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 قائمة املختصرات

 

 لية واملحاسبةاملنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املا  األرابوساي:

 املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  اإلنتوساي:

 املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبةمؤتمر   اإلنكوساي:

للبلدان الناطقة  لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة اإلفريقيةاملنظمة   إي:-الأفروساي

 ة اإلنجليزيةباللغ   

 مبادرة اإلنتوساي للتنمية   اآلي دي آي :



 تقديم

التي تضّمنت  1على خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2015دولة عضوة باألمم املّتحدة في سنة  193صادقت 

و  "،2030التنمية املستدامة لعام  أجندةغاية للتنمية املستدامة تحت عنوان "تحويل عاملنا:  169هدفا و 17

 تسعى األمم املتحدة لدفع الدول األعضاء ومساندتها لبلوغها. 

ونظرا ألهمية هذه الخطة وأهدافها واندراجها في صلب مشموالت األجهزة العليا للرقابة، ارتأت اإلنتوساي وجوب 

ذلك إلى مساهمة األجهزة األعضاء في تحقيق أهداف هذه الخطة ومتابعة تنفيذها واإلبالغ عن نتائجها. وبالنظر ك

والذي تّم التأكيد عليه خالل مؤتمر التمويل  سعي منظمة األمم املتحدة "لتدعيم وتقوية" األجهزة العليا للرقابة

األجهزة  إيمانا منها بدور كذلك و  ،2015للتنمية الثالث الذي تّم عقده في أديس أبابا خالل شهر جويلية/ يوليو 

وفي تقييم السياسات   تدعيم املساءلة وتحسين حوكمة املال العام ة في والغاية من وجودها املتمثل العليا للرقابة

تمن جهتها  .الذي ييّسره مرجع نظرها العام الذي يشمل جميع أوجه اإلنفاق العامو  الحكومية
ّ
منظمة   تول

تدقيق في تابعة والاملركزية للرقابة املالية الخارجية العامة، إدراج املساهمة في املنظمة بصفتها امل اإلنتوساي

ضمن   من الدول األعضاء بمنظمة األمم املّتحدة  2015املصادق عليها منذ سنة  أهداف التنمية املستدامة

دت  .وضمن األولوية الشاملة الثانية من هذا املخطط تحديدا 2022-2017مخططها 
ّ
كذلك  هذا التوّجه كما أك

 . 2016خالل سنة  ته أبو ظبينتائج أعمال املؤتمر الثاني والعشرين لإلنكوساي الذي احتضن

من جهتها، تعّهدت الحكومات بضرورة "املتابعة واملراجعة على املستوى الوطني والجهوي والعاملي بالعالقة مع  

التقّدم في تحقيق األهداف والغايات على مدى الخمسين سنة القادمة"، ويعتبر املستوى الوطني للمراجعة 

 على املستويين الجهوي والعاملي. تابعةللقيام بامل األساسيين األساس في تكوين األرضية واملعلومة

ضمن خطتها في صدارة أولوياتها وتماشيا مع التوجهات اإلستراتيجية لإلنتوساي، وضعت منظمة األرابوساي 

نفس األولوية الشاملة الثانية ملخطط اإلنتوساي واملتمثلة في دعم قدرات  2022-2018اإلستراتيجية للفترة 

د بمقتضيات من جهة أخرى تسعى املنظمة إلى التقيّ  .هزة األعضاء في الرقابة على أهداف التنمية املستدامةاألج

تهدف إلى البناء على، ودعم، وتسهيل  األولوية الشاملة الخامسة املدرجة باملخطط اإلستراتيجي لإلنتوساي )

لإلنتوساي( في ما يتعلق بمساعدة  ليمية التابعة قاإلالتعاون والتنسيق والكفاءة املهنية بين املنظمات والهيئات 

 األجهزة األعضاء على دعم قدراتها في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة.  

 وفي هذا اإلطار، من املهم التمييز بين مستويين أساسيين للمساهمة في تحقيق هذه األهداف:

 
 . 2015لسنة  70/1الجمعية العامة لألمم املتحدة عدد  بموجب قرار - 1



جه مساعدتها في اإلضطالع بمهامها والتي تتمحور في هذا اإلطار  في يتعلق املستوى األّول باألجهزة العليا للرقابة وأو 

 أربع مجاالت أساسية يمكن تلخيصها في:

 تقييم استعداد الحكومات الوطنية وقدرتها على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة،  -1

 ، 2030القيام بعمليات تدقيق في جوانب متعلقة بتنفيذ خطة  -2

املتضّمنان لغايات تتعلق بالشفافية واملساءلة   17و 16هدفي التنمية املستدامة تقييم وتدعيم تنفيذ  -3

 والشراكات،

 تقديم أنماط نموذجية كأمثلة يحتذى بها من حيث الشفافية واملساءلة.  -4

ويعتبر هذا املستوى املنطلق للمستوى الثاني املتعلق بدور املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي في مساندة األجهزة  

ألعضاء في تنفيذ املهام املوكولة إليها ويستدعي هذا الدور في البداية تشخيص وضعية ومدى تقّدم هذه األجهزة في ا

التنسيق والقيادة الذي يتم عبر مختلف اللجان وأهّمها لجنة تبادل املعرفة في مجال تعميم  املجال لتيسير 

مية أساسا عبر إعداد برنامج شامل ومشترك لتطوير املعلومات والخبرات بين األجهزة ومبادرة اإلنتوساي للتن

 جماعات املمارسةالقدرات املتعلقة بالرقابة على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وبناء ما اصطلح على تسميته "

  ." في املجال

ه تطبيقا ملا تّم االتفاق عليه خالل االجتماع عدد 
ّ
للمجلس التنفيذي لالنتوساي املنعقد   70وتجدر اإلشارة إلى أن

ى األمانة العاّمة  توجيه مراسلة إل 2017في قراس، تولت األمانة العاّمة لإلنتوساي خالل شهر كانون األول/ديسمبر 

ها بتقارير جهوية حول تقّدم األجهزة األعضاء في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة  ّّ لألرابوساي ملد

. وتسعى األمانة  االستقصائية ليتّم نشرها على موقعها االلكتروني، وهو اإلطار الذي تتنزل فيه هذه الدراسة 

 ت اإلقليمية والجهوية التي بادرت بنشر تقارير في املجال.العامة لألرابوساي للحاق بركب املنظما

  تنظيم وتنمية التعاون على اختالف أشكاله بين األجهـزة في إطار أداء مهامها كمنظمة إقليمية تسعى املنظمة إلى 

يندرج نشاطها في مساندة و ، شجيع تبادل وجهات النظر واألفكار والخبرات والـدراسات والبحوثوت األعضاء

جهزة في رقابتها على تنفيذ الرقابة على أهداف التنمية املستدامة. وكمنطلق لهذا النشاط، من الضروري البدء األ 

من دراسة مدى تقّدم األجهزة األعضاء في القيام بالدور املوكول إليها في هذا املجال، وذلك لبلوغ الهدف النهائي 

عة ومساندة األجهزة العليا للرقابة للدول األعضاء ضمن مسار  متاب  في ة األساسية للمنظمة واملتمثل أساساواملهّم 

انطالقا من دورها في املجال )املقاربات األربع املشار  2030مساعدة الحكومات في تحقيق أجندة األمم املتحدة 

يم إليها آنفا( تمهيدا وتيسيرا لضبط قائمة الخدمات التي ستضطلع هياكل املنظمة بتقديمها بما يسهم في "تدع

 وتقوية" األجهزة األعضاء للقيام بهذه املهّمة. 

http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9


ومن هذا املنطلق، يتمحور نطاق التقييم في دراسة مدى استعداد األجهزة األعضاء في منظمة األرابوساي ومدى  

تقّدمها في القيام به وذلك لالضطالع بدور املتابعة والتقرير املوكول إليها كمنظمة إقليمية من منظمات اإلنتوساي  

 من جهة وقصد  تشخيص مواطن تدعيم وتقوية األجهزة األعضاء في املجال واملساعدة في تحقيقها.

ويجدر التذكير في هذا اإلطار بأّن األمانة العامة للمنظمة تولت تنظيم يوم علمي باالشتراك مع منظمة  

عرض التقرير املرحلي  إي على هامش املجلس التنفيذي السادس والخمسين لألرابوساي، تّم خالله-األفروساي

التقرير عبر  إلعداد هذا املعتمدة  املنهجية  علىللدراسة موضوع هذا التقرير ، وقد صادق املجلس التنفيذي 

بعد عرضه على   اإلنتوسايرخص لألمانة العامة بتقديم فحوى التقرير إلى هياكل ، كما 249/218 عدد القرار

 .لجنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة



 ملخص ألبرز النتائج. 2

  التنمية  أهداف على الرقابة في  لدورها األعضاء األجهزة فهم مدى لتحديد انتهجت األرابوساي منحى تشخيصيا 

املهّمة ومدى ترجمة هذه األجهزة لدورها النظري على أرض الواقع، وذلك  لهذه يولونها التي واألهمية املستدامة

  وفي األعضاء األجهزة لدى الوعي نشر في قليمية واملتمثل أساسا في املساعدة تكريسا للدور املوكول إليها كمنظمة إ

. وتّم للغرض  املستدامة التنمية أهداف تنفيذ على الرقابة ومنها عموما والتقييم التدقيق مجال  في قدراتهم تدعيم

اد على تحليل التواتر جهازا اإلجابة عليه، وتّم االعتم 13إعداد وتوزيع استبيان على األجهزة األعضاء تولى 

حاالت متصلة   8الرئيسية باإلضافة إلى دراسة  املكونات عبر  تحليل  للبيانات باإلضافة إلى التحليل الكمي 

 باملوضوع.

  املسداة  العمومية الخدمات جودة تحسين في املساهمة في الرقابة هذه بقيمة األجهزة وتبرز نتائج الدراسة وعي

 – واملحاسبة  املالية للرقابة العليا األجهزة  ومنافع قيمة"  بـ  املتعلق لإلنتوساي 12 املعيار أهداف مع تماشيا 

 . "املواطنين حياة في الفارق  إحداث

  املنوطة  املهام ضمن أولوية أو أساسية مهّمة املستدامة التنمية أهداف على الرقابة األعضاء األجهزة جّل  وتعتبر 

 السنوي  بالبرنامج إدراجها املزمع املهّمات الختيار املخاطر تقييم في االعتبار بعين أخذها لذلك ويجب بعهدتها

ت متفاوتة. إلى تقّدم فعلي في أعمال التدقيق والتقييم لكّن ترجمة هذا الوعي وهذه القيمة والتدقيق، للرقابة
ّ
 ضل

 )املقاربة األولى( 2030الحكومات لتنفيذ أجندة  جاهزية في التدقيق -

لي 
ّ
 درجة في اختالف مع االستبيان في املشاركة األجهزة لجلّ  أساسية مهّمة الحكومات جاهزية في التدقيق مث

 تدخل املهّمة هذه اعتبار على األجهزة إجماع لوحظ وقد آخر إلى تدقيق عنصر ومن آخر إلى جهاز من األهمية

 في تدقيق عمليات راءإج املشاركة األجهزة من% 77 حوالي صّنفت حيثللرقابة،  عليا كأجهزة اختصاصها ضمن

 التنمية أهداف مؤشرات تحديد في املستغلة املعلومات إلنتاج الحكومية املنظومات ومصداقية شفافية

 العالية. األهمية ذات املسائل ضمن بلوغها مدى قياس وفي املستدامة

هزية الحكومات لتنفيذ وتظهر النتائج اختالفا في هذا املستوى بين األجهزة في مختلف مراحل مهمة التدقيق في جا

ق بالتخطيط 
ّ
األجندة بدءا من التخطيط للرقابة مرورا إلى تنفيذها ووصوال إلى اإلبالغ عن نتائجها. ففيما يتعل

من مجموع   %38,5على حوالي  2018 -2016لهذه املهّمة، اقتصرت األجهزة التي أدرجتها ضمن برامجها للفترة 

 لإليفاء الحكومات استعداد مدى في التدقيق أعمال تنفيذ في فعليا طالقلالن بالنسبة األجهزة املشاركة، أّما

ت فقد بتعهداتها،
ّ
  منظومات  ومصداقية شفافية في التدقيق في البدء جهاز مشاركة  13من مجموع  أجهزة  3 تول

ستدامة، امل التنمية أهداف بلوغ في التقّدم مدى وقياس ومتابعة لتنفيذ الحكومات قبل من املعتمدة املعلومات



 بلوغ في التقّدم مدى وقياس ملتابعة الحكومات قبل من املعتمدة املؤشرات في التدقيقلك الشأن بالنسبة إلى وكذ

 التنمية أهداف لبلوغ الكافية املوارد ولبرمجة للتخطيط الحكومات توفير  مدى األهداف وبالنسبة إلى تقييم 

وقد تولى الجهاز الفلسطيني نشر تقريره حول جاهزية يذها، املستدامة والتي شرعت نفس األجهزة الثالثة في تنف

 الحكومة على موقع منظمة اإلنتوساي.

د التحليل الكّمي ودراسة الحاالت هذه االستنتاجات حيث برزت
ّ
في  وتونس وفلسطين املغرب أجهزة من كل وقد أك

 املتعلقة مكّوناتها في املذكورة التدقيق مهّمات إنجاز في فعليا انطالقها هي الثالثة األجهزة هذه مّيز  وما هذا املجال،

د الغرض في الحكومة طرف من املعتمد املعلومات نظام ومصداقية شفافية في بالتدقيق
ّ
 املؤشرات من والتأك

 .املختارة األهداف مع املبرمجة املوضوعة املوارد مالءمة تقييم إلى باإلضافة اإلنجازات لقياس املعتمدة

 املستدامة )املقاربة الثانية( التنمية أهداف بتحقيق املرتبطة الحكومية والسياسات البرامج تقييم -

  والسياسات  البرامج تقييم (%61,5)أي بنسبة حوالي  في االستبيان ا مشارك اجهاز  13أجهزة من بين  8 اعتبرت

دت قد، و اختصاصاتها ضمن أساسية مهّمةاملستدامة  التنمية أهداف بتحقيق املرتبطة الحكومية
ّ
 األجهزة  كّل  أك

  2016 سنتي خالل املستدامة التنمية أهداف بتنفيذ متصلة وتقييم تدقيق ملهّمات برمجتها على إجاباتها في

 في األجهزة أوردتها التي الرقابة ومواضيع آنفا ذكرت كما األولوية ذات األهداف بين املقارنة أبرزت وقد. 2017و

 ذات املستدامة التنمية أهداف مع تماما متوافقة تدقيق مهّمات برمجت ةأجهز  6 أّن  االستبيان على إجاباتها

 األولوية. ذات األهداف ضمن مبدئيا تدخل ال  مهمات إجاباتها في أخرى  أجهزة أوردت ما في لبلدانها األولوية

فاوتة،  مت بمستويات األرابوساي في األعضاء  العليا األجهزة  بين مشتركة  أهداف الدراسة وجود وتفيد نتائج

( الجيد التعليم) 4 وعدد( والرفاه الجّيدة الصحة) 3 عدد ، حيث برزت األهداف16فباإلضافة إلى الهدف عدد 

 ضمن األهداف  الفقر على بالقضاء املتعلق 1 عدد الهدف مباشرة يليها( االقتصاد ونمو  الالئق العمل) 8 وعدد

 .األولوية األكثر  انتشارا بين األجهزة األعضاء ذات

د التحليل الكّمي ودراسة الحاالت هذه االستنتاجات حيث برزتو 
ّ
  وعمان  ومصر  البحرين أجهزة  من كل قد أك

  تنفيذ  في منها جزء وشروع برمجتها في  األجهزة هذه والكويت في هذا املجال، وتشترك والعراق الجزائر أقل وبدرجة

  وطنية  أولويات اعتبرت التي املستدامة  ةالتنمي بأهداف مّتصلة  عمومية وسياسات برامج  على تدقيق مهّمات

 .لحكوماتها

 واملساءلة )املقاربتين الثالثة والرابعة( الشفافية في بها يحتذى وأمثلة 16 عدد املستدامة التنمية هدف - 

د عملية لخطوات اتخاذها مدى حيث من تختلف  األجهزة من مستويات 5 النتائج أفرزت
ّ
  تنفيذ  من للتأك

  األعلى  للجهاز واملساءلة الشفافية لتعزيز الرامية اإلجراءات إلى باإلضافة أعاله املذكور  16 ددع للهدف الحكومات



نفسه، وقد تراوحت بين أجهزة لم يّتخذ أي خطوات أو اكتفى ضمن االستبيان بذكر الصالحيات املوكولة  للرقابة

ال إلى أجهزة اتخذت إجراءات عملية للجهاز في املجال، مرورا بأجهزة اتخذت إجراءات في أحد الجانبين ووصو 

 الثانية للمخطط االستراتيجي لالنتوساي.لتعزيز املساءلة والشفافية وفقا ملقاربتي األولوية الشاملة 

د التحليل الكّمي ودراسة الحاالت هذه االستنتاجات حيث برزت
ّ
 واململكة وقطر األردن أجهزة  من كل وقد أك

  من  والرابعة الثالثة املقاربتين جوانب على بالتركيز  األجهزة هذه تمّيزت وقد. والسودان في هذا املجال السعودية

 لإلنتوساي االستراتيجي للمخطط الثانية الشاملة األولوية

  

 



 . التوصيات3

 انطالقا من نتائج الدراسة، ُيقترح النظر في التوصيات ونقاط خطة العمل التالية: 

 توصيات عامة:  -

ب وتقاسم املعرفة بين األجهزة األعضاء ومع األجهزة النظيرة املنتمية لألقاليم األخرى تدعيم تبادل التجار  -

 لإلنتوساي.

إصدار نشرية دورية تعنى بالرقابة على أهداف التنمية املستدامة يتّم نشر  املقاالت املعّدة من طرف املدققين   -

واملنشورات املتعلقة باملجال وكذلك أخبار   املنتمين لألجهزة األعضاء، باإلضافة إلى ترجمة أبرز املقاالت

 ومستجّدات هياكل املنظمة املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة.

 تعميم تقارير األجهزة األعضاء املنشورة واملتعلقة بأهداف التنمية املستدامة على كل األجهزة.

ى بالرقابة على أهداف التنمية إرساء مجتمع ممارسة داخل املنظمة وبالتعاون مع هياكل اإلنتوساي ُيعن -

 املستدامة

التركيز على ترجمة الوعي املعلن بأهمية التنمية املستدامة إلى خطوات عملية في إطار تكريس هذا الوعي على  -

 أرض الواقع 

 من خالل: 

 الدعوة إلى إدراج الرقابة على التنمية املستدامة ضمن األولويات االستراتيجية لألجهزة األعضاء •

ث على إدراج وظيفة املسؤول عن أهداف النمية املستدامة ضمن اإلطار التنظيمي لألجهزة كرابط الح •

 بين مختلف املتدخلين

برمجة ملتقيات وحصص تحسيسية بالتعاون مع مبادرة اإلنتوساي للتنمية موّجهة للمسؤولين األول  •

بملفات التنمية املستدامة بالدول  باألجهزة األعضاء وبمشاركة عينة من املسؤولين الحكوميين املكلفين 

ومساعدة   2030، وذلك قصد تيسير دور األجهزة العليا في متابعة التقّدم في تنفيذ أجندة العربية

 الحكومات على تعديل خياراتها في املجال 



  لومات املع وتعميم 16 عدد  ومنها الهدف أهداف التنمية املستدامة تنفيذ على بالرقابة املتعلقة التقارير نشر -

األجهزة مع األخذ بعين االعتبار القوانين والتراتيب املنطبقة على كل دولة في  جميع على املجال في بالتدقيق املتصلة

 ما يتعلق بالنشر 

 

 التوصيات املتعلقة باملقاربة األولى:

ي استفادت الت 2030استثمار مخرجات الدورات التدريبية حول تقييم مدى استعداد الحكومات لتنفيذ أجندة  -

 منها األجهزة األعضاء في إطار التعاون الدولي واإلقليمي وتعميمها على بقية األجهزة 

تكليف فريق عمل متكّون أساسا من مدققين شاركوا في دورات تدريبية حول تقييم مدى  •

بإعداد دليل للتدقيق في املجال انطالقا من دليل  2030استعداد الحكومات لتنفيذ أجندة 

نتوساي للتنمية ونموذج السبع خطوات ملحكمة التدقيق الهولندية وباقي األدلة مبادرة اإل 

املتوفرة حول املوضوع، وذلك في إطار توحيد املعايير واملنهجية املعتمدة للرقابة على جاهزية 

 الحكومات.

بين األجهزة األعضاء التي انطلقت في هذا النوع من   تعاونيةالعمل على تيسير إجراء رقابات  •

 الرقابة وبقية األجهزة

ر من الخبراء يتضّمن التنسيق مع مبادرة اإلنتوساي للتنمية ) اآلي دي آي(  •
ّ
تكوين فريق مصغ

مدققين من األجهزة التي أنجزت الرقابة على جاهزية الحكومات يتولى تقديم االستشارات  

 والدعم الفني لألجهزة األعضاء في املجال 

 الثانية: التوصيات املتعلقة باملقاربة   -

دعم األجهزة األعضاء في الرقابة على السياسات والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  -

 ذات األولوية والتركيز على األهداف املشتركة بينها.

ن من تحديد اولويات التطرق ألهداف التنمية املستدامة •
ّ
املعتمدة في التدريب نحو  ضبط منهجية تمك

واضيع التي تدخل في أهداف التنمية املستدامة املشتركة بين األجهزة األعضاء في املنظمة وخصوصا امل

 )العمل الالئق ونمو االقتصاد(  8)التعليم الجّيد( و 4)الصحة الجّيدة والرفاه( و 3األهداف 



ضمن ورشات )السالم والعدل واملؤسسات القوية(  16التركيز أيضا على هدف التنمية املستدامة عدد  •

 التدريب وربطه كذلك بالشفافية واملساءلة داخل الجهاز األعلى للرقابة

التدريب حول منهجية الرقابة على األداء الخاصة بتقييم البرامج والسياسات الحكومية املرتبطة بتنفيذ أهداف  -

 التنمية املستدامة

ة بتنفيذ أهداف التنمية تقييم البرامج والسياسات الحكومية املرتبط  مهّمات تحديد خصائص •

 2من حيث برمجتها وتنفيذها واإلبالغ عن نتائجها املستدامة

في إطار تقييم البرامج والسياسات الحكومية املرتبطة بتنفيذ أهداف  تعاونيةالنظر في إمكانية تنظيم رقابات  -

 التنمية املستدامة

 * التوصيات املتعلقة باملقاربتين الثالثة والرابعة: 

د دليل ألفضل املمارسات في ما يتعلق بدعم الشفافية واملساءلة داخل الجهاز األعلى للرقابة انطالقا من إعدا -

 املعايير الدولية لالنتوساي واإلجراءات العملية املعتمدة لتدعيم الشفافية واملساءلة 

 خل األجهزة العليا للرقابةعرض تجارب ناجحة من داخل املنظمة أو ألجهزة نظيرة تتعلق بالشفافية واملساءلة دا -

 تيسير إجراء تقييم النظير بين األجهزة األعضاء باملنظمة في ما يتعلق بالشفافية واملساءلة للجهاز األعلى للرقابة. -

 
ّتخذ خالل اجتماع املجلس التنفيذي السادس والخمسين لألرابوساي حول التعاون بين األرابوساي واألفروساي   258/2018تنفيذا للقرار عدد  - 2

ُ
إي والقاض ي –امل

، تعمل األمانتين العامتين 2018األجهزة األعضاء باملنظمة العربية أو بمقر األمانة العامة خالل سنة بتنظيم ورشة عمل حول أهداف التنمية املستدامة وذلك في بلد أحد 

حول منهجية تقييم البرامج والسياسات  2019للمنظمتين على تنظيم الورشة املذكورة والتي تّم االتفاق على تنظيمها بدولة السودان خالل بداية شهر فبراير / فيفري 

 رتبطة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.الحكومية امل



 

 املنهجية  -3

فة إلى  راوحت فيه بين التحاليل الكمية اإلحصائية بالنسبة لألسئلة املغلقة إضاتولت األمانة العامة االعتماد على منهج 

دراسة نوعية عبر تحليل املحتوى بالنسبة لألجوبة على األسئلة املفتوحة، وكان الهدف في كلتا الحالتين رسم صورة  

في إطار الرقابة على أهداف التنمية  واضحة ومدّعمة علميا عن وضعية املنطقة في ما يتعلق بمدى تقّدمها في إنجاز مهامها 

 املستدامة. 

 أسئلة التقييم .3-1

ت صياغة األسئلة إنطالقا من األسس النظرية التي ترتكز عليها الرقابة على أهداف التنمية املستدامة ودور  تّم 

اإلنتوساي ومنظماتها اإلقليمية في املجال املنشورة في وثائق التخطيط والبرمجة أساسا وما نّصت عليه املعايير 

ارير منشورة ودراسات تتطرق في جوانب منها إلى الرقابة الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى ما تّم تضمينه صلب تق

 (.  2على أهداف التنمية املستدامة )انظر امللحق عدد 

 محاور أساسية:   3ويتضّمن االستبيان  

د من مدى استعداد األجهزة األعضاء لدورها في املجال ومدى وعيها بأهمية هذه  املحور األّول  -1
ّ
: يهدف للتأك

-2018واملخطط اإلستراتيجي للمنظمة العربية ) أولوية شاملة في املخطط اإلستراتيجي لإلنتوساياملهّمة املدرجة ك

 ومدى جاهزيتها للقيام بها، (  2022

أسئلة  حول مدى اعتبار التدقيق في أهداف التنمية املستدامة كمهمة أساسية   10وتّم في هذا اإلطار إدراج 

لها ضمن التخطيط والبرمجة والتدقيق في جاهزية الحكومات لتنفيذ للجهاز األعلى للرقابة ومدى السعي لتفعي

د من مدى توفر املؤشرات وواقعّيتها ومالءمتها وكذلك من شفافية  2030أجندة األمم املتحدة لسنة 
ّ
عبر التأك

  ومصداقية املعلومات املعتمدة إلعداد التقرير حول تحقيق هذه األهداف.

لب من املشاركين في السؤ 
ُ
مجة للمهمات  تقديم معلومات حول التخطيط والبر  ال الخامس من هذا املحور كما ط

د من مدى فهم السؤال تدعيم إجاباتهم  افة إلىالرقابية في املجال إض
ّ
باملهّمات الفعلية املبرمجة في املجال للتأك

 .ومدى مالئمة اإلجابة للمعلومات املطلوبة

بالتدقيق للتأكد من فهم األجهزة األعضاء لدورها في ما يتعلق  وقد أضيف السؤال العاشر من هذا الجزء تحديدا

تنفيذ الغايات املتعلقة  وتدعيم تقييموفي  في البرامج والسياسات العمومية املتصلة بأهداف التنمية املستدامة

لب منهم في مرحلة أولى تحديد األهمية النسبية لكل هدف من األهداف السبالشفافية واملساءلةب
ُ
عة ، حيث ط



تحديد أهم خمسة أهداف من بينها بالرجوع إلى األولويات الوطنية في املجال. ويعتبر هذا عشر  وفي مرحلة ثانية 

د 
ّ
السؤال تمهيدا للتحاليل املتعلقة باملقاربة الثانية لألولوية الشاملة لالنتوساي وأيضا في جزء منه تمهيدا للتأك

  الثالثة والرابعة من نفس األولوية الشاملة للمخطط االستراتيجي. من األهمية التي توليها األجهزة للمقاربتين

: يهدف إلى تقييم االنجازات الفعلية لألجهزة األعضاء في مجال الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية املحور الثاني  -2

، وهو يعتبر املحور األهم بةاملستدامة أي مستوى التقّدم في انجاز املهام املعهودة إليها في املجال كأجهزة عليا للرقا

 بالنظر إلى الغاية من هذه الدراسة.

لى أهداف بتحديد مدى إدراج الجهاز ضمن برمجته ملهام رقابة وتدقيق ع 7وتعلقت األسئلة املدرجة وعددها 

برمجة من ويات الوطنية لكل دولة في املجال، وهو سؤال تّم إدراجه ملقارنة املهام امللألول التنمية املستدامة وفقا

قبل األجهزة ومدى مالءمتها ألهداف التنمية املستدامة املستهدفة من طرف الحكومات والتي هي موضوع السؤال  

د من مدى تدريب أعضاء  تبيان.سالعاشر من املحور األّول من اال 
ّ
وتّم إدراج السؤال السابع من هذا الجزء للتأك

 هذه األجهزة على التدقيق والرقابة في املجال.

قت األسئلة أيضا ب 
ّ
بمختلف مكّونات  مدى تولي الجهاز التدقيق في جاهزية وانجازات الحكومة في املجالكما تعل

مرورا بالتدقيق في املؤشرات املعتمدة لقياس  منظومات املعلومات ، وذلك انطالقا من التدقيق في هذه املهّمة

وفق  2030أجندة من قبل الحكومات لتحقيق التخطيط وبرمجة املوارد األداء وصوال إلى التدقيق في مدى 

 الجدول الزمني املتفق عليه.

وتجدر اإلشارة إلى أّن كل األسئلة في هذا الجزء مرفقة بطلب املعطيات املثبتة للرّد اإليجابي على السؤال قصد 

د من الفهم الجّيد للسؤال والتثّبت من مطابقة املعطيات املدرجة للمعطيات املطلوبة به
ّ
 ذا السؤال.التأك

: يتعلق هذا املحور بانتظارات األجهزة األعضاء تجاه املنظمة في إطار مساندتها ودعمها والتنسيق  املحور الثالث -3

كمساند ومساعد  لالنتوساي بينها لالستفادة من الخبرات املكتسبة في املجال انطالقا من دور املنظمة اإلقليمية

   .تركة في ما بينهاق لألنشطة املشلألجهزة األعضاء ومنّس 

ونشر الوعي وتقديم الدعم الفني وتيسير  اإلرشاديأسئلة تعلقت بالدور  6وُضّمنت بهذا الجزء من االستبيان 

والتنسيق مع األطراف الخارجية للمنظمة باإلضافة إلى تنمية القدرات في هذا  تعاونيةال األداء ورقابة التقييم

 الخصوص.

مانة العامة املجال لألجهزة لتقديم اإلضافات واملقترحات املتعلقة باملوضوع وذلك  في نهاية االستبيان، فسحت األ 

 لالستفادة من أكبر قدر ممكن من اآلراء واملقترحات لتدعيم املعطيات املتوفرة.



 املؤشرات .3-2

ستبيان لتوفير تّم االستناد على األسئلة املغلقة عبر اقتراح إجابات محّددة، مع إضافة سؤال مفتوح في نهاية اإل 

الفرصة للمجيبين للتعبير عن النقاط التي يعتبرونها هاّمة ولم يتّم التطّرق إليها في األسئلة وتقديم مقترحاتهم في 

خذت هذه األسئلة ثالثة أشكال أساسية:
ّ
 الغرض. إت

ء الثالث( والجز 10و 5و 4و 3: تكّون جّل أسئلة اإلستبيان )الجزء األول باستثناء األسئلة أسئلة تقييم ▪

من خمسة إحتماالت مرتبة تصاعديا  ( متكّوناLikert scale" )اسُتعمل في صياغتها مقياس "ليكرت

 حسب القّوة، 

: وهو السؤال العاشر من الجزء األّول من اإلستبيان  والغرض منها معرفة األهمية النسبية  أسئلة ترتيب ▪

 حتماالت املقترحة في السؤال.التي يوليها املجيب على االستبيان لكّل إحتمال من اإل 

من الجزء األول من االستبيان، الهدف منها   5و 4و 3:  وهي األسئلة أسئلة ذات أجوبة محددة )نعم أم ال( ▪

 الحصول على معلومة محّددة حول وجود املؤشر املراد التثّبت منه من عدمه.

لب من املجيب   : وهي أسئلة الجزء الثاني منأسئلة ذات أجوبة محددة مرفقة باألمثلة ▪
ُ
اإلستبيان والتي ط

 على االستبيان من خاللها بيان العناصر املثبتة إلجابته.

حاولت األمانة العامة لألرابوساي إحترام الدقة والوضوح وعدم   في الدراسات الكمية،واحتراما للقواعد املتبعة 

 
ّ
ن من املحافظة على وحدة املعنى والهدف التأثير على املجيب في صياغة األسئلة، وتّم تنظيم األسئلة بطريقة تمك

من كّل مجموعة من األسئلة، وكانت اإلنطالقة من األسئلة العامة حول استعداد األجهزة لدورها في الرقابة على 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وصوال إلى انتظاراتها من املنظمة اإلقليمية في املجال مرورا بما قامت به فعليا  

 هذا املجال. األجهزة في 

 جمع املعطيات وتحليلها أساليب. 3-3

( لهذه parent populationتمثل األجهزة العليا للرقابة األعضاء في منظمة األرابوساي املجتمع اإلحصائي )

ة ، ولم يتم استهداف األطراف ذات املصلحة على غرار املصالح الحكومية باإلستبيان. ولم يتم اعتماد الدراس

العّينات في املجال نظرا لعدد األجهزة املحدود املشمولة بالدراسة، حيث تّم إرسال االستبيان إلى جميع األجهزة  

راسة ومراحل انجازها، وتّم تحديد األجل األقص ى املستهدفة بالدراسة مرفقا بمذكرة املفاهيم املبّينة لهدف الد

 إلرسال اإلجابات ضمن الخطاب املرسل لرؤساء األجهزة املعنّية.

إلتجأت هذه األخيرة إلى  وسعيا من األمانة العامة للحصول على أكثر ما يمكن من اإلجابات في حيز زمني ضّيق،

لكتروني لالستبيان مرفقا بخطاب يحّدد األجل األقص ى املباشرة في جمع املعطيات باعتماد التوزيع اإل الطريقة

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8


 إجابات إلى حدود 13جهازا عضو باملنظمة وتلقت األمانة العامة  19لإلجابة، وقد تّم توزيع االستبيان على 

تّم أخذ جميعها بعين االعتبار رغم ورود بعضها بأجل  %68,5بنسبة حوالي  2018تشرين الثاني لسنة  نوفمبر/

 يا باملقارنة مع التاريخ األقص ى لإلجابة وبعد التذكير. متأخر نسب

وتّم انطالقا من اإلجابات اعتماد برمجية اكسل لترميز وتحليل املعطيات في مرحلة أولية وقد تّم التثّبت من صّحة 

د من عدم تسّرب أخطاء مادية. 
ّ
 إدخال البيانات من قبل ممثل ثان عن األمانة العامة للتأك

باإلضافة غلى تحليل محتوى اإلجابات النصية ومقارنتها  للنتائجحصائي برمجية اكسل للتحليل اإل  ادوقد تّم اعتم

 .الكميةمع اإلجابات 

 التحليل الكمي للبيانات النوعية ▪

 بين دقة أكثر  بشكل أو الردود في أجهزة بين تشابه وجود التواتر تحليل بداية وفي البيانات جمع منذ الحظنا

  ما  وإحصائيا كميا التحقق محاولة إلى بنا حدى ما وهو . مجموعة كل داخل الردود وتشابه  جهزةاأل  من مجموعات

 من الثاني للجزء مصفوفة بإعداد قمنا التحليل، هذا وتنفيذ. انطباع مجرد أنها أم راسخة املالحظة هذه كانت إذا

 على السطور  في تحتوي ( املستدامة التنمية أهداف على بالرقابة املتعلقة املهام إنجاز في التقّدم مدى) االستبيان

 .املشاركة األجهزة على األعمدة وفي( املتغّيرات) املحور  بهذا املتعلقة األسئلة مختلف 

 تحليل"  إجراء تّم  وقد األسئلة، على إجاباتها في تشابه أوجه بينها توجد التي األجهزة تجميع إلى التحليل هذا ويهدف

 Statistical Package for) االجتماعية للعلوم اإلحصائي البرنامج باستخدام ملصفوفةا على"  الرئيسية املكونات

the Social Sciences : SPSS 17)  البيانات  من مجموعة تلخيص من التحليل من النوع هذا يخّوله ملا نظرا  

 . التفضيل لبيانات بالنسبة التحليل هذا جدوى  البرنامج ويدعم. األبعاد لعدد وتقليص

 اإلحصائي التشابه مؤشر يوضح أيضا، األجهزة؛ بين كافية( 0,5 من)>  كبيرة ارتباطات االرتباط مصفوفة ضحتو 

(communalities )الستخراج عالية جودة( وحيد جهاز إجابة عدى ما للكل بالنسبة 1/ 0,98 من)>  العالي 

 (3 عدد امللحق) البيانات

يل نوعي لتجارب األجهزة األعضاء وذلك من خالل دراستها كحاالت تّم تدعيم التحليل الكمي للبيانات بتحل كما

إي املنعقد بتاريخ -عبر تجاربها التي تّم تقديمها خالل اليوم العلمي املشترك بين منظمتي األرابوساي واألفروساي

  8، حيث تّم تحليل عروض على هامش املجلس التنفيذي السادس والخمسين لألرابوساي 2018آذار/مارس  27

  لتأييد نتائج التحليل الكمي. 3أجهزة في املجال

 
 وهي كّل من أجهزة مصر والعراق واألردن والكويت وفلسطين وقطر والسودان وتونس. - 3



 أوجه قصور املنهجية. 3-4

ن االستبيانات من استكشاف أوجه جديدة للظواهر in-depth interviewsخالفا للمقابالت املعّمقة )
ّ
(، ال تمك

األمانة العامة إلى   املراد دراستها أو تفسيرها، حيث تقتصر املعلومات املستقاة على األجوبة املباشرة، وقد عمدت

 إدراج سؤال مفتوح في نهاية االستبيان للحّد من سلبّيات هذا القصور.

)مقياس"ليكرت" على سبيل املثال( أراء وتقييمات ذاتية من   الدرجاتوالتي تستخدم ترتيبية وتتضّمن املؤشرات ال

 العمل عند إعداد االستبيان على طرف املجيب، مما قد يحّد من املوضوعية والصبغة العلمية للدراسة، لذلك تّم 

إدراج عّدة أسئلة لتفسير كّل محور من املحاور الثالثة وطلب البيانات حول االنجازات في الجزء الثاني منه  

تحديدا الجتناب الخلط بين االنجازات املرتبطة مباشرة بموضوع الدراسة أي الرقابة على أهداف التنمية  

ه  املستدامة واملهام األخرى للجه
ّ
از، وبالنظر إلى املستوى املعرفي والخبرة املهنّية للمجيبين على االستبيان، فإن

ه تّم الحّد من هذه املخاطر بصفة معقولة. 
ّ
 يمكن اعتبار أن

( neutral position biasويتم عادة اختيار أسئلة ذات احتماالت زوجّية لتفادي خطر االنحياز للخيار الوسط )

احتماالت لضمان أكثر دقة في  5، وقد فّضلت األمانة العامة استعمال أسئلة ذات ترتيبيةعند اعتماد املؤشرات ال

التقييم ونظرا لخصوصية املؤشرات التي ينتظر من خاللها التعرف على أولويات الجهاز في املجال ودرجة قوة  

 انتظاراته من املنظمة اإلقليمية. 

فتوحة بالنسبة لألسئلة التي تحتاج دعما إضافيا ألخذها بعين معلومات عبر األسئلة املت إضافة طلب للتّم  وقد

 االعتبار وذلك لتقليص املخاطر املذكورة. 

لم تقم األمانة العامة لألرابوساي باختبار االستبيان على عّينة من األجهزة العليا للرقابة األعضاء  من جهة أخرى، 

لدراسة )املتمثل في عدد األجهزة األعضاء(، لكّنها نظرا لضيق الفترة من جهة وضعف حجم املجتمع اإلحصائي ل

تولت  في املقابل تعميمه على جميع أعضاء فريق املساندة إلبداء املالحظة في مرحلة أولى، ثّم تولت إرساله للسادة  

  رئيس املجلس التنفيذي للمنظمة ونائبيه األول والثاني والسّيد رئيس لجنة املخطط االستراتيجي لالستشارة قبل 

تعميمه على األجهزة لإلجابة وقد تّم إدخال التحسينات الضرورية عليه، كما تّم عرضه على أنظار أعضاء لجنة 

 (.  2018تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة خالل اجتماعها الثاني عشر )شباط/فيفري 



 النتائج واالستنتاجات -4

 تنمية املستدامة. الوعي بدور األجهزة العليا في الرقابة على أهداف ال4-1

  ومنها  عموما والتقييم التدقيق مجال في قدراتهم تدعيم وفي األعضاء األجهزة لدى الوعي نشر في املساعدة تبرز

 إقليمية كمنظمة األرابوساي بين متطلبات اضطالع منأهّمها  ضمن املستدامة التنمية أهداف تنفيذ على الرقابة

فهم األجهزة األعضاء لدورها في الرقابة على أهداف مدى  تشخيص لكبمهامها في املجال، وكان من الضروري لذ

 .واألهمية التي يولونها لهذه املهّمة التنمية املستدامة

 األهمية التي تم إيالئها للرقابة على أهداف التنمية املستدامة -أ

حاسبة )األرابوساي( عن القاعدة في  لم تشذ األجهزة املنتمية إلى املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية وامل

  ما يتعلق بإعالنها عن وعيها باألهمية التي ما فتأت تكتسبها أهداف التنمية املستدامة على املستوى العاملي 

ده إدراج الرقابة عليها كأولوية شاملة في املخطط اإلستراتيجي 
ّ
وبالنسبة لألجهزة العليا للرقابة تحديدا وهو ما يؤك

بالنظر إلى دورها كأجهزة مكلفة بالتدقيق في املجال، تعتبرها هذه األجهزة مهّمة أساسية أو أولوية و ، لإلنتوساي

ضمن املهام املنوطة بعهدتها ويجب لذلك أخذها بعين االعتبار في تقييم املخاطر الختيار املهّمات املزمع إدراجها 

 ألجهزة األعضاء املشاركة في الدراسة كمهمةمن ا% 61,5 حيث يعتبرهابالبرنامج السنوي للرقابة والتدقيق. 

أجهزة بأّن التدقيق في أهداف التنمية  4مهامه، وقد صّرحت  ضمن مطلقة أولوية يعتبرها وحيد وجهاز أساسية 

 أن أجهزة 10 ويعتبر وفي نفس السياق، تدخل ضمن مجمل مهام الجهاز األعلى للرقابة.  عادية املستدامة مهمة

 أهمية ذو  الرقابية املهمات برمجة مرحلة في  املخاطر تقييم عند املستدامة التنمية أهداف على الرقابة إيالء

د وعي األجهزة بقيمة هذه الرقابة في مهمات برمجة عندبالغة 
ّ
املساهمة في  الرقابة والتدقيق للجهاز. وهو ما يؤك

تماشيا مع  ذلكعمومية املسداة، و تحسين جودة التصرف في األموال العامة وبالتالي تحسين جودة الخدمات ال

 في الفارق  إحداث – واملحاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة ومنافع قيمة نتوساي املتعلق بـ "لإل  12أهداف املعيار 

 املواطنين". حياة

تضمن التزام األطراف ذات  عمليةفي املقابل، يوجد تفاوت بين األجهزة من حيث ترجمة هذا الوعي لخطوات 

 6 . حيث لم تتول لضمان املتابعة الفعالة لتقّدم األعمال عالقة بالعمل على انجاز املهمة املنوطة بعهدة الجهازال

 5، كما لم تتول للفترة الجارية االستراتيجي مخططها ضمن املستدامة التنمية إدراج بعد أجهزة من بين املشاركين

 بين أعضائها.من أجهزة تعيين مسؤول عن أهداف التنمية املستدامة 

 

 



 2030التدقيق في جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة  -ب 

يعتبر التدقيق في جاهزية أو استعداد الحكومات لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة أحد أهم ركائز األولوية 

لة املذكورة. الشاملة الثانية للمخطط االستراتيجي لالنتوساي، وأحد أركان املقاربات األربع لبلوغ األولوية الشام

د من 
ّ
البيانات التي تنتجها الحكومات في إطار إعدادها   وشفافّية مصداقية ويهدف هذا التدقيق أساسا إلى التأك

 تقييم ازها، ويتضّمن التدقيق في املجالوإبالغها حول مدى التقّدم في إنج وتنفيذها ألهداف التنمية املستدامة

  صّحة  ومن  جهة من تحقيقها املراد والغايات لألهداف مالءمتها ومدى األهداف لبلوغ املعتمدة  املؤشرات شمولية

 .أخرى  جهة من تتضّمنها التي التقارير ومصداقية املؤشرات هذه تنفيذ مدى قياس

ل مهّمة التدقيق في جاهزية الحكومات ومكوناتها مهّمة أساسية لجّل 
ّ
مع   األجهزة املشاركة في االستبيانتمث

وقد لوحظ إجماع األجهزة على اعتبار هذه  ية من جهاز إلى آخر ومن عنصر تدقيق إلى آخراختالف في درجة األهم

بأّن إجراء من األجهزة املشاركة  %77حوالي  صّنفت، حيث املهّمة تدخل ضمن اختصاصها كأجهزة عليا للرقابة

ي تحديد مؤشرات لحكومية إلنتاج املعلومات املستغلة فعمليات تدقيق في شفافية ومصداقية املنظومات ا

من   %61,5ضمن املسائل ذات األهمية العالية، في ما يعتبر   هامدى بلوغ أهداف التنمية املستدامة وفي قياس

يعتبر أهميتها  املعتمدة للقياس كمهمة أساسية. وباستثناء جهاز وحيد األجهزة التدقيق في املؤشرات الحكومية

ل متابعة املعلومات والتقارير محدودة
ّ
د من مصداقيتها مهّمة ، تمث

ّ
عادية )جهازين  الحكومية املنشورة والتأك

أجهزة( من بينهم جهاز صّنفها ضمن املهام الرئيسية في تدقيق الجاهزية لتنفيذ أجندة  10اثنين( أو أساسية )

2030 . 

 املتصلة بأهداف التنمية املستدامة   التدقيق في السياسات والبرامج -ج

العليا للرقابة ولدورها األساس ي املتمثل في التدقيق والتقييم من جهة، وإلى شمولية   بالنظر إلى والية األجهزة

مجاالت أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر من جهة أخرى، من الطبيعي أن تّتصل جّل املهّمات املنجزة من  

)تعليم /  عات األساسية حيث تصّب جّل املهّمات في مختلف القطااألجهزة العليا للرقابة بأحد هذه األهداف. 

الخ( واملشتركة بين الدول في إحدى أهداف التنمية املستدامة وتندرج عمليات تقييمها   طاقة / صّحة / مياه / 

والتدقيق في السياسات املّتصلة بها ضمن االختصاصات املتعارف عليها لألجهزة العليا للرقابة كما وردت في  

أجهزة من بين املشاركين في الدراسة هذه املهّمة ضمن املهام اليومية   5عتبرت ا وفي هذا اإلطار، املعايير الدولية.

قيمة أرفع لهذه املهّمة وتعتبرها   نفس املهّمة  (8تولي األجهزة املتبقية )وعددها ، في ما دون إيالئها أهمية خاّصة

 أساسية ضمن اختصاصاتها. 

 



 تدامة. مدى التقّدم في الرقابة على أهداف التنمية املس4-2

مهامها املتصلة بالرقابة على   تنفيذتختلف األجهزة األعضاء في األرابوساي من حيث درجة تقّدمها في برمجة و 

وتقييم   2030في جوانبها الثالثة أي التدقيق في جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة  أهداف التنمية املستدامة

 لى الجانب املتعلق بدعم الشفافية واملساءلة. سياسات وبرامج متصلة بأهداف التنمية املستدامة إضافة إ

اقع التدقيق في جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة   -أ  في املنظمة 2030و

بالنظر إلى األهمية التي أعلنتها األجهزة العليا األعضاء باألرابوساي اللذين شاركوا في الدراسة، كان من املنتظر  

  ّدمة في تنفيذ دورها في الرقابة على أهداف التنمية املستدامة، متقإلى مراحل  اتخاذ خطوات عملية والوصول 

لكّن النتائج تظهر اختالفا في هذا املستوى بين األجهزة في مختلف مراحل مهمة التدقيق في جاهزية الحكومات 

 لتنفيذ األجندة بدءا من التخطيط للرقابة مرورا إلى تنفيذها ووصوال إلى اإلبالغ عن نتائجها.

ق بالتخطيط لهذه املهّمة، اقتصرت األجهزة التي أدرجتها ضمن برامجها للفترة ففيما يت
ّ
  5 على 2018 -2016عل

ل
ّ
 .املشاركة جهزةمجموع األ  من %38,5حوالي نسبة  أجهزة تمث

ت  ،في مدى استعداد الحكومات لإليفاء بتعهداتهاأّما بالنسبة لالنطالق فعليا في تنفيذ أعمال التدقيق 
ّ
 3فقد تول

 لتنفيذ الحكومات قبل من املعتمدة املعلومات منظومات ومصداقية شفافية في هزة مشاركة البدء في التدقيقأج

أجهزة خطوات فعلية في  7املستدامة، في ما لم تّتخذ  التنمية أهداف بلوغ في التقّدم مدى وقياس ومتابعة

ح بأّن االختصاص في هذا املجال مسند إلى جهاز صرّ . وتجدر اإلشارة بأّن أحد األجهزة املشاركة في الدراسة 4املجال 

 حكومي وال يدخل بذلك ضمن اختصاصاته كجهاز أعلى للرقابة.

األهداف،  بلوغ في التقّدم مدى وقياس ملتابعة الحكومات قبل من املعتمدة املؤشرات في وفي ما يتعلق بالتدقيق

تنفيذها. وكذلك  في يشرع بعد ولم جهاز رابع برمجها كما االنجاز طور  عن أّن هذه املهّمة في أجهزة 3فقد أعلنت 

 التنمية أهداف لبلوغ الكافية املوارد ولبرمجة للتخطيط توفير الحكومات مدى الشأن بالنسبة إلى تقييم

من  % 23ممثلة بذلك  الثالثة جهزةاأل  نفس املستدامة حيث اقتصر عدد األجهزة التي انطلقت في املهّمة على

 . لدراسةاملشاركين في ا

لتنفيذ أهداف التنمية  الحكومة جاهزية حول  تقريره نشر تولى قد الفلسطيني الجهاز وتجدر اإلشارة إلى أّن 

الجهاز العراقي إعداد تقرير في  ، كما تولى2018 يونيو /  جوان شهر خالل اإلنتوساي منظمة موقع املستدامة على

د الجهاز املغربي بأّن تقرير مراجعة الالغرض، 
ّ
 .5جاهزية قد وصل إلى صيغته النهائية وسيتم نشره قريباوأك

 
 تولى الجهازين املتبقين إدراج أمثلة ضمن إجابتيهما ال تنطبق على سؤال االستبيان. - 4
  التقرير الجهوي حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة.طبقا لملحوظات وتعليقات األجهزة على النسخة األولية من  - 5



 

 بتنفيذهاتقييم أداء برامج ذات عالقة أهداف التنمية املستدامة و  -ب

املستهدفة من الحكومات، ويبقى ترتيبها حسب األولوية تغطي أهداف التنمية املستدامة جّل مجاالت التنمية 

قد طلب من األجهزة يسعى لبلوغه على املدى املتوسط والطويل. و رهين الوضعية القائمة في البلد املعني وما 

حسب األولويات الحكومية أهداف التنمية املستدامة  تقييم األهمية املسندة لكل هدف من املشاركة في الدراسة

 لبلدانها، ويلخص الجدول التالي توزيع اإلجابات:

 املالحظة  النسبة  عدد األجهزة  الهدف 

 املرتبة األولى صنفوه في  5هم بين من % 46,154 6 على الفقر القضاء  –1الهدف  

 في املرتبة الثانية   ه اصنف % 15,385 2 القضاء على الجوع – 2الهدف  

 في املراتب الثالثة األولىصنفوه هم بين من  9 % 76,923 10 الصحة الجّيدة والرفاه  – 3الهدف  

 في املراتب الثالثة األولىصنفوه  ينهمب من  8 % 69,231 9 التعليم الجيد –4الهدف  

   % 0 0 املساواة بين الجنسين – 5الهدف    

   % 30,769 4 املياه النظيفة والنظافة الصحية– 6الهدف 

   % 38,462 5 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة – 7الهدف 

 راتب الثالثة األولىفي امل  صنفوه  بينهم من  4 % 53,846 7 العمل الالئق ونمو االقتصاد –8الهدف  

 املراتب الثالثة األولى   صنفاه في % 15,385 2 .:     الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية 9الهدف 

   % 0 0 الحد من أوجه عدم املساواة  – 10الهدف  

 في املراتب الثالثة األولى صنفوه  بينهم من  3 % 38,462 5 مدن ومجتمعات محلية مستدامة – 11الهدف 

 في املراتب الثالثة األولى   صنفاه  % 15,385 2 االستهالك واإلنتاج املسؤوالن  – 12الهدف 

  % 7,692 1 العمل املناخي  – 13الهدف 

   % 0 0 الحياة تحت املاء  – 14الهدف   

   % 0 0 الحياة في البر – 15الهدف  

 جهاز وحيدما عدى  األجهزة  جميع % 92,308 12 : السالم والعدل واملؤسسات القوية16الهدف 

  % 15,385 2 .:     عقد الشراكات لتحقيق األهداف 17الهدف  

 : قاعدة بيانات استغالل األجوبة على االستبياناملصدر

أهداف تنمية  5والذي ظهر في جميع اإلجابات باستثناء جهاز وحيد ضمن أهم  16باستثناء الهدف عدد 

ائج وجود أهداف مشتركة بين األجهزة العليا األعضاء في األرابوساي بمستويات  مستدامة  ذات أولوية، تبرز النت

. حيث لم 2030نفس الدول بالنسبة لألجندة  حكوماتمبدئيا ضمن أولويات متفاوتة، وأهداف أخرى ال تدخل 

 تحت اة)الحي 14املساواة( وعدد  عدم أوجه من )الحد 10)املساواة بين الجنسين( وعدد  5ترد األهداف عدد 



األهداف البر( ضمن أهداف التنمية املستدامة حسب نتائج الدراسة، تليها بصفة أقل  في )الحياة 15وعدد   املاء(

 .6املناخي( أو موضعين على األكثر  العمل – 13 والتي وردت في موضع )الهدف 17و 13و 12و 9و  2عدد 

 4والرفاه( وعدد   الجّيدة )الصحة 3نها الهدف عدد ضم استحوذأّما بالنسبة لألهداف األخرى ذات األولوية، فقد 

يليها   األجهزة املشاركة لكل منها إجابات االقتصاد( بأكثر من نصف  ونمو  الالئق )العمل 8الجيد( وعدد  )التعليم

 من املشاركين. %46الفقر  بنسبة تجاوزت  على القضاءاملتعلق ب 1مباشرة الهدف عدد 

دت كل األجهزة في إجا
ّ
 املستدامة التنمية أهداف بتنفيذ متصلة وتقييم تدقيق ملهّمات برمجتهاباتها على وقد أك

تي ، وقد أبرزت املقارنة بين األهداف ذات األولوية كما ذكرت آنفا ومواضيع الرقابة ال2017و 2016 سنتي خالل

أهداف التنمية  مع تماما ةبرمجت مهّمات تدقيق متوافق أجهزة 6أوردتها األجهزة في إجاباتها على االستبيان أّن 

 ذات األهداف ضمن مبدئيا تدخل ال مهمات إجاباتها في املستدامة ذات األولوية لبلدانها في ما أوردت أجهزة أخرى 

    أجهزة( . 3)حاالت  3بين حالة وحيدة )جهاز( و في هذا اإلطار وقد تراوح االختالفات، 7األولوية

 ثلة يحتذى بها في الشفافية واملساءلةوأم 16هدف التنمية املستدامة عدد  -ج

أهمية خاصة للشفافية واملساءلة كروافد للتصرف السليم في  2030أولت منظمة األمم املّتحدة ضمن األجندة 

وقد . 16ألهميته بالهدف عدد  املال العام وبلوغ النمو االقتصادي والرقي االجتماعي، وقد تّم إفراد املوضوع

هذه األهمية ضمن أعمالها بأن خّصصت املقاربة الثالثة من األولوية الشاملة الثانية  اإلنتوسايعّززت منظمة 

إضافة إلى تركيزها على الشفافية واملساءلة املتعلقة بعمل األجهزة   16ملخططها االستراتيجي للرقابة على الهدف 

قاربة الرابعة من نفس األولوية حتذى به في املجال وهو موضوع املالعليا للرقابة والتي يفترض أن تكون مثاال يُ 

 الشاملة.

لب من األجهزة املشاركة في الدراسة تحديد الخطوات العملية التي تولوا القيام بها وفي 
ُ
نفس هذا السياق، ط

د من تنفيذ الحكومات للهدف عدد 
ّ
املذكور أعاله باإلضافة إلى اإلجراءات الرامية لتعزيز الشفافية   16للتأك

تختلف من حيث مدى مجموعات من األجهزة  5األعلى للرقابة نفسه، وقد أفرزت النتائج  واملساءلة للجهاز

 تقّدمها في أداء مهامها في املجال كما يوضحها الرسم البياني التالي:

 
 كات لتحقيق األهداف.وهي تواليا: القضاء على الجوع / الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية / االستهالك واإلنتاج املسؤوالن / العمل املناخي / عقد الشرا - 6
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 : قاعدة بيانات استغالل األجوبة على االستبياناملصدر

 

 لى أهداف التنمية املستدامة. املجموعات الثالثة من األجهزة حسب التقدم في الرقابة ع4-3

 بين دقة أكثر  بشكل أو أجهزة في الردود تشابه بين وجود التواتر وفي بداية تحليل البيانات جمع منذ الحظنا

  ما  كميا وإحصائيا التحقق محاولة ما حدى بنا إلى وهو . داخل كل مجموعة وتشابه الردود األجهزة مجموعات من

مصفوفة للجزء الثاني من  بإعداد قمنا وتنفيذ هذا التحليل،. انطباع مجرد أنها أم راسخة املالحظة هذه كانت إذا

 على السطور  في تحتوي  االستبيان )مدى التقّدم في إنجاز املهام املتعلقة بالرقابة على أهداف التنمية املستدامة(

 .اركةاألجهزة املش األعمدة على وفي األسئلة املتعلقة بهذا املحور )املتغّيرات( مختلف 

 وقد تّم إجراء " إجاباتها على األسئلة، في تشابه أوجه بينها توجد التي األجهزة تجميع ويهدف هذا التحليل إلى

 Statisticalالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ) باستخدام املصفوفة على 8الرئيسية" املكونات تحليل

Package for the Social Sciences : SPSS 17من   مجموعة  ا يخّوله هذا النوع من التحليل من تلخيص( نظرا مل

 .9بالنسبة لبيانات التفضيل التحليل هذا جدوى  البرنامج ويدعم. األبعاد وتقليص لعدد البيانات

 
8 - Principal Component Analyses 
 ( SPSS Categories 14, 2005 : 12" بالنسبة لبيانات التفضيل ، يمكنك التفكير في األفراد كمتغيرات" ) - 9



يوضح مؤشر التشابه اإلحصائي  أيضا، األجهزة؛ بين كافية (0,5من  >كبيرة ) ارتباطات االرتباط مصفوفة توضح

(communalitiesالع )( جودة عالية الستخراج  1/ 0,98من  >الي )بالنسبة للكل ما عدى إجابة جهاز وحيد

 (3البيانات )امللحق عدد 

 األولية مالحظتنا دعم بين املجموعات من لالختالفات املعّمق الرئيسية والتحليل املكونات تحليل تأويل مكننا وقد

تنمية املستدامة حسب املقاربة من املخطط االستراتيجي مدى التقّدم في تنفيذ الرقابة على أهداف ال تنّوع حول 

 .التي تّم التركيز عليها

مجموعات من األجهزة باالعتماد   3( أي Variabilityمحاور تفّسر التباين ) 3وقد أثبتت النتائج اإلحصائية وجود 

 ( :4معايير متوائمة )امللحق عدد  3على 

 (%75من  >مجمل التباين بالدراسة ) من  % 97,3تفّسر الثالثة املحاور األولى  -

 ( أكبر من واحدeigenvalueمحاور لهم قيمة ذاتية ) 3 -

 ( واملوافق للمحور الثالثScree-testفي الرسم البياني للقيمة الذاتية )  (inflection pointنقطة االنعطاف ) -

 املجموعة التي ركزت على الشفافية واملساءلة -أ

( وهي كل من  5ألجهزة التي لها أعلى حاصل على املكّون األساس ي رقم واحد )امللحق عدد ضّمت املجموعة األولى ا

والسودان. وقد تمّيزت هذه األجهزة بالتركيز على جوانب املقاربتين اململكة العربية السعودية أجهزة األردن وقطر و 

وساي. حيث تولى جهاز من بينهم وضع الثالثة والرابعة من األولوية الشاملة الثانية للمخطط االستراتيجي لإلنت

في جانب شفافية ومساءلة التصرف   16إجراءات تتعلق باملساهمة في تنفيذ هدف التنمية املستدامة عدد 

الحكومي، في ما تولى جهازين العمل على تركيز  إجراءات في إطار تحسين حوكمة الجهاز األعلى للرقابة بما يجعله  

 .واملساءلة، وقد تولى الجهاز الرابع وضع إجراءات تشمل الجانبين املذكورين نموذجا يحتذى به في الشفافية

 2030: تحسين الحوكمة الداخلية للجهاز القطري في إطار املساهمة في تنفيذ أجندة 1دراسة الحالة رقم  

 

تم انشاء قطاع كامل لدي ديوان املحاسبة يهتم بمراجعة األداء علي الجهات الخاضعة للرقابة  ❑

اع مراجعة األداء( ومن بعض مهامه املنوطة إليه مراجعة وتقييم مدى التزام الجهات بتحقيق  )قط 

 .  2030والتي تتماش ي مع اهداف االستدامة  2030استراتيجية التنمية التي تهدف لتحقيق رؤية قطر 

 يتمثل قطاع األداء من أربعة إدارات على النحو التالي : ❑

 إدارة الرقابة على األداء  •

 ة الرقابة على االلتزام إدار  •



 إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي  •

 إدارة الرقابة على نظم املعلومات  •

سوف يتم القيام بعمل مهام تدقيق ومراجعة مماثلة ملا قام به ديوان املحاسبة على قطاع التأمين الصحي في 

  .2030جميع املجاالت األخرى املتعلقة بأهداف االستدامة وتحقيق رؤية قطر 

 

: مقتطفات من تقديم الجهاز القطري لتجربته خالل اليوم العلمي املنعقد على هامش املجلس  املصدر  

 (2018-03-27للمنظمة ) 56التنفيذي 

 

 املجموعة التي ركزت على التدقيق في البرامج والسياسات -ب

( وهي كل من  5ثنين )امللحق عدد ضّمت هذه املجموعة األجهزة التي لها أعلى حاصل على املكّون األساس ي رقم ا

 أجهزة البحرين ومصر وعمان وبدرجة أقل الجزائر والعراق والكويت.

وتشترك هذه األجهزة في برمجتها وشروع جزء منها في تنفيذ مهّمات تدقيق على برامج وسياسات عمومية مّتصلة  

 بأهداف التنمية املستدامة التي اعتبرت أولويات وطنية لحكوماتها.  

والكويت( بحاصل أقل أهمية نسبية من األجهزة الثالثة األولى على  والعراق هر األجهزة الثالثة الثانية )الجزائروتظ 

املكّون األساس ي الثاني نظرا التخاذها أيضا بعض اإلجراءات في إطار دعم الشفافية واملساءلة وهو ما يبرزه 

( ، لكّن حاصلها أعلى على املكّون األساس ي الثاني وهي  5د حاصلها املتوسط على املكّون األساس ي األول )امللحق عد

 بذلك أقرب إلى املجموعة الثانية.

 الكوييت وارتباطها ابألولوايت الوطنية للتنمية املستدامة املهام الرقابية املربجمة من قبل اجلهاز : 2رقم   دراسة احلالة
 
 عمليات التدقيق الرقابية  -

ع التنمية املستدامة ادرج فريق متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية بديوان وإلضفاء مزيد من األهمية ملوضو 

-2016لى استراتيجية ديوان املحاسبة إهداف التنمية املستدامة  أاملحاسبة  هدف فرعي يتعلق بالرقابة على 

نوي ، كذلك تم اضافة جزء متعلق بالتدقيق على أهداف التنمية املستدامة ضمن مكونات التقرير الس2020

، كما تم تنفيذ مهمة رقابية عن الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة )الصحة 2016/2017للديوان 

والرفاه( وجاري تنفيذ مهام أخرى تتعلق بأهداف وغايات التنمية املستدامة في الخطة التشغيلية إلدارة الرقابة 

 ددة، جودة التعليم .تتعلق بمكافحة التصحر ، الطاقة املتج 2018عن األداء لعام  

 



لتجربته خالل اليوم العلمي املنعقد على هامش املجلس   الكويتي : مقتطفات من تقديم الجهاز املصدر

 (2018-03-27للمنظمة ) 56التنفيذي 

 املجموعة التي ركزت على التدقيق في جاهزية الحكومات  -ج

( وهي كل من  5األساس ي رقم ثالثة )امللحق عدد ضّمت هذه املجموعة األجهزة التي لها أعلى حاصل على املكّون 

أجهزة املغرب وفلسطين وتونس. وتشترك هذه األجهزة في انتمائها إلى مشروع "شراكة" املبرم مع محكمة التدقيق 

رفقة  2030الهولندية والذي انتفعوا في إطاره بالتدريب حول كيفية التدقيق في جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة 

ة أخرى مشاركة في الدراسة. وما مّيز هذه األجهزة الثالثة هي انطالقها فعليا في إنجاز مهّمات التدقيق أجهزة عربي

املذكورة في مكّوناتها املتعلقة بالتدقيق في شفافية ومصداقية نظام املعلومات املعتمد من طرف الحكومة في 

د من املؤشرات املعتمدة لقياس اإلنجازات باإلضاف
ّ
ة إلى تقييم مالءمة املوارد املوضوعة املبرمجة الغرض والتأك

 مع األهداف املختارة.

في انتظار  في الغرض نشر تقرير نهائي الجهاز الفلسطيني فقط تولى وبالرغم من التقّدم النسبي لألجهزة املذكورة،

لخصوصية لهذا نظرا للصعوبات والصبغة ا وذلك كل من الجهاز املغربي والجهاز التونس ي اللذان بصدد إعداده،

 .النوع من الرقابة

: أهم الصعوبات التي واجهها الجهاز التونس ي في الرقابة على جاهزية الحكومة لتنفيذ 3دراسة الحالة رقم 

 2030أجندة 

 
    واإلشكاليات التحدايت

حيز  ال تكتس ي عملية مراجعة طابعا رقابّيا تقليدّيا بل هي فحص ملدى جاهزية الحكومة لوضع هذه األهداف -

التنفيذ ومن وضع اآلليات الالزمة ملتابعتها من حيث توفر املعطيات اإلحصائية  ووجود هيكل لتنسيق التنفيذ  

وإعداد التقارير، ويتمثل التحدي املطروح في طبيعة هذه املهمة من حيث التوقيت الزمني إلنجازها والذي يأتي 

 . 2030متزامنا لعملية تنفيذ األجندة 

ن صعوبات عند تنفيذ املهمات الرقابية بالنظر الى الصبغة الفنية واملعقدة ألهداف التنمية تعترض املدققي -

 املستدامة وخاصة تلك املترابطة.

 
لتجربته خالل اليوم العلمي املنعقد على هامش املجلس  التونس ي : مقتطفات من تقديم الجهاز املصدر

 (2018-03-27للمنظمة ) 56التنفيذي 

ه شرع في تنفيذ الرقابة على املؤشرات وتجدر اإلشارة  
ّ
إلى أّن الجهاز الجزائري يعتبر األقرب لهذه األجهزة بما أن

املعتمدة حسب إجابته على االستبيان وهو ما يفّسر حاصله اإليجابي والضعيف على املكّون األساس ي الثالث   

 (.5)امللحق عدد 



"شراكة" مع محكمة التدقيق الهولندية ومنها الجهاز األردني كما أّن األجهزة العربية األخرى املشاركة في مشروع 

والعراقي بصدد برمجة أو الشروع في تنفيذ الرقابة على جاهزية حكوماتها وفقا للنموذج املعّد من هذه األخيرة 

ه قد تولى إعداد تقريره حsteps model 7واملسّمى نموذج الخطوات السبع )
ّ
ول (، وقد أفاد الجهاز العراقي بأن

 ، وقد تّم نشر مقتطف منه على املوقع االلكتروني للجهاز.2030جاهزية حكومة بالده لتنفيذ أجندة 

: اعتماد الجهاز األردني للنموذج الهولندي للرقابة على جاهزية الحكومة لتنفيذ أجندة 4دراسة الحالة رقم 

2030 

 

الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية سؤال املراجعة الرئيس : هل يوجد جاهزية واستعداد تام من قبل 

 املستدامة؟

 : يتمثل نطاق املراجعة باإلجراءات املتخذة من قبل الحكومة في املجاالت التالية -

االجراءات والقرارات املتخذة بخصوص اإللتزام السياس ي واملسؤولية الوطنية املترتبة عليها بما يتماش ى مع  

 .التنمية املستدامة

اتخاذها في نشر الوعي بأهمية أهداف التنمية املستدامة وتشجيع الحوار مع األطراف ذات  االجراءات التي تم  -

 .العالقة خاصة االطراف غير الحكومية

االجراءات املتخذة فيما يتعلق بتوزيع املسؤوليات والواجبات املتعلقة بتنفيذ التنمية املستدامة على املستوى  -

ة، إلى جانب االجراءات املتخذة في التوزيع األمثل للموارد املالية واملادية الوزاري او اي مستويات أخرى ذات عالق

 .والبشرية ، وتأسيس ترتيبات املساءلة لتنفيذ هذه االهداف

االجراءات والقرارات املتخذة بإعداد الخطط الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة تتضمن تحديد أدوار  -

  .وتحديد كيفية تنفيذ األهداف والغايات بشكل متسق ومتكاملمختلف األطراف ذات العالقة ، 

 .االجراءات املتعلقة بتصميم وتأسيس أنظمة لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة -

االجراءات املتخذة من قبل الحكومة في تنفيذ الهدف السادس املتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي  -

 :للمؤشرات التالية

 .( املتعلق بالنسبة املئوية ملياه الصرف الصحي املعالجة بطريقة آمنة6-3-1املؤشر رقم ) -

 ( املتعلق بالنسبة املئوية للتغير في كفاءة استخدام مياه الشرب على مدى فترة من الزمن.6-4-1املؤشر رقم ) -

   :منهجية العمل

محكمة الحسابات الهولندية بالتعاون مع   الذي قامت بتطويره steps model 7سيتم استخدام نموذج  -

محكمة الحسابات االوروبية والذي يحدد قياس مدى استعداد وجاهزية الدولة لتنفيذ أهداف التنمية 

 (:steps model 7املستدامة )

 
: مقتطفات من تقديم الجهاز األردني لتجربته خالل اليوم العلمي املنعقد على هامش املجلس  املصدر

 (2018-03-27للمنظمة ) 56التنفيذي 

 



 

  2030املنظمة اإلقليمية في مجال دعم قدرات األجهزة األعضاء لتنفيذ مقتضيات األجندة  دور  -5

فضــال عــن النتــائج والتوصــيات املنبثقــة عــن معالجــة نتــائج االســتبيان املوّجــه إلــى األجهــزة األعضــاء  والتــي تــّم 

قريــــر يهــــدف إعــــداد التقريــــر الجهــــوي حــــول اســــتعداد األجهـــــزة تناولهــــا بالتحليــــل بــــاألجزاء األولــــى مــــن هــــذا الت

إلـــــــى ضـــــــبط املشـــــــموالت املوكولـــــــة إلـــــــى  2030تنفيـــــــذ مقتضـــــــيات األجنـــــــدة للمســـــــاهمة فـــــــي  العربيـــــــة األعضـــــــاء

 األرابوساي بوصفها منظمة إقليمية. 

عربيــة فــي مــا ويكتس ي هذا األمر أهمية خاَصة بالنظر إلى أّن مضمون خطة العمل للرفع من نجاعة األجهزة ال

يتوقــف علــى طبيعــة هــذه املشــموالت  (6)انظــر امللحــق عــدد يتعلــق بالرقابــة علــى أهــداف التنميــة املســتدامة 

 وحدودها.  

فــي هــذا الســياق وقصــد تحقيــق التوافــق بــين انتظــارات األجهــزة األعضــاء تجــاه املنظمــة اإلقليميــة مــن ناحيـــة 

 اإلنتوســـاي وكولـــة إليهـــا، تـــّم االســـتناد إلـــى إطـــار منظمـــة وطبيعـــة تـــدخالت املنظمـــات اإلقليميـــة واملشـــموالت امل

ملهنيــة املنظمــات اإلقليميــة لتحديــد دور األرابوســاي فــي مجــال الرقابــة علــى أهــداف التنميــة املســتدامة.  ويبــرز 

 الرسم التالي منهجية تحديد دور املنظمة والعربية:  

 

 ليميةبإطار مهنية املنظمات اإلق املقتضيات املنصوص عليها  5-1

بالنظر إلى ما سبق بيانه تّم االستناد إلى إطار مهنية املنظمات اإلقليمية لتحديد طبيعة املشاريع والوسائل 

التي يمكن للمنظمة العربية من خاللها تحقيق األهداف املرسومة بعنوان التنمية املستدامة.  فمن خالل 



املنصوص عليها ضمن مخططها اإلستراتيجي للفترة مقاربة اإلطار املذكور ألهداف املنظمة العربية ال سيما 

باألولوية األولى املتصلة بدعم القدرات في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة يتبين  2018-2022

وجود جملة من التقاطعات يمكن ترجمتها إلى أنشطة ذات طابع دائم أو مشاريع ظرفية.  ويبين الجدول 

 التالي هذه التقاطعات: 

 

 

 



     

     

اتيجية  الرمز  األنشطة الرئيسية األبعاد اإلستر
 على الرقابة بأهمية الرفع من مستوى الوعي 

 املستدامة  التنمية أهداف

  – مدى تقييم على األعضاء األجهزة مساعدة

 التنمية أهداف لتحقيق حكوماتها جاهزية

 :عملها نتائج عن واإلبالغ املستدامة

1.1 

لألجهزة   الدعم املؤسس ي 

الدور   -العليا للرقابة 

االستشاري والدعم الذي  

تقوم به املنظمة  

اإلقليمية فيما يتعلق  

انب   بتعزيز الجو

التنظيمية الرئيسية  

لألجهزة العليا للرقابة  

 األعضاء

تقديم الدعم لألجهزة العليا للرقابة األعضاء لتعزيز استقالليتها وتحسين األطر القانونية  

 املتعلقة بها،

التذكير بإعالن ليما واملبادئ األساسية التي 

تنتهجها منظمة اإلنتوساي ومنظماتها 

اإلقليمية والدفع نحو تكريس هذه 

 االستقاللية في النصوص القانونية

توعية األجهزة األعضاء بأهمية االستقاللية 

في تقييم الجاهزية واإلبالغ عن نتائجها في 

 تدامةإطار مسار تحقيق أهداف التنمية املس

1.2 
دعم األجهزة العليا للرقابة املالية  في ما يتعلق بتخطيطها االستراتيجي، والتخطيط للعمل  

 اإلنمائي فضال عن رصد التقدم املحقق وتقييمه،

توعية األجهزة بضرورة األخذ بعين االعتبار 

ألهداف التنمية املستدامة عند ممارستها 

اتيجي   للتخطيط االستر

  مدى مين تقييمالتأكيد على تض 

 التنمية أهداف لتحقيق الحكومات جاهزية

املستدامة ضمن أولويات الرقابة على 

 أهداف التنمية املستدامة

1.3 
تدعيم مبادئ أخالقيات املهنية  والنزاهة داخل األجهزة العليا للرقابة )وخاصة من خالل 

 تطبيق آلية التقييم الذاتي للنزاهة(

لألجهزة األعضاء في التوعية بالدور املحوري 

ابعة من األولوية الشاملة  تحقيق املقاربة الر

اتيجي لإلنتوساي  الثانية من املخطط االستر

)أمثلة يحتذى بها في الشفافية  2017-2022

 واملساءلة(

 

1.4 
إنشاء و / أو دعم آليات لتحديد حاجيات األجهزة العليا للرقابة املالية، وتيسير أو إيجاد 

 بما في ذلك تنسيق التدخالت في مجال بناء القدرات   بة لهذه الحاجيات،حلول لالستجا

استثمار مخرجات التقرير الجهوي للتوعية 

بالنقائص في املجال وإجراء متابعات دورية 

 للحاجيات

سبر آراء وحاجيات األجهزة في ما يتعلق 

بتدقيق أهداف التنمية املستدامة ومنها 

 التدقيق في الجاهزية 

1.5 
هيل االتصال والتعاون بين األجهزة العليا للرقابة األعضاء واللجان، وفرق العمل، وفرق تس

 املهام التابعة للمنظمة اإلقليمية،

الرفع من نسق نشر نتائج أعمال اللجان 

املعنية في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية 

 املستدامة 

نشر  التقارير املنجزة في مجال التدقيق في 

 ى املستويين اإلقليمي والدوليالجاهزية عل

 تعزيز تبادل الخبرات واملعارف: 1.6

وضع آليات لتبادل املعارف بين األجهزة 

األعضاء للرفع من مستوى الوعي بأهمية 

 التنمية املستدامة 

أفضل املمارسات في  تبادل قصص النجاح و

مجال التدقيق في أهداف التنمية املستدامة 

 جهزة   بهدف الرفع من قدرات األ 



 -أ
بين أعضاء األجهزة العليا للرقابة املالية التابعة للمنظمة اإلقليمية،بما في ذلك ندوات  

 تبادل املعارف.

تنظيم ندوات بين األجهزة األعضاء للرفع من  

 الوعي  

تنظيم دورات تدريبية بين األجهزة األعضاء 

 لدعم القدرات

 بين املنظمات اإلقليمية فيما بينها  -ب

ظيم ندوات مشتركة مع منظمات إقليمية تن

  2018أخرى على غرار ما تّم تنظيمه خالل سنة 

 إي حول التنمية املستدامة -مع األفروساي

تنظيم دورات تدريبية مشتركة على غرار ما 

-مع األفروساي 2019تم برمجته خالل سنة 

 إي 

1.7 
ضاء ) على سبيل املثال، تحديد ما بين األجهزة األع تعاونيةتيسير القيام بعمليات تدقيق 

 املواضيع ذات االهتمام املشترك أو املصلحة املشتركة(

التواصل مع األجهزة األعضاء للتأكيد على 

أهمية إجراء الرقابات التعاونية لالستفادة من 

 الخبرات املكتسبة 

 التنسيق مع مبادرة اإلنتوساي للتنمية 

 برمجة مهمات تعاونية ذات عالقة بالتنمية

املستدامة على غرار ما هو مقترح من قبل 

 لجنة الرقابة البيئية 

1.8 

القيام بأعمال التنسيق والدعم في مجال تقييم األجهزة العليا للرقابة املالية التابعة 

للمنظمة )على سبيل املثال من خالل تطبيق إطار قيس األداء،  مراجعات عن طريق 

 النظراء أو مراجعات ضمان الجودة(

تأكيد على أهمية عمليات رقابة الجودة على ال

مخرجات الرقابة على أهداف التنمية 

 املستدامة

برمجة مراجعة النظراء ذات الصلة  

 بالتدقيق على أهداف التنمية املستدامة

1.9 
التنسيق بين  فرق العمل التابعة للمنظمة فيما بينها و كذلك مع املنظمات ذات األهداف 

 اإلزدواجية في األعمال .املماثلة  لتفادي 

إعداد خطة عمل تأخذ بعين االعتبار 

النشاطات املنجزة من قبل لجان املنظمة 

 اإلنتوسايوالهياكل األخرى على غرار  مبادرة 

للتنمية في ما يتعلق بأهداف التنمية 

 املستدامة.  

تضمين التدقيق في جاهزية الحكومات 

 ضمن املحاور الرئيسية لخطة العمل

2.1 

  -دعم املنهي واملنهجي ال

دعم املؤهالت واملهارات،  

والتطوير املنهي املستمر  

داخل األجهزة العليا  

 للرقابة األعضاء : 

دعم تطوير  مهمة التدقيق في  القطاع العام وتطبيق املعايير الدولية في املجال وذلك من 

 خالل : 
 

a برامج تعلم تطبيق معايير اإليساي 
نية لتطبيق األدلة  نشر وتنظيم دورات تكوي

 ذات الصلة بتدقيق األهداف املستدامة  

التدريب على تطبيق دليل مبادرة تنمية 

 اإلنتوساي 

b  برامج تدريب تأخذ بعين اإلعتبار  للحاجيات الخصوصية لألجهزة العربية 
ء تنظيم دورات تدريبية تأخذ بعين االعتبار خصوصيات الفرق الثالثة التي تّم تحديدها في ضو

 نتائج التقرير الجهوي 

(c) ، من خالل متابعة آخر التطورات في مجال معايير الرقابة الدولية ومنهجية الرقابة 

 بصفة بالرقابة الصلة ذات الفنية والتطورات املستجدات آخر  متابعة العاّمة األمانة تولي

 على ونشرها ستدامةامل التنمية أهداف بتحقيق الصلة ذات واألدلة املعايير  ضمنها ومن عامة

 العربية املنطقة مستوى 



(d) 

الدعم التقني: )مثال دعم تطبيق املعايير الدولية من قبل األجهزة العليا للرقابة،  وتوفير 

أدلة مراجعة الحسابات، ووضع منهجية ملراجعة الحسابات، والتعامل مع االستفسارات  

 التقنية(.

صوصيات األجهزة العربية في مجال الرقابة على ترجمة وإعداد أدلة تأخذ بعين االعتبار خ

 أهداف التنمية املستدامة

 تسهيل أو دعم مجال التدريب والتأهيل على املستوى اإلقليمي  2.2

دعم أنشطة التدريب وتكوين فريق من 

املدربين في الرقابة على أهداف التنمية 

املستدامة بالتنسيق مع مبادرة اإلنتوساي 

 للتنمية 

 

2.3 
املشاركة في مبادرات اإلنتوساي املتعلقة بتطوير الكفاءة في مجال املعايير  املتعلقة  

 بالقطاع العام
 

مالءمة املعايير الدولية مع خصوصيات 

الرقابة على أهداف التنمية املستدامة من  

 جهة ومع خصوصيات املنظمة اإلقليمية

 دعوة األجهزة العربية إلبداء الرأي في إطار الكفاءة لالنتوساي وتقديم رؤية املنطقة    يعكس االحتياجات اإلقليمية ويستوعبهاتقديم اإلضافات إلى إطار الكفاءة لإلنتوساي لكي  2.4

2.5 
توفير مدخالت لتطوير منهجيات التدقيق لإلنتوساي استنادا إلى احتياجات األجهزة العليا 

 للرقابة األعضاء
  

2.6 
رات من خالل عمليات التدقيق التعاونية )وغيرها من الطرق تسهيل التعلم وتنمية املها

 املماثلة(
 

تنظيم عمليات تدقيق تعاونية وتثمين نتائج 

عمليات التدقيق املشتركة املنجزة في إطار 

اكة    مشروع الشر

اتيجية  الرمز   األنشطة الرئيسية األبعاد اإلستر

3.1 
كأن  -الدعوة والتأثير 

تكون الناطق باسم  

األعضاء في   األجهزة

خصوص املسائل ذات  

الصلة  وكذلك فيما 

يتعلق بالتواصل والتأثير  

بناء عالقات فاعلة مع أصحاب املصلحة، و املساهمة في بناء شراكات بين األجهزة العليا 

 للرقابة.

الدعوة إلى تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة 

ابوساي األطراف بين األجهزة األ  عضاء في األر

 ومع األجهزة باملنظمات اإلقليمية األخرى 

اكة املبرمة مع   االستفادة من اتفاقية شر

محكمة التدقيق الهولندية والسعي إلى 

 توسعة مجالها 

3.2 

الترويج آلهمية العمل الذي تقوم به األجهزة الرقابية إزاء أصحاب املصلحة على مستوى 

ن خالل تشجيع مشاركة األجهزة العليا للرقابة في األنشطة على سبيل املثال م اإلقليم،

 اإلقليمية

 أهداف حول  العربية األجهزة تجارب نشر 

 على املصلحة أصحاب لدى املستدامة التنمية

   نشريتها وضمن املنظمة واب موقع

نشر تقارير التدقيق في جاهزية الحكومات 

املنجزة من قبل األجهزة األعضاء وترجمة 

ارب من األجهزة األعضاء في بعض التج

 املنظمات اإلقليمية األخرى 



3.3 
على أصحاب املصلحة  

 الرئيسيين، 

تعزيز جداول األعمال بمواضيع ذات أهمية بالنسبة لألجهزة الرقابة العليا للرقابة 

األعضاء، مثل أهمية الدور الذي تقوم به األجهزة الرقابية، والحوكمة،  وتطبيق أهداف 

 ة إلى معايير محاسبية مناسبة للقطاع العام.التنمية املستدامة، ومكافحة الفساد، والحاج

التركيز على املسائل املتصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة خالل االجتماعات الدورية 

 للمنظمة 

3.4 
إجراء وتنسيق و / أو املساهمة في البحوث حول القضايا اإلقليمية الرئيسية ذات الصلة  

 رشيدةباألجهزة العليا للرقابة والحوكمة ال

نشر البحوث املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة وترجمتها إلى اللغة األنجليزية 

 ونشرها على الصعيد الدولي 

تنظيم مسابقات ونشر البحوث املتعلقة  

 بالتدقيق في جاهزية الحكومات

3.5 

ت تحديد القضايا اإلقليمية الهامة وإبرازها على مستوى اإلنتوساي وتمثيل اهتماما

املنطقة على مستوى اإلنتوساي من خالل املشاركة في نشاط في املنتدى اإلقليمي لبناء 

 القدرات وأنشطة لجان األهداف ومؤسسة اإلنتوساي للتنمية والجهة املانحة لإلنتوساي،

ال  اإلنتوساياملشاركة في اجتماعات منظمة 

 سيما منصة  املنظمات اإلقليمية

ة العربية نشر نتائج وقصص نجاح املنطق

ذات الصلة بتحقيق أهداف  التنمية 

 املستدامة 

3.6 
املساهمة في تسهيل التواصل الفعال وتبادل املعرفة بين املناطق وعلى نطاق واسع داخل  

 اإلنتوساي،

استغالل موقع واب املنظمة للترويج لقصص نجاح األجهزة األعضاء في مجال التنمية 

 املستدامة 

 

ت لجنة تبادل الخبرات لتبادل الخبرات واملعارف ذات الصلة بأهداف استغالل قاعدة بيانا

 التنمية املستدامة 

 

املساهمة في نشر  نتائج أعمال األجهزة العربية في الفهرس االلكتروني حول الرقابة التعاونية 

 ذات الصلة بالتنمية املستدامة 

4.1 

الحوكمة والتنظيم  

آليات   -واالستدامة 

رة  اإلشراف و اإلدا 

اقبة    والتوجيه واملر

 املتعلقة باملنظمة : 

  قيادة وحوكمة فعالة للمنظمة اإلقليمية ، على سبيل املثال من خالل:

 -أ

إجراء تخطيط استراتيجي منتظم يستند إلى احتياجات وأولويات األجهزة العليا للرقابة  

ليمية )بما األعضاء، ويركز على النتائج، وكذلك تحديد أهداف واضحة للمنظمة اإلق

 يتماش ى مع أهداف وأواويات اإلنتوساي(

التأكيد على الرقابة على أهداف التنمية املستدامة ضمن األولويات الرئيسة الشاملة  

اتجي للمنظمة   للمخطط االستر

 ملجالإعداد موازنة املوارد الضرورية لتنفيذ خطة العمل في ا إجراء تخطيط فعال للموارد لضمان االستقرار املالي -ب

 -ج
ضمان تسيير جيد للوضع املالي وأداء املنظمة ، فضال عن الشفافية في اإلبالغ والتقييم من 

 أجل تحقيق الغرض االستراتيجي للمنظمة اإلقليمية،
 تقارير دورية حول األنشطة املتعلقة بدعم الرقابة على أهداف التنمية املستدامة وتكلفتها



 2030تطوير مؤشرات وآليات لقياس بلوغ أهداف دعم الرقابة على تنفيذ أجندة  لالزمة لدعم استراتيجية املنظمة اإلقليميةتطوير النظم املعلوماتية ا -د

 -ه
وجود آليات فعالة لصنع القرار تقوم على معلومات ذات جودة وتأخذ بعين االعتبار 

 املخاطر الرئيسية التي تواجهها املنظمة اإلقليمية

ة على جودة التقارير تعزيز مسار الرقاب

واملعطيات التي تنتجها املنظمة واستثمار 

 املخرجات في تطوير مناهج عملها

 

 -و
التواصل بشكل منتظم وفعال مع  األجهزة العليا للرقابة املالية األعضاء، حيثما أمكن، من 

 خالل مواقع التواصل التفاعلية، وكذلك مع الهياكل العاملية لإلنتوساي.
 واصل للمستجدات واألخبار واملشاركة في ندوات اإلنتوسايالنشر املت

4.2 

ة وفعالة ومرنة،  تأخذ بعين اإلعتبار اللجان وفرق العمل وفرق ؤ إنشاء هياكل تنظيمية كف

املشاريع، قادرة على دعم استراتيجية املنظمة اإلقليمية، وتوضيح دور ومسؤوليات كل 

 هيكل.

ل املنظمة ملزيد توضيح دور هياكلها )وخصوصا لجنة النظر في تقسيم األدوار بين هياك

اتيجي ولجنة املتابعة ولجنة تنمية القدرات املؤسسية ولجنة الرقابة البيئية  التخطيط االستر

باإلضافة إلى األمانة العامة للمنظمة( لضمان التنسيق الجّيد في ما بينها و تفادي اإلزدواجية 

 في التدخالت

4.3 
نة عامة فعالة قادرة على توفير مستوى الدعم املطلوب حسب رؤية املحافظة على أما 

 املنظمة اإلقليمية

توفير  الكادر البشري واملوارد الضرورية لألمانة العامة لضمان املساهمة الفعالة في تنسيق 

 األعمال بين هياكل املنظمة ومساندة األجهزة األعضاء 

 التعاون مع الفرق شبه اإلقليمية 4.4
الشراكات والتعاون الدولي واإلقليمي ومع مختلف املتدخلين في مجال الرقابة على  تدعيم

 أهداف التنمية املستدامة

 إنجاز تقارير جهوية دورية حول تنفيذ مقتضيات التنمية املستدامة  القيام بمتابعة وتقييم  املهنية وتنمية القدرات وتبادل املعرفة في املنطقة. 4.5
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  مهام  يندرج دور األرابوساي كمنظمة إقليمية من منظمات اإلنتوساي في إطار ما تعّهدت القيام به هذه األخيرة من 

  اإلنتوساي  ومبادرة اللجان مختلف عبر أساسا وذلك املصلحة أصحاب ومع لها التابعة األجهزة بين والقيادة التنسيق

املستدامة، وكذلك   التنمية أهداف تنفيذ على بالرقابة املتعلقة  القدرات لتطوير ومشترك شامل برنامج وإعداد للتنمية

  منه  الخامسة الشاملة األولوية مقتضيات تطبيق وباألساس( 2022-2017) لإلنتوساي اإلستراتيجي للمخطط تطبيقا

لإلنتوساي.   التابعة اإلقليمية والهيئات  املنظمات  بين  ية املهن وبناء الكفاءة والتنسيق  التعاون  وتسهيل دعم  إلى تهدف  والتي 

وقد أفرزت نتائج االستبيان ثالثة مجاالت أساسية ُينتظر من األرابوساي التدخل ضمنها لدعم األجهزة األعضاء في القيام  

 الفني والتنظيمي.  بمهامها في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة، وهي بناء القدرات وتقاسم املعرفة والدعم

 التدريب وبناء القدرات  -أ

  وتقييم  التدقيق على األجهزة أعضاء قدرات بناء في أجمعت األجهزة املشاركة على أهمية دور املنظمة العربية في املساهمة

  10أجهزة( واألهمية القصوى ) 3التنمية، حيث تراوحت اإلجابات في هذا الشأن بين األهمية العالية ) أهداف تنفيذ

أجهزة تقّدمت بمقترحات ضمن االستبيان بناء وتدعيم القدرات ضمن إجاباتها كما   6من مجموع  5أجهزة(. كما أوردت 

 يبّينه اإلطار التالي:

 

ة بعالقة مع وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أّن بعض أعضاء األجهزة املشاركة في الدراسة استفادوا من دورات تدريبي

ها تتعلق بتقييم مدى استعداد الحكومات لتنفيذ أهداف التنمية  
ّ
الرقابة على أهداف التنمية املستدامة كانت جل

 : أمثلة عن املقترحات املتعلقة باملساهمة في بناء القدرات 1 إطار عدد 

 تكثيف الدورات التدريبية حول املوضوع  -

 ورش عمل عقد دورات تدريبية و -

ات املتخذة من طرف الحكومات في مجال  عقد دورات تدریبیة من أجل تبادل الخبرات وطرق مراقبة اإلجراء -

 تنفیذ خطة أھداف التنمیة املستدامة. 

عقد ورش عمل ودورات تدريبية بهدف تعزيز القدرات املؤسسية املتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة   -

 ومتابعتها

الفنية يقترح برمجة  بالنظر إلى أهمية املوضوع على املستويات الوطنية و اإلقليمية والدولية وطبيعيته  -

 دورات تدريبية حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 
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وجهازين آخرين في إطار تدريب أشرفت عليه منظمة   10أجهزة في إطار برامج التعاون الخارجي  7املستدامة وشملت 

هم من   11أعضاء 3ها الخاصة. وبلغ معّدل املشاركين في هذه الدورات إقليمية، وجهازين آخرين في إطار برامج تدريب
ّ
جل

 القضاة أو املراجعين.  

 تقاسم املعرفة وتوحيد املناهج -ب

دت األجهزة املشاركة على أهمية دور املنظمة في نشر
ّ
  األجهزة  لدى  الوعي كما هو الشأن بالنسبة لبناء القدرات، أك

املسار باإلضافة   هذا في األجهزة  ودور  املستدامة  التنمية أهداف  تحقيق  أهمية حول  املصلحة ذات  واألطراف والحكومات 

  األهمية  بين الشأن هذا في إجابات األجهزة وردت الرقابة، حيث حول هذه الدولية واملستجّدات اإلرشادات إلى تعميم

 (. أجهزة 9) القصوى   واألهمية( أجهزة 3) العالية

أجهزة   3 والخبرات و إجابات التجارب تعلقت بتبادل االستبيان مقترحات  على أجهزة 6 عمجمو  من 5 تضّمنت إجابات وقد 

 :التالي   اإلطار  يبّينه مناهج العمل كما  وتوحيد األدلة على مقترحات تعلقت بتقاسم املعرفة وبإعداد

 
 " بإشراف وإدارة محكمة التدقيق الهولندية وجهاز في إطار التعاون مع لوكالة األملانية للتعاون الدولى.أجهزة في إطار مشروع "شراكة 6من بينهم  - 10
 . 2030عضو من بين أعضائه بدورة تدريبية حول تقييم مدى استعداد الحكومات لتنفيذ أجندة  25باستثناء جهاز وحيد استفاد  - 11
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 الدعم الفني وتيسير الرقابة التعاونية   -ج

اء من املنظمة على التدريب وتقاسم املعرفة، حيث أولت األجهزة املشاركة  ال يقتصر الدعم الذي تنتظره األجهزة األعض 

  التنمية  أهداف تنفيذ على الرقابة مجال في لألجهزة والتوجيه  واملساندة الفني الدعم أهمية بالغة لتقديم املنظمة

وبنسبة أقل إلى  (جهاز 11) يةالتشارك األداء ورقابة التقييم إجراء جهاز( وكذلك الشأن بالنسبة لتيسير 11املستدامة )

 املناهج  وتوحيد املعرفة تقاسمب: أمثلة عن املقترحات املتعلقة 2 إطار عدد 

 العليا األجهزة بين  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ تدقيق  يخص فيما الخبرات و التجارب تبادل  تدعيم  -

 العربية للرقابة

   املجال   هذا في للرقابة العليا  األجهزة بين املعرفة سم تقا -

 املمارسات  وأفضل للتجارب  بيانات  قاعدة إنشاء -

مالئمته  على األعضاء األجھزة  وحث  املستدامة التنمیة  بأھداف املتعلقة الخطة  أھمیة  حول  دلیل إعداد -  

 البلد  وخصائص لواقع

  وإتاحة  خبراتهم من  االستفادة ليتم  املجال  هذا  في اءبخبر  الخبرات من مجموعة من  متكون  فريق تشكيل -

 املجال  هذا  في رقابية  مهام  تنفيذ عند معهم  التواصل

 األعضاء  الدول   لدى املستدامة   التنمية بوضع معنية  بيانات  قاعدة إنشاء -

 املستدامة   التنمية  اهداف مراجعة في الحكومات  لدى للرقابة العليا  األجهزة  دور  هميةأ تعزيز -

  ،  شراكة)  املستدامة التنمية اهداف لتطبيق الحكومات جاهزية بمراجعة املتعلقة  املعايير توحيد ضرورة -

 (  األنتوساي تنمية  مبادة

 املستدامة   التنمية  اهداف  تنفيذ حول  مراجعات بتنفيذ قامت  التي األجهزة وخبرات  تجارب من  اإلستفادة -

 ها من لالستفادة  الدولية التجارب  بعض ترجمة -

 املتعلقة واملمارسات املستجدات  أحدث  تتضمن دورية نشرية إصدار -

 املستدامة   التنمية هداف أ لتنفيذ  مراجعتها   حول  للرقابة العليا  لألجهزة تقارير شرن -
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أجهزة(. وقد اقترحت جهازين مشاركين مساعدة   9التدقيق املزمع برمجتها ) مواضيع لتحديد املخاطر تقييم  في املساعدة

املنظمة لألجهزة األعضاء للقيام برقابات تعاونية ، كما اقترح جهازان أيضا ترجمة التجارب الناجحة وإحداث نشرية  

   :التالي  ضوع التنمية املستدامة كما يبّينه اإلطاردورية تتعلق بمو 

 

 محاور تدخل املنظمة العربية في مجال دعم القدرات    5-3

 املحاور الرئيسية  -أ

ابوساي بوصفها منظمة إقليمية في مجال دعم قدرات األجهزة  تتمثل املحاور الرئيسية لتدخل األر

 يلي:  في ما 2030للرقابة على تنفيذ مقتضيات األجندة 

 الرفع من وعي األجهزة األعضاء حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة  ➢

في مجال الرقابة على أهداف التنمية  دعم املؤهالت واملهارات، -الدعم املنهي واملنهجي  ➢

 املستدامة 

 التواصل والتأثير وتبادل املعارف.  ➢

 

 املحاور الفرعية   -ب

ابوساي بوصفها منظمة إقليمية في مجل دعم قدرات األجهزة تتمثل أهم املحاور الفرعية لتدخ ل األر

 األعضاء في مجال الرقابة على تحقيق أهداف التنمية املستدامة في : 

الرفع من مستوى الوعي لدى األجهزة األعضاء من خالل تبادل املعارف والتجارب بين األجهزة  •

 األعضاء ؛ 

 د اإلقليمي والدولي نشر قصص نجاح األجهزة العربية على الصعي •

 دعم قدرات األجهزة األعضاء في مجال الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  •

 تعاونية ال الرقابة وتيسير  الفني  الدعمب: أمثلة عن املقترحات املتعلقة 3 إطار عدد 

 املستدامة   التنمية أهداف  من  قدر  أكبر  لتشمل األعضاء بين تعاونية  أداء  رقابة تنظيم  على اإلشراف -

 املستدامة  بالتنمية  عالقة ذات للرقابة العليا  األجهزة بين مشتركة رقابية مهمات   برمجة إمكانية  في النظر -
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متابعة املستجدات والتطورات ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ونشرها على  •

 الصعيد اإلقليمي 

أفضل املمارسات املعدة من قبل هياكل   •  لصعيد اإلقليمي على ا اإلنتوساينشر األدلة و

 إعداد أدلة تأخذ بعين االعتبار خصوصيات املنطقة العربية ونشرها  •

للتنمية وهياكل املنظمة في مجال الرقابة على  اإلنتوسايتحقيق التكامل بين تدخالت مبادرة  •

 أهداف التنمية املستدامة 

الشاملة املتعلقة وضع آليات للتنسيق بين مختلف هياكل املنظمة ذات الصلة بتنفيذ األولوية  •

 بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

مالءمة النشاطات املبرمجة حسب الثالثة مجموعات التي تّم تحديدها ضمن التقرير الجهوي  •

 . 2030حول تطبيق مقتضيات األجندة 
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 الخاتمة

واإلقليمي والدولي. يقتض ي تحقيق أهداف التنمية املستدامة تظافر جهود جميع الفاعلين على املستوى الوطني 

  2030فعلى املستوى الدولي، يندرج انخراط منظمة اإلنتوساي مع منظمة األمم املّتحدة في مسار تنفيذ أجندة 

للتنمية املستدامة املظهر األبرز للتكامل بين الهياكل الدولية في املجال، وهو ما يجب أن ينعكس على الوطني بين 

وذلك في إطار نهج تصحيحي   اإلنتوسايو األجهزة العليا للرقابة األعضاء ب حدة حكومات الدول األعضاء باألمم املتّ 

الدور الذي ينبغي أن تلعبه األجهزة العليا للرقابة في   متواصل للتوّجهات والخيارات االستراتيجية، وتكمن أهمية

راز مواطن النقص  تقديم معلومة موثوقة وذات جودة حول مدى تنفيذ الحكومات لدورها في املجال وبذلك إب

والخلل التي من املفترض تالفيها لبلوغ هذه األهداف. وتعتبر املنظمات اإلقليمية همزة الوصل بين املستويين 

قديم الدعم واملساندة الضروريين لألجهزة ت -اإلنتوسايبالتعاون مع بقية هياكل –املذكورين بما أّنها تتولى 

 األعضاء قصد االضطالع باملهام املذكورة.

ويمكن اغتنام فرصة التنّوع الذي أفرزته نتائج الدراسة من حيث تركيز أجهزة على مقاربات أكثر من أخرى 

ن من  لتوجيه دعم ومساندة يتالءم وخصائص كّل مجموعة بما يدّعم مبدئيا من جدوى تدخالت املنظمة 
ّ
ويمك

  حسن التصّرف في املوارد املتاحة.

 للرقابة العليا  لألجهزة العربية واملنظمة للتنمية  اإلنتوساي مبادرة بين تعاون ال برنامجالنطالق  االستعداد قصد 

يوليو /جويلية  خالل شهر "املستدامة التنمية أهداف على الرقابة" حول  املعارف تبادل ولجنة واملحاسبة املالية

ز  في مرحلة أولى على نشر الوعي حول أهداف التنمية واملستدامة ومس2018
ّ
اندة األجهزة في تقييم ، والذي رك

، من املهّم التنسيق في املجال لتفادي تشتت املجهودات وهو ما تّم فعليا  2030استعداد الحكومات لتنفيذ أجندة 

 إي في املجال.-في تحديد تدخالت األرابوساي وتعاونها مع األفروساي بين املنظمتين وتّم أخذ نتائجه بعين االعتبار

منطلقا لدراسات أكثر دقة لكل جانب من جوانب مهام األجهزة العليا للرقابة  ويمكن اعتبار هذه الدراسة

األعضاء في إطار الرقابة على أهداف التنمية املستدامة وتحديد خطط عمل تفصيلية بالنسبة لكل مقاربة من  

فعالية البرامج  املقاربات األربعة ومع األخذ بعين االعتبار خصائص كل مجموعة من األجهزة املتشابهة بما يكفل 

 ومالءمتها لواقع األجهزة والدول التي تنتمي إليها.
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 املالحق

 

 

 

 

 قائمة املالحق:

 

 : االستبيان 1امللحق عدد 

 الوثائق املستعرضة  :2امللحق عدد 

 : االرتباط وجودة استخراج البيانات 3امللحق عدد 

 : تحديد عدد املكّونات األساسية واملجموعات4امللحق عدد 

 : التوزيع اإلحصائي لألجهزة على املكّونات األساسية الثالثة5عدد امللحق 

 (2022-2019) 2030: خطة عمل لدعم قدرات األجهزة العربية لتنفيذ مقتضيات أجندة 6امللحق عدد 
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 : االستبيان1امللحق عدد 
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 : االرتباط وجودة استخراج البيانات3امللحق عدد 

 

Correlation Matrix 

  Algeria Bahrain Egypt Iraq Kuwait Morocco Oman Jordan Palestine Qatar KSA Sudan Tunisia 

Correlation Algeria 1,000 ,447 ,447 ,707 ,707 -,333 ,447 ,447 ,000 ,447 ,447 ,447 -,333 

Bahrain ,447 1,000 1,000 ,632 ,632 -,447 1,000 -,200 -,632 -,200 -,200 -,200 -,447 

Egypt ,447 1,000 1,000 ,632 ,632 -,447 1,000 -,200 -,632 -,200 -,200 -,200 -,447 

Iraq ,707 ,632 ,632 1,000 1,000 -,707 ,632 ,632 -,250 ,632 ,632 ,632 -,707 

Kuwait ,707 ,632 ,632 1,000 1,000 -,707 ,632 ,632 -,250 ,632 ,632 ,632 -,707 

Morocco -,333 -,447 -,447 -,707 -,707 1,000 -,447 -,447 ,707 -,447 -,447 -,447 1,000 

Oman ,447 1,000 1,000 ,632 ,632 -,447 1,000 -,200 -,632 -,200 -,200 -,200 -,447 

Jordan ,447 -,200 -,200 ,632 ,632 -,447 -,200 1,000 ,316 1,000 1,000 1,000 -,447 

Palestine ,000 -,632 -,632 -,250 -,250 ,707 -,632 ,316 1,000 ,316 ,316 ,316 ,707 

Qatar ,447 -,200 -,200 ,632 ,632 -,447 -,200 1,000 ,316 1,000 1,000 1,000 -,447 

KSA ,447 -,200 -,200 ,632 ,632 -,447 -,200 1,000 ,316 1,000 1,000 1,000 -,447 

Sudan ,447 -,200 -,200 ,632 ,632 -,447 -,200 1,000 ,316 1,000 1,000 1,000 -,447 

Tunisia -,333 -,447 -,447 -,707 -,707 1,000 -,447 -,447 ,707 -,447 -,447 -,447 1,000 

 

 



 

Communalities 

 Initial Extraction 

Algeria 1,000 ,741 

Bahrain 1,000 ,990 

Egypt 1,000 ,990 

Iraq 1,000 ,987 

Kuwait 1,000 ,987 

Morocco 1,000 ,994 

Oman 1,000 ,990 

Jordan 1,000 ,998 

Palestine 1,000 ,986 

Qatar 1,000 ,998 

KSA 1,000 ,998 

Sudan 1,000 ,998 

Tunisia 1,000 ,994 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 



 

 

 : تحديد عدد املكّونات األساسية واملجموعات4امللحق عدد 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,631 51,010 51,010 6,631 51,010 51,010 5,597 43,056 43,056 

2 4,629 35,610 86,620 4,629 35,610 86,620 4,287 32,976 76,033 

3 1,388 10,679 97,299 1,388 10,679 97,299 2,765 21,266 97,299 

4 ,351 2,701 100,000       

5 2,254E-16 1,734E-15 100,000       

6 4,393E-18 3,379E-17 100,000       

7 2,830E-33 2,177E-32 100,000       

8 -6,449E-34 -4,961E-33 100,000       

9 -4,032E-17 -3,101E-16 100,000       

10 -5,604E-17 -4,311E-16 100,000       

11 -7,944E-17 -6,111E-16 100,000       

12 -3,118E-16 -2,398E-15 100,000       

13 -7,261E-16 -5,585E-15 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 ة: التوزيع اإلحصائي لألجهزة على املكّونات األساسية الثالث5امللحق عدد 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

Algeria ,514 ,680 ,118 

Bahrain -,186 ,927 -,310 

Egypt -,186 ,927 -,310 

Iraq ,640 ,696 -,305 

Kuwait ,640 ,696 -,305 

Morocco -,400 -,280 ,869 

Oman -,186 ,927 -,310 

Jordan ,995 -,046 -,076 

Palestine ,362 -,334 ,862 

Qatar ,995 -,046 -,076 

KSA ,995 -,046 -,076 

Sudan ,995 -,046 -,076 

Tunisia -,400 -,280 ,869 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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. وقد  2030تتضمن هذه الوثيقة عرضا مفّصال لخطة عمل املنظمة في ما يتعلق بالرقابة على تنفيذ مقتضيات األجندة 

جهزة العربية في مجال  تّم إعداد هذه الخطة استناد إلى التوصيات املنبثقة عن التقرير الجهوي حول مستوى تقدم األ 

كما تأخذ بعين االعتبار   . 2019الرقابة على أهداف التنمية املستدامة وإلى الخطة التشغيلية للجنة الرقابة البيئية لسنة 

 أنشطة مبادرة االنتوساي للتنمية إنجازها بهدف دعم الرقابة على أهداف التنمية املستدامة باملنطقة العربية.  

كافي من التنسيق بين  مختلف هياكل املنظمة املعنية بتنفيذ هذه الخطة تّمت إضافة آليات  وقصد ضمان القدر ال 

 التنسيق عند إنجاز األنشطة املبرمجة بالجدول التفصيلي للنشاطات املدرجة بها.   

 إلطار  ا -أ 

  2022-208محور التنمية املستدامة بمخطط املنظمة للفترة - 1

 أولوية شاملة أولى تتلخص في ما يلي:    2022-208وساي للفترة تضّمنت الخطة االستراتيجية لألراب

 

 ويرتكز إنجاز هذا املحور على هدفين فرعيين يتمثالن في ما يلي:  

  

 عنها  املنبثقة  والفرعية الرئيسية  املستدامة التنمية بأهداف التوعية عملياتدعم  •

 

 األجهزة ملساعدة عنها املنبثقة والفرعية دامة الرئيسيةاملست التنمية بأهداف التوعية عمليات لدعم األرابوساي تخطط

 وطنية أهمية  ذات موضوعات تشكل  باعتبارها 2030تنفيذ حكوماتها ألجندة  على التدقيق في تحديد أولوياتها في األعضاء

 دليل ونموذج نتوساياإل  مهاتقّد  التي التوجيهات إلى تستهدفها األرابوساي التي التوعية عمليات وتستند  .وعاملية وإقليمية

 لغرض ن يمدرب تكوين فريق و  تعليمية  مداخل  م املقّد  الدعم وسيشمل   للرقابة. العليا  جهزةأل ل للتنمية  مبادرة اإلنتوساي 

 الرقابة على منهجية  وخصوصية الرقابي الجهاز بدور  والتعريف تلك األهداف على الرقابة بموضوع  اإلملام و التوعية

 فض  األولية،  والبيانات  للرقابة كاألدلة زمةال ال  املوارد  تحديد  حيث من  ةاملستدام  التنمية  أهداف
ا
 عمل ورش  إقامة  عن ال

 تجارب لها  التي لإلنتوساي األقاليم األخرى  مع املعارف وتقاسم اإلصدارات  بأهم للمنظمة اإللكتروني وإثراء املوقع وندوات
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 مساعي األرابوساي  ومن .الجانب بهذا املتعلقة والعملية مية العل والبحوث  املسابقات إضافة إلى  املجال،  هذا  في سابقة

 
ا
 ذات  رقابة أعمال تنفيذ إلى املستدامة  التنمية الوطنية ألهداف باألولويات للجهاز  الكافي والفهم  الوعي  يؤدي أن  أيضا

   .اإلقليمي املستوى  على عالية جودة

 واإلبالغ  املستدامة التنمية أهداف حقيقلت حكوماتها جاهزيةمدى  تقييم على  األعضاء األجهزة مساعدة •

 عملها  نتائج  عن

 املستدامة التنمية أهداف بلوغ إطار في العام املال  إدارة في والشفافية واملساءلة الرشيدة الحوكمة مبادئ احترام لضمان

  اباعتباره األرابوساي دور  يبرز
ا
  عضوا

ا
  مجتمعيا

ا
  يؤدي أن يمكن بارزا

ا
  دورا

ا
 لالخ فمن .األعضاء زةاألجه دعم في حيويا

 تحقيق إلى الرامية الجهود ودعم املهنية  املعلومات إليها وتقديم املوكلة املهام جودة لتقييم زمةال ال القدرات  كسابهاإ

  مستوياتها  عوتنوّ  تفويضاتها  لالخ من  الوطنية أنظمتها صعيد  على ألهميتها املستدامة، التنمية أهداف
ّ
 مجاالت زوترك

 األجهزة  مساعدة  في الدعم مجاالت  أهم  وتتمثل   . اإلقليمية املنظمات  مع  الفاعل  وتعاونها الحكومي  اقاإلنف على عملها 

 أهداف تحقيق نحو املحرز  مالتقّد  عن غال لإلب الوطنية النظم واستعداد الحكومات جاهزية  مدى تقييم في األعضاء

  ولكن واإلقليمي لوطني ا املستوى  على فقط ليس ذلك نتائج عن غال واإلب املستدامة التنمية 
ا
 .العاملي املستوى  على أيضا

 ففض 
ا
 تعترض التي للصعوبات  الحلول  إليجاد املساندة وتقديم املجال،  هذا  في اإلنتوساي  مع املواءمة  لتحقيق سعيها عن ال

  بعد عن أو  الحضوري  التدريب لالخ من  التقييم  هذا إجراء لدعم  املنظمة  تخطط التنفيذ، 
ا
  تنمية ةمبادر  ملنهجية  وفقا

 املعرفة تقاسم وكذلك الدولية،  بالتزاماتها والوفاء األهداف تلك تحقيق في الحكومات  جاهزية مدى لتقييم اإلنتوساي

 .املجال هذا في اإلقليمية التجارب بأهم  اإللكتروني املوقع وإثراء

 

 الخطة التشغيلية املتعلقة باألولوية األولى للمخطط   -2

 

والذي  2018مارس  29و 28املنعقد بتونس يومي  56للمجلس التنفيذي  2018/ 252في إطار تنفيذ القرار 

ستراتيجي على إل ولويات املخطط اأكل من رئيس املجلس واألمين العام ورؤساء اللجان بتوزيع فّوض 

ى  2022-2018الهياكل املكلفة بالتنفيذ إلعداد الخطط التشغيلية للمخطط االستراتيجي للمنظمة 
ّ
تول

املشار إليها  1لرقابة البيئية إعداد مشروع خطة تشغيلية بخصوص األولوية الشاملة رقم رئيس لجنة ا

 أعاله وقام بعرضها على أعضاء اللجنة.

تشتمل هذه الخطة على تنظيم مسابقات في كتابة مقاالت تخّصصية وتنظيم ورش ولقاءات تدريبية و 

 وعلمية ذات صلة بهذا املوضوع. )انظر الخطة التشغيلية(.
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وقد تّم عرض الخطة التشغيلية على لجنة الرقابة البيئية خالل اجتماعها السنوي املنعقد في شهر جانفي 

بتونس. وبعد التداول والنقاش اتفق أعضاء اللجنة على إقرار الخطة التشغيلية املعروضة بعد  2019

ا يلي: إدخال بعض التعديالت . وتتلخص الخطة التشغيلية للجنة الرقابة البيئية في م



 

 م 

املشاريع املقترحة 

  لتنفيذ األولوية

 الفرعية األولى

)الربع(  الفترة  

 املعوقـات املتوقعة املوارد

 

 مؤشرات قياس األولوية الفرعية

 1 2 3 4 

.111.  X  X  مقاالت 

 االعتماد على األعضاء والخبراء الدوليين. •

وســــــائل االتصــــــال لـــــــدى األمانــــــة العامــــــة )لنشـــــــر  •

 املسابقة( 

 أعضاء اللجنة )تقييم املقاالت(  •

 تقديم مكافآت مالية. •

األعضــاء  اســـتجابةعــدم  •

 الفنيين للمسابقة

 ، للخبراءتكلفة عالية  •

الخبـــــــــــراء  اماحتـــــــــــــر عـــــــــــدم  •

 اللتزاماتهم.

 

ــاالت التـــي تصـــدر علـــى موقـــع  • عـــدد املقـ

 املنظمة

 عدد القراءات والتحميل من املوقع  •

عــــــــــدد املقــــــــــاالت الصــــــــــادرة بــــــــــاملجالت  •

 الدولية

1.1.2  
ورش تدريبية 

 لألعضاء الفنيين
 X   

 مدربين •

 خدمات لوجستية. •

 استضافة اللقاء التدريبى من قبل أحد األجهزة •

تــــــــوفير التمويــــــــل الــــــــالزم ) مصــــــــاريف وبــــــــدالت ســــــــفر  •

 للمدربين...( .

افر تمويـــــــــــــــــل  • عــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــو

 مناسب.

ــزة   • ـــــام األجهــــــــ عــــــــــدم اهتمـــــ

 األعضاء باملشاركة

 عدم استضافة اللقاء •

عـــــــــــــــدم جاهزيـــــــــــــــة املـــــــــــــــادة  •

 علمية.ال

ــــــدير  جيــــــــد  علـــــــىحصــــــــول الــــــــدورة  • تقــ

جدا  فما فوق مــن الســادة املشــاركين فــي 

 الدورة التدريبية.

تحســن مســتوى املعــارف )تقيــيم قبلــي  •

 وتقييم بعدي( 

مشــــاركة املتــــدربين فــــي تنفيــــذ املهمــــات  •

 الرقابية لتقييم الجاهزية

 تطور عدد العمليات الرقابية •

1.2.1  

تقديم إطار للرقابة 

علـــــــــــــــــــــــــى التنميـــــــــــــــــــــــــة 

 املستدامة

ــــة  ــــــــ ـــار املراجعـــــــ ــــــــ )إطـــــــ

  X  

ــة  األجهــــــزة • ــاء واملنظمـــــات الدوليـــــة واإلقليميـــ األعضـــ

 )لتجميع األدلة املعتمدة(

 خبراء في الترجمة •

 أعضاء اللجنة )لتحديد الصيغة النهائية لإلطار( •

ــزة  • عــــــــــــــدم تعــــــــــــــاون األجهــــــــــــ

واملنظمــــــــــــــات بمــــــــــــــد اللجنــــــــــــــة 

فـــي خصـــوص إطـــار  ابمنتجاتهـــ 

الرقابــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى التنميــــــــــــــــــــة 

 املستدامة.

 توفير اإلطار. •

نسـبة اسـتخدام األجهــزة األعضـاء لإلطــار  •

 في تنفيذ مهام رقابة نموذجية

 



 

البيئيـــة ذات الصـــلة 

ــاخي  ـــ ــــــــ ــالتغير املنـــــــ ـــ ــــــــ بـــــــ

ـــــــــة  ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ وبمكافحـــــــ

 التصحر(

 

 التنسيق مع لجنة املعايير املهنية والرقابية •

 

 موارد مالية لعمليات الترجمة وعقد االجتماعات   •

 عدم توفر التمويل الالزم •

 

2.2.1 

ـــه ـــــــــــــ ــــــــــــــــة تســ يل عمليــ

ــــــــــــــــــــــــــدى  ــــــــــــــــــــــــــم مــ تقييــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  جاهزيــ

ـــات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكومــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعدادها  واســ

ــــــــــق أهــــــــــداف  لتحقيــ

 التنمية املستدامة

 X X X 

رصـــــــد تجـــــــارب التقيـــــــيم التـــــــي بـــــــادرت بهـــــــا بعـــــــض  •

 األجهزة األعضاء والحصول على مخرجاتها.

تعميم تلك النتائج من خطط تقييم وتقــارير ومــا  •

زة تتضمنه من مالحظات وتوصيات على بقية األجه

 متى كانت صالحة لذلك.

إعداد ورقة تتضمن مؤشرات التقييم والقياس  •

 وتعميمها على األجهزة األعضاء.

ــزة  • عــــــــــــــدم تعــــــــــــــاون األجهــــــــــــ

واملنظمــــــــــــــات بمــــــــــــــد اللجنــــــــــــــة 

فـــي خصـــوص إطـــار  ابمنتجاتهـــ 

الرقابــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى التنميــــــــــــــــــــة 

 املستدامة.

 عدم توفر التمويل الالزم •

 

عــدد التقــارير التــي ســيتم الحصــول عليهــا  •

 .وتعميمها

 إعداد وتعميم ورقة املؤشرات. •

عــــــدد األجهــــــزة األعضــــــاء التــــــي اســــــتفادت  •

 من ذلك التعميم الذي ستتواله اللجنة.
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   2030التوصيات املنيقة عن التقرير الجهوي حول تطبيق مقتضيات األجندة  -3

لرقابة على  اعتماد توزيع األجهزة األعضاء على ثالث مجموعات حسب مدى انجازها ل اقترحت األمانة العامة

أو تقييم سياسات وبرامج حكومية متصلة بتنفيذ أهداف التنمية  2030استعداد حكوماتها لتنفيذ أجندة 

املستدامة أو دعم الشفافية واملساءلة، وذلك إلرساء برامج عمل مالئمة لكل مجموعة من األجهزة حسب  

 على بالرقابة يعنى ممارسة مجتمع على إرساءإلى العمل هذا اإلطار  احتياجاتها. وبصفة عامة تّتجه التوصية في

 برمجة إلى باإلضافة املوضوع، حول  والتقارير املعلومات وتعميم املنظمة داخل املستدامة التنمية أهداف

إجراؤها،  سبق التي الدورات مخرجات واستثمار تدريبية دورات وتنظيم الرقابة، هذه بأهمية والتوعية ملتقيات

  املستدامة، التنمية أهداف على بالرقابة متعلقة أدلة وترجمة وإعداد
ّ
تيسير الرقابات  على املنظمة وحث

 . األعضاء في هذا املجال األجهزةالتعاونية بين 

وبعد التداول والتشاور أوصت اللجنة باألخذ بعين االعتبار املقترحات والتوصيات الواردة بالتقرير ضمن الخطة 

ة االستراتيجية األولى املتعلقة بدعم قدرات األجهزة األعضاء في الرقابة على  التشغيلية الخاصة بتنفيذ األولوي

 أهداف التنمية املستدامة، وكذلك ضمن خطط عمل اللجنة للسنوات القادمة.

 مبادرة االنتوساي للتنمية  تدخل  -4

ة املستدامة وهو في تنفيذ برنامج التدقيق في أهداف التنمي 2016أنطلقت مبادرة االنتوساي للتنمية منذ سنة 

 ويتمضن أساسا األنشطة التالية:  2019برنامج يمتد إلى سنة  

 : 2030إعداد دليل حول الرقابة على استعداد الحكومات لتنفيذ مقتضيات األجندا  -

 ؛ 2018و 2017خالل سنتي انجاز عمليات رقابة تعاونية تتثل بالتدقيق في أهداف التنمية املستدامة  -

 ,  2019خالل سنة  نشر الدروس املستخلصة -

في صيغته   2030وفضال عن نشرها لدليل حول الرقابة على استعداد الحكومات لتنفيذ مقتضيات األجندا 

تعتزم مبادرة االنتسواي  2019العربية وتنظيمها مللتقى حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة في مارس 

 للتنمية إنجاز األنشطة التالية: 

 خطة  منهجية إعداد ال  -ب
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 االستناد إلى إطار مهنية املنظمات اإلقليمية   -1

قصــد تحقيــق التوافــق بــين انتظــارات األجهــزة األعضــاء تجــاه املنظمــة اإلقليميــة مــن ناحيــة وطبيعــة تــدخالت 

ــاي ملهنيـــة املنظمـــات  ــى إطـــار منظمـــة اإلنتوسـ ــّم االســـتناد إلـ املنظمـــات اإلقليميـــة واملشـــموالت املوكولـــة إليهـــا، تـ

تحديــــد دور األرابوســـاي فــــي مجــــال الرقابـــة علــــى أهـــداف التنميــــة املســــتدامة.  ويبـــرز الرســــم التــــالي اإلقليميـــة ل

 منهجية تحديد دور املنظمة والعربية:  

 

بالنظر إلى ما سبق بيانه تّم االستناد إلى إطار مهنية املنظمات اإلقليمية لتحديد طبيعة املشاريع والوسائل 

اللها تحقيق األهداف املرسومة بعنوان التنمية املستدامة.  فمن خالل التي يمكن للمنظمة العربية من خ

مقاربة اإلطار املذكور ألهداف املنظمة العربية ال سيما املنصوص عليها ضمن مخططها اإلستراتيجي للفترة 

بين باألولوية األولى املتصلة بدعم القدرات في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة يت 2018-2022

 وجود جملة من التقاطعات يمكن ترجمتها إلى أنشطة ذات طابع دائم أو مشاريع ظرفية.  

 

 ضبط املحاور الرئيسية  -2

تتمثل املحاور الرئيسية لتدخل األرابوساي بوصفها منظمة إقليمية في مجال دعم قدرات األجهزة للرقابة 

 في ما يلي:  2030على تنفيذ مقتضيات األجندة 

 وعي األجهزة األعضاء حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة الرفع من  ➢

 في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة  دعم املؤهالت واملهارات، -الدعم املنهي واملنهجي  ➢

 التواصل والتأثير وتبادل املعارف.  ➢
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 ترجمة املحاور الرئيسية إلى محاور الفرعية   -2

ة لتدخل األرابوساي بوصفها منظمة إقليمية في مجل دعم قدرات األجهزة تتمثل أهم املحاور الفرعي

 األعضاء في مجال الرقابة على تحقيق أهداف التنمية املستدامة في : 

الرفع من مستوى الوعي لدى األجهزة األعضاء من خالل تبادل املعارف والتجارب بين األجهزة  •

 األعضاء ؛ 

 الصعيد اإلقليمي والدولي  نشر قصص نجاح األجهزة العربية على •

 دعم قدرات األجهزة األعضاء في مجال الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  •

متابعة املستجدات والتطورات ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ونشرها على  •

 الصعيد اإلقليمي 

 على الصعيد اإلقليمي  نشر األدلة وأفضل املمارسات املعدة من قبل هياكل اإلنتوساي   •

 إعداد أدلة تأخذ بعين االعتبار خصوصيات املنطقة العربية ونشرها  •

تحقيق التكامل بين تدخالت مبادرة اإلنتوساي للتنمية وهياكل املنظمة في مجال الرقابة على  •

 أهداف التنمية املستدامة 

ولوية الشاملة املتعلقة وضع آليات للتنسيق بين مختلف هياكل املنظمة ذات الصلة بتنفيذ األ  •

 بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

مالءمة النشاطات املبرمجة حسب الثالثة مجموعات التي تّم تحديدها ضمن التقرير الجهوي  •

 . 2030حول تطبيق مقتضيات األجندة 

 

 املشاريع واألنشطة  -ج

ك املبرمجة إّما من قبل لجنة الرقابة يمكن بهذا الخصوص التمييز بين األنشطة املنجزة أو في طور اإلنجاز وتل

 للتنمية  اإلنتوسايالبيئية باألرابوساي أو األمانة العاّمة أو مبادرة 

 األنشطة املنجزة أو في طور اإلنجاز  -1

 إطالق قسم بموقع واب املنظمة حول قصص النجاح في مجال التدقيق في أهداف التنمية املستدامة،  •

 ؛لى مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامةالتدقيق عنشر دليل األي دي أي  •

 إي، -تنظيم ورشة تدريب مشتركة مع منظمة األفروساي •
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  على الرقابة حول  العالقة ذات واألطراف األجهزة قادة عمل للتنمية لورشة اإلنتوسايتنظيم مبادرة  •

الرقابة على أهداف حول  2019في مارس  57املستدامة على هامش املجلس التنفيذي  التنمية أهداف

 ،للتعريــف بأهميــة أهــداف التنميــة املســتدامة الرئيســية والفرعيــة املنبثقــة عنهاالتنمية املستدامة 

ترجمـــــة البحـــــوث أو الورقـــــات ذات الصـــــلة بالتـــــدقيق علـــــى أهـــــداف التنميـــــة املســـــتدامة إلـــــى اللغـــــة العربيـــــة  •

 ونشرها على الصعيد اإلقليمي،

إلى اللغة االنجليزية وتقاسمه علــى لالصــعيد  2030لجهوي حول الرقابة على تنفيذ أجندة ترجمة التقرير ا •

 الدولي،  

 

 األنشطة واملشاريع املبرمجة  -2

 تنظيم ندوة حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة،  •

 تنظيم رقابة تعاونية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة،  •

(  PFM Reporting Frameworkإطار  اإلبالغ عن التصرف في األموال العامة ) إعداد دليل حول استعمال •

 إي.-بالتنسيق مع األفروساي 2030لتقييم سياسات الحكومات في مجال تنفيذ األجندة 
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 جدول األنشطة واملشاريع



 

       
       

 2022-2019للفترة  2030ات أجندا خطة عمل املنظمة العربية ملساعدة األجهزة العربية على تنفيذ مقتضي

 الهيكل املكلف  باإلنجاز  فترة االنجاز   وضعية االنجاز   األنشطة الرئيسية املشروع   الرمز

آلية التنسيق مع الهياكل األخرى  

ذات  اإلنتوسايللمنظمة أو هياكل 

 الصلة 

1.1 

الرفع من وعي األجهزة 

األعضاء حول الرقابة على  

 ستدامة  أهداف التنمية امل

تنظيم ورشة عمل على هامش املجلس   

الرقابة على أهداف التنمية  57التنفيذي 

للتعريــف بأهميــة أهــداف التنميــة املستدامة 

  .املســتدامة الرئيســية والفرعيــة املنبثقــة عنها

 2019لشهر مارس  مبرمج 

 اإلنتوسايمبادرة 

للتنمية بالتنسيق مع 

 األمانة العاّمة   

عالم الهياكل ذات الصلة بتقدم إ

 األعمال ونتائجها   

1.2 
إعداد تقرير حول توصيات هذا امللتقي 

  ونشره صلب املنظمة
   2019قبل موفى أفريل  مبرمج   

 اإلنتوسايمبادرة 

للتنمية بالتنسيق مع 

 األمانة العاّمة   

ابوساي   نشر التقرير على موقع األر

1.3 

ول الرقابة على نشر املستجدات الفنية ح  

أهداف التنمية املستدامة على موقع واب 

  املنظمة

 األمانة العاّمة   على امتداد فترة الخطة  انطالق االنجاز 
التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 

 اإلنتوسايومع هياكل 

1.4 
ترجمة املقاالت واألبحاث   ذات الصلة برفع   

   الوعي بأهمية أهداف التنمية املستدامة
 لجنة الرقابة البيئية على امتداد فترة الخطة   ينطلق بعد لم

التنسيق مع لجنة الرقابة البيئية 

 ومع األجهزة األعضاء

1.5 

برمجة ورشات عمل لألجهزة العربية لفائدة  

األجهزة التي ال تزال تشكو من نقص في الوعي 

 بأهمية الرقابة على تنفيذ 

 2020خالل سنة  لم ينطلق بعد  

 انة العامة  األم-

 لجنة الرقابة البيئية -

لجنة تنمية القدرات  -

 املؤسسية 

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة و 

للتنمية  اإلنتوسايمبادرة 

 إي -واألفروساي

1.6 

القيام بحمالت تحسيسية األجهزة العربية  

بأهمية  إدراج أهداف التنمية املستدامة عند 

 إعدادها ملخططاتها اإلستراتيجية  

 على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد   
 املجلس التنفيذي-

 األمانة العامة -

التذكير بأهمية النقطة خالل 

اجتماعات املجلس التنفيذي 

 للمنظمة



 

 

دعم   -الدعم املنهي واملنهجي 

في   املؤهالت واملهارات،  

مجال الرقابة على أهداف  

 التنمية املستدامة  

ق جاهزية نشر دليل األي دي أي حول تدقي 

الحكومات لتحقيق أهداف التنمية 

 املستدامة 

   

 أي دي أي   -   أنجز

التنسيق مع األمانة العامة ولجنة  

البيئة لتطبيق هذا الدليل من قبل 

 األجهزة األعضاء 

2.1 

تنظيم دورات تدريبية لتطبيق األدلة ذات 

 الصلة بتدقيق األهداف املستدامة

   

 ة الخطةعلى امتداد فتر  لم ينطلق بعد

 األمانة العامة  -

 لجنة الرقابة البيئية -

لجنة تنمية القدرات  -

 املؤسسية 

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة و 

مبادرة اإلنتوساي للتنمية 

 إي -واألفروساي

2.2 . 

تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع 

منظمة األفروساي إ  وإعداد تقرير حول هذه 

 جهزة األعضاء الورشة يتم تعميمه على األ 
 

   2019جوان  مبرمج
 األمانة العامة  -

 

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 

 إي -واألفروساي

2.3 

تولي األمانة العاّمة متابعة آخر املستجدات 

والتطورات الفنية ذات الصلة بالرقابة 

بصفة عامة ومن ضمنها املعايير واألدلة ذات 

الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

 ونشرها على مستوى املنطقة العربية 

 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة  األمانة العامة  - على امتداد فترة الخطة االنجاز انطالق

2.4 

إعداد دليل او رقة عمل حول إطار تقييم 

البرامج والسياسات الحكومية املرتبطة 

 بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
 2020خالل سنة  لم ينطلق بعد

 األمانة العامة -

 لجنة الرقابة البيئية -

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 

 إي -واألفروساي

2.5 
تنظيم دورات تدريبية لتطبيق األدلة ذات 

 الصلة بتدقيق األهداف املستدامة  
 على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد

 األمانة العامة  -

 لجنة الرقابة البيئية -

لجنة تنمية القدرات  -

 املؤسسية 

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة و 

مبادرة اإلنتوساي للتنمية 

 إي -واألفروساي

 على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد تنظيم عمليات تدقيق تعاونية     2.4
 األمانة العامة  -

 لجنة الرقابة البيئية -
 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 



 

لجنة تنمية القدرات  -

 املؤسسية 

2.5 
وتثمين نتائج عمليات التدقيق التعاونية  

اكة  املنجزة في إطار مشروع الشر
 على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد

 األمانة العامة  -

 لجنة الرقابة البيئية -

لجنة تنمية القدرات  -

 املؤسسية 

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة و 

مبادرة اإلنتوساي للتنمية والجهاز 

 الهولندي

  

ليف فريق عمل متكّون أساسا من تك

مدققين شاركوا في دورات تدريبية حول 

تقييم مدى استعداد الحكومات لتنفيذ 

بإعداد دليل للتدقيق في املجال  2030أجندة 

انطالقا من دليل مبادرة اإلنتوساي للتنمية 

ونموذج السبع خطوات ملحكمة التدقيق 

الهولندية وباقي األدلة املتوفرة حول 

ع، وذلك في إطار توحيد املعايير املوضو 

واملنهجية املعتمدة للرقابة على جاهزية 

 .الحكومات

 

 2020خالل سنة  لم ينطلق بعد

 األمانة العامة  -

 لجنة الرقابة البيئية -

لجنة تنمية القدرات  -

 املؤسسية 

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة و 

 للتنمية  اإلنتوسايمبادرة 

  

املمارسات في ما يتعلق  إعداد دليل ألفضل -

بدعم الشفافية واملساءلة داخل الجهاز 

األعلى للرقابة انطالقا من املعايير الدولية 

لالنتوساي واإلجراءات العملية املعتمدة 

 لتدعيم الشفافية واملساءلة

 على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد

 األمانة العامة  -

 لجنة الرقابة البيئية -

املهنية  لجنة املعايير  -

 والرقابية

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة و 

 للتنمية  اإلنتوسايمبادرة 



 

  
إطار تقييم البرامج والسياسات الحكومية  

 2020خالل سنة  لم ينطلق بعد املرتبطة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
 األمانة العامة -

 لجنة الرقابة البيئية -

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 

 إي -ألفروسايوا

3.1 

التواصل والتأثير وتبادل     

 املعارف  

أفضل املمارسات في   تبادل قصص النجاح و

مجال التدقيق في أهداف التنمية املستدامة 

 بهدف الرفع من قدرات األجهزة   

 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة  األمانة العامة  - على امتداد فترة الخطة في طور اإلنجاز

3.2 

تجارب األجهزة العربية حول أهداف  نشر  

التنمية املستدامة لدى أصحاب املصلحة 

 على موقع واب املنظمة وضمن نشريتها  

 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة  األمانة العامة  - على امتداد فترة الخطة في طور اإلنجاز

3.3 

نشر التقارير املتعلقة بالرقابة على تنفيذ  -  

وتعميم  16ستدامة عدد هدف التنمية امل

املعلومات املتصلة بالتدقيق في املجال على 

 جميع األجهزة

 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة  األمانة العامة  - على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد

3.4 

نشر البحوث املتعلقة بتحقيق أهداف  

التنمية املستدامة وترجمتها إلى اللغة  

 الصعيد الدولياألنجليزية ونشرها على 

 على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد
 األمانة العامة -

 لجنة الرقابة البيئية -

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 

 ومع هياكل اإلنتوساي

3.5 

ال   اإلنتوساياملشاركة في اجتماعات منظمة 

سيما منصة املنظمات اإلقليمية ونشر نتائج 

صلة وقصص نجاح املنطقة العربية ذات ال

 بتحقيق أهداف  التنمية املستدامة

 على امتداد فترة الخطة في طور اإلنجاز
 األمانة العامة  -

ابوساي -  لجان األر

التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 

 ومع هياكل اإلنتوساي

3.6 

استغالل موقع واب املنظمة للترويج 

لقصص نجاح األجهزة األعضاء في مجال 

 التنمية املستدامة 

 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة  األمانة العامة  - على امتداد فترة الخطة اإلنجاز في طور 



 

3.7  
استغالل قاعدة بيانات لجنة تبادل الخبرات 

لتبادل الخبرات واملعارف ذات الصلة 

 بأهداف التنمية املستدامة 

 على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد
 األمانة العامة -

 يةلجنة الرقابة البيئ -
 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة 

3.8  
املساهمة في نشر  نتائج أعمال األجهزة 

العربية في الفهرس االلكتروني حول الرقابة 

 التعاونية ذات الصلة بالتنمية املستدامة

 التنسيق مع بقية هياكل املنظمة  األمانة العامة  - على امتداد فترة الخطة لم ينطلق بعد

 


