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المجتمع المدني بدور  المراقب

الھدف من الدرس: فھم أھمیة مبادرات المساءلة في مجتمع دیمقراطي
في ھذه الجلسة، سوف نتعلّم كیف یمكن للمجتمع المدني أن یقوم بدور المراقب. ونتعّرف إلى المفاھیم التالیة:●

ما ھو المراقب (أو ما یعرف بكلب الحراسة)؟○
ما الذي نسعى إلى تحقیقھ؟○
متى یجب التدّخل؟○
ثماني خطوات أساسیة○
األنشطة والمتابعة○
الدروس المستفادة – التحدیات والمخاطر○



ما ھو المراقب (كلب الحراسة)؟

یتولّى أنشطة المراقبة عادةً الناشطون أو المنظمات أو 
حتى األكادیمیون من أجل المساعدة في تسلیط الضوء 

على أمر تقوم بھ الحكومات أو الشركات.



ما ھو التغییر الذي تسعى إلیھ؟

زیادة الوعي لدى المواطنین حیال األنشطة الحكومیة.•

زیادة المشاركة المدنیة المستدامة في العملیات السیاسیة.•

جمع المعلومات من أجل دعم حمالت المناصرة أو التنظیم أو التوعیة.•

تعزیز الشفافیة والمساءلة واالستجابة من جانب الحكومة.•



أنشطة المراقبة والحوكمة الدیمقراطیة

الحوكمة الدیمقراطیة

المساءلة

المساحة
 الصوت

= الصوت
قدرة المواطنین على 
التعبیر والتفاعل

= المساحة
 المجاالت، الفرص ونقاط

الدخول

المساءلة =
من یملك السلطة لوضع 
القواعد وإنفاذھا یجب أن 
یكون مسؤوالً أمام من 

یلتزم بالقواعد.



ثماني خطوات أساسیة لمراقبة ناجحة

تحدید النتائج المرجوة والغایات والتأثیر المتوقع من أنشطة المراقبة1.

تحدید نوع النشاط الرقابي المالئم2.

تحدید نقاط الدخول والعوائق3.

تحدید المدة الزمنیة4.

تحدید الموارد الالزمة5.

جمع البیانات6.

تحلیل البیانات التي تّم جمعھا7.

تحویل البیانات إلى أفعال8.



جمع البیانات وأنشطة المراقبة

المالحظة القوائم المرجعیة /االستطالعات
االستبیانات الصور

مراجعات الوثائق /التشریع
السیاسة المیزانیات  مناقصات

الموردین

اللقاءات العامة المناسبات /الخطابات
الصحافة التعھدات



أنشطة المراقبة كوسیلة لتحقیق غایة
كل نشاط مراقبة یجب أن یؤدي إلى الخطوة التالیة

النشاط

التحلیل

 خطوة
المتابعة

النشاط

التحلیل

 خطوة
المتابعة



متى تكون أنشطة المراقبة غیر مفیدة

كن مدركاً أنّھ في بعض األحیان قد تكون المراقبة غیر مفیدة

ال تسھم مباشرةً في األھداف التنظیمیة•
المساحة السیاسیة ضیقة للغایة•
البنیة التحتیة المؤسساتیة•



التحدیات والمخاطر

أصحاب المصلحة. ثمة أصحاب مصلحة تعرفھم، ومنھم ربما تجھل وجودھم.•

العملیة مقابل األداء. بحسب البیئة التشغیلیة، قد تؤدي التحلیالت أو النتائج على األداء إلى انزعاج.•

العالقات. یمكن ألنشطة المراقبة تدعیم العالقات واحتمال الضرر بھا.•

المھل الزمنیة مقابل الواقع•




