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 المراقبة التشریعیة، مراقبة الحمالت وتقاریر الظّل

الھدف من الدرس: تعلّم المزید عن مبادرات مراقبة العملیة السیاسیة وكیف یمكن استخدامھا لتعزیز مساءلة الحكومة

في ھذه الجلسة، سوف نتعلّم عن األنواع المختلفة لمراقبة العملیات السیاسیة. ونتعّرف إلى المفاھیم التالیة:
المراقبة التشریعیة●
مراقبة الحمالت●
تقاریر الظّل●



مراقبة العملیة السیاسیة

أنشطة المراقبة واإلشراف●
تسعى إلخضاع المسؤولین الحكومیین للمساءلة●
األنواع األولى من أنشطة مراقبة العملیة السیاسیة تشمل ما یلي:●

مراقبة االنتخابات○
المراقبة التشریعیة○
مراقبة الحمالت○
تقاریر الظّل○
مراقبة المیزانیة○
متابعة تنفیذ السیاسات○



ما المغزى من أنشطة مراقبة العملیة السیاسیة؟

زیادة الوعي لدى المواطنین باألنشطة الحكومیة●
تعزیز المشاركة المدنیة المستدامة في العملیات السیاسیة●
جمع المعلومات لدعم حمالت المناصرة والتنظیم أو التوعیة●
تعزیز شفافیة الحكومة ومساءلتھا ●

ما ھي بعض القضایا التي تصلح إلعداد مشروع مراقبة العملیة السیاسیة استناداً إلیھا؟



المراقبة التشریعیة

المراقبة التشریعیة عملیة تقییم عمل وأداء المشّرعین والتعلیق ●
علیھ

مراقبة األداء ھي عملیة تقییم أداء العضو في البرلمان أو ●
مجلس المدینة

مراقبة البرلمان الوطني للتحقق مّما إذا كان یتبع القواعد ●
واإلجراءات تسّمى بمراقبة العملیة السیاسیة



أمثلة عن المراقبة التشریعیة



مراقبة الحملة

مراقبة الحملة عبارة عن عملیة من جزئین تستخدم العملیات االنتخابیة كنقطة دخول تمّكن مجموعات المجتمع المدني ●
من تعزیز مساءلة المسؤولین العمومیین أمام ھیئة الناخبین.

الجزء األول: في فترة الحمالت○
الجزء الثاني: في فترة ما بعد االنتخابات○



أمثلة عن مراقبة الحمالت

أدلة الناخبین●
معلومات عن المرشحین ومواقفھم○
معلومات عن أولویات المواطنین○

برامج المجتمع المحلي●
تتضمن مجموعة من أولویات السیاسة○
تقّدم إلى المرشحین واألحزاب السیاسیة○

حمالت التعّھد●
عندما تطلب منظمات المجتمع المدني إلى المرشحین واألحزاب السیاسیة االلتزام بمجموعة من المبادئ○



تقاریر الظّل

تقاریر الظّل ھي وسیلة لمراقبة ونشر الوعي حول التزام الحكومة باالتفاقیات الدولیة والمعاھدات واإلعالنات التي ●
وقعت علیھا الدولة.

تقوم منظمات المجتمع المدني بإعداد تقریر مستقّل ترفعھ إلى األمم المتحدة.●



كیفیة إعداد تقاریر الظّل

حّدد مجال خبرتك1.

حّدد حلفاءك2.

حّدد الحقوق ذات الصلة3.

راجع العملیة4.

وّضح دورك5.

حّدد الغایات واألھداف6.

قم بإعداد وتنفیذ خطة عمل7.

اكتب تقریرا8ً.

ضع اللمسات النھائیة على التقریر وقّدمھ9.

قم بالمناصرة من أجل قضیتك10.



أمثلة عن تقاریر الظّل




