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مؤشرات ومفاهيم قياس الفساد



مدخل لمحاولة اإلجابة على أسئلة هامة : الفساد

الفساد؟قياسيمكنهل•

الفساد؟قياسأهدافهيما•

الفساد؟لقياساألدواتأواألداةهيما•

الفسادقياسفيالمستخدمةالفسادمؤشراتأبرز•

واستخداماتها

ماذا بعد؟...إذا تم قياس الفساد



ما هو الفساد

بالمناصاستخدامإساءة"هوواستخداماً شيوعاً األكثرالتعريف
."  الخاصةالمكاسبلتحقيقالعامة

فات؟كيفًعّرفتًالمملكةًالمغربيةًالفساد؟ًوأينًوردتًهذهًالتعري



أهداف قياس الفساد؟؟

ا؟؟ أو هل تندرج مهمة قياس واقع الفساد في الدولة ترف
استحقاقا دوليا؟ أو استجابة لضغوط المانحين 

والممولين؟ أو ماذا؟؟

من )اد ما هي األهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة قياس الفس
؟( وجهة نظركم



أهداف قياس الفساد؟؟

وجودمدىحولوالمباشرةالواضحةالمعلوماتتوفير•

.وفعاليتهاواألنظمةالقوانين

الكشف عن الفجوة في التشريعات الالزمة والمطلوبة•

مساعدة المخططين ومتخذي القرارات في رسم السياسات •

الناجعة

.سادتحديد أولويات ومجاالت برامج إصالح الحكم ومكافحة الف•



هل يمكن قياس الفساد؟

ما هي نسبة البطالة في المملكة المغربية؟•

ما هي نسبة األسر الفقيرة؟•

واآلن، ما هي نسبة الفساد؟؟؟؟•

سنة فأكثر؟15ما هي نسبة معرفة القراءة والكتابة لألفراد •





اد؟؟؟دولية لقياس الفس« مقاييس»مؤشرات 

ا عندما يتم طرح مؤشرات قياس الفساد،  م

ر إلى هي أبرز المؤشرات الدولية التي تتباد

األذهان؟؟؟



منظمة الشفافية الدولية-مؤشر مدركات الفساد

منظمة الشفافية الدولية-باروميتر الفساد العالمي

منظمة الشفافية الدولية–مؤشر دافعو الرشوة 

البنك الدولي -السيطرة على الفساد

البنك الدولي–" التعبير والمساءلة"المشاركة 

البنك الدولي –سيادة القانون

البنك الدولي –فعالية الحكومة

مؤشر النزاهة العالمية

الشفافية الحكومّية في صنع السياسات

استقاللية القضاء

ثقة الجمهور بالسياسيين

الحكومة اإللكترونية 

ادذات الصلة بمكافحة الفسأمثلة على المؤشرات الدولية 



:واآلن لنتعرف على

تعريف المؤشر•

(SMART)خصائص المؤشر الجيد •

صياغة المؤشرات/خطوات تطوير•

قواعد من واقع التجربة•



،محددةالعالقة الدالة على تحقيق أهدافالمؤشر هو

ويعبر عنه باألرقام او النسب او المعدالت

، لهدف الواحد العديد من المؤشراتويمكن أن يكون ل

حيث أن المؤشرات تساعد في التعرف على مدى 

.التقدم وقياس التغير الذي حدث



دد المؤشر عنصر رقمي يعكس بيانات لمفهوم محدد في وقت مح

او فترة محددة، ومكان محدد، وآلية حساب محددة، ولفئة 

.  محددة، وأي خصائص أخرى محددة

 ماذا ؟  وحدة العد، اإلطار، الشمول

 كيف؟  التصنيف أو التصنيفات

 أين ؟ التمثيل الجغرافي

اإلسناد/متى؟ المرجع الزمني



SMART خصائص المؤشر

Specific تفصيلي ومحدد

Measurable قابل للقياس

Achievable يمكن تحقيقه

Relevant ذو عالقة بالهدف

Time-bound مرتبط بفترة تنفيذ محددة



.يتوزع المشاركين على مجموعات عمل

مؤشرات من واقع هدف 3كل مجموعة تقوم بصياغة 

عريف محدد من تنفيذ أنشطة مكافحة الفساد باالعتماد على ت

.المؤشر وخصائصه

ميةتخفيض أفعال الرشوة في الخدمات الحكو: هدف محتمل

صياغة مؤشر في مجال مكافحة الفساد: تمرين 



الفسادمؤشراتأنواع 

رسميغيراتصنيفلتشكل،ة أبعادأربعوفقالفسادمؤشراتتصنف

:مانوعا  

...(النطاق /الحجم/النوع)موضوع المؤشر •

(ربةالتج/المدركات)بشأن الموضوع المختار قياسهيتمالذيما•

نوعية، مصادر، خطوات، /كمية)المستخدمةالمنهجية•

(مشاركين

خارجي،/داخلي)التقييماتإنتاجفيهوية الجهات المشاركة•

...(خاص /عام



المؤشرات القائمة على البيانات الذاتية

(التجربة)أو البيانات الموضوعية ( المدركات)

مبنية على االراء حول كيف •
 deتسير االمور في الواقع 

facto

اهميتها في كثير من االحيان•
قافاتوموثوقيتها في العديد من الث

نات في كثير من االحيان، البيا•
الوحيدة  المتوفرة

يمكن تطويرها من السجالت •
ومختلف المصادر المتوفرة

تشمل وجود  De jureبيانات •
المؤسسات والقوانين

تشمل De factoبيانات •
ون الحاالت المسجلة النتهاك قان

أو مدى تطبيق القانون



ذالتنفي  مقابل النصوص 

:  النصوصمستوى

راءاتواإلجوالقوانينونوعيتهاالمؤسساتبوجودتتعلقمقاييس

(.الفسادمكافحةأومدخالت الحكم)

:  ذالتنفيمستوى 

الممارساتيفاآللياتتلكإليهاقادتالتيبالنتائجتتعلقاييسمق

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



ديلةالبالمباشرة وغير المباشرة أو المؤشرات 

(proxy)

لصعوبة القياس المباشرة•

عًالمسألةًقيدًتقيسًالتغيراتًالتيًالًترتبطًمباشرةًوالًعنًكثبًم•
دًاألحزابًاالعتبار،ًعلىًسبيلًالمثالًقدًُتستخدمًالزيادةًفيًعد

يلةًلتحسنًالسياسيةًونسبةًالمشاركينًفيًاالقتراعًكمقاييسًبد
الحكمً

:تستخدم
إما لتوفير والوقت والتكلفة

و/ أو 



ية، الجمع بين البيانات الكمية والتقييمات النوع

:(كّلما أمكن ذلك)
البحث عن ما وراء لغة األرقام للتوصل إلى األسئلة المطروحة -•

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

الحاجة إلى بيانات نوعية تعطي صورة واضحة عن واقع حالة الفساد•



:محليا  اللجوء إلى التقييمات المنتجة
ة كبيرة، تتحلى المؤشرات التي ينتجها الخبراء المحليون بقيم-

حلية وذلك في إطار تحفيز التزام الحكومات ومختلف الجهات الم

.ذات العالقة

أوسع التقييمات المحلية  تتيح المجال إلطار مشاركة ونقاش--

..بين الجهات المحلية ذات العالقة

مجتمع ينبغي أن تأخذ التقييمات المحلية باالعتبار مدخالت ال-

.  المدني



:قواعد من واقع التجربة

لبيانات القابلة للتنفيذالحاجة إلى ا•

المؤشرات التفصيليةالحاجة إلى •

عدم االكتفاء بالبيانات القائمة على التوجهات•

داقيةمصقدرة على معرفة الواقع اذا تمت بالتقييمات الداخلية أكثر •

اتأهمية المقاييس الكمية بغض النظر عن االستخدام•

مقأعتشكل إضافة التقييمات النوعية •

صوصية التوفيق في إنتاج البيانات بهدف المقارنة والحفاظ على الخ•

الوطنية



شكرا لمتابعتكم،،،

.......نقاش


