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1  مقدمة
ــة  ــى الالمركزي ــوم يف نظــام سياســي يعتمــد عل ــة التشــاركية الي ــة الدميقراطي حتتــل قضي
ــام  ــز واالهتم ــذا التركي ــال، وه ــي ناجــع وفع ــام حكــم محل ــا إلرســاء نظ ــا محوري موقًع
مببــادئ الدميقراطيــة التشــاركية جنــده يف النصــوص التشــريعية والسياســات العامــة 
للســلطة التنفيذيــة وخاصــة ممارســة املجالــس احملليــة، حيــث تتزايــد أهميــة مبــدأ إدمــاج 
ــدول  ــة، خاصــة يف ال ــة الدميوقراطي ــن العملي ــني يف ممارســات احلوكمــة كجــزء م املواطن

ــى نظــام المركــزي. ــا يعتمــد عل ــاال دميقراطي ــي تشــهد انتق الت

وبالنســبة للتجربــة التونســية، فقــد انطلقــت عمليــة إرســاء ســلطة محليــة تعتمــد نظــام 
المركــزي بعــد املصادقــة علــى دســتور ســنة 2014، والــذي تضمــن بابــا كامــاًل مخصًصا 
للســلطة احملليــة. وجــرت يف أعقــاب ذلــك االنتخابــات البلديــة األخيــرة يف شــهر مــاي 
ــا يف  ــب دوًرا محورًي ــة أن تلع ــة املنتخب ــس البلدي ــن املجال ــر م ــام 2018. وينتظ ــن ع م
مســار االنتقــال الدميوقراطــي الــذي تســير عليــه تونــس، نظــًرا لكــون املجالــس البلديــة 
ــكل  ــه بش ــس حيات ــي مت ــؤون الت ــن وللش ــرب للمواط ــة األق ــات الدميوقراطي ــي املؤسس ه
مباشــر، حيــث تتولــى البلديــات مســؤولية تقــدمي اخلدمــات العامــة احليويــة مثــل رفــع 
ــب إدارة مشــاريع  ــى جان ــخ، إل ــة، ...إل ــارة العمومي ــات، واإلن ــد الطرق ــات تعبي النفاي

ــة العمرانيــة والتنميــة االقتصاديــة احملليــة. األمثل

ــاحة  ــد مس ــع أن تتزاي ــن املتوق ــة، فم ــاء الالمركزي ــة ارس ــا يف عملي ــي قدًم ــع املض وم
الــدور الــذي تلعبــه كل مــن املجالــس اجلهويــة والبلديــة. لذلــك فــإن تعزيــز إمكانيــات 
اجلماعــات احملليــة يف تقــدمي خدمــة أفضــل ميثــل باألســاس فرصــة لرفــع جــودة معيشــة 

ــني. املواطن

ــى حتســني  ــى وجــود حاجــة ملحــة إل ــي يشــير إل ــع احلال ــإن الواق ــب اخــر، ف ــن جان م
مســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطنــني التونســيني. وال تــزال عمليــة اإلصــالح 
اإلداري يف تونــس تخطــو يف مراحلهــا األولى، وال تســير بالســرعة املأمولة يف كل اجلهات. 
يف أثنــاء ذلــك، فــإن مســائل مثــل التوســع يف احلوكمــة اإللكترونيــة واســتهداف حزمــة 
مــن اخلدمــات العامــة ذات األولويــة بالتحســني تقــع يف صــدارة اهتمامــات اجلماعــات 
احملليــة. بنــاء عليــه، فــإن املركــز الدولــي للتنميــة احملليــة واحلكــم الرشــيد، مــن خــالل 
برنامــج "إدامــة"، يقــوم بالتعــاون مــع مجموعــة مختــارة مــن البلديــات بأخــذ زمــام املبــادرة 

للمســاهمة يف رفــع جــودة اخلدمــات البلديــة.
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بدايــة، فــإن مشــاركة املواطنــني بأرائهــم وانطباعاتهــم عــن اخلدمــات التــي يتلقونهــا هــي 
أحــد مقتضيــات الــال مركزيــة، بالنظــر إلــى أن املواطــن نفســه هو األجــدر بالتعبير بشــكل 
ــي فمــن الضــروري  ــه، وبالتال ــة إلي ــات املقدم ــه للخدم ــه وتقييم مباشــر عــن احتياجات
التعــرف علــى انطبــاع املواطــن عــن اخلدمــة مــن حيــث ســهولة احلصــول عليهــا، وجــودة 
ويســر ووضــوح إجــراءات تقدميهــا، وجــودة وشــفافية العمليــة اخلدماتيــة بشــكل عــام. 
ــة  ــر التنفيذي ــني واألط ــيني احمللي ــى السياس ــع عل ــؤولية تق ــاك مس ــإن هن ــك ف ــا لذل وتبع
املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــات يف إدراك أن املواطــن يف احلقيقــة ميثــل لهــم عنصــًرا ثميًنــا 
ومصــدًرا قيًمــا للمعلومــات إذا مــا أرادوا رفــع جــودة اخلدمــات احملليــة، فبــدون مشــاركة 

فاعلــة مــن املواطنــني ســتكون عمليــة التغييــر لألفضــل شــديدة الصعوبــة.

ــني  ــة ب ــة جســور التواصــل والثق ــى تقوي ــة" إل ــج "إدام ــق، يهــدف برنام ــذا املنطل ــن ه م
املواطنــني ومؤسســات احلكــم احمللــي يف تونــس، ســعًيا إلــى حتقيــق مبــدأ احلكــم 
ــام،  ــود مكافحــة الفســاد لألم ــع بجه ــة، والدف ــة االقتصادي الرشــيد، واإلســراع بالتنمي
وتعزيــز مفهــوم الدميوقراطيــة الشــاملة يف تونــس. يف هــذا اإلطــار، فــإن البرنامــج يخطــط 
 Community Score – ــة ــم اخلدم ــة تقيي ــتخدام "بطاق ــادية الس ــة استرش ــذ جترب لتنفي
ــع  ــني ورف ــة للمواطن ــة املقدم ــات البلدي ــتوى اخلدم ــم مس ــيلة لتقيي Card )CSC(" كوس

ــردان. ــن ق ــب، وب ــر، والكري ــات دوار هيش ــك يف بلدي ــا، وذل جودته

ــم  ــة تقيي ــتخدام "بطاق ــة الس ــة والتطبيقي ــب املنهجي ــرًحا للجوان ــل ش ــذا الدلي ــدم ه يق
ــة  ــة ملتابع ــى خط ــة إل ــا، باإلضاف ــرة منه ــج املنتظ ــا، والنتائ ــة تفعيله ــة"، وطريق اخلدم
ــذا االســتخدام. ــن ه ــة م ــج املتحقق ــة، والنتائ ــذه اآللي ــة اســتخدام ه ــور يف عملي التط
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2  األنشطة التحضيرية
2.1  أسباب استخدام آلية "بطاقة تقييم اخلدمة"

متثــل "بطاقــة تقييــم اخلدمــة" أداة لتفعيــل احلكــم الرشــيد مــن خــالل إتاحــة املشــاركة 
ــات  ــى معلوم ــاء عل ــرارات بن ــاذ الق ــاءلة، واتخ ــفافية، واملس ــد الش ــني، وتأكي للمواطن
ــة،  ــات العام ــي اخلدم ــي، ومقدم ــع احملل ــراد املجتم ــني أف ــذه األداة ب ــع ه ــة. جتم وافي
ومســؤولي اجلماعــات احملليــة، بغــرض حتديــد اإلشــكاليات التــي تواجــه عمليــة تقــدمي 
اخلدمــة أو االســتفادة منهــا. وتهــدف هــذه األداة إلــى املســاعدة يف التوصــل إلــى حلــول 
متفــق عليهــا لتفــادي الصعوبــات يف العمليــة اخلدميــة، والعمــل مــن خــالل شــراكة بــني 
ــول  ــذ احلل ــن أجــل تنفي ــة، م ــدمي اخلدم ــة، ومؤسســات تق ــات احمللي املواطــن، واجلماع
املتفــق عليهــا، ومتابعــة درجــة فاعليتهــا بشــكل مســتمر مــن أجــل ضمــان دميومــة حتســن 

جــودة اخلدمــات

• "بطاقــة تقييــم اخلدمــة" هــي أحــد األدوات املســتخدمة يف املســاءلة االجتماعيــة، حيــث أنهــا 
تتيــح للمواطنني وســيلة لتفعيل املســاءلة، والشــفافية، وضمان االســتجابة من األجهــزة اخلدمية.

• "بطاقــة تقييــم اخلدمــة" هــي أيًضــا أداة تشــاركية تســتخدم من أجل إحــداث تأثيــر إيجابي على 
جــودة، وكفــاءة، وفاعليــة عمليــة تقــدمي اخلدمة على املســتوى احمللي.

تعتبــر املنهجيــة التــي ســيتم تفصيلهــا الحًقــا واحــدة مــن عــدة منهجيــات ميكــن اتباعهــا 
مــن أجــل تطبيــق هــذه اآلليــة، وبنــاء علــى الســياق اخلــاص بــكل حالــة فقــد تكــون 
ــة تعطــي  ــذه املرون ــق، وه ــالت يف أســلوب التطبي ــاك حاجــة إلجــراء بعــض التعدي هن
ــة" أال تتوقــف  ــة. ومــن املســتهدف يف برنامــج "إدام ــوة إضافي ــة" ق ــم اخلدم ــة تقيي "بطاق
جتربــة اســتخدام "بطاقــة تقييــم اخلدمــة" عنــد إصــدار وثيقــة مبعاييــر التقييــم ثــم متابعــة 
ــني  ــة لتحس ــل واضح ــة عم ــى خط ــاق عل ــك االتف ــمل كذل ــا ستش ــا، ولكنه تنفيذه
ــني،  ــني املواطن ــاق ب ــذا االتف ــم ه ــى أن يت ــم، عل ــج التقيي ــى نتائ ــاء عل ــات بن اخلدم
ومســؤولي البلديــة، وممثلــي املؤسســات اخلدميــة، بنــاء علــى حتليــل SWOT لنقــاط القــوة 
ــة تقــدمي اخلدمــة، وعلــى أن تتضمــن  والضعــف والفــرص واملخاطــر التــي تواجــه عملي
خطــة العمــل املذكــورة مؤشــرات لقيــاس األداء يف كل خدمــة مــن اخلدمــات املختــارة.
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متر عملية تطبيق "بطاقة تقييم اخلدمة" بست خطوات أساسية:
1. األنشطة التحضيرية

2. إعداد بطاقة متابعة املدخالت
3. إعداد بطاقة تقييم األداء )مخصصة الستخدام املواطنني(

4. إعداد بطاقة التقييم الذاتي )مخصصة جلهة تقدمي اخلدمة(
5. لقاء ممثلي األطراف الثالثة من أجل وضع خطة عمل لتحسني اخلدمة

6. حتويل خطة العمل إلى إجراءات مؤسسية ثابتة

األنشطة التحضيرية

بطاقة متابعة املدخالت
• جتميع بيانات اجلهات املشاركة يف تقدمي اخلدمة

• مشاركة البيانات واملعلومات
• التحقق من صحة البيانات

• صياغة املؤشرات
• تسجيل البيانات على مناذج موحدة

لقاء ممثلي األطراف املختلفة
• عرض نتائج البطاقات الثالث 

• فتح املجال للحوار وتبادل التعقيب على النتائج
• إعداد خطة عمل لتحسني اخلدمة بناء على املعطيات املستنتجة

بطاقة تقييم األداء 
• اختيار املؤشرات بنهج تشاركي

• تقييــم األداء مــن خــالل مجموعــات مختلفــة مــن 
املواطنــني

بــني  املختلفــة  التقييمــات  ومناقشــة  مشــاركة   •
ملجموعــات ا

• التحقــق مــن موضوعيــة التقييــم للدرجــات شــديدة 
االرتفــاع أو االنخفــاض

• جمع مقترحات حتسني اجلودة

بطاقة التقييم الذاتي
• اختيار املؤشرات بنهج تشاركي

• تقييم األداء
• التحقــق مــن موضوعيــة التقييــم للدرجــات شــديدة 

االرتفــاع أو االنخفــاض
• جمع مقترحات حتسني اجلودة

ــس  ــتخدام نف ــدة باس ــج اجلدي ــم النتائ ــة، تقيي ــذ اخلط ــة تنفي متابع
األداة، حتويــل التغييــرات الناجحــة إلــى إجــراءات مؤسســية

شكل رقم )1(: عملية تطبيق "بطاقة تقييم اخلدمة"
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2.2  اختيار البلديات املشاركة
ال يوجــد أســلوب محــدد يحكــم عمليــة اختيــار البلديــات املشــاركة يف التطبيــق 
ــتكون  ــة س ــر أن البداي ــة"، غي ــج "إدام ــالل برنام ــن خ ــة م ــذه التجرب ــادي له االسترش
بثالثــة بلديــات هــي: دوار هيشــر، والكريــب، وبــن قــردان. بنــاء علــى النتائــج التــي 
ــن  ــرى م ــة أخ ــمل 12 بلدي ــة لتش ــة التالي ــة يف املرحل ــيع التجرب ــيتم توس ــتتحقق فس س

ــة. ــج إدام ــاركة يف برنام ــات املش البلدي

2.3  اختيار اخلدمات املستهدفة
حتدد اخلدمات املستهدفة يف هذه التجربة بناء على املعايير التالية:

• أن تكــون مــن اخلدمــات األساســية ذات األولويــة للمواطنــني، وهــو مــا ســيتم 
التعــرف عليــه مــن خــالل اللقــاءات التمهيديــة مــع مســؤولي البلديــات وممثلــني 

ــاكنني؛ عن املتس

• وجــود إمكانيــة لتحســني مســتوى اخلدمــة مــن خــالل االعتمــاد علــى 
ــني دون احلاجــة لتدخــل مــن  ــع املواطن ــة باالشــتراك م ــة للبلدي ــود الذاتي اجله

ــرى؛ ــات أخ جه

• نتائج املناقشة مع رؤساء البلديات ومديري اإلدارات التنفيذية بالبلدية.

تبــدأ األنشــطة التحضيريــة بورشــات عمــل أو جلســات يتــم تنظيمهــا علــى مســتوى كل 
بلديــة بغــرض جمــع املعلومــات األساســية. تضــم هــذه اجللســات ممثلــني عــن البلديــة، 
وجهــات تقــدمي اخلدمــة، ومجموعــة مختــارة مــن املتســاكنني، والذيــن ســيقومون ســوًيا 
ــم  ــم تنظي ــى أن يت ــة، عل ــث األولوي ــن حي ــا م ــية وترتيبه ــات األساس ــد اخلدم بتحدي

اجللســات وتوجيــه احلــوار بواســطة فريــق عمــل برنامــج "إدامــة".

أمثلة للخدمات ذات األولوية التي قد يقع االختيار عليها:

• اإلزالة السريعة للنفايات الصلبة وفرزها وتصنيفها

• توفيــر معلومــات وافيــة حــول حقــوق وواجبــات املواطنــني يف عمليــة تقــدمي اخلدمــات، 
ــب  ــد طل ــا عن ــني تقدميه ــى املواطن ــي ينبغــي عل ــق الت ــات، والوثائ ــك اخلدم وأســعار تل
ــا،  ــة، وعناوينه ــات اخلدمي ــال باملؤسس ــات االتص ــة، ومعلوم ــى كل خدم ــول عل احلص

ــخ. ومواقيــت العمــل بها...إل
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2.4  معايير اختيار املشاركني يف جلسات جمع املعلومات
بالنســبة إلــى املجموعــة املمثلــة للمتســاكنني، فيجــب احلــرص علــى أن تكــون تركيبتهــا 
ــول  ــهولة احلص ــة أو س ــودة اخلدم ــواء جل ــب س ــم صائ ــع تقيي ــا لوض ــا يؤهله ــة مب متوازن

ــع املســتخدمني. ــا جلمي ــا، أو وصوله عليه

ــني 40 و60 شــخًصا،  ــات ب ــدد املســتهدف حلضــور جلســات جمــع املعلوم ــراوح الع يت
ــن  ــة تضم ــر عام ــق معايي ــى حتقي ــرص عل ــي احل ــاكنني فينبغ ــي املتس ــبة ملمثل وبالنس
ــى  ــني الســيدات والرجــال، واحلــرص عل ــدد ب ــل املســاواة يف الع ــادل، مث ــل الع التمثي

ــة. ــة املختلف ــات العمري ــل الفئ متثي

إلــى جانــب ذلــك، فــإن طبيعــة اخلدمــة محــل التشــاور قــد تؤثــر علــى هويــة املواطنــني 
ــات املســتفيدة بشــكل  ــكايف للفئ ــل ال ــث ينبغــي ضمــان التمثي ــن للحــوار، حي املدعوي
ــال  ــبيل املث ــى س ــتهدفة عل ــة املس ــت اخلدم ــإذا كان ــارة؛ ف ــة املخت ــن اخلدم ــي م أساس
ــة  ــذه الفئ ــى ه ــز عل ــم التركي ــي أن يت ــن البديه ــن، فم ــار الس ــاس لكب ــة باألس موجه

ــني للمشــاركة. ــوة املواطن ــد دع ــة عن العمري

نفــس األمــر ينطبــق أيًضــا علــى اخلدمــات املوجهــة لــذوي اإلعاقــة. وإذا كانــت هنــاك 
جمعيــات أو منظمــات غيــر حكوميــة تنشــط يف جهــود متصلــة باخلدمــة املســتهدفة فمــن 

املنطقــي أيًضــا أن تتــم دعــوة ممثلــني عنهــا جللســات جمــع املعلومــات.

ــة، فمــن املهــم دعــوة أعضــاء املجلــس البلــدي الذيــن  أمــا فيمــا يتعلــق مبمثلــي البلدي
لهــم خلفيــة أو خبــرة مرتبطــة باخلدمــات التــي ســتتم مناقشــتها، عــالوة علــى اإلطــارات 
الفنيــة ومديــري اإلدارات البلديــة ذات الصلــة بتقــدمي اخلدمــات املســتهدفة. وإذا كانــت 
أحــدى أو بعــض اخلدمــات يتــم تقدميهــا مــن خــالل جهــة غيــر خاضعــة بشــكل مباشــر 
ــات  ــن املؤسس ــؤولني ع ــوة املس ــي دع ــق( فينبغ ــات املراف ــل خدم ــة )مث ــلطة البلدي للس

املســؤولة عــن تقدمي تلــك اخلدمات للمشــاركة يف احلوار. 

2.5  أسلوب تطبيق "بطاقات تقييم اخلدمة"
ــي  ــاء إعالم ــم لق ــي تنظي ــة" ه ــم اخلدم ــة تقيي ــة "بطاق ــق آلي ــى يف تطبي ــوة األول  اخلط

للمواطنــني والعاملــني بالبلديــة وممثلــي املؤسســات اخلدميــة.

الهــدف الرئيســي مــن هــذا اللقــاء هــو مناقشــة احتياجــات املواطنــني مــن اخلدمــات، 
وحتديــد نطــاق اخلدمــات التــي ميكــن العمــل عليهــا يف هــذه التجربــة، ثــم ترتيــب هــذه 

اخلدمــات مــن حيــث األولويــة.
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مــن املســتهدف أن ينتهــي هــذا اللقــاء إلــى اختيــار ثــالث خدمــات لتطبيــق هــذه اآلليــة 
عليهــا، وهــو االختيــار الــذي ينبغــي اعتمــاده الحًقــا بواســطة رئيــس البلديــة وأعضــاء 

املجلــس البلــدي.

اخلطــوة الثانيــة هــي إعــداد مخطــط لتتبــع املدخــالت التــي تقــوم بهــا جميــع اجلهــات 
املتداخلــة يف عمليــة تقــدمي اخلدمــة، وذلــك لــكل خدمــة مــن اخلدمــات الثالثــة املختــارة 
ــي  ــطة موظف ــات بواس ــذه اخلدم ــني ه ــات لتحس ــدمي اقتراح ــم تق ــل، ث ــكل منفص بش
ــن خــالل ورشــة  ــوة م ــذه اخلط ــاز ه ــن. وميكــن إجن ــة اآلخري ــي اخلدم ــة أو مقدم البلدي

عمــل متتــد إلــى يومــني.

ــات  ــو اخلدم ــة ومقدم ــو البلدي ــيقوم موظف ــة، س ــذه الورش ــن ه ــوم األول م ــالل الي خ
ــا.  ــل SWOT له ــة، وإجــراء حتلي ــل إلجــراءات كل خدم ــف متكام ــف تعري ــداد مل بإع
وبنــاء علــى هــذه الصــورة التفصيليــة التــي ســيتم رســمها لــكل خدمــة يف اليــوم األول، 
ســيعمل املشــاركون بالورشــة يف اليــوم الثانــي علــى إعــداد مخطــط تتبعــي للمدخــالت 
ــى هــذا املخطــط، وميكــن  ــاء عل ــى مقترحــات لتحســني جــودة اخلدمــة بن واالتفــاق عل
اعتبــار تلــك املقترحــات كمســودة خطــة عمــل لتحســني اخلدمــة مــن منظــور مقدميهــا.

اخلطــوة الثالثــة هــي تنظيــم لقــاء ملــدة يومــني مــع املواطنــني. يحــدد املواطنــون يف هــذا 
اللقــاء مؤشــرات األداء الرئيســية لبطاقــة التقييــم اخلاصــة بــكل خدمــة مــن اخلدمــات 
الثالثــة املختــارة، مــع تقييــم كل مؤشــر مــن هــذه املؤشــرات عــن طريــق إعطــاءه درجــة 
علــى مقيــاس مــن عشــر درجــات. و كمــا مت مــع موظفــي البلديــة ومقدمــي اخلدمــات، 
ــة  ــن وجه ــة م ــدمي مقترحــات لتحســني جــودة اخلدم ــا بتق ــون أيًض ــوم املواطن فســوف يق

نظرهــم، لتكــون تلــك املقترحــات مبثابــة مســودة خطــة عمــل مــن منظــور املواطنــني.

اخلطــوة الرابعــة هــي إقامــة لقــاء ختامــي يجمــع املواطنــني مــع موظفــي البلديــة ومقدمــي 
اخلدمــات. ويكــون اإلجــراء األول يف هــذا اللقــاء هــو مطالبــة موظفــي البلديــة ومقدمــي 
اخلدمــات بتقييــم مؤشــرات األداء الرئيســية لبطاقــة تقييــم اخلدمــة التــي أعدهــا املواطنون 

يف اللقــاء الســابق، بنفــس الطريقــة )إعطــاء درجــة علــى مقيــاس مــن عشــر درجــات(.

ــل  ــا، يواص ــني وحتليله ــن الطرف ــات م ــواردة يف البطاق ــم ال ــج التقيي ــة نتائ ــد مناقش بع
ــة  ــتركة ونهائي ــل مش ــة عم ــر خط ــة تطوي ــو اخلدم ــة / مقدم ــو البلدي ــون وموظف املواطن
لتحســني جــودة كل مــن اخلدمــات الثالثــة. يجــب أن تكــون األولويــة يف خطــة العمــل 
املشــتركة لالقتراحــات التــي مــن شــأنها أن حتقــق نتائــج إيجابيــة ســريعة، إال أن اخلطــة 
يجــب أن تتضمــن أيًضــا إجــراءات ذات مــردود علــى املــدى املتوســط والبعيــد. عــالوة 
ــدى  ــا م ــكل منه ــات ل ــل أو محط ــى مراح ــة إل ــم اخلط ــي أن تنقس ــك، فينبغ ــى ذل عل
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ــه  ــة عــن كل خطــوة أو إجــراء تشــتمل علي ــد املســؤوليات بدق زمنــي محــدد، مــع حتدي
ــي  ــة أو مقدم ــي البلدي ــني، أو موظف ــى املواطن ــع عل ــت املســؤولية تق اخلطــة، ســواء كان

ــة. اخلدم

وخــالل هــذا اللقــاء التفاعلــي، سيرشــح املشــاركون أيًضــا ممثلــني عــن املواطنــني وموظفــي 
البلديــة ليكونــوا مســؤولني عــن متابعــة ورصــد تنفيــذ خطــة العمــل املشــتركة.

اخلطــوة اخلامســة هــي عــرض نتائــج بطاقــات تقييــم اخلدمــة وخطــة العمــل املشــتركة 
ــد  ــدي لتأكي ــس البل ــاء املجل ــة وأعض ــس البلدي ــى رئي ــة عل ــات الثالث ــني اخلدم لتحس

ــا رســمًيا. ــم له ــذه اخلطــة واعتماده ــذ ه ــم تنفي ــم بدع التزامه

اخلطــوة السادســة هــي متابعــة تنفيــذ خطــط العمــل وإضفــاء الطابع املؤسســي علــى نتائج 
حتســني اخلدمــات. وتعــد أحــد الطــرق اجليــدة للقيــام بذلــك هــي تشــكيل جلنــة تســيير 
تتألــف مــن ممثلــني عــن املواطنــني وموظفــي البلديــة ومقدمــي اخلدمــات، تكــون مهمــة 
هــذه اللجنــة هــي مراقبــة التقــدم يف تنفيــذ خطــة العمــل وحتقيــق نتائجهــا املرحليــة يف 

التوقيتــات احملــددة خــالل مــدة التنفيــذ.

 

3  أمثلــة لنمــاذج ميكــن اســتخدامها يف تطبيــق 
آليــة "بطاقــة تقييــم اخلدمــة"

مــن أجــل امتــالك رؤيــة كافيــة حــول التحديــات التــي تواجــه عمليــة حتســني اخلدمــات 
املختــارة، ســُيطلب مــن املشــاركني يف ورش العمــل اخلاصــة مبوظفــي البلديــة ومقدمــي 
ــن  ــل SWOT. وميك ــا لتحلي ــة، وإخضاعه ــكل خدم ــف ل ــف تعري ــداد مل ــات إع اخلدم

ــاه. ــج امللــف والتحليــل يف اجلدولــني )3.1( و)3.2( املعروضــني أدن وضــع نتائ

ميكــن اســتخدام كل مــن ملــف التعريــف وحتليــل SWOT يف اللقــاءات التاليــة املخصصــة 
ــة  ــط باخلدم ــا يحي ــى كل م ــي عل ــكل موضوع ــم بش ــل تعريفه ــن أج ــني، م للمواطن
مــن ظــروف وحتديــات وجوانــب فنيــة وماليــة وبشــرية. ميكــن لهــذه التحليــالت أيًضــا 

ــة. ــم اخلدم ــة تقيي ــد مؤشــرات األداء املســتخدمة يف بطاق املســاهمة يف حتدي
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3.1  منوذج مللف تعريفي ألحد اخلدمات

ملف تعريف خلدمة ....

مخص للوضع احلالي واجلوانب املؤثرة يف عملية تقدمي اخلدمة

التحديات

حتدي 1

حتدي 2

حتدي 3

• شرححتدي 4

• شرح

• شرح

• شرح

3.2  حتليل SWOT للخدمة املختارة
 SWOT ســوف ُيطَلــب مــن موظفــي البلديــة ومقدمــي اخلدمــات أن يقومــوا بإجــراء حتليــل
لــكل خدمــة مــن اخلدمــات الثالثــة املختــارة، وذلــك بغــرض تكويــن رؤيــة أعمــق عــن 
ــذا  ــج ه ــل نتائ ــم مناقشــة وتعدي ــى أن تت ــات، عل ــذه اخلدم ــدمي ه ــات وظــروف تق حتدي

التحليــل يف ورش العمــل املخصصــة للمواطنــني.
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ســوف تشــكل نتائــج حتليــل SWOT األســاس لتحديــد مؤشــرات األداء الرئيســية لــكل 
ــات  ــة مــن اخلدم ــكل خدم ــة، ل ــم اخلدم ــة تقيي ــع املدخــالت، وبطاق مــن مخطــط تتب

الثالثــة.

SWOT منوذج جلدول نتائج حتليل

عوامل داخلية
عوامل خارجية

Weaknesses نقاط ضعف

Threats  مخاطر / تهديدات

Strengths  نقاط قوة

Opportunities   فرص

••

••

بنــاء علــى نتائــج هــذا التحليــل يقــوم املشــاركون يف مجموعــة العمــل بصياغــة مجموعــة 
ــي للخدمــة  ــة أن تقــوم بهــا ســعًيا لتحســني الوضــع احلال مــن اإلجــراءات ميكــن للبلدي

املختــارة:
إجراء )1(: ....
إجراء )2(: ....
إجراء )3(: ....

إلخ... 

3.3  مخطط تتبع مدخالت اخلدمة ملوظفي البلدية ومقدمي اخلدمات
يســتخدم مخطــط تتبــع املدخــالت يف توثيــق املعلومــات ذات الصلــة باملدخــالت املختلفة 

الــالزم توافرهــا مــن أجــل ســير العمليــة اخلدميــة بحســب مــا هــو مخطــط لهــا.

ســوف يتــم تشــكيل مجموعــة عمــل علــى مســتوى كل خدمــة مــن ممثلــني عــن اجلهــاز 
التنفيــذي للبلديــة واملؤسســات أو الشــركات املقدمــة للخدمــة، علــى أن تقــوم كل 
مجموعــة بفتــح نقــاش داخلــي بــني أعضاءهــا لتحديــد املســتوى احلالــي جلــودة اخلدمــة 
ــد املســتوى املســتهدف أو املفتــرض أن  ــم حتدي ــع مــن كل اجلوانــب، ث ــى أرض الواق عل

تكــون عليــه اخلدمــة.
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يف نفــس املخطــط، يتــم أيًضــا تضمــني اقتراحــات للتدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل 
ســد الفجــوة بــني املســتوى احلقيقــي واملســتوى املأمــول، ومــا ميكــن تدبيــره مــن مــوارد 

ماليــة مــن امليزانيــة املتاحــة، أو مــن مصــادر متويــل أخــرى غيــر مدرجــة يف امليزانيــة.

يعــد مخطــط تتبــع املخــدالت هــو القطعــة األخيــرة املكملــة خلريطــة العمليــة اخلدميــة، 
ــذه  ــر ه ــا، وبتواف ــاص به ــل SWOT اخل ــة و حتلي ــي للخدم ــف التعريف ــب املل ــى جان إل
العناصــر الثالثــة، فيمكــن علــى أساســها حتديــد مؤشــرات األداء الرئيســية التــي 
ســيتم قياســها يف بطاقــة تقييــم اخلدمــة. ميكــن ملخطــط تتبــع املدخــالت أيًضــا أن يوفــر 
معلومــات مفيــدة مــن أجــل خطــة العمــل التــي ســيتم وضعهــا بغــرض حتســني مســتوى 

اخلدمــة )انظــر اجلــدول(.

املؤشر 
)ٌمدَخل أو 

مورد(

بيانات 
وصفية )غير 

خاضعة 
للقياس(

املستوى 
احلالي

املستوى 
املستهدف

الفجوة بني 
املستوى 
احلالي 

واملستهدف

التدابير 
التي ميكن 

اتخاذها لسد 
الفجوة

حجم 
التمويل من 

امليزانية

حجم 
ومصادر 
التمويل 

من خارج 
امليزانية

جدول ملخطط تتبع املدخالت ألحد اخلدمات

3.4  تقييم األداء من خالل املؤشرات طبًقا للواقع الفعلي )بطاقة تقييم اخلدمة(
ــة  ــاس يف بطاق ــتخدامها كأداة قي ــل اس ــن أج ــة م ــية دقيق ــرات رئيس ــد مؤش ــد حتدي بع
ــاس  ــم أواًل قي ــة، يت ــتوى اخلدم ــني مس ــة بتحس ــل اخلاص ــة العم ــة وخط ــم اخلدم تقيي
جميــع املؤشــرات طبًقــا للوضــع احلالــي، وقبــل البــدء يف تنفيــذ أي إجــراءات تســتهدف 
ــاس  ــط األس ــة خ ــني مبثاب ــل التحس ــا قب ــات م ــات أو درج ــتكون قياس ــني. س التحس
لدرجــات بطاقــة تقييــم اخلدمــة، وبنــاء علــى هــذا اخلــط ميكــن قيــاس أو تســجيل مــدى 

ــم ســنة، وهكــذا. التحســن، بعــد ســتة أشــهر، ث

ــكل  ــرات بش ــم املؤش ــوا بتقيي ــني أن يقوم ــن املواطن ــُيطلب م ــل، س ــالل ورش العم خ
منفصــل عــن موظفــي البلديــة ومقدمــي اخلدمــات، الذيــن ســيقومون بدورهــم بإجــراء 

ــس املؤشــرات. ــة باســتخدام نف ــي للخدم ــم ذات تقيي
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ميكــن تقســيم داللــة الدرجــات املعطــاة لــكل مؤشــر إلــى 3 مســتويات مــن أجــل تســهيل 
عمليتــي التقييــم واملقارنــة:

• مستوى ضعيف جًدا إلى ضعيف )من 1 إلى 3.4 – اللون األحمر(

• مستوى متوسط )من 3.5 إلى 6.6 – اللون األصفر(

• مستوى جيد إلى ممتاز )من 6.7 إلى 10 – اللون األخضر(

جــدول لنمــوذج بطاقــة تقييــم خدمــة حيــث يتــم تقييــم كل مؤشــر علــى مقيــاس مــن 
10 درجــات )1 = ضعيــف جــًدا > 10 = ممتــاز(

درجة التقييماملعلومات املتوفرة
املؤشرات

1.17,9
6,7
4,4

3,4
2,3
2,9

2,7
1,0
1,0

2,3
1,5

1,7
1,7

1,6
1,6

4,0
3,7

1,0
1,1

2,0

2.1

3.1

4.1

2.2

3.2

4.2

2.3

1.2
1.3

مؤشر رقم )1(: ....

مؤشر رقم )2(: ....

مؤشر رقم )3(: ....

مؤشر رقم )4(: ....

البلدية تقييم ذاتياملواطنون
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3.5  خطط عمل حتسني اخلدمات الثالثة املختارة
ــو  ــون وموظف ــدم املواطن ــراف، يق ــف األط ــني مختل ــي ب ــي النهائ ــاء التفاعل ــالل اللق خ
البلديــة ومقدمــو اخلدمــات بطاقــات التقييــم اخلاصــة بهــم، ويناقشــون الطــرق التــي ميكن 

ــارة. مــن خاللهــا حتســني جــودة اخلدمــات املخت

ــم  ــرض تقييمه ــم ع ــح له ــة تتي ــة واملؤسســات اخلدمي ــاء فرصــة للبلدي ــذا اللق ــر ه يعتب
الذاتــي ملســتوى األداء اخلدمــي، إلــى جانــب النقــاط التــي تثيــر اهتمامهــم أو تشــكل 

ــة. ــأداء اخلدم ــق ب ــا يتعل ــم فيم ــن منظوره ــة م أولوي

وســوف تتــاح هــذه الفرصــة أيًضــا جلميــع أصحــاب املصلحــة حتــى يتمكنــوا مــن عــرض 
آرائهــم ومخاوفهــم والقيــود التــي يعانــوا منهــا وأولويــات اخلدمــة مــن منظورهــم.

ــاوض  ــات بالتف ــو اخلدم ــة ومقدم ــو البلدي ــون وموظف ــوم املواطن ــوار، يق ــالل احل ــن خ م
ــات  ــني اخلدم ــل حتس ــن أج ــراف م ــن كل األط ــا م ــق عليه ــل متف ــة عم ــداد خط وإع

ــا. ــؤولية تنفيذه ــا يف مس ــاركون جميًع ــي سيتش ــة الت ــي اخلط ــارة، وه املخت

ــة  ــاء الثق ــو بن ــة ه ــم اخلدم ــة تقيي ــق بطاق ــة تطبي ــن عملي ــزء م ــذا اجل ــن ه ــدف م اله
ــول جماعيــة متفــق  والتواصــل والشــراكات بــني جميــع األطــراف املعنيــة، وإيجــاد حل

ــترك. ــكل مش ــا بش ــا وتنفيذه عليه

يف نهايــة هــذا اللقــاء اجلماعــي يقــوم املشــاركون باختيــار "ســفراء" عــن مجموعــة العمــل. 
ــم  ــة تقيي ــة بطاق ــق آلي ــة تطبي ــة عملي ــؤولية متابع ــل مس ــفراء لتحم ــؤالء الس ــوع ه يتط

ــة تنفيــذ خطــة العمــل. اخلدمــة ومراقب

منوذج جلدول خلطة عمل مقترحة لتحسني أحد اخلدمات

قائمة اسم النشاط
باإلجراءات / 
التدابير املزمع 

تنفيذها

املدى الزمني 
للتنفيذ

الشخص 
املسؤول

تعليقات إضافيةاملوارد املطلوبة
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4  تقييــم أنشــطة تطبيــق بطاقــة تقييــم اخلدمــة 
ــن خــالل املشــاركني م

ــة اللقــاء اجلماعــي اخلتامــي بــني ممثلــي جميــع األطــراف املعنيــة، ســُيطَلب مــن  بنهاي
ــاه. ــم املوضحــة أدن ــئ اســتمارة التقيي ــوا مبل ــاء أن يقوم املشــاركني يف اللق

محايد /موضوع التقييم
 غير متيقن

غير موافق غير موافق
متاًما

أوافقأوافق بشدة

%%%%% الهدف من تطبيق هذه اآللية - وهو حتسني 
اخلدمات احمللية املقدمة للمواطنني - قد مت 

توضيحه بشكل كاف

أرى أن بطاقة تقييم اخلدمة آلية جيدة لرفع 
مستوى مشاركة املواطنني يف اإلدارة البلدية 

األنشطة التي مت تنفيذها يف إطار هذه اآللية 
ارتقت إلى مستوى توقعاتي

ورش العمل التي شاركت بها كانت وثيقة 
الصلة باحتياجاتي

مت تنظيم موضوعات اجللسات بشكل جيد 
وسهل للمتابعة

مت تخصيص وقت كاف لطرح األسئلة 
وتلقي اإلجابات

مت تنظيم االنتقاالت واجلوانب اللوجستية 
بشكل جيد

مت توفير احتياجات املشاركني من األطعمة 
واملشروبات بشكل الئق وجودة ُمرضية

كان هناك تشجيع للمشاركة والتفاعل

مت تخصيص وقت كاف للجلسات

القاعة املستخدمة كانت مناسبة ومريحة
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5  متابعــة ورصد تنفيذ خطة العمل
ــار  ــتنعقد يف إط ــي س ــاءات الت ــل واللق ــورش العم ــية ل ــات الرئيس ــون املخرج ــوف تك س
تطبيــق آليــة بطاقــة تقييــم اخلدمــة هــي خــط األســاس لقيــاس مؤشــرات جــودة اخلدمــة 

ــي تســتهدف التحســني. ووضــع خطــة العمــل الت

وميكــن أن يتــم تقييــم جــودة هــذه املخرجــات مــن خــالل مــدى مالءمــة مؤشــرات األداء 
ــة  ــددة، وقابل ــا مح ــث كونه ــن حي ــني م ــداف التحس ــة أله ــة الدقيق ــية والصياغ الرئيس
للقيــاس، وواقعيــة، ومســتجيبة الحتياجــات املواطــن، ومربوطــة بجــدول زمنــي محــدد 
 Specific –( ــة ــة اإلجنليزي ــدة SMART باللغ ــاره يف قاع ــن اختص ــا ميك ــو م ــذ، وه للتنفي

.)Measurable – Attainable – Relevant – Time-bound

مــن أهــم الشــروط الرئيســية لنجــاح هــذه التجربــة هــو أال تتوقــف عمليــة قيــاس املؤشــرات 
وتســجيل نتائــج القيــاس يف بطاقــات التقييــم بعــد االنتهــاء مــن بطاقــة التقييــم األولــى 
ــك  ــادة اســتخدام تل ــة عمــل مشــتركة. فمــن الضــروري إع ــن وضــع خط ــا م ــا يليه وم
ــع املؤسســي  ــاء الطاب ــاس األداء بشــكل دوري ومتكــرر يف املســتقبل إلضف ــة يف قي البطاق
علــى هــذا النهــج يف مشــاركة املواطنــني مــع البلديــة. يجــب اســتخدام املعلومــات التــي 
يتــم جمعهــا علــى أســاس مســتدام، كمــا تنبغــي مراقبــة التقــدم احملــرز يف التنفيــذ بطريقة 

موثوقــة.

ميكــن اجلمــع بــني اســتخدام آليــة بطاقــة تقييــم اخلدمــة مــع آليــة "بطاقــة تقريــر املواطــن" 
CRC. ومتثــل األخيــرة نهًجــا كمًيــا يعتمــد علــى اســتطالع رأي املواطنــني حــول 

ــا. ــن جودته ــم ع ــدى رضاءه ــة وم ــات العام ــن اخلدم ــم م احتياجاته

5.1  التزام البلدية بتنفيذ خطة العمل املشتركة
ــى دعــم اإلدارة  ــر عل ــى حــد كبي ــة" إل ــم اخلدم ــة تقيي ــق "بطاق ــة تطبي يعتمــد جنــاح جترب
البلديــة. ســينتج عــن ورش العمــل التمهيديــة تطــوع مجموعــة مــن املواطنــني وموظفــي 
البلديــة ألخــذ زمــام املبــادرة واملســؤولية، ولكــن قبــل ذلــك فيجــب علــى كل مــن رئيــس 
البلديــة، ومجلســها املنتخــب، وإدارتهــا التنفيذيــة أن يتخــذوا قــراًرا بااللتــزام باســتمرارية 

هــذا النهــج ومتابعــة تنفيــذه.

ــذ خطــة  ــة لتنفي ــرار أو اعتمــاد رســمي مــن البلدي ــك مــن خــالل ق ــم ذل ويفضــل أن يت
العمــل واســتخدام بطاقــة التقييــم، وإدخالهمــا كجــزء مــن دورة تنفيــذ السياســة البلديــة، 
ســواء كانــت تلــك السياســة ســنوية أو أنهــا تعكــس اســتراتيجية ذات مــدى زمنــي أبعد.
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وعلــى الرغــم مــن أن املشــاركني يف وضــع خطــة العمــل ســيكونوا حريصــني علــى وضــع 
إجــراءات وتدابيــر ذات جــدوى عاليــة مــع مكاســب ســريعة تتطلــب مدخــالت ماليــة 
ــا ببعــض  ــة أيًض ــة يجــب أن تكــون مقرون ــن البلدي ــة الرســمية م ــإن املوافق محــدودة، ف

الدعــم املالــي لتســهيل عمليــة التنفيــذ وضمــان اإلدارة اجليــدة للتجربــة.

ممــا ميكــن أن ننصــح بــه البلديــات أن يقومــوا بتكليــف أحــد خبــراء البلديــة ليكــون مديــًرا 
ــا بوحــدة تنســيق مــن موظفــي البلديــة، تكــون مهمتهــم هــي قيــادة  للمشــروع، مدعوًم
ــق متخصــص ســيكون مــن  ــدون فري ــة. فب تنفيــذ خطــة العمــل داخــل املنظومــة البلدي

الصعــب التحكــم يف عمليــة التنفيــذ.

ومــن أجــل ضمــان اســتمرارية مشــاركة املواطنــني يف هــذه العمليــة، ُينصــح أيًضــا بإنشــاء 
ــا  ــة وجهازه ــس البلدي ــن مجل ــني ع ــع ممثل ــة، جتم ــاب املصلح ــن أصح ــيير م ــة تس جلن
اإلداري، وممثلــني عــن مقدمــي اخلدمــات، وممثلــني عــن املواطنــني الذيــن تطوعــوا ليكونــوا 

ســفراء للتنفيــذ، وذلــك لــكل خدمــة مــن اخلدمــات املختــارة.

توصيات لعملية املتابعة بواسطة البلدية

1. اعتماد خطة العمل بقرار رسمي من البلدية

3. إنشاء جلنة تسيير من أصحاب املصلحة

4. توفير الدعم املالي املطلوب لتنفيذ خطة العمل

ــًرا  ــون مدي ــة ليك ــني بالبلدي ــراء العامل ــد اخلب ــف أح 2. تكلي
ــيق ــدة للتنس ــز وح ــب تركي ــى جان ــروع، إل للمش

5. االحتفــاء بنجــاح املشــروع )إذا حتقــق( مــع نشــر النتائج عبر 
منصــات التواصــل االجتماعــي وغيرهــا من املنافــذ اإلعالمية
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توصيات لعملية املتابعة بواسطة لجنة التسيري

1. تكرار جمع بطاقات التقييم من املواطنني كل 6 أشهر

3. انعقاد جلنة التسيير ملناقشة تقارير املتابعة كل 3 أشهر

ــة  ــرة ســير خط ــى وتي ــاظ عل ــة للحف ــر إضافي 4. اتخــاذ تدابي
ــة ــت احلاج ــل إذا اقتض العم

2. إرســال تقاريــر متابعــة مرحليــة مــن مديــر املشــروع أو وحــدة 
التنســيق للجنة التســيير كل 3 أشــهر

5.2  متابعة التنفيذ بواسطة املواطنني
ــل،  ــة العم ــذ خط ــن خــالل تنفي ــق م ــدى التحســن املتحق ــة مل ــة الدقيق ــان املراقب لضم

ــهر. ــني كل 6 أش ــطة املواطن ــرات بواس ــاس املؤش ــرار قي ــب تك يج

أمــا مــن جانــب اإلدارة البلديــة، فيوصــى بــأن يقــوم مديــر املشــروع بإعــداد تقريــر متابعــة 
ــر  ــذا التقري ــرض ه ــم ع ــهر. يت ــذ كل 3 أش ــة التنفي ــرز يف خط ــدم احمل ــن التق ــي ع مرحل
ــذه  ــة، وه ــراف املعني ــي األط ــن ممثل ــّكلة م ــيير املَش ــة التس ــات جلن ــي يف اجتماع املرحل

ــد كل 3 أشــهر. ــي أن تنعق ــا ينبغ ــة بدوره اللجن

خــالل اجتماعــات اللجنــة املشــار إليهــا، ســتتم مناقشــة التقــدم احملــرز، واتخــاذ قــرارات 
ــار  ــل يف املس ــة العم ــير خط ــى س ــاظ عل ــر للحف ــزم األم ــة إذا ل ــر إضافي ــق تدابي بتطبي

ــح. الصحي

ــًدا  ــني ســتضيف بع ــن املواطن ــا كل 6 أشــهر م ــي ســيجري جمعه ــم الت ــات التقيي بطاق
إضافًيــا إلــى التقاريــر املرحليــة وهــو رأي املواطــن يف مــدى التقــدم الــذي مت إجنــازه، والــذي 

ميكــن اعتبــاره مبثابــة رأي مســتقل ألحــد أهــم أصحــاب املصلحــة.
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