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كلمة بلدیة الخضر .. .

إن العالقــة اإلیجابیــة والمثمــرة بیــن المواطــن والھیئــة المحلیــة تقــوم علــى المكاشــفة والتعــاون علــى 
قاعــدة المواطنــة الصالحــة وفــق ھــدف مشــترك وھو  تحســین الخدمــات و ضمــان الحیــاة الكریمــة 

. للجمیع
ولمــا كان ذلــك صعبــاً دون مســاءلة مجتمعیــة فاعلــة وھادفــة؛ فقــد خطونــا بشــكل حثیــث نحــو تفعیــل 

المســاءلة المجتمعیــة فــي بلدتنــا، وصــوال إلــى الشــراكة الحقیقیــة مــع المواطــن.

ياسر صبيح

رئیس البلدیة الخضر

«بناء قدرات لجان التدقیق المجتمعي في بلدة الخضر»
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مفھوم المساءلة المجتمعیة 

ــتخدمھا  ــي یس ــات الت ــال واآللی ــن أالعم ــعة  م ــة واس ــا مجموع ــى أنھ ــة عل ــاءلة المجتمعی ــرف المس تع
المواطنــون ومنظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل االعــالم وغیــرة مــن أالطــراف الفاعلــة غیــر الحكومیــة 
ــة  ــا وإالجاب ــم إتخاذھ ــرارات ت ــح ق ــام لتوضی ــال الع ــى إدارة الشــأن والم ــة مــن یقومــون عل ــي  مطالب ف
ــوم المســاءلة  ــم توزیعھــا وأدارتھــا. وتق ــة بالمشــاریع أو الخدمــات أو الفــرص التــي ت عــن أســئلة متعلق

ــة. ــة علــى مجموعــة مــن العناصــر تتلخــص فــي الشــفافیة والمشــاركة واالســتجابة والرقاب ۱المجتمعی

١- تعريف املساءلة املجتمعية وفق ورقة سياسات تعزيز املساءلة املجتمعية يف أعامل الهيئات املحلية يف فلسطني.
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تقوم المساءلة المجتمعیة على اربعة ركائز:

الشــفافیة: ویقصــد بھــا شــفافیة الھیئــات المحلیــة فــي نشــر المعلومــات فیمــا یتعلــق بتقدیــم الخدمــات . 1
ــى  ــق الحصــول عل ــام. وح ــال الع ــات وإدارة الم ــات صــرف ونفق ــن عملی ــا م ــب علیھ ــا یترت وم

المعلومــات لمــن یطلبھــا.
ــات، وآراء . 2 ــن احتیاج ــم م ــا لدیھ ــم بم ــالء صوتھ ــن وإع ــراك المواطنی ــا إش ــاركة: یقصــد بھ المش

وبواعــث قلــق مــن ناحیــة ، وتحدیــد أولویاتھــم ومراجعــة وتقییــم أداء الھیئــات المحلیــة مــن ناحیــة 
أخــرى.

االستجابة: تعني مدى استجابة الھیئات المحلیة لحاجات المواطنین ومطالبھم األساسیة.. 3
ــا . 4 ــي تقدمھ ــات الت ــة بالخدم ــات المتعلق ــات والمعلوم ــل العملی ــع وتحلی ــي جم ــل ف ــة: وتتمث المتابع

الھیئــات المحلیــة للمواطنیــن، للتأكــد مــن أن تلــك األعمــال تمــت بطریقــة رشــیدة وفعالــة تتماشــى 
ــة الموجــودة. ــح واالنظم ــن والوائ ــع القوانی م

٢

٣

٢- مؤسسة GIZ ، دليل املساءلة املجتمعية ملنظامت املجتمع الدين والبلديات يف فلسطني.

٣- مؤسسة GIZ ، دليل املساءلة املجتمعية ملنظامت املجتمع الدين والبلديات يف فلسطني.

المساءلة المجتمعیة في فلسطین:

فــي ھــذا االطــار یتعــاون المركــز الفلســطیني لالتصــال والسیاســات التنمویــة مــع برنامــج اإلصــالح فــي 
قطــاع الحكــم المحلــي  LGRP / GIZ لدعــم وتعزیــز دور المواطــن مــن خــالل المســاءلة المجتمعیــة. 

یھــدف ھــذا المحــور الــى تطویــر العالقــة بیــن الھیئــة المحلیــھ والمواطــن مــن خــالل العمــل علــى مأسســة 
ــة  ــز ومأسس ــة سیاســات تعزی ــع ورق ــیاً م ــك تماش ــي وذل ــم المحل ــي قطــاع الحك ــھ ف ــاءلة المجتمعی المس
المســاءلة المجتمعیــة فــي أعمــال الھیئــات المحلیــة التــي تــم تطویرھــا مــن قبــل الفریــق الوطنــي للمســاءلة 
المجتمعیــة والتــي تبنتھــا وزارة الحكــم المحلــي .ھــذا باالضافــة الــى الدلیــل الوطنــي للمســاءلة المجتمعیــة 

فــي فلســطین.



5

ــة  ــتماع وبواب ــات االس ــل جلس ــدة أدوات مث ــتخدم ع ــار تس ــذا االط ــي ھ وف
الھیئــات المحلیــة وبطاقــة التقییــم المجتمعــي التــي تعــزز دور المواطــن فــي 
تطویــر الخدمــات المقدمــة. وتشــجع أیضــا المســاءلة المجتمعیــة المواطنیــن 
علــى تقدیــم تغذیــة راجعــة أو أیــة اقتراحــات بشــأن تطویــر الخدمــة المقدمــة.

لتكــون  ندعــوك  المواطــن  أخــي 
.... بیــا یجا إ

لــن  تنمیــة  عملیــة  أي  إن 
فاعلــة  مشــاركة  دون  تنجــح 
لكــي  مدعــو  وأنــت  منــك 
ــالل  ــن خ ــاركتك م ــزز مش تع
تطبیــق  فــي  المشــاركة 
فــي  المجتمعیــة  المســاءلة 
أن  تمامــا  وثــق   .. بلدنــا 
صوتــك مســموع ، أن الجمیــع 
ــم إعــالء  ــى أن یت حریــص عل
یعتبــر  المواطــن،  صــوت 
ــو  ــات ھ ــین الخدم ــدف تحس ھ
القاعــدة المشــتركة التــي نلتقــي 
علیھــا فــي الھیئــة المحلیــة مــع 

المواطــن.

فجمیعنا نرید...

كھرباء منتظمة

ومیاه نظیفة بال انقطاع
 

وطرق معبدة بال حفر

وأرصفة بال تعدیات

وھذا لن یتحقق بكفاءة 
وفاعلیة إال إذا انخرط 

المواطن والبلدیة على قاعدة 
المساءلة المجتمعیة الھادفة 

للتنمیة والتطویر.
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فلســطني - اخلـلـيل - عـني ســارة  - عمـارة االسـراء - الطـابـق 5
 Palestine \ Hebron \  Ain Sarah St  Alisra’ Building / 5th floor

T e l f a x  :  0 0 9 7 2 - 2 - 2 2 9 9 6 7 8  : كس تلفا
Mobile: 00972-59-9-962462 / 00972-59-9-874444 :جوال

 E-mail: Info@pccds.com  / pccds@pccds.com :البريد االلكتروني 
website: www.pccds.com

المركــز الفلســطیني لإلتصــال و السیاســات التنمویــة 
:( PCCDS )

یعمــل المركــز الفلســطیني لالتصــال و السیاســات 
تعزیــز  علــى  طویلــة  ســنوات  ومنــذ  التنمویــة 
ــي  ــم المحل ــاع الحك ــي قط ــة ف ــاءلة المجتمعی المس
وذلــك بالتعــاون مــع برنامــج اإلصــالح فــي قطــاع 
الحكــم المحلــي LGRP-GIZ. یتــم ذلــك مــن 
ــب، تشــكیل لجــان مســاءلة  ــة والتدری خــالل التھیئ
ــدى  ــار إح ــم اختی ــدة الخضــر، ث ــي بل ــة ف مجتمعی
أدوات المســاءلة المجتمعیــة وتطبیقھــا علــى قضیــة 
یختارھــا المجتمــع المحلــي. باالضافــة الــى تطویــر 
آلیــات لمأسســتھا اســتنادا الــى الدلیــل الوطنــي 
ألدوات المســاءلة المجتمعیــة فــي فلســطین الصــادر 

ــة . ــاءلة المجتمعی ــي للمس ــق الوطن ــن الفری ع
وأســھمت المســاءلة المجتمعیــة فــي تطویــر اآللیات 
التــي یســتخدمھا المواطــن فــي تقییــم وتطویــر 
ــتویات الرضــا  ــع مس ــا ورف ــي یتلقاھ ــات الت الخدم

ــات. ــي الخدم ــي ومتلق ــن مقدم بی

برنامج  اإلصالح في قطاع الحكم المحلي
:  (LGRP-GIZ)

 
یقــوم  البرنامــج الــذي تنفــذه (GIZ) بتفویــض مــن 
ــة  ــة للتعــاون اإلقتصــادي والتنمی ــوزارة االتحادی ال
ــن  ــة م ــات المحلی ــم  الھیئ ــة (BMZ) بدع األلمانی
أجــل توفیــر خدمــات أفضــل للمواطنیــن. ولتحقیــق 
ذلــك  یضــم البرنامــج  أربعــة محــاور رئیســیة 
وھــي: تعزیــز المســاءلة المجتمعیــة فــي قطــاع 
الحكــم المحلــي وتطویــر آلیــات التخطیــط فــي 
ــؤولیات  ــد  األدوار والمس ــة وتحدی ــات المحلی الھیئ
المركزیــة  والحكومــة  المحلیــة  الھیئــات  فــي 
ــة  ــات المحلی ــز حصــول الھیئ ــى تعزی ــة إل باإلضاف

ــة . ــرادات إضافی ــى إی عل

ــن  ــض م ــذه (GIZ) بتفوی ــذي تنف ــي ال ــم المحل ــاع الحك ــي قط ــج اإلصــالح ف ــن برنام ــم م بدع
.(BMZ) الــوزارة االتحادیــة للتعــاون االقتصــادي والتنمیــة األلمانیــة

ــي  ــة ف ــك المحلی ــا لھیئت ــن عون ــي المواطــن ، ك أخ
الوصــول إلــى أداء أفضــل بالشــراكة والتعــاون 
المســاءلة  إطــار  فــي  الصالحــة  والمواطنــة 

. لمجتمعیــة. ا


