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 تمهيد للثقة، الصوت،
والحوافز

منطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقياحالةتشهد
منالتغيرالمتقلب.وتفرضمرحلةالتغيير
هذهصعوباتعلىشعوبالمنطقة،ويمثل
على فقط ليس واضحا والعنفخطرا الصراعات اندالع

المستوىاإلقليمي،بلعلىالمستوىالعالميأيضا.
وفيظلهذهالظروف،منالضروريأنيتمالتركيز
اإلقتصادي والوضع لمنطقة ا في الشباب ئدة فا على
والمؤسسيفيهامناجلإرساءاألساسالالزمالستقراردائم
ورخاءمشترك.دورالمؤسساتوالخدماتالعامةأساسي
فيهذاالجهد.ومنالمهمبصورةخاصةأنيتمتسخيرقدرة
المؤسساتالعامةلموائمةحوافزهامعاحتياجاتالناس،
وقدرةالنظمالتعليميةعلىمساعدةأطفالوشبابالمنطقة
علىتطويرالكفاءاتوالمهاراتالتيستعودعليهمبالنفع
الكبيرفيحياتهمالمستقبليةوسبلعيشهم،وكذلكقدرة
النظمالصحيةعلىالتعاملمععبءاألمراضالمزمنة
المتناميبشكلسريع،باإلضافةالىالجيوبالمتبقيةمن

الوفياتالعاليةلألمهاتواألطفالوسوءالتغذية.
بلدان في القادة قدم لإلستقالل، الالحقة الفترة وفي
بتوفير لمواطنيهم وعودا أفريقيا وشمال األوسط الشرق
التصنيعومستوياتمعيشةأفضلمنخاللتدخلالدولة.
لتعليم ا خدمات في التوسع يشمل الدولة تدخل وكان
محصالت في مسبوق غير تحسنا ولد مما والصحة،
التنميةالبشريةاألساسية،باإلضافةالىدعمالغذاءوالوقود
والتوظيففيالقطاعالعام.وأدىذلكالىعقداجتماعي
ملزمللحكوماتوالمواطنين،وأنشاشرعيةسياسيةوأمة
باإلضافة الحكومة، يدعمون المواطنين وجعل قوية،
الرفاه بشان المسؤولية ستتحمل الدولة بأن التوقع الى

اإلقتصاديواإلجتماعي.
بعداإلستقاللغيرمستدام اإلجتماعي العقد وأصبح
المساءلة وآليات الشاملة المؤسسات إنشاء يعيق ألنه

علىالمستوياتالسياسيةواإلداريةواإلجتماعيةالتيمن
شأنهاتحفيزالمزودين،والموظفينالحكوميين،وواضعي
لفقراءوالسكان السياساتمنأجلتقديمخدماتذاتجودةل
أغلبيةاألطفال م المحرومين.وبالنتيجة،اليتعل اآلخرين
العرببالشكلالكافيفيالمدرسة،والعديدمناألمهات
اللواتيلديهنأطفالصغاريجدنالعياداتالصحيةمقفلة،
واألطباءغائبيناوتكوناألدويةاألساسيةقدنفذتعندما

ُكّنبحاجةللمساعدةالطبية. َي
العامة المؤسسات التقريربشكلخاصعلى ويركز
بيئة ل ا وفي الخدمات. تقديم عملية عليها تعتمد التي
أصحاب بين لتفاعالت ا تنِشئ الصحيحة، المؤسسية
هذه مثل وفي إيجابية. أداء دائرة المختلفين المصلحة
السياسات لتعزيز للمواطنينسبل الدائرة،يكونمتوفرا
موظفي من كل ويكون الخدمات، جودة على والتعليق
القطاعالعاموالمزودينمتوافقينمعهذهاآلراءمنخالل
نظاممنالحوافزيكافئعلىفعاليتهمفياإلستجابةلهم.
ومعتحسنالخدمات،تزدادثقةالمواطنينفيالحكومة،

األمرالذييساعدعلىتوطيدالتماسكاإلجتماعي.
ميتمتحقيقهذه االأنهذاالتقريريوثقحقيقةأنهل
الدائرةاإليجابيةفيالشرقاألوسطوشمالأفريقيا.والعديد
منالمؤسساتالعامةالتيتقدمخدماتاجتماعيةأساسية
تأثرت وبالنتيجة، المواطنين. احتياجات الى التستجيب
بيا،مماجعلالمواطنينبالخيارسوىهجر الخدماتسل
بيةاحتياجاتهم.وينبغي تل النظامواللجوءالىوسائلبديلةل
انيتمكسرهذهالدائرةالسلبيةكيتبدأاإلستثماراتفي
التعليموالصحةتؤتيثمارهاللشعوبالعربية.ويشيرهذا
الدليلبوضوحالىأنالفقراء-الذينالتتوفرلهماإلتصاالت
او المطلوبة،والسبلدفعرسومغيررسمية، الشخصية
إمكانيةالخروجمننظامالخدماتالعامة-همأكثرمن

يعانيمنعدمفعاليةتقديمالخدمات.
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محلية أمثلة البنك فريق بحثهعنحلول،حدد وفي
لعمليةتقديمالخدماتالفعالةوأطلعالحضورعلىالدروس
بنات مديرمدرسة تمكن المثال، المستفادة.علىسبيل
فيالمناطقالريفيةمنالضفةالغربيةمنأنيبنيثقافة
تقومعلىالشمولواإللتزامبينأعضاءالمجتمعالمحلي،
مسؤولية المدرسة نجاح وأصبح والمعلمين. واألهالي،
نتائجكانتمثيرةلإلعجاب.فالطالبتفوقوا مشتركة،وال
الفقروعدم فياإلختباراتالوطنيةعلىالرغممنحالة
أمثلةمؤثرةمشابهةفي بهم.وهناك المحيطة اإلستقرار
لمواطنين والمغرب األردن في وعياداتصحية مدارس

لجؤواالىطرقأفضللتوفيرالخدماتلمجتمعاتهم.
الصحيحة المسائلة آليات لوضع مخطط هناك ليس
لمراقبةوتحفيزموظفيالقطاعالعامومقدميالخدمة.لكل
بيئةخصائصهااإلجتماعيةوالسياسيةالمميزةالخاصةبها،
وينبغيإماإستخالصالحلولمنهااوتكييفهالموائمتها.
التقرير تثبتجدوىهذا أن الصدد نأملفيهذا ونحن

لواضعيالسياسات،ومزوديالخدمة،والمواطنينكذلك.
وفيحينأنهذاالتقريريقومبإجراءمسحللدوافعالرئيسية
الىإطالقمناقشة للخدمات،فهويهدف الفعال تقديم ل ل
إقليميةحولمواطنالقوةالمحليةكمصدرللحلولالممكنة.
ومجموعةالبنكالدوليعلىأهبةاإلستعدادللمساهمة
تعزيز على لمنطقة ا وشعوب لحكومات ا ة ومساعد
المؤسساتالشاملةوتوفيرتقديمفعالللخدماتمنأجل
وتعزيز المواطنين الحتياجات أفضل بشكل اإلستجابة

الرخاءالمشترك.

موقعمنحافظغانم
نائبالرئيس

لمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا
البنكالدولي
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للفريقهذا وني لتعا ا لجهد ا نتاج هو لتقرير ا
المحوريالذيتقودههنابريكسيويتضمنإيلين
الرئيسيون(، )المؤلفون وولكوك ومايكل لست
باإلضافةالىجمانةالعارف،وسميرةالحلبي،ولوتسيانا
هيبيرت،وحنالينمان،ومنالقوتا.وقامبريكسيوإدوارد
وبتنسيق للدراسة األولي التصميم بقيادة الدحدحشراكًة
التي األوراق في تصب التي بيانات ل ل المبكر التحليل
هذه وكتبت التقرير. لهذا األساسية المعلومات تتضمن
األوراقمنقبلهيبيرت،وروحينيباند،وقوتا.وقامالعارف،
ولينمان،وقوتاوولكوكبإعداددراسةالحالةحولالتعليم
فياألردن،وقامالعارفوأسامةميميوولكوكبإعداددراسة
ثتنيةعنالتعليم،لمنطقةالضفةالغربية.وقامكل الحالةال
منميالنيكاميت،وكاريكالرك،ولينمانلستوتامر
ربيعيتقديمدراسةحالةعنالخدماتالصحيةفياألردن،
وكاميتونيجوابلكابأعدوادراسةالحالةعنالخدمات

الصحيةفيالمغرب.
والصدق الكبير فة الضيا كرم بصدق نقدر ونحن
قيناهمنالمسؤولينالحكوميين،ومهنييالصحة، الذيل
والتربويينواألهالي،والعديدمناألفراداآلخرينالرائعين
فيمختلفالوظائفواألدوارالمتنوعةالذينقدمواوقتهم
ثانوية وجهدهمإلعداددراساتالحالة:مدرسةكفرقودال
لبناتفيجنينفيالضفةالغربية،ومدرسةزيدابنحارثة ل
المحافظات يرقا،األردن،وستةعياداتفي ثانويةفي ال
من وعدد وجرش بلقاء، وال وعمان، لعجلون، األردنية

العياداتالصحيةفيالمغرب.
الراجعة التغذية من كبير بشكل التقرير هذا استفاد
التيتمالحصولعليهاأثناءالمشاوراتالموسعة.ونحن
الحكومات،واألكاديميين، لممثلي بشكلخاص ممتنون
المدني المجتمع ومنظمات الحكومية، غير والمنظمات
الذينقدموالنامالحظاتقيمةحولاإلطارالعامونتائج

هذاالتقريرفيمؤتمرالذكرىالعاشرةلتقريرالتنميةفي
م2004 حول“جعلالخدماتتعمللصالحالفقراء:علم العال
 “Making Services Work for Poor”تقديم سياساتال
 People: The Science of Politics of  Delivery”
الذيعقدفيواشنطنديسي،في1آذار2014،وفيندوة
التنميةالعربيةالتيعقدتفيالكويتفي5تشرينثاني
2014.ونودكذلكأننثنيعلىالمالحظاتواإلقتراحات
قيناهامنالمشاركينفيسلسةمناقشات الممتازةالتيتل
قام التي اإلقتصادية لآلفاق متوسطية اليورو الدورة
بتيسيرهامركزالتكاملالمتوسطي)CMI(فيندوةعقدت
فيباريسفي19أيلول2014.وعالوةعلىذلك،استفاد
قدمها مالحظات من مستخلصة أفكار من التقرير هذا
مواطنونمنمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيارداعلى
مواقعمدونات،ومشاوراتعلىاإلنترنت،والتواصلمن

خاللاإلعالماإلجتماعي.
والزمالءعبرمجموعةالبنكالدوليوأعضاءمجتمع
من سلسلة في قيمة بأفكار ساهموا واألبحاث العلماء
ورشالعملواجتماعاتالعصفالذهنيالتيعقدتبين
تشرينأول2013الىتشرينثاني2014،بمافيذلك
ورشةعمل9أيار2014التياستضافتهامبادرةالشرق
األوسطفيمدرسةكينيديلجامعةهارفارد،وندوة9تشرين
العالمية الشراكة تحترعاية التيعقدت ،2014 ثاني
لمية العا الممارسة مع لتعاون با اإلجتماعية للمساءلة
لتعليم،والممارسةالعالمية للحوكمة،والممارسةالعالميةل
للصحةوالتغذيةوالسكانفيمجموعةالبنكالدولي.وهذه
تشملليندسيبينستيد،وفرانكبوسكية،وماريلوبرادلي،
وأنجيالديماس،وديونفيلمر،وهيلينغراندفوينت،وأبريل
يناإيانشوفيشينا،وإيمانويلجيمنيز،وستين ل هاردينج،وإي
وبيير كنج، وإليزابيث خيماني، وستوتي جورجينسن،
الندري،وكيثماكلين،وبلكريشنامينونباراميسواران،

شكر وعرفان
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نديجوا، وستيفن مبارك، وعمر مورينو، مانويل وجوان
واكانكشاباندي،وتامرربيع،وهيلسيروجرز،وبياشنيدر،

وجويلتوركويتز.
تاليةأسماؤهمأفكارامفيدةللغاية:ديناأبو وقدمأيضاال
غيدا،وعليأحمدالمضواحي،وإدواردالدحدح،وغازيةأسالم،
وروبرتبيشيل،وجورجنبلوم،وكاملبراهام،ودوروثيشين،
وإرنستوكوادرا،وهبةالجزار،وليرإيرسادو،وأميرةالكاظم،
وهنزلويدرز،وأليكسكاكنزي،وماركوسمينديبورو،بول
بريتيتوري،ونمراتاساراووغي،وروبيسيندورويتش،وسميرة
نيكايينتوفيجيان،وماريافجليسندي،وجيفريوايت،وليناشن
وانغ،وكالراويلتكي،وجاكوبويتشمان،نواهيارو.وقامت
هبةشمسالدين،سويةمعغانمةالعتيبي،وأشرفالسعيد،
يامستيبينز،بالمشاركةفي ونجاالصويص،والراسعاده،وول
المشاوراتعلىاإلنترنتوالتواصلالذيتمبشأنالتقرير.

وقدمإتسهيووتألبرتوإيماإيتوريالدعماإلداري.
ونوداننشكرزمالئنافيالمراجعة،بمنفيهممصطفى
كاملالسيدنيكماننغ،وهارتشيفر،وألنشيكفيمرحلة
مذكرةالمفهوم،وجويلتوركويتزفيمراجعةالقرار،على

مالحظاتهمومقترحاتهمالممتازةالتيأحدثتفرقا.
وشكرخاصلشانتاديفاراجانعلىالتوجيهاإلستراتيجي،
وإلينيسباريس،ومرادعزالدين،وكارولينفروند،وغوينتر
هيدنهوف،وستينجورجينسن،وهاريباترينوس،وهشام
المتعمقةخالل الراجعة والتغذية المناقشات والي،على

على هيلمان وجويل كوليل مارسيل ولماريو الدراسة،
النصائحوضمانالجودةفيمرحلةالمراجعةاألخيرة.وتلقى
العملدعمامنمكتبكبيراإلقتصاديينفيمنطقةالشرق
العالمية الممارسة الى باإلضافة أفريقيا، الوسطوشمال
لتعليم،والممارسةالعالمية للحوكمة،والممارسةالعالميةل
الدولي. البنك مجموعة في والسكان والتغذية للصحة
ويضافالىهذاالدعم،المشاركةالفعالةفيالحوكمةوتقديم
الخدماتفياألردن)صندوقاإلئتمانالمتعددالمانحين(،

وفيالمغرب
)صندوقالتنميةالمؤسسي(وفيمؤشرأداءالحوكمة
منطقة في الفساد ومكافحة الحوكمة )صندوق المحلي
التيتبنيعلىوتسعى الشرقاألوسطوشمالأفريقيا(،
لتفعيلالنهجالذيتمتطويرهفيهذاالتقريرشراكةمع

العمالءوالشركاء.
وعندالمضيقدما،اتفقتالممارسةالعالميةللحوكمة،
لتعليم،والممارسةالعالميةللصحة ل والممارسةالعالمية
والتغذيةوالسكانفيمجموعةالبنكالدوليعلىاستخدام
اإلطارالعامواإلستنتاجاتالمقدمةفيهذاالتقريركأساس
لجهودتعزيزخدماتالتعليموالصحةفيمنطقةالشرق
األوسطوشمالأفريقيا)راجعتقريرتعظيمأثرالبنكالدولي
الىأقصىحدفيالشرقاألوسطوشمالأفريقيا:الممارسات
العالمية–الشراكة،منطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا،

الذينشرهالبنكالدوليفي2014(.
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افريقياهيمنطقة وشمال األوسط الشرق
منطقةذاتدخلمتوسطومتصاعد،
حق وجه عن مواطنوها ويتوقع
باما الحصولعلىخدماتعامةذاتجودة.االأنهمغال
ميتمإعدادطالبالمدارس يواجهونخيباتأمل:حيثأنهل
لتعاملمعاقتصادالقرنالواحد المحليةبالقدرالكافيل
والعشرين؛وأولئكالذينيحتاجونالىرعايةصحيةكثيرا
مايجدونالعياداتالحكوميةبالأطباءاوأدوية.وعددقليل
للمسائلةعن الذينيشغلونمواقعسلطةيخضعون من
أوجهالقصورهذه.وهذايقوضمنإمكانيةتحقيقتحسن،

ويزيدمنعدمرضاالمواطنين.
التعليموالصحة المواطنينبشأنخدمات وعدمرضا
تحققت ذلك المنطقة،ومع في واسع نطاق منتشرعلى
نجاحاتمحليةوهيتشكلمصدرإلهام.ففيمدرسةكفر
لبناتفيالريففيالضفةالغربية،تقومالسيدةعبلة قودل
مديرةالمدرسةيوميابتشجيعودعمالمعلمينوتشركأفراد
المجتمعواألهاليوالمعلمينفيالقراراتالخاصةبإدخال
المدرسة.والمعلمونوالطالبوالمجتمع تحسيناتعلى
تالي،فإنبناتكفرقود يشاركونهافيهذااإللتزام.وبال
الوطنيةوسط اإلختبارات نتائجمتميزةفي حصلنعلى
الفقروعدماإلستقرار.وبالمثل،وجدنافياألردن أجواء
والمغربقرىفقيرةفيهامدارسوعيادات،ويتواصلالقادة
ثقة إلهاممنحيث المجتمع،ويشكلونمصدر فيهامع
ومشاركةالمواطنين،وذلكمنخاللعمليةاتخاذقرارات

شفافةوشاملة،كمايقدمونخدماتممتازة.
حيث حيوي، أمر لمحلية ا لنجاحات ا من لتعلم وا
التوجدحلولمخططلهالخدمةمشكالتالجودة.وتسعى
والرعاية التعليم جودة لتحسين أجمع العالم في بلدان ال
المدارس مرافق تحديث يتم أن يكفي يعد م ول الصحية.
والمستشفياتوتدريبالموظفين.فتقديمخدماتذاتجودة

تحفيز عملية تنبع وبدورها متحفزين. موظفين يتطلب
الموظفينمنالقيموالمساءلةالتيهيمتأصلةفيالقواعد
والممارساتوالعالقاتالسياسيةواإلداريةاألوسع.وتوفير
خدماتعاليةالجودةأمرصعب،فالبنكالدوليذاتهكافح
ليجعلمشاريعهتقويالدافعنحوتحسينمحصالتالتعلم
قدما، المضي ولكنعند الوطنية. األنظمة في والصحة

ينبغيآنذاكتوجيهأقصىدرجاتاإلهتمام.
وعمليةإيجادحلولهيعمليةصعبةبشكلخاصفي
ثقافي.واليطالبالمواطنون السياقالمؤسسيواإلجتماعيوال
فيالشرقاألوسطوشمالأفريقيابخدماتأفضل،لكنهم
لهم،وهذايعكسوعودا توفيرها يتوقعونمنحكوماتهم
بتدخالتمنالدولةنحومستوياتمعيشةأفضلمقدمةمن
القادةالعربفيبدايةاإلستقاللقبلخمسةعقودمنالزمن.
وخاللهذهالفترة،حصلتقريباكافةمواطنيمنطقةالشرق
الصحية، والرعاية التعليم على أفريقيا وشمال األوسط
ثناء.وهميتوقعوناآلنأنتكونهذه وهذاإنجازجديربال

الخدماتذاتجودةعاليةوتخلقفرصاأكبرللجميع.
وبناء لمدارس ا تشييد في تفوقت نها أ حين وفي
المستشفياتوتدريبالموظفين،فقدقامتالمجتمعاتفي
المنطقةبتعزيزالمسائلةوالقيمالمطلوبةمنأجلتحفيز
الموظفينالحكوميينومقدميالخدمةلتقديمخدماتذات
جودة.واليبدوأنمدىوكيفيةقيامالمعلمينبالتدريس،
البيروقراطيين وقيام المرضى، بمعالجة األطباء وقيام
باإلستجابةلطلباتالمواطنينهوأمرهامبالنسبةالختيار
لقبولاإلجتماعي لترقياتاولزيادةالراتباول القادة،اول
لموظفيالحكومة.وبدالمناألداء،فإنهيبدوأنالعالقات
الشخصيةوالصالتاإلجتماعيةمهمةللمسيراتالمهنية
المؤسسات في المواطنين ثقة من يحد وهذا والسياسية.
الحكوميةومشاركتهمالمنظمةمعها.ولإليفاءباحتياجاتهم،
يعتمدالمواطنونعلىعالقاتهمالخاصةاوالرسومغير
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تاليحلقةمناألداءالضعيف،مماأدى الرسمية.وظهرتبال
الىتكريسثقافةاإلمتيازوالمحسوبية.

حلقة العامةكسر الخدمات تحسينجودة وسيتطلب
والموظفين السياسيين، جعل أي هذه: الضعيف األداء
الحكوميينوالمزودينمساءلينأمامالمواطنين،وترسيخ
ثقةالمواطنينفيمؤسساتالدولةومشاركتهممعها.وعلى
والمجتمعات القادة يشكل أن يمكن المحلي، المستوى
لتغييراتالمطلوبة،منخاللعرض مصدرإلهامبالنسبةل
كامل عبر المتبقية القيود وتحديد ممكنة محلية حلول
النظام.والمجتمعاتوالدولوالمانحونالذينينجحونفي
تحسينجودةالخدماتوالمساءلةستقطعشوطاطويالفي

سبيلكسبثقةالمواطنينوالحفاظعليها.

توقعات المواطنين
منالمستغربأنجودةالخدماتاإلجتماعيةالمقدمةفي
اإلمكانيات حيث من الركب عن متأخرة العربي م العال
تاريخيا كانوا فيها والمواطنون المنطقة. في المتوفرة
لتعليم،والصحة،والخدماتاألخرى. يولونإهتماماًبالغاًل
وحقالجميعفيالحصولعلىالتعليموالصحةهوحق
بلدانمنطقةالشرقاألوسطوشمال دستوريفيمعظم
أفريقيا)MENA(.وتتضمنالمنطقةفيالغالببلدانا
متوسطةالدخل،ذاتمواردبشريةوماديةمالئمة،وتبذل
الدوامجهودالإلصالحتستهدفتحسين حكوماتهاعلى
بالغ الجمهور عدمرضا أن إال الخدمات. تقديم عملية

جدا،بحيثأنعدمالحصولعلىخدماتمالئمةشكل
الركيزةالرئيسيةللمطالباتبالكرامةالتيترددتخالل
الرضا عدم إستمرار ومع واليوم، العربية. اإلنتفاضات
المراحل تواجهها التي الصعوبات ومع - المنطقة في
تقييموضع يعتبر اإلنتقالية،والصراعات،والهشاشة–
تقديمالخدمات،أكثرأهميةمنأيوقتمضى،وكذلك
التعرفعلىاألسبابالكامنةوراءالمشاكل،والبحثعن

حلولفعالة.
ووفقاً ر. اإلنتشا واسع أمر لمواطنين ا استياء إن
إلستطالعغالوبللرأيلعام2013،اعربفيالمتوسط
نحونصفالمجيبينالمشاركينفياإلستطالعمنمنطقة
الشرقاألوسط،وشمالأفريقياعنعدمالرضاعنخدمات
التعليموالرعايةالصحيةفيبالدهم،مقارنةبنحو30في
المئةفيآسياوأمريكاالالتينية.ووجدالبارومترالعربي
كانوا المواطنين ثلثي أنحوالي 2011-2010 لألعوام
يجدونأنأداءحكوماتهمفيتحسينالخدماتالصحية
األساسيةسيئأوسيئجداً.وعلىنطاقأوسع،كانمواطنو
يخبرون أفريقيا، ل وشما األوسط الشرق منطقة دول
مستطلعيالرأيبأنحكومتهمينبغيأنتقومبعملأفضل
يتوقعون فهم الفساد. ومحاربة الخدمات تقديم لضمان
يعربون ولكنهم الخدمات، بتقديم تقوم أن الحكومة من
عنقلةثقتهمفيمؤسساتالدولة.وعالوةعلىذلك،فإن
احتمالأنيقوموابالمطالبةبالمساءلةوبإخبارالموظفين
الحكوميينعنرأيهم،هوأقلمنهللمواطنينفيمناطق

.)O.أخرى)الشكل١

المصدر: غالوب، 2013
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النجاحات المحلية: اإلستقاللية، 
والمساءلة والمشاركة

تخفيمستوياتاستياءالمواطنالعاديةتنوعاكبيراضمن
بلدانوتميزامحتمالفيبعضالمناطق.وكماهوموثق ال
هنا،هناكمجتمعاتتمكنتفيكثيرمناألحيانعلى
الرغممنالظروفالصعبة،منتحقيقمحصالتغير
اعتياديةباستخدامحلولمحليةمبتكرةللمشكالتالسائدة.
ويمكنأنيوفرالتعلممنهذهالنجاحاتالمحليةافكارا
مفيدةوإلهاماللممارسينوصانعيالسياساتوالمانحين.
تسلط الخدمات تقديم في المحلية النجاحات وأمثلة
لعالقات وا لمساءلة وا اإلستقاللية أهمية على الضوء
والمشاركةعلىالمستوىالمحلي.علىالرغممنأننظم
اإلدارةالمركزية)مثلبرنامجتطويرالمدرسةوالمديرية
ونظاماإلعتمادالصحيفياألردنأومسابقةالجودةفي
المغرب(تخلقبيئاتمواتيةلتقديمخدماتعاليةالجودة،
إالأنآثارمثلهذهاألنظمةليستموحدة.ودراساتالحالة
لتغييرعلىالمستوى الخاصةبناتكشفالدوافعالرئيسيةل
المحلي.وتكشفدراساتالحالةلديناعنالدوافعالرئيسية
لتغييرعلىالمستوىالمحلي.وهيتبرزأهميةعالقات ل
قيادةالمحليةفيإبرازومأسسةمثلهذه المساءلة–ودورال
َنىعليهاالثقةوالمشاركةالفعالة ْب العالقات–منأجلأنُت

للمواطنين.
ثانوية، كماتمذكرهأعاله،فإنمدرسةبناتكفرقودال
بالقربمنمدينةجنينفي تقعفيقريةصغيرة والتي
األمور أولياء لمشاركة نجاحها تعزو الغربية، الضفة
والمجتمعالمحلي،وقدرةمديرةالمدرسةعلىبناءوالحفاظ
من واألهم للمعلمين. ومشجعة محفزة عمل بيئة على
ذلك،فقدقاممديرالمدرسةبالتشاركمعمديريةمدارس
جنينلتأمينالدعم،مثلالدعمالتربويمنالمشرفينفي
قضاءكفرقود،وبعضاإلستقالليةفيتنفيذخططتطوير

المدارس.
السلطفياألردن،كانت وبالمثل،فيوسطمحافظة
ثانويةالتيتقعفيقريةيرقاتحقق مدرسةزيدبنحارثةال
نتائجممتازةحتىفيظلالفقروتدنيالقدرات.ويشجع
والمديرية، المدرسة لتطوير األردني الوطني البرنامج
والمديريات المدارس ،2009 فيعام إطالقه تم والذي
علىالتعاونمعاآلباءوالمجتمعاتالمحلية،ويقدممنحا
أنإشراك مدرسيةصغيرةتسمحببعضاإلستقاللية.إال
ميأتيبشكلطبيعيفي أولياءاألموروالمواطنينكشركاء،ل
تقليدية،كماهوالحالفييرقا،حيثيوجد المجتمعاتال
تسلسلمتأصلللسلطة.فقداستدعىذلكتغييراسلوب
قيادةمنقبلمديرالمدرسةوالمعلمين،وخلقإحساس ال
فيالمجتمعبوجودغرضمشترك،وإقامةعالقاتسلطة
جديدةمنخاللجمعيةاآلباءوالمعلمينومجلسالتعليم،
وجعلهذهالهيكلياتالجديدةفعالة.وقدقاممجلسالتعليم
فييرقابالتواصلبشكلكبيرمعأولياءاألموروالمجتمع
األوسع،وكسبثقتهمبسببشفافيتهوشموليتهفيإتخاذ
تنافسالوديبينالمدارس القرارات.وعالوةعلىذلك،فإنال
والمجتمعاتالمحليةقدساعدفيتحسيننتائجالطالب.

وأصبحأداءالطالبفياإلختباراتالوطنيةمصدرااحترام
مالطالب-ومعالجة وفخرفيالمجتمع.وأصبحدعمتعل
العقبات،مثلإمدادالمدرسةبالكهرباء،أوضعفالبصر

بينالطالب-مسؤوليةمشتركة.
فيقطاعالصحة،تستفيدأفضلالعياداتعبراألردن
المحليةواللجان المؤسساتاإلجتماعية منشراكتهامع
الصحية،ومنإضفاءالطابعالرسميعلىإجراءاتإدارة
الصحةعلىالمستوىالمحلي.وقدتمتيسيرذلكمنخالل
عمليةاإلعتمادفياألردن،والتيتدعمإجراءالتحسيناتفي
إدارةالمرافقمنخاللوضعقواعدولوائحواضحة،ومن
قيادة خاللدعمالرقابةوالشفافيةللعمالءوالموظفين.إنال
المحليةوالمشاركةيعززانمنأثرهذهاإلصالحاتاإلدارية.
وفيالمواقعالتيزرناها،قامتاللجانالصحيةبالتواصل
معالمواطنينفضالعنالعاملينفيمجالالصحةلجمع
األحيانكشف المجتمع،وفيبعض إحتياجات ومعالجة
-وحل-تحدياتخفية،مثلمستوياتعاليةمنمرض
ميتمتحديدهاسابقافيمجتمع السكريوارتفاعضغطالدمل
زي.وفيبعضالمجتمعات،قامتالعالقاتاإلجتماعية
بتسهيلعمليةتحديداألولويات،وتوسعةالتوعيةفيمجال
الصحةالعامة،وحشدالمواردلدعموتطويرأنشطةعيادة

الصحة.
وأخيراً،فإنأفضلالعياداتالصحيةمنحيثاألداء
بشكل بناء ل با قامت المغرب في الريفية المناطق في
فعالعلىشراكتهاالقويةمعالمجتمعاتالمحلية،وعلى
الصحة،فضالً وزارة التيوضعتها اإليجابية المنافسة
المحافظات تب ومكا اإلقليمية تب المكا من الدعم عن
المتوجهيننحو المحليين لقادة ل لوزارةالصحةوالمقدم
في إطالقه تم الذي الجودة بقة مسا وبرنامج اإلصالح.
المغربعام2007بينالمرافقالصحية،ينطويعلى
تقييمذاتيومراجعةمنقبلاألقران،ويقدرالعملالجيد
ويحفزالتحسن.وقدكانهذاالبرنامجفعاالًبشكلخاص
متقدمةعلى ديناميكيةوذاتنظرة قيادة فيظلوجود
لمستوى وا فظات لمحا ا ومستوى لمحلية ا لمستويات ا
هذه ترجمت التيزرناها الممتازة والعيادات اإلقليمي.
في مبتكرة وتحسينات الجودة ثقافة إلى الفعالة قيادة ال
العاملينفيمجالالصحة.وقدأظهرتتلك األداءبين
تعاون، وأخالقيات مشتركة لة برسا ساً إحسا لعيادات ا
يدعمذلكمسكجيدللسجالت،والشفافية،وورشعمل
الشخصية. لعالقات ا لى إ واإلنتباه تشاركية، تدريبية
المسؤولين بانتظاممع بالتواصل العيادة ويقومموظفو
تزويد الصحةلضمان فيوزارة واإلقليم المحافظة في
تنفيذذاتالصلة.وعالوة كاٍفمناألدويةوحلمشاكلال
العيادة في الصحة مجال في العاملين فإن ذلك، على
وأفراد، قريبة إجتماعية منظمات مع بنشاط يشاركون
مثلمجموعاتالشبابوالمرشدات)النساءاللواتييعملن
الحمامات في لعامالت ا لنساء وا ينيات(، د كمرشدات
لوعي ا بناء أجل من مة(، لعا ا مات لحما )ا لمحلية ا
التنظيماألسريوفحصفيروس بالقضاياالصحيةمثل
أو لثدي، ا وسرطان اإليدز، / لبشرية ا لمناعة ا نقص

األمراضالمزمنة.



دورة األداء الضعيف
علىالرغممنهذهاألمثلةالمتعلقةبالنجاحاتالمحلية،
األوسط لشرق ا منطقة في لمواطنون ا بية أغل يمر
في الضعيف األداء من دورة في عادة أفريقيا وشمال
واإلدارية السياسية المؤسسات وتعجز اليومية: تهم حيا
واإلجتماعيةعنإرساءمساءلةمالئمةوتحفيزلصانعي
السياساتوالموظفينالحكوميينومزوديالخدماتفيما
بيةاحتياجاتالمواطنين.وحيثأنالمواطنين يتعلقبتل
فاسدة الحكومة يعتبرون فإنهم سيئة، خدمات يتلقون
العامة المؤسسات ثقتهمفي تالي،فإن وغيرفعالة.وبال
يلةأخرى بيابذلك.وهذابدورهيتركخياراتقل تتأثرسل
غيرالتعاملمعاحتياجاتهمالفرديةمنخاللاللجوءالى
شبكاتاجتماعيةغيررسمية،ودفعرسومغيررسمية.
ودورةاألداء)الشكل٢.O(قدتكونفعالةعلىالمستوى
المحلي–وحيثأنعالقاتالمساءلةالمحليةالرسمية
تحسين وتحفز المؤسسية، الثغرات تسد الرسمية وغير
الرسمية–كما المواطنينومشاركتهم ثقة األداء،وتلهم
تظهردراساتالحالة،االأنهاتبدوعالقةفيوضعيتسم
بلدان الوطنيفيمعظم المستوى بتوازنضعيفعلى

الشرقاألوسطوشمالأفريقيا.
أفريقيا ل وشما األوسط للشرق لتاريخي ا والتطور
يشرحالعواملاألوليةالتيتقومعليهاهذهالدورة.وكما
هومذكورأعاله،أدىهذاالتطورالىجعلالمواطنين
لتعليموالصحةوالخدماتاألخرى؛ يولونأهميةكبيرةل
أخرى مناطق في منها أقوى هي – توقعات ووضعوا

–مفادهاأنالدولةستقدمهذهالخدمات؛ولكنالمنطقة
تلبية إنشاءمؤسساتموجهةنحو بعيد الىحد تجنبت
هذهالتوقعات.وبدونمؤسساتيمكنالوثوقبهاوبدون
ثقةالجمهورفيمؤسساتحكومية،يكونهناكمشاركة
رسميةمحدودةمنجانبالمواطنين،وتبقىالمؤسسات
ضعيفة. الخدمات تقديم عملية وتبقى ركود، لة حا في
تالي:كيفيمكنالتغلبعلى واإلهتمامالرئيسيهوبال
هيكلة كيفية نتدارس دعونا هذه؟ الضعيف األداء دورة

وتقويةالدورةالسائدة.

المؤسسات السياسية واإلدارية 
واإلجتماعية: غياب المساءلة الرسمية

الشرق بلدان معظم في السياسية المؤسسات تضع لم
يكن ولم لة، للمساء ت ليا آ  فريقيا أ ل وشما األوسط
المواطنونقادرينعلىالحصولعلىمعلوماتمالئمة،
سات لسيا ا واضعي تحفيز و ا لبهم مطا عن لتعبير وا
والموظفينالحكوميينمنخاللقنواترسمية.واألنظمة
ية تنفيذ ت سلطا تتضمن نت كا لتي ا – ية د ا اإلستبد
خاضعةألقلالقيود،وأضعفبرلمانات،وأدنىمستويات
مناإلستقاللالقضائيفيالعالم–تهيمنعلىمنطقة
عن متأخرة والمنطقة أفريقيا. ل وشما األوسط الشرق
فية، لشفا ا حيث من األخرى لمناطق با رنة مقا الركب
مة لخد ا رة دا وإ تعيينات في لمهنية وا لموضوعية، وا
اال مباشر بشكل المنتخبة الحكومات المدنية.والتوجد
بلدانفيالمنطقة،وحيثماتوجد ال اقليةصغيرةمن في
يكونللمجالسموازناتومسؤولياتمحدودة.وباستثناء
نفقات تكون وغزة، لغربية ا والضفة لمغرب وا مصر
موازناتالمجلسالمحليأقلمن5بالمائةمنإجمالي
نفقاتالعامة،وهذهأقلبكثيرمنالمتوسطفيالعالم ال
ئة لما با 22 و لية لفدرا ا لألنظمة ئة لما با 38 لغ با ل وا

لألنظمةاألحادية.
المعلومات وحرية المساءلة. من يقوض والغموض
وقوانينوممارساتاإلفصاحالعامالتيتسمحللمواطنين
والوسطاءبرصداألنشطةالحكوميةهيإماغائبةاوغير
منفذة.وعلىمؤشرالنزاهةالعالمي،تقعالمنطقةفيأدنى
مرتبةمنحيثوصولالعمومالىمؤشرالمعلومات،والحق
كانحق إذا وما المعلومات، الى الوصول في القانوني

الحصولعلىالمعلوماتفعال.
تقديمرأيهمبشأن يلةل والتسنحللمواطنينسوىفرصقل
المساءلةمثل للمساءلة.ومؤسسات األداءوالسعي جودة
خدماتقطاعالعدالة،والتدقيقالمستقل،اومكتبأمين
المظالمغيرمتطورةفيالمنطقة.وهذايجعلمنالصعب
الشكاوي،ومساءلةموظفي التعاملمع المواطنين على
الحكومةومقدميالخدمات،والحصولعلىحقوقهم.وتميل
تأثيرعلىالقضاءوعلىالمؤسسات تنفيذيةالىال السلطاتال
لتعاملمعالفساد.وتتصفمؤسساتالتدقيق ِشأتل التيأُن
مبنقصالموارد المستقلةوالمفتشونالعامون،وأمناءالمظال
نظاما السياسي الفساد ونتجعن واإلستقاللية. والسلطة
تنقصهمعلوماتخاصةبرصدوتقييماألداء؛وهناكالقليل
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مشاركة المواطنین
الرسمیة وغیر الرسمیة

ثقة المواطنین في
المؤسسات العامة

دورة األداء على
المستوى الوطني

والمحلي

األداء: الجهد والقدرات بشأن تلبیة
احتیاجات المواطنین

المؤسسات:
السیاسیة واإلداریة

واإلجتماعیة
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مناآلثارالمترتبةعلىاإلنتهاكاتوالقليلجدامنالحوافز
والمعاييرالموجهةنحواألداءلمقدميالخدماتواإلداريين.
واألنظمةالضعيفةالمسيطرعليهاسياسياهيمقترنة
بأنظمةإداريةوبآلياتمساءلةغيرفعالة–تضاعفمن
أثرها.وتعانيالمؤسساتاإلداريةمنبيروقراطياتغير
واضحةوومركزيةللغايةوأنظمةإدارةضعيفة؛ونادراما
َساَءلمقدميالخدماتوموظفيالقطاعالعام.واإلداريون ُي
المحليونومقدموالخدماتتأثيرهممحدودعلىصياغة
الموارد إلدارة اإلستقاللية وتنقصهم السياسات، وتنفيذ
او األنظمة، وتطبيق المالية القرارات واتخاذ البشرية،
إحداثتغييرلوحدهمبدونمباركةالسلطةالمركزية.وفي
نفسالوقت،يواجهونالقليلمنالرقابةوالضغطفيمايتعلق
بأدائهم.واليتمعادةجمعأوتقييماومتابعةالمعلوماتحول
أداءمقدميالخدماتعلىالخطوطاألماميةوموظفيهم.
مثال،تفيدالمسوحاتفيمصروالمغرببأنهيبدوأنتقييم
المعلمينهوفيحدهاألدنى،والينتجعنعملياتالتفتيش
علىالمدارسباإلضافةالىالزياراتاإلشرافيةفيالمرافق

الصحيةسوىإجراءاتمحدودة.
العربية اإلمارات )مثل اإلستثناءات بعض وبوجود
منتظمة بصورة الحكومية المؤسسات التقوم المتحدة(،
بوضعاواإلفصاحعنمعاييريمكنمنخاللالمقارنة
بهارصدأداءالمؤسساتبصورةمستقلة.وهذايعودجزئيا
الىضعفالقدرات–السيمانقصفيالمعلوماتعلى
الداخلية والضوابط الرصد وضعف المؤسسة، مستوى

–ومحدوديةاإلنفاذوإدارةاألداء.كمايعكسهذافسادا
تفسد الوطنية ودون الوطنية المستويات على سياسيا

الحوافزنحوإرساءالمساءلة.
وحيثأنمؤسساتالدولةتنقصهاالمساءلةالداخلية
في اإلجتماعية واألنظمة يير لمعا ا ن فإ رجية، لخا وا
يا حيو ورا د تلعب أن يمكنها لمجتمعات وا لمجتمع ا
لتحفيزصانعيالسياسات،وموظفيالحكومة،ومقدمي
الخدمات.وتؤكدالمؤسساتاإلجتماعيةعلىاإللتزامات
الوطني، لرفاه ا بشأن اإلجتماعية الشبكات أفراد نحو
)الشكل للواسطة النطاق ينتجعنهممارسةواسعة مما
لى ا فة باإلضا لمحسوبية، ا ل أشكا من شكل ،)O .٣
الرغبةفيالتعاملمعالدفعاتغيرالرسميةعلىأنها
لحصول با لألفراد لواسطة ا تسمح ضرورية. ممارسة
أخرى، اقتصادية وفرص ووظيفة عامة، خدمات على
دارية. إ إجراءات مع لتعامل ا عند تفضيلية ملة ومعا
لة عدا من لواسطة ا تقوض أن يمكن لطريقة ا وبهذه
وتكافؤالفرص،كمايمكنأنتتسببفيتكاؤلاألنظمة
الدولةاإلجمالي)كمايحدثمثالعندما اإلداريةوأداء
الى الخدمات ومقدمي اإلداريين وترقية تعيين يستند
لمؤسسات ا قوة ين وتتبا رة(. لجدا ا من بدال لواسطة ا
أن لمحتمل ا ومن لمحلي ا لمستوى ا على اإلجتماعية
تفسربعضمنتنوعاألداء،بمافيذلكتقديمخدمات
النجاح عناصر بعض الى باإلضافة والصحة، التعليم

فيدراساتالحالةالمحليةالمذكورةأعاله.
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األداء في التعليم والصحة: تحدي الجودة 
والتنوع دون الوطني

األخيرة، العقود في والصحة التعليم تحسنتمحصالت
الشرق بلدان معظم وفي الطلب. تواكب لم نها أ اال
األوسطوشمالأفريقيا،تقاربتالمحصالتمثلمعدالت
مع األطفال وفيات معدالت او المدرسة في اإللتحاق
اال اإلقتصادية. التنمية على بناء المتوقعة تها مستويا
أننوعيةالخدماتلمتواكبعملياتالتحولاإلجتماعية
واإلقتصاديةاألوسع.والطالبفيمنطقةالشرقاألوسط
وشمالأفريقياحصلواعلىمعدالتمتدنيةفياإلمتحانات
في كبيرة الخريجونصعوبات ويواجه للكفاءة الدولية
إيجادوظائف،فيحينيتحدثأصحابالعملعنوجود
ميتمملئهابسببالثغراتفيالمهارات.واليزال شواغرل
هناكحاالتمنعدماإلنصافعلىالصعيدالصحيبناء
التحضروالعمر. الدخلوالنوعاإلجتماعيودرجة على
وفقا مرتفعة الخاص الجيب من الصحية والمصاريف
التخليعن الفقروالى الدولية،ممايؤديالى للمعايير
الرعايةالصحيةبسببتكلفتها.وعادةمايجدالمواطنون
المدارسوالمرافق أداء يلةمتوفرةعلناعن قل معلومات
الصحيةاوعنالرسومفيالمرافقالصحية.ومنالممكن
ْخِدمغيررسمية، َت ْس أنيؤديغيابالشفافيةالىرسومُم
والتيافادحواليثلثالمواطنينفيبلدانالشرقاألوسط
وشمالأفريقياأنهمقاموابدفعهافيقطاعالتعليموقطاع

.)O.الصحةبصورةخاصة)الشكل٤
مقدمي وقدرات جهود بضعف الخدمات تقديم يتسم
للمسوحات،فإن المحلي.ووفقاً المستوى الخدماتعلى
أخرى، أمور بين من يمتلكون، ال قد الخدمات مقدمي

تقديم المؤهالتواإلستقالليةالمهنيةالتيهمبحاجةإليهال
الريفية. المناطق خدماتذاتنوعيةجيدة،وخاصةفي
باًمايفتقرونإلىالموارداألساسيةمثلالموادالتعليمية وغال
بأنهامتأخرة: تبدوجهودهم الوقتنفسه، واألدوية.وفي
30فيالمئةمنالطالبفيبلدانمنطقةالشرقاألوسط
وشمالأفريقيايذهبونإلىمدارسأبلغمدرائهامسوحات
)TIMSS(دراسةاإلتجاهاتالدوليةفيالرياضياتوالعلوم
.)O.بأنتغيبالمدرسينيعتبرمشكلةخطيرة)الشكل٥
عن يعبرون الصحة مجال في المهنيين فإن وبالمثل،
التغيب نسبة وتزيد الرضا، عدم من لية عا مستويات
عن30فيالمائة)السيمافيجمهوريةمصرالعربية،
والمغربوالجمهوريةاليمنية(.وحيثمايوجدمشاهدات،
المدارس في الدراسية بالمناهج اإللتزام إنخفاض ظهر
وبروتوكوالتالرعايةالسريريةفيالمرافقالصحية)الشكل
٦.O(.والمعلمونوالعاملونالصحيونفيالقطاعالعام
تقديمبعضالخدماتكجهودشخصية،األمرالذي يميلونل
منشأنهأنيخلقتضاربافيالمصالح.ففيمصرمثال،
89بالمائةمناألطباءفيالقطاعالخاصيعملونأيضافي
المؤسساتالعامةحيثقديتغيبوناويبذلونجهودامحدودة
تقديم خاللساعاتالعملالرسمي،فيحينيبذلونجهدهمل

أفضلأداءفيعياداتهمالخاصة.
بلدان، وتتفاوتجودةتقديمالخدماتبشكلكبيرداخلال
اًإلىضعفالمؤسساتالوطنيةوالسياسية ويعودذلكجزئي
اإلجتماعيةوممارسة للمؤسسات ناتج ال واألثر واإلدارية
التعليم)مثل نتائجفي ال فإن الواقع، المحلي.في الحكم
عالماتاختباراتالطالب(ومؤشراتالجودةفيالصحة
)مثلاإللتزامببروتوكوالتالرعاية(تظهرإختالفاتكبيرة

علىالمستوىدونالوطني.
بلدانمؤشراتجودةتقديمالخدمات. وتتباينكذلكداخلال
ومناألمثلةعلىذلك،تغيبالموظفينومؤهالتهم،وتوافر
رئيسية ومدخالت األساسية، واألدوية التعليمية، المواد
أخرى)الشكل٧.O(.إالأناألنماطعبرمؤشراتتقديم
الخدماتتتفاوتأيضاً،مظهرةالقليلمنالربطمثال،بين
جهودالموظفينوتوافرالمدخالتالرئيسية.وقدبشيرذلك
الموظفينوالموادوالمدخالتاألخرىفيعملية الىأن
تقديمالخدماتجميعهاتداربطريقةمعزولة،الىجانب
الخطوطاالداريةالعموديةفيأنظمةتقديمالخدماتفي

دولالمنطقةوالتيتعتمدعلىالمركزيةبشكلكبير.
وتعزىنوعيةالتعليموالرعايةالصحيةالسيئةكمايراها
أغلبيةسكانمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقياوكما
تثبتاألدلةالمتوفرةالىأوجهالضعففيجهودوقدرات
مقدميالخدمات.وهذايعكسبدورهخصائصالمؤسسات
آليات السيما السائدة، واإلجتماعية واإلدارية السياسية
يواجهها التي الرسمية وغير الرسمية القائمة المساءلة
الخدمات. ومقدمو الحكومة وموظفو السياسات واضعو
ونقصضوابطالرصدالبسيطةوالضوابطالداخليةيقوض
منتوزيعالكتبالمدرسيةعلىالمدارسواألدويةعلى
المرافقالصحية.وتفاعلالضغوطوالمعاييرالرسميةوغير
الرسميةعلىالمستوياتالوطنيةوالمحليةيؤثرعلىجهود

مقدميالخدمات.

 الشكل ٤.O النسبه المئوية من المستجيبين للمسح الذين افادوا بأنهم دفعوا رسوما 
غير رسمية حسب القطاع: منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعالميا 2013

عالمي، 2013 فسادال ية،مقياسال دول يةال اف المصدر:الشف
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الشكل ٥.O النسبة المئوية من الطالب الذين يفيد مدراؤهم أن غياب المعلم يمثل مشكلة خطيرة في مدرستهم: منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وعلى الصعيد العالمي،2011

TIMSS, 2011 :المصدر

سورية
المغرب

تونس
المملكة العربية السعودية
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ينيكية لعالج مرضى السكري ومرضى الشرايين التاجية في المرافق الصحية :جمهورية مصر  الشكل ٦.O االلتزام بالبروتوكوالت االكل
العربية، 2010 

 رؤیة األمراض المزمنة %

۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ٦۰ ٤۰ ۲۰ ۰

قیاس محیط الوركین

(ophthalmoscope) فحص العین بإستخدام أداة

قیاس محیط خط الخصر

قیاس نسبة السكر في البول

فحص المریض لتقییم اإلحساس وردود األفعال المفصلیة

فحص الظھر بالسمعة

فحص القدمین ألي خروج أو نقاط ضغط

وزن المریض

فحص منطقة البطن والمریض مسترخي على ظھره

فحص الصدر

قیاس ضغط الدم

مرضى السكريمرضى الشرایین التاجیة

EHGS, 2010 :المصدر
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ثقة ومشاركة المواطنين: يشكلها تقديم 
الخدمات وأداء الدولة

و ا صحيا مرفقا يزورون ما عند لمواطنين ا تجارب
او وظيفة إليجاد يسعون وعندما طفلهم، تعلم يراقبون
لتعاملمعإجراءاتإدارية،التؤثرفقطعلىرأيهمعن ل
األداءولكنكذلكعلىموقفهمتجاهالدولة.ويبدوأنقلة
األقارب باة ومحا والفساد العامة، الخدمات عن الرضا
المؤسسات مباشر غير وبشكل مالحظتهما، يتم التي
غيرالمستجيبة،كلذلكيبدوأنهيؤديالىتآكلالثقة
فيالمؤسساتالعامةفيالعديدمنبلدانمنطقةالشرق
استطالعاتغالوب وباستخدام أفريقيا. األوسطوشمال
عبر الحوكمة ومؤشرات العربي والباروميتر العالمية،
العالم،تثبتاألدلةأنهناكترابطكبيربينرضاالمواطن
إجراءات الى تستند التي والمؤشرات الخدمات وتقديم
الحكومة، لية فعا مثل للدولة المؤسسي واألداء الجودة
الفساد.وعالوةعلىذلك، القانونوالرقابةعلى وسيادة
بياناتالىأنالثقةفيالحكومةالوطنيةمرتبطة تشيرال
بشكلكبيربرضاالمواطنينعنخدماتالتعليموالصحة
الشرق بلدان ل وبالنسبة الفساد. انتشار بشأن وبآرائهم
متوفرة، نات بيا ل ا تكون حيث أفريقيا ل وشما األوسط
الوطنية بالحكومة الثقة نية إمكا أن الى نا ل ي تحل يشير
المستجيبون يكون مئويةعندما نقطة 13 بنسبة تزداد
راضينعنالتعليم،وبنسبة11نقطةمئويةحينيكونون
راضينعنالرعايةالصحية؛ومنناحيةأخرى،تنخفض
ثقةالمواطنفيالمؤسساتالعامةبنسبة35نقطةمئوية

حينيرىالمستجيبونأنالفسادمنتشرعلىنطاقواسع
الشرق بلدان عبر قائمة نتائج ل ا وهذه تهم. حكوما في
الثقة مستوى قياس عند كذلك أفريقيا، وشمال األوسط
فيالقضاء.ومنحيثمحاباةاألقارب،يزداداحتمالان
يثقالمستجيبونبحكومتهمالوطنيةعندمايؤمنونبأن
المؤهالتهيأهممنالعالقات.ومنالمثيرلإلهتمامأننا
قبليةعلىثقة تأثيراإلنتماءاتال لمنجدسوىأثرقليلل

المواطنفيالحكومةالوطنية.
عن لعجز وا – لعامة ا لمؤسسات ا في لثقة ا وقلة
المواطنين بين – القرار اتخاذ عمليات في المشاركة
َقِوضمنالنهجالقائمةعلىالمواطنمناألسفل أمورُت
الجلسات )مثل اإلجتماعية لمساءلة ا وأدوات لألعلى
العامة،وبطاقاتاداءالمجتمع،واستطالعاتالرأيالعام،
عملية لتحسين المدني( المجتمع في اإلشراف ولجان
تقديمالخدمات.وتقدمالمؤسساتفيمعظمبلدانالشرق
يلةلتحفيزعملية األوسطوشمالأفريقيالمواطنيهافرصاقل
تحسينالخدماتمنخاللاإلختيار)اختيارمقدميخدمات
أفضل(،والصوت)تقديمتغذيةراجعةلمقدميالخدمات
والموظفينالحكوميين،ومساءلتهم(،والتصويت)اختيار
قادةسياسيينملتزمينبضمانتقديمخدماتأفضل(.وفي
وتدني الضعيف، واألداء الضعيفة، المؤسسات مواجهة
عدم الى المواطنون يميل العامة، المؤسسات في الثقة
تقيدباألنظمة.ففيمعظمأنحاءالمنطقة،يعتقدالناسأن ال
تقيدباألنظمة. فرصتهممحدودةفيالنجاحلوأنهماكتفوابال
فقط أن مثال والمغرب الجزائر في المسوحات وأظهرت
ربعالمستجيبينيعتقدونأنهمنالفعالالسعيللحصول

الشكل ٧.O توفر األسبرين ، حسب المحافظة: المغرب، 2011

المصدر:)بيتس(صحة،المغرب،2011
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علىخدماتأوتقديمشكاويمباشرةمنخاللالمؤسسة
الحكوميةالمعنية؛ويعتقدعددأكبرمنالمواطنينأنهمن
قيامبذلكمنخاللاألسرة،واألصدقاءوالعالقات األفضلال
من لمائة با 10 فقط اليمن، وفي األخرى. اإلجتماعية
تقديم ل وجيها سببا يملكون أنهم د َق َت ْع ُي الذين المواطنين
شكوى،قاموافعالبذلك.وعالوةعلىذلك،تخضعمنظمات
أمنيةفي الدولةوحمالت لتدخالتمن المدني المجتمع
معظمبلدانالشرقاألوسطوشمالأفريقيا،ممايحدمن
فعاليتهاويشرحسببعدمإقبالالمواطنينعلىاإلنضمام

لعضويتها.
او الدولة، من بخدمات المواطنون يطالب وعندما
يحاولونإيجادحلللشكاوياوالمظالم،اوالتعاملمع
إجراءاتإدارية،يفعلونذلكمنخاللقنواتغيررسمية.
يلجأ ما با غال الدولة، مع مباشرة بذلك قيام ال من وبدال
بقاءمثلالواسطةاوالدفعاتغير ل المواطنونالىآلياتل
الرسمية،ويلجؤونأحيانابشملمحدودلمواجهةالدولةفي
شكلمظاهراتاوعملياتتمرد.ولألسفبقيامهمبذلك،
يزيدونمنحدةالمشكالتالقائمة،ويتسببونفيتآكل
المساءلةالرسميةومعاييرالخدمةالعامة،وفيتقويض
الرفاهالعام،واتساععدمالمساواةفيالفرص.وفيالحاالت
األكثرتطرفا،مثلتمردالحوثيينفياليمن،والذيينبع
مالحوثيينغيرالمحلولةالمتعلقةبضعف جزئيامنمظال
الخدماتالعامةفقديكشفونعنمؤسساتمابعدالصراع
تناالخاصة ل وبناءالثقة.االأنهناكحاالت-كماتبينأمث
بالنجاحالمحليوالتينوقشتأعاله–يمكنأنيستلهمفيها
المواطنثقتهومشاركتهمنالقادةالمحليين،ويمكنهاأن
تدعمعمليةإدخالتحسيناتعلىنوعيةالخدمات.وأخيرا،
فإنزيادةشعبيةاإلعالماإلجتماعيواستخدامهمنقبل
باتهم،والتييسرتهاجزئيا تقديمتجاربهموطل المواطنينل
مبادراتالحكومةاإللكترونيةالناجحةفيالعديدمنبلدان
الشرقاألوسطوشمالأفريقيا،تفتحمجاالتمشاركةفعالة

ومحتملةفيالمستقبل.

أسس للتحسين
الشرق تواجهدولمنطقة التي المعقدة الظروف بسبب
أدلة بناءعلى ال الضروري أفريقيا،من األوسطوشمال
منالنجاحاتالمحليةواإلتجاهاتاإليجابيةالتيتظهر
بشكل الضعيف األداء دورة مواجهة يمكن وكيف أين
عام.ونحننسعىإلىتحديدأسسالتحسينوالتشجيع–
للمواطنين،وللموظفينالحكوميين،ولصانعيالسياسات
وللجهاتالمانحة–لتطبيقها.ويريدالعديدمنصانعي
ومن مرئية، نتائج تحقيق المنطقة دول عبر السياسات
الشعبي.وقد والدعم تعزيزسلطتهم بذلك، قيام ال خالل
التي السياسية والتحوالت واألزمات، الصراعات تعطي
لقادةالوطنيينوالمحليين تجريفيالمنطقةفرصةفريدةل
إلصالحالمؤسساتوآلياتالمساءلة،ومعالجةالتحديات
التيتواجهتقديمالخدماتفضالًعنتعزيزثقةالمواطنين
فالجهات بناءة. ال والمشاركة الحكومية المؤسسات في
المانحة،بمافيذلكمجموعةالبنكالدولي،فضالًعن

م الحكوماتومؤسساتالخدمةالمدنية،بحاجةإلىأنتتعل
باماتفشل(فيدعمالجودةفيمجال منجهودها)التيغال
التعليموالخدماتالصحية.ومنخاللالسيرقدما،بإمكان
إستكشاف أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة بلدان
وخيارات النظامية؛ لإلصالحات محتملة إضافية نهج
تمكينالمجتمعاتوالقادةالمحليينإليجادحلولمحلية؛

ومكاسبسريعةممكنة.

الصدمات غير العادية
أفريقيا شمال من تنتشر التي العادية غير الصدمات
إلىشبهالجزيرةالعربية–علىالرغممنكونهامقلقة،
ل لمجا ا تفتح أن يمكن لمخاطر، با ومحفوفة ومكلفة،
الالجئين، وأزمات فالصراعات، اإلصالحات. إلجراء
وتغييراألنظمةيمكنأنتزيدمناحتمالأنيقومالقادة
لترتيبات ا وتعطيل لمخاطرة، با لمحليون وا لوطنيون ا
المؤسسيةالقائمة،وتعديلالتحالفاتالنخبوية.واألحداث
تغييرات إجراء إلى تدفع قد اليوم تجري التي المكلفة
فيالمؤسسات،وفيالثقة،وفيالمشاركةممايؤديإلى
لية اإلنتقا الفترات فإن المثال، سبيل على أفضل. أداء
على المحتمل، من تيكية دراما تصدعات عن لناجمة ا
األقلفيالمدىالقصير،أنتزيدمنالثقة،والمشاركة،
ُنَخبكثيراًماتمرفي فال المؤسسي. وإمكانيةاإلصالح
السكان، من لكثير ا مع العسل شهر من قصيرة فترة
على لمواطنين ا فقة موا كسب خاللها يمكنهم حيث
اإلصالحعلىالرغممنضعفاألداء.ومثلهذهالفرص
قدتكونقصيرةاألجل،ومدىإستغاللهامنالمرجحأن
يعتمدعلىعددمنالعوامل)مثالً،قوةمؤسساتالدولة،
التدخل ومستويات المجتمع، داخل اإلستقطاب ودرجة
اإلقليميأوالدولي(.ولكن،إذارأىالمواطنونتحسينات
يحفز  مما – ركة لمشا ا في يستمرون فقد تتحقق،
الحكوميين، والموظفين الخدمات مقدمي إيجابي بشكل
وبناء الدولة مستوى تتمعلى التي اإلصالحات ويدعم

المؤسسات.
ولذافمناألهميةبمكانإغتنامالفرصالمتاحةفيأوقات
األزماتلتحسينتقديمالخدمات،والضغطمنأجلإجراء
المواطنينومشاركتهم ثقة وتعزيز إصالحاتمؤسسية،
اإليجابية.وحتىفيخضمالصعوباتالهائلةالتيتواجهها
الدولوالمواطنون،هناكفرصةللهروبمندوامةضعف
األداء.واإلستعدادلمواجهةهذهالتحديات،والبحثعنسبل
لفتحفرصجديدةلكسرحلقةضعفاألداء،يتطلبفهما
واضحالكيفيمكنللمجتمعالدولي،وصناعالسياسات
معا يعملوا أن والمواطنين المدني والمجتمع المحليين،

لتحسيننوعيةتقديمالخدماتالعامة.

تدخل الجهات المانحة
وبغضالنظرعنمثلهذهالصدماتغيرالعادية،فإن
المانحةكانتفعالةفقطبشكلجزئيفيدعم الجهات
الشرق منطقة دول في الصحية والرعاية التعليم جودة
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لعشر ا لسنوات ا مدى على فريقيا. أ ل وشما األوسط
الضوء تسلط لدولي ا لبنك ا مجموعة كانت لماضية، ا
المواطنينفي الحوافزوإشراك بشكلمتزايدعلىدور
منطقة وفي لية. عا وذاتجودة منصفة خدمات تحقيق
التركيزبشكل أفريقيا،برزهذا الشرقاألوسطوشمال
لبنكوالواجبة يليةل واضحفياألنشطةاإلستشاريةوالتحل
وفقط العمليات. في وضوحا أقل كانت ولكنها السداد
حوالي10فيالمئةمنمشاريعالبنكفيبلدانالمنطقة
المتوسطفيمناطق المئةفي 30في )مقارنةمعنحو
لتعليم ا في لمساءلة وا اإلستقاللية على تعمل أخرى(
)الشكل٨.O(أوالشفافيةوالمساءلةفيتقديمالخدمات
مع جنب إلى اً جنب – المنخفض المعدل هذا الصحية.
تدعم التي لبنك ا لعمليات نسبيا متواضع نجاح معدل
تقديمخدماتالتعليموالصحةفيمنطقةالشرقاألوسط
تطوير صعوبة جزئي بشكل يعكس - أفريقيا ل وشما
تدخالتلمعالجةدورةاألداءبشكليتجاوزاإلستثمارات
القدرات،وتحفيزأداءأفضللواضعي الرأسماليةوبناء
الخدمات، ومقدمي الحكوميين، والموظفين السياسات،

بناءة. وتزيدمنثقةالمواطنينوالمشاركةال
والنظم، بالبرامج، المواطنون يثق أن يجدر كان إذا
ومنظماتالخدمةالمدنيةالمدعومةمنالجهاتالمانحة
مع مباشرة التواصل الى المانحة الجهات تحتاج قد ،
مثل البسيطة، والتدابير الثقة. بناء أجل من المواطنين
تزويدالمواطنينبمعلوماتمفصلةعنالدعمالمقدممن
المانحين،واألهداف،والتدخالت،والتكلفة،مصنفةعلى
مستوىالقرية،سوفتكونخطوةإلىاألمامونموذجاممكنا

يا. لتعزيزالشفافيةمحل
تحديد على المعتاد التركيز أن إلى التجربة وتشير
إحتياجاتإصالحالسياساتيجبأنيتطابقمعتركيز

مقابلحولكيفيةتطبيقأيسياسةبالفعلومنسوفيقوم
بذلك.

م يمكنأنيأملالمرءفيأنيقومالنهجالجديدفي“عل
تقديمالخدمات”بتوفيرمساحةيمكنمنخاللهاإستكشاف
المشكلة طبيعة في النظر منخالل القضايا: هذه مثل
ووضعفرضيةمععدممعرفةالحل،وباستخداماألدلةفي
لتكيف،ومبدع، تنفيذالحلول،ومنخاللإتخاذنهجقابلل
وحسبالسياق،ومنخاللالقدرةعلىعكسمعرفةتراكمية
عندإيجادوتكييفحلولمحلية.باإلضافةإلىذلك،يبدوبأن
مبادرةالبنكالدوليحولالمساءلةاإلجتماعيةفيمنطقة
الشرقاألوسطوشمالأفريقياتعتبرنهجاًواعداً،حتىلو
كانتنفيذهيتطلبوقتاًوماالً،وخبرةمنأجلالمشاركةبشكل
مناسبفيالسياقاتالمحلية.وتقدماألمثلةعناإلنحراف
اإليجابي–مثلمشروعتطويرالتعليمالثانويوحصول
البناتعلىالتعليمفيالجمهوريةاليمنية،والذييسعىإلى
إشراكقادةالمجتمع،واآلباء،والبنات،والمعلمات–دروسا
قّيمةحولكيفيمكنللجهاتالمانحةتقديمالمساعدة.ومن
بينأمورأخرى،فإناإلستثمارفيعمليةالجمعذاتالجودة
بياناتالمحليةيمكنأنيؤتيثمارهمنحيثتعزيزكفاءة ل ل
وفعاليةالعملياتاليوميةلصنعالقرار،وتوفيرقاعدةأدلة
مالتنظيمي،والمساعدةفيتحديدأين،ومتى، لتعزيزالتعل

وكيفيمكنأنيحدثمثلهذااإلنحرافاإليجابي.

نهج تدريجي للتغيرات المنتظمة، 
والمبادرات المحلية والمكاسب السريعة

لنتتحققالتحسيناتفيمجالخدماتالتعليموالصحة
ببساطةمنخاللإصالحالسياسات،ومنخاللتحديث
ريب تد خالل من و أ لصحية، ا فق لمرا وا لمدارس ا

الشكل ٨.O  تحليل SABER لمداخالت البنك الدولي في شؤون الحكم الذاتي والمساءلة في المدارس ، حسب المنطقة ، السنوات المالية 13–03 

ادم بنكالدولي،ق المصدر:ال
يميةأفضل( ائجتعل ت مالحظة: SABER = Systems Approach for Better Education Results )نهجالنظممنأجلتحقيقن
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نا ل ي تحل ويشير الصحة. مجال في والمهنيين التربويين
إصالح يحتاج أفضل، أداء تعزيز أجل من أنه، إلى
الحوافز السيما – المؤسسات من دعم إلى السياسات
واألعرافالمتأصلةفيعالقاتالمساءلةالرسميةوغير
التجربة المواطنينومشاركتهم.وتشير الرسمية–وثقة
السياسية المؤسسات إلىأناألداءيتحسنعندماتكون
هيالمحركاألساسيللمحصالت،أوكماتوضحدراسات
الحالةالخاصةبنا–حينمايقومقادةماهرونبإستخدامها
لتحقيق اإلجتماعية المؤسسات لإلستفادةمنوإستغالل
محصالتأفضل.والالمركزية،التييتمتضمينهاضمن
مجموعةواسعةمناإلصالحاتالراميةإلىإعطاءالمزيد
منالسلطاتللمسؤولينالمحليين،يمكنأنتساعدفي
تعزيزالحوافزمنأجلأداءأفضلإذاماتمدعمهابآليات
مساءلةمناسبةومواردكافية.ويبينالدليلعلىمشاركة
فية كا غير إنما ضرورية، لمعلومات ا أن المواطنين
لتحفيزالعملالجماعي،أوإلخضاعالمسؤولينالمحليين
تأثيرعلىأداءالقطاعالعام. أوالمركزيينللمساءلة،وال
نتائجالواعدةمنإستراتيجياتمتعددة وتبرزالمزيدمنال
بيئاتالتمكينيةللعملالجماعيوتعزز الجوانبتشجعال
ياإلىأصواتمواطنيها. منقدرةالدولةعلىاإلستجابةفعل
لتغذيةالراجعةمنالمواطنبشأن والقدرةعلىاإلستجابةل
جودةتقديمالخدماتهيأمرحاسمإلدامةالثقةوالمشاركة.
وفيالوقتنفسه،منأجلأنيكونلهاتأثير،يجبإن
تنجماإلصالحاتالمؤسسيةوإصالحالسياساتعنعمليات
مقائمةعلىالمشاكل،وأنتسهل“إيجادوتكييف”حلول تعل
محددةالسياق،وأنتسعىإلىمشاركةمجموعاتواسعة
تكون وأن الجديدة، المؤسسات في المشاركة لضمان
مشروعة،ومناسبةمنحيثالسياق.وتحتاجاإلصالحات
أيضاإلىإدراكالحوافزالفعليةالسائدةألصحابالمصلحة
الذينيتمربطهمبمشكلةمعينةفيوضعمعين.وضمن
القيودالموجودة،يمكنأنيقومنهجتدريجي،وقائمعلى
المشاكللإلصالحاتالمؤسسيةوالسياسية،بالجمعبين
إعتباراتحولالجدوىوالدعمالسياسيمعإعتباراتحول
الحلولالممكنة.ويمكنهأيضاتصميمإصالحاتبحيث
تالي تتوائمبشكلوثيقمعمساحةاإلصالحالقائمة،وبال

التوسعتدريجيافيإمكانياتاإلصالح.
من بمجموعتين نتقدم المتاحة، األدلة إلى وإستنادا
التوصيات.أوالً،نحنندعوإلىعقدإجتماعيأقوىبين
الخدمات. ومقدمي والمواطنين الحكوميين، الموظفين
وتحقيقاًلهذهالغاية،نقترحنهجاًمنالتدرجاإلستراتيجي
تجاهتحسينالجودةوآلياتالمساءلة،وتحفيزالموظفين
الحكوميينومقدميالخدماتلخدمةالفقراءوالسكاناألقل

حظاً.وننظرعلىوجهالخصوصفيخياراتمنأجل:

• لمحاكم،  ا مثل للمساءلة خارجية مؤسسات تطوير
ومدققيالحساباتالمستقلين،وأمينالمظالممنأجل
على - الحكومي لتدقيق ل وتخضع – لرقابة با قيام ال
أداءمقدميالخدماتوالموظفينالحكوميين،وتوفير
مالمواطنين. األدواتالالزمةللبتفيشكاوىومظال

• تعزيزالرقابة،والضوابطالداخلية،وإدارةاألداءفي 
والصحية، التعليمية النظم في وكذلك العام القطاع

األداء حول لمعلومات ا دل تبا ليات آ لك ذ في بما
لخدمات ا مقدمي وإخضاع عليها، بناء لتصرف وا
والموظفينالحكوميينللمساءلةالداخليةعناألداء.

•  ، ة د لقا ا  ة فأ ومكا وتشجيع  ر، ختيا إ ت ليا آ يل تعد
أجل من الخدمات، ومقدمي الحكوميين، والموظفين
لة ء لمسا وا  ، لشخصية ا  لمسؤولية ا يير معا وضع

المهنية،والخدمةالعامة.
• لتصميم  لواحد ا بلد ل ا داخل ينات تبا ل ا من لتعلم ا

وتعزيز وتقييم لمحلية، ا ت قا لسيا ا سب تنا حلول
القادة وتنشيط المواطنين، وإعالم السياسات، تنفيذ

المحليين،وتوسيعنطاقالنجاحاتالمحلية.
• لمحلية  ا لمجتمعات ا تمكين لى إ ندعو نحن نيا، ثا

والقادةالمحليينإليجادحلول»مالئمةأكثر«لتحفيز
لمساءلة ا وتعزيز الصحيين، لمهنيين وا لتربويين ا
من لمواطنين ا وتمكين لثقة ا  م إللها اإلجتماعية
التصرف.وتشملالخياراتالممكنةللحكوماتتدابير

منأجل:
• لحكومة  ا في اإلصالحات د روا بين لفات تحا بناء

عملية لتحسين الخاص والقطاع المدني، والمجتمع
لمحلية ا لفاعلة ا لجهات ا وإعطاء لخدمات، ا يم تقد

مساحةللمشاركةفيتجربةالحلولالممكنة.
• مين  لمستخد ا من لراجعة ا ية لتغذ ل لممنهج ا لجمع ا

وأداء الخدمات تقديم وقياس العامة، الخدمات حول
لتوفير األداء عن لمعلومات ا ونشر لمحلي ا الحكم

أساسقويلعملالمواطنين.
• لمواطنين  ا وإشراك لراجعة، ا ية لتغذ ا حلقة إغالق

لقطاع وا ني لمد ا لمجتمع ا منظمات من لشركاء وا
الخاصلتعزيزتناغموضعالسياسات،وتوفيرأساس
ممكنة وحلول األولوية، حسب اإلحتياجات لترتيب
لفقراء، وا نا، حرما األكثر لفئات ا على لتركيز ا )مع
أكثر تخصيص ك هنا يكون وأن لمستضعفين(؛ وا
لمستويات ا عبر لمحدودة ا مة لعا ا للموارد اً ف إنصا
تنفيذمنخالل ال لية فعا والوطنية،وتحسين المحلية
تعزيزالمساءلةالمتبادلةونشرمعلوماتمفيدةعن

معاييراألداء.

وباإلضافةإلىذلك،هناكحاجةإلىتحقيقإنتصارات
إنتقالية التيتمربمرحلة بلدان ال سريعة–السيمافي
أوالخارجةمنالصراعوالتيهيفيوضعهش–من
أجلكسبالثقةوالحفاظعليهاوجعلدورةاألداءفعالة.
اإلنتصاراتالسريعةيمكنأنتأتيفيأيشكلمنأشكال
أن يمكن مالحظتها. المواطنين بإمكان التي التحسين
تقومالدولة،مثالً،بتحديدوتعميمالنجاحاتالمحليةمن
توعية تنظيمحمالت بإمكانها أو اإلعالم؛ وسائل خالل
عامةحولحقوقالمواطنومعاييرتقديمالخدمة؛أوعقد
إجتماعاتعامةتركزعلىالحلوللمعالجةمثالًالتغيب
الفرص وتوسعة الخدمات؛ تقديم في المادي والنقص
لمشاركةالمواطنين،وطلبالردعلىالتغذيةالراجعةمن
المواطنين.ويمكنأنتتحسنتجربةالمواطنينمعالدولة
ومعتقديمالخدماتبشكلأسرعمنخاللاإلستخدامالمالئم

لتكنولوجياالمعلوماتواإلتصاالت.
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ونحننقولإنهبسببالظروفالمعقدةالموجودةفي
دولمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا،منالضروري
بناءعلىأدلةمننجاحاتمحليةوإتجاهاتإيجابيةعلى ال
المواطنين. ومشاركة وثقة واألداء، المؤسسات، مستوى
ونأملأنيساعدالتقريروتوصياتهالمواطنين،والموظفين
لكي المانحة والجهات السياسات، وصناع الحكوميين،
بناءعليها يقوموابشكلمشتركبتحديداألسسالحاليةوال
تالينوعيةحياة لتحسينتقديمالخدماتاإلجتماعية،وبال
األوسط الشرق منطقة بلدان في يعيشون الذين أولئك

وشمالأفريقيا.
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فيتمر أفريقيا ل وشما األوسط الشرق منطقة
معقدة تحوالت هناك حيث حرجة، مرحلة
وإمكانيات ناحية، من مأساوية وصراعات
ضخمةقائمةعلىمواردبشريةوطبيعيةغنيةمنناحية
الفرص تنقصهم المنطقة في السكان بية وأغل أخرى.
لبون ويطا واة، مسا عدم أوجه ويواجهون دية اإلقتصا
ثقة. وعدم إحباط عن ويعربون اإلجتماعية، لعدالة با
ويعانياألطفالوالنساءفيأجزاءمنالمنطقةمنحالة
شديدةمنانعداماألمن،بلحتىمنصراعاتمفتوحة،
بقاءوهمبحاجةلخدماتأساسية. ال ويكافحونمنأجل
وفيعضونذلك،يفاقمعدماليقينالسياسيوضعفأداء
الدولةمنالتوتراتفيالمجتمع،ممايعمقمنعدمالثقة،
ويثنيالمواطنينعناإلنخراطفيالدولة.وبوجودقيادة
شاملة، ومؤسسات وسياساتصحيحة، البصيرة، نافذة
ويمكنأنيتمكسرهذهالدائرةالمفرغة،ويمكنإرساءعقد
اجتماعيجديد.وهذاسيسمحللمواطنينبالحصولعلى
خدماتأفضل.كماأنمنشأنالعقداإلجتماعيالجديد
وتحسينتقديمالخدماتأنيمكناالشاباتوالشبابمن
تحقيقطموحهموإمكانياتهموبناءمستقبلأكثرإشراقا

لجيلالمستقبل.
الثقة،والحوافز،والمشاركة التقريردور ويدرسهذا
الشرق منطقة في الخدمات تقديم هامةألداء كمحددات
األوسطوشمالأفريقيا.وهذايوسعمننهجتقريرالتنمية
خالل من “ تعمل الخدمات “جعل 2004 م ل العا في
واإلدارية السياسية المؤسسات تؤثر كيف استكشاف
واإلجتماعيةعلىاستجابةمزوديالخدمة.كماأنهينظر
فيكيفيقومأداءالدولةبتشكيلثقةالمواطنينوطبيعة
مشاركتهمعلىالمستوياتالوطنيةوالمحلية،األمرالذي
تأثيرعلىالتطورواألداءالمؤسسي)البنك يزيدبدورهمنال

الدولي2004(.

وبالتركيزعلىالتعليموالصحة،يظهرهذاالتقرير
كيفأنعالقاتالمساءلةالداخليةوالخارجيةالضعيفة
منطقة في سية لسيا وا رية اإلدا األوساط في ة ئد لسا ا
فز لحوا ا من تقوض فريقيا أ ل وشما األوسط لشرق ا
الخاصةبتنفيذالسياساتواألداء،وكيفيمكنالتصدي
ما وحسب الضعيف. األداء من لدورة ا هذه مثل لى ا
قلة الى فة باإلضا المساءلة ضعف فإن األدلة، ثبتته أ
رضاالمواطنينعنالخدماتالعامةيؤثرسلباعلىثقة
العامة المؤسسات في لثقة ا قلة الدولة. في المواطنين
ملون يتعا ما درا نا لمواطنين ا أن سبب جزئيا يشرح
قنواترسمية، منخالل الخدمات ومزودي الدولة مع
ت لعالقا )ا سطة لوا ا على لك ذ من بدال ون يعتمد و
بقاء ل ا ليات وآ لرسمية، ا غير فعات لد وا لشخصية(، ا
األخرى.وتظهردراساتالحالةعنالنجاحاتالمحلية
أهميةكلمنعالقاتالمساءلةالرسميةوغيرالرسمية
نحو الحوافز ومأسسة إلهام في المحلية دة قيا ل ا ودور

تقديمأفضلللخدمات.
يتلقاها التي الخدمات تعزيز يتطلب أعم، وبصورة
أفريقيا ل وشما األوسط الشرق منطقة في لمواطنون ا
لحكومة، ا موظفي بين قوى أ اجتماعي عقد تشكيل
تمكين لى ا فة باإلضا مة، لخد ا ومزودي لمواطنين وا
لحلول. ا افضل د إليجا لمحليين ا ة د لقا وا لمجتمعات ا
اإلختالفات من دة لمستفا ا لدروس ا تشكل أن ويمكن
بلدان،السيماالنجاحاتالمحليةالمتميزة،أساسا داخلال
لخدمات. ا يم تقد لتحسين ما لها وإ يدة جد ألفكار قويا
لدولي ا لبنك ا مجموعة لدروس ا هذه مثل تساعد وقد
لمحليين ا ة د لقا ا لى ا فة باإلضا اآلخرين، نحين لما وا
والوطنيينوالمجتمعالمدني،علىتطويرسبللتعزيز
تلبية الخدماتمنأجل تقديم ل الثقةوالصوتوالحوافز

احتياجاتالمواطنينوتوقعاتهم.

 مقدمة للثقة، الصوت،
و الحوافز
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تنظيم هذا التقرير 
ومحددات والحقائق، المفاهيم، في لتقرير ا هذا ينظر
الحوكمةوالحلولالممكنةلتقديمخدماتالتعليموالصحة
التقرير أفريقيا.1هذا فيمنطقةالشرقاألوسطوشمال

مقسمالىخمسةأجزاء.
المواطنين الجزءاألولوصفاآلراءوتوقعات يتضمن
باإلضافةالىالحقائقوالنجاحاتالمحليةفيتقديمالخدمات
أفريقيا. وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلجتماعية
وبداية،نلخصاألفكارمنالمسوحاتالخاصةباتجاهات
المواطنينإزاءخدماتالتعليموالصحة،وتوقعاتهمعندور
الحكومةفيتوفيرهذهالخدمات،وكيفيحاولالمواطنون
تلبيةهذهاإلحتياجات.وثانيا،بناءعلىاألدبياتوقواعد
بيانات،نستعرضباختصاراإلنجازاتالمثيرةلإلعجاب ال
أفريقيافيتوسيعإمكانية بلدانالشرقاألوسطوشمال ل
الحصولعلىخدماتالتعليماألساسيوالصحةوتحسين
نتاجاتالتنميةاإلنسانيةاألساسيةعلىمدىالعقودالخمسة
بتدنيجودة الخاص المتبقي التحدي نبرز ثم الماضية.
الخدماتوعدمرضاالمواطنين.وأخيرانستعرضنجاحات
محليةعنمدارسومنشآتصحيةأداؤهاأفضلبكثيرمن

التوقعاتفيظلظروفصعبةللغاية.
وعموما،نجدأنبلدانمنطقةالشرقاألوسطوشمال
أفريقياالتستخدمكاملإمكانياتهالتوفيرللمواطنينخدمات
الصحةوالتعليم.ويطالبالمواطنونبخدماتذاتجودة
ويؤمنونبأنالدولةمسؤولةعنتقديممثلهذهالخدمات،
تلبيةتوقعاتالمواطنينوالتغلب ولكنتعجزالدولعن
علىتحديجودةالخدمة،السيمافيالقطاعالعام.ويمكن
إيجادأمثلةعنالنجاحاتالمحلية،تثبتأنهمنالممكن
الخدمات تقديم توفيرواقعأفضل.ماسببذلك؟ولماذا
فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيااليرتقيلمستوى

إمكانياتالمنطقة؟
ونقولبأناإلجابةعلىهذاالسؤالهيفيدورةاألداء
الضعيفالذيظهرفيأجزاءكثيرةمنالمنطقة)الشكل
I.1(.وتشكلالمؤسساتنطقةبدايةمفيدةلفهمهذهالدورة.
مؤسساتالدولةفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا
تنقصهاكلمنالمساءلةالداخليةوالخارجية،وذلكيعود
لتوجيه المطلوب األداء حول المعلومات لنقص جزئيا
القراراتالمركزيةولنقصالحوافزالخاصةبوضعآليات
القطاع في الخدمات بتقديم يتعلق فيما لألداء مساءلة
العام.وحينتكونالمؤسساتضعيفة،اليتمتنفيذسياسات
تقديمالخدماتبنجاح.وكمايقولأسيموغلووروبنسون
بلدان )78،2012(،“فإنسببتدنيمستوىالتعليمفيال
الفقيرةهوالمؤسساتالماليةالتيالتضعحوافزالألهالي
لتعليمأطفالهم،والمؤسساتالسياسيةالتيتعجزعنحث
الحكومةعلىبناءوتمويلودعمالمدارسوكذلكرغبات

األهاليواألطفال.”
وبناءعلىتجاربهمفيمايتعلقبعمليةتقديمالخدمات
ثاني، متدنيةالجودة،كماهومبينفيالفصليناألولوال
يرىالمواطنونالحكومةعلىأنهافاسدةوغيرفعالة.وهذا
اليقتصرفقطعلىأنالخدماتالعامةتبدوتحتسيطرة

موظفيالقطاعالعاموالنخبالمحليةمعمساءلةمحدودة
أمامالمواطنين،بلأنقسمكبيرمنالخدماتفيالقطاع
الخاصيبدوأيضاتحتسيطرةنفسموظفيالقطاعالعام
كجزءمنعملهمفيكلمنالقطاعينالعاموالخاص.وقد
اليبدوهذااألمرواضحافيالعديدمندولالخليج،ألن
وفرةالمواردتسمحلهذهالدولبتقديمخدماتعاليةالجودة.
الى الخدمات تقديم عملية الترتقي هناك، حتى ولكن
المستوىالذيينبغيانتوفرههذهالموارد.وقلةالثقةفي
المؤسساتتقوضمنالضغوطاتمناألسفلالىاألعلى
منأجلتحسينعمليةتقديمالخدمات.وبإمكانالمواطنين
اإلختيار حسب لعامة ا الخدمات تقديم ل حوافز وضع
)باستخدامالخدماتالعامة(،والصوت)تقديمتغذيةراجعة
للمزودين(،والتصويت)اختيارقادةسياسيينيدعموننظم
تقديمالخدمات(.االأنهفيمواجهةالمؤسساتالضعيفة،
الناس. ينسحب ما با ل غا الثقة، وتدني السيئ، واألداء
المحليةغير الفاعلة ذلكلألطراف بدالمن ويتوجهون
تابعةللدولةوللمؤسساتالمحليةللحصولعلىخدمات. ال
قيام ل وعندمايطلبونخدماتمنالدولة،يميلالمواطنونل
بذلكمنخاللقنواتغيررسميةويسعونللحصولعلى

حلولجزئيةوانتقائيةلمشاكلهمالفردية.
والتحايلعلىالدولةيديمالضعفالمؤسسي.وعندما
يعجزون و ا مة لعا ا لخدمات ا عن لمواطنون ا يبتعد
الى الحكومية الجهات تفتقر راجعة، تغذية إعطاء عن
المعلوماتالتيتحتاجاليهالتحسينالمؤسسات.وعندما
ضغط هناك يكون ضعيفة، السياسية المنافسة تكون
أهمية أن والواقع للدولة. أفضل حلول لتطوير محدود
اإللتزامالسياسيلتطويرمؤسساتكانواضحافيأوروبا
الشرقيةفيفترةمابعدالشيوعية.وهناكتموضعمؤسسات
إداريةرسميةوأنظمةرسميةوتمإنفاذهافيبلدانكانت
تسودفيهاالمنافسةالسياسيةالحيويةالمطلوبةللضغط
علىالحكومةمنأجلإجراءإصالحات)غريزماال–بوس

.)2010
الحال،مدفوعةباإلختالفات الدوراتبطبيعة وتتنوع
لة/ ووكا لمجتمعية، ا لتركيبة وا لمتوفرة، ا لموارد ا في
لتغيير.وكماهو ل قابلة الرئيسيين.وهذه الالعبين قيادة
إيجابيةعلى تظهردورة أن يمكن ،3 الفصل في مبين
على الضعيف األداء سياق في )حتى المحلي المستوى
المستوىالوطني(عندماتكوناإلرادةالفرديةاواإللتزامات
بأصحاب تدفع التي هي المبادرات التخاذ اإلجتماعية

المصلحةالمحليين.
التجربة أن 4كيف الفصل الثاني،يشرح الجزء في
تقييمالصحةوالتعليم،وعززت التاريخيةدفعتبالمواطنينل
الدولة. استجابة من وحدت الدولة، على اعتمادهم من
ويتضمنالفصل5صورةتفصيليةللمؤسساتالسياسية

واإلداريةواإلجتماعيةالتيتؤثرعلىتقديمالخدمات.
وفيالجزءالثالث،نوجهاهتمامنانحواألداءفينقطة
تقديمالخدمات:ننظرفيجهودوقدراتالمعلمينومهني
الصحةوتوفرالمدخالتالرئيسيةمثلموادالتدريسفي
كذلك ونناقش الصحية. المرافق في واألدوية المدارس
ووفقا بالمؤسسات. تتأثر وتوفرها الجهود هذه أن كيف
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للمسوحات،نركزأوالعلىالمستوىالوطني)الفصل6(،
أداء التنوعدونالوطنيفي ثمنستكشفطبيعةونطاق
تقديمالخدمات)الفصل7(.وتحليلالتنوعدونالوطني
يؤكدعلىالرسالةالمتضمنةفيالفصل3والتيمفادهاأنه
مالكثير يمكنأنتتحققالنجاحاتالمحليةوأنهيمكنتعل
عنتحدياتتقديمالخدماتوالحلولالممكنةفيالسياقات

المحلية.
وعنداستكمالدورةاألداءفيالجزءالرابع،نناقشكيف
أنالمؤسساتواألداءيؤثرونعلىمفهومالمواطنينعن
الدولةوطبيعةعملالمواطنينإزاءالدولة.ونحننسعى
ثقة على يؤثر األداء أن كيف إلظهار خاصة بصورة
المواطنينفيالدولة)الفصل8(،وكيفأنهذهالثقةتشكل
بدورهاطبيعةمشاركةالمواطنينعلىالمستوياتالمحلية

والوطنية)الفصل9(.
وبسببالظروفالمعقدةالتيتواجههابلدانالشرق
على بناء ل ا الضروري من فريقيا، أ ل وشما األوسط
بية اإليجا اإلتجاهات وعلى لمحلية ا لنجاحات ا لة د أ
الضعيفبصورةخاصة.وفي األداء تتحدىدورة التي
و11 ،10 الفصول الخامس، الجزء وفي الصدد هذا
يتمكن بحيث لتشجيع وا لتحسين ا أسس د تحد 12 و
السياسات وواضعو العام القطاع وموظفو المواطنون
بأن نقر ونحن بموجبها. العمل من المانحة والجهات
العديدمنواضعيالسياساتعبربلدانمنطقةالشرق
مرئية نتائج تقديم في يرغبون أفريقيا وشمال األوسط
لهم. الجمهور ودعم سلطتهم بتعزيز يقومون وبذلك
واألزمات النزاعات تؤدي ،10 الفصل في ناقشنا وكما
الذي األمر جديدة، ديناميكية الى السياسية والتحوالت
لقادةالوطنيينوالمحليينفرصةفريدةإلصالح قديوفرل
لتعاملمعتحدياتتقديم المؤسساتوآلياتالمساءلة،ول
الخدمات،باإلضافةالىتعزيزثقةالمواطنينوالمشاركة
من الضعيف األداء دور تغيير كذلك ويمكن بناءة. ل ا
خاللإصالحاتفيغيابمثلهذهاإلختالالتالكبرى.
المانحة الجهات المالئمةمن المعرفة وهذايعتمدعلى
وَقشذلكفيالفصل11(، الدوليةوعلىمبادراتمنها)ُن
اوإصالحاتمؤسسيةتدريجيةوائتالفاتإصالحمحلية
12(،اومزيجمنهذه فيالمجتمعوالحكومة)الفصل
تالي،عندالقولبأنأجزاءكبيرةمنمنطقة العوامل.بال
الشرقاألوسطوشمالأفريقياعالقةفيدورةأداءذات
هو المواطنين مصير أن النقترح نحن متدني، توازن
وعدمرضا، للخدمات، سيئ وتقديم مؤسساتضعيفة،
أن هو نقترحه ما بل األمثل. المستوى دون ومشاركة
المنطقة في الخدمات تقديم تبذلإلصالح التي الجهود
لك وكذ ركتهم، ومشا لمواطنين ا ثقة تعزز ن أ يجب
أداء على تؤثر التي واإلجتماعية اإلدارية المؤسسات
َيهذه ِن ْب الدولة.ومنأجلوضعحلولفعالة،يمكنأنًت
في تحققت لتي ا المحلية لنجاح ا قصص على الجهود

بلدانمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا.

مالحظة
سماء أ لعربية، ا األحرف بة كتا في اإلختالف 1. بسبب
وأسماء قليالمنمصدرآلخر. تختلف ما كثيرا األماكن
كبير حد الى هي لتقرير ا هذا في المستخدمة األماكن
لفةالمذكورةاوتلك تلكالمستخدمةفيالمسوحاتالمخت

بنكالدوليالقطرية. المستخدمةمنمكاتبال
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الشكل ٢.I دورة األداء الضعيف

مشاركة المواطنین
الرسمیة وغیر الرسمیة

ثقة المواطنین في
المؤسسات العامة

دورة األداء على
المستوى الوطني

والمحلي

األداء: الجهد والقدرات بشأن تلبیة
احتیاجات المواطنین

المؤسسات:
السیاسیة واإلداریة

واإلجتماعیة
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هذاالكتابفيدورالحوافز،والثقةوالمشاركةكمحدداتهامةألداءتقديمالخدماتفيمنطقةالشرقاألوسطينظر
وشمالأفريقيا.ويركزهذاالتقريرعلىالتعليموالصحة،ويشرحكيفأنالمسائلةالضعيفةالخارجيةوالداخلية
تقوضمنتنفيذالسياساتوأداءتقديمالخدماتوثقةالمواطن،وكيفيمكنمواجهةمثلهذهالدورةمناألداءالضعيف.
وتظهردراساتالحالةالخاصةبالنجاحاتالمحليةأهميةكلمنعالقاتالمساءلةالرسميةوغيرالرسمية،ودورالقيادة

المحليةفيإلهامومأسسةالحوافزنحوأداءأفضللتقديمالخدمات.
يتطلبتعزيزالخدماتالتييتلقاهاالمواطنونفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقياتشكيلعقداجتماعيأقوىبين
موظفيالحكومة،والمواطنينومزوديالخدمة،باإلضافةالىتمكينالمجتمعاتوالقادةالمحليينإليجاد“افضل”الحلول.
بلدان،السيماالنجاحاتالمحليةالمتميزة،أساساقوياألفكار ويمكنأنتشكلالدروسالمستفادةمناإلختالفاتداخلال

جديدةوإلهامالتحسينتقديمالخدمات.وقدتساعدمثلهذهالدروسمجموعةالبنكالدوليوالمانحيناآلخرين،باإلضافةالى
القادةالمحليينوالوطنيينوالمجتمعالمدني،علىتطويرسبللتعزيزالثقةوالصوتوالحوافزلتقديمالخدماتمنأجلتلبية

احتياجاتالمواطنينوتوقعاتهم.

بياناتذاتالصلةلتقييم ”هذاالعملالرائعهونموذجللبحثمتعددالتخصصاتوالحصادالحكيملمصادرمتعددةمنال
سببتأخرالعديدمنبلدانالشرقاألوسطوشمالأفريقياعنالركبمنحيثمحصالتالتعليموالصحةاألساسية،

ويفتحأعينناعنأسبابالفشل.ويقدمالكتابآفاقاجديدة،حيثيشيرالىكيفيمكنأنيؤديتحسينالخدماتالعامةالى
اإلرتقاءبالمواطنينوتعزيزآفاقالحكمالديمقراطي.”

—إيلينشيك،بروفيسورجامعةمتميز،جامعةماريالند

”يسلطهذاالتقريرالضوءعلىالمسائلةاإلجتماعيةالمبتكرةكعنصرحاسمفيتحسينالجودةوالكفاءةواإلنصاففيتقديم
الخدماتالتعليميةوالصحيةفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا.وينظرفيكيفيمكنللمشاركةالمبدعةللمواطنين
كنقطةدخوللرصدوتقييمخدماتالتعليموالصحة،وفرضضغوطعلىالقادةوالمسؤولينالحكوميينومقدميالخدمات

لتحسينأدائهم.”
لتعليم —ساميحوراني،مديرقادةالغد،ومؤسس/الرئيسالتنفيذيلشركةفرصةل

لينة”،السيمااألبعادالمتعددةللحوكمة،منحيثالحث ال ”يقدمهذاالكتابمساهماتقيمةمنخاللإبرازأهميةالمدخالت”
علىتحسينتقديمالخدماتوالتأكيدعلىأهميةالجودةوليسفقطتقديمالخدماتاإلجتماعية.وفيذاتالوقت،يتعمق

التقريرفيبعضالقضايااإلجتماعيةوالسياسيةالكامنةالتيتعوقجهودتحسينجودةالخدماتفي»دورةاألداء«.يركز
التقريرعلىجذورمشكالتتقديمالخدمات،مثلغيابالمزود،وترديجودةالتدريساوالرعايةالطبية،والنقصفي

األدويةوالكتبالمدرسية.وتشيرالفصولالنظريةوالتطبيقيةمجتمعةالىأنهذهالمشكالتتتطلبأكثرمنحلولتقنيةاو
مالية.إذيمكنفيالغالبالنظرفيهذهاألنواعمنالقضايامنخاللإيالءاإلهتماملمكوناتعولمةشاملةمثلالشفافية،
وإدارةالقطاعالعامومؤسساتمثلالخدمةالمدنيةاوالمحاكموالبيئاتاإلجتماعيةالتيتعززإجراءاتالمواطنين.ومن

الضروريإيالءاهتماملإلختناقاتفيعملياتالحوكمةمنأجلإيجادحللمجموعةمتنوعةمنمشكالتتقديمالخدمات.”
—ميالنيكاميت،بروفيسورالحكومة،دائرةالحكومة،جامعةهارفارد
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