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 مقّدمة

 :قدیمت إلىملحق أدوات المؤشر  یھدف

مرتبطة  إصالح اإلدارة العامة/القطاعاستراتیجیة خاصة ب وثیقة ضمنلعرض المؤشرات  نموذج  •
 باألھداف ذات الصلة؛

 ؛ةإصالح اإلدارة العام مؤشرات عرضمثال على كیفیة  •

توصیف مقتضب د (عنوانھ، ، حیث یمكن تلخیص تفاصیل مؤشر محدّ المؤشربیانات إلدخال  نموذج •
 ، وتیرة الحساب، وما إلى ذلك)؛للحساب، إن أمكن، البیانات المطلوبة یةصیغة الحسابال، عنھ

 ؛مؤشرالبیانات إدخال مثال فعلي عن  •

 .من مصادر مختلفةمتعلّقة بإصالح اإلدارة العامة  مؤشراتقائمة  •
 
 أثناء تفكیرھم إصالح اإلدارة العامةري استراتیجیات " لمطوّ الغذاء الفكريمؤشرات إلى توفیر "تھدف قائمة الو

الخاصة بإصالح اإلدارة  ھمالمتوخاة الستراتیجیات في ما یخّص األھداف  التي ینبغي أن تستخدَمفي المؤشرات 
 العامة.

تتعلق  خصائصأیّة طنیة وومتطلبات  یتوافق مع أیةبما مة بمرونة ووالقائمة المقدَّ  نماذجیجب استخدام جمیع ال
 ة.المعنیّ إصالح اإلدارة العامة/ القطاع استراتیجیة ب
 

 إلصالح اإلدارة العامة رات األداء في استراتیجیةلعرض مؤشّ  نموذج

خاصة بإصالح اإلدارة ستراتیجیة امؤشرات  عرضة إطار عمل إرشادي حول كیفیّ  نموذجھذا الیمثّل 
 الحتیاجات الخاصة بكل بلد.وفقًا ل نموذجیمكن تعدیل الوستراتیجیة. االالخاصة بوثیقة القطاع ضمن الالعامة/

ذات مؤشرات المستوى التشغیلي المعنیة بقیاس تنفیذ اإلجراءات واألنشطة على  نموذجمل ھذا التال یشو
(مثل البرامج أو المشاریع أو الخدمات أو أنواع التدخل األخرى) من خالل مخرجاتھا التي تم  الصلة

من ، لكن لیتضّمنھابسھولة  الجدول نموذجالیمكن تعدیل وتسلیمھا (المخرجات أو المنتج أو الخدمة). 
منطقي تقدیم یجعل القراءة معقدة. لھذا السبب، قد یكون من ال أنتقدیم كل شيء في جدول واحد شأن 

االستراتیجیة، بمعزل عن ب الخاصة وثیقةال ضمنمحّصلة مؤشرات األداء على مستوى التأثیر أو ال
إضافة إلى  الستراتیجیة.با الخاصةخطة العمل  تدرج ضمنالمخرجات، والتي ب الخاصةمؤشرات ال

 ذلك:

 األھداف العامة.الخاصة ب خاناتحذف العندھا  ن االستراتیجیة أھدافًا عامة، ینبغي تتضمّ  إن لم •

مزید  إضافة نبغي عندھاكانت االستراتیجیة تحتوي على أكثر من مستویین من األھداف، یإن  •
 حسب الحاجة. الخانات من

بوتیرة سنویة أو  ھدافأل تطلّعتكانت االستراتیجیة  ، في حالاألھدافأعمدة یمكن أیًضا تعدیل  •
 مختلفة.

وفقًا بشكل مختلف  خاصةمن األھداف العامة واألھداف الباإلضافة إلى ذلك، یمكن تسمیة كل  •
 د).في إطار تطویر اإلستراتیجیة الوطنیة (إن وجِ  واردد أو كما ھو لسیاق الوطني المحدّ ل
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ما یتعلق بكیفیة تقدیم المؤشرات التي حددتھا لتقییم أدائھا وقیاس  مختلفة في مقارباتى البلدان تتبنّ و
في قائمة منفصلة وشاملة، تجَمع ھذه المؤشرات في بعض األحیان فالتقدم المحرز مقابل أھدافھا المختلفة. 

في الحالة األخیرة، یوصى وف األھداف. یوصت إلى جانب، كّل واحدة على حدة غالبًا ما یشار إلیھا لكن
 التالي) ، لتسھیل قراءتھا. نموذجا بتلخیص جمیع المؤشرات بشكل منفصل في مكان واحد (كما في الأیضً 

 

یةاألساسقیمة ال الھدف/المؤشر الرقم  
 (سنة)

ھدف منتصف 
  المدة
 (سنة)

 ھدف نھایة السنة
 (سنة)

I. الھدف العام األّول  

 عنوان المؤّشر المرتبط بالھدف العام األّول .1
 

 القیمة القیمة القیمة

 عنوان المؤّشر المرتبط بالھدف العام األّول .2
 

 القیمة القیمة القیمة

I. i. الھدف الخاص األّول  

 القیمة القیمة القیمة عنوان المؤّشر المرتبط بالھدف الخاص األّول .3

 القیمة القیمة القیمة عنوان المؤّشر المرتبط بالھدف الخاص األّول .4

I. ii. الخاص الثاني الھدف   

 القیمة القیمة القیمة عنوان المؤّشر المرتبط بالھدف الخاص الثاني .5

 القیمة القیمة القیمة عنوان المؤّشر المرتبط بالھدف الخاص الثاني .6

II. الھدف العام الثاني 

 …    

 األھدافالربط بمثال على المؤشرات و

ھذا المثال ویتضّمن مرتبطة باألھداف.  خاصة بإصالح اإلدارة العامة مؤشراتعلى ما یلي مثال افتراضي  في
مستوى المخرجات المرتبطة ببعض على مستوى التأثیر، وكذلك مؤشرات على أیًضا مؤشرات  - توضیحیةألغراض  -

المرتبطة راء توضیح الروابط الوثیقة بین المؤشرات ومستوى الھدف أو اإلجلالمثال  ویھدف ھذااإلجراءات (واألنشطة). 
 .بھ

مستوى على المقابلة لھا مؤشرات الدة) والروابط بین اإلجراءات (واألنشطة المحدّ  إلى أنّ ھنا، تجدر اإلشارة و
مستوى  واحد على أنشطة منفصلة) سوى مؤشر اأحیانً بل وقد ال تتضمن عدة إجراءات (ف، یةالمخرجات قد ال تكون خطّ 

 . تّم تسلیمھما قد نتَج عن تنفیذھا أو لقیاس  المخرجات

  



 

4 
 

 

 المؤشر الھدف العام/ الھدف الخاص/النشاط 
المؤشر على مستوى التأثیر: نسبة المواطنین الذین یثقون  خلق إدارة عامة محورھا المواطن.  الھدف العام

 بمؤسسات اإلدارة العامة (%)

 تحسین جودة الخدمات وتقدیمھا الھدف العام األّول
 

المؤشر على مستوى المحّصلة: نسبة المواطنین الراضین 
 عن تقدیم الخدمات (%)

المؤشر على مستوى المحّصلة: نسبة الخدمات التي تلبّي 
 (%) الخاصة بتقدیم الخدماتمعاییر ال

مراجعة وإعادة تصمیم عملیة تقدیم الخدمة  اإلجراء األّول
الھویة، للخدمات ذات األولویة التالیة: وثائق 

 .ورخص القیادة، وشھادات المیالد

المؤشر على مستوى المخرجات: نسبة/عدد الخدمات 
 (#/%) العامة المعاد تصمیمھا 

المؤشر على مستوى المخرجات: نسبة/عدد الخدمات 
 (#/%) العامة المعاد تصمیمھا 

التوفیر /الماليوفیر المؤشر على مستوى المخرجات: : الت
 لمستخدمي الخدمة (یورو/ ساعات) في الوقت

 دلیل (كتالوج) وإعداددمج الخدمات العامة  اإلجراء الثاني
للخدمة العامة على المستویین المحلي 

 والمركزي

مستوى المخرجات: عدد الخدمات العامة على مؤشر ال
 یةز) التي تقدمھا اإلدارة العامة المحلیة والمركدمجة(الم
(#) 

النشاط  -
 األّول

خریطة طریق للخدمات العامة  إعداد
 المدمجة ووضع معاییر الدمج

 

النشاط  -
 الثاني

 خدمات العامةال دمج تطبیق خریطة طریق

النشاط  -
 الثالث

إعداد دلیل للخدمات المدمجة على المستویین 
 المحلي والمركزي

، على أساس منھجیة إطاریة تطویر واعتماد اإلجراء الثالث
 مستوى الجیدة، لقیاسممارسات الدولیة ال

ت، من أجل رضا المواطنین عن الخدما
 ل المؤسساتمن قبَ بشكل أكبر اعتمادھا 

نسبة المؤسسات التي  مستوى المخرجات:على مؤشر ال
 اعتمدت المنھجیة لقیاس مستوى رضا المواطنین (%)

تطویر واعتماد المواثیق اإلطاریة للمواطنین  اإلجراء الرابع
 بلدیاتالمعدَّة لل

نسبة البلدیات التي  مستوى المخرجات:على مؤشر ال
 اعتمدت ھذه المواثیق للمواطنین (%)

 

  بیانات مؤشر األداءلعرض  نموذج

 نموذجوھو في مختلف البلدان. )  SIGMA( سیغما  أدناه مثاًال یستند إلى عملعرض بیانات مؤشر األداء  نموذجیُعد 
 أنّ تظِھر التجربة  غیر أنّ  منھ. المعلوماتبعض حذف معلومات إضافیة أو  ھتضمیني ن الحرّیة فاحیث أّن للبلدإرشادي 

الذین و، المعَدَّةالبیانات للمؤشرات  یقدّمونجمیع من س ة لضمان أنّ ضروریّ  نموذججمیع المعلومات التي یغطیھا ھذا ال
 لتفاصیل الالزمة ألغراضھم.ا افةك یحصلون على، یة ذلكوكیف نمؤشر معیّ  عبرقیاسھ  یجريیرغبون في فھم ما 

ین  یساعدأن ر لكل مؤشّ  ھذه التفاصیل إعدادومن شأن  في تحدید الثغرات  حصاءاإلوالمسؤولین عن جمع البیانات أو المعدِّ
والتحدیات المحتملة، مما یساعد بدوره في ضمان توفیر المعلومات بشكل مستدام ومنتظم من خالل المؤشرات المتوخاة. 

من بالبیانات إلى تحدید اإلجراءات اإلضافیة التي یتعین اتخاذھا  ت المتعّلقةیؤدي إدراك وجود مثل ھذه التحدیاغالبًا ما و
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اإلدارة صالح الخاص بإ مراقبةل إلطار اإلدارة والایساھم في األداء الفعّ  ھووبالتالي ف، ضمان توافر البیانات الالزمةأجل 
 العامة ككل أو باإلصالح القطاعي.

المحّصلة تأثیر أو المستوى على لكل مؤشر  ،أدناه مماثًال للجدول ،جدوًال منفصًال بیانات المؤشر ضمن تتأن ي وینبغ
وال لیس من الضروري (لكن، القطاع. /ةإصالح اإلدارة العاملقیاس التقدم المحرز مقابل أھداف استراتیجیة  مخّصص

أن تكون ، بل ینبغي اإلجراءات واألنشطة على مستوى المخرجاتمثل ھذه الجداول التفصیلیة لقیاس إعداد ب) یوصى
 وبدیھیة من الطریقة التي تصاغ بھا اإلجراءات واألنشطة. مؤشرات المخرجات أكثر بساطة

 

  عنوان موجز للمؤشر

الرابط مع ھدف من أھداف 
استراتیجیة إصالح اإلدارة 

 العامة/القطاع
 

  تعریف المؤشر بشكل موجز 

  المزمع جمعھاالبیانات 

  مصدر البیانات

 ةالمسؤول اإلدارةالمؤسسة و
  عن جمع البیانات

  جمع البیانات وتیرة

  وتیرة نشر البیانات

  وصف موجز للمنھجیة

معلومات عن خط االتجاه 
یةقیمة األساسالو  

یةاألساسالقیمة  [السنة] خط االتجاه [السنة] خط االتجاه السنة  
 [السنة]

    القیمة

 معلومات عن القیم المستھدفة
 [السنة] الھدف [السنة] الھدف [السنة] الھدف السنة

مة المستھدفةالقی     

 

  بیانات مؤشر األداءعرض  أمثلة على

إصالح ستراتیجیة ال مراقبةتطویر إطار في  سیغما ھاالبلدان التي دعمت ھما من أرض الواقع اختبرتھمان ین التالییمثالإّن ال
ا على مبحیث یمكن تطبیق محتواھ ماتعمیمھغیر أنھ قد جرى . لھذا اإلطار المؤشر الداعم إعداد بیانات، والعامة اإلدارة

خالل قیمتھ من تحتَسب ا رً المثال األول مؤشّ  ظِھریو. كان بلد أيّ بإصالح اإلدارة العامة في االستراتیجیات ذات الصلة 
ال یلزم فیھ ھذا النوع من الحساب  امؤشرً  فیُظھر المثال الثانيأّما ا. دة مسبقً محدّ عة باستخدام صیغة لیة المجمَّ البیانات األوّ 
 قیمة المؤشر. حصول علىاإلضافي لل
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 مثال على عرض بیانات لمؤشر أداء مرتبط بإصالح اإلدارة العامة ( باستخدام صیغة محّددة)
 

 الفعلي نفاقواال الموافق علیھالرأسمالي  نفاقاإلالنسبة المئویة لالنحراف بین  عنوان موجز للمؤشر

الرابط مع ھدف من أھداف 
استراتیجیة إصالح اإلدارة 

 العامة/القطاع
 : تحسین عملیة تخطیط المیزانیة ونتائجھا3الھدف 

یوضح جودة وكما ھو مخطط وموافق علیھ. نفِّذ یقیس ھذا المؤشر ما إذا كان اإلنفاق الرأسمالي قد  تعریف المؤشر بشكل موجز 
 .عن المساعدة في تحدید المشكالت المتعلقة بالتنفیذ إلنفاق الرأسمالي، فضًال لخطیط عملیة الت

 البیانات المزمع جمعھا
 في المیزانیة السنویة [السنة]وارد كما ھو  المعتمد الرأسمالي نفاقإلاقیمة 

 [السنة] عامةوازنة الالموثائق في وارد كما ھو نفّذ الم الرأسمالي نفاقإلاقیمة 

 مصدر البیانات

 السنویة العامة قانون الموازنة

 البیان المالي الحكومي السنوي

URL: www ... ... com 

 ةالمسؤول اإلدارةالمؤسسة و
 العامة وزارة المالیة، دائرة الموازنة عن جمع البیانات

 سنوی�ا جمع البیانات وتیرة

 سنوی�ا وتیرة نشر البیانات

 للمنھجیةوصف موجز 

إدارة برنامج اإلنفاق  فعالیة وكذلكي الرأسمال لإلنفاقتخطیط عملیة الیقیس ھذا المؤشر فعالیة 
 .الرأسمالي والمشاریع المنفصلة

المؤشر الفرق بین المبلغ اإلجمالي للنفقات الرأسمالیة الخارجة، كما ھو موضح في ویمثّل ھذا 
، والمبلغ اإلجمالي للنفقات الرأسمالیة المخطط لھا الیةالمسنة الالبیانات المالیة الحكومیة في نھایة 

 و ،" تعني االنحرافD" ة. دفي قانون المیزانیة السنویة الذي اعتمده البرلمان لتلك السنة المحدّ 
"CE.االنفاق الرأسمالي " 

DCE القیمة اإلجمالیة لإلنفاق الرأسمالي الفعلي/ القیمة اإلجمالیة لإلنفاق الرأسمالي المخطط لھ  =
* 100 %-100% 

 

معلومات عن خط االتجاه 
یةقیمة األساسالو  

 [2016] خط األساس [2015] خط االتجاه [2014] خط االتجاه السنة

%9 القیمة  7%  7%  

معلومات عن القیم 
 المستھدفة

 [2022] الھدف [2020] الھدف [2018] الھدف السنة

%0 الفیمة المستھدفة  0%  0%  
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 )ستخدام صیغةامن دون مثال على عرض بیانات لمؤشر أداء مرتبط بإصالح اإلدارة العامة ( 

 مدى تطبیق نظام تقییم أداء الموظفین العمومیین وممارستھ عملی�ا عنوان موجز للمؤشر

أھداف الرابط مع ھدف من 
استراتیجیة إصالح اإلدارة 

 العامة/القطاع

: تنفیذ نظام مرتّبات عادل وشفاف للموظفین الحكومیین یستند 1، الھدف الخاص  1الھدف العام 
 ."إلى مبدأ "أجر متساو للعمل المتساوي

 مصدر البیانات
 تقریر المساءلة السنوي لوزارة اإلدارة العامة

URL: www ... ... com 

 ةالمسؤول اإلدارةو المؤسسة
 وزارة اإلدارة العامة، دائرة الخدمة المدنیة عن جمع البیانات

 وتیرة نشر البیانات
تجَمع البیانات السنویة من خالل اإلجراءات اإلداریة لوزارة اإلدارة العامة من أجل تقدیم مدخالت 

لتقریر المساءلة السنوي. ویجري جمع البیانات خالل الربع األول بعد نھایة العام. ویُنشر تقریر 
 com…..www.المساءلة على موقع الوزارة اإللكتروني: 

 وصف موجز للمنھجیة

) نظام 1تقییم وجود العناصر الثالثة التالیة:  عبرقیاسھ حیث یجري نوعي ھو مؤشر إّن ھذا ال
) تقییمات األداء العادیة باستخدام أدوات تقییم عادلة 2؛  الموظفین الحكومیینثابت لتقییم أداء 

 .لةفي الطعن في قرارات تقییم األداء غیر العاد الموظفین الحكومیین) حق 3وشفافة. 

ص لوجود تشریع أولي مطبق، وتخصّ تعطى نقطة واحدة قییم ثالث نقاط: ت لكل عنصرویُستخدم 
نقاط للعنصر الذي  3و  ،لتطبیقھ من خالل التشریعات الثانویة و/ أو التوجیھات ذات الصلة اننقطت

خمس حاالت من لبسیطة (بناًء على عینة عشوائیة  عیوبأو ب عیوب ون أیةدعملی�ا من یتم تطبیقھ 
 مؤسسات مركزیة مختلفة).
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 .على النحو المحدد في قانون الخدمة المدنیةلموظفین الحكومیین یتم تطبیق المؤشر ل

 

خط االتجاه معلومات عن 
یةقیمة األساسالو  

 [2016] خط األساس [2015] خط االتجاه [2014] خط االتجاه السنة
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