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المساءلة االجتماعية، مفاهيم أساسية 

دورة تدريبّية بشأن

تعزيز المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات العامة األساسية 

خبير مستقلأوالياالدكتورة جوانيتا يةالهاشمعّمان، المملكة األردنّية 
يز رئيس في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزمستشار 

نمائيالنزاهة في البلدان العربّية التابع لبرنامج األمم المّتحدة اال



العيش المشترك فن 
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الثقة

المصلحة 

العامة
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والحكم

الحكم الحكم، هو القدرة على الحكم، وآلية 

اتخاذ القرارات وتنفيذها، وممارسة 

ن وتقوم على العالقة فيما بي. السلطة

ن والمتأثري( المؤسسات)صّناع القرار 

(.المواطنين)بالقرار 

المشاركة •

الشفافية•

المساءلة•
سيادة القانون•

العدالة واإلشراك•

الفعالية والكفاءة•

التوافق•

الحكم 
الديمقراطي

المساءلة مرتكز أساسي من

مرتكزات الحكم الديمقراطي

العقد االجتماعي
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الثقة والحكم

الحكم الرشيد 

الثقة

الثقة

المصلحة 

العامة 

الثقة هي جوهر الحكم، والحكم •

الديمقراطي

هوالمساءلةعليهتقومما•

...تصرفاتإلىاالستجابة

تمروتسالثقةتبنىعليهوبناء

هذهاستعمالإساءة...والفساد

المصلحةلغايات(السلطة)الثقة

المصلحةحسابوعلىالخاصة،

العامة

حولتتمحورلمساءلةا

ذوطريقوالثقةبالثقة،

اتجاهين



:المساءلة

!العقد االجتماعي: الثقة باعتبارها طريق ذو اتجاهين تعني1.

 تحصل على الثقة بقدر ما أنت تعطي

 جمعيات، )تهم كل من المسؤولين والمواطنين على حد سواء
...( وجامعات،

 ترتبط بالتعاون

:للمساءلةالعمليالتطبيقإطارفيذلكيترجم2.
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:  المسؤولين

الشفافية•

–الرغبة في إشراك األخرين •

تسهيل المشاركة

تحمل المسؤولية•

تلقي الثناء•

:المواطنين

الشفافية•

المطالبة بالمشاركة •

التعبير عن إرادتهم •

الرغبة في التعاون •

االستعداد لالنتقاد والثناء •



المجتمعيةالمساءلة

 ويشار إليها عادة (مساءلة أفقية)تأتي إضافة إلى الضوابط والتوازنات ،
.  (المساءلة المجتمعية)لتشمل المواطنين ( أو القطرية)بالمساءلة العامودية 

 اثنانثران أولها  :

ات التي بحق المواطنين في التفاعل والمشاركة في آلية صنع القرار( تتعلق أ1.
البة دورهم في المشاركة مع الحكومة والمط(: وآلية تنفيذها)تؤثر في حياتهم 
واجب المواطن تجاه الحكومة ( ، ب...(صحة، وتعليم)بتوفير الخدمات 

..(الضرائب)والمواطنين اآلخرين 

إشراك ترتبط بإمكانية ورغبة المؤسسات والمسؤولين العموميين في شمول و2.
.المواطنين في آلية صنع القرارات وتنفيذها

، (فهي تساهم في الحكم الديمقراطي)المساءلة المجتمعية هي وسيلة بحد ذاتها 
وروليست فقط عملية وإنما طريقة لتنفيذ األم–وهي أداة لتحسين أمور أخرى 
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المجتمعيةالمساءلة
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:المجتمعيةالمساءلةفوائد

مصداقيةبناء–الحكومةفيالثقةبناءفيتساهم

المؤسسات

األهدافتحقيقفي(مباشرةغيربصورة)تساهم

التنموية

الكفاءةلرفعاستخدامهايمكن.

اإلنسانحقوقوتطبيقبـالمطالبةالوقت،وبنفس.



الفسادومكافحةالمجتمعيةالمساءلة

(ادليست فقط لمكافحة الفس)مناسبة ومساعدة بحد ذاتها آليات وأدوات المساءلة المجتمعية

 (:الوقاية والمعاقبة)وهي مناسبة كأداة لمكافحة الفساد

 تساهم في توفير المعلومة والخبرة

 المفاهيم الثقافية تتغير فقط بمشاركة المواطنين

العقوبات االجتماعية

 إثارة اإلشكاالت

مراقبة التنفيذ

مثال! )الثناء :(MEXICO)

الكشف عن الفساد

الخبرات المحلية هي األهم –( شارك خبراتك...! )ماذا يمكن أن تفعل

مل الكثير من العناصر الداعمة موجود في االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة ع
ذها من وأخرى تم تنفي( شارك)األردن في شراكة الحكومة المنفتحة، مبادرات عدة تم تنفيذها 

قبل جمعيات
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http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/transparencia-focalizada.html
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التحديات
التنفيذ

المواطنينمنمشاركةمنالمخاوفعلىالتغلب

المواطنينمشاركةودعمتشجيع

المشاركةمنالمواطنينترددعلىالتغلبفيالمساعدة

لىعالقدرةلديهمليسأويعبرونماقلماممنأولئكصوتإعالء
.(جيرياونياندونيسيا:مثال)(المهمشةالفئاتالفقراء،)التعبير

واألدواتالمعلوماتاستخدامتشجيع.

(شارك:مثال)لالستجابةالنظامتصميم

للثناءقنواتفتحأيضاوإنمافقطاإلشكالياتعلىالتركيزعدم.
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تمرين

اعدة ما هي التحديات التي تراها، كيف ومن يستطيع المس

في التغلب عليها؟ 

15مناقشة ضمن مجموعات: دقيقة .

 5)كل مجموعة تشارك نتائج نقاشها مع األخرين

(.مجموعةدقائق لكل 

مناقشات وتبادل آراء ضمن مجموعات.
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شكرا 
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