغيرة المجموعات مشارآة المنهج هذا يعزز هل : الشمولية
  احتياجا واألآثر الفقيرة المجموعات وخصوصا المهتمين، من الكبرى الشريحة أمام رآةالمشا نطاق يوسع

توجيهات
 

المدرب
  

 

ما هي الدائرة الحكومية التي تستهدفها آليات المساءلة االجتماعية؟ فقد تم توجيه العديد : الدوائر الحكومية •
. لسيطرتها على القدر األآبر من المصادرمن مبادرات المساءلة االجتماعية إلى الدائرة التنفيذية نظرًا 

" منجم ذهب"ويمكن اعتبار الدائرة التشريعية . ولكن القلة من المبادرات تم توجيهها إلى الدائرة القضائية
 . غير مستخدم بالنسبة للمناهج المتعلقة بعملية المساءلة

 مالئمة بكيفية أآثر أدراك يمنحنا جتماعيةاال المساءلة من األبعاد هذه فهم إن: " التشخيصي المنهج المدرب يفسر .4
 تدبير إلى سنحتاج ذلك، من الرغم وعلى. معين سياسي محتوى أو بعينها لدولة المحددة واآلليات المفاهيم تلك

 محيط داخل بالفعل للتنفيذ قابلة االجتماعية المساءلة مناهج آانت إذا لمعرفة اإلضافية التشخيصية المناهج بعض
 المنهج عليها يعتمد التي الخطوات إن." النجاح احتمالية حيث من المناهج أآثر هو ما آذلك، آانت وإذا معلوم،

 المدني المجتمع عالقة وتقييم المحلي الحكم تقييم عليها يعتمد التي الخطوات تلك مع تشابها أآثر هي التشخيصي
  .   المحلي بالحكم

 21 الشريحة يعرض. االجتماعية المساءلة ستراتيجيةإل األساسية القواعد ويشرح 20 و 19 الشرائح عرض .5
 أسئلة أي يتلقى. االجتماعية للمساءلة التشخيصية المناهج عليها تجيب أن يمكن التي األسئلة أهم من بعض ويوضح

  .المجموعة من مالحظات أو
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الشريحة
 

التاسعة
 

عشر
   

  االجتماعيةتطوير إستراتيجية للمساءلة : الشريحة التاسعة عشر
 

التداخالت 
اإلستراتيجية

 إطار للمبادرة  

 المنهج التشخيصي

 

الممارسات والمطالب 
السابقة للمساءلة 

االجتماعية
ائتالف سياسي ذو 

  قاعدة شعبية 

الطبقة الممثلة
التعويضات     للمجتمع

القدرات االجتماعية  & عرض جدول األعمال
 حشد الناخبين

 ضمان التطابق 

  
 

الشريحة
 

العشرون
   

 االجتماعية للمساءلة األولية األسس: العشرون الشريحة

 
  

الشريحة
 

الحادية
 

والعشرون
   

   بعض األسئلة التشخيصية: الشريحة الحادية والعشرون
  ية على العقوبات والمكافآت للمسئولين في الحكومة؟ إلى أي مدى تتضح أهمية الحوافز المبن .1
ما مدى مطابقة عملية إتباع القواعد أو المعايير القائمة على األداء للقاعدة بالنسبة لتقييم المسئولين في الحكومة؟  .2
 ما هي طبيعة العالقة بين المجتمع المدني والدولة؟  .3
عادًا مع الدولة؟ وهل الحكومة تمنحهم الفرصة بصفة عامة أم إلى أي مدى يتفاعل المعنيين بالقضايا االجتماعية  .4

 تمنعهم؟ 
ما هي طبيعة المشارآة االجتماعية؟ وهل هي قائمة على قاعدة شعبية أم مقتصرة على مجموعات أو مؤسسات  .5

 منتقاة؟ 
  ما هي أوجه الشبة بين الدوائر التنفيذية والتشريعية والقضائية في ضوء المساءلة واالنفتاح؟  .6
 ما هي المطالب والممارسات سابقة الوجود والتي تدعم المساءلة االجتماعية؟  .7
 ما هي المجموعات واالئتالفات التي يمكن حشدها لدعم المساءلة االجتماعية ؟  .8
  ما هي بعض المداخل اإلستراتيجية التي تساعد في تحقيق المساءلة؟   .9

توجيهات
 

المدرب
   

 فرق باعتبارها المجموعات تشكيل ويمكن. أفراد 6-5 من مكونة موعةمج آل مجموعات إلى المشارآون يقسم .6
 والتي االجتماعية المساءلة آليات لتقديم إستراتيجية تطوير عليها مجموعة آل أن يوضح. أمكن إن دولها تمثل
 للمساءلة جديد تشخيصي منهج عمل) أ: (عمل مجموعة آل على ويتعين. دولهم في آبير بشكل نجاحها يحتمل

 المساءلة آليات من منتخبة آلية اختيار) ب (التشخيصية؛ األسئلة مستخدمة محددة منطقة أو لقطاع جتماعيةاال
 سابقة النجاح عوامل بعض إنفاذ في آبيرة مقدرة ولها المحلي السياق مع المتفقة السمات نفس لها االجتماعية

 مع اآلليات هذه تتالءم أن يمكن آما. االجتماعية المساءلة آلية لتقديم أساسية إستراتيجية يضع) ج (و ؛ النقاش
  . المشارآين اهتمامات

 دقيقة 45 للمجموعات ويعطي المشارآين على." االجتماعية للمساءلة إستراتيجية صياغة ”،12 النشرة يوزع  .7
 من نالمشارآي تمكين بغرض يوم نصف إلى ليصل بسهولة النشاط هذا يمتد أن يمكن: مالحظة. (المهام الستكمال
 المخاطر يقيموا أن أيضًا للمشارآين يمكن الحالة، هذه وفي. تفصيال أآثر بشكل لإلستراتيجية صياغات تطوير
 توافق تضمن رئيسية أداء لمؤشرات تطويرهم على عالوة خاصتهم، االجتماعية المساءلة بإستراتيجيات المحيطة
  .)وفاعليتها االجتماعية المساءلة آليات

  التغييرات تداول

  المعلومات على الحصول

  المعلومات نشر

  المعلومات تحليل

  االجتماعية للمساءلة لالدخو نقاط تعيين

  الجهود حشد
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الدليل
 

الثاني
ع 

شر
   

   صياغة إستراتيجية للمساءلة االجتماعية: الدليل الثاني عشر
. إن صياغة إستراتيجية فعالة للمساءلة االجتماعية بحيث تكون راسخة في تجارب وحقائق دولة معينة ليست باألمر السهل

وعلى الرغم من .  تاريخ الدولة وثقافتها وسياساتهافهذه المهمة تتطلب مالحظة جيدة لمصادر الفرص وحساسية فائقة تجاه
صعوبة تطبيق منهج فردي على جميع الحاالت، فإن التجربة توضح أن أآثر الحاالت نجاحا في صياغة أنظمة المساءلة 

بمعنى آخر، يمكن تعقب خطوات أساسية محددة بشكل إبداعي بهدف تحديد . االجتماعية وتهيئتها ناتجة من نمط أساسي
  .    تراتيجية فعالة للمساءلة االجتماعية وانتقاءهاإس

يتعين على فريقك صياغة إستراتيجية جديدة للمساءلة االجتماعية لدولة معينة مع الترآيز على منطقة أو عدد من البلديات 
باقي الخطوات في هذا النشاط ستحتاج إلى احتواء عدد من القضايا تم مناقشتهم من قبل ثم واصل تناول . قمت باختيارهم

  .المختلفة بشكل أسرع
  

الدليل
 

الثاني
 

عشر
   

 

  ).21 و 10انظر الشرائح ( عمل منهج تشخيصي وجيز للمساءلة االجتماعية لمنطقة أو بلدية قد اخترتها .1الخطوة 

جيد مع المنطقة  تحديد عدد قليل من المناهج واآلليات المرشحة للمساءلة االجتماعية والتي يمكن أن تتالءم بشكل .2الخطوة 
  ). 10-3، 1انظر النشرات ( الجغرافية التي اخترتها

  عرض سريع لبعض أهم السمات لمناهج المساءلة االجتماعية المرشحة لمعرفة مدى اتفاقها مع المنهج .3الخطوة 
  . اختار أفضل منهج للمساءلة االجتماعية. التشخيصي التابع لك

  : يث تكون تطوير إستراتيجية جديدة بح.4الخطوة 
 قائمة على المطالب والممارسات سابقة الوجود للمساءلة االجتماعية بالدولة •
 تعتمد على الممارسات والدروس الهامة التي تم مناقشتها خالل حلقة النقاش •
 )  ثم قم بتوضيحها قدر اإلمكان10أنظر النشرة ( لديها نقطة دخول واضحة  •
  وآيفية تكوين االئتالفات لدعم منهج المساءلة االجتماعية توضح آيفية حشد المجموعات األآثر اهتماما •
 تقدم هدف واضح لكيفية استخدام منهج المساءلة االجتماعية في التدريب واألفراد الذين يستخدمونه  •
 توفر إطار زمني عملي لقبول منهج المساءلة االجتماعية •

بعد ذلك لخص . ل الرئيسية إلستراتيجيتك على لوحة عرضقم بلصق النقاط األساسية التي قم بتشخيصها والعوام. 5الخطوة 
  .أمام مجموعة آبيرة)  دقائق3-2من ( المختصرات من خالل عرض تقديمي مختصر / النتائج

توجيهات
 

المدرب
   

 وقبل. قصيرة تقديمية عروض لعمل استعدادهم بضرورة الفرق المدرب يذآر دقائق، بعشر الوقت انتهاء قبل .8
 بشكل أعمالهم إنهاء منهم يطلب واحدة دقيقة وقبل. أعمالهم إنهاء بضرورة يذآرهم دقائق، سبخم الوقت انتهاء
  . آامل

-2 من (مختصر تقديمي عرض عمل فريق آل من يطلب آافيا، الوقت آان وإذا). دقيقة 20-15 من ( تقرير يقدم .9
 وقت يتوفر لم وإذا. االجتماعية المساءلة وإستراتيجية التشخيصية بمناهجها ملخصا الفرق تقدم بحيث) دقائق 3
. تقريرا يقدموا أن فقط مجموعتين أو مجموعة من المدرب سيطلب التقديمية، العروض لتقديم المجموعات لكل
 يتمكن بحيث" للعرض قاعات" تخصيص ينبغي فإنه) 60- 50 فوق ( آبيرة بأعداد مجموعة هناك آان وإذا

 لوحات أو الحائط على بلصقها قاموا التي اإلستراتيجيات مناقشةل أخرى دولة من فرق على التعرف من األفراد
  .  العرض

 أهم بعض يلخصوا أن المشارآين من ويطلب بعضها مع المجموعة وإعادة). دقائق 5 (خاتمة و تلخيص يقدم .10
 ين،المشارآ مالحظات على وبناء. االجتماعية المساءلة جلسات من استخالصها يمكن والتي تعلموها التي النقاط
 .      استنتاجها تم التي للمالحظات آقاعدة 22 الشريحة يستخدم أن يمكن

 بشأن النقاش حلقة تقييم يوزع. التحديد وجه على الحدث هذا بعد خططهم عن المشارآون يسأل. الجلسة غلق .11
 الخدمات تقديم في االجتماعية المساءلة مفهوم تعزيز جدا الهامة األمور ومن. االجتماعية المساءلة مقياس
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الشريحة
 

الثانية
 

والعشرون
   

   استنتاج: الشريحة الثانية والعشرون
تمتلك المساءلة االجتماعية قدرة هائلة على تطوير إدراك المسئولين الحكوميين وأصحاب السلطات اآلخرين  •

 . قل تأثيراوتوجيه هذا اإلدراك إلى أفراد المجتمع المحلي، وبخاصة األفراد األ
ظهرت شريحة هائلة متوطنة من آليات المساءلة االجتماعية في مختلف السياقات المحلية، وتجاوزت تقريبا  •

و تطورت آليات المساءلة االجتماعية آي تلبي  االحتياجات المحددة وتعديل عدم توازن .جميع القطاعات والمناطق
 .  السلطة المحلية والرغبة في النهوض بمستوى الخدمات

تعتمد الفوائد واألخطار الخاصة بآلية محددة من آليات المساءلة االجتماعية على السياق االجتماعي والسياسي  •
  . ونجاح آلية بعينها داخل سياق محلي ال يضمن أبدا نجاحها في باقي السياقات. واالقتصادي الذي تطبق بداخله
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الدليل
 

الثالث
 

عشر
   

 الرعاية الصحية في ثرونا: التدريب على دور المساءلة االجتماعية:  الثالث عشر الدليل–اختياري 

في هذا التدريب، ستناقش الرعاية الصحية في المدينة الخيالية سانتاو في البلد الخيالية ثرونا وسيقوم آل شخص في 
) ت، يمكن أن يلعب عدة أشخاص الدور ذاتهإذا آان عدد األعضاء أآثر من الشخصيا(المجموعة بدور شخصية مختلفة 

  .وسيلعب شخص واحد دور المعلم الذي يدير المناقشة

ابدأ بقراءة الخلفية القصيرة عن ثرونا وسانتاو ووصف آل شخصية منها ثم استعد لمناقشة األسئلة التالية من وجهة نظر 
  :شخصيتك

 فرد؟لماذا ال تفي عيادة سانتاو بمتطلبات الرعاية الصحية لكل  •

ما هي األشخاص أو المجموعات، إن وجد، التي تحتاج للتعاون لحل مشاآلها المتعلقة بالرعاية الصحية في  •
  سانتاو؟

لبدء المناقشة، يعرف آل شخص بنفسه ويشرح ما الذي تعتبره الشخصية المشكلة األساسية التي تؤثر على نظام الرعاية 
م مناقشة السؤالين السابقين مع المجموعات وخالل المناقشة تأآد من عرض الصحية في سانتاو بعد ذلك يجب أن يبدأ المعل

وجهة النظر الخاصة بشخصيتك وليس وجهة نظرك أنت ليس من الضروري أن توافق المجموعة على إجابات األسئلة قم 
 ).من دقيقتين إلي ثالث دقائق(باختيار شخص واحد لتلخيص المناقشة 

 الخلفية

 وعلى الرغم من 1960 مليون ونالت هذه البلد استقاللها في عام 14مية يبلغ تعداد السكان بها حوالي تعتبر ثرونا دولة نا
 دوالر 1.520التطورات التي قامت بها ثرونا منذ ذلك الوقت إال إنها ال تزال فقيرة ويعتبر الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد 

 1000 لكل 90(عام باإلضافة إلي ارتفاع معدل وفيات األطفال الرضع  47أمريكي فقط ومتوسط العمل المتوقع عند الوالدة 
 ).1000 لكل 155(آما هو الحال لمعدل الوفيات لألطفال تحت سن خمس سنوات ) مولود

في عام . تمتلك الدولة نظام ضعيف للغاية للرعاية الصحية على أساس شبكة العيادات المجانية التي تديرها وزارة الصحة
 قطاع الرعاية الصحية على استثمارات آبيرة مما أدي إلي بناء عيادات وتحقيق استفادة آبيرة لصحة السكان وقد ، تلقى1970

ساعدت التحسينات السريعة في الرعاية الصحية على آون سكان مدينة ثرونا أآثر الشعوب التي تتمتع بصحة أفضل في 
لتي حققتها البلد ولسوء الحظ تمول القروض األجنبية معظم االستثمارات المنطقة والذي آان بمثابة دليل على التنمية الناجحة ا

وما أن غرقت مدينة ثرونا في الديون وتضاءلت القروض، اتضح أن اإلنجازات التي تمت في نظام الرعاية الصحية لم تكن 
 .  مستدامة

د ذلك بدأ نظام الرعاية الصحية في االنتعاش إلي حد تدهور اقتاد البلد في الثمانينيات مع التأثير الجذري على الرعاية الصحية بع
ما وما أن تخلص االقتصاد من حالة الرآود إلي أن بدأ المسئولون في وزارة الصحة ومديري العيادة والموظفون في التكيف مع 

يد من الطرق خالل الوضع الجديد ولكن في التسعينيات، تدهور نظام الرعاية الصحية بشكل آبير وفي حين أنه تم إنشاء العد
فترة االنتعاش في السبعينيات غال أنها أصبحت في حالة سيئة مما أدي إلي صعوبة نقل التوريدات واألدوية للعيادات بانتظام ولم 

بشكل . تعد بعض العيادات جدول زيارات المرضي مسبقًا مما أدي إلي االنتظار وقت طويل لحين قدوم المرضي إلي العيادات
حة المواطنين في مدينة ثرونا أفضل في الوقت الحالي مما آانت عليه في الثمانينيات ولكنها أسوأ بكثير مما آانت عام، تعتبر ص

  عليه في السبعينيات
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تعتبر وزارة الصحة المرآزية في العاصمة مسئولة عن تخطيط الرعاية الصحية وتخصيصها وتقديمها في جميع أنحاء الدولة 
خالل العيادات المجانية وتعتمد العيادات اإلقليمية على الوزارة في إمدادها بالتوريدات والموارد وأن تضع سياسة الرعاية من 

الصحية وقد اعتمد برلمان ثرونا على قانون جديد عن الالمرآزية منذ ستة أشهر والذي يحمل الحكومات المحلية والبلدية 
بالمائة من ميزانيتها بموجب  60لة الرعاية الصحية باإلضافة إلي وزارة الصحة تخصص مسئولية تقديم الخدمات المحلية شام

 بالمائة إلنفاقها على العيادات التي تعتبرها 40هذا القانون للحكومات المحلية المسئولة عن الرعاية الصحية وتحتفظ بنسبة 
 . مجتمعات قليلةيستغرق هذا القانون فترة طويلة لتطبيقه وقد تم تنفيذه في . مناسبة

 آيلومتر عن العاصمة وتمتلك عيادة واحدة تخدم آل من قرية سانتاو والقرى المحيطة يتوافد 400سانتاو هي قرية ريفية تبعد 
على العيادة الكثير من المرضى، نساء ورجال ولكن الخدمة ضعيفة بشكل عام إلي جانب االنتظار إلي فترات طويلة وعادة ما 

عدات واألدوية وال يبدو على اإلطالق أنه يتوافر بها األطباء والممرضات بعدد آافي للتعامل مع المرضى؛ ينقص العيادة الم
فعادة ما يتغيب األطباء والممرضات والموظفون دون أي عذر نظرًا ألن الرواتب المنخفضة وعدم انتظامها يضعف من 

  .تاوحماسهم ولم تطبق حتى اآلن سياسة الالمرآزية الجديدة في سان

 مسئول وزارة الصحة: الشخصية األولى

فأنت وزمالئك .  أنت مسئول في وزارة الصحة المرآزية مما يحتم عليك عادة تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء ثرونا
ات لديكم من الدراية والخبرة في إدارة الخدمات الصحية، آما أنك تعمل بجد لوضع السياسة وتخطيط الخدمات وتلبية احتياج

المواطنين، ومن ثم تري تخصيص الوزارة للخدمات الصحية وتسليمها إياها في شتى أنحاء الدولة يعد عملية سهلة وسريعة 
 .  آما أنك تعتقد أن مشارآة عدد أقل من الموطنين في هذه العملية يمكن أن يقلل من فرص الفساد. وأآثر آفاءة

صحية في البلد ولكنك تؤمن أن هذه المشاآل هي خطأ مقدمي الخدمات غير أنت على علم أن هناك قصور في نظام الرعاية ال
المدربين بشكل آاٍف وغير مسئولين ومن وجهة نظرك أن وجود المدريين غير المدربين في العيادات اإلقليمية مسئولين بشكل 

 جعلت الوزارة في بلدك مسئولة عن تقديم آبير عن وجود مشكالت في الرعاية بالعيادة؛ فاإلدارة غير الدقيقة للعيادات اإلقليمية
األمر الذي ال يسمح لك بوقت آاِف لوضع سياسة الرعاية الصحية ) اإلمدادات والمشتريات وما إلي ذلك(الرعاية الصحية 

 . وتنفيذ استراتيجيات الصحة العامة وأن اإلخفاق في القيام بحمالت الصحة العامة آان له تأثير ملحوظ

تستطيع التحكم بشكل ضعيف في التمويل الذي تحصل عليه الوزارة في بلدك إلي جانب أن الوزارة لم تشهد عالوة على ذلك، 
أي زيادة في الميزانية منذ خمس سنوات في حين أن التكاليف ارتفعت وأنت تشعر أنك أنت وزمالئك تحققون أآبر استفادة من 

 .الموارد التي تمتلكوها

في الواقع، أنت تشعر . ك وزمالئك تنظرون للقانون الجديد عن الالمرآزية بشكل سلبيبعكس ما يعتقده بعض الناس، أن
بالحماسة تجاه إمكانية الترآيز على سياسة الصحة ومراقبتها بدًال من تشغيل العيادات يوميًا ومع ذلك أنت تؤمن أن الحكومات 

وبالفعل هناك .  وجود الكوادر المهرة إلدارة الخدمات الصحيةالمحلية ال تمتلك القدرة على تحمل المزيد من المسئولية نظرًا لعدم
القليل من المسئولين المحليين الذين ناقشوا قانون الالمرآزية أو طالبوا بوجود المزيد من السلطة ولكنك تريد التأآد أن أي 

ة لتحديد األولويات وتحقيق التوازن وأخيرًا،  نظرًا للحاج. تغييرات بموجب قانون الالمرآزية تعمل تلبي االحتياجات الحقيقية
موارد المحدودة، فأنت تخشي أال يتخذ قادة المجتمع القرارات السليمة دائمًا التي يتحتم أن العديد من المطالب للحصول على لل

  تنصب في مصلحة الدولة بأآملها
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 ية في المنظمات غير الحكوم العاملوناألعضاء: الشخصية الثانية

أنت تعمل لحساب موآوتو وهي منظمة غير حكومية تدعم تقديم الرعاية الصحية للفقراء وقد حاولت آثيرًا أنت ومنظمتك على 
تحسين الخدمات في العيادة لخدمة الشريحة األآثر فقرا داخل المجتمع ولكنك لم تنجح في هذا األمر؛ حيث أن الخدمة التي تصل 

بشكل ضروري وعادة ما يقتصر تقديمها على الرجال أآثر من النساء واألطفال والتي تعتقد أنها إلي مجتمعك ال يحتاجها شعبها 
 .هي األآثر أولوية بناء على أنماط مشكالت الرعاية الصحية التي قم برصدها في المجتمع

الصحة المرآزية وقد طلبت بتعيين  أن مدير العيادة ال يبال الهتماماتك ودائمًا ما يقول أنه يجب عليه إتباع توجيهات وزارة يبدو
طبيب أطفال وقابلة ولكن مدير العيادة قال لك أن القرار يعود إلي الوزارة وقد حاولت أن تتصل بالوزارة ولكن من الصعب 
الوصول لي أي شخص عبر الهاتف وقمت بمراسلة الوزارة لعدة مرات ولكن دون جدوى وتتواجد الوزارة في العاصمة لذا نم 

لذهاب إلي هناك لتقديم شكواك وأنت تعلم انه من المفترض أن يكون للحكومة المحلية سلطة أآبر على الرعاية الصعب ا
الصحية منذ تطبيق قانون الالمرآزية ولكنك لم تلحظ أي تغييرات حتى الوقت الحالي وقد شعرت باإلحباط أن المؤسسة ليس 

ى المسئولين لالستجابة الهتماماتك وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها لديها أي سلطة وال تستطيع إيجاد أي وسيلة للضغط عل
  .أآثر

 مدير العيادة: الشخصية الثالثة

تقوم بدور مدير العيادة الصحية المحلية في سانتاو وتشرف على إدارة العيادة يوميًا وتقضي معظم الوقت تحاول أن العثور على 
 .   من يحتاجها ولكن نقص األموال يجعل من الصعب الحصول على هذه المواردالموارد والتوريدات لتقديم الرعاية لكل

باإلضافة إلي أنك تعمل بجد وتعلم على إدارة العيادة على قدر اإلمكان في ظل ظروف المشكالت الدائمة للحصول على األدوية 
عامة للرعاية الصحية لذا ُيصعب تقديم والموارد الطبية وهذه الوارد ليست مخصصة للنساء أو األطفال فحسب بل هي موارد 

من ناحية أخرى، تتحكم الوزارة في ميزانيتك بالكامل وفي الحصول على  الموارد . رعاية آافية مناسبة لكل سكان القرية
واألدوية باإلضافة إلي أنها تضع سياسة الرعاية الصحية وتنقل أهداف السياسة المحددة التي من المفترض أن تحققها على 

لرغم من أن هذه األهداف تبدو غير واقعية نظرًا لظروف مدينة سانتاو ونظرًا للوقت الذي تستغرقه محاوًال تنظيم الموارد، ا
 . ليس من الممكن دائمًا اإلشراف على الموظفين بالشكل المطلوب

أن العيادة ال تفي باحتياجات آل تشعر بإحباط نظرًا لمهاجمة العامة لك بسبب الخدمات السيئة التي يحصلوا عليها وأنت تعلم 
فرد ولكن ليس من الممكن تحسين الرعاية باستخدام الموارد المتاحة فحسب باإلضافة إلي أن أفراد هذا المجتمع دائمًا ما 

لذا، من الصعب معرفة ما هي األمور األآثر إلحاحًا مما يجعلك . يخبروك بما يحتاجونه ولكن آل شخص له متطلباته المختلفة
عر بقلة الحيلة؛ فأنت تواجه مشاعر الغضب والعامة الناقمون والوزارة المتواجدة في مكان بعيد والتي ال تستجيب لمطالب تش

  .العامة

 عضو في الجمعية التعاونية للمرأة: الشخصية الرابعة

 لديهن أطفال والعديد أنت عضو في نوفاس، جمعية تعاونية من النساء اللواتي يصنعن الصابون ويقمن ببيعه جميع العضوات
أثناء فترة عملك في الجمعية، . منهن من الحوامل وآل واحدة منهن تشتكي من سوء الخدمة التي توفر لهم وألطفالهن في العيادة

  .تحدثت النساء عن احتياجاتهن وقمن باختيارك لتمثلهم

 ال تعطي مواعيد للزيارات، ليس هناك خيار تشعر النساء بالغضب لطول وقت االنتظار لزيارة العيادة ونظرًا ألن العيادة
عادة ال يتواجد . للمرضى سوى الذهاب للعيادة واالنتظار حتى يفحصهم الطبيب والذي قد تحدث أو ال تحدث في اليوم ذاته

 تستطيع دفع األطباء بالعيادة عندما يفترض أن يكونوا متواجدين وال أحد يعلم متى يعودون باإلضافة إلي أن الجمعية التعاونية ال
 . تكلفة زيارة النساء للعيادة وهذا ما يعني أن زيارة العيادة عادة ما يؤدي إلي إنفاق الراتب اليومي
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باإلضافة إلي مشكلة الحصول على الدواء؛ إذا تمكن المريض زيارة الطبيب، فالعيادة عادة ال يتواجد بها الدواء الذي يصفه 
 وهذا ما يعني زيارة العيادة في وقت الحق وما يبدو أن العيادة تمتلك الكم الكافي من األدوية في يوم ما وال الطبيب للمريض

تمتلك أي دواء في اليوم التالي؛ على سبيل المثال؛ ذهبت أحد النساء العامالت الجمعية التعاونية الخاصة بك األسبوع الماضي 
بة وما أن سمعت النساء عن وجود اللقاح في العيادة، توجهت أنت والعديد من النساء مع ابنتها للعيادة للتطعيم ضد مرض الحص

في الجمعية التعاونية بأطفالهن إلي العيادة للحصول على التطعيم ولكن الممرضات قلن لك أن ال يوجد أي لقاح ولكن آيف 
ير صادقين وربما يكونوا يحتفظون باللقاح يحدث نقص آبير في الموارد من يوم ألخر؟ لذا اعتقدت النساء أن الموظفين غ

ألصدقائهم أو أقرباؤهم أو األشخاص الذين يستطيعون سداد تكلفة اللقاح التي ال يستطيع زمالئك تحملها وعادة ما يشعر نساء 
 . الجمعية التعاونية انه يتم خداعهم

وتريد أن توفر العيادة خدمة أفضل للنساء، معدل تعتقد أن الرعاية الصحية للنساء واألطفال هي أآبر المشكالت في المجتمع 
النساء والرجال الذين يتوجهون للعيادة واحد ولكن النساء لهم احتياجات صحية أآثر من الرجال؛ حيث أنهم يحتاجون إلي 

  .الرعاية قبل الوالدة وبعد الوالدة والرعاية ألطفالهم والمشكلة األآبر

 يةمسئول حكومة البلد: الشخصية الخامسة

أنت أحد الموظفين في الحكومة المحلية في سانتاو ومكتبك يعمل آوسيط بين وزارة الصحة والعيادة المحلية ولكن ليس لك أي 
تأثير على تشغيل العيادة يوميًا؛ فمكتب ليس إال حلقة في السلسلة باإلضافة إلي أنك تتلقي التوجيهات واالتصاالت من الوزارة 

آونك عضو في .  إلي جانب استالم األموال من الوزارة وإرسالها إلي العيادة لدفع رواتب الموظفينوترسلها إلي مدير العيادة
لذا، فأنت تشعر باإلحباط والضيق لكونك مجرد حلقة وصل . الحكومة المحلية، من المفترض أن تستجيب إلي احتياجات المجتمع

   .وال تستطيع تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتم تقديمها

في رأيك، تبعد وزارة الصحة تمامًا عن سانتاو ولذلك ال تستطيع الوزارة تحمل مسئولية الرعاية الصحية هناك إلي جانب أن 
الموظفين في وزارة الصحة ال يفهمون األوضاع المحلية أو يستجيبون لالحتياجات المحلية وال تمتلك العيادة األدوية التي 

ان مكتبك مسئول عن العيادة، لكان في استطاعتك تحسين الخدمات وتوفير الموارد في المناطق لذا، أنت تعتقد إذا آ. تحتاجاها
  .  ذات االحتياجات الكبيرة

تأمل أنت وزمالئك أن يتيح قانون الالمرآزية الجديد الفرصة وعلى الرغم من أنك متحمس تجاه االحتماالت، إال أنك لست 
من ناحية أخرى أنت . قانون الالمرآزية لم يطبق في سانتاو وال يوجد مخطط للقيام بذلك من آيفية تنفيذها إلي جانب أن ًامتأآد

ال تعلم ما هي احتياجات الرعاية الصحية األآثر أهمية للمجتمع أو آيف يمكن إدارة العيادة بالشكل الذي يتناسب مع تلك 
من ناحية .  الرعاية الصحية واالستفادة من الالمرآزيةاالحتياجات وهذه العوامل تمثل مكتبك يواجه صعوبة في االهتمام بعملية

أخرى، تشعر بالضيق تجاه الدور الذي تمثله آحلقة وصل بين العيادة والوزارة وعدم قدرتك على مساعدة المجتمع باإلضافة 
  .إلي أن الالمرآزية ال تمضي قدمًا وأنت ال تعلم آيفية التسريع من هذه العملية

الدليل
 

الثالث
 

عشر
   

 المعلم

وافق على تيسير هذا االجتماع وسوف ترأس المجموعة للتأآد من أن االجتماع يتم بشكل عادل وبناء تأنت مشارك محايد 
للجميع وعليك التأآد من أن جميع المشارآين يتحدثون ويعرضون وجهات نظرهم مما يعني أنك قد تضطر إلي حث بعض 

 لالستماع إلي جانب آونك مسئول عن تنظيم أنشطة المجموعة للتأآد من ن بلباقةيالمشارآين على التحدث وتشجيع اآلخر
  .انتهاء الفريق من عمله في الوقت المحدد

يجب أن تظل محايد أثناء المناقشة وآونك معلم ماهر، فأنت تعلم أن التحيز ضد أي مشترك أو مجرد ظهور هذا التحيز، من 
باإلضافة إلي أنك تنتمي إلي مدينة أخرى تحصل على الخدمات من . جموعةالممكن أن يؤدي إلي عدم الثقة ويحط من عمل الم

  .عيادة مختلفة وهذا يعني أنه ليس لك أي استثمار في الرعاية الصحية بمدينة سانتاو
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