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  الظروف؟ صعوبة رغم الجودة عالية خدمات تقدم صحية مراكز أو مدارس عن أمثلة لديك هل

 "كفاية"!

مطالبين بالعدالة االجتماعية. ورغم أن التغيير اتخذ صوراً متعددة في مختلف أنحاء المنطقة،  1122كان هذا أحد الشعارات الرئيسية حين خرج الناس إلى الشوارععام 

 يظل البحث عن العدالة االجتماعية سائداً فيها.

خدمات العامة.وكما تشير المسوح، فإن العدالة االجتماعية بالنسبة للمواطنين تعني على نطاق واسع إحدى الطرق الرئيسية لنشر العدالة االجتماعية تكمن في تحسين ال

 المساواة في الحصول على الخدمات العامة الجيدة كالرعاية الصحية والتعليم.

ورياً في أغلب الدول العربية، وبلغ وقد حققت البلدان العربية تقدماً ملحوظاً في إتاحة الحصول على الخدمات العامة األساسية خالل العقد الماضي. وأصبح التعليم حقاً دست

بشكل شبه مطلق بالمدارس  –وقد التحق الصبية والفتيات بالمدارس  في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبالد. 5اإلنفاق العام على التعليم في العديد منها نسبة تصل إلى 

غالباً مجاناً أو على األقل  –االبتدائية وبنسب كبيرة في المدارس الثانوية والتعليم العالي.وقدمت المرافق الخدمات الصحية األساسية في مختلف أنحاء الريف والمدن 

 بإعفاء الفقراء من التكاليف.

لحصول على الخدمات لتنمية االقتصادية، لم يعد مجرد إتاحة المدارس والمرافق الصحية كافياً لتلبية احتياجات المواطنين. فالمواطنون يطالبون بالعدل في اومع استمرار ا

 الجيدة التي تخفق العديد من المدارس والمرافق الصحية في تقديمها.

لتي يحتاجها سوق العمل.فمعدالت إعادة السنوات الدراسية ورسوب الطالب عالية نسبياً، وغالباً ما تفتقر المدارس وتفشل أنظمة التعليم في المنطقة في توفير المهارات ا

 الريفية إلى المعلمين المؤهلين والكتب الدراسية. فالطالب العرب متخلفون في االختبارات الدولية.

في المائة منها في مصر.وتعاني أغلب المرافق الصحية نقصاً في بعض األدوية  01ب واليمن، وعن وفي مجال الصحة، تنقطع المياه عن ثلث المرافق الصحية في المغر

 في المائة من األطباء يتغيبون أثناء ساعات العمل. 01األساسية. وتشير المسوح إلى أن ما يقارب ال 

ة، والحصول على الدواء في المرافق الصحية، أو يضطرون لالعتماد على الدروس ويظل شعار "كفاية" يتردد صداه فيما يناضل المواطنون للعثور على الكفاءات المؤهل
 الخصوصية لسد الفجوات التي يواجهها أطفالهم في المدارس.

تحسين المناهج  ات إلىفي السنوات األخيرة، أحسنت العديد من الحكومات العربية صنعاً حينما منحت األولوية للجودة والمساواة في تقديم الخدمة. وسعت اإلصالح

ن السياسات الجيدة والميزانيات الدراسية، وتدريب المعلمين والكفاءات الصحية، وتدعيم مظلة التغطية الصحية واستقاللية اإلدارة المحلية. ومع هذا، تشير المسوح إلى أ
 الحكومية ال تترجم بالضرورة إلى نتائج أفضل في المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية.

 يقع الخلل في السلسلة الممتدة من السياسات إلى تخصيص الميزانيات ثم إلى تعليم الطالب وصحة المرضى؟ فأين

ل تحسين الخدمة. وتتسم ترصد المسوح مشكلتين أساسيتين. أوالها، أنه ال يبدو أن صانعي السياسات قادرون على محاسبة المسؤولين عن إدارة وتقديم الخدمات من أج

 للمعايير، فنادراً لخدمة العامة في المنطقة بالمركزية. وليس من الواضح من المسؤول عن تنفيذ السياسات وتطبيق المعايير. وإذا أخفق أحدهم في العمل وفقاً أنظمة تقديم ا

يتم رصد مشكلة من نوع ما تتعلق باألداء، ما يحاسب. ونادراً ما تخضع الميزانيات للمراقبة. واألهم، أن األنظمة تفشل في توليد المعلومات. ففي حاالت نادرة حيث 

 كتغيب المدرسين، ينبغي اإلبالغ عنها بدءاً من المدرسة إلى وزارة التعليم، التي ينبغي أن تبلغ الوزارة المعنية بالموظفين المدنيين.

اءات مالية لمعاقبة الموظفين على أدائهم قراراً من وزارة المالية نفسها. وتشير البيانات المتاحة إلى ندرة حاالت الفصل للعاملين في الخدمة المدنية. ويحتاج اتخاذ أي إجر

من  -سواء في المصالح الحكومية أو في مرافق الخدمة  -هذه العملية تستغرق أعواماً وقلما تتخذ إجراءات تصحيحية. وبشكل عام، تخلو عمليات شغل الوظائف العامة 
 والتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية يعتمد إلى حد كبير على العالقات الشخصية. اعتماد معيار الكفاءة. ويبدو أن التوظيف

والقنوات الالزمة للمشاركة.  ثانياً، يبدو أن المواطنين في الدول العربية عاجزون عن محاسبة أي مسؤول على أدائه في تقديم الخدمة حيث تنقصهم المعلومات واالختيار

ن بشكل عام تنقصهم المعلومات عن استحقاقاتهم وحقوقهم، وعن معايير أداء الخدمة، وعن مسؤوليات مقدمي الخدمة، وكذا عن صحتهم وتشير المسوح إلى أن المواطني

ربع مرات. ويبدو الذي يزيد عن أهم أنفسهم وتعليم أطفالهم. وال يتجاوز متوسط إشراك مدارس المنطقة لألهل في مناقشة تعليم أبنائهم مرتين في العام، مقارنة بالمتوسط 

لدروس الخصوصية مقابل أيضا أن اختيارات المواطنين محدودة حيث تندر المدارس الخاصة في المناطق الريفية، كما أن معلمي المدارس هم أنفسهم يقدمون لطالبهم ا

ة. ورغم أن المدارس والمرافق الصحية تطلب آراء المواطنين يقدمها العاملون الصحيون في العيادات الحكومي -التي تقدم مقابل رسوم -رسوم، كما أن الرعاية الخاصة
 بشكل عام، فقد بدا المواطنون الذين استطلعت آراؤهم غير واثقين مما إذا كانت آراؤهم تستخدم وكيف يتم استخدامها.

هينة( تمثل جذور مشكلة تقديم الخدمة في العديد من الدول يعتقد بعض المراقبين أن المصالح المكتسبة واالستئثار السياسي )حيث تتخذ المصالح الشخصية النظام كر

( يرى شانتا الخدمة تقديم سياسة عنالعربية، وأن أنظمة تقديم الخدمة تحتاج إلى تطوير يساعد على نجاحها. باالستفادة من تجربة أفريقيا )على سبيل المثال، في مدونة 

 الوضع من وبيروقراطيين( وأطباء مدرسين )من الخدمة ومقدمو السياسيون يستفيد حيث السياسي "التوازنديفاراجان أن اإلخفاق في تقديم الخدمة يظل قائماً بسبب 
 الخدمة." تحسين محاوالت سيقاومون ثم ومن الراهن،

بيانات إلى أن الخدمات المقدمة في بعض المناطق أفضل من األخرى. فالتفاوت في توفير األدوية األساسية أو في تغيب العاملين في جميع في الدول العربية، تشير ال

لمه من األمثلة المحلية أن نتع المناطق بالبالد هو تفاوت كبير. وفي الوقت الذي نتقصى فيه خيارات تحسين أنظمة تقديم الخدمة، فإننا نعتقد أن ثمة الكثير الذي ينبغي
 للتجارب المحلية اإليجابية.

جل توفير الخدمات الجيدة ما هي تجربتك؟ هل تستطيع أن تشاطرنا أي أمثلة للمدارس والمراكز الصحية الجيدة؟ هل هناك أي أمثلة للقيادات المحلية التي تناضل من أ
 للفقراء؟
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