
محي الدين بن عربي" الشيخ االكبر"



طار الرصد والتقييم في إ
ية االستراتيجيات الوطن

لمكافحة الفساد



؟ما هي عمليات الرصد والتقييم

:الرصد •

أو للمعلومات( اليومي ، الشهري ، الفصلي)هو الجمع والتحليل الروتيني •
لمؤشرات األنشطة الجارية

:التقييم•

لى هي عملية قياس التغيرات التي طرات جراء االنشطة المنفذة باالضافة ا•
جمع األدلّة أو البيانات للحكم على مدى تحقيق مستوى األداء أو الهدف



م؟لماذا نقوم بالرصد والتقيي

:الرصد•

ج لتتبع التقدم نحو أهداف البرنام✓
معايير األداء وفقالتقدمأو

المحددة 

لتحديد ما هو فعال وما يتطلب✓
حتى يمكن أو التصويب تعديل

أو إجراء تحسينات أو تعديالت
في الوقت المناسبالتصويب

:التقييم •

يساعد على تحديد مدى مساهمة ✓
التدخالت المحددة في التغييرات

الملحوظة



تعريف الرصد والتقييم

لقياس األداء هي أدوات إدارية تتكون من عملية ممنهجة•
استخدام مؤشرات تساعد على قياس عبرمدى التأثيرو

التقدم نحو تحقيق الغايات أو األهداف المرجوة

حليلها ت, تشمل نظم الرصد ترتيبات اجرائية لجمع البيانات•
(وتعميمها على المراجع المعنية)وإعداد التقارير 

رصد✓

تقييم✓

اعداد التقارير✓



الغرض من الرصد والتقييم

لتحديد ما إذا كان يتم تنفيذ البرامج كما هو مخطط لها

لتحديد اوجه إنفاق أموال البرامج

لتحديد آثار وتأثيرات البرامج على أهداف مكافحة الفساد المحددة

لتحديد ما إذا كانت البرامج تحتاج إلى تغيير لتحسين فعاليتها

لتحديد أسباب النجاح أو الفشل

والسياسي للتغييرالشعبيلتعزيز الدعم 



النتائج

والمحصالت ( outputs)هي المخرجات , النتائج•
(outcomes )النهائية التي نسعى لتحقيقها

:تشمل األمثلة•

إعتماد وتنفيذ قواعد السلوك في القطاع القضائي✓

حماية المبلغين عن المخالفات و اتاحة آليات توحي ✓
زاراتبالثقة للتبليغ عن قضايا الفساد  في جميع الو

التقيد بها و



تحديد المؤشرات

قالمحق( أو الضعف)تفيد المؤشرات في قياس مدى التقدم •

ن مكون م) مقياس القياسمؤشر التأثير هو قيمة في سلم •
مستخلص من سلسلة (االرقام ، والنسب المئوية ، والكسور

من الوقائع الملحوظة لكشف التغييرات عبر الوقت

نوعين في استراتيجية مكافحة الفساد، ال بد من التمييز بين•
:من المؤشرات

المعياير/ والتنفيذمؤشرات التطبيق•

مؤشرات النتائج•



الجوانب الرئيسية للمؤشرات

•S.M.A.R.T

تحدد بوضوح ما يتم قياسه•

شرح السباب إختيار المؤشر وكيفية مساهمة•
المؤشر في عملية الرصد والتقييم 

معرفة محدودية المؤشر•



بعض المبادئ التي تحكم جمع البيانات

التأكد من أن المسؤولين عن جمع المعلومات •
هو مطلوبيفهمون بوضوح ما

تشجيع المسؤولين عن جمع المعلومات على •
للسماح تسجيلها في كل مرة وبنفس الطريقة

بإجراء مقارنات

التأكد من تسجيل جميع المعلومات المطلوبة•



المؤشرات الدالة على النتائج

يجب التركيز على مدى التأثير •

ما الذي تحاول قياسه؟✓

ما هي البيانات التي تحتاجها؟✓

ا للنتيجة في تقييم البيانات، ما الذي تعتبره تحقيقا ناجح✓

":النتائج"مؤشرات غير مفيدة من منظور •

وورش العمل التي عقدت/ عدد االجتماعات ✓

عدد األشخاص المدربين✓

عدد القوانين المعتمدة✓



أمثلة عن المؤشرات الدالة على نتائج

ن يضمن توفير الحماية للمبلغيشامل إقرار و تنفيذ قانون:النتيجة•
عن الفساد

:المؤشرات المحتملة•

(ضعيفة)عدد شكاوى الفساد ✓

في هديد التي بلغت عن تعرضهم للتالنسبة المئوية للمبلغين ✓
مكان العمل نتيجة تبليغهم عن الفساد  

ن النسبة المئوية للمواطنين الذين يدركون آليات اإلبالغ ع✓
الفساد وتدابير الحماية

ية إذا نسبة العموم التي تعتبر أنها ستتعرض لردات فعل سلب✓
بلغت عن الفساد 



أمثلة عن المؤشرات الدالة على نتائج

يم تطوير وتنفيذ مناهج تدريب إلزامية لتكريس مفاه:النتيجة•
النزاهة في أكاديميات الشرطة

:المؤشرات المحتملة•

(ضعيف)عدد أفراد الشرطة المدربين ✓

النسبة المئوية لمجندي الشرطة الجدد الذين انهوا الدورة ✓
من ونجحوا دورة التدريب اإللزامي لتكريس مفاهيم النزاهة

اول محاولة 

نسبة عناصر الشرطة الذين يبلغون، من خالل مسح إدراكي،✓
قيامهم بتطبيق ما تدربو عليه خالل سنة التدريب 

تقوم بواجباتها النسبة المئوية للعموم التي تعتقد ان الشرطة✓
مهنيةبنزاهة وكفاءة و





كيفية اختيار المؤشرات
يجب تحديد•

ما نريد قياسه •

نوع التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه و•

اين نتوقع أن نرى التغيير•

ةوضع قائمة بالمؤشرات المحتملة بطريقة تشاركية فعلية وغير صوري•

جمع المحتملة من حيث المتانة والتكاليف المحتملة المتعلقة بتقييم القائمة•
البيانات  على ان ال تتجاوز ثالثة لكل نتيجة

اعتماد مصفوفة للمؤشرات تبين األساس المنطقي للمؤشر وخطط جمع•
البيانات وتحليلها

شرات لتحديد نقطة االنطالق التي سيتم قياس المؤ"  األساس"جمع بيانات •
منها





التقييم

ائج عملية ممنهجة لجمع وتحليل المعلومات لتقييم فعالية النت•
المحددة

التغييرات، ويساعد أو عدم حدوثيسعى إلى فهم سبب حدوث•

واستدامة النتائج, فعالية , على تقييم مدى مالءمة

تحدد بعد تحديد المؤشرات القابلة للتطبيق، يجب على الهيئة أن•
"يتجاوز التوقعات"-" يلبي التوقعات"-" دون التوقعات"ما هو 



اعداد التقرير

:  يقدم معلومات تساعد على إطالع المعنيين عن•

التطور الحاصل•

التحديات •

النجاحات•

الدروس المستقاة•

وزيادة المعرفة أداة تواصل لنشر نتائج الرصد والتقييم•

تحديد الجهة المتلقية للتقرير  يجب•

الوزراء؟ البرلمان ؟ عامة الناس؟  ام المجتمع الدولي؟•



عناصر التقارير الجيدة

التركيز على النتائج واإلنجازات•

تقييم األداء على أساس المؤشرات•

مقارنة النشاطات المخطط لها مقابل االنشاطات التي نفذت•

لها تحديد التحديات في التنفيذ واإلجراءات المتخذة أو المخطط•
للتغلب عليها

تحديد الخطوات المقبلة والخطط المستقبلية•



يم رصد ميزانية مخصصة للرصد والتقي







!شكرا


