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 مقّدمة

 
القرار  يعنصاكما ل سیاسةواضعي الوفر لت يوھ ،سیاسةجزًءا أساسیًا من دورة وضع ال رفع التقاریرو المراقبةعملیة عد ت

تتیح المعلومات و. لھا وتنفیذ األنشطة المخطط سیاسةأھداف الإنجاز (أو عدمھ) في  تحقّقذي معلومات عن التقدم ال
التي تصحیحیة التدابیر الوكذلك تحدید  اإلصالح،ق عملیة یتحدید المشكالت التي تع الدوریة المراقبةالمقدمة في تقاریر 

مباشرة أداة بل ، لیست تمرینًا في ملء الخانات الفارغة رفع التقاریرو المراقبةعملیة فإن  ولذلكقد تكون ضروریة. 
إلى تفتقر ما غالبًا  تلك التقاریر في عدد من البلدان أن سیغما ي أجرتھذال المراقبةلإلدارة. أظھر تحلیل تقاریر وعملیة 

نتائج  ال علىعلى النسبة المئویة لإلجراءات المنفذة  بصورة أساسیةھي تركز فالالزمة ألداء دور أداة إدارة.  نوعیةلا
التي تتطلب اھتمام صانعي القرار واإلجراءات الالزمة  المشاكل تُبرزمستوى اإلجراءات التي تتم مراقبتھا، ونادراً ما 

 .لتحسین تنفیذ اإلصالح

 
تنفیذ أي إصالحات مخطط لھا، سواء كانت  ھادفة إلى مراقبةالتقاریر ال نوعیةھذه إطاًرا لتقییم قائمة المراجعة تحدد 

عتمد على العناصر الرئیسیة المنصوص علیھا في وھي تأو بأي مجال سیاسة آخر.  إصالح اإلدارة العاّمةمرتبطة ب
تم اختبار  لقد. "والتقییم رفع التقاریرو المراقبةأدوات وعنوانھ "، 5في الملحق مجموعة األدوات، وعلى وجھ التحدید 

 .راجعة في عدد من اإلدارات وأثبتت فعالیتھا في تحدید مواطن القوة والضعف في تقاریر المراقبة التي تم تحلیلھاقائمة الم
 

 حیثالمجاالت  لتعرف إلىعلى ا المراقبةتقاریر  نوعیةھو مساعدة المسؤولین عن صیاغة و/أو تقییم  مراجعةالغرض من قائمة ال
المسائل كأداة للتقییم الذاتي، لضمان أن جمیع  افي المقام األول استخدامھمنھا . والمقصود على نحو أكبر نوعیةیمكن تحسین ال

 یةھیكلالجنبًا إلى جنب مع  ایمكن استخدامھوقد تم النظر فیھا أثناء عملیة الصیاغة وأن التقریر جاھز لعنایة صناع القرار.  المھمة
(الجزء  ھذه، وھي أداة تم إعدادھا بالتوازي مع قائمة المراجعة محددةالتخطیط الوثائق تنفیذ  مراقبةتقاریر لمحتویات  ةالمشروح

ذات صلة تقاریر المراقبة الخاصة بھا وجعلھا  نوعیةالثاني من ھذا الملحق). توفر كلتا األداتین مساعدة عملیة لإلدارات لتحسین 
 .صانعي القرار أوثق بالنسبة إلى

 



 

 
 

 

   العاّمة نوعیةأسئلة ال

 
جمیع اإلجراءات والتدابیر  حولمحددة  إجابات، وما إذا كان یقدم االمعمول بھ ةالوطنیاألنظمة لتقریر المراقبة، أي ما إذا كان یتوافق مع إطار  ةعامال نوعیةتتناول ھذه المجموعة من األسئلة ال

 .دهما إذا كان یتضمن معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في إعداو، ظرللن اللقراءة وجذابً  المخطط لھا، وما إذا كان ھیكل التقریر یتضمن األجزاء الالزمة، وما إذا كان التقریر قابالً 
 

اإلجابة على  المراقبةجانب معین من تقریر  نوعیةسؤال لتقییم  الرقم
 1السؤال

 2شرح موجز للمعاییر

1. 
 المراقبةامتثال تقریر 

 لألنظمة المعمول بھا

) نوعیة(الحد األدنى من معاییر ال نوعیةمع متطلبات ال المراقبةھل یتوافق تقریر 
و/أو التوصیات على المستوى الوطني (إذا تم اعتماد  األنظمةالمنصوص علیھا في 

 )؟ألنظمةأي من ھذه ا

على  دةتطلبات المحدیھدف ھذا المعیار إلى تقییم ما إذا كانت الم نعم / ال
أثناء إعداد  احتُرمتتقاریر المراقبة قد  نوعیةلالمستوى الوطني 

باعھا حتى التقریر. إذا تم تحدید ھذه المتطلبات/ المعاییر، فینبغي ات
 لو كانت أقل تطلبًا من تلك المنصوص علیھا في مجموعة أدوات

إذا لم یتم تحدید ھذه المتطلبات/ المعاییر ، فینبغي التحقق سیغما. 
ھیئة تنسیق مركزیة مسؤولة عن التخطیط  قامتمما إذا 

 .المراقبةتقریر  نوعیةبالتحقق من االستراتیجي 

2. 
اتساق واكتمال تقریر 

 المراقبة

المنصوص اإلجراءات  تتعلق بالعدد عینھ منھل یقدم تقریر المراقبة معلومات 
 في وثیقة التخطیط ذات الصلة؟ علیھا

 یھدف ھذا المعیار إلى تقییم ما إذا كان التقریر ذا مصداقیة وكامالً  نعم / ال
 ما إذا كانت فیھمع ما تم تحدیده في وثیقة التخطیط، أو  اومتسقً 

بارھا تالعبًا محتمًال بالمعلومات أثناء عملیة تناقضات یمكن اعت
(وقیمھا األساسیة نفسھا ھل یقدم تقریر المراقبة معلومات عن مؤشرات األداء  .التقریر إعداد

 وقیمھا المستھدفة) على النحو المتوخى في وثیقة التخطیط ذات الصلة؟
 نعم / ال

على  نفسھا المالیة (المجامیع)ھل یقدم تقریر المراقبة معلومات عن المعلومات 
 النحو المتوخى في وثیقة التخطیط ذات الصلة؟

 نعم / ال

                                                
 سیغما صورة مالحظة أسفل العمود التالي. نصیحة علىتعلیقات أخرى تشرح جوانب معینة یمكن ویجب وضعھا  كل"نعم" أو "ال" فقط.  كتابة إجابةعلى الرغم من صعوبة تقدیم إجابة مباشرة في بعض األحیان، إال أنھ یجب   1

 ." في تقاریر المراقبةایً ئجز منفذھي تجنب استخدام مصطلح "
 
یوفر حالیًا شرًحا وھو . اأو سلبً  االسؤال إیجابً عن جابة اإلب ھذه لتقییم تقریر مراقبة معین، یمكن استخدام ھذا العمود إلدراج المالحظات المتعلقة باإلجابة الواردة في العمود السابق، أي لشرح سب المراجعةعند استخدام قائمة   2

 .موجًزا لكل معیار جودة
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مدعومة باألدلة ذات الصلة في التقریر  المراقبةھل البیانات المستخدمة في تقریر 
 أو من خالل توفیر مرجع في حاشیة سفلیة؟

 نعم / ال

3. 
 المراقبةتقریر  بنیة

تضمن تتقریر المراقبة  ت بنیةیھدف ھذا المعیار إلى تقییم ما إذا كان نعم / ال ؟اتنفیذیً  اتقریر المراقبة ملخصً  یتضمنھل 
في أي تقریر مراقبة  العثور علیھاالتي ینبغي  البنیویةأھم الوحدات 

البنیة فصول إضافیة، ومع ذلك، فإن  وجودنموذجي. یمكن 
 .المطلق الذي یجب تغطیتھتشكل الحد األدنى المذكورة ھنا 

 نعم / ال ؟إجمالیةھل یتضمن تقریر المراقبة نظرة 

لمحرز في كل ھدف من یشرح التقدم ا مستقالً  تقریر المراقبة فصالً  یتضمنھل 
 ؟سیاسةأھداف ال

 نعم / ال

الحدّ یشرح المعلومات المتعلقة بالمخاطر و مستقالً  تقریر المراقبة فصالً  یتضمنھل 
 في وثیقة التخطیط ذات الصلة)؟ ا علیھنصوصً (إذا كان ذلك م منھا

 نعم / ال

تنفیذ  وضعیوفر معلومات عن  اأو ملحقً مستقال�  فصالً  المراقبةتقریر  یتضمنھل 
 في وثیقة التخطیط ذات الصلة؟ المنصوص علیھكل إجراء على النحو 

 نعم / ال

4. 
قراءة تقریر سھولة 

 المراقبة

 ھل یستخدم، أي بصریًا راقبة معلومات بشكل مقروء ومفھومتقریر المھل یقدم 
ھیكلة واضحة للمعلومات (عناوین وعناوین فرعیة للفصول والفصول الفرعیة)، 

ھل ات والبیانات الكمیة، وئیبیانیة ومخططات لتقدیم اإلحصا ارسومً  وھل یتضمن
 نجازات؟دلیل على أھم اإلالة وبیانیة لتقدیم بصریستخدم معلومات ی

تقریر الذي تّم تقدیم  اإلجمالي شكلالیھدف ھذا المعیار إلى تقییم  نعم / ال
وما إذا كان من السھل قراءتھ من قبل أصحاب بھ، المراقبة 

 .المصلحة الداخلیین والخارجیین

 
  



5 
 

 محددةال النوعیةأسئلة 

 
 .تقریر المراقبة نوعیةتھدف مجموعة األسئلة ھذه إلى التحقق من مشكالت محددة متعلقة ب

 

اإلجابة على  المراقبةجوانب محددة من تقریر  نوعیةسؤال لتقییم  الرقم
 السؤال

  3شرح موجز للمعاییر

  لتقریر المراقبة بالملخص التنفیذياألسئلة المتعلقة 

یمكن استخدامھ لتزوید  المراقبةیعد الملخص التنفیذي جزًءا مھًما من تقریر  نعم / ال ؟اتنفیذیً  اتقریر المراقبة ملخصً  یتضمنھل  .1.1
لمعلومات عن ابموجز صانعي القرار أو ممثلي وسائل اإلعالم أو الجمھور 

 .الجوانب الرئیسیة المرتبطة بتنفیذ اإلصالحالمتعلقة ب

وثیقة التخطیط تنفیذ ب تتعلقھل یقدم الملخص التنفیذي معلومات إحصائیة أساسیة  .1.2
 للفترة المشمولة بالتقریر؟

یجب أن یشتمل الملخص التنفیذي على اإلحصائیات األساسیة حول تنفیذ وثیقة  نعم / ال
المخطط لھا التدابیر و(ب) إلجراءات التنفیذ (أ) اإلجمالي معدل الالتخطیط، أي 

المشمولة فترة العن ) لھ مطلقة من المجموع المخطط عدادنسب مئویة وأبشكل (
"منفذ جزئیًا"  تعبیر التقریر. تجدر اإلشارة إلى أنھ ال یمكن استخدام تقییمب

على جابة اإلألغراض إحصائیة، ألنھ مضلل. إذا تم استخدام ھذا التقییم ، فیجب 
 .""البـالسؤال 

ھل یوضح الملخص التنفیذي التقدم المحرز في تنفیذ وثیقة التخطیط باستخدام  .1.3
 النتائج ذات الصلة؟ -أداء مستوىمؤشرات 

یجب أن یقدم الملخص التنفیذي معلومات موجزة عن تنفیذ أھداف السیاسة  نعم / ال
، امن خالل استخدام مؤشرات األداء المحددة في وثیقة التخطیط. مثالی�  الموضوعة

) للقارئ حتى و ما توفر منھا(أ والمستھدفةینبغي توفیر القیم األساسیة والحالیة 
یتمكن من رؤیة التقدم المحرز. تقدم مؤشرات األداء تقییًما إحصائیًا لتنفیذ أھداف 

 .السیاسة الموضوعة

الذي حققتھ كل وھل یقدم الملخص التنفیذي معلومات عن التقدم المحرز في التنفیذ  .1.4
 ركة في اإلصالح؟امؤسسة مش

یجب أن یقدم الملخص التنفیذي معلومات موجزة عن كیفیة قیام كل مؤسسة من  نعم / ال
في وثیقة التخطیط كجزء  منھابتنفیذ اإلجراءات المتوقعة  المشاركةالمؤسسات 

 .من التقدم في التنفیذ

                                                
 .إیجابًا أو سلبًاالسؤال على جابة اإلب ھذه لتقییم تقریر مراقبة معین، یمكن استخدام ھذا العمود إلدراج المالحظات المتعلقة باإلجابة الواردة في العمود السابق، أي لشرح سب لمراجعةاعند تطبیق قائمة   3
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المالیة المتعلقة حول المعلومات  إجمالیةیجب أن یقدم الملخص التنفیذي بیانات  نعم / ال تمویل تنفیذ وثیقة التخطیط ذات الصلة؟ حولھل یقدم معلومات أساسیة  .1.5
التقریر في وثیقة المشمولة بلفترة ل لھا ، أي التكلفة المخططبتنفیذ اإلصالح

الدولي التمویل التمویل الوطني و التمییز بینالتخطیط والتكلفة الفعلیة. یجب 
المالیة المذكورة أعاله. إذا ظھرت جمیع المبالغ في ما یخص بشكل منفصل 

 .مصادر جدیدة للتمویل، فیجب تحدیدھا

ھل یصف الملخص التنفیذي التقدم المحرز من خالل اإلشارة إلى مجموعة من  .1.6
 اإلصالحات الرئیسیة ("قصص النجاح") المنفذة خالل الفترة المشمولة بالتقریر؟

، سیاسةصفھ لإلنجازات المتعلقة بأھداف ال، في ویجب أن یشیر الملخص التنفیذي نعم / ال
، ولیس كلھا) التي تم تنفیذھا بنجاح خالل الفترة ھاإلى اإلصالحات الرئیسیة (أھم

عند وصف قد ذُكرت مسبًقا ھذه اإلصالحات تكون ، االمشمولة بالتقریر. مثالیً 
أو التقدم المحرز في كل ھدف، ومع ذلك یمكن أیًضا تقدیمھا مع مؤشرات األداء 

، یتم أیًضا تضمین إشارة إلى رقم الصفحة حیث یمكن العثور ابشكل منفصل. مثالی� 
 .على مزید من المعلومات

معلومات الصفحتین، العموًما  ال یتعدىیجب أن یقدم الملخص التنفیذي، الذي  نعم / ال ھل یستخدم الرسوم البیانیة والجداول والصور لتوضیح اإلنجازات؟ .1.7
یوفر فرصة للقراء وصناع األمر ھذا . ظاھر بوضوح للنظرساسیة بشكل األ

الرئیسیة المتعلقة بتنفیذ اإلصالح  األرقام وا بسھولةھمكي یفالقرار الرئیسیین ل
أثناء  :عند الحاجة (على سبیل المثال ھذه المعلومات (تفسیر أو تقدیم) واستخدام

 ).واحدةمطبوعة شكل صفحة  علىاالجتماعات 

  المراقبةلتقریر  النظرة اإلجمالیةباألسئلة المتعلقة 

ما  المحرز في اإلجماليفصالً یوفر معلومات عن التقدم  المراقبةھل یتضمن تقریر  .2.1
 یتعلق بتنفیذ اإلصالح؟

األھمیة لمناقشة اإلصالح ككل ولیس  ةتنفیذ اإلصالح بالغحول  النظرة اإلجمالیة نعم / ال
 .كأجزاء منفصلة

معلومات حول التقدّم المحرز في إنجاز  النظرة اإلجمالیةھل یقدّم الفصل الخاص ب .2.2
 رؤیة ("الصورة الكبرى") المتعلقة باإلصالح؟

عامة حول ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في  بلمحة النظرة اإلجمالیةیجب أن تبدأ  نعم / ال
فقرتین زید عن یال  ما ، یجب أن یتم ذلك فيتحقیق الھدف العام لإلصالح. عادة

التأثیر  -العامة ومؤشرات مستوى النظرة، مع اإلشارة إلى بیان أو ثالث فقرات
 .على النحو المنصوص علیھ في وثیقة التخطیط

معلومات حول التقدم المحرز في التنفیذ  النظرة اإلجمالیةالمتعلق بھل یوفر الفصل  .2.3
 ؟سیاسةلكل ھدف من أھداف ال

 وضعجملتین) عن ال ال یتجاوزنًصا قصیًرا ( النظرة اإلجمالیة تقدّمیجب أن  نعم / ال
. من المھم للقارئ أن یفھم ما إذا سیاسةكل ھدف من أھداف الالخاص باإلنجاز 

، یتم أیًضا تضمین اإلشارة اعلى المسار الصحیح أم ال. مثالی� یسیر نجاز اإلكان 
 .من المعلومات حول كل ھدف إلى رقم الصفحة حیث یمكن العثور على مزید
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قد جمیع الھیئات ذات الصلة  أنینبغي وصف عملیة اإلعداد بإیجاز لضمان  نعم / ال عملیة إعداد التقریر؟معلومات حول  النظرة اإلجمالیةالمتعلق بھل یوفر الفصل  .2.4
 .التقدم المحرز حول ھاریرالرفع تقالفرصة  لھا شاركت وأتیحت

كیفیة التعامل مع مشاركة معلومات حول  النظرة اإلجمالیةالمتعلق بھل یوفر الفصل  .2.5
 ممثلي المجتمع المدني أثناء إعداد التقریر؟ وانخراط

عن عملیة  موجزةمعلومات  النظرة اإلجمالیةالمتعلق ب بغي أن یقدم الفصلین نعم / ال
إعداد تقریر المراقبة، مع التركیز على ما إذا كان ممثلو المجتمع المدني (بما في 

 التعلیقات علىووكیف تمت مشاركتھم، ) قد شاركوا خاصةال المؤسساتذلك 
تقاریر السابقة تقریر المراقبة الراھن والما إذا كان  یوضح. كما یجب أن ذلك

عنوان الإلى قود تجع حاشیة سفلیة امر نةمتضمّ على اإلنترنت (منشورة 
 .) ومتاحة للجمھورلكترونياإل

معلومات حول اإلصالحات الرئیسیة  النظرة اإلجمالیةالمتعلق بھل یتضمن الفصل  .2.6
 بُذلتالتي نفذت بنجاح ("قصص النجاح") كجزء من جھود اإلصالح الشاملة التي 

 خالل فترة المراقبة؟

دون اإلشارة ب ةالمحرز في تنفیذ اإلصالح غیر ممكن اإلجماليّ التقدم  إن مراجعة نعم / ال
أھداف  مقابلة ھذه النجاحات معإلى قصص النجاح الرئیسیة التي تحققت. یجب 

 سیاسةة إسھامھا في تحقیق أھداف الشرح لكیفی وتقدیمالموضوعة  سیاسةال
 .ةوضوعالم

حول المجاالت التي تحتاج  معلومات النظرة اإلجمالیةالمتعلق بھل یتضمن الفصل  .2.7
إلى تحسین التنفیذ، فضالً عن التحدیات الرئیسیة التي أدت إلى نتائج أسوأ من 

 المتوقع؟

 أثناء تنفیذ إجراءات اإلصالحبرزت التحدیات الرئیسیة التي النقاش الذي یوضح  نعم / ال
 تعمیمبغي وین .حول النجاح الكبیرالذي یكتسبھ النقاش من األھمیة عینھ القدر ھو ب

، إذا كانت مھمة بالنسبة لجمیع مجاالت اإلصالح، مع اإلشارة في تلك التحدیات
 .واجھت القدر األكبر من العراقیلالوقت نفسھ إلى األھداف التي 

ات جمیع كیبدینامی المتعلقةاالتجاھات  النظرة اإلجمالیةالمتعلق بالفصل ھل یناقش  .2.8
النتائج كما ھو مبین في وثیقة التخطیط لوصف  -مؤشرات األداء على مستوى

 النجاحات واإلخفاقات؟

 اتجاھاتمن خالل استخدام  سیاسةدم المحرز في تنفیذ أھداف الینبغي شرح التق نعم / ال
مؤشرات األداء. ھذه ھي الطریقة المعقولة الوحیدة لشرح ما إذا كان التغییر 

یحدث في الممارسة (على مستوى منھجي) أو أن تنفیذ إجراءات  المتوّخى
 .النتائج -اإلصالح ال یسھم في التغییر على مستوى

أثناء  للموازنة اإلجمالي للتطبیقشرًحا  النظرة اإلجمالیةالمتعلق بھل یتضمن الفصل  .2.9
 لموارد المالیة؟اإنفاق  -أو زیادة  –تراجع تنفیذ اإلصالح ، بما في ذلك 

، وبالتالي ینبغي لھذا الفصل مناقشة مالئمال یمكن تنفیذ أي إصالح بدون تمویل  نعم / ال
الجوانب الرئیسیة المرتبطة بتمویل اإلصالح، مع التركیز بشكل خاص على 

نقص التي لم یكن التقدم فیھا جیدًا كما ھو متوقع ، ال سیما بسبب  المسائل
 .المالئمةستثمارات اال

 ھیكلیاتمعلومات عن سیر عمل  النظرة اإلجمالیةالمتعلق بھل یتضمن الفصل  .2.10
 اإلدارة والتنسیق خالل الفترة المشمولة بالتقریر؟

تعد آلیة اإلدارة والتنسیق ضروریة إلدارة اإلصالح الناجح، لذلك من المھم أن  نعم / ال
ما ھي القضایا وتصف بإیجاز كیف عملت خالل الفترة المشمولة بالتقریر، 
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الرئیسیة التي نوقشت وما ھي القرارات التي اتخذت. من المھم اإلشارة أیًضا إلى 
 .ما إذا كانت القرارات المتخذة قد نفذت أم ال

 المراقبةمعلومات عن تنفیذ التوصیات الواردة في تقریر  النظرة اإلجمالیةشمل تھل  .2.11
 السابق؟

فھي أدوات إداریة تسمح  ،أن تُقرأ وتُفھم وتُنسى المراقبةال یُقصد من تقاریر  نعم / ال
إلصالح. لذلك من المھم أن یقدم تقریر إلجمالي لداء ااأللصانعي القرار بتحسین 

أیًضا معلومات حول ما إذا كانت القرارات المتخذة لتحسین تنفیذ  المراقبة
أّنھ یجب التفكیر في  ، أوا مااإلصالح قد تم تنفیذھا فعًال وما إذا كانت تحدث فرقً 

 .قرارات بدیلة لتحقیق النتائج المرجوة

النتائج مع القیم  -قائمة بجمیع مؤشرات مستوى النظرة اإلجمالیة تتضمنھل  .2.12
 التقریر؟المشمولة بلفترة لوالحالیة  والمستھدفةاألساسیة 

المزید من التغییرات المنھجیة  مراقبةالنتائج ضروریة ل -تعد مؤشرات مستوى نعم / ال
قائمة بجمیع  النظرة اإلجمالیة. یجب أن توفر على فترات متقطعةویجب تحلیلھا 

 .النتائج -مؤشرات مستوى

ال یقل أھمیة عن توفیر المعلومات النصیة حول التقدم  البصریةإن استخدام المواد  نعم / ال ستخدم الرسوم البیانیة والجداول والصور لتوضیح النص؟تھل  .2.13
 .الشامل المحرز

 المراقبةتقریر في  بتنفیذ أھداف السیاسةالخاصة جزاء األاألسئلة المتعلقة ب

صف التقدم المحرز في إطار ی مستقلعلى فصل (فصول)  المراقبةھل یحتوي تقریر  .3.1
 المحددة؟ سیاسةكل من أھداف ال

 من المھم وجودالمحرز في تنفیذ اإلصالح،  اإلجماليباإلضافة إلى تغطیة التقدم  نعم / ال
تعلیق منفصل على كل ھدف من أھداف السیاسة. یسمح ذلك بتوفیر تقییم فردي، 
وتحدید النجاح والتحدیات لكل ھدف، بما في ذلك على وجھ التحدید ذكر تحقیق 

 .ما یتعلق بمؤشرات األداء ة فيوضوعاألھداف الم

من الھدف للحفاظ  الغایة المتوخاةمن الضروري توفیر توضیح قصیر حول  نعم / ال شرح الغرض منھ؟توسیاسة  كلّ ھدف خلف حدد ھذه الفصول ھدفًا عاًما تھل  .3.2
 .تحقیق الھدف بعدعلى إطار السیاسة العامة والنتیجة المتوقعة 

تنفیذ إجراءات وتدابیر  ھل توفر ھذه الفصول معلومات إحصائیة أساسیة عن .3.3
 اإلصالح في إطار أھداف السیاسة المحددة؟

ات التنفیذ األساسیة حول ئییجب أن توفر فصول أھداف السیاسة المحددة إحصا نعم / ال
 .والنتائجالمخطط لھا إجراءات اإلصالح 

ھل توفر ھذه الفصول معلومات أساسیة عن تمویل تنفیذ إجراءات وتدابیر اإلصالح  .3.4
 في إطار أھداف السیاسة المحددة؟

صف تیجب أن توفر فصول ھدف السیاسة معلومات أساسیة متعلقة بالتمویل و نعم / ال
 .كل ھدف من أھداف السیاسةالخاص بالسیاق 

إلنجازات الرئیسیة في إطار كل ھدف باستخدام مؤشرات األداء ، لھل یوصف تقییم  .3.5
 الصلة؟بما في ذلك إظھار االتجاھات ذات 

األھداف المحددة الموضوع الرئیسي مقابلتھا بیجب أن تكون مؤشرات األداء و نعم / ال
للتحلیل، الستنتاج ما إذا كان ھدف السیاسة قد تحقق أم ال. یجب تقدیم ھذه 
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االتجاھات السابقة  تُظھرباستخدام الرسوم البیانیة والمخططات التي  المؤشرات
 .والحالیة وتوضح تطورھا بالنسبة لألھداف المحددة

ینبغي تسلیط الضوء على أھم قصص النجاح التي تحققت خالل الفترة المشمولة  نعم / ال ھل یتضمن التقریر قصص نجاح توضح التقدم المحرز في إطار كل ھدف؟ .3.6
إطار كل ھدف من أھداف استخدامھا لتوضیح التقدم المحرز في وبالتقریر، 

السیاسة وشرح كیف استفاد المستفیدون المستھدفون من اإلصالح من ھذه 
 .األھداف

الرئیسیة باإلضافة إلى قصص النجاح، ینبغي أن یناقش الفصل أیًضا التحدیات  نعم / ال المحددة لكل ھدف؟ الغایاتھل یتضمن التقریر إخفاقات في تحقیق  .3.7
محددة لكل ھدف معین ھذه التحدیات واإلخفاقات أن تكون  ویجبواإلخفاقات. 

 .وأن تتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة للتغلب علیھا

ھل یتم تقدیم استنتاجات رئیسیة حول التحدیات وتوصیات بالخطوات التالیة لكل ھدف  .3.8
 من أھداف السیاسة بناًء على التحلیل المقدم؟

یبحث أیًضا في المستقبل أن ، بل فقطالماضي  المراقبةمن المھم أال یناقش تقریر  نعم / ال
ویقدم توصیات محددة بوضوح تستطیع آلیة اإلدارة والتنسیق مناقشتھا والبت 

تحدید المؤسسة المسؤولة وفیھا. لذلك یجب صیاغة التوصیات بطریقة واضحة، 
 .لتنفیذھا ةواضح ةنھائی مھلةعن تنفیذ التوصیة وأیًضا تحدید 

ال یقل أھمیة عن توفیر المعلومات النصیة حول  البصریةإن استخدام المواد  نعم / ال ھل یستخدم الرسوم البیانیة والجداول والصور لتوضیح النص؟ .3.9
 .المحرز اإلجماليالتقدم 

  )تقریر المراقبة (إن وجدفي  دارة المخاطربإالجزء الخاص األسئلة المتعلقة ب

إذا تم تحدید المخاطر المرتبطة بتنفیذ اإلصالح في وثیقة التخطیط ذات الصلة،  نعم / ال لتقییم المخاطر؟ امخصصً  اتقریر المراقبة قسمً  یتضمنھل  .4.1
 .ص یناقش ھذه القضایا أیًضاافصل خعلى  المراقبةتقریر  یشتملفیجب أن 

، ینبغي تقدیم تقییم لما إذا كان قد تحقق خالل المحددةبالنسبة لكل من المخاطر  نعم / ال المخاطر قد تحققت أم ال؟لما إذا كانت ا تقییمً  المراقبةھل یقدم تقریر  .4.2
 .التقریرالمشمولة بفترة ال

خالل فترة المراقبة والنتائج  حد من المخاطرھل یناقش قسم تقییم المخاطر خطوات ال .4.3
 المحققة من خالل تنفیذھا؟

، ینبغي أن یكون ھناك تفسیر للخطوات تبالنسبة لكل من المخاطر التي تحقق نعم / ال
 .اآلثار السلبیة المرتبطة بھا للحد منالتي اتخذت 

، بل أیًضا فقطالمخاطر  للحد منمن المھم عدم تحدید الخطوات المتخذة  نعم / ال المخاطر؟ للحد منالخطوات التي یجب اتخاذھا في المستقبل  المراقبةھل یحدد تقریر  .4.4
عرض نتائج تلك الخطوات ووضع توصیات للمستقبل من أجل تسھیل معرفة 

 . صناع القرار بما یجب القیام بھ
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تقریر المراقبة  فيبأنشطة االتصاالت الجزء الخاص األسئلة المتعلقة ب   

یوفر معلومات حول أنشطة ص اخ قسمھل یحتوي تقریر المراقبة على فصل أو  .5.1
 بھا خالل فترة التقریر؟القیام االتصاالت الداخلیة والخارجیة التي تم 

اإلدارة. لذلك من المھم أن في جزء من أي تغییر (إصالح) التواصل ھو  نعم / ال
 تم تنفیذیوفر معلومات حول ما إذا  قسمعلى فصل أو  المراقبةیحتوي تقریر 

مع أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین  -وما نوعھا  –أنشطة اتصال 
 .المشاركین في إصالح معین

تقریر المراقبة  في تنفیذ إجراءات اإلصالحمراقبة بالجزء الخاص األسئلة المتعلقة ب   

ھل یحتوي تقریر المراقبة على فصل أو ملحق منفصل یقدم معلومات حول تنفیذ كل  .6.1
 خطة العمل؟ إجراء تتضمنھ

 وضعمن المھم أن یحتوي تقریر المراقبة على جزء مخصص یتم فیھ شرح  نعم / ال
ات ئی. ھذا ھو األساس لتوفیر بعض اإلحصالھا جمیع اإلجراءات المخطط

 .األساسیة

ھل یقدم تقریر المراقبة معلومات عن جمیع اإلجراءات في خطة العمل، حتى تلك  .6.2
 النھائیة للتنفیذ؟ المھل بلوغالتي لم یتم فیھا 

جمیع اإلجراءات أمر مھم لصناع القرار وضع كاملة على العامة النظرة ال نعم / ال
نھائیة  المرتبطة بمھل اإلجراءاتالتقدم المحرز في تنفیذ على فقط لالّطالع ال 

. اإلجراءات ذات المھل النھائیة القریبةا خالل فترة مراقبة معینة، ولكن أیضً 
بالمھل  لاللتزام بسرعةیسمح ذلك بتحدید اإلجراءات التي تتطلب بدء التنفیذ 

 .النھائیة المحددة ، بدالً من االنتظار لبدء التنفیذ حتى آخر لحظة

ھذه  توحي بأنّ " لتقییم تنفیذ اإلجراءات مضللة ألنھا منفّذ جزئی�اتعتبر حالة " نعم / ال المضللة؟حالة "منفّذ جزئی�ا" ھل یتجنب تقریر المراقبة استخدام  .6.3
یُنفّذ وفق " یعني "لم منفّذ جزئی�ا. في الواقع، "ال تزال قید التنفیذ اإلجراءات

تدابیر البوإرفاقھ على ھذا النحو  تصنیفھاإلطار الزمني المخطط لھ" ویجب 
إلغاء التنفیذ أو  أو ةجدید ةنھائی مھلةإما من خالل تحدید  -تصحیحیة المتخذة ال

لتجنب  ه الحالة، یتم استخدام ھذعلى حل آخر. في الممارسة العملیةاالتفاق 
إلى تخطیط إّما شارة اإلإظھار معدل تنفیذ إجمالي منخفض لوثائق التخطیط و

الجھد المستثمر في تنفیذ إلى غیاب غیر واقعي/ مفرط في الطموح أو 
 .اإلصالح
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