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مؤشرات ومفاهيم قياس الفساد



أسئلة بحاجة إلى إجابات: الفساد

؟“الفساد”مصطلحيعنيماذا•

الفساد؟قياسيمكنهل•

الفساد؟قياسأهدافهيما•

الفساد؟لقياساألدواتأواألداةهيما•

بعد؟ماذا...الفسادقياستمإذا•



ما هو الفساد

بالمناصاستخدامإساءة"هوواستخداماً شيوعاً األكثرالتعريف
."  الخاصةالمكاسبلتحقيقالعامة



طة العالقة الدالة على تحقيق األهداف أو األنش" المؤشر هو

و وتتكون المؤشرات من مقاييس ويعبر عنها باألرقام ا" 

النسب او المعدالت

وللنشاط أو الهدف الواحد العديد من المؤشرات، حيث أن

التغير المؤشرات تساعد في التعرف على مدى التقدم وقياس

.الذي حدث



SMART خصائص المؤشر

Specific تفصيلي ومحدد

Measurable قابل للقياس

Achievable يمكن تحقيقه

Relevant ذو عالقة بالهدف

Time-bound مرتبط بفترة تنفيذ محددة



مجموعات عمل3يتوزع المشاركين على 

مؤشرات من واقع الخطة 3كل مجموعة تقوم بصياغة 

ر الوطنية لمكافحة الفساد باالعتماد على تعريف المؤش

وخصائصه

صياغة مؤشر في مجال مكافحة الفساد: 1تمرين 



وتقييم الفسادالفسادمؤشر

ينمعجانبإلىأوالحكمحالةإلىتشيرقياسأداةهو:الفسادمؤشر

مابلدفيالفسادجوانبمن

علىمديعتماوغالبا  ودوافعه،الفسادلحالةموسعتحليلهو:التقييم

معينبلدسياقفيللفسادمتعددةمؤشرات



الفسادمؤشرات

رسميرغيتصنيفلتشكلفئات،أربعضمنالفسادمؤشراتتصنف

:مانوعا  

ونطاقهاالفسادمؤشراتحجم•

الواقعفيقياسهيتمالذيما•

المستخدمةالمنهجية•

يفالخارجيةأو/والداخليةالعالقةذاتالجهاتتلعبهالذيالدور•

التقييماتإنتاج



الفسادمؤشرات

:اآلتيالشكلعلىفتصنفالفسادمؤشراتأنواعأهم

علىالقائمةوالمؤشراتالتوجهاتعلىالقائمةالمؤشرات

:الخبرات
استخدثراألكالقياسأدواتبينمنالتوجهاتعلىالقائمةالمؤشراتتعتبر

اما  

هم وتوجهاتالذاتيةوتصوراتهموالمواطنينالخبراءآراءعلىتعتمدإذ

.معينبلدفيالفسادمستوياتحول

الفسادمعالفعليةالتجربةقياستحاول:التجاربعلىالقائمةالمؤشرات

فيماالمواطنينعلىاألسئلةبطرحالمؤشراتمنالنوعهذاأدواتوتقوم

طوةرشوتقديمعرضواقدكانواأوإذا،رشوةدفعمنهمُطلبقدكانإذا

.معينعموميموظفإلىعا  



الفسادمؤشرات

للبياناتواحدمصدرعلىالقائمةالمؤشرات:
علىبناءللبياناتواحدمصدرعلىالقائمةالمؤشراتإنتاجيتم

.أخرىأطرافببياناتاالستعانةدونالمعنيةالمؤسسةبيانات

المركبةالمؤشرات :

وعةالمتنالبياناتمصادرعنالناتجةالمقاييسمختلفبينتجمع

المؤشراتأنالفساد،عالمفيوالبارز.أخرىأطرافمن

شبهتغطيتهابسبباستخداما  القياسأدواتأكثرتزالالالمركبة

فيالقرارصناعإلعالمالدولبينمقارناتإجراءيتيحمماالعالمية،

.الدوليالصعيدعلىاألعمالأوالمساعداتمجال



الفسادمؤشرات

(:الوسيطة)المباشرةغيرالمؤشرات

تخداماسخاللمنالفسادتقييمإلىالوسيطةالمؤشراتتسعى

منمندعدأكبرتجميععبرذلكويتم؛غيرالمباشرةالمقاييس

افحةمك:الفسادنقيضقياسعبرأوالفساد،ومظاهرمعطيات

.العامالقطاعمساءلةوآلياتالفساد



تالمدخالت مقابل المخرجا-ما الذي يتم قياسه
:لىإالفسادمقاييستقسيميمكنأنهإالالفساد،تعريفاتتنوعرغم

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

واإلجراءاتوالقوانينونوعيتهاالمؤسساتبوجودتتعلقمقاييس

(.الفسادمكافحةأومدخالت الحكم)

 deي المستوى الواقع)األداء /التمتع/ النتائج/ المسؤولية/ مستوى العملية

facto )الممارساتفياآللياتتلكإليهاقادتالتيبالنتائجتتعلقمقاييس

(.الفسادمكافحةأوالحكم"نتائج"أو"مخرجات)"العملية

الواردةنالقوانيتقييمعلىالمدخالتقياسعلىالقائمةالمؤشراتتركزإذن،

قياسعلىالقائمةالمؤشراتأنحينفي،"الوثائقفي"

أجلمنتحقيقهاتمالتيالحكمنظامإنجازاتتقّيمالمخرجات،

.الفسادمعدالتانخفاضذلكفيبمامعين،بلدفيالمواطنين



المدخالت مقابل المخرجات

معظمففيومعقدة،صعبةعمليةوالفسادالحكمقياسإن

طريقعنالقياساستخدامإلىاللجوءيمكنالالحاالت،

اياقضلقياسالطريقةهذهاستخداميمكنذلكومع.التجربة

خاللمنالمخرجاتقياسيمكنهنا:الجريمةمنعمثلأخرى

خاللمنالمدخالتقياسيمكنحينفيالجريمة،معدالت

.الشارعفيالمنتشرونالشرطةأفرادعددإحصاء



المدخالت مقابل المخرجات

مدخالتالتقييمعلىتركزالتيالفسادقياسأدواتفوائدمن

-المرجعيةالنقاطحولالواضحةالمعلوماتتوفير

-والمؤسساتواألنظمةوقوتهاالرسميةالقوانينوجودمثل

.الفسادحةمكافالحكمهيكلتأسيسفيكبيرةأهميةتشكلالتي



المدخالت مقابل المخرجات

:المخرجاتقياسعلىالقائمةالفسادمؤشرات

جودةىعلالفسادتأثيرمدىقياسبهدفالمؤشراتهذهتنتج•

يحققهاالتيالفعليةاإلنجازاتأيالعامة،الخدماتوتقديمالحياة

.الحكمنظام

منيتملمإذاصعبا  يعتبرالمؤشراتلهذهالدقيقالقياسأن•

(الوسيطة)المباشرةغيرالمؤشراتخالل



المدخالت مقابل المخرجات

أوالمدخالتقياسعلىقائمةالمؤشراتأكانتسواء

ضعفومكامنقوةنقاطفلهاالمخرجات،

ميزاتها

وجودمدىحولوالمباشرةالواضحةالمعلوماتتوفير•

.وفعاليتهاواألنظمةالقوانين

.للتنفيذقابليةأكثرعادةالمؤشراتهذه•

ودالمنشالهدفتحقيقنحوالمحرزالتقدمتقييمفيدورها•

.الفسادمكافحةأوالحكمإصالحلبرامج



المدخالت مقابل المخرجات

عيوبها

أوالمتوخاةالنتائجإلىتؤديالتيالمدخالتعالقة•

.واضحةغيرالمخرجات،

بهذهالمتعلقةاألهميةفيالتفاوتدرجةمعرفةعدم•

(.ولماذاأوال ،إصالحهينبغيمنهاأيّ )المدخالت



المدخالت مقابل المخرجات

:مثال

أنه تقيم أداء ديوان المظالم ب( جهة خارجية)تقرير النزاهة 

فعال بينما المواطن ال يثق بديوان المظالم

:هذا يقود إلى

البحث عن أدوات مكملة للتقييم وأداة واحدة ال تكفي

ي في الداخل أو ف)عالقة التقييم بالجهة التي قامت به 

(الخارج



(الوطنية)استخدام المؤشرات الذاتية 

:اعتبار اآلثار السلبية المحتمل وقوعها

تستند المؤشرات الذاتية على التوجهات ومدى -•

عوبة وص. لتقّيم التغيرات الطويلة األجلموثوقيتها

تحديد التحسينات الحاصلة

 de)الفجوة بين ما هو منصوص عليه في القوانين -•

jure ) والحقائق الفعلية على األرض(de facto.)

ي تميل نحو توجهات نخبة مجتمع رجال األعمال والت-•

.قد تتعارض مع توجهات المواطنين العاديين

قياس التوجهات حول مخرجات الفساد، الىتميل -•

وليس أسبابها



:البحث عن البيانات القابلة للتنفيذ
مّكن يتعين على مقاييس الفساد توفير المعلومات التي تُ •

نه، إذا لم تجد ما تبحث ع. المستخدمين من معالجة مشكلة محددة
.انظر في مصدر آخر للمعلومات

المؤشرات التفصيلية هي واحدة من أكثر الطرق الفعالة •
لقياس ويمكن استخدامها. الستخدام البيانات المتعلقة بالفساد

لفة عناصر محددة ضمن مفهوم واسع، أو لتحديد التجارب المخت
التي عايشتها أفقر فئات المجتمع والنساء مع الفساد



ية، كّلما الجمع بين البيانات الكمية والتقييمات النوع

:أمكن ذلك
لية البحث عن ما وراء لغة األرقام للتوصل إلى األسئلة المطروحة الفع-•

.للمتابعةويمكنها بالتالي أن تشكل ارشادات. والمعايير المستخدمة للتقييم

قائمة على قياس ينبغي أن يتم تكميل البيانات القابلة للتنفيذ بالمؤشرات ال-•

المخرجات، ولكن ال يمكن أن يبت مستخدمو الحكومة، على وجه 

.الخصوص، إال في البيانات القابلة للتنفيذ

ية تعكس يجب أن تقوم  التقييمات  بتزويد المستخدمين بمعلومات سياق-•

.حالة كل بلد

ائص هذه لفهم ظواهر معقدة مثل الفساد، يستلزم توفير بيانات تظهر خص-•

(.ال يمكن لرقم بمفرده وصف الحالة)الظاهرة من عدة جوانب 

ي بلد ال تساهم األرقام بمفردها سوى في إعطاء لمحة سريعة عن الفساد ف-•

.اءمعين، وغالبا  ما تستثني آراء األقليات، بما فيها الفقراء والنس



:محليا  اللجوء إلى التقييمات المنتجة
ة أكبر من تتحلى المؤشرات التي ينتجها الخبراء المحليون بقيم-

مات تلك المنتجة خارجيا ، وذلك في إطار تحفيز التزام الحكو

.الوطنية والجهات المحلية ذات العالقة

يا على ُتعتبر أدوات التقييمات المحلية ذات فائدة أكبر سياس-

.المستوى الشعبي

التقييمات المحلية  التي تعتمد على مدخالت الجهات  ذات-

.تتيح المجال إلطار مشاركة ونقاش أوسع العالقة

.  ينبغي أن يشمل منتجو المؤشرات مدخالت المجتمع المدني-

يق لخدمة آليات المساءلة وزيادة الضغط الشعبي من أجل تحق-

.اإلصالح



ة شفافة تبني التقييمات التكميلية واستخدام منهجي

لهذه الفساد مسألة معقدة، فال تكفي أداة واحدة لضمان فهم شامل•

.الظاهرة وال لتحديد مواطن التدخل الممكنة

كن ويم. تتعرض جميع أدوات القياس للتحيز بشكل أو بآخر•

البيانات للمستخدمين التخفيف من مخاطر السياسات المعتمدة على

.المنحازة من خالل استخدام مصادر متعددة المعلومات
خدمة تعتبر المؤشرات جديرة بالثقة إذا كانت المنهجية المست•

.شفافة
.خذ الوقت الكافي من أجل فهم المنهجية•
المطروحة ، إذا لم تتمكن من معرفة البيانات التفصيلية أو األسئلة•

در ابحث عن مصدر أفضل يكون أكثر شفافية، أو تطوير مص
.خاص بك



المدخالت

.هي الموارد المستخدمة إلنتاج المخرجات•

عدد : مثال)عادة ما ُيعّبر عنها بمقدار من النفقات أو الموارد األخرى –
(.أيام/الموظفين

.قد يكون أحد المدخالت في أحد األنشطة مخرجا  ألحد األنشطة السابقة–

وارد ُتستخدم بشكل عام لوصف المستوى األساسي الموجود من الخدمات أو الم•
.المستخدمة

ُتعتبر بشكل عام األسهل الستخدامها وجمع المعلومات عنها وفهمها وإعداد •
.التقارير عنها

.في العادة هي أول نوع من المقاييس يتم تحديده–

.نطاق البرنامج/ ُتقّدم معلومات عن حجم–

.األكثر ارتباطا  بشكل مباشر بدورة الموازنة–

24
242424



المخرجات

.هي المنتجات والخدمات التي ُينتجها نشاط ما•

.األكثر ارتباطا  بالنفقات–

.مهمة لقياس أداء العمل–

هدف ال ُتشير بنفسها بشكل عام إلى مدى التقدم في تحقيق–
.البرنامج

ّقدم خدمة ُتستخدم بشكل عام في البرامج المنتجة أو المجاالت التي تُ •
.معينة

ل استخدامها سهل بشكل عام ألن معظم البرامج تجمع المعلومات حو•
.النتائج الكمية وُتخّزنها

التي ألنها توضح المنتجاتالمقاييس األكثر استخداما  بشكل عام•
.أنتجها البرنامج أو أنتجتها الجهة

...ولكن

...كيف يتم الحصول على المخرجات 

حتى لو توفرت كافة المدخالت 

الالزمة؟؟؟؟

ذ العمليات التي من خاللها يتم تنفيانها

الالزمةاالنشطة



ائجالنت

فترة تصف اإلنجازات النهائية للبرنامج بشكل عام أو ضمن•
.  ها العليامحددة فيما يتعلق   بتحقيق البرنامج أو الجهة ألهداف

لتي يجعل هذا األمر النتائج مختلفة كثيرا  عن المخرجات ا
.ترتبط بشكل أكبر باألهداف المباشرة أو الفورية

كثر ندرة ُتعتبر المعلومات المتعلقة بالنتائج بشكل عام األ•
برنامج أو لقياس األداء نظرا  لصعوبة تحقيق األهداف العليا لل

را  ألنها تمتد الجهة وتطلُّبها دائما  وقتا  طويال  لتحقيقها، ونظ
.هاساعلى نطاق واسع وبالتالي من الصعب في الغالب قي

معلومات قد يلزم دمج المعلومات المتعلقة بالنتائج النهائية ب•
.ائدةأخرى أو قد تعتمد على معلومات أخرى لتصبح أكثر ف

األثر



ة الموارد البشرية والمالي: الموارد التي تحتاجها لتنفيذ االنشطة

والمرافق والتسهيالت والمستلزمات

مدخالت Inputs

مثل جميع االعمال والفعاليات التي يتوجب القيام بها لتحقيق الهدف

امة عقد ورشة عمل، تنظيم اجتماعات عامة، تنفيذ تدريب، وبصفة ع

تؤدي االنشطة الى تحقيق مخرجات المشروع

األنشطة Activities

رة توعية، النتائج الفورية المترتبة على تنفيذ االنشطة مثل انتاج نش

عدد من االفراد تم تدريبهم، عدد لقاءات التوعية

المخرجات Outputs

ات في النتائج التي نرجو تحقيقها في ضوء الهدف وتتضمن تغيير

السلوك او المهرات لمخرجات انشطة الهدف

النتائج Outcomes

التغيرات التي تحدث عبرة فترة اطول من الزمن االثر impact

االطار المنطقي



نموذج المدخالت والمخرجات والنتائج

األهداف المدخالت األنشطة المخرجات

االحتياجات

(األثر)النتيجة 

النتائج الوسطية

المالئمة

الفائدة واالستدامة

الكفاءة

الفعالية

المشاكل االجتماعية 

االقتصادية



االطار المنطقي : 2تمرين 

تقوم كل مجموعة من المجموعات الثالثة 

طنية باختيار هدفا من الخطة االستراتيجية الو

ليه لمكافحة الفساد وتطبيق االطار المنطقي ع



شكرا لمتابعتكم،،،

.......نقاش


