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 التنمية نتائج تحسين أجل من المواطن مشاركة

 الدولي البنك مجموعة عمليات في المواطن مشاركة إلدراج االستراتيجي اإلطار

 تصورات مذكرة

I. والدوافع السياق 
 

وتمثل اتجاهات خارجية عديدة الدافع وراء زيادة التركيز على  تزداد مشاركة المواطن زخما بين العاملين في مجال التنمية. .1

 إشراك المواطن في عملية التنمية.
 

زاد التركيز على فعالية التنمية نتيجة لتسارع وتيرة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق األهداف  تجديد التركيز على آثار ونتائج التنمية. .2

 طاع الخاص لتوفير التمويل للتنمية.، وتراجع المساعدات اإلنمائية الرسمية، وزيادة االعتماد على الق2112اإلنمائية لأللفية بحلول عام 
وتشدد الحكومات وأصحاب المصلحة على قيمة المال وباتوا يفحصون نتائج اإلجراءات التدخلية اإلنمائية وآثارها بدقة أكبر مما 

على مستوى  وتستجيب المؤسسات اإلنمائية لذلك بتجديد تركيزها على اإلدارة من أجل النتائج سواء على المستوى المؤسسي أو سبق.

وتزيد الشركات الخاصة من تركيزها على إنتاج قيمة مشتركة عن طريق وضع استراتيجيات  البرامج والمشاريع واالستثمارات.

ألنشطة أعمال مربحة تحقق منفعة اجتماعية ملموسة من بينها أساليب القياس التي تربط بين النتائج االجتماعية والتجارية.
1
 

اع الخاص على اإلسهام في تحقيق أهداف التنميةوتأثرت أيضا قدرة القط
2

بازدياد قدرته على التعبير عن رأيه في قرارات  

 الحكومة المؤثرة على بيئة األعمال والمشاركة في وضع هذه القرارات. 
 

ائج التنمية في وتظهر دالئل ناشئة أن مشاركة المواطن، ومن بينها المعلومات التقييمية من المستفيدين، يمكن أن تحّسن من نت .3

ظل الظروف المالئمة وذلك عن طريق تحسين استهداف اإلجراءات التدخلية اإلنمائية وتحسين متابعة أداء الحكومة والقطاع 

وقد أظهرت تحليالت األثر ودراسات الحالة أن مشاركة المواطن تحقق أثرا إيجابيا  الخاص سواء من منظور القطاع العام أو الخاص.

نمية في مجال تقديم الخدمات، واإلدارة المالية العامة كزيادة الشفافية المالية وتحسين جمع الحصيلة الضريبية وإدراج خيارات على نتائج الت

المواطنين في الموازنات البلدية والقطاعية والوطنية، وكذلك االحتواء االجتماعي، وفي بعض الحاالت على الحد من الفقر المدقع.
عالوة  3

ن أن تؤدي إجراءات مشاركة المواطن في ظل الظروف المالئمة إلى تحسين القرارات المتعلقة بالسياسات وتنفيذ على ذلك، يمك

السياسات بشكل أقل كلفة وأكثر استدامة.
4

وفي هذا الصدد، يمكن أن تشوه القيود على المعلومات من حوافز تقديم خدمات  

اجتماعية للفقراء.
5

مات واالتصال الجديدة تسهيل التفاعل بين المواطن ومقدمي الخدمات فمن شأن نشر تكنولوجيا المعلو 

فنتائج مشاركة المواطن ترتبط  في الوقت ذاته، ليس من الضروري أن تؤدي كل مشاركة من المواطنين إلى نتائج إيجابية. والحكومة.

ي وبيئة اإلدارة العامة؛ وقدرات الحكومة بالسياق المحدد الواردة فيه وتعتمد على عوامل مثل االقتصاد السياسي للبلد المعن

والقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة والرد على المعلومات التقييمية؛ والعوامل الثقافية، وثقة المواطن في حكومته، وذلك 

 على سبيل المثال ال الحصر.
6

 
 

قتصادية الحديثة على أن النمو االقتصادي تؤكد األدبيات اال ضرورة االحتواء وتنامي الطلب على مشاركة المواطن في التنمية. .4

وقد أدرك المنتدى  وحده ال يؤدي إلى الحد من الفقر والتباينات، وقد دفع ذلك إلى التركيز مجددا على االحتواء والرخاء المشترك.

دي الرئيسي مطالبا بإيجاد أشكال ( أن الفقر والتباينات مازاال يمثالن التح2111الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة في بوسان )

ويقوم أسلوب التفكير الجديد  جديدة من التعاون في التنمية بين الدول والقائمين على أنشطة التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

على مبدأ "عدم ترك أحد وراءنا". 2112المعني بإطار التنمية ما بعد عام 
العام والخاص على إن إشراك المواطن من جانب القطاع  7

السواء، وفي مختلف فئات المجتمع بما فيها منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية والمنظمات الشبابية غير الرسمية 

                                                           
1
  Porter et al. (2011). 

2
وكذلك عبر إنشاء  يمكن أن يسهم القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية عبر الطريقة التقليدية وهي توفير فرص العمل وتوفير السلع والخدمات  

 القيمة المشتركة.
3
  Gaventa and Barrett (2010), World Bank (2013) and Wong (2012). 

4
  Irvin and Stansbury (2004) and Rocha, Menocal and Sharma (2008) . 

5
  Keefer and Khemani (2005) and Reinikka and Svensson (2005). 

6
  O’ Meally (2013). 

7
  United Nations (2013). 
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والفئات الضعيفة والمهمشة، يمكن أن يساعد على تحسين تصميم اإلجراءات التدخلية اإلنمائية واستهدافها وتنفيذها وذلك للوفاء 

عالوة على ذلك، يستطيع المواطن الذي يشعر بالرضاء ويشارك في تنمية مجتمعه أن يمنع  أشد فئات المجتمع فقرا وتهميشا.باحتياجات 

وإلى جانب ذلك فإن منظمات المجتمع المدني  الصراع ويسهّل من االستقرار السياسي وهما شرطان الزمان للنمو والحد من الفقر.

  ر معها وإشراكها في تصميم اإلجراءات التدخلية اإلنمائية ومتابعتها.تطالب بشكل متنام بأن يتم التشاو

 

II. المواطن إشراك في الدولي البنك أسلوب 
 

، إطارا لتحقيق 2113تحدد استراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة، التي اعتمدها المحافظون في االجتماعات السنوية  .2

ع القطاعين العام والخاص وبين هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك التوافق بين جميع اإلجراءات التدخلية للبنك م

ويتطلب مساندة التقدم على مستوى  ويستتبع االحتواء تمكين المواطن من المشاركة في عملية التنمية. بصورة مستدامة وشاملة.

الدولي، وذلك بالتحول من أسلوب تفكير مشاريع  البلدان نحو تحقيق الهدفين شكال جديدا من إشراك المواطن من جانب البنك

القطاع العام بالبنك الدولي ومشاريع القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية إلى ثقافة الحلول اإلنمائية المتكاملة على المستوى 

وتسهيل تبادل المعارف داخليا وتهدف عملية التغيير التي تساند تطبيق استراتيجية البنك إلى تدعيم التركيز على النتائج  القطري.

وخارجيا، وإحداث مشاركات تحّولية )البناء على أوجه التضافر بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية 

  لضمان االستثمار( واالنتقال إلى ثقافة تحّمل المخاطر على أساس قرارات مستنيرة.
 

تطور أسلوب البنك الدولي في المشاركة مع المواطنين خالل العقد  دا على البنك الدولي.المشاركة مع المواطنين ليست مجاال جدي .6

  الماضي.

 

  ألول مرة على أهمية تمكين الموطن من المشاركة في صنع السياسات ومتابعة تقديم  2114شدد تقرير التنمية في العالم

  الخدمات.
إلى زيادة إدراج إجراءات الشفافية والمساءة والمشاركة  2117دعت استراتيجية اإلدارة العامة ومكافحة الفساد 

في مشاريع البنك الدولي مشددة على أهمية بناء قدرات األطراف األخرى خالف الدولة مثل منظمات المجتمع 

  المدني والبرلمانات واإلعالم.

  إلى أن أعمال البنك  2112أشارت مذكرة التوجيه بشأن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين مع البنك الدولي

الدولي مع منظمات المجتمع المدني غالبا ما تمثل مصدرا لحلول مبتكرة الحتياجات البلد المعني وتحدياته 

  اإلنمائية.

  عالوة على ذلك، تم  أهمية االحتواء والحكم المفتوح. 2112أبرز تحديث استراتيجية اإلدارة العامة ومكافحة الفساد في

لمية للمساءلة االجتماعية لتوفير منح تستخدم ألغراض تدعيم قدرات منظمات المجتمع المدني تدشين الشراكة العا

  في مبادرات المساءلة االجتماعية بوصفها طرفا ثالثا للمتابعة والرصد.

 م البنك الدولي صاحب أكبر عدد من مبادرات البيانات المفتوحة والحكومة المفتوحة، حيث يستفيد من التوسع في استخدا

تكنولوجيا المعلومات واالتصال تمشيا مع تنامي اإلدراك والدالئل على أن الحصول على المعلومات أمر أساسي لكنه ليس 

ومازال هناك أعمال ينبغي القيام بها لتدعيم  شرطا كافيا لتحسين مشاركة المواطن في اإلجراءات التدخلية اإلنمائية.

ن من استخدام البيانات المفتوحة ويشارك في مبادرات الحكومة قدرات جانب الطلب، وذلك كي يتمكن المواط

  المفتوحة للمساهمة في تحسين نتائج التنمية.

  إضافة إلى ذلك، التشاور مع المواطنين والمتضررين من المشاريع هو جزء من سياسات البنك إلدارة األثر

 مليات مساندة الموازنة. البيئي واالجتماعي وكذلك إعداد استراتيجيات المساعدة القطرية وع

  وتتشاور مؤسسة التمويل الدولية عادة مع المجتمعات المحلية والشعوب األصلية التي يحتمل أن تتأثر باستثماراتها

عالوة على ذلك، تساند المؤسسة  وخدماتها االستشارية وذلك عبر آليات تحدد بوضوح في معايير األداء الخاصة بها.

 لية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الشركات والمجتمعات المح

وتجرب المؤسسة أيضا بعدين إضافيين  إدارة آليات التشاور وبناء قدراتها الستخدام عائدات النفط والغاز والتعدين.

( معلومات تقييمية من الموردين/المستهلكين للشركات التجارية، والتي تمثل موضوع عمل 1) لمشاركة المواطن:

الشركات المتعاملة معها باستخدام مدى رضاء المستهلك وغير ذلك من أساليب التقييم السريع  المؤسسة مع

( في مسائل تتراوح من القدرة التنافسية إلى االبتكار واالستدامة، تتوسع 2المبتكرة وتقنيات قياس النتائج، و)

طنين/المجتمعات المحلية عبر المؤسسة اآلن في منابر الحوار بين القطاع العام والخاص بحيث تشمل الموا
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مشاركة ممثلين عنهم والتعبير عن رأيهم في مناقشات ثنائية مع الشركات وحوارات ثالثية تتضمن الحكومة 

والشركة والمواطن.
8

 

 

ويستتبع ذلك النظر إلى ما يتجاوز الجهات التي  إشراك المواطن يتصدر تركيز البنك الدولي على نتائج إجراءاته التدخلية. .7

عامل مباشرة مع البنك الدولي، وهي الحكومات أو القطاع الخاص، ليتضمن المواطن بالنسبة للقطاع العام والمستهلك/المورد تت

بزيادة المعلومات التقييمية من  2113وفي إطار هذا األسلوب الجديد، التزم الرئيس كيم في االجتماعات السنوية  بالنسبة للقطاع الخاص.

ويمكن أن تساند مشاركة المواطن، بما في ذلك  في المائة من المشاريع مع تحديد المستفيدين تحديدا واضحا. 111المستفيدين لتشمل 

المعلومات التقييمية من المستفيدين، نهج البنك الدولي إزاء الحلول اإلنمائية في هذه المشاركة حيث يمكن أن تحقق أكبر أثر، 

 ي تتيح التعلم من التنفيذ وإجراء ما يلزم من تصحيح في منتصف المسار. إضافة إلى إدراج المعلومات التقييمية الت
 

 

 

 

 

III.  ،الدولي البنك عمليات في المواطن مشاركة إدراج ونهج والتعريفات، األهداف 

 

الهدف من اإلطار االستراتيجي هو إدراج مشاركة المواطن في السياسات والبرامج والمشاريع  أهداف اإلطار االستراتيجي. .8

 –في نطاق هذه العمليات  –عمال المعرفية التي تساندها مجموعة البنك الدولي، وذلك بغرض تحسين نتائج التنمية، وتسهم واأل

وسيتم قياس مدى التقدم تجاه تحقيق هذا الهدف  في بناء أنظمة وطنية مستدامة لمشاركة المواطن مع حكومته ومع القطاع الخاص.

ومن النتائج الوسيطة المستهدفة لإلطار االستراتيجي إدراج  في أطر نتائج البرامج أو المشاريع.باستخدام مؤشرات مقترح إدراجها 

  في المائة من المعلومات التقييمية في مشاريع البنك الدولي مع تحديد المستهدفين تحديدا واضحا )مباشرا(. 111

 

 ة للمواطن والمستفيد، وسيقيم مدى إمكانية تطبيقها مع التنفيذ:سيستخدم اإلطار االستراتيجي التعريفات المقترحة التالي التعاريف. .2

 

 من المعروف أن المواطن هو العميل النهائي لإلجراءات النهائية من جانب الحكومة و/أو المؤسسات اإلنمائية والقطاع الخاص في أي بلد. .11
ثل المنظمات المجتمعية والجمعيات النسائية ويمكن أن يعمل المواطنون كأفراد أو ينظمون أنفسهم في اتحادات أو منظمات، م

وبوسع منظمات المجتمع المدني أن تمثل المواطنين وتتضمن منظمات خارج القطاع العام أو  وجماعات الشعوب األصلية.

ة القطاع الربحي مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والمنظمات الدينية واألكاديميين والرابطات ومعاهد تنمي

  السياسات والبحوث.

 

 مباشرا ومن المتوقع أن يفيدهم. يُعرف المستفيدون بأنهم مجموعة فرعية من المواطنين يستهدفهم مشروع إنمائي معين استهدافا .11
ن وفي سياق عمليات ممولة من البنك الدولي، فمن المفهوم أن المستفيدين من مشروع ما والمحددين تحديدا واضحا هم مواطنون سيستفيدو

مباشرة من برنامج أو مشروع للبنك الدولي )مثال، أطفال سيستفيدون من برنامج للتحصين، أو أسر ستحصل على وصالت مياه شرب 

وحين أن أغلبية هذه المشاريع تقدم عبر تمويل لبرامج استثمارية معينة، فإن الهدف الذي أعلنه رئيس البنك الدولي  جديدة(.

في المائة من المستفيدين الحقيقيين سيتم رصده باستخدام آليات  111عن مشاريع البنك من  بالحصول على معلومات تقييمية

معلومات المستفيدين في قروض البرامج االستثمارية.
9
  

 

وسيتضمن نطاق اإلطار االستراتيجي إلدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي جميع أنواع التفاعالت بين المواطن  .12

( بقدر ما تكون ذات 1كومة والمؤسسات اإلنمائية والقطاع الخاص من جانب آخر )كما هو موضح في الشكل من جانب والح

 صلة بحوارات السياسات والبرامج والمشاريع واألعمال المعرفية التي يساندها البنك.
 

 

                                                           
8
  IFC (2007). 

9
 قروض المؤسسات المالية الوسيطة ليست واردة هنا حيث أن البنك ال يستطيع تحديد المستفيد النهائي.  
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اع الخاص في اإلجراءات التدخلية . األدوار المختلفة للمواطنين مقابل أدوار الحكومة والمؤسسات اإلنمائية والقط1الشكل 

 اإلنمائية

 

 

 

 سياسة العمليات والخدمات القطرية المصدر:
 

ت فيما يتعلق بالحكومة والمؤسسات اإلنمائية، فإن المواطن هو المتلقي للخدمات الحكومية والمستفيد المباشر أو غير المباشر من اإلجراءا .13

يمكن أن يتصرف المواطن بشكل مستقل، بحيث يقوم بدور الطرف الثالث القائم بالتقييم  عالوة على ذلك، التدخلية للمؤسسات اإلنمائية.

ويمكن للتفاعالت مع المواطنين أن تساعد على تحسين االستهداف  للحكومة وخدمات المؤسسات اإلنمائية واالستثمارات والسياسات.

السلع والخدمات وانتظامها، وفعالية آليات التظلم، وكفاءة  في اإلجراءات التدخلية اإلنمائية، وزيادة رضاء المواطنين، وجودة

 وشفافية المشتريات أو مخصصات الموازنة.
 

يقوم القطاع الخاص بصورة متزايدة بتوفير السلع والخدمات للمواطنين )مثال، الوصول إلى األسواق والحصول على المياه  .14

ن يكون مسؤوال أمام المواطن فيما يتعلق بجودة ما يقدمه من سلع والصرف الصحي( واستغالل الموارد الطبيعية؛ ولذلك يجب أ

ويمكن أن يقدم المواطن، بوصفه مستهلكا أو موردا، معلومات مفيدة للشركات وهو ما قد  وخدمات ووظائف وكذلك االهتمام بالبيئة.

ية عن سياسات الحكومة التي تشكل بيئة األعمال ويمكن للمواطن أيضا أن يقدم معلومات تقييم يثري قرارات الشركات ويؤثر على الربحية.

وفي النهاية، يمكن أن يقوم المواطن بدور المقيم المستقل لخدمات القطاع الخاص ما يحّسن من  وتوفير فرص العمل واالستثمارات.

 جودة السلع والخدمات التي تقدمها الشركات.
  

ها تفاعل من اتجاهين بين المواطن وحكومته أو القطاع الخاص في نطاق في سياق اإلطار االستراتيجي، تُعرف مشاركة المواطن بأن .12

اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي )حوار السياسات والبرامج والمشاريع واألعمال المعرفية( ما يمنح المواطن نصيبا من عملية 

ويتضمن نطاق مشاركة المواطن ما يلي:  اءات التدخلية.صنع القرار وذلك بهدف تحسين النتائج اإلنمائية الوسيطة والنهائية لإلجر

ويعد الحصول على المعلومات شرطا ضروريا للتمكين، وهو ليس  (.2المشاورات، والتعاون/التنسيق، والتمكين )انظر الشكل 

ولذلك  أحادي االتجاه. بديال لنجاح مشاركة المواطن في اإلجراءات التدخلية اإلنمائية للبنك الدولي حيث إنه يتضمن عادة تفاعال

ويعد الرد على المعلومات التقييمية، أي خلق شكل من  فإن أنشطة المعلومات ورفع الوعي ال ينطبق عليها شرط مشاركة المواطن.

التفاعل المزدوج االتجاه الذي يتيح تعقيبا واضحا على اآلراء والمالحظات من جانب المواطن، أمرا ضروريا لتحقيق توقعات 

بإحداث تغيير بسبب مشاركته، واستخدام هذه اآلراء والمعلومات في تسهيل تحسين نتائج التنمية وتبرير تكلفة مشاركة  المواطن

  المواطن.
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تشير إلى التشاور والتعاون مع المستفيدين اآلراء والمالحظات من المستفيدين وكمجموعة فرعية لمشاركة المواطن، فإن  .16

ويجب تسجيل المعلومات واآلراء  حديدا واضحا، وذلك خالل إعداد المشروع وتنفيذه وتقييمه.مباشرة من المشروع والمحددين ت

يق التقييمية التي تُقدم خالل المشاورات )أي أثناء مجموعات النقاش المركز، واالستبيانات، مثال( وخالل التعاون )أي أثناء عمليات التدق

ن، والعملية التشاركية إلعداد الميزانية، مثال(، ويجب الرد عليها وإدراجها في تصميم االجتماعي، وهيئة محلفين من المواطنين المواطني

ويمكن تتبع تنفيذ إجراءات المعلومات التقييمية من المستفيدين عبر  المشروع وتنفيذه حيثما يتسنى لها أن تحّسن من نتائج المشروع.

 ريق استخدام مؤشرات نتائج المشروع حسب االقتضاء.استخدام مؤشرات النتائج الوسيطة والنتائج المتوقعة عن ط
 

 

 . أبعاد مشاركة المواطن2الشكل 

 
  البنك الدولي. المصدر:

 

وهي تتضمن آليات التشاور والمعلومات التقييمية التقليدية مثل مجموعات النقاش  يوجد عدد من اآلليات إلشراك المواطن. األدوات. .17

وآليات التشاركية مثل بطاقات التقييم المجتمعية والعمليات التشاركية للتخطيط وإعداد المركز واستبيانات مستوى الرضاء، 

عالوة على ذلك، فإن آليات متابعة الطرف  الميزانية، وآليات يقودها المواطنون مثل اإلدارة المجتمعية أو لجان إدارة المستخدمين.

 2ويتضمن المرفق  راء المواطنين أو استبيانات تتبع مسار اإلنفاق العام.الثالث تتضمن عمليات التدقيق المجتمعي وبطاقات استقصاء آ

ويصاحب اإلطار االستراتيجي توجيهات من خبراء البنك الدولي بشأن كيفية  عرضا عاما ألكثر آليات مشاركة المواطن شيوعا.

 اختيار اآلليات المالئمة إلشراك المواطن بأسلوب يحدده السياق.
 

ي تكنولوجيا المعلومات واالتصال فرصا أخرى إلشراك المواطن، من بينها فرص زيادة التواصل والحد من تكلفة تتيح المبتكرات ف .18

وسيحلل اإلطار االستراتيجي الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مشاركة  المشاركة.

باإلنترنت، والمعرفة بالكمبيوتر(، وتحت  تغطية الهاتف المحمول، وقدرة االتصالالمواطن، وما الشروط المسبقة الالزمة )مثل 

  أي ظروف يوصى باستخدامها.
 

سيقترح اإلطار االستراتيجي أسلوب شراكة تدريجيا محدد السياق ويركز  أسلوب إدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي. .12

 ي عمليات البنك الدولي.على النتائج وذلك إلدراج مشاركة المواطن ف

 

a. :تظهر أدلة متزايدة محدد السياق
10

أن نجاح مشاركة المواطن يتطلب أسلوبا محدد السياق وكذلك قدرات كافية لجميع  

عالوة على ذلك، فإن مشاركة المواطن ال تتم  األطراف المعنية )المواطنين، الحكومة، المانحين، القطاع الخاص(.

ويجب أن تتيح  يع الموارد والوقت والجهد على تصميم آليات المشاركة المالئمة وتنفيذها.فهي تتطلب توز بدون تكلفة.

الحكومة للمواطن المعلومات ذات الصلة بشكل يمكن الحصول عليه وبصورة مفهومة، وبناء القدرات واألنظمة 

                                                           
10

  Fox (2007), Joshi (2013) and O’Meally (2013). 
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مواطن الحد األدنى من المهارات ويجب أن يكون لدى ال لتقديم الردود المناسبة على المعلومات التقييمية من المواطن.

ولهذه األسباب  ويجب أن يستثمر أيضا الوقت في المشاركة التي تبعده عن مهام إنتاجية أخرى. الالزمة للمشاركة.

وسيوصي بإدراج  جميعا، يعتمد اإلطار االستراتيجي أسلوبا محدد السياق لمشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي.

إضافة إلى ذلك، سيبني اإلطار  عمليات البنك الدولي حيثما يكون لها إمكانية تحسين نتائج التنمية.مشاركة المواطن في 

االستراتيجي على نقاط دخول لمشاركة المواطن من سياسات البنك الحالية )مثل استراتيجية المساعدة 

معايير أداء مؤسسة التمويل ومشاورات السياسات الوقائية، وآليات التظلم، وإطار الشراكة القطرية القطرية/

  الدولية(.

 

b. :يفهم اإلطار االستراتيجي مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي بوصفها وسيلة للمساهمة  يركز على النتائج

ويستتبع هذا األسلوب الذي يركز على النتائج فهما  في تحسين نتائج التنمية ولذلك يعتمد أسلوبا يركز على النتائج.

نتائج لمشاركة المواطن في مختلف مجاالت النتائج مثل تقديم الخدمات واإلدارة المالية العامة وإدارة الموارد لسالسل ال

ولكل من هذه السالسل، سيعد اإلطار االستراتيجي وتوجيهات  الطبيعية واالحتواء االجتماعي ونظام اإلدارة العامة.

ووثائق التقييم  CPFsمكن استخدامها في أطر النتائج )مثال خبراء البنك الدولي مؤشرات للنتائج الوسيطة التي ي

  المستبق وكذلك اإلبالغ عن مدى التقدم في تنفيذ مشاركة المواطن في تقارير وضع التنفيذ وتقارير إنجاز التنفيذ.

 

c. :البنك سيقترح اإلطار االستراتيجي أسلوبا تدريجيا إلدراج مشاركة المواطن في عمليات  تدريجي وقابل للتوسع

وسيبني اإلطار االستراتيجي  الدولي، وذلك نظرا لطبيعتها المعقدة وما تتطلبه من وقت لبناء القدرات المالئمة.

على األدلة المجمعة والدروس المستفادة من الدراسات الحالية الداخلية والخارجية وكذلك على عمليات التقييم 

عالوة على ذلك، سيتم بحث اإلطار  ر في منطقة أفريقيا.وتحليل األث التنمية االجتماعيةالمستمرة: دراسة 

االستراتيجي بالتفصيل وبتعاون وثيق مع التجارب الممتدة إلدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي، ما 

  يسمح بالتعلم اآلني من العمليات التجريبية القائمة.
 

d. .اكة في تصميم وتنفيذ وتمويل مشاركة المواطن في عمليات البنك سيتخذ اإلطار االستراتيجي أسلوب الشر عالقات الشراكة

وسيعتمد اإلطار االستراتيجي في شرحه التفصيلي على خبرات أصحاب المصلحة الخارجيين، مثل منظمات  الدولي.

ية المحتملة كما أن اإلطار االستراتيجي سيحلل الموارد التمويل المجتمع المدني واألكاديميين والحكومات والقطاع الخاص.

وخالل  إلدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي بما في ذلك ميزانية البنك والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص.

مرحلة التنفيذ، سيشجع اإلطار االستراتيجي على التعاون في عمليات البنك الدولي مع مجموعة واسعة من 

ما في ذلك الحكومات وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني أصحاب المصلحة المعنيين في مجال التنمية، ب

 والقطاع الخاص.
 

IV. الدولي البنك عمليات في المواطن لمشاركة ومستقبلية قائمة دخول نقاط 
 

سيعرض اإلطار االستراتيجي إلدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي نقاط دخول إلزامية )تستند إلى السياسات  .21

وطوعية محددة السياق عبر نطاق مشاركات البنك بما في ذلك االستراتيجيات وبرامج العمليات والمشاريع والخدمات القائمة( 

أدناه عرضا عاما  1ويتضمن الجدول  المعرفية واالستشارية، وعبر دورة المشاركة/المشروع )اإلعداد، والتنفيذ، والتقييم(.

 لنقاط الدخول هذه.
 

ط الدخول اإللزامية واإلضافية المحتملة المحددة السياق لمشاركة المواطن في عمليات البنك . عرض عام لنقا1الجدول 

 الدولي
 

 نقاط دخول إضافية محتملة لمشاركة المواطن نقاط إلزامية لمشاركة المواطن األداة

   البنك الدولي

الدراسة التشخيصية 

 القطرية الممنهجة 

 اركة المواطنتحليل لألنظمة الوطنية لمش  ال ينطبق

  تحديد مجاالت حيث يمكن أن يكون

 لمشاركة المواطن أقوى أثر على التنمية

  التعاون مع منظمات المجتمع المدني
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واألكاديميين ومراكز البحوث المحلية 

 لوضع دراسة تشخيصية قطرية ممنهجة

  التشاور مع المواطنين خالل/بعد إعداد

  الدراسة التشخيصية القطرية الممنهجة

راتيجية است

الشراكة/المساعدة 

 31القطرية )حتى 

يونيو/حزيران(/إطار 

 1الشراكة القطرية )من 

 (2114يوليو/تموز 

  مشاورات مع أصحاب المصلحة

يجري  - 2.11)إجراءات البنك 

 تحديثها(

  مشاركة المواطن )مثال، االستبيانات( قبل

بحث إطار الشراكة القطرية لفهم مطالب 

بإجراءات البنك المواطنين فيما يتعلق 

 التدخلية 

  إدراج مشاركة المواطن حينما تعمل على

 تحسين األثر

 مشاركة المواطن  استخدام مؤشرات نتائج

 في إطار نتائج إطار الشراكة القطرية

  مشاركة المواطن في مراجعة األداء والتعلم 

  مشاركة المواطن في مراجعة األداء والتعلم 

حوار 

 السياسات/اإلصالحات 

مشاركة المواطن خالل اإلعداد والتنفيذ   نطبقال ي

 والتقييم

استبيانات الجهة المتعاملة يمكن أن تتضمن   ال ينطبق  منتجات معرفية

 مشاركة المواطن

  مشاركة المواطن في اإلعداد والتنفيذ

 والتقييم

عمليات تستند إلى 

 السياسات

  قروض سياسات التنمية )سياسة

وصف  (:8.61العمليات 

ات القطرية للمشاورات الترتيب

 والمشاركة في العملية والنتائج

 :تدابير  قروض سياسات التنمية

 مسبقة/محفزات تتعلق بمشاركة المواطن

 مشاركة المواطن في التقييم 
 

تمويل البرامج من أجل النتائج   البرامج

)سياسة العمليات/إجراءات البنك 

مشاورات يقودها البنك  (:2.11

أن تقييم مع أصحاب المصلحة بش

األنظمة البيئية واالجتماعية، 

مشاورات الشعوب األصلية )إذا 

  تضررت(

 :مشاركة  تمويل البرامج من أجل النتائج

 المواطن في اإلعداد والتنفيذ والتقييم

مشاورات تقييم األثر   المشروعات 

البيئي/خطة اإلدارة البيئة 

واالجتماعية )سياسة العمليات 

4.11) 

 قسرية:إعادة التوطين ال 
المشاورات وآليات التظلم 

 (4.12)سياسة العمليات 

 :المشاورات  الشعوب األصلية

( وآليات 4.11)سياسة العمليات 

 التظلم إذا اقتضى األمر

  مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات

 المجتمعات المحلية

 متابعة من جانب طرف ثالث 

 مساعدة فنية لمشاركة المواطن 

 فيدين في إعداد معلومات تقييمية للمست

 المشاريع وتنفيذها وتقييمها
 

الشراكة العالمية من أجل المساءلة   ال ينطبق المنح

 االجتماعية

 صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم 

  صندوق التنمية المؤسسية 

 برنامج تسهيالت منح التنمية 



ة | 8 ح ف ص  
 

   مؤسسة التمويل الدولية

استراتيجيات وعمليات 

 يةمؤسسة التمويل الدول

  مشاورات مع المجتمعات

 (2المحلية المتضررة )المعيار 

  مشاورات مع الشعوب األصلية

 (7)المعيار 

  مشاركة المواطن في استراتيجيات

 وعمليات قطاعية وإقليمية

  مشاركة المواطن في الحوار بين القطاع

 العام والخاص

  مشاركة المواطن في أنظمة نتائج القيمة

 المشتركة
 

 

V. معالجتها الواجب والقضايا اشئةالن االتجاهات 

 

 ئج.تظهر البحوث الحديثة أن الشفافية ال تؤدي تلقائيا إلى تحسين المشاركة، والمشاركة ال تؤدي تلقائيا إلى زيادة المساءلة وتحسين النتا  .21
ن أن نفهم الظروف التي يمكن ولذلك فمن األهمية بمكا فاالنتقال من جانب إلى اآلخر في هذه "القناة" يتطلب شروطا متزايدة الصرامة.

وضمن هذا اإلطار االستراتيجي،  في ظلها لمشاركة المواطن أن تسهل من األثر اإلنمائي، والتي ترتبط عادة بالسياق العام.

تجري عملية تقييم بهدف استخالص الدروس من عمليات البنك الدولي القائمة فيما يتعلق بأنواع مشاركة المواطن التي تنجح 

نجح وسبب نجاحها وإلثراء اإلطار االستراتيجي من حيث كيفية التنفيذ الناجح ألسلوب مشاركة المواطن الذي يركز على وأين ت

 ولهذا الغرض، تجري أيضا مراجعة تحليل األثر لمشاركة المواطن. النتائج.
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 . قناة الشفافية والمشاركة والمساءلة والنتائج3الشكل 

 

 Khagram, de Renzio and Fung (2013)استنادا إلى 

أسفرت مشاورات مع جميع إدارات البنك الدولي العاملة على أنشطة مشاركة المواطن .22
11

وعلى اإلشارات المبكرة من عملية  

 التقييم الجارية واألدلة الناشئة عن تحديد عدة مسائل سيسعى اإلطار االستراتيجي إلى معالجتها:

 

 إلطار االستراتيجي: مسائل ناشئة وكيف سيعالجها ا2الجدول 

 كيف سيعالج اإلطار االستراتيجي هذه المسألة المسألة الناشئة

غياب التحديد المؤسسي لمشاركة المواطن في مختلف 

إدارات البنك الدولي قد يخلق تركيزا غير مالئم على 

أنشطة الشفافية والمعلومات بدال من مشاركة المواطن 

والتمكين(  ذات االتجاهين )المشاورات، والتعاون،

  (.3لتحسين نتائج التنمية )قارن الشكل 

تقترح مذكرة المفاهيم هذه تعريف البنك لمشاركة المواطن استنادا إلى 

سيستكمل  مستوى التفاعل مع المواطنين ومشاركتهم في عملية صنع القرار.

اإلطار االستراتيجي التعريف استنادا إلى نتائج عملية التقييم الجارية 

 ت األخرى.والمشاورا

فرص مشاركة المواطن ترتبط بشدة بالسياق المحدد )قارن 

ينبغي تجنب أي أسلوب مفرط في المعايير  (.3الشكل 

إلدراج مشاركة المواطن  مدفوع باعتبارات األدواتو

  في احتياجات البنك الدولي.

االستراتيجي قائمة اختيارات إلدراج مشاركة المواطن في  سيعرض اإلطار

وسيستند  لبنك الدولي في مختلف مراحل دورة المشاركة/المشروع.منتجات ا

هذا إلى دروس مجمعة تم االستفادة بها حتى اليوم من تحليالت األثر القائمة 

وستحتاج هذه  وتقييم مشاركة المواطن في عمليات البنك حتى اآلن.

 الخيارات إلى تعديلها حسب سياق البلد والعملية.

كة المواطن على األثر صعوبة تقييم أثر مشار

  اإلنمائي.

سيحلل اإلطار االستراتيجي سالسل النتائج لمختلف أشكال مشاركة 

المواطن في منتجات عمليات البنك وفي مجاالت النتائج السائدة ويحدد 

  مؤشرات النتائج للنتائج الفورية والنتائج النهائية المتعلقة بالمشاركة.

ة خالل مرحلة أساليب مشاركة المواطن تسود عاد

  اإلعداد في دورة مشروع البنك.

سيركز اإلطار االستراتيجي على إجراءات إدراج مشاركة المواطن 

خالل التنفيذ والتقييم، ويبرز الفرص اإلضافية لمشاركة ا لمواطن أثناء 

  إعداد أطر المشاركة القطرية والبرامج والمشاريع واألعمال المعرفية.

أسلوب مؤسسي لتتبع مشاركة ليس لدى البنك الدولي  سيقترح اإلطار االستراتيجي مؤشرات مرجعية لمشاركة  

                                                           
11

وحدة المشاركة العالمية ، قطاع تبادل المعارف والتعلمالدولي/شبكة التنمية االجتماعية، وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصال، معهد البنك   

شبكة الحد من الفقر واإلدارة االقتصادية، أفريقيا، شرق آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الالتينية ، بالعالقات الخارجية والمؤسسية

 .المناخ االستثماري/األثر اإلنمائي-جنوب آسيا، مؤسسة التمويل الدوليةالشرق األوسط وشمال أفريقيا، والبحر الكاريبي، 
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المواطن في عمليات البنك وكذلك المعلومات التقييمية 

  للمستفيدين.

المواطن والمعلومات التقييمية من المستفيدين الستخدامها في أطر 

نفيذ. النتائج ولتتبعها في تقارير أوضاع التنفيذ وتقارير إنجاز الت

وسيقترح اإلطار االستراتيجي أيضا مؤشرات لتتبع مدى التقدم في 

مجال المعلومات التقييمية للمستفيدين على مستوى المؤسسة )بطاقات 

 قياس األداء المؤسسي(. 

في حين أن اآلليات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصال يمكن أن تساند وتوفر خيارات لمشاركة 

إنها تتطلب حدا أدنى من الشروط المالئمة المواطن، ف

  التي قد ال تنطبق على جميع البلدان والمشاريع.

سيبحث اإلطار االستراتيجي أي الظروف التي يمكن للحلول المستندة 

إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال أن تسهل من مشاركة المواطن 

مشاركة أكثر لتحسين نتائج التنمية ومتى تكون األشكال التقليدية لل

  مالئمة.

إدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي 

  يتطلب تمويال كافيا.

سيضع اإلطار االستراتيجي أسلوبا لتمويل إدراج مشاركة المواطن في 

عمليات البنك الدولي باستخدام جميع الموارد التمويلية المتاحة 

  المشترك(.وميزانية البنك وأموال المشاريع والمنح والتمويل 

 

 

VI. الدولي البنك عمليات في المواطن مشاركة إلدراج االستراتيجي اإلطار وتنفيذ إعداد ترتيبات 

 

وتتضمن  سيتم إعداد اإلطار االستراتيجي بجهد مشترك يتضمن جميع فرق البنك الدولي العاملة في مجال مشاركة المواطن. .23

وستنشأ مجموعة عمل مشاركة المواطن  من المشاورات األولية مع هذه الوحدات. مذكرة المفاهيم هذه المعلومات التقييمية والمدخالت

وستتألف من ممثل واحد من كل وحدة من الوحدات المذكورة أعاله ويشارك في رئاستها كل من وحدة سياسة العمليات 

وستقود  إلطار االستراتيجي.ستوفر مجموعة العمل مدخالت وستراجع مسودات ا والخدمات القطرية ومؤسسة التمويل الدولية.

وحدة سياسة العمليات والخدمات القطرية اإلعداد العام لإلطار االستراتيجي، ومن المنتظر أن تقدم مختلفا الوحدات مدخالت لفصول معينة 

ن في عرض لمسودة اإلطار االستراتيجي إلدراج مشاركة المواط 1ويتضمن المرفق  كما هو متفق عليه خالل مراجعة المفاهيم.

 عمليات البنك الدولي.

 

وبغرض إثراء اإلطار االستراتيجي، يجري تقييم للخبرات والدروس المستفادة من مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي، وذلك بقيادة  .24

عالوة  مناطق البنك. وحدة سياسة العمليات والخدمات القطرية بالتعاون مع مجموعة التنمية االجتماعية بالبنك الدولي والزمالء في مختلف

كما أن  على ذلك، يجري إعداد مؤشرات مرجعية لنتائج مشاركة المواطن لالستخدام في أطر النتائج وتقارير أوضاع التنفيذ.

ومن المقرر عرض اإلطار االستراتيجي على  اإلطار االستراتيجي سيعتمد على مراجعة تحليالت األثر القائمة الداخلية والخارجية.

اجعة من قبل نائب رئيس البنك للعمليات وعرض فني على مجلس المديرين التنفيذيين في الربع الثالث من السنة عملية مر

  .2114المالية 

 

 نظرا ألهمية مشاركة المواطن بالنسبة ألصحاب المصلحة الخارجيين واهتمامهم بها، سيتم إعداد اإلطار االستراتيجية في عملية تفاعلية مع .22

صلحة المعنيين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص واألكاديميين البارزين في مجال جميع أصحاب الم

ولهذا الغرض، سيشكل البنك الدولي مجلس استشاريا يضم ممثلين عن أصحاب المصلحة  التخصص وشركاء التنمية اآلخرين.

  ستراتيجي وتنفيذه.المذكورين أعاله لالنضمام إلى عملية إعداد اإلطار اال

 

VII. الزمني الجدول 
 

 التاريخ المقترح أبرز المعالم

 2113ديسمبر/كانون األول  4 مراجعة مذكرة المفاهيم المتعلقة بمشاركة المواطن

  

 2114أبريل/ نيسان  –يناير/كانون الثاني   المشاركة مع أصحاب المصلحة الخارجيين

  لمواطناجتماع مجموعة العمل المعنية بمشاركة ا

 اجتماع المجلس االستشاري

  2114فبراير/شباط 

 2114 مارس/آذار

 2114مارس/آذار  28 العرض الفني لإلطار االستراتيجي على مجلس المديرين التنفيذيين 

 2114مايو/أيار  تسليم اإلطار االستراتيجي

 2112السنة المالية  تمديد اإلطار االستراتيجي
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VIII. العمل فريق 

 

األصلي أستريد مانروث )سياسة العمليات والخدمات، النتائج والفعالية، رئيسة الفريق، وزينايدا هرنانديز، وهاريكا يضم الفريق  .26

مسعود، وجاد مقهور )سياسة العمليات والخدمات، النتائج والفعالية(، ساكي كوماجاي )التنمية االجتماعية(، وفيناي بهارجافا 

 ن، وأكثر محمود، وسوميت مانتشاندا )مؤسسة التمويل الدولية(.)استشاري(، وميجويل ريبوليدو ديلبيا
 

تم االتفاق خالل اجتماع مراجعة المفاهيم على ممثلين لمجموعة العمل المعنية بمشاركة المواطن من سياسة العمليات والخدمات  .27

ومعهد البنك الدولي/قطاع تبادل المعارف القطرية، والتنمية االجتماعية، وإدارة النقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، 

والتعلم، ووحدة المشاركة العالمية بالعالقات الخارجية والمؤسسية، شبكة الحد من الفقر واإلدارة االقتصادية، ومنطقة أفريقيا، 

 لتمويل الدولية.ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، ومنطقة جنوب آسيا، ومؤسسة ا
 

مراجعو النظراء المقترحون من البنك الدولي فرانك بوسكيه )مدير القطاع، التنمية المستدامة(، روبرت هونجا )مدير وحدة  .28

مراجعو النظراء  الحكومة المفتوحة، معهد البنك الدولي(، وهيلين جراندفيونيه )خبير أول، شبكة التنمية االجتماعية(.

التمويل الدولية جيمس إيمري )رئيس وحدة االستراتيجية العالمية والتمويل(، ووليام هوورث )مسؤول المقترحون من مؤسسة 

االستراتيجية األول، وحدة االستراتيجية العالمية والتمويل(، وعمر شودري )خبير اقتصادي أول، االستراتيجية العالمية 

 والتمويل(.
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  . إطار البنك الدولي االستراتيجي إلدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك1المرفق 

 موجز مسودة 

  السياق والدوافع .1

a. العوامل الخارجية 

b. عملية التغيير وتركيز إطار البنك الدولي االستراتيجي على إشراك الجهة المتعاملة والنتائج 

c. موجز األدلة الناشئة 

 

 الستراتيجيأهداف اإلطار ا .2

a. تعريف المعلومات التقييمية للمستفيدين ومشاركة المواطن 

b. أهداف اإلطار االستراتيجي 

 

  تقييم مبادرات البنك الدولي لمشاركة المواطن حتى اآلن والدروس المستفادة .3

a. عرض عام آلليات مشاركة المواطن  

b. عرض عام لمشاركة المواطن في مشاريع البنك القائمة  

c.  دراسات الحالة بالبنك الدولي وعمليات التقييمنتائج ناشئة من  

d. الدروس المستفادة من تحليالت األثر الجارية 

e. تجميع للدروس المستفادة حتى اليوم 

 

  دور التكنولوجيا .4

a. كيف يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وأين، وتحت أي ظروف  

b. اركة المواطنأساليب مفيدة لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في مش  

 

  نقاط الدخول إلدراج مشاركة المواطن في عمليات البنك الدولي .2

a. الدراسات التشخيصية القطرية الممنهجة وأطر الشراكة القطرية 

i. السياسات القائمة وتطبيقها 

ii. فرص التوسع 

b.  حوار السياسات 

c. قروض سياسات التنمية 

i. السياسات القائمة وتطبيقها 

ii. فرص التوسع 

d. ستثماريةتمويل البرامج اال 

i. السياسات القائمة )بما فيها السياسات الوقائية ( وتطبيقها 

ii. فرص التوسع 

e. تمويل البرامج من أجل النتائج 

i. السياسات القائمة وتطبيقها 

ii. فرص التوسع 

f. منتجات معرفية 

g. خدمات استشارية 
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  مبادرات وتجارب إقليمية لمشاركة المواطن وخطط التوسع .6

a. منطقة أفريقيا 

b. ينية والبحر الكاريبيمنطقة أمريكا الالت 

c. منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

d. منطقة جنوب آسيا 

e. منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 

 

  بناء القدرات .7

a. للمواطنين/منظمات المجتمع المدني 

b. )للحكومات )التعقيب على اآلراء والمعلومات التقييمية/قدرات الرد 

c. )لخبراء البنك )بما في ذلك الحوافز 

 

  التمويل .8

a. 2114مويل األولي في السنة المالية الت 

b. ( العمليات، بي بيالتمويل المستدام لمشاركة ا لمواطن في عمليات البنك الدولي وعلى المستوى القطري ،

 الصناديق االستئمانية/المنح بما في ذلك الشراكة العالمية من أجل المساءلة االجتماعية، التمويل المشترك(

 

  المتابعة والتقييم .2

a. لنتائج لمجاالت نتائج مشاركة المواطنسالسل ا 

b. مؤشرات مرجعية لنتائج مشاركة المواطن الستخدامها في العمليات 

c. اإلبالغ الداخلي  

d. إطار المتابعة لتنفيذ اإلطار االستراتيجي 

 

  االستنتاجات .11
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 المواطن مشاركة آلليات عام عرض .2 المرفق
 

 التعريف/االستخدامات األداة

حملة التوعية 

 ازنةبالمو

حمالت التوعية بالموازنة هي جهد يقوم به في العادة المجتمع المدني واألكاديميون والمراكز 

البحثية لمساعدة المواطن والمجتمع المدني على فهم الموازنة من أجل محاسبة الحكومة على 

  التزاماتها في الموازنة وعلى التأثير على أولويات الموازنة.

 ميثاق المواطن

مواطن هو وثيقة تعرف المواطن بحقوقه كمستخدم للخدمة العامة، والمعايير التي يتوقعها في أي ميثاق ال

خدمة )اإلطار الزمني والجودة(، وكيفية التصدي لعدم االلتزام بالمعايير وإجراءات الخدمة وتكلفتها 

 اء بالمعايير.وتتيح هذه المواثيق للمستخدم تفسيرا )وأحيانا تعويضا( إذا لم يتم الوف ورسومها.

بطاقات 

استقصاء آراء 

 المواطنين

بطاقات استقصاء آراء المواطن هي تقييم للخدمات العامة من جانب المستخدم )المواطن( عبر استبيانات 

وهي تتجاوز عملية جمع البيانات لتصبح أداة لتنفيذ المساءلة  آلراء العميل ومعلوماته التقييمية.

ملية من تغطية إعالمية واسعة وحمالت للدعوة من المجتمع العامة عبر ما يصاحب هذه الع

 المدني.

استبيانات 

 رضاء المواطن

 تتيح استبيانات رضاء المواطن تقييما كميا ألداء الحكومة والخدمات المقدمة استنادا إلى تجربة المواطن.
ن وحسب الموضوعية، يمكن لهذه االستبيانات أن تجمع بيانات عن مختلف الموضوعات م

التصورات بشأن أداء تقديم الخدمات إلى المسؤولين المنتخبين والرغبة في المشاريع 

 االستثمارية والخدمات الجديدة.

عضوية 

المواطن/المست

 خدم

عضوية المواطن/المستخدم في هيئات لصنع القرار هي وسيلة لضمان المساءلة بالسماح 

ام إلى لجان تصنع قرارات عن أنشطة للمواطنين الذين يمثلون مصالح المستخدمين باالنضم

مشاريع قيد التنفيذ )ترتيبات على مستوى المشروع( أو هيئات المرافق )ترتيبات على مستوى 

 القطاع(.

هيئات المحلفين 

 من المواطنين

هيئات المحلفين من المواطنين هي مجموعات من أعضاء مختارين من المجتمع المحلي تقدم 

 في التدابير استكماال لإلجراءات الديمقراطية التقليدية. توصيات أو أدوات تشاركية

تعاقدات 

 المجتمع المحلي

تعاقدات المجتمع المحلي تتم حين تتعاقد مجموعات مجتمعية لتقديم خدمات أو حين تتعاقد مع 

 مقدمي الخدمات أو لبناء مرافق البنية التحتية.

اإلدارة 

 المجتمعية

ر الخدمات بالكامل من جانب مستخدمي الخدمة أو المجتمع المحلي أو اإلدارة المجتمعية تتم حين تدا

 ويملك المستهلكون الخدمة مباشرة )كل مستهلك يملك حصة( حين يشكلون تعاونيات. يملكونها.

الرصد 

 المجتمعي

الرصد المجتمعي هو نظام لقياس المعلومات وتسجيلها وجمعها وتحليلها والتواصل أو اتخاذ تدابير بشأن 

وهو يحاسب المؤسسات الحكومية ويوفر معلومات تقييمية بشكل  لمعلومات لتحسين األداء.ا

مستمر ويشارك في مراقبة الصيانة والتقييم، ويشترك في تحديد و/أو اتخاذ تدابير تصحيحية، 

 ويسعى إلى تسهيل الحوار بين المواطنين والسلطات المسؤولة عن المشروع.

اإلشراف 

 المجتمعي

المجتمعي هو متابعة بناء مشاريع ممولة بأموال عامة من جانب المواطنين، ومنظمات اإلشراف 

 مجتمعية و/أو منظمات المجتمع المدني، بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في إنفاذ المساءلة.
وينطبق هذا على جميع مراحل المشروع، وإن كان التركيز ينصب بشكل خاص على مرحلة 

 البناء.
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التقييم بطاقات 

 المجتمعية 

بطاقات التقييم المجتمعية هي أداة مجتمعية للمتابعة تقوم بتقييم الخدمات والمشاريع وأداء الحكومة بتحليل 

وهي  البيانات النوعية التي يتم الحصول عليها عبر مناقشات جماعية مركزة مع المجتمع المحلي.

والمستخدمين لصياغة خطة عمل  تتضمن في العادة اجتماعات تفاعلية بين مقدمي الخدمة

 لمعالجة أي مشاكل أو أوجه نقص محددة.

 المشاورات

المشاورات، كمصطلح مختلف عن الحوار، هي تبادل أكثر تنظيما يلتزم فيه الداعي إلى "االستماع 

وتتيح المشاورات التي تمثل  النشط" وإلى التفكر بدقة في المالحظات واألفكار والتوصيات المقدمة.

ل الممارسات معلومات تقييمية عما تم االستماع إليه وما تم إدراجه وما لم يتم، وسبب ذلك، أفض

 لضمان أن تسهم المشاورات في تحسين السياسات والبرامج.

مناقشات 

 جماعية مركزة

وتتألف  المناقشات الجماعية المركزة تجري في العادة بأهداف وهياكل وأطر زمنية وإجراءات محددة.

عة صغيرة من أصحاب المصلحة لمناقشة تأثيرات مشروع ما والمخاوف بشأنه وتتشاور بشكل من مجمو

وتستهدف قياس التعليقات على تدابير مقترحة بشأن المشروع واالطالع بشكل  غير رسمي.

 تفصيلي على وجهات نظر أصحاب المصلحة وقيمهم ومخاوفهم. 

 آلية التظلم

نظام يتم الرد خالله على استفسارات أو استيضاحات معينة آلية التظلم )أو آلية الشكاوى( هي 

عن المشروع أو يتم حل مشكلة بشأن التنفيذ وعالج الشكاوى أو المظالم بشكل يتسم بالكفاءة 

 والفعالية.

التحليل المستقل 

 للميزانية

لبحث التحليل المستقل للميزانية هو عملية يقوم خاللها أصحاب المصلحة من المجتمع المدني با

عن معلومات عن اإلنفاق واالستثمار وتفسيرها ومتابعتها وذلك بغضر التأثير على تخصيص 

 األموال العامة تحت بنود الميزانية.

 رصد المدخالت
رصد المدخالت يشير إلى تتبع تدفق األصول المادية ومستلزمات الخدمات من المستوى المركزي إلى 

 أيضا متابعة المستلزمات.وتسمى هذه العملية  المستوى المحلي.

 اتفاقات النزاهة

اتفاقات النزاهة هي أداة للشفافية تسمح للمشاركين والمسؤولين العموميين باالتفاق على قواعد تطبق على 

 وهي تتضمن "تعهدا باألمانة" حيث تتعهد األطراف فيها بعدم تقديم أو طلب رشا. مشتريات معينة.
طؤ للحصول على عقد ما، وإذا حصلوا على العقد يجب أن ويتفق المتناقصون على عدم التوا

 يتجنبوا الممارسات االستغاللية أثناء تنفيذه.

المشاركة في 

 وضع الميزانية

المشاركة في وضع الميزانية هي عملية يشارك فيها المواطنون مباشرة في وضع الميزانية ومتابعة 

 عن رأيهم في أولويات الميزانية.وهي تخلق قناة للمواطنين يعبرون خاللها  تنفيذها.

المراجعة 

المادية 

 التشاركية

المراجعة المادية التشاركية تعني قيام أفراد المجتمع المحلي بالتفتيش المادي على مواقع المشاريع 

ويقيس المواطنون كمية مواد  وخاصة حين ال يتوفر مراجعون محترفون للتفتيش على جميع المنشآت.

 مرافق البنية التحتية والمنشآت.البناء ونوعيتها و

التخطيط 

 التشاركي

التخطيط التشاركي يجمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على أساس تفاعلي وذلك من أجل وضع 

ويتعاون  تشخيص للوضع القائم وإعداد استراتيجيات مالئمة لحل أي مشاكل يتم تحديدها بشكل مشترك.

 وع، وأهدافه واستراتيجاته.أصحاب المصلحة في وضع مكونات المشر

متابعة 

 المشتريات

متابعة المشتريات تعني قيام طرف ثالث مستقل بمتابعة أنشطة المشتريات من جانب المواطنين 

أو المجتمعات المحلية أو منظمات المجتمع المدني لضمان عدم التسرب أو مخالفة قواعد 

 المشتريات.
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عرض 

المعلومات على 

 المواطنين

ومات على المواطنين يعني قيام الحكومة بنشر معلومات عادة عن المشاريع أو عرض المعل

الخدمات في مناطق عامة، مثال على الفتات أو في المكاتب الحكومية، والمدارس والمراكز 

الصحية والمراكز المجتمعية ومواقع المشاريع وغيرها من األماكن حيث يحصل أفراد المجتمع 

 يناقشون شؤون الحكومة.المحلي على الخدمات أو 

استقصاءات 

رصد اإلنفاق 

 العام

استقصاءات رصد اإلنفاق العام تعني قيام مجموعات من المواطنين بتتبع تدفق الموارد العامة المخصصة 

ويمكن أن تساعد في تحديد أماكن االختناقات  للسلع والخدمات العامة من مصدرها إلى وجهتها.

 وأوجه القصور أو الفساد.

سات استماع جل

 عامة

جلسات االستماع العامة هي اجتماعات مجتمعية رسمية حيث تسنح للمسؤولين المحليين والمواطنين 

وتعد هذه الجلسات عادة عنصرا واحدا  الفرصة لتبادل المعلومات واآلراء حول الشؤون المجتمعية.

 في مبادرة للمراجعة االجتماعية.

اإلفصاح عن 

 المصروفات

لمصروفات يعني نشر المعلومات عن المصروفات الحكومية إلتاحة الفرصة اإلفصاح عن ا

 للمواطنين لمساءلة الحكومة عن مصروفاتها.

المراجعات 

 االجتماعية

المراجعات االجتماعية )يشار إليها عادة بمصطلح المحاسبة االجتماعية( هي عملية تتبع يمكن من خاللها 

ويجري  يع وتحليلها ونشرها على المواطنين بأسلوب تشاركي.جمع المعلومات عن المنظمات أو المشار

 أفراد المجتمع المحلي ما يلزم من تحريات تُنشر نتائجها على المواطنين ومناقشتها.

لجان إدارة 

 المستخدمين

لجان إدارة المستخدمين تعني مجموعات من المستهلكين التي تتضلع بأدوار اإلدارة الطويلة األجل لبدء 

والغرض من هذه اللجان زيادة المشاركة في المساءلة  لخدمات وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها.تقديم ا

 والرقابة المالية.
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