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مراقبة الموازنة ومراقبة تنفیذ السیاسات

الھدف من الدرس: تعلّم المزید حول 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:
مراقبة الموازنة•
مراقبة تنفیذ السیاسات•



مراقبة الموازنة

مراقبة الموازنة تتّم حین تقوم بدراسة الوثائق والمستندات أثناء عملیة 
إعداد الموازنة وفي مرحلة الموافقة علیھا.

من خالل مراقبة الموازنة یمكنك:
تحدید األموال العامة المخّصصة●
تحدید ما إذا كانت الموازنة تشمل أولویات المواطنین●
نشر الوعي حول طریقة تخصیص األموال العامة●

تتبّع النفقات ھو حین تراقب تخصیصات الموارد الحكومیة 
واإلنفاق ومشاریع التمویل العام لرؤیة ما إذا كانت األموال 

تنفق كما ھو ینبغي.

من خالل تتبّع النفقات یمكنك:
ضمان شفافیة الحكومة ومصداقیتھا حیال اإلنفاق العام●
التحقّق مّما إذا كان اإلنفاق متسقاً مع الموازنة الرسمیة●



أمثلة عن مراقبة الموازنة
التخطیط المكاني
والبیئة 

الثقافة، الشباب
والریاضة 

البنیة التحتیة

الخدمات
االجتماعیة 

غیرھا

 التربیة والعلوم
النظام والسالمة

الطرقات

الصحة والرفاه

 ،الزراعة
األحراج والتنمیة الریفیة



مراقبة تنفیذ السیاسات

مراقبة تنفیذ السیاسات ھي عندما تعمل منظمات المجتمع المدني على مراقبة تنفیذ الحكومات للقرارات الرسمیة

لماذا نفّكر في مراقبة تنفیذ السیاسات؟
لتعزیز مساءلة الحكومة●
لتعزیز المتابعة●
للمساھمة في المحافظة على االنتقال السیاسي السلمي●
للمساھمة في ممارسات الحكم الرشید●
للحّث على تطبیق وتنفیذ ممارسات دیمقراطیة، سلیمة اقتصادیاً ومناھضة للتمییز●



أمثلة عن مراقبة تنفیذ السیاسات

یمكنك اختیار مراقبة سیاسة ما من وقت صیاغتھا إلى حین تصمیمھا وتنفیذھا فعلیاً ومتى یجري تقییمھا. یمكنك مراقبتھا كلّھا 
أو جزء منھا – حسب القضیة التي تختارھا

تنفیذ الحل .2اختیار حّل استراتیجي .1

أین توّد أن تشارك؟

تقییم

صیاغة
السیاسة 

صنع القرار

تحدید
جدول األعمال

تنفیذ السیاسة

تصمیم السیاسة



فرض! إعداد مبادرة لمراقبة العملیة السیاسیة

الھدف:
النتیجة المتوّخاة نوع المراقبة من /ماذا ستراقب؟ موارد جمع البیانات األنشطة الموارد الوقت

مراقبة النفقات المحلیة 
المتعلقة بمشاریع بناء 

الطرقات الجدیدة

 تتبع مراقبة الموازنة
والنفقات

الموازنة البلدیة المحلیة المیزانیات الرسمیة-
وثائق المشتریات-
مقابالت مع المسؤولین -

الحكومیین المحلیین 
ومتعھدي البناء 

والمواطنین

مراجعة الوثائق-
مالحظة مشاریع إنشاء -

الطرقات
تتبع النفقات -

المعلومة/المقّدرة
صیاغة التقاریر-
إعداد الخطوات الالحقة-
المناصرة أو التوعیة-

فرق جمع البیانات -
فرق التحلیل-
المحاسب-
كتّاب التقاریر-

قبل، خالل وما بعد دورة 
الموازنة




