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 المقدمة

وثیقة خاص بمراقبة تنفیذ نموذجي  تقریرتمثل ھذه البنیة المشروحة للمحتویات قائمة غیر شاملة لمكونات 
 مراقبةكل تقریر ف ،ھماییة نفسالتصمیم والھیكل مراقبةكل تقاریر المن الضروري أن تتبع تخطیط محددة. لیس 

وفي كل مجال من مجاالت السیاسة. ومع ذلك، ا في كل بلد ھو ممكن واقعی�  مع مافرید من نوعھ وینبغي تكییفھ 
الخطوط العریضة لتقریر  حولللمناقشة بین الخبراء المسؤولین عن إعداد تقریر المراقبة  اتوفر ھذه الخطة أساسً 

 .المعلومات التي سیتم إدراجھا في كل فصل وكیف سیتم جمع المعلومات الالزمةحول ما كالمراقبة، 
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 )عادة عن صفحة واحدة (ال تزید صفحة العنوان
 

وما ھي الفترة الزمنیة لھا التقریر  عدّ بوضوح وثیقة التخطیط التي أُ  الذي یذكرعنوان تقریر المراقبة  •
 .التقریرالمشمولة ب

 .مراقبةالمؤسسة التي أعدت تقریر ال اسم •
 .الشھر والسنةتاریخ نشر التقریر ب •

 
للمؤسسة التي أعدت التقریر أو الھویة  البصریة: یجب أن تتضمن صفحة العنوان وبقیة التقریر الھویة مالحظة

الشعار كن ھناك ھویة بصریة محددة، فیجب استخدام تإذا لم و. كھذه ة لإلصالح، إذا تم اعتماد ھویةبصریال
 الحكومّي.

 
 )عن صفحة واحدةعادة زید ی(ال  مقدمةال/  تمھیدال

 
یصف ھو و ،من الوزیر المسؤول عن إصالح اإلدارة العامة كلمة/ المقدمة عبارة عن  تمھیدكون الیعادةً ما  •

 المتعلقةواألولویات على المستوى السیاسي باإلضافة إلى توفیر البیانات السیاسیة الرئیسیة اإلصالح سیاق 
 .باإلصالح

 
 )عن صفحة واحدة ال یزید عادة( جدول المحتویات

 
 .صفحات 10 یزید عنیتم إعداد جدول محتویات إذا كان التقریر  •
االرتباط التشعبي لتسھیل التنقل طریقة في جدول محتویات تقریر المراقبة ب عنوانیجب أن یتم ربط كل  •

 .على القراء داخل التقریر
 

 )عن صفحتین ال یزید عادة( ملخص تنفیذي
 

لمخططات والرسوم ل: یرجى مراعاة المستخدمین النھائیین للتقریر بجعل التقریر سھل القراءة. یمكن مالحظة
 .للتقریر اإلجماليل من الحجم یتقلالو توفیر المساحة) البصریةالبیانیة (وغیرھا من المواد 

 
 :ینبغي تقدیم معدل تنفیذ إجراءات اإلصالح •

تنفیذھا خالل الفترة المشمولة ل ُخّططإجراءات اإلصالح التي  مجموعنسبة مئویة من على شكل  −
 بالتقریر؛

خالل الفترة المشمولة تنفیذھا ل ُخّططإجراءات اإلصالح التي  مجموععدد مطلق لعلى شكل  −
 .بالتقریر

 
، فال ینبغي "ة"مستمر ةنھائی مھلةصالح تنص على : إذا كانت وثیقة التخطیط تتضمن إجراءات إمالحظة

 .إدراجھا في الحساب
 

 ):وثیقة التخطیط اینبغي تقدیم معدل تنفیذ النتائج (التدابیر، إذا نصت علیھ •

 ؛التخطیطفي وثیقة  المتوخاةالنتائج (التدابیر)  مجموعنسبة مئویة من على شكل  −

 .في وثیقة التخطیط المتوخاةلنتائج (التدابیر) مجموع امطلق ل على شكل عدد −

 
 .یتم احتساب ھذا الجزء وتقدیمھ ال)، تدابیروثیقة التخطیط نتائج (أو  تتوقع: إذا لم مالحظة

 
یجب أن تقدم المعلومات المتعلقة بمعدل تنفیذ إجراءات اإلصالح لكل ھدف محدد للسیاسة في وثیقة  •

 .بشكل واضح التخطیط التقدم المحرز لكل ھدف

 .مسؤولة مشاركة في تنفیذ اإلصالحمعلومات عن معدل تنفیذ إجراءات اإلصالح لكل مؤسسة  •
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 :تمویل تنفیذ اإلصالح للفترة المشمولة بالتقریرالمتعلقة بمعلومات الینبغي تقدیم  •
 بالعملة المحلیة؛ ةالمانحالجھات زنة الوطنیة المخطط لھا وتمویل واالم على شكل قیمة −

 .ات المانحة بالعملة المحلیةتمویل الجھمن و الوطنیة وازنةالمعلى شكل قیمة ما أُنفق (استُثمر) من  −

عدد محدود من أھم قصص النجاح (اإلصالحات المنفذة) التي تحققت خالل الفترة المشمولة  •
النتائج ذات الصلة لتقدیم دلیل على  -بالتقریر. ینبغي تقدیم ھذه المؤشرات مع مؤشرات مستوى

 .التقدم المحرز على مستوى السیاسات
 

 )عن سبع صفحاتعادة (ال تزید  اإلجمالیةالنظرة 
 

لمخططات والرسوم ل: یرجى مراعاة المستخدمین النھائیین للتقریر بجعل التقریر سھل القراءة. یمكن مالحظة
 .للتقریر اإلجماليل من الحجم یتقلالو توفیر المساحة) البصریةالبیانیة (وغیرھا من المواد 

 
لتقریر لمشمولة بافترة االلإلصالح الذي تم إحرازه خالل  اإلجماليیجب تقدیم فقرتین حول التقدم  •

ھنا قدَّم یجب أن تُ التأثیر.  -إلعطاء صورة أكبر لسیاق اإلصالح. ینبغي أن تدرج مؤشرات مستوى
 .معدل تنفیذ اإلجراءات والنتائج / التدابیرب المتعلّقة اإلجمالیةالبیانات أیًضا 

ر المراقبة، بما في ذلك تقدیم عرض للجدول الزمني لعملیة یجب تقدیم شرح موجز لعملیة إعداد تقری •
 .اإلعداد

على تحدید ما إذا كانت  التركیز. مراقبةمعلومات عن مشاركة المجتمع المدني أثناء إعداد تقریر ال •
دخالت أو تعلیقات على التقریر، وما إذا كان التقریر یستخدم المجتمع المدني قد قدمت مُ  منظمات

 .مواد أعدتھا منظمات المجتمع المدني أي معلومات من
 .تقدیم قصص النجاح الرئیسیة لإلصالح والرجوع إلى مؤشرات األداء ذات الصلة •
 .تقدیم التحدیات الرئیسیة لعملیة التنفیذ والرجوع إلى مؤشرات األداء ذات الصلة •
ریر لكل ھدف محدد بالتق المشمولةفترة الیجب توفیر معلومات حول تمویل تنفیذ اإلصالح خالل  •

توضح أیًضا حجم التمویل الوطني على أن لسیاسة باستخدام الرسوم البیانیة المقارنة (من أھداف ا
زیادة أو نقص وتمویل الجھات المانحة لكل ھدف من أھداف السیاسة) وشرح األسباب الكامنة وراء 

 .اإلنفاق
اإلدارة والتنسیق خالل الفترة المشمولة  ةیات آلیتقدیم معلومات موجزة عن اإلجراءات المتعلقة بھیكل •

 .أھم القرارات المتخذة لتحسین التنفیذ وإدراجبالتقریر، 
ات ئیإحصا ، تقدیمإن أمكنوالسابق.  مراقبةتقدیم معلومات عن تنفیذ التوصیات المحددة في تقریر ال •

ق وعدد التوصیات اإلدارة والتنسی ھیكلیاتعن عدد التوصیات التي تمت الموافقة علیھا من قِبل 
 .التي تم تنفیذھا بالفعل

 ، والقیم المخططیةاألساس القیمالنتائج (كقائمة)، وتحدید  -تقدیم معلومات عن جمیع مؤشرات مستوى •
 جملتین) عندال ال یتجاوزقصیر ( شرحتقدیم والقیم الحالیة للمؤشرات للفترة المشمولة بالتقریر.  لھا

 .لقیم المستھدفةل -أو ناقص  –زائد  إنجاز تحقیق
 
 

 )عن ثالث صفحات لكل ھدف محدد ال یزید عادة( سیاسةالمحّدد للھدف ال
 

لمخططات والرسوم ل: یرجى مراعاة المستخدمین النھائیین للتقریر بجعل التقریر سھل القراءة. یمكن مالحظة
 .للتقریر اإلجماليل من الحجم یتقلالو توفیر المساحة) البصریةالبیانیة (وغیرھا من المواد 

 
محدد للسیاسة كمقدمة لبیانات إضافیة الھدف اللسیاق حول غرض وخلفیة وفق اشرح موجز  تقدیم •

 .یجري عرضھا
 :لسیاسةمن أھداف اتقدیم معدل تنفیذ اإلجراءات في إطار ھدف محدد  •

فترة التنفیذھا خالل لإجراءات اإلصالح المخطط  مجموعنسبة مئویة من على شكل  ‒
 ؛لسیاسةمن أھداف االتقریر في إطار ھدف محدد المشمولة ب

المشمولة فترة التنفیذھا خالل لإجراءات اإلصالح المخطط مجموع مطلق ل على شكل عدد ‒
 .لسیاسةمن أھداف االتقریر في إطار ھدف محدد ب

 :لسیاسةمن أھداف افي إطار ھدف محدد  النتائجتقدیم معدل تنفیذ  •
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 في إطارالنتائج (التدابیر) المتوخاة في وثیقة التخطیط  مجموعنسبة مئویة من على شكل  ‒
 ؛لسیاسةمن أھداف اھدف محدد 

ھدف  في إطارلنتائج (التدابیر) المتوخاة في وثیقة التخطیط مجموع امطلق ل على شكل عدد ‒
 .لسیاسةمن أھداف ا محدد

الھدف تنفیذ  القیام بھا) خاللباإلنفاق (االستثمارات التي تّم المتعلقة المالیة معلومات الینبغي تقدیم  •
 :لسیاسةمن أھداف االمحدّد 

 بالعملة المحلیة؛ ةالمانحالجھات زنة الوطنیة المخطط لھا وتمویل واالم على شكل قیمة ‒
تمویل الجھات المانحة بالعملة من و الوطنیة وازنةالمعلى شكل قیمة ما أُنفق (استُثمر) من  ‒

 .المحلیة

صف اإلنجازات الرئیسیة في تنفیذ السیاسة المعینة عن طریق شرح اتجاھات مؤشرات األداء و •
 ؛والحالیة مستھدفةوال المتعلقة بالقیم األساسیّةالمحددة وإدراج البیانات 

ھدف السیاسة المعین باستخدام مؤشرات األداء التي واجھت صف تحدیات التنفیذ الرئیسیة و •
 .الحالیةوالمستھدفة و المتعلقة بالقیم األساسیّةت وإدراج البیاناالمحددة، 

النتائج  -اإلنجازات الرئیسیة وتحدیات التنفیذ باستخدام جمیع مؤشرات مستوىحول معلومات ال تقدیم: مالحظة
 .المحددة في وثیقة التخطیط

 
ھدف محدد تقدیم توصیات للخطوات التالیة (بما في ذلك اإلجراءات التصحیحیة، إذا لزم األمر) لكل  •

. یجب أن تشیر التوصیات بوضوح إلى المؤسسة المسؤولة تي تّم التعّرف إلیھابناًء على التحدیات ال
اإلدارة  ھیكلیاتنھائیة واضحة للتنفیذ. سیتم تقدیم ھذه التوصیات الحقًا إلى  مھالً عن تنفیذھا وتحدد 

 .والتنسیق ذات الصلة والتي سیتعین علیھا اتخاذ قرارات بشأن تنفیذھا أم ال
 

 )(ال تزید عادة عن صفحتین إدارة المخاطر
 

 .: ھذا القسم ضروري فقط إذا كانت وثیقة التخطیط تتضمن قسًما محددًا حول إدارة المخاطرمالحظة
 

لمخططات والرسوم ل: یرجى مراعاة المستخدمین النھائیین للتقریر بجعل التقریر سھل القراءة. یمكن مالحظة
 .للتقریر اإلجماليل من الحجم یتقلالو توفیر المساحة) البصریةالبیانیة (وغیرھا من المواد 

 .ق أم التحققد  التي تّم التعّرف إلیھاالمخاطر   منحول ما إذا كان كلّ موجزة م معلومات یقدت •
 .التي تّم التعّرف إلیھامن المخاطر  كلّ لحدّ من خطوات المتخذة لحول التقدیم معلومات موجزة  •
 .التي تّم التعّرف إلیھامن المخاطر في المستقبل  حدّ الخطوات لل -بإیجاز  –م یقدت •

 
، فیجب تقدیمھا جنبًا إلى جنب مع أي مخاطر جدیدةتعّرفت إلى : إذا كانت المؤسسات المسؤولة قد مالحظة

بھدف حدیثًا بشكل واضح  التعّرف إلیھا. یجب تصنیف المخاطر التي تم المطلوبة للحدّ من المخاطرخطوات ال
 .عن المخاطر المتصورة سابقًاتمییزھا 

 
 )(ال تزید عادة عن صفحة واحدةأنشطة االتصال 

 
لمخططات والرسوم ل: یرجى مراعاة المستخدمین النھائیین للتقریر بجعل التقریر سھل القراءة. یمكن مالحظة

 .للتقریر اإلجماليل من الحجم یتقلالو توفیر المساحة) البصریةالبیانیة (وغیرھا من المواد 
 

ووسائل  قنواتأّي المستھدف لشرح كیف (من خالل الداخلي ر ولجمھباتقدیم معلومات عن االتصال  •
واألدوار  والمحرزةر المستھدف باإلصالح وأھدافھ والنتائج المتوقعة واتصال) تم إخطار الجمھ

 .ون المسؤولوناموالموظفون العالمشاركة التي ینبغي أن تقوم بھا المؤسسات 
قنوات أّي المستھدف لشرح كیف (من خالل الخارجي ر ولجمھباتقدیم معلومات عن االتصال  •

 .والمحرزةر المستھدف باإلصالح وأھدافھ والنتائج المتوقعة وتم إخطار الجمھ ووسائل اتصال)
 

: في الحاالت التي یكون فیھا اإلصالح قد وضع خطة اتصال محددة، ینبغي أن یقدم تقریر المراقبة مالحظة
 .معلومات عن تنفیذھا وتحدید نجاحھا مقارنة باألھداف الموضوعة ومؤشرات األداء
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 (ال تزید عادة عن صفحة واحدة)الصفحة األخیرة 
  

بین المستند بوضوح لفصل لیتم استخدام الصفحة الختامیة كصفحة أخیرة من تقریر المراقبة  •
 .والمالحقالرئیسي 

 
  (یكون عادة بطول خطة العمل نفسھا)ملحق حول تنفیذ إجراءات اإلصالح 

 
متوخى في وثیقة  يالنھائیة للتنفیذ لكل إجراء إصالحقدیم معلومات عن حالة التنفیذ والنتیجة ت •

 .التخطیط ذات الصلة للفترة المشمولة بالتقریر
إدراج المعلومات المتعلقة فیھ مع عمود إضافي یتم عینھ خطة العمل  نموذجعادةً ما یستخدم الملحق  •

 .بتنفیذ كل إجراء
 .عادة بالتقریر ونشره كملف منفصل الملحقیجب إرفاق  •

 
 ملحق بالتوصیات 

 
یتضمن قائمة بجمیع اإلجراءات  ملحققد تقرر المؤسسة المسؤولة عن إعداد تقریر المراقبة إضافة  •

 ھیكلیاتھذا الملحق ألعضاء  یقدّم. التي تّم التعّرف إلیھاالموصى بھا لمواجھة تحدیات التنفیذ 
القرارات المقترحة ماھیة اإلداري والسیاسي) نظرة عامة حول  ینیالمستوعلى المراقبة والتنسیق (

 .نفذت أم ال تلك القرارات قدالتالي بمتابعة ما إذا كانت  مراقبةویسمح كذلك لمؤلفي تقریر ال
 

 الملحق 
 

قد تقدم المؤسسة المسؤولة عن إعداد تقریر المراقبة مزیدًا من المعلومات التي تراھا ذات صلة  •
كان منفصل. یجب مراعاة أھمیة المعلومات بعنایة عند تحدید ما إذا  ملحقلقارئ في لنسبة إلى ابا

 .إضافتھا یجب
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