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MDGs

ISSAI 12

الجزء األول
جدول أعمال األمم المتحدة 2030
ماهي أهداف التنمية المستدامة وما
هو جدول أعمال 2030؟

الجزء الثاني
األجهزة العليا للرقابة وأهداف
التنمية المستدامة
القيمة والفوائد لألجهزة العليا للرقابة
من االشتراك في أهداف التنمية
المستدامة؟
10

الجزء الثالث
تدقيق األداء لمدى الجاهزية
نموذج تدقيق الحكومة ككل

ما هو المختلف حول تدقيق اهداف
التنمية المستدامة؟

تدقيق أداء مدى الجاهزية القائم

خارطة الطريق للجهاز األعلى

على المعايير الدولية

للرقابة للمشاركة في أهداف التنمية
المستدامة

2030

2030
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

2016
IBP
2017
GAO

1

12

2030
SDGs

2030
2030

إطار عمل النتائج

الرؤية والمبادئ

المتابعة والمراجعة

وسائل التنفيذ

2030

2030

2015
2030

2030

 1متوفر علىhttps://sustainabledevelopment.un.org/post 2015/transformingourworld :
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IAEG-SDGs
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IV
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MDGs
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UNITAR 2016
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2002

2015


1992

Rio+20

2012

2013
2015
2030

2015

SDGs

2016

2030

2030

2

على سبيل المثال ،حسب تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة 2015

(  ،)http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdfانخفاض

المعدل العالمي لوفيات األمهات بنسبة  %45وانخفاض عدوى فيروس نقص المناعة بحوالي  1.4مليون حالة وانخفاض وفيات األطفال تحت  5سنوات

بنسبة  %50تقريبا.

16

17
169
http://www.sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

1

http://www.sustainabledevelopment.un.org/

17

2030

2030

2

الرؤية
والمبادئ
ينعكسان في
االعالم
اطار عمل
نتائج أهداف
التنمية
المستدامة
الشراكة
العالمية
وسائل
التنفيذ()MOIs

المتابعة
والمراجعة

المصدر :معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ()2016

2030
82

17

700 67

2016
3

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Develo
pment%20web.pdf
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2030

2014

3

4 100 69

BPK 2016,8
I
II
III
4

20

4

2016

21

1
 أهداف التنمية المستدامة هي تعاون عالمي :أهداف التنمية المستدامة عالمية وتنطبق على كل الدول.
وتم االتفاق عليها كنتيجة للمفاوضات الشاملة والتي تمت المشاركة فيها دوليا ً والتي ضمت الدول ذات
الدخل المتوسط وذات الدخل المنخفض .وأهداف التنمية المستدامة كلية ومتوازنة ومترابطة – وهي
تغطي الحد من الفقر وعدم المساواة واالستدامة والنمو االقتصادي مع خلق الوظائف.
 أهداف التنمية المستدامة متأصلة في معايير حقوق االنسان :لكي تكون التنمية شاملة وعادلة ،ولكي ال
يتخلف عنا أحد ،يجب أن تكون التنمية المستدامة موجودة في مبادئ ومعايير حقوق االنسان .لقد فشلت
األهداف اإلنمائية لأللفية في معالجة األنماط النظامية للتفرقة وانتهاك الحقوق والتي تجعل الكثير من
األفراد يعيشون في الفقر.
 أهداف التنمية المستدامة شاملة :هنالك سبعة من غايات أهداف التنمية المستدامة تشير بوضوح
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وسته أهداف تشير إلى األفراد الذين هم في حالة ضعف ،واثنين يشيران إلى
عدم التفرقة بين البشر ،وسبعة عالميين .إن عدم المساواة ال يتم قياسها فقط من ناحية النمو ،ولكن أيضا
من ناحية ضمان أن من هم أكثر ضعفا وأولئك المستبعدين يمكنهم ممارسه حقوقهم اإلنسانية.
 ل لقطاع الخاص دور ليقوم به :القطاع الخاص أكثر انخراطا في أهداف التنمية المستدامة من األهداف
االنمائية
(

لأللفية

وذلك

من

المبادرات

خالل

مثل

الميثاق

)http://www.unglobalcompact.org/

العالمي
وتأثير

لألمم

المتحدة
2030

(. ) http://www.impact2030.com/
 أهداف التنمية المستدامة تقدم الفرض إلشراك كل أصحاب المصلحة :يزيد جدول األعمال الشامل من
احتمالية زيادة مؤشرات إطار العمل لزيادة الفرص لإلجراءات المحلية والشراكات .وينعكس االلتزام
بشراكات تعاونية قوية من خالل مختلف األهداف ،وخصوصا الهدف السابع عشر والذي يركز على
أساليب التنفيذ والشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
المصدر :حسب  ،BPK 2016ص .10

22

2030

2030

59
(1 70

2030

1

70

23

5
الخطوة األولى
تصميم أهداف عالمية حسب الظروف

سـ ـ ـ ــياسي

الخطوة الثانية
وضع أهداف وسطية

فـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي

الخطوة الثالثة
ترجمة األهداف إلى سياسية
الخطوة الرابعة
دعم التكلفة والميزانية الموازية
المصدر :معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ()2016

2030
1 70
4.7
1.4

8.8

 4منظور حقوق اإلنسان ينقصه اإلشارة الصريحة له في األهداف اإلنمائية لأللفية ،والتي ال تركز على عدم المساواة والشمولية .األهداف اإلنمائية لأللفية
تركز على الحصول على الخدمات أكثر من تركيزها جودة وإتاحة وكفاية الخدمات .وعالوة على ذلك ،فإن الحقوق المدنية والسياسة قد غابت عن
األهداف اإلنمائية لأللفية حيث تم اعتبارها مجاال ينقصه أدوات القياس الجيدة.

24

2
قامت كل من فنلندا وفرنسا وألمانيا والنرويج وساموا بتسليط الضوء على الطريقة القائمة على
حقوق االنسان ،وذلك في المراجعات الوطنية التطوعية ( )VNRللمنتدى السياسي رفيع المستوى
 .)HLPF( 2016وعلى وجه الخصوص ،فإن فنلندا قد حددت حقوق االنسان كهدف رئيسي وأيضا
مكنت األفراد والمؤسسات من تعزيز حقوق اإلنسان وضمان أن التعاون اإلنمائي غير تمييزي.
المصدر :نتيجة المراجعات الوطنية التطوعية ( VNRإدارة األمم المتحدة للشئون االقتصادية واالجتماعية).

2030

16.7

11.3

1 70 72
6

 5قدم العديد من مجموعات أصحاب المصلحة مدخالت في التشاور من خالل العديد من القنوات .قامت المجموعات األساسية وأصحاب المصلحة
اآلخرين بتقديم إسهاماتهم أثناء مفاوضات مجموعات العمل المفتوحة في  2014-2013وفي المفاوضات النهائية في  .2015وقدم العديد من
المجموعات والمواطنين وعلى نطاق أوسع آرائهم أثناء مناقشات ما قبل  2015في الفترة ( )2015- 2012وذلك تحت قيادة األمين العام والتي تضمنت
ابتكار "مسح لعالمي".

25

8

1 70

3
إن ضمان عدم تخلف أحد عن الركب هو الموضوع األساسي للمنتدى السياسي رفيع المستوى
( .2016 )HLPFوفي مراجعاتهم الوطنية التطوعية ،ذكرت الدول أنها تقوم بمجهودات شاملة –
متضمنة مجهودات قانونية وسياسية وبرامج وتصديق على المعاهدات الدولية – لتقليل الفقر والقضاء
على التمييز ،وتعزيز المساواة من ناحية العرق أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو الدين .وذكرت بعض
الدول اإلجراءات المتخذة لمعالجة مجموعات معينة ،وقد أخذت بعض الدول هذا المبدأ كركيزة
الستراتيجيتها للتعاون مع الدول األخرى .وعلى سبيل المثال:
 فإن دستور إستونيا يمنع التمييز على أساس الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو األصول
أو الدين أو اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى أو الممتلكات أو الوضع االجتماعي أو على
خلفية أخرى.
 تبنت مدغشقر سياسة وطنية للحماية المجتمعية واتخذت إجراءات لدعم المجموعات الضعيفة.
 يقوم البنك المركزي في مصر بتنفيذ مبادرة لدعم صغار المقاولين ورجال األعمال من خالل
خط ائتمان ذو فائدة منخفضة.
 في النرويج ،يقوم تجمع السكان األصليين (نصف البرلمان) باالشتراك في المتابعة والمراجعة
لجدول أعمال  2030من خالل الحوار مع الوزراء واتباع آليات التشاور الرسمية.
 بدأت جمهورية كوريا قانون إطار العمل حول المساواة الجنسية ( )2015والذي يقوي
سياسات المساواة بين الجنسين مثل تنفيذ نظام الحصص في الوظائف اإلدارية.
المصدر :نتيجة المراجعات الوطنية التطوعية ( VNRإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية).

 6قامت األهداف اإلنمائية لأللفية بقياس معدالت الفقر ولكنها فشلت في تحديد عدم المساواة في الدخل.

26

2030
1 70 55 18 5

6.5
11.3
11.6

2030

27

2030
UNDG








2030

UNDP 2015

28

2030

6

2015 UNDP

2030

29

UNDP 2015

UNDP2015
4
في جمهورية الدومينيكان يهدف تكوين اللجنة رفيعة المستوى للتنمية المستدامة بين المؤسسات إلى
ضمان مشاركة كل القطاعات وتقديم مدخالت حول التحديات التي يواجهونها.
ويتضمن األعضاء وزارات وقطاع خاص وممثلين عن المجتمع المدني يشاركون في األبعاد
االقتصادية واالجتماعية والبيئية لجدول األعمال .وتضم اللجنة المجلس الوطني لكبار السن
والمجلس الوطني لفيروس نقص المناعة  /االيدز الذين ال يلقيا االهتمام السياسي الكافي من الدولة.
المصدر :مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  )2016( UNDPحكايات التنفيذ للدولة ودعم األمم المتحدة.

2030

2030

30

2030

2030

2016
3 2

2017

 7على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى " 2016توحيد االلتزامات العالمية واإلقليمية والوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ( 14يوليو
http://www.unitar.org/getting-our-act-together )2016

31

2015

NDP
2015

2030

OECD
7
جداول األعمال النشطة إلجراءات التنمية المستدامة المتعلقة بـ  146غاية على األقل من غايات أهداف التنمية المستدامة – %80

 8هذا القسم واألقسام التالية يعتمدون على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )2015( UNDPووحدات التدريب المتعلقة به.

32

6

2030

2018 2013
2013
33

2030

8

2016
(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10756Full%20report%20Mexico%20%20HLPF%202016%20FINAL.pdf)

2030

34

2015
2030
2015

2015

2015 DSD
5
بعض الدروس األساسية المستفادة حول تكامل سياسة التنمية المستدامة هي:






تفعيل الرؤية طويلة األجل مع التخطيط قصير األجل واألهداف الذكية وأولويات كل
قطاع.
التحول من التركيز على الظروف إلى بناء القدرات.
خلق أساس معياري للذهاب إلى أبعد من االلتزامات التطوعية.
تبني وضع السياسة القطاعية وعدم تجاوزها.
إعادة عمل إطار االستراتيجيات المتكاملة مثل أدوات االتصال بغرض توضيح الفائدة
العامة على القطاعات والمساعدة في حشد الدعم.

المصدر :قسم اإلدارة العامة وإدارة التطوير .DPADM 2015

35






 9وصف اآلليات يعتمد على األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة ووحدات التدريب المتعلقة بها.

36

9

9

(2016) (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10611Finland_VNR.pdf)
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 10العرض المرئي في يناير  2016حول "تنفيذ جدول أعمال  :2030التقييم المتكامل السريع ألهداف التنمية المستدامة"https://undg.org/wp- .
content/uploads/2016/06/RIA_presentat ion-18.03.2016.pptx

38





RIA

T 21 21
2030

6
 قامت كل من مدغشقر والمكسيك باستخدام أداة التقييم المتكامل السريع لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي .RIA
 في الفلبين دعم نموذج  T21واعداد الرؤية طويلة األجل ( )LTVأوبسيون ناتن.
 استراتيجية توجو للنمو المتسارع وتعزيز العمالة ،واستراتيجيتها للتنمية المستدامة
والبرنامج الوطني لبناء القدرات وتحديث الدولة قد تم تحليلهم باستخدام إطار عمل تحليلي
للتنمية المستدامة الموضوع من قبل جامعة كيوبيك والمعهد الفرانكفوني للتنمية المستدامة.
المصدر :نتيجة تقرير المراجعة التطوعية ( 2016قسم اإلدارة العامة وإدارة التنمية باألمم المتحدة).

2030

2016

11

http://www.millennium-institute.org/integrated_planning/tools/T21 /

39

DPADM
)2016
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 12وصف اآلليات يعتمد على األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة ووحدات التدريب المتعلقة بها.

40

10

2016
(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21388Colombia_PPT%20NVR%2020%20J
ULIO.pdf) and VNR Synthesis report (UNDESA 2017).
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7
تعكس الميزانية الوطنية لعام  2016لسيراليون كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بالتوازي
مع األركان الثمانية الخاصة بالرفاهية وكل فئة من فئات الصرف من الميزانية .وقد كان بيان الميزانية
قادرا على تحديد الجهات الفاعلة ومسؤوليتهم عن اعداد التقارير حول أهداف التنمية المستدامة داخل
الوزارات الحكومية واإلدارات والوكاالت المتنافسة حول الموارد وتصنيفها تحت عناوين الصرف
المتعددة .وتنوي الدولة أيضا إعداد خطة استثمار وطنية ألهداف التنمية المستدامة يتم استخالصها
من تقييم معتمد على تكلفة االحتياجات.
المصدر :تعهد .2016

ICESDF 2014

2016

45

2016

EITI
AAAA

2016

2015

2015

46

8
 قام وزير المالية في الهند باتخاذ عدة خطوات بإعطاء الطابع المؤسسي للموازنة بين الجنسين
 :2005 -2004إعداد الوحدات األساسية للموازنة بين الجنسين في حوالي  56وزارة وإدارة
وأيضا في بعض الواليات وإنشاء البعثة الوطنية لتمكين المرأة ( )NMEWبرئاسة رئيس
الوزراء والقيام بمبادرات بناء القدرات برعاية وزارة تنمية المرأة والطفل ( )MWCDوإعداد
بيانات الموازنة بين الجنسين (.)GBS
 إن غياب آلية مؤسسية لمراجعة توزيع الموارد من ناحية الجنس يحدد هدف تعميم منظور
الجنس .والتدقيق العام للبرامج والخطط المطبقة من قبل الحكومات من منظور الجنس يعتبر
أساسي لفهم وتقييم طبيعة المخصصات وعمليات المصروفات العامة والكفاءة والتنفيذ
والفعالية.
 يقوم معهد السياسة المالية ( )FPIوبدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة ،بتنفيذ مشروع لتعميم
الموازنة بين الجنسين في ممارسات التدقيق الحالية من خالل وضع إجراءات لتدقيق الموازنة
بين الجنسين والتي يمكن توظيفها من قبل المدققين لتتبع الثغرات بين السياسات وتنفيذها،
وأيضا قياس ومراقبة المخرجات والنتائج المتعلقة بجودة الموازنة بين الجنسين .وسيكون لدى
المدققين الداخليين والخارجيين مفهوم أفضل للثغرات الجنسية واألدوات المرتبطة بها مثل
 GAMsبغرض دعم التنفيذين في ضمان التماسك الرأسي واألفقي والزمني عبر تداخالت
المساواة بين الجنسين.
المصدر  :معهد السياسة المالية (.)2015

2030
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47

1 70 RES

2016

15 684 70

2016

2030

2030
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9
 مفوض كندا للبيئة والتنمية المقيم في مكتب مدقق عام كندا (. (2015OGA
 مفوض األجيال المستقبلية في ويلز والذي تم تعيينه مؤخرا حسب قانون ويلز "رفاهية
األجيال المستقبلية في ويلز".
 كانت المجر رائدة في عملية إيجاد وظيفة أمين المظالم لألجيال القادمة (مجلس
المستقبل العالمي .)2007
المصدر :مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية .)2016( UNDG
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(684 70

684 70

77

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E

13

http://www.un.org/esa/ffd/ffd-follow-up/inter-agency-task-force.html

14

 أسئلة وأجوبة حول المراجعات الوطنية التطوعية المتوفرة على15
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9765Q%20and%20A%20for%20HLPF%20National%20
reviews%202016.pdf

51

87

2030

684 70

HLPF

10

 عام  ،2016شاركت  22دولة في الجولة األولى للمراجعات الوطنية التطوعية وهي:
الصين ،كولومبيا ،مصر ،استونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،ألمانيا ،جمهورية كوريا،
مدغشقر ،المكسيك ،مونتينيجرو ،المغرب ،النرويج ،الفلبين ،ساموا ،سيرالنكا ،سويسرا،
توجو ،تركيا ،أوغندا ،وفنزويال.
 عام  ،2017ستقوم  40دولة بتقديم مراجعات وطنية تطوعية في المنتدى السياسي الرفيع
المستوى  HLPFوهي  :أفغانستان  ،االرجنتين  ،أذربيجان  ،بنجالديش  ،روسيا البيضاء
 ،بلجيكيا  ،البرازيل  ،بنين  ،بتسوانا  ،بيليز  ،شيلي  ،كوستاريكا  ،قبرص  ،جمهورية
التشيك  ،الدنمارك  ،السلفادور  ،أثيوبيا  ،جواتيماال  ،هندوراس  ،الهند  ،إندونيسيا  ،ايران
 ،إيطاليا  ،اليابان  ،األردن  ،كينيا  ،لوكسمبورغ  ،ماليزيا  ،المالديف ،موناكو  ،النيبال ،
هولندا ،نيجيريا  ،بنما  ،بيرو  ،البرتغال  ،قطر  ،سلوفينيا  ،السويد  ،تايالند  ،أورجواي
 ،و زمبابواي.
 عام  ،2018تطوعت دولتين لتقديم المراجعات الوطنية التطوعية وهم إيرلندا وسنغافورا.
التقارير

المكتوبة

والملخصات

التنفيذية

للمراجعات

. http://www.sustainabledevelopment.un.org./hlpf

Ibid.16
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الوطنية
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14

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/do 2016
cuments/10647estonia.pdf)

IAEG-SDGs
2016

http://unstats.un.or/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-SDGs-Rev1-E.pdf  موجود على17

56

GA

ECOSOC

IAEG-SDGs

2030

IAEG-SDGs
2016

2016








3.3
4.6
12.2 8.4
2016
 18تتضمن القائمة  230مؤشر حيث تم التوصل إلى اتفاق عام حولهم .وإجمالي عدد المؤشرات المدرجة في مقترح المؤشرات النهائي هو  241مؤشر.
وحيث أن  9مؤشرات متكررة تحث اثنين أو ثالثة من الغايات ،فإن الرقم اإلجمالي الفعلي للمؤشرات الفردية في القائمة هو .230

57

11







هناك ثغرات كبيرة في وفرة البيانات (كولومبيا ،مصر ،استونيا ،فنلندا ،فرنسا ،المكسيك،
المغرب ،الفلبين ،ساموا ،أوغندا ،فنزويال).
تجميع بيانات إضافية يقتضي موارد كبيرة (إستونيا ،فنلندا ومونتجومري).
المؤشرات المقترحة ال تعكس بالضرورة األوضاع الوطنية (جمهورية كوريا ،ساموا،
أوغندا).
الشك في قائمة المؤشرات ذاتها ،وعدم كفاية البيانات الوصفية وغياب إجراءات تدفق
البيانات (تركيا).
صعوبة مراقبة الكثير من أهداف وغايات التنمية المستدامة على أساس المؤشرات
المختارة فقط ،وأن المؤشرات ال تكشف وبوضوح الروابط بين التنفيذ واآلثار على
مختلف األهداف والغايات (فنلندا).

المصدر :نتيجة المراجعة الوطنية التطوعية ( 2016إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية).
IAEG
2016


2016

81


2016

57

88

2016

http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-19
04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023 -09-16.pdf and
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/enbplus208num18e.pdf
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-

http://www.unstats.un.org/sdgs/metadta/

(http://www.unstats.un.org/sdgs/indictors/database/ )
-

-

2017
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43
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2030

15

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/do

2016

cuments/10611Finland_VNR.pdf).
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2030
2015

2
2016

2030
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12
تعتبر القدرة اإلحصائية المحدودة هي التحديات األساسية لمراقبة جدول أعمال  2030وأهداف
التنمية المستدامة .وتشير القدرة اإلحصائية إلى قدرة الدولة على تجميع وتحليل ونشر بيانات
ذات جودة عالية عن السكان واالقتصاد.
يحتفظ البنك الدولي بقاعدة بيانات حول القدرات اإلحصائية ،والتي تقدم المعلومات حول النظم
اإلحصائية للدول النامية .وباإلضافة إلى مؤشر القدرات اإلحصائية (وهو حساب مركب يقيم
قدرة النظام االحصائي للدولة بناء على إطار عمل تشخيصي يقيم المجاالت التالية :المنهجية،
م صادر البيانات ،التكرار ،مدى المالئمة) ،فإن قاعدة البيانات تسهل تقييم القدرات اإلحصائية
للدول .ويمكن الدخول على قاعدة البيانات من خالل:
. http://www.datatopics.worldbank.org/statiscalcapacity/HA.ine.aspx

DPADAM 2016

17.18

62

2016

2016

13
تعتبر خارطة الطريق ألهداف التنمية المستدامة في دول المحيط الهادي بمثابة مبادرة تهدف إلى
وضع الخطوط العريضة للخطوات الخاصة باألولويات اإلقليمية والمؤشرات .وهي تعتمد على
الخبرة في أهداف التنمية المستدامة حيث ساعدت الرقابة اإلقليمية في التغلب على بعض معوقات
تتبع التقدم من قبل دول منفردة في إقليم المحيط الهادي.
المصدر :نتيجة المراجعة الوطنية التطوعية( – 2016 ،إدارة األمم المتحدة للشئون االقتصادية واالجتماعية .)2017
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جدول  .2إطار عمل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مختلف المستويات
المستوى
إطار العمل

العالمي

للمؤشرات

وضعت من قبل
المجموعة

الهدف  /المجال
تم تصميمه لمراقبة التقدم على المستوى العالمي.

تشتمل على
 -تشكل نواة جميع

المشتركة من

يستخدم لإلبالغ في تقرير تقدم أهداف التنمية المستدامة

المؤشرات األخرى

الخبراء

السنوي.

 -تشتمل على عناصر

والوكاالت

يتوقع أن يتم دمج معظمه ضمن إطار عمل المؤشرات

التصنيف

الوطنية من أجل السماح إلمكانية عمل مقارنة أكبر.

 -التركيز على المجموعات

على المستوى الوطني (مثال ،المؤشرات المتعلقة

 -معالجة قضايا عدم

بالمحيطات).

المساواة

المنظمات

يتم متابعة المؤشرات المتعلقة بالموضوعات حول العالم،

 -مؤشرات إضافية ،وفي

الدولية والخبراء

وغالبا ما تتضمن المدخالت وعمليات القياس والتي

بعض الحاالت مؤشرات

وبالنسبة لبعض المؤشرات فإنه من الصعب متابعة التقدم الخاصة

المؤشرات
المتعلقة

بالموضوعات

تعتبر مكمالت مفيدة للمؤشرات الرسمية.

مختلفة حول جميع العناصر
التي تمت تغطيتها من قبل
المؤشرات العالمية.
 -المؤشرات التي لها عالقة

فقط بالمستوى الوطني
المؤشرات
اإلقليمية

المؤشرات

المستوى
اإلقليمي

يمكن أن تعكس الخصائص اإلقليمية ،وتدعم التعلم
المتبادل ،وتعزز المساءلة المشتركة بالنسبة إلى

 معظم المؤشرات العالمية -مؤشرات إضافية

التحديات اإلقليمية والموارد.
جميع الدول

الوطنية

هي جوهر عملية مراقبة أهداف التنمية المستدامة،

 -معظم المؤشرات العالمية

ويعتمد عليها إطار العمل العالمي ،ويجب أن يتم

 -مؤشرات إضافية ،وفي

مواءمتها مع المعايير الدولية ،وأن تعكس الخصائص

بعض الحاالت مؤشرات

الوطنية.

مختلفة عن التي على

المستوى العالمي (ومن
ضمنها بعض المؤشرات

المؤشرات

المستوى دون

دون الوطنية الوطني

المتعلقة بالموضوعات)
يمكن أن تعكس خصائص المستوى المحلي وتعتمد على

 -المؤشرات الوطنية

فيه معظم التنفيذ.

مصادر بيانات مبتكرة

مصادر بيانات مبتكرة .على مستوى هام حيث يحدث
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 -مؤشرات إضافية باستخدام

الجزء الثاني :األجهزة العليا للرقابة وأهداف التنمية المستدامة
بعد وصف جدول أعمال  2030في الجزء األول ،يقوم هذا الجزء بمناقشة العالقة ما بين األجهزة العليا للرقابة
وأهداف التنمية المستدامة ،وإن قضية "كيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة المشاركة في أهداف التنمية المستدامة؟"
هي السؤال الرئيسي الذي يتم مناقشته في هذا الجزء وذلك من خالل األقسام التالية.
القيم والفوائد لمشاركة
األجهزة العليا للرقابة العليا
للرقابة في أهداف التنمية
المستدامة

ما هو الشيء المختلف في
تدقيق أهداف التنمية
المستدامة؟

خارطة الطريق لجهاز
الرقابة األعلى للمشاركة في
أهداف التنمية المستدامة

شكل  – 16إطار عمل اإلدارة االستراتيجية للجهاز األعلى للرقابة

65

القيم والفوائد لمشاركة األجهزة العليا للرقابة في أهداف التنمية المستدامة
إن السؤال "لماذا ثمة وجود لألجهزة العليا للرقابة؟" تتم اإلجابة عليه بشكل رئيسي في تعبير المعيار الدولي
 – ISSAI12إن األجهزة العليا للرقابة موجودة من أجل أن تساهم بالقيم والفوائد للمواطنين ،وعندما ننظر في
جدول أعمال  2030نالحظ أنه يرسم رؤية مقنعة وشاملة لعالم يتمتع فيه المواطنون بحياة أفضل ،وقد وقعت
جميع الدول من أجل هذه األهداف والتي هي متكاملة وعالمية وغير قابلة للتجزئة ،وتغطي هذه األهداف
مجتمعة مجال التدقيق الخاص بالجهاز األعلى للرقابة بأكمله ،وعلى هذا النحو فإن مشاركة الجهاز األعلى
للرقابة في أهداف التنمية المستدامة وتقديم القيم والفوائد للمواطنين ليسا بالضرورة عمليتين مختلفتين ،ويقوم
إطار عمل اإلدارة االستراتيجية الخاص بمبادرة اإلنتوساي للتنمية بإبراز هذه العالقة (شكل  ،)16فإنه يبين
كيف أن مساهمة الجهاز األعلى للرقابة تقوم بالتأثير على وضع أهداف التنمية المستدامة.
كما يسلط الضوء على كيف أن نتائج الجهاز األعلى للرقابة – والتي ال تقتصر فقط على األداء وااللتزام ونتائج
التدقيق المالية ،بل تتعلق بالشفافية والمساءلة والموثوقية الخاصة بالجهاز – تقود إلى مساهمة الجهاز بالقيم
والفوائد.
كما يبين المخطط كيف أن الجهاز األعلى للرقابة يحتاج إلى مخرجات ذات جودة عالية فيما يتعلق باإلبالغ
عن أدائه الخاص – اإلبالغ عن عمل التدقيق الخاص به وذلك من أجل تسهيل النتائج ،ومن الجدير بالذكر
أن األجهزة العليا للرقابة تمارس الرقابة من خالل العمل الذي تقوم به في كل مجاالت التدقيق الثالثة :التدقيق
المالي وتدقيق األداء وتدقيق االلتزام ،كما يعني ذلك أن األجهزة العليا للرقابة تساهم في وضع أهداف التنمية
المستدامة وذلك من خالل التدقيق عالي الجودة (وفق المعايير الدولية  )ISSAIsفي جميع مجاالت التدقيق
الثالث ،وبناء على ذلك ،فبينما تقوم أهداف التنمية المستدامة بتوفير "ماذا" أو المواضيع الخاصة بعمل التدقيق
لألجهزة العليا للرقابة ،تقوم المعايير الدولية  ISSAIsبتوفير "كيف" أو المنهجية والمعايير التي يجب أن يتم
العمل من خاللها.
ومن أجل تقديم هذه القيمة ،يحتاج الجهاز األعلى للرقابة إلى القدرة فيما يتعلق بإطار مؤسسي مناسب ومتين،
واألنظمة التنظيمية ،وموظفين متخصصين ،وقيادة فعالة ،وبيئة مالئمة.
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تقوم ق اررات الجمعية العمومية لألمم المتحدة أ  ،)2011( 209/66و أ  ،)2014( 228/69و أ 327/69
( )2015بتشجيع الدول األعضاء على النظر في تعزيز وتبني الكفاءة ،والمساءلة ،والفعالية ،والشفافية الخاصة
باإلدارات والمؤسسات العامة وذلك من خالل تقوية األجهزة العليا للرقابة ،فإن األجهزة العليا للرقابة تمتلك دو ار
أساسيا في تنفيذ البرامج من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وكما ذكر أعاله ،فإن المنتدى السياسي
الرفيع المستوى ( )HLPFوالذي يركز على "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب " أيضا شدد على أهمية الدور
الذي تقوم به األجهزة العليا للرقابة والتي تشمل مهمتهم جميع المؤسسات الحكومية على كل المستويات.

من خالل رؤية المعيار الدولي  – ISSAI 12النتائج
إن المبادئ المحددة في المعيار الدولي  ISSAI 12مبنية على خطة عمل شبيهة بجدول أعمال .2030
فالمعيار الدولي  ISSAI 12مبني على التطلع األساسي المتمثل في إحداث الفارق في حياة الناس (المواطنين)
وتحسين معيشتهم.
إن معظم األجهزة العليا للرقابة تعمل وفق مهام ونماذج مختلفة ،ولكن أهداف ومبادئ المعيار الدولي ISSAI
 12تهدف إلى تمكين األجهزة العليا للرقابة من السعي نحو ونقل وتعزيز القيم والفوائد التي يستطيعون إحضارها
لتحقيق كفاءة عالية ،ومساءلة ،وفعالية ،وإدارة عامة ذات شفافية ،وتحقيق أهداف التنمية الوطنية واألولويات
باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
إن دور األجهزة العليا للرقابة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تم وصفه من قبل األهداف الثالثة للمعيار
الدولي  ISSAI 12ومبادئهم األساسية ،ويقدم الشكل ( )17نظرة عامة حول المعيار الدولي .ISSAI 12
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الشكل رقم  :17نظرة عامة على المعيار الدولي ISSAI 12

الهدف األول :تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة الخاصة بالجهات الحكومية والقطاع العام
يعتبر ذلك دو ار هاما لألجهزة العليا للرقابة ،ويعتبر عامال مشجعا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية واألولويات
باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة ،ويعني ذلك أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،من الضروري
أن يكون هنالك مؤسسات قوية ،وسياسات وقوانين فعالة ،وأنظمة متينة ،وكذلك عمليات ثابتة لتطوير وتنفيذ
ومراقبة واإلبالغ عن البرامج التي تم تنفيذها والنتائج التي تم تحقيقها.
تحتوي المؤسسات القوية على هيكل حوكمة مع الو ازرات واإلدارات والوكاالت التي لديها تكليفات وأدوار إلجراء
أدوار وظ يفية وقطاعية من أجل رفاهية المواطنين ،وتتعلق القوانين والسياسات الفعالة بالتشريعات األساسية
والسياسات المتبعة والتي تحدد األدوار والمهام الخاصة بالو ازرات واإلدارات والوكاالت ،كما توفر االتجاهات
المتعلقة بالسياسات والقوانين الخاصة بها .إن وجود نظام متين هو أمر ضروري من أجل وضع القوانين
والسياسات في حيز التنفيذ باإلضافة إلى وضع ضوابط قوية واستراتيجيات فعالة إلدارة المخاطر.
إنه من المهم جدا أن تعمل الو ازرات واإلدارات والوكاالت المسؤولة عن إدارة البرامج الخاصة بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة وفق مصالح المواطنين ،وذلك من خالل تعزيز الكفاءة والمساءلة والفاعلية والشفافية والنزاهة
في تلك المؤسسات ،وفيما يلي المبادئ المقترحة في المعيار الدولي  ISSAI 12تحت هدف "تعزيز المساءلة
والشفافية والنزاهة في الجهات الحكومية والقطاع العام":
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 حماية استقاللية األجهزة العليا للرقابة.
 إجراء التدقيقات لضمان أن تكون الجهات الحكومية والقطاع العام موضع مساءلة حول إشرافها على
واستخدامها للموارد العامة.
 تمكين المسؤولين عن الحوكمة في القطاع العام من أداء مهامهم استجابة لنتائج التدقيق والتوصيات
وكذلك تمكينهم من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.
 اإلبالغ عن نتائج التدقيق ،وبذلك تمكين العامة من مسائلة الجهات الحكومية والقطاع العام.
إنه من الضروري أن تسعى األجهزة العليا للرقابة إلى حماية استقالليتها ،ويرجع سبب ذلك إلى أن األجهزة
العليا للرقابة قد تشارك في لجان حكومية ،أو ندوات أو مجموعات عمل تهدف إلى إعداد أو تنسيق أو
مراقبة أو تنفيذ برامج من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ولكن إذا اكتشف الجهاز األعلى للرقابة
شيئا يتطلب اإلبالغ عنه ،فيجب أن يكون ح ار في تحديد محتوى التقرير مع التركيز على ضمان المسائلة
والشفافية للحكومة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
يجب على األجهزة العليا للرقابة ضمان أن التدقيق على برامج أهداف التنمية المستدامة هو ضمن مهامها،
وبالنظر إلى أن تنفيذ البرامج من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب جهدا عالميا مع العديد من
أصحاب المصلحة ،كما يتوقع أن يزيد االهتمام بتقارير التدقيق المتعلقة بذلك ،ويجب على األجهزة العليا
للرقابة توصيل التقارير ونتائج التدقيق بشكل فعال .بالتالي ،قد تحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى إنشاء
وتطوير عالقات مهنية مع أصحاب المصلحة الرئيسين ،ووضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل ،وتطوير دليل
إعداد التقارير حول كيفية كتابة تقرير إقليمي كما هو موضح أعاله.
إن تقرير التدقيق ال يعتبر نهاية العملية ،فالبد من إيجاد آلية للمتابعة وخاصة باعتبار أن أهداف التنمية
المستدامة هدفا بعيد المدى وال يمكن الشعور بتأثيره إال بعد مرور عدة سنوات ،وتحتاج الدولة إلى مراقبة
واإلبالغ عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وإن دور األجهزة العليا للرقابة في متابعة توصيات التدقيق
سيساعد في ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل متابعة العمل الذي قامت به الوكاالت
المسؤولة لمعالجة توصيات التدقيق.
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وننصح األجهزة العليا للرقابة أن يكون لديها استراتيجية للتواصل وذلك من أجل تسهيل الوصول إلى تقارير
التدقيق الخاصة بها والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وذلك من خالل استخدام عدة أدوات للتواصل،
وخاصة بالنظر إلى اتساع نطاق أصحاب المصلحة وتنوعهم ووجود اهتمام عالمي في تحقيق هذه األهداف
العالمية.
الهدف الثاني :إظهار األهمية المستمرة إلى المواطنين والبرلمان وأصحاب المصلحة
يمكن إظهار هذا الدور من خالل القيام بالتدقيق المالي أو تدقيق االلتزام أو تدقيق األداء ،واإلبالغ عن
نتائج التدقيق التي تهم المواطنين وأصحاب المصلحة.
ومن المهم أن تشارك األجهزة العليا للرقابة في مساعدة الو ازرات واإلدارات والوكاالت في تطوير عملياتهم
وكيفية مراقبتهم وإبالغهم عن أهداف التنمية المستدامة .ويمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تقوم بذلك من
خالل توفير توصيات تدقيق عملية ومفيدة ،وكذلك من خالل إصدار تقارير شاملة وتضم رسائل هامة
للقطاع العام وأصحاب المصلحة على نحو أوسع محليا وإقليميا وعالميا.
وفيما يلي المبادئ المقترحة في المعيار الدولي  ISSAI 12تحت هدف " إظهار األهمية المستمرة إلى
المواطنين والبرلمان وأصحاب المصلحة":
 التجاوب مع البيئات المتغيرة والمخاطر الناشئة
 التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة
 أن تكون مصد ار موثوقا للتبصر المستقل والموضوعي لدعم التغيير المفيد في القطاع العام
إن بعض األساليب لألجهزة العليا للرقابة لكي تستمر مهمة بالنسبة المواطنين وأصحاب المصلحة هي أن
تتجاوب مع البيئات المتغيرة والمخاطر الناشئة ،وأن تكون كذلك على دراية بأهداف التنمية المستدامة ،وأن
تفهم كيفية تكامل األهداف ضمن تخطيط إطار العمل للدولة ،باإلضافة إلى فهم هيكل الحوكمة والبرامج
المقترحة وأي مخصصات موارد معتمدة ذات صلة .ومن أجل إحداث التأثير وأداء دورها الحيوي ،قد تحتاج
األجهزة العليا للرقابة النظر في تعميم أهداف التنمية المستدامة من خالل تخطيطها االستراتيجي وعمليات
تخطيط التدقيق السنوية ،وبالنظر إلى طبيعة أهداف التنمية المستدامة ،قد تحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى
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النظر في طريقة تدقيق تساعد في فحص الصالت والعالقات بين العمل المنجز من قبل الجهات الحكومية
المختلفة والبرامج.
إن تدقيق الموضوع المعني بأهداف التنمية المستدامة يتضمن إشراك عدد أكبر من أصحاب المصلحة في
عملية التدقيق واألخذ بعين االعتبار مصادر جديدة للبيانات واألدلة ،ومن المهم جدا أن تدرك األجهزة العليا
للرقابة المعلومات والبيانات الخاصة باإلعالم المتوفرة في عدة مواقع مثل التويتر ،وبث ( ،)RSSوالفيسبوك،
ومواقع أخرى تتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
وباإلضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة ضمن الدولة ،تستطيع األجهزة العليا للرقابة أن تتعاون مع اإلنتوساي،
واألمم المتحدة ،وأي جهات أخرى إقليمية ،أو مهنية أو متعددة األطراف تعمل وفق أهداف التنمية المستدامة.
إن ذلك لن يعزز فقط مشاركتهم في تدقيق أهداف التنمية المستدامة بل سوف يعطيهم صوتا على المستوى
المحلي واإلقليمي والدولي فيما يتعلق بمشاركتهم في أهداف التنمية المستدامة.
الهدف الثالث :أن تكون مؤسسة نموذجية يحتذى بها
فيما يلي المبادئ المقترحة في المعيار الدولي  ISSAI 12من أجل أن تصبح األجهزة العليا للرقابة مؤسسات
نموذجية يحتذى بها:
 ضمان شفافية ومساءلة األجهزة العليا للرقابة
 ضمان اإلدارة الرشيدة لألجهزة العليا للرقابة
 االمتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالجهاز األعلى للرقابة
 بذل الجهد نحو تحقيق امتياز وجودة الخدمة
 بناء الكفاءات من خالل التشجيع على التعلم وتبادل المعرفة
يجب على األجهزة العليا للرقابة أن تزاول ما تنصح به وأن تكون ذات شفافية ومساءلة أثناء القيام بمهامها،
كما يجب إدارة عمليات األجهزة العليا للرقابة باقتصاد وفعالية وكفاءة وحسب القوانين واللوائح المعمول بها،
ويتم نشر هذه األمور علنا كما تراه مناسبا.
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فعلى سبيل المثال ،تستطيع األجهزة العليا للرقابة أن تعزز عملياتها وأن يتم تقييمها بشكل مستقل وذلك لضمان
أن يكون لديها ضوابط داخلية وممارسات إدارية صحيحة من أجل تسليم التدقيق الخاص بأهداف التنمية
المستدامة .وبالنظر إلى العدد الكبير من أصحاب المصلحة المهتمين بأهداف التنمية المستدامة ،يقوم هيكل
الحوكمة الرشيدة بتوفير ضمان إيجابي لمصداقية الجهاز األعلى للرقابة وآلياته والتي تقوم بعمل نتائج التدقيق
وتقاريره.
هنالك العديد من المخاطر التي يواجهها المدققون عند القيام بالتدقيق ،وبشكل خاص فيما يتعلق بأهداف التنمية
المستدامة ،فإنه هنالك العديد من الوكاالت والمنظمات التي تشترك في التعامل مع األموال ،ولذلك ،إنه من
الضروري على األجهزة العليا للرقابة اتباع قواعد السلوك المهني خالل عمليات التدقيق على أهداف التنمية
المستدامة وأن تقوم بتعزيز هذه القواعد بشكل مستمر وأن يتم تضمينها في منهجية التدقيق.
يجب على األجهزة العليا للرقابة أن تقوم بالتركيز باستمرار على بذل الجهد نحو تحقيق امتياز وجودة الخدمة
بغض النظر عما إذا كانت تقوم بالتدقيق على أهداف التنمية المستدامة أو أي موضوع إقليمي أو عالمي آخر.
وقد يعني ذلك ضمان أن جميع موظفي الجهاز يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافيتين حول موضوع أهداف التنمية
المستدامة ويستطيعون إجراء التدقيق حسب المعايير المطبقة.
ويتضمن ذلك حاجة األجهزة العليا للرقابة إلى آليات مناسبة للتنمية المهنية لموظفيها ومديريها .ولدى األجهزة
العليا للرقابة فرص كثيرة على المستوى المحلي واإلقليمي من خالل مناطق اإلنتوساي ،وعلى المستوى العالمي
من خالل برامج اإلنتوساي وبرامج مبادرة اإلنتوساي للتنمية .إن التقديم المقترح حول إطار عمل الكفاءة التابع
لإلنتوساي وبرنامج االعتماد التجريبي للمدققين يعتبران خطوة كبيرة نحو المهنية.
كما تحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى وجود آليات مستقلة لضمان الجودة من أجل أعمال التدقيق وذلك لضمان
جودة المخرجات.
ومن خالل إشرافها ومهامها الرقابية ،سوف تلعب األجهزة العليا للرقابة دو ار أساسيا في ضمان حوكمة مسؤولة
وفعالة من اجل التنمية المستدامة .وتعتبر أهداف التنمية المستدامة مجموعة شاملة من األهداف ،وتقوم األجهزة
العليا للرقابة بالفعل بالتدقيق على مواضيع عديدة متعلقة بأهداف التنمية المستدامة ،ولكن ،من أجل التدقيق
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بشكل خاص على مدى الجاهزية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .إنه من الضروري أن نأخذ بعين االعتبار
الفوارق بين التدقيق على التنفيذ والتدقيق على مواضيع متعلقة بأهداف التنمية المستدامة ،وكما ذكرنا في الجزء
األول ،فإن أهداف التنمية المستدامة لديها مبادئ للتنفيذ ،وإن هذه المبادئ هي الملكية الوطنية ،والشمولية،
والتكامل ،وأن تكون مبنية على حقوق اإلنسان ،وشاملة وتشاركية ،وال يتم ترك أحد .وإنه من الضروري تطوير
نموذج تدقيق محدد من أجل التعامل مع الحيثيات والتعقيدات المتعلقة بالتدقيق على مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف
التنمية المستدامة ،وسيتم شرح نموذج التدقيق المقترح في هذا الدليل الحقا في الجزء الثالث.
ما هو الشيء المختلف في تدقيق أهداف التنمية المستدامة؟
في الجزء السابق قمنا بمناقشة أسباب حاجة األجهزة العليا للرقابة إلى االشتراك مع أهداف التنمية المستدامة،
أما السؤال التالي الذي تجب اإلجابة عليه هو" ،هل التدقيق على أهداف التنمية المستدامة هو تدقيق اعتيادي
أم أنها تحتاج إلى أسلوب مختلف؟" ،ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال نود أن نلفت انتباهكم إلى المبادئ
الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المذكورة أعاله .ويتضمن ذلك أنه عندما تقوم األجهزة العليا للرقابة
بالبدء بالتدقيق على مدى الجاهزية وبعد ذلك تدقيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الحقا ،فإنها تحتاج إلى
النظر إلى المدى الذي تم خالله اتباع هذه المبادئ .ولقد سعينا إلى إد ارج بعض التعقيدات التي يمكن أن
يتضمنها ذلك بالنسبة إلى األجهزة العليا للرقابة.
إشراك عدد أكبر من أصحاب المصلحة في عملية التدقيق – عند النظر إلى الشمولية والمشاركة وإشراك
الجميع ،قد يحتاج الجهاز األعلى للرقابة إلى النظر إلى ما هو أبعد من اآلليات التقليدية لجمع األدلة ،وإلى
استشارة مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة خالل عملية التدقيق.
التركيز على الشمولية – ستحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى توسيع فعالية األسئلة التقليدية من أجل السؤال عن
اعتبارات متعلقة بالعدالة والمساواة وكيفية الحصول عليهما.
النظر في أوجه الترابط – أحد المبادئ األساسية األخرى ألهداف التنمية المستدامة هو أنها متكاملة وتقوم
بالتوازن بين ثالثة أبعاد (اقتصادية ،اجتماعية ،بيئية) ،ويتضمن ذلك أن أي تدقيق على تنفيذ أحد أهداف أو
غايات التنمية المستدامة سوف يتطلب النظر في أوجه الترابط بينه وبين األهداف والغايات األخرى .وإن النظر
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في أوجه الترابط هذه بغرض التعليق على النتيجة النهائية يتطلب طريقة تساعد الجهاز األعلى للرقابة على
فحص قضايا تتعلق بأوجه الترابط وحدودها ،وذلك بالمقارنة مع النظر في البرامج والمشاريع والوكاالت بمعزل
عن بعضها البعض ،وإن طريقة الحكومة ككل والتي سيتم وصفها في الجزء التالي من هذا الدليل يمكن أن
تكون أحد الطرق الفعالة التي يمكن أن تستخدمها األجهزة العليا للرقابة في تدقيق أهداف التنمية المستدامة.
معلومات تدقيق األداء – إن أهداف التنمية المستدامة ما هي إال نتائج إطار عمل ،وبالتالي فإن تعريف نظام
األداء ،وتجميع البيانات حول المؤشرات ،وإعداد التقارير حول تلك البيانات يحمل أهمية كبرى من أجل تنفيذ
جدول أعمال  .2030فعندما تقوم األجهزة العليا للرقابة بالتدقيق على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ستحتاج
إلى النظر في معلومات األداء وتطور القدرات والطرق لتدقيق معلومات األداء ونظم قياس األداء.
خارطة الطريق لمشاركة الجهاز األعلى للرقابة في أهداف التنمية المستدامة
لدى الجهاز األعلى للرقابة عدد من أصحاب المصلحة والذين يحملون توقعات مختلقة فيما يتعلق بمشاركة
الجهاز في أهداف التنمية المستدامة.
تضمنت الخطة االستراتيجية لإلنتوساي للفترة من  2022-2017أهداف التنمية المستدامة كأولوية شاملة ،وقد
شملت األولوية الثانية وهي "المساهمة في متابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة ضمن سياق مجهودات التنمية
المستدامة الخاصة بكل دولة" .وقد حددت الخطة االستراتيجية أربعة طرق عامة والتي يمكن من خاللها أن
تقوم األجهزة العليا للرقابة بالمساهمة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،وفيما يلي شرحا للطرق األربعة:
 .1تقييم مدى جاهزية النظم الوطنية لإلبالغ عن التطور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ثم تدقيق
العمليات والتأكد من موثوقية البيانات المنتجة.
 .2إجراء تدقيق األداء لفحص االقتصاد والكفاءة والفاعلية لبرامج الحكومة األساسية والتي تساهم في تحديد
جوانب أهداف التنمية المستدامة.
 .3تقييم ومساندة تنفيذ الهدف رقم ( )16من أهداف التنمية المستدامة ،والذي يتعلق جزئيا بالمؤسسات ذات
الشفافية والكفاءة والمساءلة.
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 .4أن تكون نموذجا للشفافية والمساءلة من خالل العمليات ومن ضمنها التدقيق وإعداد التقارير.
من أجل إدارة التوقعات المختلفة ،وضمان ملكية الجهاز األعلى للرقابة ،ووضع أهداف واقعية ،ننصح أن يأخذ
الجهاز األعلى للرقابة بعين االعتبار األسئلة التالية أثناء تصميم خارطة الطريق الخاصة به للمشاركة في
أهداف التنمية المستدامة.
 .1ما هو الدور المتوقع للجهاز األعلى للرقابة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسين (وطني ،إقليمي ،دولي)؟
 .2ما هي طبيعة التكليف والبيئة والقدرة التي يحتاجها الجهاز األعلى للرقابة من أجل تغطية هذه التوقعات؟
 .3ما هو الدور الواقعي الذي يستطيع الجهاز األعلى للرقابة أداءه في ضوء التكليف والبيئة والقدرة الحالية؟
 .4ما هو الدور الذي يطمح إليه الجهاز األعلى للرقابة على المدى البعيد؟
 .5كيف يخطط الجهاز األعلى للرقابة لتحسين قدراته من أجل أداء الدور الذي يطمح إليه على المدى البعيد؟
يمكن للجهاز األعلى للرقابة النظر في هذه األسئلة كجزء من عملية اإلدارة االستراتيجية ،ويعتبر إطار عمل
اإلدارة االستراتيجية الخاص بمبادرة اإلنتوساي للتنمية (شكل  )16أداة مفيدة في هذا الجانب.
إن هذا الدليل متعلق بالطريقة األولى وسيساعد في توفير منهجية يمكن استخدامها من قبل األجهزة العليا
للرقابة من أجل التدقيق على مدى جاهزية الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،ولكنه أيضا يالمس الطريقة
الثانية ألنه متعلق بتدقيق األداء ويعطي أمثلة على الهدف رقم ( )16والذي هو تحت الطريقة الثالثة.
وكخطوة أولى في خارطة الطريق ،نوصي أن تقوم األجهزة العليا للرقابة بإجراء تدقيق مدى جاهزية لتنفيذ
أهداف التنمية المستدامة لحكوماتها .فإنه باإلضافة إلى توفير نظرة عامة جيدة للجهاز األعلى للرقابة حول
مدى الجاهزية لتنفيذ جدول األعمال بأكمله ،يعطي مثل هذا التدقيق صوتا للجهاز األعلى للرقابة في النقاشات
الدائرة حول التنفيذ على مستوى الدولة ،ومن خالل التدقيق يمكن للجهاز األعلى للرقابة أن يساهم في مجهودات
الدولة للتنفيذ من خالل توفير التوصيات حول اإلعداد للتنفيذ ومن خالل لفت االنتباه إلى بعض االعتبارات
األساسية الخاصة بمدى الجاهزية للتنفيذ .وسنقوم في الجزء التالي من هذا الدليل بشرح كيفية وصف تدقيق
مدى الجاهزية.
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الجزء الثالث – تدقيق أداء مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
عند الوصول لهذا الجزء من الدليل ،ينبغي أن يكون لديكم فهما جيدا ألهداف التنمية المستدامة وللطرق المختلفة
التي يمكن للجهاز األعلى للرقابة استخدامها للمشاركة في أهداف التنمية المستدامة ،وكما ذكرنا في الجزء
السابق ،إن أحد الطرق التي يمكن من خاللها أن يشارك الجهاز األعلى للرقابة هي من خالل فحص مدى
الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يقوم هذا الجزء بتقديم اإلرشادات حول كيفية القيام بتدقيق أداء مدى الجاهزية من أجل تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة ،كما يصف نموذج للتدقيق خطوة بخطوة بناء على المعيار الدولي المعتمد على عملية تدقيق األداء.
التدقيق على مدى الجاهزية

نموذج التدقيق
نموذج التدقيق

يمكن للجهاز األعلى للرقابة أن يقوم بالتدقيق على مدى الجاهزية باستخدام النموذج المقترح .إن موضوع
التدقيق هو مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،واألسلوب المستخدم هو طريقة الحكومة ككل والنطاق
هو جدول أعمال  2030بأكمله.
نوع التدقيق :تدقيق األداء
إن السؤال األول الذي تجب اإلجابة عليه في نموذج التدقيق يتعلق بمنهجية التدقيق المتبعة ،وعند النظر إلى
األهداف الخاصة بأنواع التدقيق الثالثة المعترف بها من قبل اإلنتوساي – مالي ،أداء ،التزام – نعتقد أن تدقيق
األداء هو األنسب لعملية الفحص المطلوبة .ويمكن للمدقق أن يفحص اقتصاد وكفاءة وفعالية مدى جاهزية
الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الموضوع :مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
في هذه الحالة سيكون الموضوع العام للتدقيق هو مدى الجاهزية .فمنذ قيام الحكومات بالموافقة على أهداف
التنمية المستدامة في سبتمبر  ،2015نرى أنه قد حان الوقت المناسب للتركيز على مدى الجاهزية ،وإن السؤال
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الذي يجب أن نسأله هو ،هل قامت الدولة بوضع أهداف واقعية؟ هل لدى الدولة مصدر موثوق للمعلومات
األساسية؟ ومع ذلك يمكن استخدام العديد من أسئلة التدقيق لتقييم التنفيذ الوطني لجدول أعمال  ،2030ونحن
ندرك تماما أن الخبرات والدروس التي سيتعلمها الجهاز األعلى للرقابة والوطن مع مرور الوقت ستؤدي إلى
تعديل وتطوير دليل التدقيق خالل السنوات القادمة.
طريقة الحكومة ككل
إن مصطلح طريقة الحكومة ككل هو مصطلح شامل لمجموعة من االستجابات لمشكلة تزايد التجزئة للقطاع
العام والخدمات العامة والتي تتمنى أن يزداد التكامل والتنسيق والقدرات فيما بينهم.
فقد ارتبطت العديد من الفوائد من طريقة الحكومة ككل بقضايا السياسات ،وهي عادة متعلقة بـ
التركيز على المخرجات :إن عمل الحكومة ككل يسعى إلى تمكين اإلدارات الحكومية والوكاالت من تحقيق
المخرجات التي ال يمكن تحقيقها بشكل منفرد وإلى الوصول بتلك المخرجات إلى النحو األمثل.
تجاوز الحدود :دائما ما يتخطى تنفيذ السياسات اختصاص و ازرة واحدة أو إدارة أو وكالة.
التمكين :تنظر إلى طرق الحكومة ككل بالنسبة إلى السياسة على أنها تمكن الحكومة من معالجة تحديات
السياسة المعقدة ،وتستخدم المعرفة والخبرة من داخل وخارج الحكومة بشكل أكثر فعالية ،وتدمج ما بين مستويات
الحكومة من أجل مساندة عملية توصيل الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
تعزيز الوقاية :يمكن لطرق الحكومة ككل أن تعزز تركيز الوقاية من خالل معالجة القضايا من منظور نظامي
حال ظهورها ،وذلك قبل أن تصبح راسخة.
وتتطلب طرق الحكومة ككل أسلوب خاص للعمل ،والذي يتطلب االنضمام في المنتصف من أجل تحقيق
الرؤية المشتركة وإدارة الحدود وإدارة االستقالليات والفهم المتبادل.
وكما رأينا في الجزء األول من هذا الدليل ،إن التنفيذ الفعال لجدول أعمال  2030يحتاج إلى طريقة الحكومة
ككل ،فإن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يغطي مهام ومسؤوليات الو ازرة الواحدة ،ومستويات الحكومة،
وكذلك القطاعات .ومن أجل أن تكون فعالة ،يجب على التنفيذ أن يتجاوز الحدود بشكل متساو .وتقوم طريقة
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الحكومة ككل بشمل الجهات المنفردة لضمان أن جهود البرامج والو ازرات الحكومية متوائمة ومنسقة بالكامل
وذلك لتوفر تجاوب متكامل لالحتياجات الوطنية اإلنمائية واألولويات .وتسعى طريقة الحكومة ككل إلى توحيد
الهدف بين كل من ممثلي ومستويات وقطاعات الحكومة.
يمكن إظهار التركيز التقليدي إلدارة البرنامج في الحكومة ،وبالتالي في تدقيق األداء كذلك من خالل استخدام
نموذج المنطق .ويبين الشكل  18النسخة المبسطة لهذا النموذج ،حيث تقوم المدخالت التنظيمية مثل الميزانية
والموظفين المتوفرين بإنتاج المخرجات مثل الخدمات للمواطنين والتي يتوقع منها أن تؤدي إلى تحسين النتائج.
فعلى سبيل المثال ،قد يسعى أحد البرامج إلى تقليل حاالت اإلصابة باألمراض من خالل تقديم خدمات تطعيم
أفضل .ففي تلك الحالة ،تتضمن المدخالت الموارد المتاحة للحصول على التطعيم والجرعات المطلوبة ،وتكون
المخرجات هي عدد الجرعات المخصصة لكل مواطن ،والنتيجة تكون انخفاض حاالت اإلصابة بالمرض.
ونذكر مرة أخرى أن هذه هي نسخة مبسطة جدا ألحد الطرق المناسبة والمستخدمة بانتشار واسع من أجل
وصف إدارة البرامج .ويمكن القيام بتدقيق األداء على كل خطوة من العملية أو على العملية ككل باإلضافة
إلى تدقيق العالقات بين المدخالت والمخرجات والنتائج.
شكل  – 18نموذج منطقي مبسط

المدخالت

الموظفين •
األموال •
المنشآت •

النتائج

المخرجات

المنتجات •
الخدمات •
التي تم
تقديمها
العمالء •
الذين تم
خدمتهم
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النتائج •
التأثير •
على
رفاهية
المواطنين

تقر طريقة الحكومة ككل بالطبيعة الشمولية لجدول أعمال  2030والجهود الوطنية للتنمية المستدامة المتعلقة
بذلك ،وتسعى طريقة الحكومة ككل إلى توجيه تركيز أداء الحكومة نحو النتائج التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها
عوضا عن التركيز على عمليات برنامج واحد أو وكالة واحدة .ويبين الشكل  19الطرق المختلفة للتفكير حول
إدارة الحكومة – وبالتالي طريقة مختلفة لعمل تدقيق األداء – بالنظر إلى الطبيعة المتداخلة للقضايا التي
تواجهها حكوماتنا الوطنية.
شكل  – 19نموذج التعقيدات

النتائج مثل أهداف

برنامج

برنامج

التنمية المستدامة
الوطنية

برنامج

برنامج

وبالعودة إلى الشكل المبين أعاله حول برنامج الوقاية من األمراض ،فإن طريقة الحكومة ككل ستنظر بالتأكيد
إلى سير برنامج التطعيم على أنه جزء أساسي من الجهد الوطني ،ومع ذلك فإن برامج النظافة وبرامج التعليم
العام (لتوعية الناس حول أهمية التطعيم) واألعداد وتدريب طاقم العمل الصحي تعتبر من الجهود التي تتساوى
في أهميتها مع أهمية الوقاية من المرض .وتقوم طريقة الحكومة ككل بتحويل وحدة تحليل اإلدارة واألداء
والقياس واإلبالغ والتقييم – من برنامج التطعيم كمجهود مفرد إلى مجهود الوقاية من األمراض بشكل عام.
وبذلك تقوم بتحديد المساهمات المتعلقة لكل المبادرات والبرامج المختلفة وتضع األسئلة حول درجة مواءمة
وتنسيق هذه الجهود.
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وبطريقة مشابهة ،عند تدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،فإنه من الالزم التفكير في العالقات
بين الترتيبات المؤسسية ،والبرامج والمبادرات ومبادئ التنفيذ الخاصة بجدول أعمال .2030
وكما تحتاج طريقة الحكومة ككل إلى الحكومة من أجل توظيف الطرق المختلفة من التفكير واإلدارة ،كذلك
تحتاج هذه الطريقة إلى أسلوب مختلف في تدقيق األداء ،وفي هذا الصدد ،يقوم دليل األمم المتحدة إلعداد
التقارير العامة للمراجعات الوطنية التطوعية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بتوفير أساس ممتاز لتقييم
التطور الوطني والذي يساعد األجهزة العليا للرقابة في تدقيق طريقة الحكومة ككل لمدى الجاهزية.

20

ويبين الشكل  20المجموعات الرئيسية من دليل المنتدى السياسي الرفيع المستوى .وإذا كانت أسئلة التدقيق
مبنية على هذه المجموعات فإنه يمكن بناء التدقيق على نموذج التعقيد المبين في الشكل .20
شكل  – 20مجموعات من أدلة المنتدى السياسي الرفيع المستوى
الملكية
الوطنية
الدروس المستفادة
من األهداف

إطار العمل
المؤسسي

اإلنمائية لأللفية

المجموعات
الخطوط األساسية
والرقابة وإعداد

التكامل
والشمولية

التقارير

وسائل التنفيذ

يمكن تقسيم كل مجموعة إلى أسئلة تدقيق كالتالي:
 .1الملكية الوطنية

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11819Voluntary_guidelines_VNRs.pdf 20
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أ .ما هي الجهود التي تم القيام بها من أجل إعالم وإشراك أصحاب المصلحة في أهداف التنمية المستدامة
وغاياتها؟
ب .ما هي الجهود الخاصة التي تم القيام بها لدمج أهداف التنمية المستدامة مع التشريعات والسياسات والخطط
والبرامج الخاصة بالدولة؟
 .2إطار العمل المؤسسي
أ .كيف قامت الدولة بتعديل إطار عملها المؤسسي من أجل تنفيذ جدول أعمال 2030؟
ب .هل يوجد مؤسسة مسؤولة عن التنسيق والتكامل والدمج؟
ج .كيف تم توزيع المسؤوليات والمهام بين المستويات الحكومية المختلفة (الوطنية ودون الوطنية والمحلية) من
أجل تنفيذ ومراجعة متناسقة لجدول أعمال 2030؟
 .3التكامل والشمولية
أ .كيف تم التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثالث (االقتصادية واالجتماعية والبيئية) وكيف يتم تصميم
سياسات التنمية المستدامة إلظهار هذا التكامل؟
ب .ما هي الخطط لتعميم مبادئ جدول أعمال 2030؟ على سبيل المثال ،إشراك الجميع في تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة.
 .4وسائل التنفيذ
أ .ما هي الموارد المطلوبة فيما يتعلق بالتمويل واحتياجات تنمية القدرات والتكنولوجيا وعمل الشراكات من أجل
تنفيذ جدول أعمال  2030في الدولة؟
ب .ما هي الجهود المبذولة لتحريك وسائل التنفيذ وماهي الصعوبات التي تواجهها هذه العملية؟
 .5الخطوط األساسية والرقابة وإعداد التقارير
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أ .هل األرقام األساسية متوفرة لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ولديها غايات سنوية لتحقيقها
بالمقارنة مع كل هدف تنمية مستدامة تم تحديده؟
ب .ما هي اإلحصائيات التي تم تجميعها من اإلحصائيات الوطنية وأنظمة السجالت الحيوية وهل يوجد فجوات
كبيرة في البيانات الرسمية حول المؤشرات؟
ج .هل لدى الوكاالت اإلحصائية القدرة على تجميع وتوزيع البيانات بصورة كاملة وموثوقية ودقة وخالل وقت
مناسب؟
د .هل لدى المعلومات المدنية والوكاالت اإلحصائية الهامة في الدولة القدرة على تجميع وتوزيع البيانات بصورة
كاملة وموثوقية ودقة وخالل وقت مناسب؟
 .6الدروس المستفادة من األهداف اإلنمائية لأللفية
أ .ما هي الدروس التي تعلمتها الدولة من المراجعات الحالية ألعمال التنمية المستدامة الخاصة بها (بما في
ذلك ما تم تحت األهداف اإلنمائية لأللفية)؟
يمكن توزيع المجموعات المبينة في الشكل  20واألسئلة المذكورة أعاله إلى ثالثة أهداف عامة للتدقيق:
 .1إلى أي درجة قامت الحكومة بتكييف جدول أعمال  2030مع سياقها الوطني؟
 .2هل قامت الحكومة بتحديد وتأمين الموارد والقدرات (وسائل التنفيذ) الالزمة لتنفيذ جدول أعمال 2030؟
 .3هل قامت الحكومة بوضع آلية لمراقبة ومتابعة ومراجعة وإعداد التقارير حول التطور نحو تنفيذ جدول أعمال
2030؟
إن أسئلة التدقيق المتعلقة بأهداف التدقيق مقدمة ضمن مصفوفة تصميم التدقيق.
إن األسئلة المذكورة أعاله ما هي إال أسئلة توضيحية ،وسوف يحتاج كل جهاز رقابة أعلى إلى مواءمة هذه
األسئلة وفق تدقيق مدى الجاهزية الذي ينوي القيام به ،ويستطيع الجهاز األعلى للرقابة القيام بتحديد نطاق
التدقيق بناء على قدراته واهتماماته .ويمكن استخدام مجموعات األسئلة هذه للسؤال عن جدول األعمال بأكمله
أو بالرجوع إلى أهداف وغايات محددة .فعلى سبيل المثال ،إذا ما قرر الجهاز األعلى للرقابة التركيز على
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مدى الجاهزية لتنفيذ الهدف رقم  ،5فيستطيع االطالع على السؤال :ما هي الدروس التي تعلمتها الدولة من
تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية؟ كيف يتم حاليا أخذ هذه الدروس بعين االعتبار عند اإلعداد لتنفيذ الهدف رقم
5؟
بينما يستطيع الجهاز األعلى للرقابة تحديد نطاق التدقيق للنظر في بعض األهداف والغايات ،نوصي أن يحافظ
الجهاز األعلى للرقابة على طريقة الحكومة ككل والتي ستمكن الجهاز من استنتاج ما إذا كانت جهود مدى
الجاهزية لتنفيذ ذلك الهدف متكاملة وشمولية.
تدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ جدول أعمال 2030
يقدم هذا الجزء اإلرشادات حول كيفية أخذ نموذج التدقيق الذي تم شرحه في الجزء السابق وعرضه على تدقيق
أداء مدى الجاهزية المبني على المعيار الدولي من أجل تنفيذ جدول أعمال  .2030ويعرض الشكل 21
الخطوات الرئيسية لعملية التدقيق.
اإلعداد للتدقيق
قبل الدخول في عملية إجراء هذا التدقيق ،البد من الجهاز األعلى للرقابة أن يضع األمور التالية في االعتبار.
فريق مؤهل – 21عند القيام بتدقيق مدى الجاهزية ،يحتاج الفريق إلى فهم جيد ألهداف التنمية المستدامة وطريقة
الحكومة ككل للتدقيق ،وكذلك مؤهالت خاصة وعامة من أجل تنفيذ معايير تدقيق األداء .إن تدقيق مدى
الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة قد يتطلب تقنيات متخصصة وأساليب ومهارات من تخصصات قد ال
تكون متوفرة داخل الجهاز األعلى للرقابة.
كما تعتبر عملية إشراك أصحاب المصلحة جانبا أساسيا في هذا التدقيق ،ويحتاج فريق التدقيق أن تكون لديه
مهارات في هذا المجال أو أن يضمن أن يكون هنالك شخصا يمتلك هذه المهارات (على سبيل المثال ،شخص
من إدارة التواصل في الجهاز) يكون متوف ار لمساعدة فريق التدقيق.
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ويتضمن تدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة جمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة ،مثل
فروع متعددة في الحكومة ،ومن أصحاب المصلحة من المجتمع المدني ،ومن القطاع الخاص وكذلك من
شركاء آخرين .وإن عملية تحويل هذه البيانات إلى معلومات مفيدة قد تتطلب خبرات في أنواع متعددة من
تقنيات جمع وتحليل البيانات ،ولذلك ،إن لم تكن هذه المؤهالت متوفرة في فريق التدقيق ،ال بد من إش ارك خبراء
من الخارج.
المنهجية – يجب على الجهاز األعلى للرقابة أن تكون لديه منهجية موضوعة بشكل جيد لتدقيق األداء وأن
تكون متوافقة مع المعايير الدولية.
التواصل مع وإشراك أصحاب المصلحة

22

– إن جدول أعمال  2030يدعو إلى طرق متعددة للتواصل مع

أصحاب المصلحة ،ويتطلب تدقيق مدى الجاهزية أيضا من المدققين أن يتواصلوا بكثافة مع أصحاب المصلحة
وأن يتم إشراكهم طوال عملية التدقيق .فكلما ازداد التنوع في إشراك أصحاب المصلحة ،كلما أصبح التدقيق
أكثر ثراء وعلى سبيل المثال ،فإنه يمكن للجهاز األعلى للرقابة أن يشرك المواطنين ،ومنظمات المجتمع
المدني ،واألمم المتحدة ،والقطاع الخاص والو ازرات المعنية في عمليات تخطيط وإجراء التدقيق.

شكل  – 21عملية التدقيق
التخطيط
التنفيذ

عملية

إعداد التقارير

التدقيق

المتابعة
ضمان الجودة
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تخطيط تدقيق مدى الجاهزية
يبين الشكل  22الخطوات الرئيسية لمرحلة تخطيط تدقيق األداء من أجل تدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ جدول
أعمال .2030
شكل  – 22مرحلة التخطيط
التخطيط
تحديد الجدول

فهم جدول أعمال

تحديد

وضع مصفوفة تصميم

وضع األدوات

اكتمال خطة

الزمني

2030

نطاق

التدقيق

لجمع وتحليل

التدقيق

البيانات

التدقيق

 -تحليل الوثائق

 -موضوع التدقيق

 -النشاط

 -المراجعة المكتبية

جدول

 -أهداف التدقيق

 -المسؤولية

 -المقابالت

أعمال

 -األسئلة (الحكومة ككل)  -تحليل محتوى

 -أهداف التدقيق

 -الموعد

 -مجموعات التركيز

2030

 -األسئلة الفرعية (السياق المقابالت

 -مصفوفة تصميم

النهائي

 -تحليل أصحاب

بالكامل المحلي)

ومجموعات

التدقيق

المصلحة

 -المعايير

التركيز

 -فريق التدقيق

 -تحليل RACI

 -وسائل جمع وتحليل

 -تحليل األدوار

 -الموعد النهائي

البيانات

والمسؤوليات

 -التكاليف

 -القيود

لتحديد التداخل

 -النتائج المتوقعة

والتفكك
واالزدواجية

التواصل :أصحاب المصلحة الرئيسيون ،هيئة خبراء ،اعتبارات متعلقة بالتقرير

تحديد الجدول الزمني

23

إن أحد األنشطة األولى ألي تدقيق هو تحديد الجدول الزمني وتحديد األنشطة والمواعيد والمسؤوليات.
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التوثيق
يبين الجدول رقم  3مثاال لجدول زمني لتدقيق األداء لمدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الجدول رقم  – 3الجدول الزمني لتدقيق األداء لمدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
أعضاء الفريق المسؤول
النشاط

(يمكن أن يكون أكثر من واحد)

الموعد

النهائي العضو العضو العضو
1

مرحلة التخطيط
 .1إعداد اجتماعات أولية مع الجهات الخاضعة
للتدقيق (تحديد المواعيد ،إعداد األسئلة والعرض
التقديمي).
 .2االجتماعات األولية (عرض التدقيق ،اإلجابة
على الشكوك ،تحديد الخبراء ،إلخ).
 .3معرفة وقراءة المستندات األساسية المتعلقة
بجدول أعمال .2030
 .4تحديد التشريعات ومواد المراجع التكميلية.
 .5تحديد أصحاب المصلحة.
 .6جدولة مقابالت مع أصحاب المصلحة
والخبراء (مثال :المسؤولون عن أهداف التنمية
المستدامة في الو ازرات ،األساتذة ،ممثلين من
المجتمع المدني).
 .7البحث في البيانات المتعلقة بالميزانية.
 .8البحث في البيانات المتعلقة ببرامج الحكومة
والتخطيط فيما بتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
 .9وضع خريطة العملية وخريطة المنتج
الخاصين باألنشطة الرئيسية.
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2

3

...

العضو
م

الحالة

تعليقات

 .10إجراء مقابالت ومجموعات تركيز مع
أصحاب المصلحة والخبراء.
.11

تحديد

الجهات

المشاركة

وأدوارها

ومسؤولياتها.
 .12عمل تحليل إيشيكاوا (أو تحليل الشجرة)
للمساعدة في تحديد أسئلة التدقيق الفرعية
المتعلقة بواقع الدولة.
 .13مراجعة أوراق العمل (إيشيكاوا ،خارطة
العملية والمنتج ،أصحاب المصلحة) مع الجهات
الخاضعة للتدقيق.
 .14وضع مصفوفة تصميم مسودة التدقيق
(تحديد أسئلة ومشكلة التدقيق ،والمنهجية،
وأدوات جمع وتحليل البيانات) واألعمدة األخرى
في المصفوفة.
 .15إعداد أدوات جمع البيانات (مثال :أسئلة
المقابالت ومجموعات التركيز).
 .16إعداد هيئة الخبراء لتقديم مصفوفة تصميم
التدقيق (إرسال الدعوات ،حجز قاعة ،تنظيم
المواد ،إعداد العرض التقديمي) ،يمكن دعوة
الجهات الخاضعة للتدقيق أو عرض المصفوفة
عليهم الحقا.
 .17تشكيل هيئة الخبراء.
 .18إجراء الفحص التجريبي الختبار أدوات
جمع البيانات.
 .19إنهاء مصفوفة تصميم التدقيق آخذين بعين
االعتبار هيئة الخبراء واالختبار التجريبي.
 .20مراجعة أوراق العمل وأدوات جمع البيانات
وإعداد النسخة النهائية.
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 .21تحديد األماكن المراد زيارتها أثناء مرحلة
التنفيذ.
 .22إنهاء خطة التدقيق.
 .23إنهاء الترتيبات اللوجستية الخاصة بمرحلة
التنفيذ.
مرحلة التنفيذ
 .24جمع األدلة (من خالل المراجعات المكتبية،
المقابالت ،مجموعات التركيز ،إلخ).
 .25تحليل األدلة.
 .26تطوير مسودة مصفوفة نتائج التدقيق.
 .27إعداد هيئة الخبراء من أجل عرض مصفوفة
نتائج التدقيق (إرسال الدعوات ،حجز قاعة،
تنظيم المواد ،إعداد العرض التقديمي) ،يمكن
دعوة الجهات الخاضعة للتدقيق أو عرض
المصفوفة عليهم الحقا.
 .28تشكيل هيئة الخبراء.
 .29إنهاء مصفوفة نتائج التدقيق مع األخذ بآراء
هيئة الخبراء.
مرحلة إعداد التقرير
 .30كتابة مسودة التقرير بناء على مصفوفة
نتائج التدقيق.
 .31إرسال مسودة التقرير إلى الجهات الخاضعة
للتدقيق من أجل الحصول على تعليقاتهم.
 .32تحليل التعليقات وتحديث التقرير بناء على
ذلك.
 .33كتابة التقرير النهائي.
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 .34إرسال التقرير إلى اإلدارة العليا من أجل
اعتماده وإصداره.

في الحقيقة ،إن مراحل تدقيق األداء ليست منفردة ،هنالك بعض التداخل بين التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير،
وخاصة في مرحلة إعداد التقرير ألن فريق التدقيق يستطيع (وينبغي عليه) البدء في كتابة مسودة التقرير
بمساعدة المعلومات المتاحة مسبقا وذلك في بداية مرحلة التخطيط.
ويجب توثيق أوراق العمل وتنظيمها وحفظها في ملفات أثناء عملية التدقيق.
وأثناء التدقيق ،يجب على فريق التدقيق أن يضع في اعتباره الحاجة للمحافظة على تواصل مستمر مع الجهة
الخاضعة للتدقيق وإدارة الجهاز األعلى للرقابة وأصحاب المصلحة ذوي العالقة.
إن األنشطة المبينة في الجدول رقم  3سيتم غالبا الحاجة إليها في تدقيق أداء مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف
التنمية المستدامة ،ويمكن لفريق التدقيق أن يضم أمور أخرى ،أو يشرح بعضها أو يحذف بعضها وذلك وفق
حاجته.
تفهم جدول أعمال 2030

24

بعد ذلك ،يذهب فريق التدقيق إلى الخطوة التالية :فهم موضوع التدقيق .ففي هذا التدقيق يعتبر الموضوع
المعني هو جدول أعمال  .2030وفي هذه المرحلة يستطيع المدقق أن يقوم بالتالي:
أ .البحث في الموقع اإللكتروني الخاص باألمم المتحدة أو أي مواقع رسمية أخرى تتعلق بأهداف التنمية
المستدامة وذلك لمعرفة واستيعاب جدول أعمال ،http://sustainabledevelpment.un.org ،2030
ولدى األمم المتحدة أيضا تنفيذ يسمى أهداف التنمية المستدامة مخصص لألعمال التي يمكن تحميلها على
الهواتف الذكية.
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قراءة

ب.

تقارير

المراجعة

الوطنية

التطوعية

والمتوفرة

على

الموقع

التالي،

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11819Voluntary_guidlin
es_VNRs.pdf.
التوثيق
الجدول رقم  4يستعرض ويقدم مثاال لتحديد أصحاب المصلحة.
ج .البحث في المواقع اإللكترونية التابعة للحكومة لتحديد الجهة المسؤولة عن أهداف التنمية المستدامة في
الدولة والجهات الحكومية المشاركة في مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
د .تحديد والتواصل مع أصحاب المصلحة األساسيين الذين لديهم معلومات مهمة عن أهداف التنمية المستدامة
في الدولة .ويتم إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة مثل الجهات المهنية ،ومنظمات المجتمع
المدني ،والمنظمات اإلقليمية ،والقطاع الخاص .إن تحديد أصحاب المصلحة يعتبر الخطوة األولى والتي ينتج
عنها معلومات هامة يستطيع فريق التدقيق استخدامها في مراحل مختلفة من عملية التدقيق ،على سبيل المثال،
فإن هذه المعلومات تساعد على تحديد األشخاص الذين يمكن مقابلتهم ،واستقبال االستبيانات ،أو تساعد على
المشاركة في مجموعات التركيز ومجموعات لدعم التغييرات المقترحة من قبل التدقيق .ويمكن استخدام أدوات
أخرى لعمل عرض مرئي ألصحاب المصلحة (مثال :خارطة المجموعة) ،ويمكن لعملية تحديد أصحاب
المصلحة أن توفر مدخالت هامة لفريق التدقيق فيما يتعلق بكيفية االشتراك مع أصحاب المصلحة ،وكيفية
إشراكهم في مراحل مختلفة من عملية التدقيق ،باإلضافة إلى احتمالية الوصول إلى الجماهير المعنية من خالل
جهود الجهاز األعلى للرقابة للتواصل .كما يمكن إضافة عمود إضافي للمصفوفة ليعرض كيفية إشراك أصحاب
المصلحة وما هي نوعية المدخالت التي يمكن أن يقدمها للجهاز األعلى للرقابة.
جدول  – 4مثال على تحديد أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة

دور أصحاب المصلحة

اهتمامات أصحاب المصلحة

تعليقات

جهة التنسيق الوطنية (مثال:

صياغة االستراتيجية الوطنية

تعميم جدول أعمال 2030

* مراعاة أنه ليس باإلمكان

اللجان الو ازرية المشتركة،

وتقديم اإلرشادات العامة

في الدولة والوكاالت

إيجاد هياكل جديدة ولكن
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لجنة أو مجموعة عمل،

للسياسة ومن ضمنها تحديد

الحكومية ،وتنسيق ودمج

العديد من الدول تعتمد على

لجنة التنمية المستدامة،

األولويات ومناقشة وسائل

السياسات العامة والعمل

هياكل موجودة مسبقا.

مكتب الرئيس أو رئيس

التنفيذ ،وتنسيق جهود زيادة

نحو تنفيذ أهداف التنمية

* مراعاة االختالفات

الوزراء)

الوعي ،إلخ.

المستدامة.

البسيطة في التكليفات

اإلشراف على وتنفيذ جدول

التقارير الوطنية حول متابعة

الخاصة بجهات التنسيق.

أعمال .2030

ومراجعة تنفيذ جدول أعمال

قد تشمل على تكليف

 2030وأهداف التنمية

المتابعة ومراقبة األعمال من

المستدامة ،وإيصالها إلى

أجل المضي قدما في

المنظمات الدولية المسؤولة

موضوع أهداف التنمية

عن مراقبة أهداف التنمية

المستدامة.

المستدامة على المستوى
العالمي.

الو ازرة أو الو ازرات الريادية

تقديم إرشادات تشغيلية

تعميم جدول أعمال 2030

* مراعاة اشتراكهم المحتمل

(مثال :المالية ،الشؤون

للو ازرات التنفيذية واإلدارات

في الدولة والوكاالت

ضمن جهة التنسيق.

الخارجية ،التخطيط ،البيئة).

الحكومية.

الحكومية ،وتنسيق ودمج

* مراعاة أن دورهم قد يتغير

إدارة التنفيذ والرقابة

السياسات العامة والعمل

إذا تم إيجاد جهة تنسيق

والمراجعة لجدول أعمال

نحو تنفيذ أهداف التنمية

جديدة الحقا.

 2030ومن ضمنه أهداف

المستدامة.

التنمية المستدامة.

التقارير الوطنية حول متابعة
ومراجعة تنفيذ جدول أعمال
 2030وأهداف التنمية
المستدامة ،وإيصالها إلى
المنظمات الدولية المسؤولة
عن مراقبة أهداف التنمية
المستدامة على المستوى
العالمي.

و ازرات القطاعات

قيادة عملية تنفيذ ومراقبة

تعميم هدف التنمية

مراعاة اشتراكهم المحتمل

ومراجعة أهداف التنمية

المستدامة ذو العالقة ضمن

ضمن جهة التنسيق أو أي
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آليات مؤسسية و ازرية

المستدامة في القطاع

سياسات القطاع ،قياس

المعني.

األنشطة والميزانيات الخاصة مشتركة أخرى.
بالهدف المعني.
تحديد المسؤوليات القطاعية.

الوكالة المسؤولة عن النظام

إيجاد/تنسيق نظام وطني

تجميع البيانات والمعلومات

* مراعاة أن نظام مثل ذلك

الوطني للمعلومات

للمعلومات اإلحصائية

المنتجة في الدولة التي

قد ال يكون متوف ار أو قد

اإلحصائية المتكاملة (إن

المتكاملة لمركزة المعلومات

تتعلق بتنفيذ أهداف التنمية

تكون هنالك خطط إلنشائه.

كانت موجودة أو وجود

اإلحصائية وتوفير تدفق

المستدامة وتخزينها وتنظيمها * مراعاة ما إذا كان مكتب

خطط إلنشائها).

البيانات للمنظمات الدولية

وفق المعايير العامة.

اإلحصائيات الوطني يقوم

المسؤولة عن مراقبة أهداف

بهذا الدور أو وكالة أخرى

التنمية المستدامة على

(مثال :المعهد الب ارزيلي

المستوى العالمي.

لألبحاث االقتصادية
التنفيذية).

مكتب اإلحصائيات الوطني

وضع مؤشرات وطنية

تحديد أولويات المؤشرات

* مراعاة العالقات بين

بالمشاركة مع أصحاب

الوطنية وتطويرها وتعديلها

مكتب اإلحصائيات الوطني

المصلحة اآلخرين.

وتصنيفها حسب

وأصحاب المصلحة (منتجي

تحديد المؤشرات الوطنية

خصوصيات الدولة وتناول

البيانات).

المرتبطة بأهداف التنمية

غايات أهداف التنمية

* مراعاة ما إذا شارك

المستدامة (تطويعها).

المستدامة.

مكتب اإلحصائيات الوطني

ضمان تصنيف البيانات من

في تطوير إطار العمل

أجل مراقبة وقياس التقدم.

العالمي للمؤشرات.

إعداد التقارير حول إطار

* يرجى مراعاة ما إذا حصل

العمل العالمي للمؤشرات.

مكتب اإلحصائيات الوطني

تجميع ونشر تقارير دورية

على الدعم من متبرعين

حول تطور سير مؤشرات

دوليين لتحسين قدراته من

هدف التنمية المستدامة.

أجل قياس التقدم الذي تم
إح ارزه حول أهداف التنمية
المستدامة.
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الهيئات المحلية ودون

تعزيز تنمية مستدامة شاملة

وصول أوسع للموارد الدولية

* مراعاة الترتيبات المؤسسية

الوطنية

في المناطق التابعة لها.

والوطنية لضمان توصيل

الخاصة والتي قد تكون

المسؤولون عن تنفيذ جدول

الخدمات األساسية على

موجودة إلشراك الهيئات

أعمال  2030في مناطقهم.

المستوى المحلي.

المحلية مثل الهيئة المحلية

ربط األهداف العالمية مع

تطوير مستوى جودة معيشة

الهندوراسية للتنمية

المجتمعات المحلية.

المجتمعات المحلية.

المستدامة.

سن ومراجعة التشريعات

مساءلة فعالة وإشراف على

* مراعاة وجود/إيجاد

للمضي قدما في تنفيذ

تنفيذ أهداف التنمية

مجموعات ولجان

أهداف التنمية المستدامة في

المستدامة.

تشريعية/برلمانية متخصصة

الدولة.

تعميم أهداف التنمية

(مثال :لجنة تطوير السياسة

اعتماد مخصصات الميزانية

المستدامة ضمن العمل

الفنلندية ،فريق عمل أهداف

من أجل تنفيذ أهداف التنمية

البرلماني وعملياته الداخلية

التنمية المستدامة

المستدامة على مستوى

وهياكله.

الباكستاني).

* مراعاة دور االتحادات
الحكومية المحلية إن كانت
لها أهمية في سياق دولتكم.
* ضع بعين االعتبار دور
المدن الكبيرة.
* مراعاة وجود الشبكات
التي تجمع ما بين الهيئات
المحلية والعضوية في
الهيئات المحلية في دولتكم.
البرلمان/الكونجرس

الدولة.

* مراعاة العضوية

اإلشراف على تنفيذ جدول

والمشاركة في الجهود

أعمال  2030على المستوى

المتعلقة بأهداف التنمية

الوطني من خالل اإلشراف

المستدامة من قبل الشبكات

التشريعي.

واالتحادات البرلمانية.
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الجهاز األعلى للرقابة

إجراء التدقيق لمراقبة

مساءلة فعالة وإشراف على

* مراعاة التعاون بين الجهاز

استخدام الموارد العامة من

تنفيذ أهداف التنمية

األعلى للرقابة وأصحاب

أجل تنفيذ أهداف التنمية

المستدامة.

المصلحة اآلخرين في الدولة

المستدامة واإلشراف عليها،

المساهمة في الجهود

(مثال :لجنة الحسابات

وتنفيذ أهداف التنمية

الوطنية (مثال :إعداد

العامة ،المجتمع المدني،

المستدامة على مستوى

التقارير) لمتابعة تقدم ومراقبة مؤسسات رقابية أخرى).

الدولة.

ومراجعة التنفيذ وتحديد

* مراعاة ما إذا شاركت

إنتاج المعلومات والتي يمكن

فرص التحسين على مستوى

الحكومة أو تخطط لمشاركة

تضمينها في التقارير الوطنية جميع أهداف التنمية

الجهاز األعلى للرقابة في

حول الجهود المعمولة لتنفيذ

المستدامة.

جهود المراجعة الوطنية وفي

أهداف التنمية المستدامة.

تعميم أهداف التنمية

إنتاج تقارير وطنية حول

المستدامة ضمن عمل

تنفيذ أهداف التنمية

األجهزة العليا للرقابة

المستدامة.

وعملياتهم الداخلية وهياكلهم.
القطاع الخاص

توفير االستثمار الخاص،

خلق فرص للشركات من

مراعاة مشاركة القطاع

وفرص العمل ،وتنمية

أجل إيجاد حلول

الخاص في جهة التنسيق.

صناعية شاملة ومستدامة،

وتكنولوجيات نحو تنفيذ

وكفاءة في استهالك الموارد،

أهداف التنمية المستدامة.

وحماية التنوع البيولوجي.

بناء أسواق مستدامة جديدة.
خلق فرص لمشاركة القطاع
العام بالخاص فيما يتعلق
بجدول أعمال االستدامة.

المجتمع المدني

زيادة الوعي العام حول

ضمان شمولية وشفافية

* مراعاة تنوع مجموعات

جدول أعمال .2030

ومساءلة عمليات اتخاذ

المجتمع المدني في الدولة،

توفير الوعي والمعرفة من

القرار في الحكومة

ومن ضمنها المنظمات

أجل دمج جدول أعمال

والسياسات المتعلقة بأهداف

الشعبية والمجتمعات المدنية

 2030ضمن إطار العمل

التنمية المستدامة ،المساهمة

المنظمة (منظمات المجتمع

الوطني وتنفيذه.
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المساهمة في مراقبة ومراجعة في متابعة ومراجعة الجهود
التقدم حول أهداف التنمية

كمصدر مستقل للمعلومات.

المدني ،والمنظمات غير
الحكومية).

المستدامة ووضع الحكومات

* الرجاء االنتباه للمنظمات

في موضع المسائلة.

التي تمثل األقليات
والمجموعات المستضعفة.
* ضمن منظمات المجتمع
المدني ،مراعاة كال من
منظمات المجتمع المدني
القطاعية (مثال :اإلسكان،
التعليم) ومنظمات المجتمع
المدني التي تعمل على
الحوكمة وقضايا التنمية
المستدامة.
* مراعاة وجود شبكات عمل
قد تنتمي إليها منظمات
المجتمع المدني في دولتكم
(وطنية ،إقليمية ،دولية).
* مراعاة مشاركة المجتمع
المدني في جهة التنسيق.

المجتمع العلمي واألكاديمي

توفير العلم والمعرفة

الوصول إلى االستثمارات

* مراعاة المشاركة

والبيانات من أجل التصدي

في العلوم والتكنولوجيا

األكاديمية في جهة التنسيق

للتحديات العالمية والمساهمة

واالبتكار من أجل أهداف

في الدولة.

في تنفيذ أهداف التنمية

التنمية المستدامة.

* مراعاة دور الجمعيات

المستدامة.

المساهمة في الجهود الدولية

األكاديمية والعلمية ومراكز

زيادة الوعي العام حول

والوطنية (مثال :إعداد

األبحاث في الدولة.

جدول أعمال .2030

التقارير) لمراقبة ومتابعة

* مراعاة العضوية/المشاركة

التقدم في تنفيذ أهداف

في الشبكات العلمية/البحثية.

التنمية المستدامة.
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المانحين /التعاون الدولي

الدول المانحة للمساعدات

الدول المانحة للمساعدات

* مراعاة دور الدولة

توفير الموارد المالية

تعميم أهداف التنمية

كمستقبل المساعدات (عندما

وتوصيل التعاون الدولي

المستدامة ضمن

ينطبق ذلك) و/أو كمانح

لدعم تنفيذ أهداف التنمية

استراتيجيات التعاون الدولي

للمساعدات (عندما ينطبق

المستدامة في الدول

والمساعدات اإلنمائية.

ذلك).

المستقبلة.

ضمان التجانس والفعالية في

* مراعاة وجود و/أو إيجاد

الدول المستقبلة للمساعدات

المساعدات اإلنمائية.

آليات مؤسسية لضمان

ضمان أن كل المشاريع التي الدول المستقبلة للمساعدات

تجانس ومواءمة المساعدات

تم تنفيذها من خالل

تعميم أهداف التنمية

اإلنمائية الرسمية مع أهداف

المساعدة اإلنمائية الرسمية

المستدامة ضمن البرامج

التنمية المستدامة وتوصيل

متوافقة مع أهداف التنمية

المدعومة من قبل

التعاون الدولي لدعم أهداف

المستدامة وأولوياتها في

المساعدات اإلنمائية.

التنمية المستدامة (مثال:

الدولة.

ضمان التجانس والفعالية في

الطاولة المستديرة اإلستونية

المساعدات اإلنمائية.

للتعاون اإلنمائي).

وبعد االنتهاء من تحديد أصحاب المصلحة ،يستطيع فريق التدقيق أيضا أن يقوم بتحليل أصحاب المصلحة
الرئيسيين من أجل تصنيفهم بناء على معايير مختلفة ،مثل درجة اهتمامهم وتأثيرهم .ويساعد ذلك على وضع
األولويات وتحديد الالعبين األساسيين فيما يتعلق بالجهود الوطنية من أجل االعداد لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة ،الرجاء االطالع على مثال لمصفوفة تحديد األولويات في الجدول  5أدناه.
جدول  – 5مصفوفة تحديد األولويات

تأثير مرتفع

تأثير مرتفع  /اهتمام منخفض

تأثير مرتفع  /اهتمام مرتفع

عوامل كامنة

الالعبون األساسيون

يمكن إشراكها /تحريكها

المحافظة على االتصال الوثيق

يمكن أن تؤثر على النتائج

يمكن أن توفر معلومات هامة

المحافظة على الرضا

تفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم
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تأثير منخفض

المحافظة على التواصل

إيجاد طرق إلشراكهم

تأثير منخفض  /اهتمام منخفض

تأثير منخفض  /اهتمام مرتفع

المشاهدين  /المتفرجين

األوصياء

أقل الجهود (مثال :المراقبة)

بناء العالقات

ال تستثمر الموارد

يمكن أن يوفر منظور خارجي

المحافظة على التواصل

البقاء على دراية
توفير المعلومات لدعم االشتراك

اهتمام منخفض

اهتمام مرتفع

ه .تحديد أنشطة الحكومة المتعلقة بمدى الجاهزية والعالقات بين المنظمات المشاركة في هذه األنشطة.
و .معرفة وتحديد دور ومسؤوليات الجهات المشاركة في مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ز .إجراء مقابالت مع مدراء الحكومة المشاركين في مدى الجاهزية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ح .إجراء مقابالت مع أصحاب المصلحة اآلخرين (على سبيل المثال ،ممثلين من األمم المتحدة والمجتمع
المدني) لجمع المعلومات حول موضوع التدقيق.
التوثيق
يجب توثيق نتائج المقابالت ومجموعات التركيز كأوراق عمل وتوثيق كل من األسئلة واإلجابات.
ط .إجراء مجموعات تركيز مع أصحاب المصلحة األساسيين للمساعدة في تحديد أسئلة وأهداف التدقيق.
التوثيق
يعرض الجدول رقم  6أمثلة على المستندات والمعلومات والبيانات التي يمكن جمعها وفحصها وذلك لتفهم
جدول أعمال .2030
يحتاج فريق التدقيق إلى توثيق جميع األبحاث التي تم عملها في هذه المرحلة ،وستقوم هذه المعلومات بتغذية
الخطوات التالية من تخطيط التدقيق.
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وفي سياق تدقيق أداء مدى الجاهزية ،من المهم وضع فهم سليم لجدول أعمال  ،2030ولموضوع التدقيق
(مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة) ،وللترتيبات الحكومية الحالية ،وإن اكتساب المعرفة العامة
للسياق في هذه المرحلة يسهل تحديد قضايا التدقيق الهامة (المخاطر ،النقاط الهامة ،جوانب الحوكمة) وكذلك
إنجاز مهام التدقيق المحددة.
الجدول رقم  :6المعلومات التي يجب جمعها لتفهم جدول أعمال 2030
اإلجراءات والتقنيات

المعلومات  /البيانات

استراتيجية الحوكمة المتعلقة بمدى جاهزية الحكومة ككل لتنفيذ مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بالحكومة
مراجعة الهيئات ،والسياسات ،والتعليمات ،وثائق مجلس

أهداف التنمية المستدامة:

أ) االستراتيجية (األعمال التي تم تخطيطها ووضعها ،الغايات الوزراء ،إلخ.
المرجوة ،اإلجراءات والموارد المستخدمة ،المنتجات والخدمات مقابالت مع اإلدارة
مراجعة تقارير اإلدارة والمساءلة

المعروضة)

ب) الهيكل التنظيمي (خطوط التبعية والتنسيق ،مع تحديد تحليل النظم الرئيسية وإجراءات الرقابة
تحديد أصحاب المصلحة

األدوار والمسؤوليات حسب األنشطة الموضوعة
ج) مصادر التمويل
د) الحالة في سياق األوليات االستراتيجية
ه) التاريخ (تاريخ اإلنشاء ،عملية إنشاء استراتيجية مدى
الجاهزية ،طرق التنفيذ)
و) مجموعات االهتمام وخصائص البيئة الخارجية والداخلية

األطراف المسؤولة (مركز الحكومة ،جهات التنسيق ،اللجان مراجعة الهيئات ،والسياسات ،والتعليمات ،ومستندات مجلس
الو ازرية المشتركة):

الوزراء ،إلخ.

أ) هيكل واستراتيجية الحوكمة

مراجعة تقارير أداء الجهات

ب) الهيكل والتكليف

مقابالت مع اإلدارة

ج) اآلليات والهياكل لمخاطبة مختلف أصحاب المصلحة

تحديد أصحاب المصلحة

د) اآلليات والهياكل للتنسيق بين مختلف قطاعات الحكومة،
والوكاالت والسياسات.
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الهيكل والتشغيل المتعلق لمدى جاهزية الحكومة ككل لتنفيذ مراجعة المواقع اإللكترونية الخاصة بالجهات
أهداف التنمية المستدامة:

مراجعة تقارير اإلدارة ،والرقابة ،والتقييم ،والتدقيق الداخلي

أ) عمليات اإلدارة

تحليل النظم الرئيسية وإجراءات الضبط/الرقابة

ب) المؤشرات الوطنية الحالية

مقابالت مع اإلدارة

ج) قواعد البيانات الحالية

خارطة العمليات

د) المعوقات (مثال :غياب المتطلبات القانونية ،تواجد عدد تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص ()SWOT
كبير من أصحاب المصلحة باهتمامات متضاربة ،السياسات تحليل المخاطر
الشاملة ،بيانات ال يمكن الوثوق بها ،انعدام الموارد)

خارطة المنتجات ومؤشرات األداء

ه) نظم الرقابة والتقييم
و) تقييم المخاطر.

بعد الحصول على فهم جيد لجدول أعمال  ،2030يجب على فريق التدقيق أن يحدد أهداف ومجال التدقيق.

وضع مجال التدقيق

25

يقوم مجال التدقيق بتعريف حدود التدقيق ،وكما ذكرنا سابقا في وصف طريقة الحكومة ككل ،سيقوم هذا التدقيق
بفحص جدول أعمال  2030بأكمله من خالل رؤية العناصر التي تتكون منها الحكومة ككل .ويقرر فريق
التدقيق إن كان التدقيق سيغطي المستوى الوطني فقط ،أم سيغطي المستويات دون الوطنية أيضا ،ويقدم
الصندوق التالي مثاال على مجال تدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
مثال على مجال التدقيق
يقوم تدقيق األداء بتقييم األعمال التي قامت بها الحكومة منذ سبتمبر  2015والمتعلقة بمدى الجاهزية لتنفيذ
جدول أعمال  ،2030وسيتحقق التدقيق من هذه األعمال على المستوى الوطني ،ومستويان دون وطنيان
وبلدياتهما التابعة .ولن يقوم التدقيق بتغطية تحليل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

25
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وضع مصفوفة تصميم التدقيق

26

إن الخطوة التي تلي تحديد مجال التدقيق هي تحديد عناصر مصفوفة تصميم التدقيق الخاصة بتدقيق مدى
الجاهزية.
أهداف التدقيق

27

في هذه المرحلة ،يجب على المدقق أن يضع بعين االعتبار األسئلة التالية وذلك لتحديد أهداف التدقيق:
 ما هو الهدف من تدقيق أداء مدى الجاهزية؟
 ما الذي نرجو أن نحققه عند االنتهاء من تدقيق األداء؟
 ما هي المخاطر ،ونقاط الضعف ،ومكونات الحوكمة الرشيدة التي تجب مراعاتها في التدقيق وذلك
فيما يتعلق بمدى جاهزية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟
 ما هي درجة التحقق التي يجب أن يخضع لها موضوع التدقيق؟
بالنسبة إلى تدقيق مدى الجاهزية ،يتم استخالص أهداف التدقيق المقترحة من المجموعات الست المبينة في
الشكل .20
أسئلة التدقيق

28

يمكن لهذا التدقيق أن يتضمن ثالثة أهداف ،وإن أسئلة التدقيق المستنبطة من ذلك هي كالتالي:
 )1إلى أي درجة قامت الحكومة بتبني جدول أعمال  2030في سياقها الوطني؟
 .1.1هل قامت الحكومة بوضع العمليات والترتيبات المؤسسية لدمج جدول أعمال  2030ضمن التشريعات
والسياسات والخطط والميزانية والبرامج الخاصة بالدولة ومن ضمنها استراتيجية الدولة الحالية للتنمية المستدامة،
إن كانت هنالك استراتيجية؟

 26المعيار الدولي ISSAI 3200/51-55
 27المعيار الدولي ISSAI 3000/35-37
 28المعيار الدولي ISSAI 300/25; ISSAI 3000/37
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 .1.2هل قامت الحكومة بإبالغ وإشراك المواطنين وأصحاب المصلحة في العمليات والترتيبات المؤسسية لدمج
جدول أعمال  ،2030ومن ضمنها الحكومة الوطنية والمحلية ،والجهات التشريعية ،وعامة الشعب ،والجمعيات
المدنية ،والقطاع الخاص؟
 .1.3كيف يتم توزيع المسؤوليات بين مستويات الحكومة المختلفة (الوطنية ،دون الوطنية ،المحلية) من أجل
التنفيذ المتجانس لجدول أعمال 2030؟
 . 1.4هل قامت الحكومة بتصميم السياسات واآلليات المؤسسية لدعم التكامل بين األبعاد الثالثة للتنمية
المستدامة (االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية) ومبادئ جدول أعمال ( 2030مثال :إشراك الجميع)؟
 )2هل قامت الحكومة بتحديد وتأمين الموارد والقدرات (وسائل التنفيذ) المطلوبة لتنفيذ جدول أعمال 2030؟
 2.1هل قامت الجهة المسؤولة بتحديد الموارد (ومن ضمنها المالية ،والبشرية ،والمعلومات وتكنولوجيا التواصل
 ،ICTوالبيانات ،واإلحصائيات) المطلوبة لتنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير حول األولويات في جدول أعمال
2030؟
.i

هل تم التحقق من الموارد والقدرات؟

.ii

هل قامت الجهة المسؤولة باتباع عملية شاملة عند تحديد الموارد والقدرات؟

 2.2هل قامت الجهة المسؤولة بتحديد فرص التعاون والشراكة من أجل الحصول على الموارد والقدرات المطلوبة
لتحقيق أولوياتها في جدول أعمال 2030؟
 2.3إلى أي مدى قامت الجهة المسؤولة بتأمين الموارد (ومن ضمنها المالية ،والبشرية ،والمعلومات وتكنولوجيا
التواصل  ،ICTوالبيانات ،واإلحصائيات) والقدرات المطلوبة لتنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير حول أولياتها في
جدول أعمال 2030؟
.i

هل قامت الجهة المسؤولة بتحديد المخاطر واستراتيجيات تحديد المخاطر عند تأمين الموارد والقدرات؟

.ii

هل قامت الجهة المسؤولة باستخدام وسائل مبتكرة لتأمين الموارد والقدرات؟
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 )3هل قامت الحكومة بإيجاد آلية لمراقبة ومتابعة ومراجعة وإعداد التقارير حول التقدم نحو تنفيذ جدول أعمال
2030؟
 3.1هل قامت الحكومة بتحديد المسؤوليات لمراقبة ومتابعة ومراجعة وإعداد التقارير حول التقدم نحو التنفيذ؟
 3.2هل قامت الحكومة بتحديد مؤشرات األداء والخطوط األساسية وتحديد مؤشرات التطور لمراقبة وإعداد
التقارير حول عملية التنفيذ؟
 3.3هل قامت الحكومة بتنفيذ عمليات لضمان الجودة والوفرة والمستوى المطلوب من تصنيف البيانات
المطلوبة؟
 3.4هل تم تصميم عمليات الرقابة والمتابعة والمراجعة وإعداد التقارير عن طريق عملية تشاركية وهل ستقوم
هذه العمليات بتمكين مشاركة أصحاب المصلحة؟

أسئلة فرعية
قد يحتاج فريق التدقيق إلى تجزئة أسئلة التدقيق إلى أسئلة تدقيق فرعية ،وذلك من أجل تناول الجوانب المتعلقة
بالسياق الوطني.
على سبيل المثال ،إذا قرر الفريق تقييم الهدف رقم ( 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء
والبنات) بشكل أكثر عمقا ،يمكن أن تكون األسئلة الفرعية للهدف رقم ( 1األسئلة  )1.1كالتالي:
.i

ما هي التشريعات التي تم وضعها لدمج الهدف  5ضمن السياسات والخطط الوطنية؟

.ii

ما هي الترتيبات المؤسسية التي وضعتها الحكومة لدمج الهدف  5وغاياته ضمن أعمال جميع أجزاء
الحكومة؟

.iii

هل توجد ميزانية محددة ضمن الميزانية الوطنية مخصصة للمبادرات المتعلقة بالهدف 5؟

التوثيق
يوضح الجدول رقم  7مثاال على مصفوفة تصميم التدقيق والتي تم وضعها لسؤال تدقيق واحد .ويجب وضع
مصفوفة لكل أسئلة التدقيق واألسئلة الفرعية.
102

معايير التدقيق

29

قد تكون معايير تقييم مدى جاهزية الحكومة أكثر عمومية بطبيعتها ،وذلك بناء على الممارسات الجيدة المحلية
والدولية .وتوفر طريقة الحكومة ككل بعض المعايير األساسية لالستراتيجية والتنسيق واإلشراف والشفافية .ففي
هذه الطريقة ،يقوم فريق التدقيق بتحديد الوظائف الحكومية األساسية المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
والهياكل الحكومية المسؤولة عن هذه الوظائف.
في هذا التدقيق ،ال يكون التركيز على النتائج بشكل مباشر ،بل على الهياكل الحكومية واآلليات الموضوعة
لتنفيذ جدول أعمال  ،2030ونتيجة لذلك ،تكون معايير التدقيق متعلقة أكثر بتصميم إطار عمل نظري لمدى
جاهزية الحكومة لتلك األهداف ،على سبيل المثال ،بعض المعايير قد تكون التالي:
 إضفاء الطابع المؤسسي الرسمي لرؤية الدول بعيدة المدى نحو تنفيذ جدول أعمال  ،2030وتحديدها
بالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين.
 تواجد الهياكل واآلليات للتفاوض مع مختلف أصحاب المصلحة.
 تحديد واضح ورسمي لقدرات األطراف الرئيسية المعنية والمشاركة بالسياسة العامة.
 التنسيق بين األطراف المسؤولة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 التجانس بين السياسات العامة وذلك لتتوافق األفعال واألهداف المحددة للتدخل من قبل الجهات
المختلفة.
 إنشاء حلقة وصل بين تخصيص الموارد والخطة االستراتيجية الوطنية ،وضمان أن الميزانية متزامنة
ومتوافقة مع الخطة السنوية وأولويات الحكومة.
 وضع مؤشرات أداء وطنية من أجل تغذية التخطيط الوطني ،وتحديد الميزانية ،وتحليل السياسة ،وتقييم
البرامج ،وعملية اتخاذ القرار.
 توفير كافي للبيانات الموثوقة وذات الصلة لدعم تقارير أداء السياسة.
 توفير الخطوط األساسية فيما يتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
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يمكن ان تكون المواد المرجعية المذكورة في الجزء  1من هذا الدليل ،وتقارير المراجعة الوطنية التطوعية مصد ار
للمعايير.
طرق جمع وتحليل البيانات
في هذا النوع من التدقيق ،تكون المراجعة المكتبية ،والمقابالت ،ومجموعات التركيز هي الطرق الرئيسية
المستخدمة لجمع البيانات .ولذلك ،يكون تحليل المحتوى وتحليل األسباب الجذرية هما التحليالن المناسبان
لتحليل هذه البيانات.
القيود
عند القيام بتدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،يواجه فريق التدقيق بعض القيود مثل :عدم
توفر المعلومات ،المرحلة األولية ألعمال الحكومة بخصوص أهداف التنمية المستدامة ،وصعوبة إيجاد األدوات
المناسبة لتعقيدات التدقيق .ويجب على فريق التدقيق تحديد القيود وذلك من أجل وضع االستراتيجيات للتغلب
على تلك القيود .وإن لم يكن ذلك ممكنا ،فعلى فريق التدقيق مراجعة أسئلة ومنهجية التدقيق المستخدمة من
أجل جمع األدلة.
النتائج المتوقعة
في هذه المرحلة من التدقيق ،ومع المعلومات والفهم لجدول أعمال  2030الذي اكتسبه فريق التدقيق ،يمكن
تحديد بعض النتائج المتوقعة للتدقيق .فعلى سبيل المثال ،بعض النتائج المتوقعة قد تكون عدم تحديد
الصالحيات في الحكومة فيما يتعلق بجدول أعمال  ،2030وعدم مراعاة األبعاد الثالثة (االقتصادية واالجتماعية
والبيئية) لجدول أعمال  2030ضمن مبادرات الحكومة بطريقة متكاملة ،ونقص في الموارد الالزمة في مكتب
اإلحصائيات الوطني من أجل مراقبة ومتابعة مؤشرات جدول أعمال .2030
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هدف التدقيق رقم  :1إلى أي درجة قامت الحكومة بتعديل جدول أعمال  2030لتتناسب مع السياق الوطني؟
سؤال التدقيق :هل قامت الحكومة بوضع العمليات والترتيبات المؤسسية لدمج جدول أعمال  2030ضمن التشريعات ،والسياسات ،والخطط ،والميزانية ،والبرامج الخاصة
بالدولة ،ومن ضمنها استراتيجية التنمية المستدامة الحالية ،إن كانت هنالك واحدة؟
المعايير

المعلومات المطلوبة

مصادر المعلومات

إجراءات جمع

إجراءات تحليل

البيانات

البيانات

القيود

ما الذي سيخولنا
التحليل على قوله

يجب على الدولة

أ) الترتيبات المؤسسية

التشريعات المتعلقة

المراجعة المكتبية (أ،

تحليل الوثائق (أ ،ب،

هيكل الحكومة

هل هنالك هيكل في

مراجعة االستراتيجيات

المحددة من قبل

بأهداف التنمية

ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز)

ج ،د ،ه ،و ،ز)

المتعلق بجدول أعمال

الحكومة مسؤول عن

والسياسات والخطط

الحكومة لدمج جدول

المستدامة (أ ،ب ،ج)

 2030في المرحلة

قيادة التنسيق ومدى

الحالية وتحديد

أعمال  2030ضمن

البحث في المواقع

تحليل محتوى

الجوانب التي تحتاج

أعمال جميع أجزاء

الخطط والسياسات

اإللكترونية (أ ،ب،

المقابالت ومجموعات

للتغيير

الحكومة (طريقة

الحكومية (د ،ه ،و)

ج ،د ،و ،ز)

التركيز (ح ،ط)

الحكومة ككل)

األولية من التنظيم (أ ،الجاهزية لتنفيذ جدول
ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز)

أعمال ( 2030أ ،و)

هيكل مؤسسي غير

هل الصالحيات

يجب على الدولة

وضمان التنسيق

التقارير واألدوات

مقابالت مع مدراء

مقارنة بين األولويات

واضح  /تكاليف

الحكومية المتعلقة

مقارنة األهداف

والتكامل بين

األخرى (مثال ،تحليل

الحكومة (ب ،ه ،ز،

المحددة في الخطط

متداخلة (أ ،ب ،ج،

بجدول أعمال 2030

الوطنية الحالية

األعمال.

الثغرات ،أصحاب

ح)

الوطنية وأهداف

د ،ه ،ز)

محددة بشكل واضح

وغاياتها بأهداف

ب) تخصيص هيكل

المصلحة المتعددين،

التنمية المستدامة

الحكومة المسؤول عن

االستشارة ،أداة التقييم

مجموعات تركيز مع

العالمية وغاياتها

تنفيذ جدول أعمال

المتكامل) المستخدمة

الخبراء وممثلي

وتحديد غايات وطنية

( 2030إن وجد)

من قبل الحكومة (ج،

المجتمع المدني (ه،

مقارنة بين مبادرات

ذات عالقة.

والهيئات األخرى

ه)

ز ،ط)

الحكومة وأهداف

وغايات أهداف التنمية
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المستدامة (ج ،د ،ه)

(أ ،ب ،ج ،ه ،ح،
عدم توفر المعلومات

ط)

المطلوبة (أ ،ب ،ج،
د ،ه ،و ،ز)

هل هنالك تجزئة أو
تداخل أو ازدواجية في

المسؤولة فيما يتعلق
تحتاج الدولة إلى

بجدول أعمال

ترتيبات مؤسسية لدمج .2030
جدول أعمال 2030

ج) الهياكل المحددة

ضمن أعمالها.

من قبل الحكومة من
أجل تعميم أهداف

يجب على الدولة

التنمية المستدامة

وغايات أهداف التنمية

عدم وجود التشريعات

صالحيات

الخطط االستراتيجية

المستدامة (أ ،ب ،ج،

والوثائق المتعلقة

الوكاالت/الهيئات

الوطنية والقطاعية (د،

د ،ه ،و ،ز)

بالترتيبات المؤسسية

الحكومية فيما يتعلق

ز)

تحليل ()RACI

الحكومية لتنفيذ جدول

بجدول أعمال 2030

للتحقق من دور

أعمال ( 2030د ،و)

(أ ،ب ،ج ،د ،ه ،ز،

أصحاب المصلحة

ميزانية الحكومة (و)

ح ،ط)

ومسؤولياتهم ومن

ترجمة غاياتها إلى

ضمن الو ازرات

التقارير وأي مستندات

احتمالية التجزئة

هل التشريعات

سياسات وخطط.

القطاعية والو ازرات

أخرى يقوم بها

المتداخلة أو

والسياسات والخطط

األخرى.

المانحون والمجتمع

االزدواجية في

والميزانيات والبرامج

يجب على الدولة

د) محتويات

المدني (ب ،ج ،ه،

أنشطتهم (أ ،ب ،ج،

الخاصة بالدولة

تحديد وسائل التنفيذ

السياسات والخطط

ز)

ه ،ز)

متوافقة مع جدول

لتحقيق الغايات

والبرامج المتعلقة

الوطنية.

بجدول أعمال

مدراء هيكل الحكومة

.2030

المسؤول عن جدول

يجب على الدولة أن

ه) العمليات المحددة

أعمال ( 2030ز،

هل تم دمج أهداف

توائم بين الميزانية

من قبل الحكومة

ح)

التنمية المستدامة

والتخطيط الوطني

لدمج جدول األعمال

وبين جدول أعمال

(مثال ،ما إذا كانت

.2030

أعمال ( 2030د ،و،
ز ،ح ،ط)

ضمن عمليات وأدوات
التخطيط اإلنمائي

مدراء الحكومة
المشاركين في تنفيذ
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شمولية ،تشاركية،

جدول أعمال 2030

الوطني (د ،ه ،ح،

ذات شفافية)

(ه ،ح)

ط)

و) األرقام المشمولة
في الميزانية والمتعلقة

الخبراء وممثلي

هل هنالك أليات

بجدول أعمال

المجتمع المدني

تواصل وتنسيق ذات

.2030

المتصلين بجدول

كفاءة وفعالية في

ز) آليات التواصل

أعمال ( 2030ط)

الحكومة للجمع بين

والتنسيق بين الهيئات

مختلف الوكاالت

الحكومة المسؤولة عن

الحكومية من أجل

جدول أعمال .2030

تطوير وتنفيذ سياسات

ح) تصور المدراء

أهداف التنمية

المشاركين في تنفيذ

المستدامة المتكاملة

جدول أعمال 2030

(ز ،ح ،ط)

فيما يتعلق بالجهود
لدمج جدول أعمال

هل يوجد هياكل

 2030ضمن

وعمليات لتحريك

مبادرات الدولة.

أصحاب المصلحة

ط) مفهوم الخبراء

والستخدام مدخالتهم

وممثلي المجتمع

بشكل فعال في تحديد

المدني فيما يتعلق

خطط وسياسات
107

بالجهود لدمج جدول

أهداف التنمية

أعمال  2030ضمن

المستدامة (ج ،د ،ه،

مبادرات الدولة.

ز ،ح ،ط)

108

وضع أدوات جمع البيانات وتحليلها
ومن خالل الجدول رقم  ،7نرى أن هذا التدقيق يحتاج العديد من إجراءات جمع وتحليل البيانات ،كما يجب
وضعها واختبارها أثناء مرحلة التخطيط ،ولذلك ،يجب وضع اإلجراءات للمراجعات المكتبية ،وألدلة المقابالت
الخاصة بمدراء الحكومة وكذلك مجموعات التركيز مع الخبراء وممثلي المجتمع المدني .وبالمثل ،يتم جمع
اإلجراءات الخاصة بتحليل الوثائق ،وتجهيز األدوات إلجراء تحليل المحتوى الخاص بالمقابالت ومجموعات
التركيز ،وكذلك اإلجراءات لعمل المقارنات المطلوبة وجدول تحليل  ،RACI30وذلك قبل االنتهاء من مرحلة
التخطيط.
إكمال خطة التدقيق

31

يجب أن تحتوي وثيقة خطة التدقيق على التالي:
 المعلومات العامة المطلوبة لتفهم جدول أعمال 2030
 أسئلة وأهداف التدقيق ،ومعايير التدقيق ،والمجال والمنهجية الخاصة بالتدقيق ،ومن ضمنها التقنيات
المستخدمة لجمع األدلة وإجراء تحليل التدقيق
 خطة األنشطة العامة والتي تتضمن متطلبات التعيين ،والموارد ،والخبرات الخارجية المحتملة المطلوبة
للتدقيق
 التكلفة التقديرية للتدقيق واألطر الزمنية والمراحل األساسية للمشروع ،ونقاط التحكم الرئيسية للتدقيق.

 RACI30هو اختصار مشتق من مسؤول وخاضع للمساءلة ويتم مشاورته وعلى دراية .وهي مصفوفة تصف مهام ومسؤوليات الجهات/األفراد في
االنتهاء من األعمال .وهي مفيدة في إيضاح األدوار والمسؤوليات في المشروعات التي تشارك فيها عدة إدارات .وهي أيضا مفيدة في تحديد مواقف
التداخل و/أو التجزئة في المشروع/البرنامج.
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التوثيق
بعض أوراق العمل الخاصة بخطة التدقيق
 .1الجدول الزمني
 .2ملخص موضوع التدقيق
 .3توثيق المراجعة المكتبية
 .4تحديد أصحاب المصلحة
 .5مصفوفة تصميم التدقيق
 .6أدلة المقابالت ومجموعات التركيز
 .7أدوات جمع البيانات وتحليلها

110

القيام بتدقيق مدى الجاهزية
يوضح الشكل  23الخطوات الرئيسية لمرحلة إجراء تدقيق األداء الخاص بتدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ جدول
أعمال .2030
الشكل رقم  :23مرحلة التنفيذ
التنفيذ
جمع البيانات/األدلة (بعض األمثلة)

وضع مصفوفة نتائج التدقيق

تحليل البيانات/األدلة (بعض األمثلة)

 -العمليات والترتيبات المؤسسية لدمج  -تحليل الوثائق

 -الحالة

جدول أعمال  2030ضمن أعمال  -تحليل المحتوى

 -المعايير

الحكومة

 -تحليل األسباب الجذرية

 -األسباب

 -صالحيات هيكل الحكومة

 -تحليل ()RACI

 -التأثير

 -الميزانية المتعلقة بجدول أعمال

 -تحليل األدلة

2030

 -الممارسات الجيدة

 -آليات التواصل والتنسيق

 التوصيات الفائدة المتوقعةالتواصل :هيئة الخبراء ،االعتبارات المتعلقة بالتقرير

جمع وتحليل األدلة

32

كما هو الحال في أي تدقيق لألداء ،فإن النشاط الرئيسي في هذه المرحلة هو جمع األدلة وتحليلها لدعم نتائج
التدقيق .وبغرض القيام بهذا التدقيق ،فإن المراجعة المكتبية ،والمقابالت ومجموعات التركيز هي األنواع الرئيسية
لجمع البيانات المستخدمة ،وإن البيانات قد تكون في معظمها بيانات نوعية ،وفي تلك الحالة ،يتم تحليلها من
خالل تحليل المحتوى وتحليل األسباب الجذرية .ويعتبر تحليل ( )RACIمهما للداللة على التداخل أو االزدواجية
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أو التجزئة المحتملة في أنشطة الحكومة المتعلقة بمدى الجاهزية لتنفيذ جدول أعمال  ،2030ولذلك ،يحتاج
فريق التدقيق إلى المهارة لتنفيذ تلك التقنيات.
ونظر إلى الطابع المعقد لتدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،فإنه قد تكون هناك بعض القيود
ا
على تحليل البيانات مثل عدم اكتمال البيانات ،وتعدد البيانات ،وتضارب البيانات.

وضع مصفوفة نتائج التدقيق

33

تعتبر مصفوفة نتائج التدقيق هي الوثيقة الجوهرية لمرحلة تنفيذ تدقيق أداء مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة ،ويمكن استخدام المصفوفة لتوثيق جميع المعلومات والبيانات واألدلة التي تم جمعها أثناء مرحلة
التنفيذ .وتحتوي مصفوفة نتائج التدقيق على جميع المعلومات الرئيسية المطلوبة لكتابة التقرير.

التوثيق
يعرض الجدول رقم  8مثاال على مصفوفة نتائج تدقيق تم وضعها لسؤال تدقيق واحد .ويجب وضع المصفوفة
لجميع أسئلة التدقيق الرئيسية والفرعية.
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الجدول رقم  :8مصفوفة نتائج التدقيق – مثال على أحد أسئلة التدقيق
هدف التدقيق رقم  :1إلى أي مدى قامت الحكومة بتعديل جدول أعمال  2030ليتناسب مع السياق الوطني؟
سؤال التدقيق :هل قامت الحكومة بوضع العمليات والترتيبات المؤسسية لدمج جدول أعمال  2030ضمن التشريعات ،والسياسات ،والخطط ،والميزانية ،والبرامج الخاصة
بالدولة ،ومن ضمنها استراتيجية التنمية المستدامة الحالية ،إن كانت هنالك واحدة؟
النتائج
الحالة المكتشفة
عدم تحديد

المعايير
تحتاج الدولة إلى

مسؤوليات الحكومة ترتيبات مؤسسية

األدلة والتحليل

التأثير

األسباب

الممارسات الجيدة

التوصيات

الفائدة المتوقعة

قامت الحكومة

الحكومة في

مبادئ جدول

إلى اللجنة

تحديد مسؤوليات

بإيجاد لجنة

المرحلة األولية من

أعمال ،2030

المسؤولة عن

الحكومة المتعلقة

على سبيل المثال،

تنسيق تنفيذ جدول

بجدول أعمال

جدول أعمال

قد ال يتم اتباع

أعمال ،2030

 2030بشكل

.2030

مبادئ الشمولية

 -مراعاة مبادئ

واضح.

والتكامل.

جدول أعمال

لتنسيق تنفيذ جدول اإلعداد لتنفيذ

المتعلقة بجدول

لدمج جدول أعمال

أعمال 2030

 2030ضمن

أعمال ،2030

بشكل واضح.

أعمالها.

ولكن ال تحتوي
هذه اللجنة على
ممثلين من جميع

العديد من

 2030عند تشكيل تحديد األنشطة

أصحاب

المجاالت في

اللجنة.

المطلوبة في

المصلحة.

الحكومة ليست

 -تحديد

الحكومة من أجل

على علم بجدول

مسؤوليات

تنفيذ جدول أعمال

أعمال .2030

أصحاب المصلحة

.2030

لم يتم تحديد

من الحكومة

مسؤوليات وأنشطة

المشاركين في
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خطة هذه اللجنة

مبادرات متفرقة

مدى الجاهزية

بعد.

بين الو ازرات.

لتنفيذ جدول أعمال
.2030

أظهر تحليل

 -إيجاد خطة

( )RACIتجزئة

العمل واألنشطة

وتداخل في

المطلوبة لإلعداد

مسؤوليات الحكومة

لتنفيذ جدول أعمال

المتعلقة بجدول

.2030

أعمال ،2030
ويوجد هنالك تركيز
على أهداف البيئة
والصحة ،ولكن ال
يتم مراعاتهم بشكل
متكامل مع
األهداف األخرى.
إن مكتب
اإلحصائيات
الوطني ليس جزءا
من هذه اللجنة.
114

ال توجد معلومات

يجب على الدولة

تقوم اللجنة بإجراء

إن جدول أعمال

تأخر في تحقيق

تقوم و ازرة التربية

إلى اللجنة

المواءمة بين

حول مواءمة

المقارنة بين

دراسة للمقارنة بين

 2030مازال

األهداف.

حاليا بمراجعة

المسؤولة عن

التشريعات

التشريعات

األهداف والغايات

الخطط والسياسات

جديدا.

خطتها

تنسيق تنفيذ جدول

والسياسات

والسياسات

الوطنية الحالية مع

الحالية مع جدول

ال ترتبط مبادرات

االستراتيجية

أعمال ،2030

والخطط الخاصة

والخطط الخاصة

أهداف التنمية

أعمال ،2030

ال يتم تغيير

الحكومة بجدول

لتتوافق مع جدول

بالدولة مع جدول

المستدامة العالمية

ويتوقع أن يتم

التشريعات

أعمال .2030

أعمال .2030

أعمال .2030

وغاياتها ،وأن تحدد االنتهاء من

لم تخصص الدولة

غايات وطنية ذات

الدراسة نهاية

عالقة.

العام.

ميزانية لتنفيذ

 -زيادة نشر

أعمال .2030

والسياسات

لن يتم تحقيق

جدول أعمال

ستساهم التوصيات

والخطط كثيرا.

أهداف التنمية

 2030بين

في تحقيق أهداف

المستدامة.

الهيئات الحكومية

التنمية المستدامة.

إن جدول أعمال

جدول أعمال

يجب على الدولة

النتيجة المستفادة

.2030

ترجمة غاياتها إلى

من مقابلة المدراء

سياسات وخطط.

هي أنه يوجد

بالدولة وبين جدول

والمجتمع المدني.

 2030جديد.
 إعداد خطةعمل من أجل

نقص في الموارد.

مواءمة التشريعات

العديد من
يجب على الدولة

السياسات والخطط

إن الحكومة مهتمة

والسياسات

أن توائم بين

المتعلقة بأهداف

بالقضايا العاجلة

والخطط الخاصة

الميزانية والتخطيط

التنمية المستدامة

أكثر من اهتمامها

بالدولة مع جدول

الوطني وبين

في الدولة ،ولكنهم

بجدول أعمال

أعمال .2030

جدول أعمال

ال يملكون

 2030بعيد

.2030

المدى.
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معلومات عن

إلى وزير المالية

المواءمة.

ووزير التخطيط
اللذان يوفران

النتيجة المستفادة

الميزانية الالزمة

من مجموعات

لتنفيذ جدول أعمال

التركيز التي تم

.2030

إجراؤها مع الخبراء
وممثلي المجتمع
المدني هي أن
مدراء الحكومة
والمجتمع المدني
ال يملكون المعرفة
الكافية حول جدول
أعمال 2030
حتى اآلن.
قام فريق التدقيق
بإجراء مراجعة
مكتبية للوثائق
الرئيسة المتعلقة
116

بالموضوع ،وقام
بالبحث في المواقع
الرسمية وفي نظام
الميزانية الوطني،
ولم يجد معلومات
حول تخصيص
ميزانية لتنفيذ
جدول أعمال
.2030
أكد المدراء الذين
تم مقابلتهم أن
الدولة لم تخصص
ميزانية لذلك بعد.
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اإلبالغ عن وتوصيل نتائج التدقيق

34

يوضح الشكل رقم  24الخطوات الرئيسية لمرحلة إعداد التقارير لتدقيق األداء من أجل تدقيق مدى الجاهزية
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الشكل رقم  – 24مرحلة إعداد التقارير
إعداد التقارير
إعداد مسودة التقرير (بناء

التعليقات التي تم التدقيق

على مصفوفة النتائج)

عليها

االنتهاء من التقرير

اإلصدار والنشر

التواصل :يرجى مراعاة مختلف القراء للتقرير ،وإضافة الرسوم البيانية واألدوات المرئية.

وكما ذكرنا سابقا في هذا الدليل ،إن الغرض من إجراء تدقيق مدى الجاهزية هو المساهمة في جهود تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة في الدولة ،وتوفير إشراف مستقل لجهود مدى الجاهزية ،وضمان أن يكون للجهاز
األعلى للرقابة صوت في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة في الدولة.
ومن أجل هذا التدقيق ،وبالنظر إلى عدد أصحاب المصلحة ،يكون مثي ار لالهتمام إجراء مجموعات تركيز من
أجل الحصول على األفكار واالقتراحات التي قد تساهم في تحسين التوصيات.
وحيث أن عددا من أصحاب المصلحة مشتركون في جدول أعمال التنمية المستدامة ،يجب على الجهاز األعلى
للرقابة أن يراعي أيضا الرسائل األساسية التي يتم نقلها إلى أصحاب المصلحة األساسيين ،وكذلك أفضل وسيلة
إعالمية لنقل هذه الرسائل .إن وسائل التواصل االجتماعي لديها انتشار واسع في وقتنا الحالي ،ويمكن استخدامها
باإلضافة إلى وسائل إعالمية أخرى لنشر الرسائل.
وبينما ما يزال جدول أعمال  2030موجها نحو اإلدارة ،والحكومة ومسؤولي التشريع ،يجب أيضا مراعاة
التواصل مع المواطنين ،ومنظمات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،والهيئات الدولية.
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قد يكون لدى اإلنتوساي وأقاليم اإلنتوساي خطط لعمل مثل هذه التقارير من أجل اإلبالغ عن مدى الجاهزية
على مستوى اإلنتوساي أو المستوى اإلقليمي.
ويمكن الحصول على اإلرشادات العامة للمتطلبات ونصائح ألفضل الممارسات حول كتابة وتوصيل نتائج
تدقيق األداء في دليل مبادرة اإلنتوساي للتنمية الخاص بالمعايير الدولية لتنفيذ تدقيق األداء.

119

المتابعة

35

يوضح الشكل رقم  25الخطوات الرئيسية لمتابعة تدقيق مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الشكل رقم  – 25المتابعة
المتابعة
تنفيذ التوصيات

تدقيق تنفيذ أهداف التنمية

إثراء تقارير التنمية

إثراء المراجعات الوطنية

المستدامة

المستدامة الوطنية

التطوعية

التواصل :أصحاب المصلحة الرئيسيين

يمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تقوم بتدقيق المتابعة ألهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني قياسا
بالتقدم المحرز في كل من مدى الجاهزية واإلنجاز فيما يتعلق بمختلف األهداف والغايات ضمن جدول أعمال
 2030للتنمية المستدامة .ويمكن وضع آليات متابعة التدقيق من قبل الجهاز األعلى للرقابة من أجل تحقيق
األهداف الخاصة بأهداف التنمية المستدامة .وتساهم المتابعة المستمرة والنظامية بشكل كبير في فعالية التدقيق
الخاص بأهداف التنمية المستدامة.
إن عملية متابعة تدقيق أداء مدى الجاهزية لتنفيذ الخطط لتحقيق األهداف الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
وغاياتها قد تختلف عن العملية الحالية لمتابعة التدقيق ،حيث أن مؤشرات العديد من الغايات الخاصة باألهداف
مازالت قيد التطوير ،وإن األهداف معقدة وتحمل غايات متداخلة .إن المؤشرات قد تتطور بمرور الوقت ،لذلك،
لن تتقيد المتابعة فقط بفحص ما إذا تم تنفيذ توصيات التدقيق السابقة ،ولكن يجب أن تركز على األعمال
الجديدة التي قامت بها الجهة الخاضعة للتدقيق والمتعلقة بمدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى المدى البعيد ،يتوقع أنه سيتم إجراء تدقيق جديد ألهداف التنمية المستدامة ،ولكن سيكون الموضوع عن
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عوضا عن مدى الجاهزية.
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ومراعاة للموضوع وأصحاب المصلحة المشاركين ،يمكن لنتائج المتابعة أن تغذي تقارير التنمية المستدامة
الوطنية وكذلك المراجعات الوطنية التطوعية التي تم إجراؤها في الدولة.
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مسرد المصطلحات
معايير التدقيق – المؤشرات المستخدمة لتقييم موضوع التدقيق .في تدقيق األداء ،يمكن لمعايير التدقيق أن
تكون نوعية أو كمية ،أو تكون عامة أو محددة ،أو تقوم بالتركيز على ما هو متوقع ،أو حسب المبادئ
الصحيحة ،أو المعرفة العلمية ،أو حسب أفضل الممارسات ،أو على ما قد يكون (بالنظر إلى ظروف أفضل)،
أو على ما يجب أن يكون وفق القوانين واللوائح واألهداف.
االزدواجية – تحدث عندما تشترك وكالتين أو أكثر في نفس األنشطة ،أو عندما تقدم نفس الخدمات إلى نفس
المستفيدين.
التجزئة – تشير إلى تلك الظروف عندما تشترك أكثر من وكالة فدرالية واحدة (أو أكثر من منظمة واحدة
ضمن الوكالة) في نفس المجال العام للحاجة الوطنية ،وتتواجد الفرص لتحسين عملية توصيل الخدمة.
التنفيذ – هو عملية تحويل الفكرة من مفهوم إلى واقع .ففي األعمال والهندسة والحقول األخرى ،يشير التنفيذ
إلى عملية البناء وليس عملية التصميم.
التداخل – يحدث عندما تتشابه أهداف عدة وكاالت وبرامج ،وتشترك في نفس األنشطة واالستراتيجيات لتحقيق
تلك األهداف ،أو عندما تستهدف نفس المستفيدين.
تدقيق األداء – هو فحص مستقل وموضوعي وموثوق للتأكد مما إذا كانت إجراءات وأنظمة وبرامج وأنشطة
ومنظمات الحكومة تعمل وفق مبادئ االقتصاد والكفاءة و/أو الفعالية ،وينظر إلى ما إذا كان هناك مجال
للتحسين.
موضوع التدقيق – إن موضوع تدقيق األداء قد يكون برامج أو إجراءات أو أنظمة أو جهات أو أموال محددة،
وقد يتكون من أنشطة (مع مخرجاتها ونتائجها وتأثيرها) أو أوضاع حالية ومن ضمنها األسباب والعواقب.
التنمية المستدامة – هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر بدون التنازل عن قدرة األجيال القادمة على
تلبية احتياجاتهم الخاصة بهم.

122

الحكومة ككل – مجموعة من الردود على مشكلة زيادة التجزئة في القطاع العام والخدمات العامة ،والرغبة في
زيادة التكامل والتنسيق والقدرة.
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