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 8 من 3 الصفحة

 لمحة مختصرة
 لخدماتا لتحسين المجتمعية المساءلة تعزيزدورة تدريبّية تحت عنوان " 1122حزيران/يونيو  21في عّمان بتاريخ  تعقد 

ي البلدان مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة فـ "مكافحة الفساد والمشروع اإلقليمي لبين هيئة فيما "، وذلك بالشراكة األساسية العامة
ارك في الدورة شلتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي، وبالتعاون مع الشبكة العربّية  "العربّية

المجتمع  عن نممثليإضافة إلى أساسية، عامة  خدمات بتقديمُتعنى وممثّلون عن جهات رسمية أخرى في الهيئة  ةالكوادر المعنيّ 
م اهيمفبالمشاركين  معرفةتعميق الدورة إلى  تهدفو . أهلية جمعياتومن ضمنهم إعالميون وأكاديميون وناشطون في  المدني

تكنولوجيا المعلومات واالتصال،  ذلك أدوات بما في هااآلليات واألدوات المطورة لتعزيز أبرز ، و وممارساتها لمساءلة المجتمعيةا
 التجارب المقارنة في المنطقة والعالم. العامة األساسية في ضوء وأثرها في تحسين الخدمات

I. خلفية عامة 

كم حا بين المواطن والدولة، وعنصر جوهري في مفهوم الالمبرم ضمن   "العقد االجتماعي"مخرجات هي إحدى "المساءلة"  .2
قد تتخذ و  .المساءلة بصورة فاعلة من ممارسة وتمكنهمعزز حقوق المواطنين األساسية، تو  ،ةالتشاركي قوم علىي ذيالالديمقراطي 

 يتمّثلا مودي  ع   شكال  ذ تتخ، أو ضمن هيكل الدولة، ةخارجيّ الأو  منها ةداخليّ ، الالتفتيش والرقابةآليات ا يتمثل بأفقي   شكال   المساءلة
 نهذاُيعّد و  .على سبيل المثال االنتخابية عملياتكال ، والتي غالب ا ما تكون موسمية،والدولةتفاعلية بين المواطن الليات باآل

صنع القرار  يفالمواطنين تشاركية  تعزيزفي  التي أثبتت التجارب عدم كفايتها وحدها المساءلة التقليدية الشكالن من أشكال
 . اتخاذه مساءلة المسؤولين عننهم من يتمكو 

غير بة قا، إلجراء ر المجتمع المدني ون وممثلو المواطن التي يبذلهاماعية جالجهود المثل فتالمساءلة المجتمعية" أما " .1
األساسية  عامةالخدمات البما يتعلق منها أخص ، وبصفة تجاههم بالتزاماتهاائها بغية الوقوف على مدى وفالحكومات  رسمية على

أولئك الذين  صوت المواطن بمن فيهمل الء  إعفي مضمونه  يعنيز المساءلة المجتمعية تعزيفإن  وبذلك. كالصحة والمياه والتعليم
الحكومة  أن تلتزم في ضمان منظم وبّناءو مستنير أسلوب بلمشاركتهم  ال  وتسهيكالنساء والشباب،  الضعيفةالفئات ينتمون إلى 

  .1بوعودها

التدقيق مثال "وتشمل على سبيل الفي تحسين القطاع الخدمي  المجتمعيةمبادرات المساءلة تتبناها لتي امقاربات تتعّدد ال .3
 ؛هّمهاأمن  واملععّدة توفر في  مثل هذه المبادرات يكمن نجاحو  ".بطاقات التقييم المجتمعي"، و"التدقيق التشاركي"، و"المجتمعي

الدولة  فيما بين آزرالتوجود والمجتمع المدني"، و"الدولة الالزمة لدى قدرات توفر ال"الوصول واالستخدام الفاعل للمعلومة"، و"
 وتحسينراطي الديمقالحكم طوير في ت بصورة فاعلة مأسسة المشاركة المجتمعيةبالمبادرات التي تنجح هم تسو  2.والمجتمع المدني"

                                                           
1 Reflections on Social Accountability, Catalyzing democratic governance to accelerate progress towards the Millennium 

Development Goals – UNDP 2013 
2  Carmen Malena with Reiner Forster Janmejay Singh - Social Accountability An Introduction to the Concept and Emerging 

Practice 
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نات از وتو  إيجاد ضوابطخالل من الوقاية من الفساد، وذلك و جهود تعزيز النزاهة دعم ب تسهمنها إبل ، فاعلية العملية التنموية
 .3المساءلة األخرى ال سّيما تلك التي تعجز عنها أشكال، الفسادالهدر و كشف مواطن و  الحكوماتعمل على إضافية 

الدور األساسي  23و 21و 9ها في مواد 1112لسنة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  دولي، تؤّكدصعيد الالعلى  .2
ا الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في أكثر من الفساد الوقاية منالذي يلعبه المجتمع في  ، وهو ما أّكدته أيض 

 مناسبة، وكّرسته في خالصاتها اإلقليمية تحت عنوان "نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في المنطقة العربية"
. كما يؤكد إعالن الحق في 1122كانون األول  12-29ي مدينة فاس في التي تمخضت عن مؤتمرها الوزاري الثالث المنعقد ف

 واإلسهام في المشاركة -فردا أو ضمن مجموعة  –على حق اإلنسان  9و 1و 2 هوبصفة خاصة في مواد 2991سنة التنمية ل
ات اإلنمائية الوطنية ضع السياسالتنمية، وواجب الدولة في و  بهذه والتمتع وسياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية تنمية تحقيق في

والعهد ، 11مادته في  2929لسنة  كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانذلك، فقد أكد بمشاركة المجتمع. إلى جانب  المالئمة
المشاركة على حرية تكوين الهيئات األهلية لتعزيز  11ته مادفي  2911سنة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ل

يجاد   . الحكوماتآلية مختلفة للرقابة على  المجتمعية وا 

عتبر افقد  ،الحكم الديمقراطيعزيز تفي  فاعال  سبيال  باعتباره  متزايدا   عالميا   مفهوم المساءلة المجتمعية اهتماما   يالقي .5
لحكم اجانب الطلب" في ك" فاعلةبصورة  على المشاركة والمساءلةبالقدرة المجتمع أن تمتع  اإلنمائي برنامج األمم المتحدة

عمال و  تعزيز النزاهة ومكافحة الفسادبما فيها صالح مبادرات اإلل زحفّ مُ الكونه  على قدر من األهمية الديمقراطي لتنمية وحقوق اا 
علة في الفا راتبإعداد أطر إرشادية للمساعدة في صياغة المباداألمم المتحدة اإلنمائي قام برنامج  ،في سبيل ذلك. و اإلنسان

نها الدروس المستفادة ممنفذة و بشأن مبادرات المساءلة المجتمعية البإعداد مراجعة  ، كما قام البرنامج مؤخرا  4هذا المجال وتنفيذها
سبيل تنفيذ  في يةمبدأ المساءلة المجتمعالترويج لضيين بيين المامنذ العقد كما قام البنك الدولي .5بهدف البناء إلطار عمل جديد

جراءات إصالح القطاع العام "جعل  عنوانتحت  1112لسنة في العالم  لتنميةاتقرير أكد ، حيث استراتيجيات الحد من الفقر وا 
نع صصوتهم في علمية تعزيز أن مشاركة المواطنين في الرقابة على الخدمات من خالل  ،الخدمات تعمل من أجل الفرقاء"

جال في مالبنك الدولي جهود . إال إن لدى مقدمي الخدمات لخدمة الفقراء من شأنه تحسين الخدماتالقرار وتوفير الحافز 
توجيهية الذكرة مالخاصة بالحكم الديمقراطي ومكافحة الفساد والته في استراتيجيبصورة أوضح المساءلة المجتمعية قد تبلورت 

 .6ةعلى نطاق موّسع من أصحاب المصلحنفيذ المبادرات و في ت التي أعدت للمساعدة شاركة أصحاب المصلحة المتعددينمبشأن 
بدعم من البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى  7لمساءلة المجتمعيةامن أجل أطلقت مبادرة الشراكة العالمية  1122 سنة فيو 

                                                           
3  Fostering Social Accountability: From Principle to Practice – Guidance Note UNDP 2010 
4

  Fostering Social Accountability: From Principle to Practice – Guidance Note UNDP 2010 
5  Reflections on Social Accountability, Catalyzing democratic governance to accelerate progress towards the Millennium 

Development Goals – UNDP 2013 
6  The World Bank Governance and Anti Corruption Strategy, 2007 and the Multi-Stakeholder Engagement Guidance Note, 

2009 
 ./http://gpsaknowledge.org لمعلومات أكثر عن مبادرة الشراكة العالمية من أجل المساءلة المجتمعية يمكن زيارة الرابط التالي 7

 

http://gpsaknowledge.org/
http://gpsaknowledge.org/
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توجه يا ، يالدول النامية. وحالفي الحكم الديمقراطي قضايا هامة بشأن ل في حبهدف توفير الدعم للمجتمعات المدنية والحكومات 
 . 1125المساءلة المجتمعية في الخطة التنموية لما بعد نحو شمول العالم 

II. تعزيز المساءلة المجتمعية في األردن 

 ،مم المتحدة اإلنمائي مع شركائه في األردن وبصفة خاصة هيئة مكافحة الفسادهذا السياق، يتعاون برنامج األ ضمن .1
 إطارالتعاون في  اويأتي هذ مكافحة الفساد.ال يتجزأ من  ا  جزءباعتبارها المساءلة المجتمعية  الوطنية في مجالفي تنمية القدرات 

 دنمن مكتب البرنامج اإلنمائي في األر بدعم المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات الصحّية تعزيز ة تهدف إلى مبادرة رياديّ 
العالمي لمكافحة  ع"المشرو  يقّدمهإضافي  دعم  "، إلى جانب العربيةبلدان وتعزيز النزاهة في المكافحة الفساد لـ "اإلقليمي ه مشروعو 

اطنين في إلى تعزيز مشاركة المو . وتهدف المبادرة تحديد ا اإلنمائياألمم المتحدة  برنامجلالتابع  "فعالية التنميةمن أجل الفساد 
ساد الذي قد وكشف الف ذات الصلة وتنمية قدراتهم في التعبير عن احتياجاتهمالصحّية ونزاهتها،  الخدماتجودة الرقابة على 

ُلصت المرحلة وقد . تصالواال من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات يصيبها من  تائجإلى تحقيق عّدة ن المبادرةمن األولى خ 
مربوطة مباشرة و  ،بيقات الهواتف الذكية واإلعالم المجتمعيتطمدّعمة ب (www.sharek.joإلكترونية )بوابة تطوير بينها 

، مما الفساد دءا  بوزارة الصحة وهيئة مكافحةب   ومكافحة الفساد فيهاوالرقابة عليها  الصحّية بالجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات
 ولى من نوعها في األردن.يجعل منّصة "شارك" اإللكترونية األ

قديم تمن شأنها إتاحة الفرصة للمواطنين في يات آل األردنية العامةمؤسسات العديد من ال تتبن بموازاة هذه الجهود .7
ن كانخالل وسائل تقليدية ومبادرات من  ومتابعتها وىاالشك أهلية  ئات. كما قامت هيعلى نطاق ضيق تالحكومة اإللكترونية وا 

مشاركة عزيز تمبادرة "مكانة" التي هدفت إلى من بينها  ،العامةالخدمات ركة المواطنين في تحسين مشالتعزيز بتنفيذ مبادرات 
لى وصول إلاسعت إلى رفع الوعي في حق أخرى ت ابادر مإضافة إلى ط، بسّ بأسلوب مُ  المجتمع في الرقابة على خدمات التعليم

 . وغيرها موازنة المواطنالمعلومات ذات الصلة بالخدمات األساسية و 

ي مقدمتها مواثيق واستراتيجيات وطنية فتضمنتها التي  ساسيةاأل تكزاتمر بعض التصب هذه الجهود في خدمة تنفيذ  .9
ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة في أهمية اللذان يؤكدان  الدستور األردني والميثاق الوطني األردني

عمال حقوق اإلنسان.   على المشاركة في صنع القرار وحق المواطن في ترتكز التي 1123لنزاهة الوطنية منظومة او التنمية وا 
ر توفيو  معايير شفافة وبسيطةالل تبني ات العامة من خلخدمفي ا احترام حق المواطنإلى جانب  االطالع على أداء القطاع العام

إيجاد بيئة مالئمة في إطار  1127-1123لألعوام االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كذلك و آليات تقديم الشكاوى ومعالجتها. 
تعزيز إلى  افةإض، وتطوير إجراءات تقديم الخدمات واتاحتها للمواطنين ،على المستوى القطاعي ومكافحة الفساد نزاهةتعزيز الل

التي فافة ات الششراكة الحكومي مبادرة ردن فخطة عمل األ ،يرا  وأخمحاربة الفساد. لالجهود المبذولة المدني في  مشاركة المجتمع
تطوير الحكومة اإللكترونية وكذلك الخدمات و  ،العامة حسين الخدماتتفي بني نهج تشاركي أكدت على التزام األردن بت

  اإللكترونية. 

file:///D:/Data/Clients/UNDP/UNDP%20Nancy%20Fashho%20files%2017%20October%202012/SAcc%20Project/Phase%202/Activities/Workshops/SocAcc%20training12%20June%202014/Final%20Doc%2012%20June%202014/www.sharek.jo
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III. منهجية الدورة التدريبية 

أتي في إطار جهود تنفيذ برنامج العمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ت التيو التدريبية، الغاية العامة من الدورة  .9
ميق تعهي  ،والمشروع االقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائياألردنية 
جيا و تكنولدوات أها بما في هالتعزيز  ةاآلليات واألدوات المطور أبرز ، و وممارساتها اءلة المجتمعيةلمسم ااهيبمفالمشاركين  معرفة

 إلى: الدورة سعتوبالتحديد،  .العامة األساسية ، وأثرها في تحسين الخدماتتصالالمعلومات واال

 جاحالبيئة المالئمة لناألطراف المعنية، و  ودورأثرها، و  ،المجتمعية توفير صورة متكاملة للمشاركين حول المساءلة 
 .هامبادرات

 العامة األساسية الخدمات على الرقابة في المجتمعية المساءلة تطبيق سبل على ال  بشكل أكثر تفصي تعريف المشاركين، 
 .المجال هذا في المستخدمة واألدوات اآلليات وأبرز

 اف   المشاركين إكساب  .المجتمعية المساءلة تعزيز في واالتصال المعلومات تكنولوجيا لدور أعمق هم 
 شراكهم في " شارك" على استخدام منصة المشاركين تدريب استخدام  يفلورة خطة لتنمية القدرات الوطنية باإللكترونية وا 

 .المنصة من أجل تحسين الخدمات الصحّية

، وذلك على مدى يوم تفاعلي أسلوب  المذكورة أعاله ب معرفيةالهداف األ تحقيقمن أجل الدورة التدريبية  هذهمت صم .21
ة مع إتاحة الفرصتمارين عملية على  تملتشاو ، جلسات يقّدمها خبراء متخّصصين من المنطقة والعالم 2 ومن خاللواحد 

ا من  11حوالي  الدورة شارك في الخبرات والتجارب.لألسئلة واإلجابات والمناقشات المفتوحة وتبادل  مكافحة  هيئة وادركمختص 
ميون ومن ضمنهم إعال المجتمع المدني ن عنممثليضافة إلى إأساسية،  عامة خدمات بتقديمأخرى معنية رسمية وجهات  الفساد

ورية توفير ترجمة فمع  العربية واإلنجليزية هيفأثناء الدورة بها تي ُعمل ال اللغاتأما  أهلية. جمعياتوأكاديميون وناشطون في 
 هاتين اللغتين.في 

IV. مالعجدول األ 

 1124 حزيران/يونيو 21، الخميس
 

 التقييم المسبق استماراتالتسجيل وتعبئة  10.11 – 18.31
 

 الجلسة األولى 21.45 – 10.11

 "عيةالمساءلة المجتم" مدخل إلى
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 وتعزيز لتنميةا وممارساتها، وأهميتها في دعم المجتمعية المساءلة بمفاهيم المشاركين تعريفالهدف: 
لعامة ا الجهات الرسمية، وأبرز عناصر البيئة مع وعالقته المدني ودور المجتمع الديمقراطي، الحكم

 .المجتمعية الالزم توّفرها لتيسير مبادرات المساءلة

   تقديم الدورة التدريبية 
 هيئة مكافحة الفساد عضو مجلس ، عطوفة السيد رمزي نزهة

 زاهة فيقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز الناإلفي المشروع  الدكتور ستيوارت غيلمان، خبير رئيس
 حدة االنمائية التابع لبرنامج األمم المتّ البلدان العربيّ 

 المتحّدثون 
لدان قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الباإلفي المشروع  رئيس مستشاروانيتا أواليا، ج

 حدة االنمائية التابع لبرنامج األمم المتّ العربيّ 
ان الفساد وتعزيز النزاهة في البلدقليمي لمكافحة اإلالمشروع مسؤولة مشروع، فشحو،  نانسي
 اإلنمائيحدة ة التابع لبرنامج األمم المتّ العربيّ 

 مناقشة عامة 
 

 استراحة 22.11 – 21.45
 

 الجلسة الثانية 21.45 – 22.11

 في الخدمات األساسية داء القطاع العامالرقابة على أ فيالمساءلة المجتمعية  ممارسة

 القطاع أداء لىع سبل تطبيق مفاهيم المساءلة المجتمعية في الرقابةعلى  المشاركين تعريفالهدف: 
لى وتدريبهم ع بما يمّكنهم من لعب دور بناء ومساند في هذا المجال؛في الخدمات األساسية العام 

 معي"،المجت "التدقيق مثلفي الخدمات األساسية  الرقابة على أداء القطاع العام وأدوات أبرز آليات
 .وغيرها المجتمعي"، التقييم العامة"، و"بطاقات و"مراقبة العطاءات تشاركي"،ال و"التدقيق

    المدربون 
منظمة كير العالمية في  ،استشاري برنامج الحوكمة والمشاركة المدنية ،رفعت عبدالكريم سيدال

 مصر
ي فقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة اإلالمشروع  مشروع، مسؤولة، فشحو نانسي السيدة

 حدة االنمائية التابع لبرنامج األمم المتّ البلدان العربيّ 



 8 من 8 الصفحة

**** 

  جابات  أسئلة وا 
  في إطار مجموعات عمل صغيرةتمارين تطبيقّية 
 وخالصات مناقشة عامة 

 

 الجلسة الثالثة 24.11 – 21.45
   المجتمعية  المساءلة تعزيز في واالتصال المعلومات تكنولوجيا دور

 إلعالموسائل ا تصال، وخاصةواال المعلومات تكنولوجيا لدور فهم ا أعمقالمشاركين  إكسابالهدف: 
وعلى  ،العامة الخدمات األساسية على الرقابة تعزيز المساءلة المجتمعية، ال سّيما في في الحديث

ارك" المشاركين بمنصة "شوتعريف  .مواجهتها تثور في هذا السياق وسبل التي أبرز التحديات
 .وتدريبهم على استخدامهالكترونية اإل

    المدربون 
 السيد يوسف العالم، مدير شركة أكو تكنولوجي

 السيدة نور الحميمات، مطورة مواقع إلكترونية، شركة أكو تكنولوجي
  جابات  أسئلة وا 
 منصة شارك اإللكترونية  ىتطبيقات عملية عل 
  مناقشة عامة 

 

 التقييم الالحق اختتام الدورة وتعبئة استمارات 24.21 – 24.11
 

 

 الغذاء 25.11 – 24.21
 

 

 

 


