
على المساءلة االجتماعية
المستوى المحلي



االجتماعيةالمساءلة 
لكامنةااألسباببتفسيرالسلطاتأصحابالتزامهيالمساءلة

.نتائجهامسئوليةوتحملإجراءاتهموراء

،المانحةالجهاتالخاص،القطاعالحكومة،موظفييكونونقد
.يةالحكومغيرالمنظماتأوالطبيعيينالقادةالخدمات،مقدمي



مجاالت المساءلة
المسـؤولإخضـاعتعنـيوهـي.الديمقراطيـةالنظـمفـيالمسـاءلةأشـكالأعـرقمـنهـي:السياسـيةالمسـاءلة

باختالفاهرهامظوتختلــف.عنهــاالمترتّبـةالنتائـجوتحّمـلالسياسـيةخياراتـهعـنوالمحاسـبةللرقابـةالسياسـي

فـيممثلـةيةالتشـريعالسـلطةمسـاءلةالمختلفة،القوانينفــيأشــكالهاأبــرزولعــلّّ.وموقعــهبهــاالقائــمالهيــكل

فــيبرلمــانالمــنبطلــبتلتئــمالتــياالســتماعجلســاتخاللالحكومــةفــيممثلـةالتنفيذيـةللسـلطةالبرلمـان

.مـاملـفعـنالحكومـةلمسـاءلةتهدفالتـيالخاّّصـةاللجـانخاللمـنأوسـنة،كلّّالماليـةقانــونمناقشــة

ـؤولالمسمسـاءلةعلـىأساسـاتقـومحيـثللمسـاءلةالتقليديـةالمجـاالتضمـنمـنكذلـكهـي:االداريـةالمسـاءلة

جوهرهـاكـونيوالمـرؤوسالرئيـسبيـنعاقـةعلـىوترتكـزمرتبـةمنـهاألدنـىللمسـؤولالوظيفـيالسـلمفـياألعلـى

لهـذهـنللمخالفيالتأديبيـةأوالقانونيـةوالمحاسـبةبصرامـةالعمـلبهـاالجـاريوالتراتيـبالتعليمـاتاحتـرام

.االجـراءات

المختّّصــةضائيــةالقالهيئاتتمارسـهاقضائّيّةأوقانونّيّـةالمسـاءلةتكـونأنيمكـن:القضائيـة/القانونيّةالمسـاءلة

الالحقةالرقابـةـرارغعلـىالعموّميّـةللهيــاكلالقانونّيّــنالممثليــنمــنالمتّخــذةالقــراراتشــرّعيّةفــيبالنظــر

.المحلّيـةوالجماعاتللهيئاتالقانونّيّـةالتّصّرفـاتعلـىاإلداريـةالمحكمـةتمارسـهاالتـي

ات/ــنالمواطنيمشـاركةعلىوأّّوالباألسـاستتمحورالمسـاءلةصيـغمـنحديثـةصيغـة:االجتماعيّـةالمسـاءلة

القــراراتعــنالقــرارأصحــاببمســاءلةوقيامهــموطنّيّــا،أوكانمحلّيّــاالعــاّم،الشــأنفــيالمدنــيوالمجتمــع

هـواألخـرىـاءلةالمسمجـاالتعـنالمسـاءلةمــنالنــوعهــذايّميّــزومــا.عنهــاالمتّّرتّبــةوالنتائــجيتّخذونهــاالتــي

.قراراتهـمـنعالمسـؤولّيّاتبتحّمـلالقـرارأصحـاباللتـزاماألساسـّيّةالضمانـةتكـونالمدنّيّـةالمشـاركةأنّّ



ارتباط المساءلة االجتماعية بالمفاهيم األخرى

المساءلة 
االجتماعية

الفئات 
المهمشة 
ة والمستضعف

المساواة على 
أساس النوع 

االجتماعي

التمكين 

حماية الحقوق ادمكافحة الفس

المواطنة 

المشاركة

الشفافية



مفهوم المساءلةتطور
وميةالحكاألجهزةوتحاسبتراقبالحكومة:أفقيةعمليةهيالتقليديةالمساءلة
:المختلفة

والعقابالثوابمنطلق-

الخدماتتقديمجودةتضمنال-

الــىةاالســتجابمــنالمحلّيّــةالسياســاتتحقيــقمــدىتقييــميمّكــنال-
والمواطنــاتالمواطنيــنلتطلّعــاتاالســتجابةحيــثمــنأهدافهــا

عجميفيالمواطنونفيهايشارك:ورأسيةأفقيةعمليةهيالمتطورةالمساءلة
روغيالحكوميةالخدماتجودةوتحسينمراقبةفيالمساءلةومستوياتمراحل

:الحكومية

الفعالةوالمواطنةالمشاركةمنطلق-

المقدمةالخدماتجودةتضمن-





ركائــز المساءلة المجتمعية األساسيــة 

ركائز المساءلة 
االجتماعية

ةالشفافي

المشاركة

ةاالستجاب

الرقابة 
ة والمتابع



؟االجتماعيةلماذا المساءلة 

حقوقّللمواطنينّاألصلهيّفيّالخدماتّالعامةّللحكومةإنالواقعّفيّ

الحق 
كافل الحقصاحب الحق

بالحقالوفاء

المطالبة و المراقبة 



؟( أهمية المساءلة)بالمساءلة االجتماعيةلماذا نطالب 

حسينّللتنميةّأنّالعالمّيعانيّمنّتحدياتّفيّتةالعالميالتقاريرتأوضح
: التقاريرحيثّجاءّفيّ،ّالخدماتّالموجهةّللفقراء

أنّعوائدّالتنميةّالّتصلّإلىّالفقراء❑

صعوبةّوصولّالفقراءّللخدماتّالمقدمةّلهم❑

19-األمورّتفاقمتّمعّجائحةّكوفيد❑

:  تدنيّمستوىّجودةّالخدماتّالمقدمةّللفقراء❑

.  عدمّفاعليةّالخدماتّالمقدمةّللفقراء-1

.بدائيةغالباّماّتكونللخدماتالجودةّالتقنية-2

.  المواطنينالخدماتّالمقدمةّالّتستجيبّلرغبةّ-3

. محدوديةّالتقييمّوالتجديدّواالبتكارّفيّمجالّتقديمّالخدمات-4



مقومات المساءلة االجتماعية

وفعالةمنظمةمدنيةجماعات

ومستجيبةمتعاونةحكومة

المعلوماتعلىالحصول

ياسىوالسواالجتماعىالثقافىللواقعالحساسية





يعلى المستوى المحلفوائد المساءلة االجتماعية

:الرشيدةللحوكمةبلورة

الحوكمةلبلورةأداةاالجتماّعيّةالمساءلة<

.وتطويرهتحسينهنحوالدفعوبالتاليهنّاتهأوتثمينهوبالتالياألداءحسنعلىالضوءتسليط<

.وتحسينهالحكمادارةعقباتتحديدفيالتسريعوبالتاليالقرارأخذعملّيّةصلبة/المواطنوضع<

.ة/المواطنمعالمستّمرّّالتواصلخاللمنالثقةوأزماتالحوكمةأزماتتفادي<

:المقّدمةالخدماتومستوىفعاليةتحسين

لمـاالقـرارة/ـبصاحنظـرةوبيـنالمحلّيّـةالخدمـاتمـنة/المواطـنيحملهـاالتـيالتوقّعـاتبيـنالهـّّوةمـنالحـّدّّ<

خدمـات،مـنيقّّدمـه

.لالحتياجاتابةواالســتجوتحســينهاتقييمهــاييّّســرممــاومتلقيهــاالخدمــاتمقدميبيــنالنظــروجهــاتتبــادل<

:القراروأصحابات/المواطنينبينمتبادلمسؤوليةوتحميلوتكاملثقةمناخبناء

إطالعخاللــنممســارهعــنالضبابّيّــةورفــعالمحلّــيالقــرارصنــععملّيّــةفــيشــفافّيّةأكبــرضمــان<

والعقبــات،الخلــلمواطــنعلــىة/المواطــن

المتّخذة،القراراتفيالثقةيعّززمّماالمحلّيالشأنفية/للمواطنفّعّالإشراكضمان<

.المسؤولّيّاتتحّملفيالتشارك<



المساءلة على المستوى المحلي





المساءلة المجتمعية أدوات

اسم األداة منهج المساءلة االجتماعية المتبع
أطر استخدام المساءلة 

االجتماعية 

حوار أصحاب العالقة 

حديد صنع القرارات والتخطيط المبني على المشاركة وت

أولويات المشاريع والبرامج على المستوى المحلي
رسم السياسات والتخطيط المحلي

بث جلسات الجهات المحلية 

المحلية الشبابـــية  ( اللجان)المجالس 

إطار مشاركة الشباب في القضايا المحلية

جلســــات االستمــــاع 

تتبــــع النفقـــــات 

أعمال المساءلة االجتماعية المتعلقة بالميزانية 

والمصروفات المتعلقة بالجهات المحلية 
الموازنات المحلية

الموازنات التشاركيــة أو إعداد الموازنة بالمشاركة 

التدقيــــــق المجتمعـــي 

موازنة المواطن 

بطاقــــات التقييـــم المجتمعــي 

ييم دمج المساءلة االجتماعية في عملية المتابعة والتق

للخدمات العامة بهدف تحسين الجودة وضمان العدالة 

.في التوزيع

الخدمات العامة

المقدمة 

اطن بطاقة رأي المو/ استبيـــان تقييـــم المواطنيــن للخدمـــة

ميثــــــاق المواطــــن 

الزائــــر الخفــــي 

لجـــان مراقبـــة وإدارة الخدمــــات 

يا المساءلة االجتماعية والرقابة العامة على قضا

الشأن العام
الرقابة العامة

نظام الشكاوى واالعتراضات

أدوات تكنولوجية   

راديو المجتمع



دة معايير الخدمة الحكومية الجي

المساءلة والتي تستند عليهاما هى المعايير التى يجب ان تتوافر فى الخدمات الحكومية 
؟االجتماعية

كفايةّكافةّالمواردّالمطلوبةّلتقديمّالخدمةّللمجتمعّ: االتاحة. 1

امكانيةّالوصولّ. 2

منّمنظورّمستعملّالخدمةّ: الجودة. 3



لى توصيّات إلنجاح المساءلة االجتماعيّة ع
المستوى المحلّي

مـعةتشـاركيّ بطريقـةالمحلّـيالمسـتوىعلـىاالجتماعيّـةللمسـاءلةاسـتراتيجيّةوضـع

المدنـيوالمجتمـعات/المواطنين

نيّــةوالوطالمحليّــةوالجمعيّــاتالحكوميةالجهاتبيــنوتعــاونشــراكةاتفاقيّــاتإبــرام

والمســاءلةالشــفافيّةلتحقيــقالهادفــة

تائــجنوتقييــموتنفيــذاختيــارمراحــلجميــعفــيالمدنــيوالمجتمــعات/المواطنيــنإشراك

المعتمــدةاألدوات

مــواردالومــعالمحلّــيالواقــعمــعتتــالءمالتــياالجتماعيّــةالمســاءلةأدواتاختيــارحســن

األدواتجــلّ بهــاتتســمالتــيالتقنيّــةللصبغــةنظــراالمتوفّــرةوالبشــريّةالماديّــة

عيّــةاالجتماالمســاءلةالســتراتيجيّةالحكوميةالجهاتفيالعليااالدارةودعــمشراكةضمــان

ضــتاقتكلّمــاوتعديلهــااالجتماعيّـةالمسـاءلةأدواتتنفيـذلتقييـمواضحـةخّطـةوضـع

لمتابعــةلجنــةإحــداثوالمبــادرات،النتائــجنشــرمرحليّــة،تقاريــر)ذلــكالضــرورة

.(المبــادرات

.واتهاوأدبالمساءلةالثقةتعزيزأجلمنوتعميمهاالناجحةاالجتماعيةالمساءلةلنماذجالترويج


