
ومكافحة الفسادالفسادمؤشرات

:التجاربعلىالقائمةوتلكالمدركاتعلىالقائمةلمؤشراتا
علىمدتعتإذ.استخداما ًاألكثرالقياسأدواتبينمنالمدركاتعلىالقائمةالمؤشراتتعتبر. 1

بلدًفيتهًومكافحالفسادمستوياتحولوانطباعاتهمالذاتيةوتصوراتهمأوالمواطنينالخبراءآراء
. معين

(موافق جدا، موافق...)سنة فأكثر الذين يعتقدون بانتشار الفساد في 18)نسبة االفراد 

الخاص....االهلي...برأيك،ًالىًأيًدرجةًيوجدًفسادًفيًالقطاعًالحكومي؟

برأيك،ًالىًايًدرجةًيوجدًفسادًفيًقطاعًالتعليم؟ًقطاعً؟؟؟

الفساد،معالفعليةالشخصيةالتجربةقياسالتجاربعلىالقائمةالمؤشراتتحاول. 2

ُطلبقدكانإذافيماالمواطنينعلىاألسئلةبطرحالمؤشراتمنالنوعهذاأدواتوتقوم

.معينعموميموظفإلىطوعا ًرشوةتقديمعرضواقدكانواإذاأورشوة،دفعمنهم

ةسنة فأكثر الذين طلب منهم او عرضوا دفع رشوة مقابل تلقيهم خدمة تعليمي18نسبة االفراد 

شهراًالماضية؟12هلًلجأت،ًاستخدمتًخدماتًالتعليمًخاللًالً

هلًطلبًمنكًاوًعرضتًدفعًرشوةًاوًمعروفًمقابلًتلقيكًالخدمةًالتعليمية؟

هلًلجأتًالىًأحدًذوًنفوذًلتسهيلًحصولكًعلىًالخدمةًالتعليمية؟

هلًكانًلدفعًالرشوةًاوًالمعروفًدورًفيًخدمةًتفضيليةًلك؟



للبياناتواحدمصدرعلىالقائمةالبسيطة أيالمؤشرات:

االمؤسسةتبياناعلىبناءللبياناتواحدمصدرعلىالقائمةالمؤشراتإنتاجيتم
.أخرىأطرافببياناتاالستعانةدونلمعنية

عدد بالغات دفع الرشوة لقطاع التعليم في سنة ما في بلد ما

المركبةالمؤشرات :

المتنوعةالبياناتمصادرعنالناتجةالمقاييسمختلفبينتجمع

أثرأكتزالالالمركبةالمؤشراتأنالفساد،عالمفيوالبارز.أخرىأطرافمن

بينمقارناتإجراءيتيحمماالعالمية،شبهتغطيتهابسبباستخداما ًالقياسدوات

.ليالدوالصعيدعلىاألعمالأوالمساعداتمجالفيالقرارصناعإلعالمالدول

مصدر بيانات14-3مؤشر مدركات الفساد للشفافية الدولية يعتمد على 
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المؤشرات المباشرة

(:الوسيطة)المباشرةغيرالمؤشرات
استخدامخاللمنالفسادتقييمإلى(الوسيطة)المباشرةغيرالمؤشراتتسعى

أوساد،الفومظاهرمعطياتمنمنعددأكبرتجميععبرذلكويتمالمباشرة؛غيرالمقاييس
:الفسادنقيضقياسعبر

.العامالقطاعمساءلةوآلياتالرشيدوالحكمالفسادمكافحة

زيادة حاالت الفساد امام المحاكم

هل هي مؤشر على  زيادة انتشار الفساد؟

أم  الثقة بالمنظومة القضائية؟

أم جهود متزايدة في مكافحة الفساد؟
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مثال:

اإلطارعلىكبيرحدإلىيركزقد"القانونحكم"مقاييسأحد

لحكم"آخرمقياسأنحينفيوالمدنية،الجنائيةالقوانينوعلىمعينبلدلدستورالقانوني

تنفيعلىالشركاتقدرةأوالعدالة،إلىالمواطنينوصولمدىعلىكليا ًيركزقد"القانون

دفياألسربةتجرتصفالتيالبياناتيجمعقدثالثمقياسبينما.الملكيةوحقوقالعقودذ

.القضاءأحكاملتنفيذالرشاوىفع

متعارضةتكونأنبالضرورةليستولكنهاالمفاهيمهذهاختالفمدىيالحظ
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(:  de jure)القانون /االلتزام/الحقوق/مستوى المدخالت•

مدخالتً)واالجراءاتوالقوانينونوعيتهاالمؤسساتبوجودتتعلقمقاييس

(.الفسادمكافحةأوالحكم

هلًيوجدًهيئةًمتخصصةًلمكافحةًالفساد؟

هلًيوجدًقانونًيحرمًالرشوة؟

(de factoالمستوى الواقعي )األداء /التمتع/ النتائج/ المسؤولية/ مستوى العملية•

أو"مخرجات")العمليةالممارساتفياآللياتتلكاليهاقادتالتيبالنتائجتتعلقمقاييس

(.الفسادمكافحةأوالحكم"نتائج"

الىًايًمدىًتعتبرًهيئةًمكافحةًالفسادًمستقلة؟

كيفًيتمًتعيينًرئيسًهيئةًمكافحةًالفساد؟

كمًعددًحاالتًالفسادًالتيًحولتهاًالهيئةًالىًالمحاكم؟

البتًبها؟/ماًهيًنسبةًقضاياًالفسادًالتيًتمًفصلها
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المدخالت مقابل المخرجات

استخداإلىاللجوءيمكنالالحاالت،معظمففيومعقدة،صعبةعمليةوالفسادالحكمقياسإن
قضايالقياسالطريقةهذهاستخداميمكنذلكومع.التجربةطريقعنالقياسم

حينفيالجريمة،معدالتخاللمنالمخرجاتقياسيمكنهنا:الجريمةمنعمثلأخرى
.الشارعفيالمنتشرونالشرطةأفرادعددإحصاءخاللمنالمدخالتقياسيمكن

ية التي تزايد نسبة حاالت الفساد المكتشفة في قطاع ما مقارنة مع االجراءات الوقائ/تراجع
يتم اتخاذها



المدخالت مقابل المخرجات

ومكامنقوةنقاطفلهاالمخرجات،أوالمدخالتقياسعلىقائمةالمؤشراتأكانتسواء
ضعف

ميزاتها

وجودمدىحولوالمباشرةالواضحةالمعلوماتتوفير•

.وفعاليتهاواألنظمةالقوانين

.للتنفيذقابليةأكثرعادةالمؤشراتهذه•

إبرامجلالمنشودالهدفتحقيقنحوالمحرزالتقدمتقييمفيدورها•
صالح

.الفسادمكافحةأوالحكم•



المدخالت مقابل المخرجات

عيوبها

أوالمتوخاةالنتائجإلىتؤديالتيالمدخالتعالقة•

.واضحةغيرالمخرجات،

بهذهالمتعلقةاألهميةفيالتفاوتدرجةمعرفةعدم•

(.ولماذاأوال ،إصالحهينبغيمنهاأيً )المدخالت



المدخالت مقابل المخرجات

:مثال

نهًتقيمًأداءًديوانًالمظالمًبأ( جهةًخارجية)تقريرًالنزاهةً
فعالًبينماًالمواطنًالًيثقًبديوانًالمظالم

:هذاًيقودًالى

البحثًعنًادواتًمكملةًللتقييمًواداةًواحدةًالًتكفي

فيًالداخلًاوًفي)عالقةًالتقييمًبالجهةًالتيًقامتًبهً
(الخارج



ولقياس مؤشرات الفساد بشكل تدريجي معق

وًجزءًقياسًالفسادًفيًقطاعًمعين،ًأوًفرعًمنًفروعًالحكومةًأالتركيزعلى
يقًمنًالمجتمعًمنًخاللًاستخدامًالمقاييسًالمنفصلةًالتيًتصبًلتحق

ة مخرجاتًالسياساتًالمرجو 

حقيق قياس الفساد المنتشر في مشتريات المستشفيات وأثرها على ت: مثال
(3هدف رقم )أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة الجيدة 

:البحث عن البيانات القابلة للتنفيذ

معالجةًمشكلةًيتعينًعلىًمقاييسًالفسادًتوفيرًالمعلوماتًالتيًتُمك نًالمستخدمينًمن
.لمًتجدًماًتبحثًعنه،ًانظرًفيًمصدرًآخرًللمعلوماتاذا. محددة

علقةًبالفسادالمؤشراتًالتفصيليةًهيًواحدةًمنًأكثرًالطرقًالفعالةًالستخدامًالبياناتًالمت  .
تلفةًويمكنًاستخدامهاًلقياسًعناصرًمحددةًضمنًمفهومًواسع،ًأوًلتحديدًالتجاربًالمخ

التيًعايشتهاًأفقرًفئاتًالمجتمعًوالنساءًمعًالفساد



:، كلّما أمكن ذلكالكيفيوالقياسالكمية القياسالجمع بين 

البحثًعنًماًوراءًلغةًاألرقامًللتوصلًإلىًاألسئلةًالمطروحةًالفعليةًوالمعايير•
.ويمكنهاًبالتاليًأنًتشكلًارشاداتًللمتابعة. المستخدمةًللتقييم

اسًالمخرجات،ًولكنًينبغيًأنًيتمًتكميلًالبياناتًالقابلةًللتنفيذًبالمؤشراتًالقائمةًعلىًقي•
.للتنفيذالًيمكنًأنًيبتًمستخدموًالحكومة،ًعلىًوجهًالخصوص،ًإالًفيًالبياناتًالقابلة

ياقيةًبتزويدًالمستخدمينًبمعلوماتًسالمقاييسًالمستخدمةيجبًأنًتقومًً•
.تعكسًحالةًكلًبلد

هذهًلفهمًظواهرًمعقدةًمثلًالفساد،ًيستلزمًتوفيرًبياناتًتظهرًخصائص•
(.الًيمكنًلرقمًبمفردهًوصفًالحالة)الظاهرةًمنًعدةًجوانبً

لدًالًتساهمًاألرقامًبمفردهاًسوىًفيًإعطاءًلمحةًسريعةًعنًالفسادًفيًب•
ماًتستثنيًآراءًاألقليات،ًبماًفيهاًالفقراءًوالنساء  ً .معين،ًوغالبا



:محليا  المنتجةالمقاييساللجوء إلى 

خارجيا ،ًوذلكًتتحلىًالمؤشراتًالتيًينتجهاًالخبراءًالمحليونًبقيمةًأكبرًمنًتلكًالمنتجة•
.فيًإطارًتحفيزًالتزامًالحكوماتًالوطنيةًوالجهاتًالمحليةًذاتًالعالقة

.بيتُعتبرًأدواتًالتقييماتًالمحليةًذاتًفائدةًأكبرًسياسياًعلىًالمستوىًالشع•

التيًتعتمدًعلىًمدخالتًالجهاتًًذاتًالعالقة• تتيحًالمجالًإلطارًالتقييماتًالمحليةً 
.مشاركةًونقاشًأوسعً

زيادةًلخدمةًآلياتًالمساءلةًو. ينبغيًأنًيشملًمنتجوًالمؤشراتًمدخالتًالمجتمعًالمدني•
.الضغطًالشعبيًمنًأجلًتحقيقًاإلصالح



:فافة التكميلية واستخدام منهجية شالمقاييستبني 

دًمواطنًالفسادًمسألةًمعقدة،ًفالًتكفيًأداةًواحدةًلضمانًفهمًشاملًلهذهًالظاهرةًوالًلتحدي•
.التدخلًالممكنة

فيفًمنًويمكنًللمستخدمينًالتخ. تتعرضًجميعًأدواتًالقياسًللتحيزًبشكلًأوًبآخر•
مخاطرًالسياساتًالمعتمدةًعلىًالبياناتًالمنحازةًمنًخاللًاستخدامًمصادرًمتعددةً

.المعلومات

.تعتبرًالمؤشراتًجديرةًبالثقةًإذاًكانتًالمنهجيةًالمستخدمةًشفافة•

.خذًالوقتًالكافيًمنًأجلًفهمًالمنهجية•

درًأفضلًإذاًلمًتتمكنًمنًمعرفةًالبياناتًالتفصيليةًأوًاألسئلةًالمطروحةً،ًابحثًعنًمص•
.يكونًأكثرًشفافية،ًأوًتطويرًمصدرًخاصًبك



:قواعد من واقع التجربة

البياناتًالقابلةًللتنفيذ•

المؤشراتًالتفصيلية•

المدركاتعدمًاالكتفاءًبالبياناتًالقائمةًعلىً•

الداخليةًأكثرًمصداقيةًمنًالخارجيةالمقاييس•

أعمقًمنًالكميةالكيفيةالمقاييس•

خصوصيةًالتوفيقًفيًإنتاجًالبياناتًبهدفًالمقارنةًوالحفاظًعلىًال•
الوطنية

أهميةًالمقاييسًالكميةًبغضًالنظرًعنًاالستخدامًالمناسب•



شكراًلحسنًاالستماع،،،

نقاش؟؟؟


