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 کند؟ پذیری دولت در قبال شهروندان می نظارت بر عملکرد به چه معناست؟ چه کمکی به مسئولیت

 

بهتر به شهروندان و توانید مسئوالن را به ارائه خدمات  گیرندگان دولتی، می با درگیر شدن در امر نظارت بر عملکرد تصمیم

های رشد جامعه محلی  زمان ممکن است بتوانید زمینه تر آنان به اطالعات دولتی تشویق کنید. هم فراهم نمودن دسترسی آسان

خود را نیز فراهم کنید. در کشورهای سراسر جهان، شهروندانی مانند شما پیگیر این هستند که مطمئن شوند آیا خدمات ارائه 

ها بهره برد، بسته  توان از انواع استراتژی ، پاسخگوی نیازهای شهروندان هست یا خیر. برای این مهم می شده توسط دولت

 ایم و به چه آمار و اطالعاتی دسترسی داریم. که برای حل چه مشکلی اقدام کرده به این

 

 

 توضیحات
 نوع نظارت

به عنوان ناظر در هایی از شهروندان  نظارت بر بودجه فرآیندی است که طی آن گروه

جلسات تصویب بودجه حضور داشته و به مشاهده روند برگزاری جلسات و تجزیه و تحلیل 

پردازند. این نوع نظارت به منظور  اسناد عمومی در مراحل تدوین و تصویب بودجه می

گیرد. مرحله  مراقبت و آگاهی از نحوه اختصاص بودجه عمومی از سوی دولت انجام می

های وابسته به شهروندان درخواست افزایش  ه زمانی است که برخی از گروهدفاع از بودج

کنند. در مرحله پیگیری نحوه  یا تغییراتی در میزان بودجه اختصاص یافته را مطرح می

کنند  کرد بودجه، شهروندان بر منابع تخصیص بودجه و نوع مصرف آن نظارت می هزینه

ه موثر اطمینان حاصل شود. این نظارت در تا از مصرف بودجه در جای درست و به گون

گیرد.  گیرد و چرخه مصرف بودجه اختصاصی را دربر می کرد انجام می طول دوره هزینه

همچنین اصالح بودجه، بسته به زمینه و جایی که نظارت بر چرخه مصرف بودجه آغاز 

 کرد مالی صورت گیرد. تواند قبل یا بعد از بررسی موارد هزینه شود، می می

 

 نظارت بر بودجه
 

 دفاع از بودجه
 

کرد  پیگیری نحوه هزینه

 بودجه
 

 

 

های شهروندی یا نهادهای جامعه   گذاری فرآیندی است که در آن گروه نظارت بر قانون

پردازند. این  گذاران می مدنی به نظارت، ارزیابی و تهیه گزارش کار از عملکرد قانون

گذاران در برآورده کردن  وری قانون خشی و بهرهنظارت همچنین شامل بررسی میزان اثرب

گذاری، بسته به ساختار هر کشور و  نیازهای شهروندان نیز هست. نظارت بر قوه قانون

تواند شامل اهداف مختلفی شود. با  های ناظر، می های گروه  اندازها، منافع و ظرفیت چشم

نه نظارتی این است که های شهروندی با این زمی این حال، دلیل اصلی درگیری گروه

پذیری در قبال شهروندان واداشته و  گویی و مسئولیت گذاران را هرچه بیشتر به پاسخ قانون

های ناظر در  گذاری شود. اطالع رسانی عمومی از سوی گروه باعث تقویت امر قانون

تواند باعث وارد آمدن فشار مضاعف بر  ها در طول دوره نظارت، می زمینه یافته

توانند از اطالعات منتشر شده بعنوان مبنایی برای  گذاران شود چرا که شهروندان می قانون

اصالح بودجه مالی و جلب حمایت بیشتر در راه مبارزات انتخاباتی آتی و یا دادن پیام در 

 مورد سمت و سوی آراء در انتخابات آینده استفاده کنند.

 

 

 گذاری نظارت بر قانون
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)گزارش موازی( مکانیزم نظارت و باالبردن سطح آگاهی نسبت به انطباق "گزارش سایه" 

های جهانی که به آن متعهد شده است را  ها و اعالمیه رفتار دولت با معاهدات، کنوانسیون

ها خواسته شده تا گزارش  المللی، از دولت کند. بعنوان بخشی از این تعهدات بین فراهم می

ت تعهدنامه را به جامعه جهانی ارائه کنند. این گزارش کار خود نسبت به مراحل پیشرف

نامه امضاء شده را مشخص  های مختلف توافق بندی به بخش رسمی دولت، میزان پای

های مدنی اغلب اقدام به تحقیق در مورد میزان مطابقت  گونه موارد، گروه کند. در این می

سپس گزارشی از نتیجه تحقیقات دولت متبوع خود با تعهداتی که به گردن گرفته نموده و 

کنند که به موازات گزارش رسمی دولت و بعنوان مکمل یا حتی جایگزین آن ارائه  تهیه می

نامند. گزارش سایه  شود. برای همین آن را "گزارش موازی" یا "گزارش سایه" می می

المللی  بین دهد تا با استفاده از اصول و استانداردهای معاهده ها فرصت می همچنین به گروه

دارند. این گزارش  پذیر نگه گو و مسئولیت مورد نظر، دولت خود را در ارائه خدمات پاسخ

 های مرتبط با موضوع مورد نظر شود. تواند موجب تقویت قوانین و سیاست همچنین می

 

 

 سایه  گزارش
 

 
 

فرآیندی دو بخشی های انتخاباتی  عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا، نظارت بر فعالیت به

عنوان نقطه ورود شهروندان و نهادهای  ( بهElectoralاست که از مرحله اِلکتورال )

دهندگان  گویی مقامات دولتی به رای جامعه مدنی به روند انتخابات، به منظور ترویج پاسخ

پذیری در سطح محلی و  های مختلف نبود مسئولیت برد. جهت توصیف وضعیت بهره می

ها برای تعامل با احزاب سیاسی و کاندیداها در  های ناظر از انواع تاکتیک ملی، گروه

های ناظر با  برند. سه تاکتیک اصلی که گروه گیری بهره می های منتهی به روز رای دوره

اند عبارت است از: راهنمایی رای دهندگان، استفاده از بسترهای  موفقیت بکار گرفته

دهد  تعهد. هرسه تاکتیک یاد شده به شهروندان اجازه می اجتماعی و نیز برپایی کمپین اخذ

ها  ها و انتظارات خود را به کاندیداها و احزاب سیاسی یادآوری کنند و به آن تا خواسته

اند، تحت نظر و آزمایش  هایی که به مردم داده بگویند که مقامات دولتی را بر اساس قول

 دارند.

 

 

های  نظارت بر فعالیت

 انتخاباتی
 

 
 

دهد تا بر اساس معیارهای خود  نظارت بر ارائه خدمات اجتماعی، به شهروندان اجازه می

ها بوده  به ارزیابی خدمات دولتی پرداخته و ببینند آیا این خدمات برآورد کننده نیازهای آن

گزارش شهروندی و برگه امتیازدهی محلی به   نامه است یا خیر. ابزارهایی مانند پرسش

های بعدی این دوره آموزشی در مورد  کند. در بخش ام این مهم کمک میشما در انج

 هایی ارائه خواهد شد. چگونگی اجرای این دو استراتژی نظارتی راهنمائی

 

 

نظارت بر ارائه خدمات 

 اجتماعی
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