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املقدمة

)1مع تسارع وترية التغيري يف جميع جوانب الحياة ،تواجه الحكومات الوطنية يف جميع أنحاء العامل
تحديات جديدة أكرث تعقيدا يف ضامن األداء واملساءلة .و حل هذه املشكالت ،يجب ضامن توافق
برامج سياسات الحكومات مع النتائج املوجهة نحو النتائج و التي تعني املواطنني .وهذا يتطلب
اتخاذ القرارات املستنرية حول األهداف االسرتاتيجية وغايات السياسة مع اتخاذ التدابري لضامن
االقتصاد و كفاءة وفعالية تنفيذ هذه القرارات وكذلك لتحقيق اآلثار املتوقعة.
)2نظرا لدور ومسؤوليات األجهزة العليا للرقابة يف ضامن الفعالية واملساءلة عىل املستوى الوطني،
ميكن أن تقدم األجهزة العليا للرقابة مساهمة كبرية يف تحديد طرق مواجهة التحديات الوطنية
الرئيسية.
)3من ضمن أهم األدوات املطلوبة لحل املشكالت وتحقيق النتائج النهائية عىل املستوى الوطني
هي تطوير انظمة قياس األداء وتقييم الفعالية وفقا للمؤرشات الرئيسية .ميكن ملثل هذه االنظمة
أن متكن تحليل الظروف واالتجاهات وقياس التقدم املحرز يف تحقيق النتائج املرجوة والنجاح يف
تحقيق األهداف وكذلك تقييم اآلثار املبارشة وغري املبارشة للتدابري املتخذة .ميكن استخدام نتائج
هذا العمل لالسرتشاد بها عند التخطيط االسرتاتيجي وكذلك تحسني تقارير األداء واملساءلة و توفري
التحليل الفعال للسياسات باإلضافة إىل تقييم الربامج و السياسات العامة .
)4كانت انظمة تقييم األداء وفقا للمؤرشات الرئيسية أحد املوضوعات املطروحة ضمن مؤمتر
اإلنكوساي التاسع عرش يف املكسيك عام  .2007وتم يف اتفاقيات مكسيكو تحديد خمس وظائف
ميكن أن تقوم بها األجهزة العليا للرقابة يف مجال تطوير واستخدام أانظمة املؤرشات:

6

الدليل  - 5290دليل الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية

أ .تحديد الحاجة للمؤرشات الوطنية الرئيسية عىل مستوى الدولة.
ب .املساهمة يف نرش الثقافة والتعريف بالجهود املتعلقة باملؤرشات الوطنية الرئيسية.
ج .تقييم العملية املتبعة يف تطوير املؤرشات و/أو انظمة املؤرشات.
د .الرقابة عىل جودة وكفاية وموثوقية املعلومات حول املؤرشات .
ه .استخدام املؤرشات للتقييم و إعداد التقارير حول التقدم الوطني.
)5لقد تم إنشاء مجموعة عمل اإلنتوساي (مجموعة العمل) لتسهيل تبادل املعلومات بني أعضاء
األجهزة العليا للرقابة وضامن نجاحهم بتنفيذ مختلف الوظائف املتعلقة بالعمل يف مجال املؤرشات
الوطنية الرئيسية.
)6وفقا لقرار األمم املتحدة ( A/Res 70 /1الفقرتان  47و ،)48تتحمل الحكومات املسؤولية الرئيسية
ملتابعة التقدم املحرز يف تنفيذ أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة واملهام ذات الصلة وذلك
عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي“ .للمساعدة يف هذا الشأن يتم إعداد املؤرشات املناسبة.
ومن أجل تقييم التقدم املحرز وضامن عدم تخلف أي أحد عن الركب ،هناك حاجة إىل بيانات
مفصلة وموثوقة وذات جودة عالية و يف الوقت املناسب .إذ تعترب هذه البيانات رضورية لعملية
صنع القرار” .تركز األولوية الشاملة  2يف الخطة االسرتاتيجية لإلنتوساي  2017-2022عىل مواصلة
رصد ومراجعة أهداف التنمية املستدامة يف سياق الجهود الدولة املبذولة لضامن تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة وعىل ضوء التفويضات املمنوحة لكل جهاز رقايب عىل حده .ويعد إنشاء إطارات
عمل للبيانات املناسبة عىل املستوى الوطني خطوة مهمة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عىل
املستوى الوطني وكذلك املراقبة واملتابعة الالحقني لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
)7تم إعداد دليل الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية ( )GUID 5290كجزء من
نظام التوثيق املهني لإلنتوساي ( )IFPPوذلك وفقا للمفاهيم واملبادئ األساسية املنصوص عليها يف
املبادئ األساسية للرقابة عىل القطاع العام (ISSAI 100
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تعريف املؤرشات الوطنية
الرئيسية

)8التعريف .ألغراض هذا الدليل تم تعريف املؤرشات الوطنية الرئيسية عىل أنها مجموعة من
املؤرشات التي تستخدمها الحكومة لوضع األهداف ومراقبة التقدم املحرز وتقييم تحقيق
األهداف وقياس فعالية األنشطة الحكومية والربامج والسياسات والعمليات والتعهدات وكذلك
اآلثار املبارشة وغري املبارشة للسياسات العامة والربامج
)9وفقا ملبادئ رقابة األداء ( ،)ISSAI 300فإن رقابة األداء تعني الفحص املستقل واملوضوعي
واملوثوق به للتأكد أن األنشطة الحكومية أو االنظمة أو العمليات أو الربامج أو اإلجراءات أو
املنظامت متتثل ملبادئ االقتصاد والفعالية والكفاءة وفيام إذا كان هنالك إمكانية للتحسني .يتم
تعريف مبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية عىل النحو التايل:
–مبدأ االقتصاد يعني تقليل تكاليف املوارد .يجب توفري املوارد املستخدمة يف الوقت املناسب
وبالكمية املناسبة و بالجودة املناسبة وبأفضل األسعار.
–مبدأ الكفاءة يعني الحصول عىل أقىص عائد من املوارد املتاحة .إنه يشري إىل العالقة بني
املوارد املستخدمة واملخرجات من حيث الكمية والجودة والتوقيت املناسب.
–يشري مبدأ الفعالية إىل تحقيق األهداف والنتائج املرجوة.
	)10يتم تقديم املعلومات عن نوعية وكمية املوارد املستخدمة و املخرجات الناتجة والنتائج املحققة
باستخدام املؤرشات ،أي املعايري الكمية أو النوعية التي تصف الظروف االقتصادية أو البيئية أو
االجتامعية أو الثقافية أو غريها من الظروف عىل مر الزمن .وبالتايل ،فإن استخدام مجموعة من
املؤرشات يف عملية اتخاذ القرارات االسرتاتيجية يعد أداة مهمة لتقييم اقتصادية وكفاءة وفعالية
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التدابري أو االنظمة أو العمليات أو الربامج أو اإلجراءات أو املنظامت الحكومية .تصبح عملية
تدقيق واستخدام املؤرشات ملحة عندما تقوم السلطة التنفيذية بهذه الخطوة املهمة.
	)11تعد املؤرشات الرئيسية مهمة أيضأ لقياس أثر وفائدة السياسات والربامج العامة وتحديد مجال
التحسني وال سيام باستخدام األساليب اإلحصائية وأساليب االقتصادي القيايس.
	)12تعتمد مناذج إدارة التنمية وطرق قياس األداء أو األثر إىل حد كبري عىل االنظمة السياسية والقانونية
واإلدارية القامئة يف البلد .وهذه االنظمة قد تكون مركزية أو الالمركزية .و ميكن استخدام املؤرشات
االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف املراقبة املستمرة للتنمية االجتامعية واالقتصادية للدولة أو
كجزء من عملية اتخاذ القرارات االسرتاتيجية املتعلقة بأنشطة الحكومة.
	)13ميكن تصنيف املؤرشات يف مجموعات هرمية مرتابطة  ،و التي تتضمن:
–املؤرشات العاملية ( مثل أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة)
–املؤرشات الوطنية ( مثل البيئة والصحة والتعليم و الرعاية االجتامعية) ،
–مؤرشات القطاع العام  /الحكومي
–مؤرشات الهيئات  /الجهات الحكومية
–مؤرشات تقييم الخدمات أو الربنامج أو السياسة.
	)14لقد وافق املندوبون يف مؤمتر االنكوساي التاسع عرش عىل أن األجهزة العليا للرقابة ميكنها فحص
املؤرشات عىل أي مستوى واستخدامها أثناء قيامهم برقابة األداء) وكذلك فحص التوافق والرتابط
بني مختلف املستويات.
	)15توجد قامئة كاملة بالتعاريف املستخدمة يف الدليل يف امللحق أ .
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الهدف

	)16يعترب هذا الدليل غري إلزامي فهو يهدف إىل مساعدة األجهزة العليا للرقابة التي تقرر القيام
بالرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية.
	)17يهدف هذا الدليل إىل تحسني األداء التشغييل لألجهزة العليا للرقابة يف مامرستها املتعلقة بالرقابة
عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية .و لذلك  ،يتناول الجزء  5من الدليل كال من
معيار رقابة األداء ( )ISSAI3000و معیار رقابة االلتزام ( )ISSAI4000حيث متت مناقشتهم
وترجمتهم بشكل إرشادات وتشغيلية أكرث تحديدا وتفصيال.
	)18يحتوي الدليل عىل وصف تفصييل و مؤسس ألسئلة الرقابة املتعلقة بتقييم األداء السليم أو
بانظمة قياس األداء أو التأثري .و ميكن استخدامه من قبل األجهزة العليا للرقابة يف بناء القدرات
والكفاءات الالزمة ملثل هكذا تقييم.
	)19يهدف الدليل أيضا إىل مساعدة املدققني عىل فهم تفاصيل موضوع الرقابة عىل تطوير واستخدام
املؤرشات الوطنية الرئيسية وكذلك تطبيق معايري  ISSAIذات الصلة .وهذا الهدف يتحقق من
خالل دراسة املبادئ األساسية للرقابة يف الجزء  5ومن خالل الرشح املفصل للموضوع يف الجزء .6
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مجال االستخدام والتطبيق

	)20يغطي هذا الدليل نطاق أنشطة التدقيق وتحليل الخرباء كعنرص رئييس يف أنشطة األجهزة العليا
للرقابة التي تضمن توافر املعلومات املالمئة واملوثوقة واستخدامها بشكل صحيح يف عملية صنع
القرارات االسرتاتيجية.
	)21قد تشكل عنارص الرقابة عىل تطوير و استخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية حيث أنها تستطيع
ان تقوم بعمل مستقل أو قد تكون جزء من عملية الرقابة الشاملة التي قد تتضمن نواحي
رقابة االلتزام والرقابة املالية ورقابة األداء إىل جانب كونها جزءا من التقييم الشامل .و يف حالة
االزدواجية ،ينبغي الرجوع إىل املعايري ذات الصلة .قد ال يكون هذا ممكن يف جميع الحاالت ،فقد
يكون للمعايري املختلفة أولويات مختلفة .و يف مثل هذه الحاالت يجب أن يكون الهدف األسايس
لعملية الرقابة هو إرشاد املراقبني نحو املعايري الواجب تطبيقها.
	)22بناء عىل طبيعة وهيكل نظام قياس األداء واملؤرشات ذات الصلة باإلضافة إىل تكليف والسياسات
الداخلية والنتائج املتوقعة من قبل املستخدمني املستهدفني لتقارير عملية الرقابة ،قد تقرر األجهزة
العليا للرقابة الرتكيز عىل عمليات الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الرئيسية الوطنية يف
أي من املبادئ الثالثة (االقتصاد والكفاءة وفعالية األنشطة أو االنظمة أو العمليات أو الربامج أو
األنشطة أو املنظامت الحكومية) أو أي مزيج من هذه املبادئ .كام قد تقرر األجهزة العليا للرقابة
الرتكيز عىل تقييم استخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية لتقييم آثار وفائدة السياسات العامة و يتم
تحديد تواتر عمليات التفتيش هذه بشكل فردي من قبل كل جهاز عىل حده.
	)23هناك حالة خاصة هامة الستخدام هذا الدليل و هي رقابة الجاهزية وتنفيذ أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة عىل املستوى الوطني .ميكن استخدام الدليل بشكل خاص ملساعدة األجهزة
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العليا للرقابة يف إجراء عملية الرقابة عىل جاهزية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وفقا للوثيقة
التوجيهية ملبادرة اإلنتوساي للتنمية “الرقابة عىل جاهزية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة”.
	)24لقد تم إعداد هذا الدليل الستخدامه يف جميع مراحل عملية الرقابة املحددة يف ISSAI .100
	)25يف حالة كون الرقابة عىل املؤرشات الوطنية الرئيسية جزء من عمليات رقابة األداء الذي تجريه
األجهزة العليا للرقابة ،يوصی باالعتامد عىل  ISSAI 300و .ISSAI 3000كام يجب تفسريها
وتطبيقها وفقا لألدلة  GUID 3910وGUID 3920
	)26يف حال كانت األنشطة الحكومية تهدف إىل جمع ونرش مجموعة ما من املؤرشات الوطنية الرئيسية
وكانت هذه األنشطة خاضعة للتنظيم وبشكل رصيح مبوجب قرارات برملانية أو غريها من القوانني
أو الترشيعات أو القرارات أو السياسات أو القواعد املوضوعة أو الرشوط املتفق عليها ،فإن
أساليب الرقابة عىل االلتزام قد يتم تطبيقها خالل عمليات الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات
الوطنية الرئيسية وذلك لتقديم املعلومات للمستخدم (املستخدمني) املستهدف حول ما إذا كانت
املؤسسات الحكومية قيد الرقابة متتثل للتنظيامت ذات الصلة .ويف مثل هذه الحاالت ،تتم مواءمة
اإلرشادات مع  ISSAI 400و .ISSAI 4000
	)27يقدم هذا الدليل توصيات إضافية للرقابة وال يحتوي عىل أي متطلبات إضافية إلزامية إلجراء
الرقابة .إذا تم اجراء الرقابة باستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية عىل أساس املعايري الدولية أو
الوطنية أخرى ،ميكن استخدام الدليل كمرجع.
	)28ميكن استخدام هذا الدليل من قبل األجهزة العليا للرقابة التي تقوم بتقييم السياسات العامة وفقا
للدليل .GUID 9020
	)29ميكن أن تقوم األجهزة العليا للرقابة بعمليات املصادقة الهادفة إىل زيادة الثقة يف املعلومات التي
توفرها املؤرشات الوطنية الرئيسية .عمليات املصادقة هذه غري مشمولة يف هذا
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املفاهيم األساسية املتعلقة
بالرقابة عىل تطوير
واستخدام املؤرشات الوطنية
الرئيسية

	)30يهدف هذا القسم إىل مساعدة املراقب يف تفسري املفاهيم األساسية للمعايري املذكورة أعاله عند
التحضري وخالل التنفيذ الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية.
	)31يحتوي هذا القسم عىل املتطلبات املنصوص عليها يف املعايري ذات الصلة (موضحة بالخط
العريض) والتعليقات املعدة لتسهيل فهم وتنفيذ متطلبات املعيار عند إجراء الرقابة عىل تطوير
واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية .مل تذكر يف هذا القسم بعض مبادئ  ISSAI 300ومتطلبات
 ،ISSAI 3000مثل الثقة والضامن يف رقابة األداء ومخاطر الرقابة واإلرشاف والحكم والتشكيك
املهني واالتصاالت ومراقبة الجودة واألهمية النسبية والتوثيق .يف حال تم تنفيذ الرقابة عىل
تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية عىل شكل رقابة أداء ،فمن الرضوري مراعاة جميع
متطلبات املعايري ذات الصلة.
	)32إذا تم إجراء الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية وفقا لرقابة االلتزام ،فمن
املتوقع لعملية تنظيم وإجراء الرقابة من جميع الجوانب ذات الصلة أن متتثل ملبادئ ISSAI 400
و /أو متطلبات ISSAI .4000

 5.1االستقاللية واألخالقيات
	)33يتعني عىل املراقب االمتثال إلجراءات األجهزة العليا للرقابة فيام يتعلق باالستقاللية واألخالقيات
والتي بدورها يجب أن متتثل املعايري  ISSAIذات الصلة باالستقاللية واألخالقيات (ISSAI
.)3000/21
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	)34يجب أن يحافظ املراقب عىل استقالليته بحيث تكون استنتاجات الرقابة نزيهة و وينظر إليها
املستخدمون املستهدفون عىل هذا األساس ( .)ISSAI 23/3000
	)35باألخذ بعني االعتبار لألدوار واملسؤوليات الفريدة لألجهزة العليا للرقابة يف مختلف البلدان يف
تعزيز الشفافية وضامن األداء واملساءلة ،ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن تلعب دورا حاسام يف
املساهمة يف تصميم وتطوير والبناء والتحسني املستمر للمؤرشات الوطنية الرئيسية .ومع ذلك وكام
هو مبني يف اتفاقيات مكسيكو حيث وافق املندوبون يف مؤمتر االنكوساي التاسع عرش باإلجامع عىل
رضورة دعم استقاللية وسلطات األجهزة العليا للرقابة بغض النظر عن دورها املفرتض يف العمل
مع املؤرشات الوطنية الرئيسية إن وجدت .يعد الحفاظ عىل استقاللية األجهزة العليا للرقابة رشطا
مسبقا مهمة للرقابة الحقة عىل املعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة املؤرشات.
	)36يجب أن تسعى األجهزة العليا للرقابة إىل تقديم مساهمتها اإليجابية يف هذا املجال من أجل
تعزيز قيمتها عند إدارة جميع املخاطر املرتبطة باالستقاللية يف الوقت نفسه ،وفقا التفاقيات
مكسيكو ،يجب تحديد قرار الجهاز األعىل للرقابة بشأن رضورة كيفية تنفيذ العمل املتعلق الوطنية
الرئيسية وفقا لظروف محددة ،مبا يف ذلك والية وقدرات األجهزة العليا للرقابة وكذلك االحتياجات
واألولويات الوطنية.
	)37يف املؤمتر التاسع عرش لإلنكوساي اتفق جميع املشاركني عىل افرتاضية عدم مشاركة األجهزة
العليا للرقابة مبارشة بأي طريقة كانت يف اختيار املؤرشات وإمنا يجب اتخاذ القرارات من قبل
صناع السياسة وغريهم من القادة السياسيني .و تستخدم طريقتان عىل نطاق واسع للحفاظ
عىل االستقاللية .حيث ميكن أن تحافظ األجهزة العليا للرقابة عىل استقالليتها من خالل تقديم
االستشارات الفنية | تقرير الخرباء أثناء تطوير املؤرشات فقط و عدم املشاركة يف االختيار الفعيل
لها .و بالتحديد قد تحتوي هذه االستشارات عىل مجموعة من الخصائص ذات الصلة و املستخدمة
لتقييم جودة املؤرشات و  /أو العمليات املتبعة (هذه املشكالت مذكورة يف الجزء  6من الحليل).
و يف املقابل هناك طريقة أخرى مستخدمة عىل نطاق واسع وهي عدم املشاركة املبارشة يف مرحلة
تطوير املؤرشات (و إمنا فقط املساهمة غري املبارشة من خالل أعامل الرقابة) و أداء دور املراقبة
بعد وضعها.
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 5.2املستخدمون املستهدفون واألطراف املسؤولة
	)38ينبغي عىل املراقب أن يحدد بوضوح املستخدمني املستهدفون واألطراف املسؤولة يف الرقابة وأن
يأخذ يف االعتبار طوال عملية الرقابة أهمية هذه األدوار من أجل إجراء عملية الرقابة بشكل مالئم
(.)ISSAI 3000/25
	)39يجب تحديد الجهات املسؤولة عن تطوير واستخدام نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية .وقد تشمل
األجهزة املسؤولة عن تطوير نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية مثل أجهزة الدولة أو معاهد البحث
والتطوير أو املؤسسات العاملة بقضايا مساءلة السياسة العامة أو املعاهد اإلحصائية أو شبكة
من العديد من الكيانات املذكورة أعاله والتي تتفاعل وفقا التفاقية خاصة فيام بينها .عند تحديد
األطراف ذات العالقة يجب أخذ العوامل التاريخية والسياسية واملؤسسية والثقافية الخاصة بالبلد
بعني االعتبار .كام يجب أن تكون أدوار ومسؤوليات الجهات املعنية واضحة لجميع اإلدارات
الحكومية املشاركة .وفقا لدور الجهات املعنية باإلضافة إىل والية الجهاز األعىل للرقابة  ،ميكن
اعتبار الوكاالت املسؤولة عن جمع البيانات ونرشها ،فضال عن الهيئات املسؤولة عن تقييم وتحليل
املعلومات الواردة يف نظام تقييم األداء ،الطرف املسؤول عن الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات
الوطنية الرئيسية.
	)40قد يشمل املستخدمون املستهدفون للرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية
الهيئات الترشيعية أو اإلرشافية مبا يف ذلك مركز الحكومة أو املعنيون بالحوكمة أو العموم أو
األكادمييني.

 5.3املوضوع
	)41يتوىل املراقب تحديد موضوع رقابة األداء ( )ISSAI 3000/29
	)42إذا اختارت األجهزة العليا للرقابة وفقا لتقديرها طريقة رقابة االلتزام ،فيجب عىل املراقب تحديد
املوضوع املراد قياسه أو تقييمه وفقا للمعايري ()ISSAI 4000/ 64
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	)43قد يكون موضوع رقابة تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية ذو شقني .فمن ناحية ،قد
يتعلق األمر بالجودة ومدى مالءمة استخدام نظام تقييم األداء ،وعىل وجه الخصوص املؤرشات
الوطنية الرئيسية املستخدمة يف إطار مبادرات أو انظمة أو عمليات أو برامج أو نشاطات أو
سياسات أو مؤسسات حكومية محددة .إن هذا االختيار للموضوع يتعلق بوظيفة الجهاز األعىل
للرقابة لتقييم العملية املستخدمة يف تطوير املؤرشات و  /أو االنظمة وكذلك الرقابة عىل الجودة
والكفاية واملوثوقية املعلومات املتعلقة باملؤرشات كام نص عليه مؤمتر األنكوساي التاسع عرش.
ومن ناحية أخرى ،قد تركز عمليات الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية عىل
تقييم التقدم الوطني إعداد التقارير عنه باستخدام املؤرشات .كام وقد يشمل موضوع الرقابة عىل
تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية كال من مشكالت الرقابة املحددة أو أي مجموعة من
مكوناتها.
	)44قد يكون موضوع تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية حساس من الناحية السياسية،
نظرا ألن املؤرشات ترتبط بشكل وثيق بأهداف وأولويات الحكومة أو الربملان .تسمح لنا الرقابة
عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية بتحديد ما إذا كانت انظمة ومؤرشات األداء
املستخدمة مناسبة لتقييم فعالية وكفاءة القرارات املتخذة للحصول عىل النتائج املتوقعة .فهذه
العمليات ال تشكك يف نوايا وقرارات الهيئة الترشيعية أو السلطة التنفيذية ،بل تقوم برصد أوجه
القصور يف تطوير واستخدام انظمة تقييم األداء واملؤرشات الوطنية الرئيسية .وعندما تكشف
الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية عن نقاط الضعف ،يتم تشجيع األجهزة
العليا للرقابة عىل تقديم النتائج التي توصلت إليها وذلك لخلق فرص لتحسني انظمة تقييم األداء
أو قياس التأثري.
	)45تجدر اإلشارة إىل أنه بالنسبة لألطراف املهتمة ،قد ال تكون تقارير الرقابة املعدة من قبل األجهزة
العليا للرقابة هي الشكل الوحيد املتوفر لتحديد جودة انظمة تقييم األداء واملؤرشات الوطنية
الرئيسية .عىل سبيل املثال ،قد تتوفر أيضأ نتائج عمليات املراقبة املستقلة من قبل املنظامت
الدولية .وفقا لذلك ويف ضوء املوارد املتاحة ،قد يقرر املراقبون تركيز جهودهم عىل تلك املؤرشات
التي يكون هذا التدقيق فيها غائبا أو غري كاف وفقا للهيئة العليا لرقابة .يف مرحلة إعداد التقارير،
إذا كانت نتائج التدقيق تكمل أو تناقض التقارير األخرى حول نفس املوضوع فينبغي اإلشارة إىل
هكذا استنتاجات بشكل مالئم يف التقارير.
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	)46وفقا ملبادئ املعيار الدويل للرقابة  ،ISSAI 300يجب أال يقترص موضوع رقابة األداء عىل برامج أو
منظامت أو صناديق محددة ،بل قد يشمل النشاطات مع مخرجاتها والنتائج واآلثار املرتتبة عليها
أو الحاالت املوجودة (مبا يف ذلك األسباب والنتائج) .تعد املعلومات املفيدة واملوثوقة والشفافة
يف الوقت املناسب األداة األكرث أهمية وقوة لدى الدول لتسهيل التخطيط االسرتاتيجي وقياس
التقدم املحرز واتخاذ القرارات وتعزيز املساءلة وفقا للفعالية النتائج املوجهة .بناء عىل ذلك قد
يشمل موضوع رقابة تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية جميع املسائل املتعلقة بتطوير
وتشغيل نظام قياس األداء .
	)47خالل عملية التقييم ،يتوجب عىل املراقبني مواجهة املشكلة املتعلقة بالغياب املتكرر للمؤرشات
الوطنية الرئيسية التي تسمح لهم بقياس اآلثار غري املرغوب فيها أو غري املتوقعة للسياسة التي تم
تقييمها والتي مل يتم تحديدها يف املرحلة األولية عند إعداد السياسة.

5.4الهدف األهداف من الرقابة
	)48يجب أن يضع املراقب أهداف الرقابة بوضوح فيام يتعلق مببادئ االقتصاد والكفاءة و  /أو الفعالية.
()ISSAI 3000/35
	)49يجب أن يوضح املراقب الهدف (أهداف) من الرقابة بتفاصيل كافية حتى يكون هناك فهم واضح
األسئلة التي يتعني اإلجابة عليها ولضامن التطوير املنطقي لتصميم الرقابة (.)ISSAI 3000/36
	)50إذا متت صياغة أهداف الرقابة بصيغة أسئلة رقابية ومن ثم تم تقسيمها إىل أسئلة فرعية ،عىل
املراقب التأكد من أنها مرتابطة موضوعية ومكملة لبعضها البعض وغري متكررة وشاملة عند النظر
يف األسئلة الرقابية (.)ISSAI 3000/37
	)51قد يكون الهدف الرئييس لرقابة تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية هو تنفيذ عمليات
اتخاذ القرارات االسرتاتيجية القامئة عىل األدلة الحاوية عىل معلومات ذات صلة وموثوقة وتطبق
بشكل صحيح يف جميع املراحل أن تكون الهدف الرئييس للتدقيق هذا ليس فقط رشطا مسبقا هاما
لإلدارة االقتصادية والفعالة ولكن أيضا للمساهمة يف املساءلة والشفافية يجب تقييم مدى مالءمة
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االستخدام والجودة الشاملة النظمة تقييم األداء وفقا للمعايري ذات الصلة ويجب تحليل أسباب
االنحراف عن هذه املعايري أو غريها من املشكالت .ميكن أن تساعد نتائج التحليل يف تحديد صحة
التدابري املتخذة وكذلك تقييم عواقبها واملخاطر املرتبطة بها.
	)52ميكن القيام برقابة تطوير و استخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية عىل شكل التقييم األويل واملراقبة
املستمرة أو التحليل الالحق.
–يستخدم التقييم األويل خالل مرحلة تطوير األنشطة أو الربامج أو السياسات أو العمليات أو
املبادرات الحكومية .تتمثل األهداف الرئيسية لعملية الرقابة هذا يف التأكد من عدم وجود
أوجه قصور كبرية يف النظام املقرتح لتقييم الفعالية ،أي التأكد من أن األهداف قابلة للقياس
وصياغة معايري التقييم وتوفري نظام مراقبة لتوفري املعلومات ذات الصلة بشأن املؤرشات
الرئيسية املختارة .والسؤال الرئييس من وجهة النظر هذه هو جودة املؤرشات الرئيسية
املقرتحة وقدرتها عىل قياس أثر السياسات ونتائج الربامج واألنشطة .قد يسمح أيضا بتقييم
مدى مالءمة و جودة تحقيق غايات وأهداف السياسات .يف هذا النموذج من الرقابة يكون
خطر فقدان استقاللية األجهزة العليا للرقابة يف أعىل مستوياته .يف الوقت نفسه ،قد تكون
مساهمة األجهزة العليا للرقابة يف هذه املرحلة ذات أهمية خاصة  ،حيث القرارات مل تتخذ
بعد وال يزال املشاركون غري معروفني عىل وجه الدقة .
–يتم استخدام الرصد املستمر أثناء تنفيذ األنشطة أو الربامج أو السياسات أو العمليات أو
املبادرات الحكومية .و يهدف إىل تقييم جودة الرصد املستمر والذي يوفر معلومات أساسية
حول أهمية املؤرشات الرئيسية باإلضافة إىل الحفاظ عىل توافق املؤرشات يف حالة تغيري
األهداف .وقد يشمل ذلك أيضأ تقييم درجة تحقيق األهداف االسرتاتيجية ،باإلضافة إىل
التوصيات حول التغيريات التي يجب إجراؤها لتحقيق األهداف وتحقيق النتائج املتوقعة.
–يتم إجراء التحليل الالحق بعد إكامل تنفيذ األنشطة أو الربامج أو السياسات أو العمليات
أو املبادرات الحكومية .و ليس الهدف فقط تقييم تحقيق األهداف ووجود تأثريات غري
مرغوب فيها ،ولكن أيضا للتأكيد عىل االستفادة من الدروس.
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5.5منهج الرقابة
	)53يجب عىل املراقب اختیار منهجية للرقابة تركز عىل النتيجة أو املشكلة أو املنظومة أو خليط مام
سبق ()ISSAI 3000/40
	)54ميكن إجراء رقابة تطوير واستخدام واملؤرشات الوطنية الرئيسية يف إطار أي من الطرق الثالثة
املوضحة يف املعيار  ISSAI 300و( ISSAI 3000أي الطريقة املستندة إىل النظام أو النتيجة أو
املشكلة) .و يف حالة كون األسئلة حول تطوير واستخدام املؤرشات جزءا من حدث تدقيق أوسع،
يجب أن يكون النهج املستخدم يف هذه القضايا متسقا مع النهج لعملية الرقابة ككل .إذا تم تنفيذ
تدقيق تطوير واستخدام واملؤرشات الوطنية الرئيسية بشكل مستقل أو كان هو املوضوع الرئييس
للحدث ،فإن النهج األكرث توجها هو اتباع النهج املوجه نحو النظام أي للتحقق من األداء السليم
لألنظمة تقييم األداء .ومع ذلك فإن اختيار الطريقة املستخدمة يعتمد فقط عىل املراقب .يعترب
الوصف املفصل ملوضوع رقابة تطوير واستخدام واملؤرشات الوطنية الرئيسية وكذلك مجموعات
أمثلة املنصوص عليها يف الجزء  6من هذا الدليل مبثابة خيارات لكيفية إجراء الرقابة والتي يعود
قرارها إىل املدقق.
	)55عند الرقابة يجب أن يكون لدى املدقق فهم واضح النظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة وأن يتحقق
من وجود عالمات عىل االنتهاكات التي قد تعيق عملية إعداد تقارير املؤرشات الوطنية الرئيسية
( )ISSAI 3000/74و ( .)ISSAI 4000/131كام يجب أن يفهم املراقب جميع وظائف الرقابة
الداخلية يف سياق املؤرشات الوطنية الرئيسية.

5.6معايري الرقابة
	)56يضع املراقب معايري الرقابة املناسبة التي تتوافق مع هدف (أهداف) او القضايا واملتعلقة مببادئ
االقتصاد و  /أو الكفاءة و  /أو الفعالية (. )ISSAI 3000/45
	)57ينبغي عىل املراقب وكجزء من تخطيط و  /أو إجراء الرقابة مناقشة معايري الرقابة مع الجهة
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الخاضعة للرقابة (.)ISSAI 3000/49
	)58إذا كان لدى األجهزة العليا للرقابة صالحية اختيار نطاق رقابة االلتزام ،عىل املراقب تحديد معايري
التدقيق املناسبة قبل مبارشة الرقابة لتوفري أساس للنتائج  /االستنتاج حول هذا املوضوع(ISSAI
)4000/110
	)59ضمن إطار رقابة تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية تستخدم معايري الرقابة لتقييم
مدى مالءمة استخدام و جودة نظام تقييم األداء وكذلك لتقييم التقدم املحرز يف تحقيق األهداف
والغايات االسرتاتيجية إن أهداف و أسئلة ونهج الرقابة تحدد مالءمة ونوع املعايري املناسبة .تعتمد
ثقة املستخدم يف نتائج واستنتاجات رقابة األداء إىل حد كبري عىل املعايري وبالتايل من املهم للغاية
اختيار املعايري املوثوقة واملوضوعية واملالمئة و الكاملة واملفهومة.
	)60هنالك عديد من بيانات املنظامت الدولية حول تطوير واستخدام مجموعات املؤرشات والتي
قد تفرس عىل أنها املؤرشات الوطنية الرئيسية تصف هذه الوثائق الخصائص املرغوبة للمؤرشات
املستخدمة و بإمكان املراقبني استخدام هذه املنشورات للوصول لفهم أعمق للطرق املتبعة يف
أمور كقياس أداء و آثار الربامج والسياسات وكذلك قياس تقدم املجتمع ورفاه الشعوب .يوجد قامئة
مبنشورات املنظامت الدولية ذات الصلة يف قاعدة بيانات( )/http://kniknowledgebase.orgترد
أهم املنشورات يف امللحق ب.

5.7املهارات
	)61يجب عىل األجهزة العليا للرقابة ضامن أن يتمتع فريق الرقابة بالكفاءة املهنية الالزمة إلجراء
الرقابة (. )ISSAI 3000/63
	)62ألجل النجاح يف تنفيذ رقابة تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية ،تحتاج األجهزة العليا
للرقابة إىل زيادة املعرفة ومهارات وقدرات موظفيها بشكل كبري .يجب أن يتمتع املراقبون العاملون
مع املؤرشات الوطنية الرئيسية بالقدرة التحليلية للنظر يف عدد من القضايا و توفري منظور تفصييل
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للمؤرشات الفردية و البيانات ذات الصلة ال سيام فيام يتعلق مبشاكل جودة البيانات .هذا يتطلب
املهارات واملعارف يف عدد من املجاالت الفنية املهمة للعمل مع املؤرشات ،مبا يف ذلك اإلحصاء
وتحليل البيانات وتكنولوجيا | املعلومات وعلم االقتصاد واملحاسبة واإلدارة العامة والسياسات
العامة والعلوم السياسية وغريها من املجاالت املتخصصة ،فضال عن املعرفة املوضوعية االقتصادية
والبيئية الرئيسية واالجتامعية والثقافية والسياسية .تتطلب عملية تقييم السياسات العامة عىل
وجه الخصوص تشكيل فريق متعدد التخصصات يكون أعضاؤه مؤهلني ملعالجة وفهم مجموعة
واسعة من مؤرشات الوطنية الرئيسية من مختلف املجاالت.
	)63من الرضوري أن تدرس األجهزة العليا للرقابة الحاجة إىل توظيف العامل ذوي املهارات املتخصصة
الالزمة عىل أساس تعاقدي وكذلك إقامة رشاكات فعالة بني املوظفني املتعاقدين واملوظفني الدامئني.
يجب أن تسعى األجهزة العليا للرقابة التي تعمل مع األجهزة العليا للرقابة (من خالل اإلنتوساي أو
غري ذلك) إىل تقديم و تشجيع تدريب املوظفني و التطوير املهني .ميكن أن تساعد هكذا املبادرات
بتحقيق إمكانات الفريق و اطالعه عىل املفاهيم و التقنيات والطرق الجديدة األداء الوظائف
املختلفة املتعلقة بالتصميم والتطوير والتنفيذ التحسني املستمر و رقابة املؤرشات الوطنية الرئيسية.
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هيكل معايري رقابة تطوير
واستخدام املؤرشات
الوطنية الرئيسية

	)64التطبيق نهج الرقابة وفقا للنظام  ،يحاول هذا الجزء تقديم وصف مانظمة للرقابة أو أسئلة
التقييم الالزمة للتحقق من حسن سري العمل و آثار انظمة القياس و املؤرشات الوطنية الرئيسية
كمكون رئييس لها .تنقسم املعايري واألسئلة ذات الصلة إىل ست فئات رئيسية (مجاالت) وهي:
•تقييم األساس القانوين واملنهجي لنظام لقياس األداء والنتائج.
•تقييم مدى كفاية مجموعة املؤرشات وأهميتها.
•تقييم جودة مجموعة املؤرشات.
•تقييم اتساق نظام قياس األداء والنتائج مع األنشطة األخرى .
•تقييم جدوى وصحة قيم املؤرشات
•تقييم مدى كفاية إجراءات املراقبة والتقييم املستخدمة يف نظام قياس األداء والنتائج.
	)65يف كل من الفئات ،يتم توزيع أسئلة الرقابة أو التقييم بشكل هرمي “النموذج الناضج” .نتيجة
لذلك  ،يتم وصف جودة نظام قياس األداء والنتائج يف كل مجال من املجاالت من حيث املستويات
الفردية .يحتوي كل مستوى عىل واحد أو أكرث من امليزات املحددة التي ميكن وصفها باستخدام
سؤال الرقابة أو التقييم املناسب .من أجل تقييم مستوى النضج يف مجال معني يجب أن يلبي
نظام قياس األداء جميع متطلبات هذا املستوى وكذلك جميع املستويات األدىن.
	)66قد يعترب هذا الشكل من تقسيم أسئلة الرقابة أو التقييم مفيدة من عدة نواحي:
• أوال ،يتيح حرص عدد األسئلة التي ستطرح أثناء مرحلة تنفيذ الرقابة أو التقييم .و عادة ميكن
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استبعاد األسئلة ذوات أقل مستوى نضج من نطاق التحقيق يف مرحلة التخطيط اإلجراء التحقيق
أو التقييم كام هو واضح .إذا مل يتم استيفاء معايري مستوى معني يف مرحلة التنفيذ ،فقد ال يتم
التحقيق يف األسئلة املتعلقة مبستويات نضج أعىل ألن هذا لن يؤثر عىل التقييم العام.
•ثانيا ،إن هيكلة األسئلة وفقا لنموذج االستحقاق يدعم صياغة التوصيات البناءة التي أوصت بها
 ، ISSAI 300والتي ميكن أن تقدم مساهمة كبرية يف معالجة أوجه القصور أو املشاكل املحددة
أثناء التدقيق أو التقييم .إذا تم تقييم نضج نظام استخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية يف منطقة
معينة عىل مستوى معني فإن معايري املستوى التايل والتي ستعترب غري مرضية تشري إىل الجوانب
التي سيؤدي التحسن فيها إىل تحسني أداء النظام ككل.
•ثالثا ،تتيح هيكلة املشكالت بشكل طبيعي مع الرتكيز عىل كيف ينبغي أن يكون كل يشء وفقا
للقوانني أو اللوائح أو األهداف أو كيف ميكن توفري الرشوط األفضل أو ما هو متوقع وفقا
للمبادئ املعقولة واملعرفة العلمية واملتقدمة .القوانني واللوائح عادة ما تكون مصدرا للمعايري
املقابلة ملستويات النضج األدىن .تشكل األسئلة املتعلقة مبا ميكن أن يكون يف ظروف أكرث مالءمة،
مبا يف ذلك مراعاة القوانني واللوائح املستخدمة يف األحداث أو الربامج أو السياسات أو العمليات
أو املبادرات الحكومية األخرى املستويات املتوسطة النموذج االستحقاق .بينام توفر املبادئ
الحكيمة واملعرفة العلمية و أفضل املامرسات املعايري ألعىل مستويات النضج.
	)67مناذج النضج أدناه وتوزيعها حسب املستوى يف معظمها توضيحية ويجب تعديلها وفقا للقوانني
واللوائح واملامرسات ذات الصلة خالل مرحلة تخطيط التدقيق .بدال من ذلك  ،قد تقرر مجموعة
مدققي الحسابات عدم االلتزام بهيكلة املعايري يف شكل منوذج االستحقاق .يف هذه الحالة ،ميكن
أن تبني النامذج أدناه قامئة باألسئلة التي ميكن استخدامها لتقييم جودة انظمة قياس األداء .تجدر
اإلشارة أيضا إىل أنه وفقا لتفويض األجهزة العليا للرقابة أو السياسات الداخلية أو االعتبارات األخرى
قد يقرر فريق التدقيق أو التقييم قرص نطاقه عىل مستويات معينة فقط من منوذج االستحقاق أو
فقط عىل بعض املناطق.
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 6.1تحليل اإلطار القانوين واملنهجي
	)68يعد تحليل اإلطار القانوين واملنهجي الذي يانظمة تطوير واستخدام وإعداد تقارير املؤرشات الوطنية
الرئيسية خطوة أوىل مهمة يف إجراء عمليات الرقابة أو التقييم .ميكن أن تكون القاعدة (اإلطار)
متضمنة يف القانون الفدرايل أو الوثائق الترشيعية الخاصة التي تعكس مجال املسؤولية لجميع
األطراف املشاركة يف تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية  .كام أن استخدام املؤرشات
الوطنية عنها قد يتم تنظيمه من خالل وثائق التنمية االسرتاتيجي للبلدان أو وفقا لقانون املوازنة
كجزء من عملية إعداد املوازنة .بالنسبة لبعض السياسات العامة املستندة إىل القانون فإن القانون
ذاته قد يحدد قامئة املؤرشات الوطنية الرئيسية وتعريفها والتي سيتم استخدامها لتقييم آثار
استخدامها.
	)69قد يهيئ هذا اإلطار اإلجراءات الرسمية و تحديد مراحل محددة لتطوير املؤرشات الوطنية الرئيسية
وكذلك مسؤولية كل مرحلة .كام قد يحدد املتطلبات التي يجب أن تحققها املؤرشات إلدراجها يف
مجموعة املؤرشات الوطنية الرئيسية .هناك عنرص آخر محتمل يف هذا اإلطار التنظيمي هو آلية
رقابة فعالة تضمن االمتثال للقواعد املذكورة واملنهجية املعتمدة .و أخريا قد يحدد هذا اإلطار املهام
واملسؤوليات املتعلقة بجمع ونرش املؤرشات الوطنية الرئيسية.
	)70من الجدير بالذكر أنه كلام كان اإلطار نضجا ومفصال فهذا يزيد إمكانية األجهزة العليا للرقابة
بالقيام باإلرشاف عىل عملية تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية .وهذا بدوره ميكن من
استخدام نهج رقابة االمتثال لتقييم املجاالت األخرى .و يف حال تم تطبيق هكذا نهج فيجب إجراؤه
وفقا ملبادئ  ISSAI 400ومتطلبات ISSAI 4000
	)71ويف املقابل فإن مستويات النضج الدنيا لإلطار القانوين تشكل مصدر خطر عىل التنظيم التلقايئ
لنظام قياس األثر واألداء وعنارصها .ويف الوقت نفسه فإن عدم وجود متطلبات مبارشة حول كيفية
تطوير واستخدام إعداد التقارير عن املؤرشات الوطنية الرئيسية يعني أن املراقبني سيضطرون إىل
االعتامد أوال وقبل كل يشء عىل فهم عميق للمبادئ السليمة وأفضل املامرسات عند إجراء أنشطة
الرقابة بدال مع املتطلبات التنظيمية املبارشة.
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	)72منوذج النضج املقرتح املجال تحليل اإلطار القانوين واملنهجي:
مستويات النضج

التعاريف

املستوى  :0ال توجد متطلبات

ال توجد أفعال قانونية أو الترشيعات ال تتضمن أي
متطلبات تتعلق باستخدام نظام املؤرشات الوطنية
الرئيسية

املستوى  : 1اإلطار موضع التنفيذ

يتضمن القانون فقط املتطلبات العامة لوجود
املؤرشات الوطنية الرئيسية

املستوى  :2اإلطار املفصل

يتضمن الترشيع وصفا مفصال ملتطلبات تكوين
مجموعة املؤرشات وجودة املؤرشات واإلجراءات
الواجب اتباعها عند تطبيق املؤرشات الوطنية الرئيسية
ألغراض املراقبة والتقييم ،باإلضافة إىل وصف آليات
ضامن االلتزام بالقواعد املذكورة واملنهجية املعتمدة.
وهذا أمر شائع بشكل خاص يف السياسات العامة التي
تحددها قوانني يذكر فيها عملية التقييم املستقبلية
الخاصة بها.

املستوى  :3اإلطار املتناسق

تتوافق املتطلبات التنظيمية لنظام املؤرشات الوطنية
الرئيسية مع أفضل املامرسات الوطنية والدولية يف
تقييم األداء.
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 6.2تحليل مدى كفاية ومالمئة مجموعة املؤرشات
	)73تعترب مجموعة املؤرشات الوطنية الرئيسية األداة املصممة لقياس التقدم نحو النتائج الوطنية
وتقييم الظروف والتوجهات وتيسري اإلبالغ عن القضايا املعقدة .وقد تستخدم لتوجيه التخطيط
االسرتاتيجي وتحسني فعالية إعداد تقارير اإلداء واملساءلة وكذلك لتسهيل التحليل السياسة الفعال
و تقييامت الربامج والسياسة العامة .و ألجل النجاح بإنجاز هذه الوظائف يجب أن يتضمن نظام
تقييم األداء و اآلثار عىل مجموعة من املؤرشات تغطي جميع الجوانب املتعلقة باملشكلة قيد
النظر .و عىل سبيل املثال ،يف سياق جدول أعامل األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،من املهم أن يتم
تقييم توفر البيانات املوثوقة الالزمة لتأكيد أنه مل ينىس أي شخص (وفقا لقرار األمم املتحدة( A/
 )RES /70/1وما إذا كانت تستخدم يف عملية اتخاذ القرارات.
	)74إن بساطة و اتساع تغطية و مجال تطبيق نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية قد تختلف بشكل كبري.
بشكل عام و بافرتاض املستوى األمثل من التفاصيل ،من املستحسن أن يكون هناك عدد صغري من
املؤرشات ذات الجودة الجيدة التي تصف جميع القضايا الهامة .و مبا أنه ال يوجد عدد “صحیح”
من املؤرشات فإن تحليل كفاية مجموعة املؤرشات ال يتطلب الرتكيز تلقائيا عىل عدد املؤرشات .عىل
العكس من ذلك فإنه وبناء عىل التحليل النيص الدقيق للسياسات واالنظمة والعمليات والربامج
واألنشطة املقرتحة من املتوقع أن يتم التأكد مام إذا كانت مجموعة املؤرشات تحتوي عىل جميع
املعلومات املالمئة .قد يتطلب هذا التحليل من فريق الرقابة أو التقييم أن يكون لديه الفهم
العميق للعمليات االجتامعية واالقتصادية التي تقوم عليها السياسة املعنية .كام يتطلب معرفة
عميقة بالطرق املستخدمة يف جمع البيانات ومعالجتها.
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	)75منوذج النضج املقرتح املجال تحليل مدى كفاية مجموعة املؤرشات:
مستويات النضج

التعاريف

املستوى  :0عدم وجود مؤرشات

تحقيق األهداف ال يعرب عنه باملؤرشات أو يتم فقط
باستخدام مبالغ موارد املوازنة النافذة

املستوى  :1مؤرش واحد

يتم متثيل كل هدف أو غاية سياسية مبؤرش واحد عىل
األقل.

املستوى  :2التقييم متعدد املتغريات

 كل هدف أو غاية للسياسة متثل مبجموعة متامثلةمن املؤرشات.
 تتضمن جميع املؤرشات معلومات مالمئة حولتحقيق الهدف.
 تحتوي مجموعة املؤرشات مقاييس املدخالت ومخرجات و نتائج عملية تحقيق األهداف.

املستوى  :3عدم املساواة والتقييم
الذايت

تقدم مجموعة املؤرشات املعلومات املالمئة حولعدم املساواة يف رفاه الشعوب يف مجال تطبيق
الربامج واألنشطة
تقدم مجموعة املؤرشات املعلومات املالمئة عنالتقييامت الذاتية للمخرجات واآلثار.

 6.3جودة مجموعة املؤرشات
	)76هناك مجموعة هامة أخرى من األسئلة املتعلقة بجودة نظام تقييم األداء و هي تتعلق بجودة
وصالحية وموثوقية معلومات املؤرشات .حيث تتضمن عدد من الخصائص التي تضيف إىل فائدة
البيانات من وجهة نظر املستخدم ،أي مدى مالءمتها لالستخدام .عند تقييم مدى مالءمة مؤرش
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ما لالستخدام ينبغي أخذ عدد من الجوانب بعني االعتبار ،مثل الدقة واملوثوقية واالستمرارية
والتوقيت املناسب وإمكانية الوصول وقابلية التفسري واالتساق والصالحية وقابلية املقارنة والصحة
املنهجية .يؤكد قرار األمم املتحدة ( )A/Res/70/1عىل أهمية وجود بيانات ذات نوعية و متوفرة
و وقتية و موثوقة و مفصلة.
	)77إن الخصائص الرئيسية املستخدمة لتقييم مدى مالءمة استخدام نظام املؤرش أو املؤرشات املوضح
أدناه تتوافق عامة مع توصيات املنظامت الدولية .ميكن للمراقبني أو املقيمني اختيار مجموعة
الخصائص املناسبة املستخدمة لتقييم جودة املؤرشات مع مراعاة حالة تطوير نظام املؤرشات
الوطنية الرئيسية وتطبيقه .تتضمن املجموعة العامة من امليزات ما ييل:
–إمكانية الوصول تعني القدرة عىل تحديد البيانات والحصول عليها ،متضمنة مدى مالءمة
النموذج الذي تتوفر به البيانات ووسائل النرش وتوافر البيانات الوصفية وخدمات دعم
املستخدم
–الدقة هي درجة الثقة التي تقيم بها البيانات أو تصف الخصائص التي يقصد بها قياسها.
تشري إىل القرب بني القيم املقدمة والقيم الحقيقية (غري املعروفة ونقص التحيز .عادة ما يتم
تقييم دقة البيانات أو وصفها من حيث الخطأ أو األهمية املحتملة للخطأ.
–يعكس اتساق البيانات درجة ترابطها املنطقي واالتساق مع بعضها البعض .هذا يعني أنه
ال ينبغي استخدام نفس املصطلح ملفاهيم أو عنارص بيانات مختلفة دون توضيح .وهذا
يعني أيضا أن التغيريات يف املنهجية والتي قد تؤثر عىل قيم البيانات ال ينبغي إجراؤها دون
توضيح أيضا .وباإلضافة إىل ذلك يجب أن تتوافق الطرق املستخدمة ملعالجة البيانات مع
تعاريف املؤرشات وغريها.
–تعكس قابلية مقارنة البيانات الدرجة التي ميكن استخدامها يف املقارنات الدولية ولالستنتاجات
الطويلة األجل.
– االستمرارية تعني أن املعلومات التي تساعد يف تحديد تطور الجانب الجاري قياسه يجب
أن تكون متوفرة.
– تشري موثوقية البيانات إىل ثقة املستخدمني يف نتائج البيانات استنادا إىل تقديراتهم حول
مصدر البيانات .أحد الجوانب املهمة هو الثقة يف موضوعية البيانات والتي ينبغي اعتبارها

28

الدليل  - 5290دليل الرقابة عىل تطوير واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية

مهيأة بشكل مهني وفقا للمعايري اإلحصائية املناسبة و قامئة عىل سياسات وأساليب شفافة
وخالية من التالعب أو الضغط السيايس ،مام يعني استقاللية املؤسسات التي تحدد املؤرشات
واملؤسسات التي تقيس التقدم نحو تحقيق األهداف .ونتيجة لذلك ميكن أن يعكس هذا
املؤرش كال من النتائج اإليجابية والسلبية لتنفيذ السياسات أو الربامج أو األنشطة.
–تعكس قابلية التفسري السهولة التي ميكن للمستخدم من خاللها فهم البيانات واستخدامها
وتحليلها بشكل صحيح .يتم تحديد درجة قابلية التفسري إىل حد كبري من خالل كفاية وعدم
غموض تعاريف املفاهيم والسكان املستهدفني واملتغريات واملصطلحات التي تقوم عليها
البيانات.
– تتضمن السالمة املنهجية اعتامد املنهجية وإمكانية الوصول إليها لحساب قيم املؤرشات
والتي ينبغي أن تتسق مع أفضل املامرسات وأن تعتمد عىل التقنيات الحديثة
– تعكس وتقنية البيانات الفرتة الزمنية ما بني بني توفرها والحدث أو الظاهرة التي تصفها
وذلك يف سياق الفرتة الزمنية التي تكون فيها املعلومات ذات قيمة وال تزال معموال بها.
كام أنها ترتبط بالجدول الزمني لعمليات صنع القرار وفقا للمؤرشات الوطنية الرئيسية و
بناء عىل ذلك ،يتوقع أن تكون قيم املؤرشات الوقتية متوفرة يف الوقت املناسب عند اتخاذ
القرارات.
	)78درجة الصحة هي درجة متثيل املقياس لألداء الفعيل بشكل مالئم وبرتابط وثيق مع أهداف الربامج
والسياسات واألنشطة .يتم تحديد األهمية النسبية للخصائص املذكورة أعاله من خالل الغرض
املرجو من استخدام نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية .إذا تم استخدام املؤرشات يف إطار مراقبة
تنفيذ سياسة أو برنامج أو أنشطة محددة كمقياس لفعالية وكفاءة العملية املعنية خالل فرتة زمنية
معينة ،فإن أهم الخصائص هي تلك التي تضمن توافر املعلومات وإمكانية استخدامها ألغراض
املراقبة .ومن ناحية أخرى ،إذا تم استخدام املؤرشات التقييم املوقف الحايل لدولة ما ورمبا لتحديد
املوقف املرغوب فيه فإن قضيتي املقارنة والصحة املنهجية تصبحان األكرث أهمية .وعىل أي حال،
تنصح فرق الرقابة أثناء مرحلة اإلعداد للرقابة أو التقييم بالتوصل لفهم دقيق لغرض تطوير نظام
املؤرشات الوطنية الرئيسية وبالتايل تقييم األهمية النسبية للخصائص .و بناء عىل هذا الفهم ،ميكن
دمج خصائص مالمئة املؤرشات لالستخدام ضمن منوذج النضج.
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	)79يف حالة خاصة عند استخدام نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية لغرض الرصد املستمر لتنفيذ سياسة
أو برنامج أو نشاط  ،ميكن تشكيل منوذج النضج التقريبي ملدى مالءمة املؤرشات لالستخدام عىل
النحو التايل:
مستويات النضج

التعريف

املستوى :0

ال توجد مؤرشات أو الخصائص غري متوفرة

املستوى :1

تلبي مجموعة املؤرشات خصائص الوقتية والتوافر
واملوثوقية.

املستوى :2

تلبي مجموعة املؤرشات خصائص الصحة وقابلية املقارنة
و السالمة املنهجية

املستوى :3

تلبي مجموعة املؤرشات خصائص االتساق وقابلية التفسري
واالستمرارية

	)80ويف حالة خاصة عند استخدام نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية لغرض تحليل الظرف واملقارنات
الدولية ،مثل مؤرش الرفاه املركب الذي تقدمه املنظامت فوق الوطنية (أي مؤرش التنمية البرشية
لألمم املتحدة أو مؤرش الحياة األفضل ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ميكن تجهيز منوذج
النضج تقريبي ملدى مالمئة مؤرشات االستخدام .عىل النحو التايل:
مستويات النضج

التعريف

املستوى :0

ال توجد مؤرشات أو الخصائص غري متوفرة

املستوى :1

تلبي مجموعة املؤرشات خصائص قابلية املقارنة والصالحية
الصحة املنهجية

املستوى :2

تلبي مجموعة املقاييس خصائص إمكانية الوصول
واملوثوقية و قابلية التفسري.

املستوى :3

تلبي مجموعة املؤرشات خصائص االتساق و االستمرارية
والتوقيت املناسب.
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 6.4اتساق نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية مع األنشطة
األخرى
	)81ال ميكن تحقيق الكثري من النتائج من قبل الوزارات واإلدارات والوكاالت الحكومية التي تعمل
مبنعزل .إن النهج الحكومي الشامل يدرك الطبيعة الشاملة لألهداف والجهود الوطنية التنمية
املستدامة املتعلقة بها و ال سيام فيام يتعلق بالسياسات العامة املعقدة .يسعى هذا النهج إىل نقل
تركيز النشاط الحكومي نحو النتائج واآلثار التي تسعى الحكومة إىل تحقيقها بدال من العمليات
الي برنامج أو وكالة .وبالتايل ،إن النهج الحكومي الشامل ينقل وحدة تحليل اإلدارة و األداء وقياس
األثر وإعداد التقارير والتقييم من حدث منفصل مبفرده إىل قضايا عامة تتعلق تحقيق النتائج.
وهذا يعكس املساهامت ذات الصلة ملختلف الربامج واملبادرات ويطرح أسئلة حول درجة التوافق
والتنسيق بني الجهود ذات الصلة .كام يتضمن هذا النهج دراسة الروابط بني اآلليات والربامج
واملبادرات املؤسساتية.
	)82من وجهة نظر انظمة املؤرشات  ،ينطوي النهج الحكومي الشامل عىل تقييم ترابط نظام املؤرشات
الوطنية الرئيسية قيد الرقابة مع املؤرشات املستخدمة يف مختلف الربامج أو السياسات أو
النشاطات الحكومية .هذا االتساق يعني استخدام املؤرشات املناسبة و التي متلك تعاريف مشابهة.
إن الربامج والسياسات واألنشطة الحكومية يجب أن تستخدم نفس االفرتاضات األساسية وأن يتم
تطويرها يف نفس السيناريوهات .ينبغي أن يستند اتساق مؤرشات تقييم السياسات إىل تحليل
العالقة بني السياسات العامة .عىل سبيل املثال ،السياسات قد تتعاكس أو تكمل بعضها البعض
أو تزدوج أنشطتها .وبالتايل ،يجب أيضا موامئة قيم املؤرشات ذات الصلة .نظرا ألن جميع البلدان
وجميع األطراف املهتمة التي تعمل يف إطار الرشاكة التعاونية ،وافقت عىل تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030يجب أن يتوافق نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية املستخدم مع أهداف
التنمية املستدامة واألهداف ذات الصلة من حيث تعاريف املؤرشات ومن حيث القيم املستهدفة.
	)83ينبغي اإلشارة إىل أن تقييم اتساق نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية مع األنشطة األخرى ال يتطلب
بالرضورة تحليل جميع األنشطة الحكومية ضمن عملية رقابة واحدة .قد يكون هكذا متديد لنطاق
الرقابة أمرا غري عميل .ويف هذا الصدد ،فإن تقييم االتساق يهدف إىل معرفة ما إذا كان النظام قياس
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األداء و األثر املقصود يعمل كجزء ال يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات االسرتاتيجية وتنفيذها .ميكن
صياغة منوذج النضج املقابل عىل النحو التايل:
مستويات النضج

التعريف

املستوى :0
ال يوجد مؤرشات أو روابط

تحقيق األهداف ال يتسم باملؤرشات أو أن األهداف ال
تتامىش مع أهداف األنشطة أو الربامج الحكومية األخرى

املستوى  :1االفرتاضات متسقة

لدى األنشطة والربامج والسياسات الحكومية املختلفة
نفس االفرتاضات األساسية

املستوى  :2التعاريف و القيم املؤرشات الوطنية الرئيسية املتعلقة مبختلف األنشطة
متسقة
والربامج و السياسات الحكومية وغريه لها نفس األسامء
والتعاريف
 املؤرشات الوطنية الرئيسية املتعلقة مبختلف األنشطةوالربامج و السياسات الحكومية وغريه لها نفس القيم
املستوى  :3االتساق مع أهداف
التنمية

 تعيني لجنة/جهة مسؤولة لضامن االتساق بني املؤرشاتالوطنية الرئيسية ملختلف الربامج املساهمة يف هدف أو
أهداف التنمية املستدامة
درجة التوافق و التنسيق بني الجهود ذات الصلة معهدف  /أهداف التنمية املستدامة
 املؤرشات الوطنية الرئيسية املرتبطة مبختلف األنشطةالحكومية والربامج و السياسات و غیره ،عىل اتساق مع
أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة يف تعاريف املؤرشات
و قيمها املستهدفة .
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 6.5جدوى وصالحية مؤرشات القيم املستهدفة
	)84إحدى املسائل الحاسمة يف تقييم التعهدات أو االنظمة أو العمليات أو الربامج أو األنشطة أو
املنظامت الحكومية هي ما إذا كانت األهداف التي حددها البلد واقعية .تعترب نفس النتائج
املحققة منخفضة جدا يف حالة تحديد أهداف متفائلة وعالية جدا يف حالة تقدير األهداف بشكل
متحفظ
	)85تسعى مجموعة األسئلة يف هذا املجال إىل توضيح ما إذا كانت االفرتاضات املستخدمة عند اختيار
تلك األهداف مذكورة بوضوح .كام تسعى إىل ضامن توافر البيانات األساسية للمؤرشات املحددة
و وجود رابط بني اإلجراءات املتخذة والنتائج املقصودة تتمثل إحدى األدوات املهمة لتحليل
جدوى وصالحية هدف السياسة يف مقارنة التغيريات السنوية املتوقعة يف قيم املؤرشات يف الحاالت
املتامثلة يف املامرسات الوطنية والدولية .و اخريا ،يجب أن يتضمن األساس املنطقي السليم للقيم
املستهدفة تقييام لقيم املؤرشات يف املواقف املختلفة املمكنة (يف ظل ظروف غري متوقعة) مبا يف
ذلك الظروف الخارجية والوضع االقتصادي الكىل واملجريات املختلفة لتعهدات الحكومة واالنظمة
والعمليات والربامج وتنفيذ األنشطة وغريها .كام قد يشمل تحليل للمخاطر ذات الصلة .ميكن
صياغة منوذج النضج املقابل عىل النحو التايل:
مستويات النضج

التعريف

املستوى :0
ال يوجد مؤرش أو أساس

حقيق الهدف ال يتسم باملؤرشات أو املؤرشات ال تحتوي
عىل قيم مستهدفة أو ال وجود ألساس منطقي للقيم
املستهدفة للمؤرشات

املستوى  :1االفرتاضات رصيحة

االفرتاضات املستخدمة يف األساس املنطقي مذكورة بوضوح
البيانات اإلحصاءات املستخدمة كافية وموثوقة
البيانات األساسية للمؤرشات غري كاملة
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املستوى  :2االفرتاضات املمكنة
والطرق السليمة

املستوى  :3الحاالت غري
املتوقعة واملسيطر عليها

االفرتاضات املستخدمة يف األساس املنطقي ممكنة.
األساليب املستخدمة للتنبؤات السليمة (عىل سبيل املثال،
إن التغيريات املتوقعة يف قيم املؤرشات قابلة للقياس
والطرق السليمة بشكل مبارش أو بالتوافق مع املعايري
الوطنية أو الدولية).
 تؤخذ الحاالت غري املتوقعة يف االعتبار عىل النحو الواجبيف األساس املنطقي.
 يتم تحديد املخاطر األكرث أهمية وتقييمها وإدارتها بشكلصحيح.

 6.6كفاية إجراءات الرصد والتقييم
	)86ليك تكون أداة إدارية فعالة ،يجب أن تدرج املؤرشات الوطنية الرئيسية يف عملية اتخاذ القرارات
االسرتاتيجية .يعد إعداد التقارير عنرصة أساسية يف انظمة املؤرشات الوطنية الرئيسية .قد يتم
تقدميها من قبل الحكومة أو املؤسسات املسؤولة األخرى .كام أن توافر املعلومات أمر هام جدا.
يجب أن تكون هذه التقارير متاحة للعامة وميكن نرشها عىل املواقع الرسمية للمؤسسات
الحكومية بإمكان التطوير و التوظيف السليم لنظام املؤرشات الوطنية الرئيسية (إيالء االهتامم
لبيئة املراقبة وتقييم املخاطر ونشاطات املراقبة واملعلومات واالتصاالت والرصد) أن يساهم يف
إجراء حوار وطني صحي بني املواطنني وصانعي القرار الحكوميني من أجل تحقيق مستوى معقول
من التفاهم حول مقاییس األداء الحايل والتقدم الوطني والوضع النسبي .ميكن صياغة منوذج
النضج املقابل عىل النحو التايل.
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	)87ميكن إجراء قياس تحليل التكلفة والعائد من خالل مقارنة التكاليف مع املخرجات والنتائج.
مستويات النضج

التعريف

املستوى :0

ال يجري الرصد والتقييم أو يتم بشكل غري رسمي و  /أو
غري منتظم

املستوى :1

وظائف عملية الرصد وتدفقات املعلومات ومصادرالبيانات مذكورة بالتفصيل.
 يتم تقديم التقارير بانتظام و هي تحتوي عىل مجموعةمحددة مسبقا من املعلومات.

املستوى :2

 هناك إجراء رسمي لقياس األداء تراعي بوضوح جودةاملؤرشات (قيم املؤرشات ودقة القياس و غیره).
 هناك إجراء رسمي التخاذ القرارات يف حالة حدوثمشاكل.

املستوى :3

تتامىش اإلجراءات املستخدمة مع أفضل املامرساتالوطنية والدولية يف قياس األداء .

 6.7تقييم تحقيق األهداف
	)88إحدى وظائف األجهزة العليا للرقابة املرتبطة بالعمل مع املؤرشات الوطنية الرئيسية و املحددة يف
اتفاقات مكسيكو تتمثل يف استخدام املؤرشات للتقييم التقدم الوطني وإعداد التقارير عنه .ميكن
لألجهزة العليا للرقابة استخدام املعلومات ذات الصلة الواردة يف املؤرشات الوطنية الرئيسية لتوفري
“بطاقات تقرير” عن حالة وتقدم البلد يف منطقة معينة أو بشكل عام .و مبرور الوقت ،ميكن أن
تستخدم األجهزة العليا للرقابة هذه املعلومات أيضا لتقييم التوجهات ومقارنة أداء الدولة بأداء
الدول األخرى .ويف هذا الصدد ميكن اعتبار استخدام الجهاز األعىل للرقابة معلومات املؤرشات
الوطنية الرئيسية مختلفا عن رقابة األداء ولكنه مع ذلك خطوة طبيعية بالنسبة إىل العديد من
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األجهزة العليا للرقابة والتي تجري بشكل متزايد عمليات رقابة األداء.
	)89يف حال الجهاز األعىل للرقابة إجراء تقييم لتحقيق األهداف ميكنه االعتامد عىل مجموعة املؤرشات
املستخدمة يف نظام تقييم األداء الحايل أو عىل مجموعة من املؤرشات التي تم إنشاؤها خصيصا
لهذا الغرض .يف الحالة األوىل ،من الرضوري مراعاة جميع املخاطر املرتبطة بأوجه القصور يف أداء
نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية و املوضح يف األقسام السابقة .يف الحالة الالحقة ،يجب مراجعة
مجموعة املؤرشات املقرتحة باستخدام نفس األسئلة مقابل نظام املؤرشات الوطنية الرئيسية الحايل.
وعىل أية حال ،فإن مجموعة املؤرشات وقيمها املستخدمة لتقييم تحقيق األهداف وفقا ملبادئ
 ISSAI 300ومتطلبات  ISSAI 3000واملبادئ التوجيهية  GUID 9020يجب أن يتم إيصالها إىل
الجهات التي تم الرقابة عليها أو تقييمها ،وإذا لزم األمر إىل مستخدمي تقارير الرقابة أو التقييم
املستهدفني .وفقا للتوجيهات الدليل  ،9020قد تكون هناك حاجة أيضا إىل الطرق اإلحصائية وطرق
االقتصاد القيايس املناسبة لتأخذ يف االعتبار عوامل االلتباس املحتملة عند تقييم تحقيق أهداف
السياسية.
	)90يف بعض الحاالت ،قد يعترب تحديد األهداف وتقييم التقدم نحو تحقيقها خارج والية الجهاز األعىل
للرقابة وإمنا أكرث متشيا مع وظائف املسؤولني املنتخبني ومدراء الربامج .يف هذه الحالة ،ميكن للجهاز
األعىل للرقابة أن يحد مشاركته يف تجميع وتوليف املعلومات املتعلقة باملؤرشات لتقديم نظرة
عامة عن أداء البلد مام يسمح لصانعي القرار باستخدام هذه املعلومات الستخالص االستنتاجات
حول موقف البلد والتقدم املحرز فيه .وعىل أية حال ،فإن قرار الجهاز األعىل للرقابة عام إذا سيقوم
بالعمل وكيفيته بخصوص املؤرشات الوطنية الرئيسية يجب أن يكون فقط نتيجة لوضع املحدد مبا
يف ذلك والية و إمكانيات الجهاز األعىل للرقابة وكذلك احتياجاته وأولوياته الوطنية.
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امللحق أ -التعاريف
رقابة االلتزام

رقابة االلتزام هي عبارة عن تقييم مستقل ملا إذا كان موضوع معني
يتوافق مع متطلبات الهيئات ذات الصلة كمعيار .تتم عمليات
رقابة االلتزام من خالل تقييم مدى توافق األحداث واملعامالت
املالية واملعلومات من جميع النواحي الجوهرية مع املتطلبات
التي تعمل الجهة الخاضعة للرقابة (وفقا ملعيار )ISSAI 400

االقتصاد

مبدأ االقتصاد يعني تقليل تكلفة املوارد .يجب أن تكون املوارد
املستخدمة متوفرة يف الوقت املناسب وبالكمية و الجودة املناسبة
و بأفضل سعر (وفقا ملعيار ) ISSAI 300

الفعالية

يتعلق مبدأ الفعالية بتحقيق األهداف املوضوعة و الوصول إىل
النتائج املرجوة (وفقا للمعيار ISSAI 300(.

الكفاءة

مبدأ الكفاءة يعني الحصول عىل أقىص نتيجة من املوارد املتاحة
و هو يتعلق بالعالقة بني املوارد املستخدمة و املخرجات التي تم
الحصول عليها من حيث الكمية والجودة والتوقيت (وفقا للمعيار.
(ISSAI 300

التقييم

تقييم السياسة العامة هو عبارة عن اختبار يهدف إىل تحديد مدى
فائدة هذه السياسات .فيقوم بتحليل أهدافها وتنفيذها مخرجاتها
ونتائجها وآثارها بشكل منتظم قدر املستطاع وقياس األداء من أجل
تقييم فائدتها .لهذا أصبح التقييم مهام بشكل متزايد للمناقشة
العامة حيث يجب عىل القادة السياسيني اتخاذ القرارات بناء عىل
األدلة (وفقا للمبادئ التوجيهية .)9020

املؤرش

املؤرش هو مقياس كمي أو نوعي يصف الظروف االقتصادية أو
البيئية أو االجتامعية أو الثقافية أو غريها من الظروف عىل مر
الزمن.
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املوارد املستخدمة (مؤرشات
املدخالت)

متثل مؤرشات املدخالت املوارد املستخدمة مثل املواد والطاقة
والجهد واملال املستخدمة التحقيق النتائج.

املؤرشات الوطنية الرئيسية

مجموعة املؤرشات التي تستخدمها الحكومة لتحديد األهداف
ومراقبة التقدم وقياس تحقيق األهداف وقياس فعالية األنشطة أو
الربامج أو السياسات أو العمليات أو املبادرات الحكومية.

مؤرشات املحصلة

تقيس مؤرشات املحصلة التغيريات التي تهم املجتمع بشكل مبارش
مثل مستويات التحصيل العلمي.

مؤرشات النتائج

تقيس مؤرشات النتائج التغريات يف حجم املنتجات أو الخدمات
املقدمة مثل عدد عمليات االعتقال أو تدابري إنفاذ القانون .هذه
األنواع من املؤرشات مهمة ألن النتائج تحصل عادة أمال بتغيري
املحصلة

رقابة األداء

رقابة األداء هي عبارة عن فحص مستقل وموضوعي وموثوق
فيام إذا كانت املبادرات أو االنظمة أو العمليات أو الربامج أو
النشاطات أو املنظامت الحكومية تعمل وفقا ملبادئ االقتصاد
والكفاءة والفعالية وما إذا كانت هناك مجال للتحسني.

التقدم

التقدم يعني “تحسني حياة املجتمع” من وجهة نظر أفراد املجتمع.
ميكن تعريف التقدم أيضا بأنه النجاح يف تحقيق األهداف التي
حددتها العملية السياسية أو أي نوع آخر من املشاركة املدنية
التقدم هو مفهوم متعدد الجوانب وعادة ما يشمل العوامل
االقتصادية واالجتامعية والبيئية جنبأ إىل جنب مع املجاالت األخرى
الحيوية للسكان (عىل سبيل املثال ،الثقافة أو جودة الحوكمة).
عىل الرغم من أن التقدم ينطوي عىل التغيري نحو األفضل ،يجب
أن يشمل أي مقياس للتقدم أيضا مقياسا للتباطؤ.

درجة املالمئة

مالمئة السياسة تعني مدى كفاية أهدافها املتعلقة باالحتياجات
االجتامعية أو االقتصادية أو البيئية التي كان ينبغي لهذه السياسات
تحقيقها (وفقا للمبادئ التوجيهية يف الدليل .)9020
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املنفعة

تتناول املنفعة سؤال ما إذا كان تنفيذ أي سياسة مجدية و يراعى
جميع التأثريات املبارشة (النتائج) و التأثريات غري املبارشة (اآلثار)
حتى غري املقصودة أو غري املتوقعة من ناحية ،واالحتياجات التي
ينبغي لهذه السياسة تلبيتها من ناحية أخرى (وفقا للمبادئ
التوجيهية يف الدليل.)9020
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امللحق ب  .املصادر الرسمية
 .1حددت جهود األمم املتحدة لتنظيم تحقيق أهداف التنمية املستدامة املبدأ التوجيهي يف تطوير
واستخدام املؤرشات الوطنية الرئيسية عىل املستويني الدويل والوطني .متت املوافقة عىل إطار املؤرش
العاملي ألهداف التنمية املستدامة غاياتها يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف االجتامع الثامن
واألربعني للجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة والذي عقد يف مارس .2017
 .2كجزء من مبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من أجل الرعاية االجتامعية ،تم إحراز تقدم كبري
يف تطوير منهجية قياس تقدم املجتمعات ورفاه الشعوب .املفاهيم األساسية مبينة يف املنشورات التالية :
•هول جي وآخرون (“ ،)2010إطار لقياس تقدم املجتمعات” ،أوراق عمل إحصائية منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ، 05/2010 ،دار النرش التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
•منظمة التعاون االقتصادي والتنمية االتحاد األورويب( ، )2008دلیل مؤرشات البناء املركبة:
املنهجية ودليل املستخدم ،دار النرش التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس.
•منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)2013املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية لقياس الرفاه الذايت ،دار النرش التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس .
•منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)2016الهيئات العليا للرقابة والحوكمة الرشيدة :املراقبة
والتفاهم والتنبؤ ،مراجعات اإلدارة العامة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،دار النرش التابعة
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس.
•ایكستون س و م .شينفيل ( “ ، )2018استخدام السياسة ملؤرشات الرفاه :وصف تجارب الدول”
 ،أوراق عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،رقم  ، 07/2018دار النرش التابعة ملنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس.
 .3ميكن االستفادة فيام يتعلق مبواضيع االقتصاد الكيل واالستقرار املايل وكذلك استخدام املؤرشات التقييم
االستقرار عىل املستوى الوطني من دراسات صندوق النقد الدويل لتنظيم االقتصاد الكيل .تتضمن أهم
الوثائق:
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•“سياسة الحوكمة الكلية :اإلطار التنظيمي” (.)2011
•“الجوانب الرئيسية السياسة الحوكمة الكلية  -ورقة املعلومات األساسية” ()2013
 .4بغرض تقييم جودة املؤرشات لرصد تنفيذ السياسات ،تم تطوير مجموعات مختلفة من املعايري ،مبا يف
ذلك مؤرشات  RACERاملقدمة يف مجموعة أدوات التنظيم األفضل للمفوضية األوروبية (.)2017
 .5باإلضافة إىل املنشورات املذكورة أعاله توجد العديد من األدوات التي تساعد مدققي الحسابات بشكل
رئييس يف وضع معايري التدقيق وتحديد أفضل املامرسات .تم تصميم هذه األدوات لجميع موضوعات
التدقيق وبالتايل ،ميكن استخدامها إلنشاء وتطبيق املؤرشات الوطنية الرئيسية .األدوات األكرث استخداما
تتضمن:
•قاعدة بيانات مراجعة يوروساي التي تحتوي عىل تقارير التدقيق حول املواضيع املختلفة من
أعضاء يوروساي (-)/https://www.eurosai.org/en/databases/audits
•ميكن مشاركة التجربة يف تطوير انظمة املؤرشات الوطنية الرئيسية يف إطار املرشوع الدويل لتبادل
املعلومات املقارنة (. BIEP (https://biep.nku.cz/وتعترب هذه األداة مبثابة منصة للتعاون
والتواصل بسهولة بني املراقبني يف جميع أنحاء العامل
•قاعدة املعرفة حول املؤرشات الوطنية الرئيسية مصدر املعلومات من مجموعة عمل اإلنتوساي
حول املؤرشات الوطنية الرئيسية ()kniknoweledgebase.org
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