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 دعم الحكم المحلي في الیمن
 خطوات لتحسین العالقات بین المواطنین والحكومة

عضاء المجلس المحلي، ومنظمات أدلیل 
 المجتمع المدني والمواطنین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تیسر إعداد ھذا التقریر بفضل الدعم المقدم من قبل مبادرة الشراكة الشرق أوسطیة بوزارة الخارجیة 

المؤلفین وال تعكس /راء الواردة في ھذا التقریر صادرة عن المؤلفیشار إلى أن اآل). MEPI(األمریكیة 
 .  بالضرورة وجھات نظر وزارة الخارجیة األمریكیة أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطیة
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ویمكن نسخ أجزاء . مNDI (2010(جمیع حقوق النشر والطبع محفوظة للمعھد الدیمقراطي الوطني للشئون الدولیة 
و ترجمتھا ألھداف غیر تجاریة، شرط ذكر المعھد الدیمقراطي مصدرًا للمادة المنشورة، وإرسال أ/من ھذا العمل و

 . أیة نسخ عن أیة ترجمة إلى المعھد
 

منظمة غیر ربحیة، وغیر حزبیة، وغیر حكومیة تسعى إلى تلبیة طموح الشعوب ) NDI(المعھد الدیمقراطي الوطني 
 . وتشجع حقوق اإلنسان األساسیةتحترمت دیمقراطیة من كافة أقطار العالم للعیش في مجتمعا

 
م، وبالتعاون مع شركائھ المحلیین، على دعم المؤسسات 1983عمل المعھد الدیمقراطي الوطني منذ تأسیسھ عام 

والممارسات الدیمقراطیة وتعزیزھا من خالل تطویر األحزاب السیاسیة، و المنظمات المدنیة، والبرلمانات، وصون 
 . والمساءلة في الحكومةنتخابات، وتشجیع مشاركة المواطنین، واالنفتاح نزاھة اال

 
 دولة، نجح المعھد 100وبفضل فریق من الموظفین والمتطوعین المتمرسین في مجال السیاسة من أكثر من 

من . في جمع أفراد ومجموعات بھدف تبادل األفكار، والمعارف، والتجارب والخبرات) NDI(الدیمقراطي الوطني 
ھذا المنطلق یتسنى للشركاء أن یتعرفوا عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التنمیة الدیمقراطیة على الصعید 

في ھذا اإلطار، تؤكد المقاربة المتعددة الجنسیات التي یتبعھا . العالمي بغیة تكییفھا بما یتوافق مع احتیاجات بالدھم
واحد لألنظمة الدیمقراطیة، حیث تتقاسم كل الدیمقراطیات بعض المعھد الدیمقراطي الوطني عدم وجود نموذج 

 . المبادئ الجوھریة
 
 

یة تطویر قنوات تواصل مؤسسیسعى المعھد لدعم المبادئ المنصوص علیھا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و
سین مستوى المعیشة لكل بین المواطنین والمؤسسات السیاسیة والمسئولین المنتخبین، وتعزیز قدرة ھؤالء على تح

: لمزید من المعلومات حول المعھد الدیمقراطي الوطني، یرجى زیارة موقعھ على شبكة اإلنترنت. المواطنین
org.ndi.www 
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 یتم انتخابھ   (المحافظ
 )بطریقة غیر مباشرة

 )یتم تعیینھم(وكالء المحافظ  

مدراء المدیریات           
 )یتم تعیینھم(

المجالس المحلي التي تنتخب 
 بطریقة مباشرة

 
 :اللجان

 الشئون االجتماعیة  •
 التخطیط والموازنة  •
 الخدمات  •

 

الوحدات التنفیذیة على مستوى 
 )عیینتشكل بالت(المحافظة 

الوحدات التنفیذیة على 
تشكل (مستوى المدیریة 

 )بالتعیین
 

 دعم الحكم المحلي في الیمن
 خطوات لتحسین العالقات بین المواطنین وحكومتھم

 
ھناك العدید من التحدیات التي تواجھ الحكم المحلي في الیمن، حیث ال یدرك كل من أعضاء المجلس المحلي 

والمواطنین دور ومھام  السلطات المحلیة، كما أن المواطنین یجھلون القیود المفروضة على المسئولین المنتخبین 
.   مع التحدیات التي تواجھ أولئك الذین تسعى إلى خدمتھموالمعینین، أما السلطات المحلیة فإنھا ال تعرف كیف تتعامل

 إضافة إلى الخطوات التي یمكن إتخاذھا لتعزیز تنفیذ نظام مراقبة النفقات العامة،یقدم ھذا الدلیل معلومات حول 
 . العالقات بین المواطنین والحكومة ولمواجھة مثل ھذه التحدیات الشائعة

 
 المھام والمسؤولیات 

لكل من األشخاص والمنظمات والمسئولین المنتخبین وكذا المعینین في الیمن دورًا ممیزًا وھامًا یقومون بھ من أجل 
 . ضمان شفافیة الحكم المحلي ومسئولیتھ أمام المواطنین

 
 السلطة المحلیة في الیمن

م الحكم المحلي الراھن من وحدة تنفیذیة یتم تعیینھا على یتكون نظا
ومجلس محلي  وحدة تنفیذیة أخرى معینةمستوى المحافظة، إضافة إلى 

بشكل عام، تتكون الوحدات التنفیذیة من ممثلین . منتخب في كل مدیریة
عن وزارات المالیة والتخطیط واألشغال العامة واإلدارة المحلیة، 

 یتم انتخاب أعضاء المجلس . یتقاضون رواتبویعتبرون موظفین 
 المحلي مباشرة من قبل مجتمعاتھم ویعتبرون متطوعین یعملون بدون 

 والمحافظ، الذي یتم انتخابھ بشكل غیر مباشر من قبل المجالس. راتب
  المحلیة في كل محافظة، یرفع تقاریرًا إلى وزارة اإلدارة المحلیة، أما 

یینھم من قبل المحافظ وبموافقة مدراء المدیریات فیتم تع
یكون مدیر كل مدیریة مسئوًال أمام المحافظ عن . الوزارة

رقابة المجالس المحلیة المنتخبة والوحدة التنفیذیة التي تم 
وینتخب كل مجلس محلي رئیسًا . تعیینھا في مدیریتھ الخاصة

لجنة : لھ إضافة إلى ثالثة رؤساء لكل من اللجان الثالث
لموازنة، لجنة الشئون االجتماعیة، ولجنة التخطیط وا

الخدمات، حیث یرفع رئیس المجلس المحلي تقاریر إلى مدیر 
المدیریة، أما رؤساء لجان المجلس فإنھم یرفعوا تقاریرھم إلى 

 . رئیس المجلس المحلي
 
 

 حقائق وأرقام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بما فیھا أمانة العاصمة( محافظة 21 •
  مدیریة محلیة 333 •
 لي  عضو مجلس مح5,600 •
  نسمة35,000 عضو مجلس محلي للمدیریة التي یقل عدد سكانھا عن 18 •
  نسمة75,000 و35,000 عضو مجلس محلي للمدیریة التي یتراوح عدد سكانھا ما بین 20 •
  نسمة 150,000 و 75,000 عضو مجلس محلي للمدیریة التي یترواح عدد سكانھا ما بین 26 •
  نسمة150,000عدد سكانھا عن  عضو مجلس محلي للمدیریة التي یزید 30 •

 



 5 

 دور أعضاء المجلس المحلي المنتخبین
. م2000باإلمكان الحصول على وصف شامل لدور أعضاء المجلس المحلي في قانون السلطة المحلیة للعام 

 : وألغراض ھذا الدلیل وتقدیم عرض أسھل، یتولى أعضاء المجلس المحلي المھام التالیة
 

 .طط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لمدیریتھمإقتراح خ )1
 .مراقبة أداء الوحدة التنفیذیة التي تم تعیینھا في مدیریتھم )2
 .إقتراح الخطط والموازنات السنویة )3
 . اإلطالع على المعلومات المتوفرة لتحدید أولویات التنمیة في مدیریتھم )4
 . عھا وتوزیعھامراجعة مصدر ومقدار ونوع إیرادات المدیریة التي یتم جم )5
 . مراجعة األوضاع األمنیة في مدیریتھم )6
 .تشجیع االستثمار في مدیریتھم )7
 . متابعة تقدیم السلع والخدمات األساسیة في مدیریتھم واقتراح حلوًال ألي نقص في ھذه السلع والخدمات )8

 
 دور منظمات المجتمع المدني 

وتعمل كل ھذه الجھات . ى المستویین المحلي والوطنيتقوم منظمات المجتمع المدني بسد العدید من الفجوات عل
الخیریة، والمنظمات غیر الحكومیة، والجمعیات الخیریة، والنقابات العمالیة، والحركات االجتماعیة، وجھات 

وعلى المستوى . األعمال، والتحالفات ومنظمات المناصرة تحت مظلة المجتمع المدني كما یتم تعریفھ بشكل عام
الیمن، وقد تطالب منظمات المجتمع المدني بمشاریع تنمویة أو خدمیة وتنظمھا، وتبحث وتعمل على رفع المحلي في 

أو تقدیم الخدمات اإلنسانیة /مستوى الوعي حول قضیة ھامة ومراقبة تقدیم الخدمات وأداء الجھات الحكومیة و
 . للمجتمع بطریقة مباشرة

 
   بتعاونالعمل

لمحلیون المنتخبون وقیادات منظمات المجتمع المدني إلى بعضھم البعض كخصوم، حیت غالبًا ما ینظر المسئولون ا
قد تشعر السلطات المحلیة أن منظمات المجتمع المدني تركز فقط على إخفاق ھذه السلطات في تقدیم الخدمات 

ت منیعة یستعصى للمواطنین، وفي المقابل غالبًا ما تنظر منظمات المجتمع المدني إلى السلطات المحلیة كجھا
لكن عندما یأتي الجانبان معًا ویعمالن من أجل الوصول إلى األھداف . الوصول إلیھا، وبالتالي فإنھا غیر فعالة

المشتركة، قد ینتج عن ذلك نظام حكم محلي أكثر فاعلیة وتقدیم خدمات أفضل، وتحسین صورة الحكومة ومنظمات 
 . المجتمع المدني في نظر المواطنین

 
  ونظام مراقبة النفقات العامةركة في الحكم المحليالمشا

تعد مراقبة النفقات المحلیة بصورة مشتركة أحد الوسائل المتعددة التي تعمل من خاللھا المجتمعات بالتعاون مع 
ویسعى ھذا . الحكومة لضمان تقدیم الخدمات وتنفیذ المشاریع التنمویة والمبادرات المحلیة وإدارتھا بصورة فعالة

 كأداة لتحسین العالقات بین أنظمة مراقبة النفقات العامةلدلیل إلى توجیھ الشركاء المحلیین من خالل عملیة تنفیذ ا
الحكومة والمواطنین، وتعزیز الشفافیة والمساءلة على المستوى المحلي، وتوعیة المواطنین حول الدور الذي قد 

ال التمارین أدناه من قبل المسئولین المحلیین أو منظمات باإلمكان إكم.  یقومون بھ في سبیل تحسین مجتمعاتھم
 . المجتمع المدني أو المواطنین ألنھم یعملون من أجل تحقیق ھدف مشترك لتعزیز الحكم المحلي

 
 نظام مراقبة النفقات العامة 

ن تأتي األموال العامة یعد ھذه النظام بمثابة طریقة لجمع المعلومات التي تشجع كل الشركاء على إدارة ومناقشة من أی
ویركز النظام . وكیف یتم إنفاقھا، وما إذا كانت األموال المنفقة تلبي األولویات المحلیة وتعود بالفائدة على المجتمع

على النفقات الفعلیة ویحاول مراقبة تدفق األموال من الحكومة المركزیة إلى المدیریة حیثما یتم إنفاقھا فعًال، كما 
 التزام قوي على المدى البعید من قبل منظمات المجتمع المدني المشاركة ام مراقبة النفقات العامةذ نظیتطلب تنفی

ومسئولي الحكم المحلي، وھذا النظام ال یعتبر محاولة لمرة واحدة، ألنھ عملیة مستمرة لمراقبة النفقات، وھذه العملیة 
لكن یجب أن یتلفى دعم فعال من كال الجانبین لكي یكون قد یتم توجیھھا من قبل المجتمع المدني أو السلطة المحلیة 

 . ناجح وفعال
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من دستور الجمھوریة الیمنیة والذي ) 4(باإلمكان اإلطالع على حق ممارسة نظام مراقبة النفقات العامة في المادة 
ل مباشر أو الشعب ھو من یملك السلطة وھو مصدرھا األساسي، وبإمكانھ ممارسة ھذه السلطة بشك"ینص على أن 

 ." غیر مباشر من خالل التمثیل
 

 یشعر المواطنون في الیمن  غالبًا باإلحباط ویشكون من أنھم ال یعرفون من المسئول عن معالجة قضیة تھمھم أو أنھم 
 أما نظام مراقبة النفقات العامة فھو أحد الوسائل التي تساعد على بناء أو. ال یتمكنوا من الوصول إلى صناع القرار

تعزیز أطر اإلتصال في المجتمع، وسوف یوضح من ھو الشخص أو الجھة الحكومیة المسئولة عن تقدیم خدمات 
وعند توظیف عملیة االتصال بالشكل السلیم على المستوى المحلي في الیمن، یجب أن تمر من خالل . عامة معینة

 . نالمسئولین المحلیین المنتخبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھذه العملیة ویفضل أن یقوم المجتمع االتصال الفعال من خالل عملیة مراقبة النفقات العامة ھو أحد أھم العوامل لنجاح
وفي حالة عدم . بدعم مجلسھ المحلي كمحور إتصال مركزي نظرًا إلنتخاب أعضاءه بطریقة مباشرة لتمثیل المدیریة

قیام المجلس المحلي بوظیفتھ كنقطة اتصال محوریة، یجب االتفاق بشأن مؤسسة بدیلة قبل الشروع في عملیة مراقبة 
 . النفقات العامة

 
 
 
 

 
 المجــــــــلس المحـــــــلي 

أعضاء مجلس 
 النواب 

ممثلو الحكومة 
 المركزیة 

 منظمات المجتمع
األحزاب   المـــــــــدني 

 السیاسیة

 اخبونالن/المواطنون

 وسائل اإلعالم
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ركز بشكل كبیر على الربع 
األخیر من المیزانیة السنویة 

ألن ھذا الجزء عادة ما 
تتخلھ مزاجیة أو إھدار في 

 .  اإلنفاق

 العمـــــــــــــــلیة
 

  اإلطالع على المیزانیة وفھمھا –الخطوة األولى 
. ال یحتاج أي مواطن أو مسئول منتخب إلى أن یكون عالم ریاضیات لكي یقوم بتحلیل ومراقبة النفقات األساسیة

الیمن، تقدم المیزانیات إلى ففي . ولذلك، ال یحتاج المواطنون إلى معرفة كیفیة الحصول على أرقام الموازنة الحكومیة
السلطات المحلیة في كل مدیریة، حیث أن بإمكان المواطن الحصول على معلومات حول میزانیة كل مدیریة من 

ن كما أن بإمكان المواطنو. budget.ye.gov.mof.www://http :خالل موقع وزارة المالیة على اإلنترنت
اإلطالع على المیزانیة من خالل زیارة عضو مجلس النواب في مدیریتھم، أو زیارة أعضاء المجلس المحلي 

 . المنتخبین في مدیریتھم وطلب نسخة من الموازنة
 

وبعد الحصول على نسخة من الموازنة، من الممكن إعداد جداول بالنفقات 
المقترحة على مستوى كل مدیریة، وإن أمكن الحصول على نفقات ثابتة 

والنفقات المتغیرة ) تكالیف التشغیل لتسییر عمل الحكومة(منفصلة 
ویفضل في البدایة التركیز على قطاع معین أو ). المشاریع التنمویة(

ن مثل الصحة، أو التعلیم، أو المیاه والصرف الصحي، أو النقل قطاعی
أنظر المبلغ المخصص للقطاع المستھدف وحاول أن تكمل ). الطرقات(

 .  الجدول التالي
 
 

 لألحیاء المحولة  الرصید
 أو السكانیة
 القریة

 من المنفقة
 السلطة قبل

  المحلیة

  القطاع  الموازنة ضمن مقر  المستلمة المبالغ

  الصحة     
  التعلیم     
  اإلجمالي     

 
قد یقرر الشركاء المحلیین التركیز على قطاع معین ومن ثم القیام بتحلیل موسع یشمل المصادر التي جاءت منھا 

 .               التمویالت، وإذا كان الحال كذلك، قد یشمل الجدول تفاصیل أكثر
 

 لألحیاء حولةالم  الرصید
 أو السكنیة
  القریة

 من المنفقة
 السلطة قبل

  المحلیة

 ضمن معتمد  المستلمة المبالغ
  الموازنة

  القطاع

  التعلیم     
  المركزیة الحكومة     
  القدرات بناء منحة     
  التنمیة منحة     
  المحلیة اإلیرادات     
  اإلجمالي     

 
فھناك العدید من خبراء تحلیل .  خبیر لتقدیم المساعدة لھذه العملیةوبما أن األمر ال یتطلب ذلك، من المفید إشراك

 . الموازنة في الیمن ویمكن العثور علیھم في الجامعات وجھات األعمال أو ضمن السلطة المحلیة
 

  اإلطالع على أولویات التنمیة المحلیة وفھمھا –الخطوة الثانیة 
 الحكومة المركزیة، وتحتوى على معلومات حول األھداف تأتي خطط التنمیة المحلیة في الوقت الراھن من

. االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والتعلیمیة للبلد بالكامل ولیست محدودة على احتیاجات تنمویة لمدیریة معینة
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 وباإلمكان الحصول على الخطة الوطنیة للتنمیة المحلیة من خالل زیارة وزارة اإلدارة المحلیة أو أعضاء المجلس
 . المحلي بالمدیریة وطلب نسخة منھا

 
قد یكون من المفید مقارنة األولویات المحلیة المعروفة التي تم تحدیدھا مع الخطط الوطنیة  للتنمیة المحلیة في 

على سبیل المثال، من المھم جدًا معرفة ما إذا كانت النقاشات المحلیة قد ركزت على توصیل شبكة المیاه . المدیریة
وفي حال تعذر . ما، وما إذا كانت ھذه األولویة تتضمنھا المیزانیة المخصصة من قبل الحكومة المركزیةلحي سكني 

ذلك، بإمكان المواطنون وسلطتھم المحلیة التخطیط لتمویل ھذا المشروع على المستوى المحلي أو المطالبة على 
 . حاجة إلى تمویلمستوى الحكومة المركزیة بأن ھذه أولویة ھامة في المدیریة وأنھا ب

 
معتمدة ضمن  األولویة 

 المیزانیة 
 لم تعتمد 

   بناء خمسة فصول دراسیة إضافیة في مدرسة الیمن 
   تشیید بنیة تحتیة للصرف الصحي لدائرة انتخابیة 

   إنشاء شبكة میاه لمخفر سلیمھ 
   بناء الطرق إلى مصدر میاه في قریة الكور 

 
 لمجتمعات  مسح ا–الخطوة الثالثة 

من خالل مراجعة المیزانیة وخطة التنمیة المحلیة، بإمكان المواطنون إدراك األولویات المرسومة للمجتمع، لكن من 
. المھم جدًا مسح المدیریات أو األحیاء المستھدفة لفھم المجموعات والخدمات والبنیة التحتیة الموجودة بشكل أفضل

 : لعملیة، یجب اإلجابة عن األسئلة التالیةومن أجل إجراء المسح المجتمعي لھذه ا
 

 كم عدد السكان وما ھو توزیع النوع االجتماعي للمدیریة؟  )1
 كم عدد المرافق الصحیة وأین توجد؟ )2
 كم عدد المؤسسات التعلیمیة وأین توجد؟ )3
 كم عدد األطفال ضمن فئة سن المدرسة الذین یعیشون في المدیریة وكم عدد الملتحقین بالتعلیم؟ )4
 عدد منظمات المجتمع المدني الفعالة في المدیریة؟كم  )5
جھات خیریة، منظمات نسویة، منظمات : ما ھي أنواع منظمات المجتمع المدني الموجودة في المدیریة )6

 شبابیة، منظمات حقوقیة، مساعدة قانونیة، رعایة صحیة، محو أمیة؟ 
یمكن للمواطنین الحصول على مزید من ما ھي أنواع الخدمات الحكومیة التي تم تقدیمھا للمجتمع وإین  )7

 المعلومات حول ھذه الخدمات؟
 ھل یوجد في المدیریة حدائق عامة؟ )8
 ھل یوجد في المدیریة مواقع أثریة؟   )9

 كم عدد المزارع الموجودة في المدیریة وما ھي أنواع المحاصیل التي تنتجھا؟  )10
  أین توجد مصادر المیاه؟ )11
 ة؟كم عدد الطرق الموجودة في المدیری )12
 الموجودة في المدیریة؟ ) المساجد، المدارس، الخ(كم عدد المؤسسات الدینیة  )13

 
 . باإلمكان إعداد الجداول لمسح المجتمع أو مقارنتھ بالبیانات التي تم جمعھا من إحصائیات الحكومة المركزیة
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 قطاع التوظیف

 مالحظات 
عــدد 
 اإلناث

عــدد 
 النوع  الذكور 

 )صاحب بنك/، محامي، مصرفيمحاسب(مھني    
 صاحب مشروع أعمال   
 موظف عام أو موظف حكومي    
 )عامل في مطعم أو فندق(صناعة خدمیة    
 الزراعة   
 )بروفسور، مدیر مدرسة/مدرس، أستاذ(التعلیم    
 بناء    
 )كھربائي، سباك، لحام(أعمال مھنیة    
 السلك العسكري    
 سمكیة قطاع الثروة ال   

 
 المنظمات غیر الحكومیة الفعالة

 مالحظات 
 نطـــــــــــــاق
 األنشـــــــطة

عـــدد 
 المتطوعین 

عـــدد 
 الموظفین 

اســـــــم 
 المنظمة 

    1 . 
 

 البنیة التحتیة في مجال الرعایة الصحیة

ساعات 
 العمل 

 التخصص
رعایة األمومة، أخصائیي (

القلب، عــــــالج 
 )الخالسرطان، 

النوع 
االجتماعي 

الذي تقدم لھ 
 الخدمات 

 
 

عــــدد 
 الغرف 

 
 

عدد 
 السرائر 

 
 

عـــــدد 
 األطباء 

عـــــــدد 
 المرفق  الموظفین 

       1. 
 

 المعلومات السكانیة األساسیة
 العمر  الذكور  اإلناث اإلجمالي 

 دون سن السادسة    
   6 – 14 
   15 – 24  
   25 – 40  
   41 – 65  
 65أكثر من    

 
مدیریة، كلما حصل وكلما تم التعرف أكثر على ال. قد یكون ھناك العدید من األسئلة األخرى التي ینبغي اإلجابة عنھا

على سبیل المثال، إذا ركزت خطة التنمیة . صناع القرار المطلعین على فرصة أفضل لتحدید أولویات مجتمعاتھم
 سنة، فقد تحتاج خطة التنمیة 50 لكن المجتمع یتكون بصورة رئیسیة ممن تزید أعمارھم عن –بالمدیریة على التعلیم 

 . ایة الصحیةإلى تعدیل لعكس األحتیاج األكبر للرع
 

  إشراك الشركاء –الخطوة الرابعة 
ستحتاج منظمات المجتمع المدني والحكم المحلي إلى مناقشة عملیة مراقبة النفقات العامة مع الشركاء للحصول على 

تفضل بعض المنظمات المجتمعیة تنفیذ ھذه الخطوة أوًال، بینما ینفذھا . موافقة ودعم للمشاركة الفعالة في العملیة
یجب أن یشمل االجتماع األول للشركاء . اآلخرون بعد جمع البیانات واإلنتھاء من التحلیل األولي لھذه البیانات

المسئولین المحلیین المنتخبین والمعینین، وكذلك منظمات المجتمع المدني الفعالة في المدیریة، وزعماء المجتمع 
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كما یجب توضیح عملیة مراقبة النفقات العامة كأداة مساعدة . تمعوالقبیلة ومشائخ الدین والمواطنین النشیطین في المج
بدًال من آلیة تدقیق للحسابات، ومن المھم التأكید لممثلي الحكم المحلي أن المقصود من العملیة ھو تعزیز العالقة بین 

ن دعم جھود ومن خالل مراقبة اإلنفاق، یتمكن المواطنون ومنظمات المجتمع المدني م. المواطنین وحكومتھم
الحكومة لضمان انفاق األموال العامة بكفاءة وبصورة فعالة، وعندما یتم اإلبالغ عن المشاكل أو نقاط الضعف 

المحددة، یكون للحكومة فرصة في مواجھة نقاط الضعف ھذه، وإذا تمكنت الحكومة من مواجھتھا بشكل فعال، تزداد 
 . مصداقیتھا بین أوساط المواطنین

 
كاء العمل معًا لتحدید مشاریع األحیاء السكانیة وآلیات تقدیم الخدمات أو القضایا التي ینبغي علیھم بإمكان الشر

ولتحدید ھذه القضایا، قد یحتاج الشركاء إلى إجراء عملیة تحلیل بسیطة لنقاط القوة والضعف والفرص . مراقبتھا
ضعف من الشركاء أن ینظروا إلى أنفسھم، أما تتطلب نقاط القوة وال. من أجل تنمیة المدیریة) SWOT(والمخاطر 

ستكون عملیة المسح . الفرص والمخاطر فإنھا تتطلب منھم النظر إلى القضایا الخارجیة التي قد تؤثر على أھدافھم
ما یلي نموذج لتحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر في . المجتمعي بمثابة أساس قوي لھذا التمرین

 : المجتمع
 

  القوة نقاط  الضعف نقاط
 والمجتمع المحلیة السلطات بین ضعیف تواصل )1

  والمواطنین المدني
  التنمویة االحتیاجات لتلبیة كافیة غیر میزانیة )2
  فعال غیر صحیة رعایة نظام )3
  الخاص للقطاع جمعیات وجود عدم )4
  محدودة طبیعیة ثروات )5
  المیاه شحة )6

  قوي تعلیمي نظام )1
  ومؤھلون شطونن ومنتخبون معینون مسئولون )2
  قوي مدني مجتمع )3
  للمدیریة واضحة رؤیة )4
  التنمیة أجل من وإستقرار أمن )5
  أثریة مواقع )6
  قویة زراعیة منطقة )7

  الفرص  المخاطر
 قبل من الموازنة مخصصات خفض احتمالیة )1

 .االقتصادي التدھور بسبب المركزیة الحكومة
 أو االستثمارات على المفروضة التنظیمیة القیود )2

 المحلیة میةالتن
  االستقرار أو األمن تدھور )3
  القبلیة النزاعات )4

  األجنبیة أو المحلیة االستثمارات )1
  الالمركزیة )2
 للتنمیة الدولیة المانحة الجھات مع عالقات بناء )3

 .والزراعة والتعلیم، والصحة، المجتمعیة،
 الفتاة تعلیم تشجیع )4

 
یتمكن المواطنون من فھم سیر عملیة مراقبة النفقات العامة من خالل تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، 

على سبیل المثال، یظھر التحلیل البسیط أعاله أن ھناك احتیاج لإلكثار من النقاشات مع المجتمع إلطالع . بشكل أفضل
ھم في تحدید أفراده على النقص في التمویالت المالیة في الموازنة لتغطیة كل االحتیاجات المجتمعیة، وكذلك إلشراك

 . كما أن ھذا یسلط الضوء على االحتیاج لترتیب الخدمات الصحیة حسب األولویة. األولویات األكثر إلحاحًا
 

ومن خالل تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتمرین المسح المجتمعي، یتمكن المواطنون من إعداد 
ما یلي بعض األمثلة لھذه النماذج المتبعة في . مراقبة اإلنجازنماذج معیاریة للتقاریر وتحلیل احتیاجات المجتمع و

 : مراقبة مختلف البرامج والقضایا
 مراقبة النفقات

  الماضیة؟ شھر 12 الـــ خالل المدیریة في صحیة رعایة مرافق ترمیم أو بناء تم ھل
 العالج تقدیم  المرفق نوع

 النوع حسب
  االجتماعي

 الرعایة فقمرا بناء  الموقع  الكلفة* 
  ترمیمھا أو الصحیة

     
     

قد یتطلب ذلك زیارة إلى شركات البناء المحلیة لتحدید التكالیف القابلة للمقارنة بالنسبة للمشروع الذي سیحدد ما إذا كان المبلغ المعتمد * 
 . ضمن الموازنة والمنفق یتوافق مع تكالیف البناء الفعلیة



 11 

 مالحظة االتجاھات
 التعلیم؟ بنظام ملتحقون ھم ھل المدرسة؟ سن في ھم الذین أسرتك رادأف عدد كم

  المدیریة 
 المدرسة سن في ھن اللواتي األسرة فتیات عدد 
 بالتعلیم الملتحقات الفتیات عدد 
 المدرسة سن في ھم الذین األسرة في األوالد عدد 
 بالتعلیم الملتحقین األوالد عدد 

 بالتعلیم لفتیاتا التحاق عدم وراء السبب
 بالتعلیم األوالد التحاق عدم وراء السبب

 
 

 متابعة تقدیم الخدمات
 مدى ما الماضیة؟ شھر 12 الــ خالل الحكومة من القدرات وبناء الخدمات مجال في مساعدة أو مشورة تلقیت ھل

 الخدمات؟ بھذه اقتناعك
 والممرضون األطباء تمامًا قتنعم  ما حد إلى مقتنع  تمامًا مقتنع غیر  بالمرة مقتنع غیر

 مجال في العاملون
 الصحیة الرعایة

  الصحي التأھیل    
 المنشورات أو المجالت    
 الطبیة اإلمدادات    

 
 

 قیاس جودة أداء القطاع  
 المدیریة؟ في التعلیم بجودة إقتناعك مدى ما

  التعلیم تمامًا نعمقت  ما حد إلى مقتنع  تمامًا مقتنع غیر  بالمرة مقتنع غیر
   عام بشكل الجودة    
  المدرسیة السالمة    
  الدراسیة الفصول عدد    
  المدارس عدد    
  للفتیات المتوفرة الفرص    
  المعلمین كفاءة    
  المناھج جودة    

 
لمجتمع المحلي لجمع المعلومات  متطوع إلى ا15 إلى 12وبعد تحدید القضایا وإعداد نماذج التقاریر، یجب إرسال من 

وكلما توفر المتطوعون بشكل كبیر،كانت ھناك فرصة أكبر لجمع . المطلوبة وذلك من خالل تعبئة نماذج التقاریر
البیانات، ویجب أن تعقد اللقاءات مع مسئولي الحكم المحلي بصورة ربع سنویة لمناقشة سیر عمل مراقبة النفقات 

 . قاءات علنیةالعامة، بحیث تكون ھذه الل
 

  تحلیل البیانات –الخطوة الخامسة 
سیساعد تحلیل البیانات على بناء األساس لمراقبة النفقات مستقبًال تحدید نقاط الضعف أو المشاكل التي تواجھ عملیة 

یة على كما سیساعد ذلك المواطنین والسلطات المحل. أو توزیع األموال على المستوى المحلي/التنمیة، أواألولویات، و
المطالبة بالنفقات ذات األولویة، على سبیل المثال، إذا كان لدى المدیریة تمویل كبیر لقطاع الزراعة لكن في المقابل 

تمویل محدود للرعایة الصحیة، یجوز للمجتمعات أن تطالب بمراجعة أولویات اإلنفاق من أجل التركیز على الرعایة 
التنمویة لبناء مدرسة جدیدة أحد المناطق التي ال یوجد عدد كبیر من قد تستھدف المساعي . الصحیة بشكل أكبر

األطفال في سن المدرسة، لكن قد تحتاج مدرسة قدیمة في منطقة أخرى إلى فصول إضافیة الستیعاب العدد المتزاید 
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ودة المعتمدة أو قد یكون ھناك احتیاج لمزید من المعلمین والفصول المدرسیة، غیر أن المبالغ الموج. من الطالب
 . ضمن الموازنة ال تكفي إال لتغطیة أحد ھذه األولویات

 
تتطلب عملیة تحدید األولویات اتخاذ قرارات في غایة الصعوبة، حیث أنھ ال یوجد ھناك موارد كافیة لتلبیة احتیاجات 

قیقیة تعتمد علیھا في كل مجتمع، لكن من خالل إجراء تحلیل دقیق للنفقات الجاریة، تتوفر لدى المجتمعات قاعدة ح
 . إتخاذ القرارات

 
 : تسعى عملیة تحلیل البیانات إلى تحدید ما یلي

 . االحتیاج )1
 .اإلمكانیات المتوفرة لتلبیة االحتیاج )2
 .العجز أو الزیادة الموجودة بین االحتیاج واإلمكانیات المتوفرة )3
 . ما ھو المطلوب لسد العجز وما الذي یمكن إلغاءه للحد من الزیادة )4

 
  عقد اجتماع عام-الخطوة السادسة

 
بعد اإلنتھاء من تحلیل البیانات التي تم جمعھا، یمكن ألعضاء المجلس المحلي عقد اجتماع عام  لمراجعة النتائج 

وإذا لم یتوفر المكان لدى الحكومة لعقد ھذا االجتماع مع . وتیسیر نقاش بین المواطنین حول أولویات المجتمع
 عقد ھذا االجتماع في مدرسة أو حدیقة عامة، أو منظمة مجتمع مدني أو في أماكن أخرى الجمھور، من الممكن

 .محایدة
 

) نالمنتخبین والمعینی(ولین تعتبر االجتماعات العامة مھمة بالنسبة للحكومات، حیث تبرھن من خاللھا أن المسئ
ع المواطنین على القیود المفروضة على كما أنھا تقدم فرصة للسلطات المحلیة إلطال. مھتمون بأولویات المواطنین

 في المدیریة، وكلما عرف ھا لتحدید االحتیاجات ذات األولویةالموازنة وأن ھناك قرارات صعبة یجب اتخاذ
 ھذه المخصصات أقل عرضة للنقد أمام السلطة ھموھا بشكل أفضل، اصبحتالمواطنون عن مخصصات الموازنة وف

 . المحلیة
 

فغالبًا ما یكون لدى المواطنین موارد یریدون تقدیمھا لدعم التنمیة . عات تفید السلطات المحلیةكما أن ھذه االجتما
 عجز في یواجھ ة لكن المجلس المحليالمجلس المحلي إنشاء حدیقة عامأعضاء على سبیل المثال، إذا أراد . المحلیة

مستعدة لبناء سور حول الحدیقة، وأن المحلیة  سیعرف الجمیع من خالل االجتماع العام أن مؤسسة األعمال الموازنة،
مجموعة من المزارعین سوف یتبرعون بتشجیر الحدیقة بالنباتات أو الزھور، وقد یھتم الطالب بالمحافظة على نظافة 

الحدیقة، وقد یظھر اآلباء استعدادھم في تخصیص جزء من وقتھم في اإلشراف على الحدیقة والتأكد من أن األطفال 
 لبناء الحدیقة وأن المجتمع  مجتمعي دعمأنھ ال یوجد ھناك السلطة المحلیة تعرف قد أیضًا،. ي مكان أمنیلعبون ف

.  خدمات النظافة أو إعادة ترمیم الحدیقة الموجودةمثلیفضل صرف المال على شيء أخر أكثر أولویة للمواطنین، 
 . لمسؤلیین المحلیینم للتواصل بین المواطنین واكما یعتبر االجتماع العام منتدى مھ

 
 على المجلس ،ولضمان ھذا الحضور. وعند عقد اجتماع عام، یجب إعطاء أولویة لحضور عدد أكبر من المواطنین

 یكون اھتمام الجمھور ضعیف إذا كان فمثًال قد.  معلومات حول مكونات االجتماعالجمھور وتقدیمإبالغ المحلي 
، إذا كان االجتماع یدعوا إلى مناقشة التعلیم أو شبكة المیاه أو  في المقابللكن. االجتماع یدعو إلى مناقشة الموازنة

 حول ونالحدیث واالستماع إلى ما سیقولھ األخرب العدید من المواطنین سیھتمكیفیة االستفادة من قطعة أرض عامة، 
 .  موضوعین أو أكثر حتى ال یخرج عن مسارهعلىوینبغي أن یركز النقاش .  ھذه القضیة

 
 : سھل، یجب إتباع ما یلي االجتماع ولكي یكون

  االجتماع؛تحدید موضوع  -1
 ؛ )النساء، الشباب، الخ( المواطنون من الحضور  حتى یتمكناختیار الیوم والوقت المناسب -2
 ؛) دقیقة90ال یزید عن (تحدید زمن االجتماع  -3
 ؛)اب، والمعاقینلضمان وصول النساء، والشب(مدرسة أو مركز اجتماعي  -اختیار مكان محاید -4
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 إعداد نسخ من الوثائق المتصلة باالجتماع لیتسنى للمواطنین مراجعتھا قبل االجتماع؛ و -5
اإلعالن عن االجتماع من خالل الملصقات اإلعالنیة في بقبل أسبوعین من الموعد المحدد ینبغي البدء  -6

 واضح ویرحب بكل وأن یكون اإلعالن(المساجد، والرادیو، والصحف وكذلك من خالل األسواق، و
 ).المواطنین

 
 العام اإلجتماع

  المواطنین كافة البریقة بمدیریة المحلي المجلس یدعو
  المدیریة في عامة حدیقة بناء یلوتم لمناقشة

  م2010 إبریل، 6 الثالثاء، یوم في
 عصرًا 4: الساعة
 البریقة في المجتمع مدرسة: االجتماع مقر
 مستلزمات ھي وما الحدیقة؛ إنشاء تكلفة الحدیقة؛ مكان: لیةالتا المواضیع االجتماع یتناولس

 .ورعایتھا الحدیقة لصیانة الالزم والتمویل الحدیقة؛ تتضمنھا أن ینبغي التي الترفیھ
 . المدیریة ابناء من والمواطنات المواطنین لكافة عامة والدعوة

  
 

 :االجتماع العام
 

ینبغي أیضًا إعداد جدول أعمال ھا خالل االجتماع، كما  یرید المواطنون مراجعتإعداد نسخ ألي مواد -1
ینبغي على القائمین برئاسة االجتماع االلتزام بجدول . ن على الجدول الزمني لالجتماعولیتعرف المواطن

 .األعمال قدر اإلمكان
، في المجلس المحليما قطاع ة، رئیس  رئیس المجلس المحلي، مدیر المدیری:من یرأس االجتماع تحدید  -2

 ما خالل ال یكون متحیزًا لطرفمھمة رئاسة االجتماع أن وینبغي على الشخص الذي أوكلت إلیھ . الخ
 .  االجتماع العامالقضایا خاللعلى كل المسئولین المحلیین أن یكونوا محایدین حول االجتماع، بل یجب 

كیفیة توزیع ھذه المحاضر تحدید من سیكون المسئول عن كتابة المالحظات او المحاضر أثناء االجتماع و -3
أو شعبي على سبیل المثال، قد تحتاج المحاضر فقط إلى إلصاقھا خارج سوق . على الجمھور بعد االجتماع

 . المحاضر في صحیفةھذه  بنشر ًاتخذ قرارمبنى حكومي، أو قد ُی
 اش مع المواطنین،ناسب إلجراء النقبشكل م أنھ تم ترتیبھا تأكد منلزیارة غرفة االجتماع قبل االجتماع ل -4

 من المنصة، و أن تكون الطاولة أو المساحة المخصصة قریبة أماكن جلوس المشاركینوینبغي أن تكون 
 .   فیھ المسئولون المحلیونمواطنین قریبة للمكان الذي یجلسلحدیث ال

ن ن المعینو أعضاء المجلس المحلي أو المسئولوإذا حضر.  قدر اإلمكاناالجتماع في الوقت المحددالبدء ب -5
 . أن السلطة المحلیة ال تقدر وقت المواطنین مفادھا رسالة إلى المواطنین ھذایعطيقد في وقت متأخر، 
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 نموذج لترتیب االجتماع العام

 

 
 

وإذا كان ھذا االجتماع ھو األول . نستماع إلى ما سیقولھ المواطنوتذكر أن الغرض من االجتماع ھو اال -6
 عدة أشخاص الكالذي یعقد في المدیریة أو الحي، بغض النظر عن الموضوع، من المحتمل أن یكون ھن

اویھم، وحاول أن تعالج  أستمع إلى شككن على استعداد ومتحلیًا بالصبر،. لدیھم شكاوي ضد المسئولین
 أنھ قد ُأسُتِمَع لھ وفھمت  المشتكي یعرف، تأكد من أنوإذا تعذر حلھا. القضیة مباشرة إذا كان حلھا ممكن

أو أن تكون الشكوى ضمن موضوعات النقاشات ، لقضیة اتعالج إلى الجھة التي یمكن أن إحالتھ أوشكواه، 
العمل المھم بالنسبة للسلطة المحلیة ھو االستماع .  أو ببساطة أشكر المواطنین على مداخالتھم،المستقبلیة

 . فكن دائمًا مھذبًا معھم. نوھذا كل ما یریده المواطنوأثناء االجتماع 
 موضوع النقاش دقیقیة یلخص خاللھ 20مقداره یجب إعطاء المتحدث الرئیسي في االجتماع أختیر زمنًا  -7

و ینبغي أن یكون ھذا مبسطًا ألن تقدیم التفاصیل الكثیرة . لإلطالع علیھا للمواطنین ویقدم المعلومة المناسبة
 .  النقاشویصعب عملیة تسییریربك الناس 

 : االعتباربعین أن تؤخذ یجب التي  الضوابط بعض ما یلي.یجب وضع ضوابط لمالحظات المواطنین -8
a.  المدیریة بحیث یكون من نفس (ومن أین ھوعلى كل مواطن یرید أن یتكلم أن یعرف بنفسھ یجب 

 ) المعني بالنقاشأو الحي السكاني
b.  دقائق لكل شخص یرید أن یتكلم3 – 2تحدید وقت الحدیث بـ  . 
c.  اع من  وقد یطلب القائمین على رئاسة االجتمیكون حدیث المواطنین حول الموضوع،یجب أن

 . یرغبون مناقشتھا في االجتماعات القادمةطنین كتابة قائمة بالمواضیع التيالموا
d. أن تكون ھناك ألیھ تسمح لآلخرین وإذا ٌطبقت ھذه القاعدة، ینبغي . عدم تكرار النقاط المطروحة

  . المالحظاتعن موافقتھم على بأن یعبروا 
 
ن إلى قضاء خمس دقائق بعد االنتھاء  المسئولون المحلیووقد یحتاج.  نتیجة معینةینبغي أن یكون لالجتماع -9

ن العمل لحل و أو كیف ینوفیما یخص القضیة التي تناقش اللحظةه حتى ھذه حققومن االجتماع لمناقشة ما 
 إجراءات الحقة بشأن القضیة ستكون ھناكأنھ غادر المواطنین االجتماع مدركین وینبغي أن ی. ھذه القضیة

  ؟  علیھم القیام بِھ، وما ھو ھذا الدور یجب ا وما إذا كان ھناك دورالتي تم مناقشتھ
 

 مسئولوا السلطة المحلیة

المكان المخصص 
 لحدیث المواطنین

 المواطنون المواطنون

  المیوناإلع
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 نموذج لجدول أعمال االجتماع العام
 

  
  بعد الظھر 2:00

 
 

  بعد الظھر2:10
 
 
 
 

  بعد الظھر 2:30
 
 
 
 

  بعد الظھر 2:55
 
 
 

 
 

  عصرًا 3:00

 وشكر ، رئاسة االجتماع القائمین علىبدء االجتماع بمقدمة مختصرة من قبل
جدول األعمال وتذكیر المشاركین بقواعد وقراءة المواطنین على حضورھم، 

 .الحدیث
لتقدیم المعلومات إلى سلفًا طلب الحدیث من األشخاص الذین تم اختیارھم 

 على سبیل المثال، عرض . أو أن یقدموا عرضھمقضیة معینة الجمھور  حول
وقد یقوم بالعرض .  النفقات العامة نظام مراقبةقدمھا متطوعون بشأنالنتائج التي 

 . دقیقة20وقت المحدد ینبغي اال یزید عن فرد أو أكثر لكن ال
 

 موضوع العرض أو موضوع حولمالحظاتھم إعطاء فرصة للمواطنین لتقدیم 
.  لتقدیم مالحظاتھدقیقتینوینبغي تحدید الوقت المخصص لكل مواطن بـ. االجتماع

األحیاء السكنیة / والمدیریات ن التعریف بأسمائھممواطنین المتحدثیوینبغي على ال
 .ا ینتمون إلیھالتي

 
بتكرار المالحظات  یقوم القائمین على رئاسة االجتماع –باب المالحظات إغالق 

  بخصوص واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالیة التي یتعین اتخاذھاالتي سمعوھا،
اتخاذ قرار نھائي بشأن ھذا و. ذلك عقد اجتماع آخروقد یشمل . عموضوع االجتما

 وتقدیم تقریر إلى ،بتحلیل أوسع للموضوع ، وتكلیف بعض األفرادالموضوع
 .القیام بأي إجراء آخررئاسة االجتماع أو 

 
 الختام 

 
        

  لكنوكما أشرنا في بدایة ھذا الدلیل، یمكن تبني ھذه العملیة من قبل منظمات المجتمع المدني أو السلطات المحلیة
نظام یسلط . نجاح ھذه العملیةالمطلوب والمشاركة بشكل فعال من أجل  الدعم یجب أن یجب أن یقدم كال الجانبان

في تطویر وتعزیز  الفرص للمواطنین وحكومتھم للعمل معًا إتاحةمراقبة النفقات العامة الضوء على طریقة 
وقد تنفذ . أن یكون المجتمع ھو صاحب القراروالشفافیة، لكن األھم من ذلك ھو التركیز على أھمیة المساءلة 

قد تختار المدیریات األخرى تنفیذ خطوة واحدة فقط أو كما . ت كل خطوة موضحة في ھذا الدلیلبعض المدیریا
 مثلھا مثل الطرق األخرى لتعزیز العالقات على –، من المھم إدراك أن ھذه الطریقة وفي كال الحالتین. خطوتین

 . تتطلب عمل شاق، وتواصل منسق، وإلتزام كل الشركاء بالعملیة على المدى البعید –المستوى المحلي 
 


