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  مقدمة. 1
مواطنني،مؤسسات، املدين من  مساحة تسمح للمجتمع ريتوفأ�ا تعمل على ، حيث واملواطناملساءلة ا�تمعية اإلطار احلاكمبني احلكومة تعد

وأصحاب املسؤولني  مساءلةمن خالل العمل على العاّمة الرشيدة؛  ،واإلدارةالشأن العام إدارة، باملشاركة يف عملية التنمية ا من اجلهاتوغريه

صنع القرارات يف  إشراك ا�تمع املديناخلدمات العامة املقدمة والرفع من مستوى جود�ا، باإلضافة إىل ضمان احلوكمة و لتحسني نظم القرار 

التنمية ا�تمعية رفع عملية ، و التهميش املبين على النوع االجتماعي مما يؤدي إىل إلغاءالعدالة واملساوة  إىلوضع السياسات ومتابعتها للوصول 

  .، ومتطلبات التنمية ا�تمعيةاحلوكمةبني توجهات احلكومة املعلنة، وما بني معايري  مما يؤدي للوصول إىل التكامل.واالستخدام األمثل للموارد

واألدوات اليت متكن ، واليت تشري إىل جمموعة واسعة من األعمال "املساءلة ا�تمعية"مفهوم  لتفعيلتوجد ضرورة ملّحة يف ا�تمع الفلسطيين و 

وقد ، توزيعها أو إدار�ا يتماملشاريع واخلدمات أو الفرص اليت قرارا�مو إدارة الشأن واملال العام توضيح القائمني على مطالبة ا�تمع املدين من 

حيث تضمنت  2022-2017من خالل أجندة السياسات الوطنية على تعزيز مبدأ املساءلة ا�تمعية عملت السلطة الوطنية الفلسطينية 

إقامة واليت تعين ، "احلكومة املستجيبة للمواطن" من خالل األولوية الوطنية الرابعة  حمورًا إلصالح وحتسني جودة اخلدمات العامة،األجندة 

السياسة عن طريق تنفيذ تقدمي أفضل اخلدمات هلم،  علىوتعمل  العامة على املواطنني، لسياساتذ اوتنفيل ؤسسات عامةترتكز يف تشكيم

  ."االرتقاء مبستوى اخلدمات العامة للمواطن"اسة الوطنية الثامنة يوالس"تعزيز استجابة اهليئات احمللية للمواطن" الوطنية السابعة 

بالبدء بتنفيذ  واملرتبطة باالسرتاتيجيات الوطنية سياسات املساءلة ا�تمعية املعتمدةمن خالل ورقة و وقد قام صندوق تطوير وإقراض البلديات 

من خالل مؤسسة األفق للتنمية الشبابية "في شمال الضفة الغربية ةبلديات فلسطيني 9المساءلة المجتمعية في تنمية قدرات " مشروع

متكني هيئات احلكم احمللي من خالل املسامهة يف بناء أنظمة  مبا يتماشى مع اسرتاتيجية الصندوق املتمثلة يف لتطوير بيئة املساءلة ا�تمعية

 مؤسسية يف البلديات تتسق مع سياسات احلكم احمللي ومبادئ احلكم الرشيد ، فضًال عن حتسني مستوى البنية التحتية واخلدمات اليت تقدمها

، عالر، طولكرم، بلعا، كفر الديك،  عزونة، عجر، مرج ابن عام: بلديات مشاركة يف املشروع وهي 9قد مت اختيار و اهليئات احلكومية احمللية ، 

  :ويهدف املشروع بشكل أساسي إىل،مجاعنيو  نابلس

رسمية من خالل مبادئ توجيهية وإجراءات في البلديات المساءلة االجتماعية في إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين 

المستفيدين بشأن تقديم الخدمات وإدارة البلديات وتعزيز فعالية آليات / واعتماد ممارسات جيدة لتعزيز التغذية الراجعة للمواطنين 

  .الجبر التظلم

  :األهداف الفرعية واليت تقسم على مستوى البلديات ومستوى املواطنني

  :لى مستوى البلدياتاألهداف ع

ü  القرار يف وحدات احلكم احمللي حول مفهوم ضمان اجلودةزيادة الوعي بني صانعي.  

ü  ابناء قدرات موظفي وحدات احلكم احمللي يف�تمعية وأدوا�موضوع املساءلة ا.  

ü  تمعيةدمج وإضفاء الطابع املؤسسي على مفاهيم وأدوات�املساءلة ا.  

ü تمع املدين�زيادة التعاون بني وحدات احلكم احمللي وا.  

ü  الشكاوى يف املواقع املستهدفة وزيادة دور املواطنني يف كيفية استخدامهاتعزيز آليات  
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  :المجتمعي/ األهداف على المستوى المحلي 

ü  تمع املدين ووحدات احلكم احمللي يف�املستهدفة املناطقحتسني العالقة بني ا.  

ü  املستهدفة املناطقمأسسة وتطوير قدرات جلان املساءلة االجتماعية احمللية يف.  

ü  تمعية مبا يف ذلك النساء والشباب والفئات املهمشةزيادة�املشاركة ا.  

ü تعزيز دور وسائل اإلعالم يف املساءلة االجتماعية.  

لكم من موجهة  دراسة خمتصةالقيام بإعداد حيث يعمل املشروع بداية على دراسة بيئة املساءلة ا�تمعية يف البلديات املذكورة أعاله، من خالل 

، وعرض نتائجها على ممثلي البلديات ومن مث عن طريق استمارات معدة خصيصا لتحقيق هدف الدراسة ملواطنني، املؤسسات والبلديات نفسهاا

راحل لى هذه املالقيام بالتدريبات الالزمة لكل من أعضاء وموظفي البلديات وممثلي ا�تمع احمللي لرفع قدرا�م يف جمال املساءلة ا�تمعية، وبناء ع

  .مبدينة نابلس، وفيما يلي النتائج اخلاص سيتم العمل على تطبيق أدوات املساءلة ا�تمعية يف هذه البلديات

  :مدينة نابلسنبذة عن . 2

وتعد حلقة يف سلسلة املدن اجلبلية  ،قليم املرتفعات اجلبلية الفلسطينيةإتتوسط  ، حيثمبوقع جغرايف هام مدينة نابلس هي مدينة فلسطينية متتاز

، الناصرةمشاًال حىت اخلليلجنوباً ، و وتقع على الطريق الرئيسة املعبدة اليت متتد من صفد ،على طول امتداد القمم اجلبلية من الشمال إىل اجلنوب

من الطرق تصلها جبنني مشاًال، وتربط نابلس مبدن وقرى حمافظتها شبكة جيدة . كم  42وعن البحر املتوسط ، كم  69 عن القدس وتبعد

بلغ عدد سكان مدينة نابلس مبا يف ذلك املخيمات احمليطة �ا حوايل ، ويوبطولكرم وقلقيلية غرباً، وبطوباس شرقًا بشمال، وحبوارة جنوباً 

  .جتمعا سكانيا 61وتضم حمافظة نابلس ، نسمة 170,069

  

كاحلالوة الصابون، األثاث، واحلجارة والبالط، كما وتعتمد على املنتجات الغذائية   ويعتمد اقتصاد مدينة نابلس على الصناعة، مثل صناعة

  .واحللويات النابلسيةوالطحينة 
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  :نابلسبلدية 

وختضع بلدية نابلس  ،هيئة عامة شبه حكومية تعمل وفق أنظمة وقوانني حمددة لتقدمي أفضل اخلدمات العامة ملواطنيها احملليني هيلدية نابلس ب

أما حسب صندوق تطوير البلديات  Aوتصنف البلدية حسب وزارة احلكم احمللي ، عن كثب أدائهاإداريا لقوانني وزارة احلكم احمللي اليت تتابع 

B+ ،هي دوائر رئيسية و  7وتشمل . من النساء 3منهم من الذكور، و 12عضو،  15وتشمل حيث يتم إجراء انتخابات للمجلس البلدي

شعبة تعمل لتقدمي أفضل  27قسم و 24مقسمات اىل  اإلدارية، املالية، املياه والصرف الصحي، اهلندسة، اخلدمات الصحية، املراكز الثقافية،

  .مستوى من اخلدمات للسكان

  



7 
 

  نتائج الدراسة. 3
 113، حيث مت توزيع املدينةاملواطنني ومؤسسات ا�تمع املدين املوجودة يف استمارات خمصصة لكل من البلدية نفسها و  ثالثمت تصميم 

  .، وفيما يلي حتليل لنتائج استمارة املواطننيعلى املؤسسات املوجودة يف املدينة 15واستمارة على املواطنني 

  نتائج استمارة المواطن3.1
الثانية عن الشكاوى  االستمارة، والفقرةفقرات رئيسيات تضمن أول فقرة معلومات شخصية للمجيب عن  6حتتوي استكارة املواطن على 

، وحماور املساءلة ا�تمعية سؤال 33عن حماور املساءلة ا�تمعية واليت تتضمن والفقرات املتبقية لة، ئأس 8ات وتتضمن يواليات متابعتها يف البلد
  :موضحة بالرمسة أدناه

  

  :المعلومات الشخصية -الفقرة األولى

من ا�يبني، فيما أن نسبة النساء قد بلغت % 70بقيمة  عن االستمارة بنسبة الذكور النسبة األكرب للمجيبنيبلغت :نسبة الذكور واإلناث
  .البلدية نفسهاالستمارات قد مت توزيعها من خالل مراكز خدمات اجلمهور ومقر فقط، وتعزى هذه النسبة إىل أن % 30

  

اناث
30%

ذكور
70%



8 
 

  .سنة 35لألعمار أكثر من % 44.2، %55.8) سنة 35أقل من (للشباب نسبة األعمار  بلغت:األعمار

  

  :الشفافية -الفقرة الثانية

وإدارة تب عليها من عمليات صرف ونفقات رت دمات وما يخلا علومات فيما يتعلق بتقدميامل رنشحمللية يف يئات اهلافية افش�ا أتعرف الشفافية ب

  :اخلاصة �االنتائج حتليل فيما يلي نورد أسئلة، و  4ا، وقد تضمنت الفقرة من يطلبهملعلوماتلصول على احلالعام، وحق ا ملالا

    ؟مدىرضاك عن الوسائل اليت تتبعها البلدية لتبقي املواطنني على اطالع خبدمات البلدية وبراجمها ونشاطا�ا: السؤال األول

  

  

  :یوضح جمیع األسئلة في ھذا المجال مع تحلیلھا ونتائجھاالجدول التالي 

  

  

منأكثر 35
44%

مناقل 35
56%

جداراضيغیر
14%

راضيغیر
11%

محاید
10%

راضي
38%

جداراضي
27%
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 استمارة المواطن - الشفافیة: 1جدول

  األسئلة   راضي جدا  راضي   محايد  غير راضي غير راضي جدا

مدى رضاك عن الوسائل اليت تتبعها البلدية لتبقي املواطنني على   26.5% 38.1% 9.7% 11.5% 14.2%
 اطالع خبدمات البلدية وبراجمها ونشاطا�ا؟

 مدى رضاك عن وضوح إجراءات الرتخيص  15.9% 31.9% 24.8% 14.2%  13.3%

مدى اطالع املواطنني على املشروعات اليت سوف يتم تنفيذها من  15.3% 29.7% 18.9% 18.0%  18.0%
اسم املشروع، طبيعته، مصدر التمويل، تكلفته، املقاول، فرتة (حيث 

التنفيذ، آلية الشكاوى، مراحل تنفيذ املشروع، اخلطة املرورية البديلة يف 
 حال كان املشروع خاص بالطرق

مدى رضاك حول العدالة يف احلصول على اخلدمات واخنفاض احملسوبية  21.6% 21.6% 15.3% 16.2%  25.2%
 تعامل البلدية مع املواطنني؟يف 

  .الموجودة في الجدول أعاله يتضح لنا أن نسبة الرضى على إجراءات الشفافية التي تتبعها بلدية عجة هي األعلىومن النتائج 

  :المشاركة -الفقرة الثانية

أولويا�م ومراجعة  وحتديدوآراء وبواعث قلق من ناحية،  اتلديهم من احتياج مباوإعالء صو�م  ملواطننييقصد به إشراك ا

 املختلفةمن ناحية أخرى، وكذلك تقدمي تغذية راجعة فيما يتعلق بالسياسات العامة والقرارات  هليئاتاحملليةوتقييم أداء ا

بل حتسينسأفضل و كل بش املواطننيعلى تفهم أولويات يساعد احلكومة لذلك، وهو ما  املالئمةالبيئة  ريوتوف احملليةللهيئات 

  :التحليل اخلاص هلا يأسئلة خاصة باملشاركة، وفيما يل 4، وقد تضمنت االستمارة للناسخلدمات ا تقدمي

 :ألعماهلااملواطنني يف التخطيط  إشراكالبلدية يف  إجراءات/ مدى رضاك حول آليات:السؤال األول

  
  

 استمارة المواطن - المشاركة: 2جدول

غير راضي    األسئلة   راضي جدا  راضي  محايد  راضيغير 

19.5% 20.4%
16.8%

29.2%

14.2%

.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

جداراضيغیر راضيغیر محاید راضي جداراضي
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 جدا
املواطنني يف  إشراكالبلدية يف  إجراءات/ مدى رضاك حول آليات 14.2% 29.2% 16.8% 20.4% 19.5%

 ألعماهلاالتخطيط 

النساء يف صنع القرار من خالل  إشراكمدى رضاك حول  23.2% 33.9% 19.6% 9.8% 13.4%
 )اللقاءات، االجتماعات/ اللجان(

الشباب يف صنع القرار من خالل  إشراكمدى رضاك حول  22.5% 35.1% 17.1% 10.8% 14.4%
 )اللقاءات، االجتماعات/ اللجان(

يف صنع القرار  اإلعاقةاألشخاص ذوي  إشراكمدى رضاك حول  24.1% 34.8% 15.2% 9.8% 16.1%
 )اللقاءات، االجتماعات/ اللجان(من خالل 

  :االستجابة -الفقرة الثالثة

، وقد مت سؤال املواطنني عن تعامل موظفي البلديات، واخلدمات األساسيةومطالبهم  اهليئات احملليةالحتياجات املواطننيتعني مدى استجابة 

 الطرق، املراكز الرتفيهية وإجراءات السالمة العامةاملياه، الكهرباء، الصرف الصحي،  تعامل موظفي البلديات، :التالية القدمة من البلديات

  :للموظفني، وفيما يلي توضيح تفصيلي لنسبة الرضا من قبل املواطنني

  :تعامل موظفي البلديات

  :نتائج األسئلة بشكل تفصيلي
 استمارة المواطن -االستجابة: 3جدول

غير راضي 

 جدا

    راضي جدا  راضي  محايد  غير راضي

سابقا بزيارة البلدية كيف كان مدى رضاك عن  يف حال قمت  35.4% 34.5% 14.2% 6.2% 9.7%

 كيفية تعامل املوظفني معك

 .مدى رضاك عن أداء موظفي البلدية يف خدمة املواطنني 35.4% 33.6% 10.6% 11.5%  8.8%

بشكل عام، مدى رضاك عن مالءمة الرسوم اليت تأخذها البلدية  18.8% 20.5% 20.5% 19.6%  20.5%

 .تقدمهامقابل اخلدمات اليت 

  .معاملة موظفي البلديات هي راضي جدااملواطنني على من رضا يف اجلدول أعاله، وبشكل عام فإن النسبة األعلى  ةمن خالل البيانات املمثل

  :خدمة المياه

  :فيما يلي األسئلة بشكل تفصيلي مع تحليل نتائجها
  

 رضا المواطنین عن خدمة المیاه: 4جدول

غير راضي 

 جدا

     راضي جدا  راضي   محايد  غير راضي

 مدى رضاك عن جودة املياه 24.1% 38.4% 12.5% 13.4% 11.6%

 مدى رضاك حول تغطية شبكة املياه 22.3% 36.6% 15.2% 13.4%  12.5%
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 املياه أسعارمدى رضاك عن  17.0% 36.6% 17.0% 14.3%  15.2%

  :خدمة الكهرباء
 رضا المواطنین عن خدمة الكھرباء: 5جدول

غير راضي 

 جدا

    راضي جدا  راضي   محايد  غير راضي

 مدى رضاك عن ثبات وقوة التيار الكهربائي 17.0% 33.9% 19.6% 14.3% 15.2%

 الكهرباء أسعارمدى رضاك عن  16.1% 18.8% 11.6% 24.1%  29.5%

رضاك عن سرعة استجابة البلدية يف حال كان هناك مدى  18.8% 25.0% 19.6% 13.4%  23.2%

 خلل يف شبكة الكهرباء

  :خدمة النفايات والصرف الصحي
 رضا المواطنین عن خدمة النفایات والصرف الصحي: 6جدول

غير راضي 

 جدا

    راضي جدا  راضي   محايد  غير راضي

انتظام مجع النفايات يف احلي الذي تسكن  مدى رضاك عن 16.2% 29.7% 17.1% 10.8% 26.1%

 به

 خدمة مجع النفايات أسعارمدى رضاك عن  17.0% 30.4% 20.5% 6.3%  25.9%

  :خدمة الشوارع
 رضا المواطنین عن الشوارع: 7جدول

غير راضي 
 جدا

    راضي جدا  راضي   محايد  غير راضي

التعبيد، املطبات، (رضاك عن حالة الطرق بشكل عام  مدى 9.7% 23.9% 14.2% 15.0% 37.2%
 )احلفر

مدى رضاك عن دور البلدية يف شق طرق جديدة والوصول  11.5% 32.7% 12.4% 19.5%  23.9%
 مجيع املناطق إىل

 أزمات(مدى رضاك عن انسياب حركة املرور يف الشوارع  6.2% 19.5% 13.3% 17.7%  43.4%
 .....)السري، ضيق الشوارع 

مدى رضاك عن دور البلدية يف احملافظة على مجالية الشوارع  8.0% 33.9% 16.1% 11.6%  30.4%
 اخل.....  األرصفةمن حيث التشجري ودهان   

التعديات على الشوارع  إزالةمدى رضاك عن دور البلدية يف  16.8% 26.5% 15.9% 14.2%  26.5%
بضاعة احملالت التجارية، الباعة  أوتعديات البناء، (

 )اخل..... املتجولون، 
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 مدى رضاك عن دور البلدية يف صيانة الشوارع واملرافق العامة 15.0% 24.8% 19.5% 14.2%  26.5%

مدى رضاك عن قدرة الشوارع على تصريف املياه خالل  14.2% 22.1% 15.9% 19.5%  28.3%
 فصل الشتاء املاضي

 لألطفالواألمهاتمدى رضاك عن امن الشوارع بالنسبة  8.8% 29.2% 14.2% 20.4%  27.4%

مدى رضاك عن خدمة الصرف الصحي يف احلي الذي  13.3% 38.9% 15.9% 11.5%  20.4%
 تسكن به

  امةالمراكز الترفيهية والسالمة الع

  رضا المواطنین عن الترفیھ والسالمة العامة: 8جدول

غير راضي 
 جدا

     راضي جدا  راضي   محايد  غير راضي

مدى رضاك عن دور البلدية يف دعم وتطوير املراكز الثقافية  14.2% 38.1% 16.8% 11.5% 19.5%
 والرتفيهية

جراءات السالمة العامة إمدى رضاك عن استخدام البلدية  19.5% 28.3% 22.1% 12.4%  17.7%
 ملوظفيها وكذلك واملرافق العامة

  

  .عام فإن إجابات املواطنني كانت ما بني الرضا والرضا التام عن اخلدمات املقدمة من قبل البلدياتوبشكل 

  :الرقابة -الفقرة الرابعة

، للتأكد من أن تلك نيية للمواطناحملليئات هلتقدمها ا يتدمات الخلعلقة باملتعلومات االعمليات وامل حتليلع و مج يفثل تتم

، وقد مت توجيه ثالثة أسئلة مباشرة ةدملوجو نظمة األواللوائح وا ام القواننيرت بطريقة رشيدة وفعالة تتماشى مع اح متتعمال األ

  :األسئلة اليت مت طرحها مع حتليل نتائجهالتحيل الرقابة واملتابعة يف بلدية عجة، فيما يلي 
 لدیاترضا المواطنین عن الرقابة في الب:  9جدول

غير راضي 

 جدا

    راضي جدا  راضي   محايد  غير راضي

 مدى رضاك عن دور اللجان ا�تمعية اليت مت تشكيلها مؤخرا 14.4% 22.1% 31.7% 14.4% 17.3%

مدى رضاك عن التزام البلدية بتنفيذ املشاريع اليت وردت  13.3% 22.9% 29.5% 17.1% 17.1%

 باخلطة التنموية احمللية

مدى رضاك عن هيئات الرقابة احمللية على عمل البلدية  13.3% 19.0% 27.6% 20.0% 20.0%

 )اخل.....  أهليةشبابية،  أجسام(

  :الشكاوى -القسم األخير
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  هل سبق وتقدمت بشكوى؟

  
  :اليات تقديم الشكاوى: أوال

 الیات تقدیم الشكاوى: 10جدول

  الية تقديم الشكاوي بشكوى لم أتقدم تقدمت بشكوى خالل
 مركز خدمة اجلمهور 73.5% 26.5%

 اإللكرتونيةصفحة البلدية  96.5% 3.5%

 اإللكرتوينالربيد  100.0% 0%.

 اتصال تلفوين 87.6% 12.4%

 ا�لس البلدي أوأعضاءمن خالل معرفتك بأحد املوظفني  93.8% 6.2%

 الشكاوىصندوق  98.2% 1.8%

 اإلعالمعرب  100.0% 0%.

  :هل تمت متابعة الشكوى من قبل البلدية: ثانيا

  
  :نسبة الرضا عن االستجابة للشكوى: ثالثا

ال
63%

نعم
37%

ال
41%

نعم
59%



14 
 

  
  

  ؟هل كان الرد بوقت زمني مناسب: رابعا

  
  

 هل تعلم بوجود آلية لتقديم الشكاوى خارج نطاق ساعات الدوام الرسمي: خامسا

  

%35.40 ,ال

63.60 ,نعم
%

ال
76%

نعم
24%
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  :هل كان الرد بوقت زمني مناسب:سادسا
 

  
  

  

  

  :نتائج استمارة المؤسسات 3.2

  دوراتلعب حتليل بيئة املساءلة ا�تمعية من وجهة نظر مؤسسات ا�تمع املدين واليت  من أجل استكمال حتليل بيئة املساءلة ا�تمعية، فقد مت

ال
74%

نعم
26%

4.50%

95.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

ال نعم
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عمليات احلوكمة وتعزيز املشاركة املساءلة االجتماعية اليت تستهدف يف جمملها إىل تفعيل من خالل  التنمية ا�تمعية ةتفعيل عملي يف مهما

تشمل معلومات عامة، نبذة عامة عن املؤسسة، العالقة مع البلدية، املؤسسة مخسة أقسام، من خالل تصميم استمارة تتضمن  ا�تمعية،

  :واملساءلة ا�تمعية، وأخريا بناء القدرات، وعليه فقد أظهر حتليل االستمارات ما يلي

  :مؤسساتمجال عمل ال:القسم األول

  
  

  :الفئات المستهدفة

  
  

  :العالقة مع البلديات :القسم الثاني

  ھل یوجد تعاون بین المؤسسات والبلدیة؟

زراعة
5%

ثقافة
21%

ریاضة
7%

حقوق
14%

اقتصاد
8%

فني
15%

قدراتوبناءتمكین
20%

دیمقراطیة
10%

مراة
21%

شباب
14%

أطفال
17%

السنكبار
14%

طلبة
14%

مزارعین
2%

عمال
10%

عامةمجمع
8%
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  ؟كیف تصنف مستوى التعاون بین البلدیات والمؤسسات

  

  تشترك المؤسسات مع البلدیات في التخطیط؟

  

  عضویة المؤسسة في اللجان؟

69%
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  البلدیة؟مشاركة المؤسسات في فعالیات 

  

  

  :كل من اللجان التاليةهذا وتشارك املؤسسات البلديات العمل من خالل  

  .جلنة التخطيط االسرتاتيجي -1

  .جلنة املشاريع -2

  .جلنة البيئة -3

  المؤسسة والمساءلة المجتمعية: القسم الثاني

  ال  نعم األسئلة

 %67 %33  هل ترون دور للمؤسسات في مجال مساءلة البلديات

 %67 %33  تقومون بأي دور رقابي على البلدياتهل 

 %67 %33  هل قمتم بتنفيذ أنشطة أو أحد أدوات المساءلة المجتمعية

  

33%
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  من وجهة نظر املؤسسات تتقييم دور مؤسسات ا�تمع املدين يف جمال مساءلة البلديا

  
  :القسم األخير بناء القدرات

لتحليل كل من رغبة املؤسسات باملشاركة يف برامج تدريبية تعىن باملساءلة ا�تمعية، ورغبة تضمن هذا القسم مخسة أسئلة 

عضوا يف جلاناملساءلة املؤسسات يف املشاركة يف أنشطة وفعاليات حول املساءلة ا�تمعية، ورغبة املؤسسات أيضا بأن تكون 

عية، وقد أبدت املؤسسات املشاركة يف مواضيع املساءلة ا�تا�تمعية، وأخريا بضرورة رفع قدرات املؤسسات واملواطنني مب

  .االستمارة برغبتها التامة باملشاركة مبثل هذه الربامج والتدريبات ورغبتها أيضا بأن تكون عضوا يف جلان املساءلة ا�تمعية

  ؟من وجهة نظر المؤسسات أبرز التحديات لتطبيق المساءلة المجتمعية

ü حتديات اجتماعية. 

ü حتديات حزبية. 

ü حتديات قانونية 

ü تمع�ثقافة ا. 

ü تمعية�عدم توفري التمويل للمؤسسات لتطبيق املساءلة ا. 

ü الس احمللية عن البلديات�انفصال ا. 

ü ال�اخلربة الضئيلة يف هذا ا. 

  أهم العوامل المشجعة لتطبيق المساءلة المجتمعية؟

ü تمع املدين�تعزيز دور مؤسسات ا. 

ü  بني املواطنني والبلدياتتعزيز الثقة. 

قوي
0% متوسط

20%

ضعیف
73%

منعدم
7%
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ü التعاون املشرتك بني البلديات واملؤسسات. 

ü املواطنني إشراك. 

ü تعزيز الشفافية. 

ü وجود قوانني تدعم املساءلة. 

  

  :نتائج استمارة البلدية 3.3

األول تضمنت هذه االستمارة ستة أقسام رئيسية لدراسة بيئة املساءلة ا�تمعية يف البلدية نفسها، حيث تضمن القسم 

والثاين معلومات عامة ونبذة عن البلدية، أما باقي األقسام فقد تضمنت أسئلة عن حماور واملشاريع املنفذة يف جمال املساءلة 

  .ا�تمعية، وفيما يلي حتليل هلذه االستمارة

  :الشفافية في البلدية

علق بتقدمي اخلدمات وغريها من عمليات صرف شفافية اهليئات احمللية يف نشر املعلومات فيما يتتعرف الشفافية على أ�ا 

  .مكتوبسياسة مكتوبة أو دليل إفصاح  نابلسيوجد يف بلدية ونفقات وإدارة مال، حيث 

  :ما يلي وبشكل دائم عن كل وتقوم البلدية باإلفصاح أو نشر املعلومات بطرق خمتلفة

o لس البلدي�قرارات ا.  
o اخلطط.  
o املوازنة السنوية.  
o الوظائف.  
o العطاءات. 
o الرسوم.  
o اخلدمات.  
o املنح واملشاريع.  
o التقارير املالية واملوازنات املصادقة.  
o إجراءات احلصول على خدمات البلدية.  

  :فيما تقوم أحيانا بنشر معلومات حول كل من

o تقرير تقييم أداء البلدية.  
  :ولنشر املعلومات تستخدم البلدية كل من الوسائل التالية

o اجلريدة. 
o  اإللكرتويناملوقع. 
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o الرسائل القصرية. 
o مركز خدمة اجلمهور.  
o وسائل التواصل االجتماعي.  
o الراديو والتلفاز.  
o املطبوعات.  
o االجتماعات.  
o لوحة اإلعالنات. 
o مركز االستعالمات. 
o فواتري املياه والكهرباء.  

  .وتتضمن املوازنة املعدة من قبل البلدية بندا يتعلق بنشر املعلومات احملدثة

  :المشاركة

حتديد ، فقد نابلس وإعالء أصوا�م وحتديد أولويا�م، ولتحديد مستوى املشاركة يف بلدية هي عملية إشراك املواطنني

تشرك املواطن واملؤسسات يف حتديد أولويات  نابلسمؤشرات املشاركة واإلجابة عليها من قبل البلدية، حيث أن بلدية 

مراعا�ا بشكل كامل النوع ا�تمعي يف  معيف عملية إعداد املوازنة السنوية،  أيضا تشركهمو واحتياجات ا�تمع احمللي، 

 تشجيع خلق بيئة مشجعة للتربعات املالية، وتشجيع العمل التطوعي إال أ�ا ال تلجأ دائما و تعمل على عملية املشاركة،

  :اللجان التاليةإلشراك املواطنني ، وقد شكلت البلدية للحصول على التغذية الراجعة من املواطن أو املؤسسات، 

  .التنموي التخطيط -1

  .جملس حملي شبايب -2

  .جلان أحياء -3

  .جلان أخرى مثل اللجنة االستشارية لألنظمة اهلندسية -4

وتستخدم املؤسسات احمللية يف أعماهلا،  إشراكحيث يتم مراعاة النوع ا�تمعي يف هذه اللجان، كما وتعمل البلدية على 

  :ية األدوات التالية لتعزيز املشاركةالبلد

  .االجتماعات التشاورية املفتوحة •

  .جلان إقطاعية متخصصة •

  .جلسات استماع •

  .صناديق الشكاوى •

  .جلان استشارية •

  .نشاطات التطوع •
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  .املؤسسات احمللية والقطاع اخلاص إسهامات •

  

  :االستجابة

وإجراءات ، ولكن ال يوجد دليل مرجعيتها رئيس البلدية يتوفر نظام شكاوى فعال يف البلدية، ووحدة للنظام الشكاوى

، %95شكوى، ونسبة الشكاوى اليت يتم معاجلتها 35730واضحة ومكتوبة له، وتقدر عدد الشكاوى املقدمة سنويا من 

إما عن الطريق  الرد على الشكاوى بشكل خمتلف حسب الشكوى نفسها ، حيث يتمالرد أسبوع واحد فقطوتبلغ فرتة 

ويتم توثيق هذه الشكاوى من خالل ، وحموسب حيث أن نظام الشكاوى هو ورقي، ف أو وسائل التواصل االجتماعياهلات

  .تقرير خاص �ا إصدار

  :الرقابة

 كما  ،خطة متابعة وتقييم مكتوبة لقياس مدى االلتزام باخلطط انه يوجد فقد اتضح نابلسالرقابة يف بلدية  إطاربعد حتليل 

  .يتم إشراك ا�تمع احمللي بالرقابة على البلديةلوجد أي نتائج منشورة تتعلق �ا، وييوجد تقارير حول املتابعة والتقييم، 

  :المساءلة

  :أدوات املساءلة التاليةحيث قامت باخر سنتني بتطبيق املساءلة حق من حقوق املواطنني،  نابلستعترب بلدية 

ü حوار أصحاب العالقة. 
ü  لس البلديبث جلسات�ا.  
ü جلسات االستماع.  
ü لس الشبايب�ا.  
ü نظام الشكاوى واالعرتاضات.  

  :األدوات التاليةوأبدت البلدية استعدادها الكامل لتطبيق 

ü حوار أصحاب العالقة. 
ü لس البلدي�بث جلسات ا.  
ü جلسات االستماع. 
ü املوازنة التشاركية. 
ü نظام الشكاوى واالعرتاضات.  

  :التمكين وبناء القدرات

يوجد اطالع للبلدية على كل من ورقة السياسات للمشاركة ا�تمعية ودليل املشاركة، ورقة السياسات ودليل املساءلة ال 

  .جملس البلدية يف تدريبات حول املشاركة واملساءلة ا�تمعية ومل يشارك رئيسا�تمعية 
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