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 االختصارات

 دليل دليل اإلنتوساي

 كونغرس اإلنتوساي للرقابةلألجهزة العليا الكونغرس الدولي 

 اإلنتوساي والمحاسبة العامة المالية لألجهزة العليا للرقابةالمنظمة الدولية 

 ISSAI العليا للرقابةألجهزة المعايير الدولية 

 INTOSAI-P 1 إعالن ليما

 INTOSAI-P 10 ألجهزة العليا للرقابةا استقاللية بشأن مكسيكوإعالن 

 ISSAI  100 القطاع العام لرقابةالمبادئ األساسية 

 ISSAI  300 األداء رقابةمبادئ 

 ISSAI  400 االلتزام رقابة مبادئ

 ISSAI  3000 األداءرقابة معيار 

 GUID 3910 األداء  لرقابة األساسية مفاهيمال

 GUID 3920 األداء رقابةعملية 

إطار التوجيهات واإلصدارات المهنية  وثيقة قبل( العامةدليل تقييم السياسات 

 )لإلنتوساي

GUID 9020 

 ISSAI  4000 االلتزام  رقابةمعيار 

 المؤشرات الوطنية الرئيسية المؤشرات الوطنية الرئيسية

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 األجهزة العليا للرقابة األجهزة العليا للرقابة

 أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة

 منظمة األمم المتحدة منظمة األمم المتحدة

 مجموعة العمل مجموعة عمل اإلنتوساي حول المؤشرات الوطنية الرئيسية
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 مقدمةال. 1
 في اً تعقيد أكثر جديدة تحديات العالم أنحاء جميع في الوطنية الحكومات تواجه ،الحياة جوانب جميع في التغيير وتيرة تسارع مع. 1

  التي و النتائج نحو الموجهة النتائج مع اتالحكوم سياسات برامج توافق ضمان ، يجبالمشكالت هذه حلو ل. والمساءلة األداء ضمان
االقتصاد  لضمان تدابيرال اتخاذمع  لسياسةا ياتوغا االستراتيجية األهداف حول مستنيرةال قراراتال اتخاذ يتطلبو هذا . لمواطنينا تعني
 .المتوقعة ثاراآل لتحقيق وكذلك القرارات هذه تنفيذ وفعالية اءةكفال و
 العليا األجهزة تقدم أن يمكن الوطني، المستوى على والمساءلة الفعالية ضمان في للرقابة العليا األجهزة ومسؤوليات دورل نظراً .  2

 .الرئيسية الوطنية التحديات مواجهة طرق تحديد في كبيرة مساهمة للرقابة
 قييمت و األداء قياس نظم تطوير هي الوطني المستوى على يةالنهائ النتائج وتحقيق المشكالت لحل المطلوبة تاوداألمن ضمن أهم .  3

ً   الفعالية  تحقيق في المحرز التقدم و قياس واالتجاهات الظروف تحليل باإلمكان جعلت أن النظم ههذ مثلل يمكن. الرئيسية مؤشراتلل وفقا
 عملال هذا نتائج استخدام يمكن. المتخذة للتدابير المباشرة وغير المباشرة اآلثار تقييم وكذلك األهداف تحقيق في والنجاح رجوةالم النتائج

  تقييم إلى باإلضافة للسياسات الفعال التحليل توفير و والمساءلة داءاأل تقارير تحسين كذلكو االستراتيجي التخطيط عند بها السترشادل
 . العامة السياسات و البرامج

ً  داءاأل تقييم  نظم كانت. 4  عام المكسيك في عشر التاسع االنتوساي مؤتمر ضمن ات المطروحةموضوعأحد ال الرئيسية مؤشراتلل وفقا

 أنظمة واستخدام تطويرمجال  في للرقابة العليا األجهزة بها تقوم أن يمكن وظائف خمس تحديد مكسيكو اتفاقيات في تمو . 2007

 :المؤشرات
 . الدولة مستوى على الرئيسية الوطنية لمؤشراتل الحاجة تحديد. أ
 .الرئيسية الوطنية بالمؤشرات المتعلقة بالجهود والتعريف الثقافة نشر في المساهمة. ب
 .المؤشرات أنظمة أو/و المؤشرات تطويرفي   المتبعة العملية تقييم. ج
 . المؤشرات حول المعلومات موثوقيةو وكفاية جودة الرقابة على. د
 .الوطني التقدم حول التقارير إعداد و للتقييم المؤشرات استخدام. ه
 
 منجاحهلضمان  و للرقابة العليا األجهزةأعضاء  بين المعلومات تبادل تسهيلل)مجموعة العمل(  اإلنتوساي عمل مجموعة إنشاء تم لقد. 5

 . الرئيسية الوطنية المؤشرات في مجال بالعمل المتعلقة الوظائف مختلف بتنفيذ
 في المحرز التقدم لمتابعة الرئيسية المسؤولية الحكومات تتحمل ،( 48 و 47 الفقرتان) A / Res / 70/1 المتحدة األمم لقرار وفقا .6

 الشأن هذا في للمساعدة" .والعالمي واإلقليمي الوطني الصعيد على وذلك الصلة ذات والمهام المستدامة للتنمية المتحدة األمم أهداف تنفيذ
 مفصلة بيانات إلى حاجة هناك ،الركب عن أحد أي تخلف عدم وضمان المحرز التقدم تقييم أجل ومن. المناسبة المؤشرات إعداد يتم

 في 2 الشاملة األولوية تركز". القرار صنع لعملية ضرورية البيانات هذهإذ تعتبر . المناسب الوقت في و عالية جودة وذات وموثوقة
 الدولة الجهودفي سياق  المستدامة التنمية أهداف ومراجعة رصد مواصلة على 2022-2017 عوامألل لإلنتوساي االستراتيجية لخطةا

 عمل أطر إنشاء يعدو  .حده على رقابي جهاز لكل الممنوحة التفويضات ضوء على و لضمان تنفيذ أهداف  التنمية المستدامة المبذولة
 والمتابعة المراقبة وكذلك  الوطني المستوى على المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في مهمة خطوة الوطني المستوى على المناسبة بياناتلل

 .المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ الالحقين
 المهني التوثيق نظام من كجزء (GUID 5290)  الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير على رقابةال دليل إعداد تم. 7

( ISSAI 100) العام القطاععلى  رقابةلل األساسية لمبادئا  في عليها المنصوص األساسية والمبادئ للمفاهيم وفقًاوذلك  (IFPP)لإلنتوساي

. 
 
 الرئيسية الوطنية المؤشرات تعريف. 2
 التي المؤشرات من مجموعة أنها على الرئيسية الوطنية المؤشرات تعريف تم(  (GUID5290الدليل هذا ألغراض. التعريف. 8

 والسياسات والبرامج الحكومية األنشطة فعالية وقياس األهداف تحقيق تقييم و المحرز قدمالت ومراقبة األهداف لوضع الحكومة تستخدمها
 .والبرامج العامة اتلسياسل المباشرة وغير المباشرة اآلثار وكذلك التعهداتو  والعمليات

 ألنشطةا للتأكد أن به موثوقالو موضوعيالو مستقلال الفحص تعني األداء رقابة فإن ،(ISSAI 300) األداء رقابة لـمبادئ اوفق. 9

 ذا كان هنالكإ وفيما والكفاءة والفعالية القتصادا تمتثل لمبادئ المنظمات أو اإلجراءات أو البرامج أو العمليات أو األنظمة أو الحكومية
 :التالي النحو على والفعالية والكفاءة االقتصاد مبادئ يتم تعريف. للتحسين مكانيةإ
 المناسبة الجودةب و المناسبة وبالكمية المناسب الوقت في المستخدمة الموارد توفير يجب. الموارد تكاليف تقليل يعني االقتصاد مبدأ  -

 .األسعار وبأفضل
 من المخرجات و المستخدمة المواردبين   عالقةال إلى يشير إنه. المتاحة لمواردمن ا عائد أقصى على الحصول يعني الكفاءة مبدأ  -

 .المناسب والتوقيت والجودة الكمية  حيث
 .المرجوة والنتائج األهداف تحقيق إلى الفعالية مبدأ يشير  -

 المعايير أي ،المؤشرات باستخدام المحققة والنتائج  الناتجة المخرجات و المستخدمة الموارد وكمية نوعية عن معلوماتال تقديم يتم.10

 ، وبالتالي . على مر الزمن الظروف من غيرها وأ الثقافية أو االجتماعية أو البيئية أو االقتصادية الظروف تصف التي النوعية أو الكمية
 أو التدابير وفعالية وكفاءة يةاقتصاد لتقييم مهمة داةأ يعد ستراتيجيةاال القرارات اتخاذ عملية في المؤشرات من مجموعة استخدام فإن

 السلطة تقوم عندما ملحة المؤشرات واستخدام تدقيق عملية تصبح. الحكومية المنظمات أو اإلجراءات أو البرامج أو العمليات أو األنظمة
 .المهمة الخطوة  هذهب التنفيذية

ً مهمة  الرئيسية المؤشرات تعد .11  األساليب باستخدام سيما وال التحسين مجال وتحديد العامة والبرامج السياسات دةوفائ أثر لقياس  أيضا

 .القياسي االقتصاديأساليب و اإلحصائية
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 هذه و. البلد في القائمة واإلدارية والقانونية السياسية النظم على كبير حد إلى األثر أو األداء قياس طرق و التنمية إدارة نماذج تعتمد .12

 للتنمية المستمرة المراقبة في والبيئية واالجتماعية االقتصادية المؤشرات استخدام يمكن و. مركزيةال أو مركزية تكون قد  األنظمة
  .ةالحكوم بأنشطةالمتعلقة   االستراتيجية القرارات اتخاذ عملية من كجزء أو للدولة واالقتصادية االجتماعية

  :، و التي تتضمن مترابطة هرمية مجموعات في ؤشراتالم تصنيف يمكن. 13

 (المستدامة لتنميةلالمتحدة  ألمما أهداف مثل ) العالمية المؤشرات -
 ،( ةاالجتماعي الرعاية و والتعليم والصحة البيئة مثل ) الوطنية المؤشرات -
 الحكومي/  العام القطاع مؤشرات  -
 الحكومية الجهات/  الهيئات مؤشرات -
 .السياسة أو البرنامج أو الخدمات تقييم مؤشرات  -

 مستوى أي على اتمؤشرال  فحص يمكنها للرقابة العليا األجهزة أن على عشر التاسع INTOSAI مؤتمر في المندوبون  وافق لقد. 14

 .المستويات مختلف بين والترابط التوافقفحص  وكذلك ( األداء برقابة أثناء قيامهم  واستخدامها)
 .أ الملحق في الدليل في المستخدمة التعاريفب كاملة قائمة توجد. 15

 
 الهدف. 3

 المؤشرات واستخدام تطوير على رقابةالالقيام ب تقرر التي للرقابة العليا األجهزة مساعدة إلى يهدففهو  إلزامي غير الدليل يعتبر هذا .16

 .الرئيسية الوطنية
 المؤشرات واستخدام طويرتعلى  رقابةالب قةالمتعل ممارستها في للرقابة العليا جهزةألل التشغيلي األداء تحسين إلى الدليل هذا يهدف . 17

 (ISSAI 4000) لتزاماال رقابةمعيار  و( ISSAI 3000) األداء رقابة معياركالً من  دليلال من 5 الجزء يتناول ، لذلك و. الرئيسية الوطنية

 .وتفصيالً  تحديداً  أكثر وتشغيلية اتإرشاد بشكلحيث تمت مناقشتهم و ترجمتهم 
 يمكن و. التأثير أو األداءقياس  نظمأو ب السليم األداء تقييمب المتعلقة ألسئلة الرقابة ومنظم تفصيلي وصف على الدليل يحتوي. 18

 .تقييم ذاكه لمثل الالزمة والكفاءات القدرات بناء في للرقابة العليا األجهزة قبل من استخدامه
ً أيض الدليل يهدف. 19   الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير علىلرقابة ا  موضوع تفاصيل فهم على المدققين مساعدة إلى ا

 الشرح خالل ومن  5 الجزء في للرقابة األساسية دئالمبا دراسة خالل منيتحقق  الهدف هذاو. الصلة ذات ISSAI معايير تطبيق وكذلك

 .6 الجزء في للموضوع مفصلال
 
 والتطبيق االستخدام مجال. 4

 توافر تضمن التي العليا للرقابة األجهزة أنشطة في رئيسي كعنصر الخبراء وتحليل التدقيق أنشطة نطاق الدليل هذا يغطي  .20

 .االستراتيجية القرارات صنع عملية في صحيح بشكل واستخدامها والموثوقة المالئمة المعلومات
ً  الرئيسية الوطنية المؤشرات استخدام و تطوير على رقابةال عناصرتشكل  قد  .21  الرقابة  عملية من اً جزء تكون قد أو مستقالً  حدثا

 حالة فيو . شاملال تقييملا من اً جزء إلى جانب كونها األداءرقابة  و ةالمالي الرقابة و اللتزاما رقابة نواحيالتي قد تتضمن  الشاملة
ً ممكن هذا يكون ال قد. الصلة ذات المعايير الرجوع إلى ينبغي االزدواجية،  اتأولوي المختلفة للمعايير يكون قدف ،الحاالت جميع في ا

 .تطبيقها الواجب المعاييرإرشاد المراقبين نحو  وه لعملية الرقابة األساسيالهدف  يجب أن يكون الحاالت هذه مثل فيو . مختلفة

 من المتوقعة والنتائج الداخلية والسياسات تكليف إلى باإلضافة  الصلة ذات والمؤشرات األداء قياس نظام وهيكل طبيعة على بناءً . 22

 واستخدام تطويرالرقابة على  عمليات على التركيز للرقابة العليا األجهزة تقرر قد ،عملية الرقابة لتقارير المستهدفين المستخدمين قبل
 أو نشطةاأل أو البرامج أو العمليات أو النظم أو ألنشطةا وفعالية والكفاءة االقتصاد) الثالثة المبادئ من أي في الوطنية الرئيسية اتمؤشرال

 الوطنية المؤشرات استخدام تقييم على التركيز للرقابة العليا األجهزة تقرر قد كما. المبادئ هذه من مزيج أي أو( الحكومية المنظمات
 .على حده  جهاز كل قبل من فردي بشكل هذه التفتيش عمليات تواتر تحديد يتمو . العامة السياسات وفائدة آثار لتقييم الرئيسية

 على المستدامة التنمية للتنمية المتحدة األمم أهداف وتنفيذ الجاهزية رقابة هي و الدليل هذا الستخدام هامة خاصة حالة هناك  .23

 أهداف يذتنف جاهزية الرقابة على  إجراء عملية في للرقابة العليا األجهزة لمساعدة خاص بشكل الدليل استخدام يمكن. الوطني المستوى
 ."المستدامة التنمية أهداف تنفيذجاهزية  على الرقابة" للتنمية  اإلنتوساي لمبادرة ةالتوجيهي وثيقةلل وفقا المستدامة التنمية

 .ISSAI 100 في المحددة الرقابة عملية مراحل جميع في الستخدامه الدليلهذا  إعداد تم لقد. 24
 يوصى ، للرقابة العليا األجهزة تجريه الذي األداء رقابة عمليات من اً جزء الرئيسية الوطنية المؤشرات الرقابة على كون حالة في. 25

 .GUID 3920 و GUID 3910 لألدلة اوفق اوتطبيقه اتفسيره يجب كما. ISSAI 3000 و ISSAI 300 على باالعتماد
 خاضعة األنشطة هذه وكانت الرئيسية الوطنية المؤشرات من ما مجموعة ونشر جمع إلى تهدف الحكومية األنشطة كانت حال في 26

 أو الموضوعة القواعد أو السياسات أو  القرارات أو التشريعات أو القوانين من غيرها أو برلمانية قرارات بموجب صريح وبشكل للتنظيم
 الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير على الرقابة عمليات خالل تطبيقها يتم قد االلتزام على الرقابة أساليب فإن عليها، المتفق الشروط
 للتنظيمات تمتثل قيد الرقابة الحكومية المؤسسات كانت إذا ما حول المستهدف( المستخدمين) للمستخدم المعلومات لتقديم وذلك  الرئيسية

 .ISSAI 4000 و ISSAI 400 مع اإلرشادات مواءمة تتم الحاالت، هذه مثل وفي. الصلة ذات
 استخدامب الرقابة اجراء تم إذا. الرقابة جراءإل إلزامية إضافية متطلبات أي على حتويي وال للرقابة إضافية توصيات الدليل هذا يقدم . 27

 .كمرجع الدليل استخدام يمكن ، أخرى وطنيةال أو دوليةال معاييرال أساس على الرئيسية الوطنية المؤشرات
ً وفق العامة السياسات تقييمالتي تقوم ب للرقابة العليا األجهزة قبل من الدليل هذا استخدام يمكن. 28  .GUID 9020لدليل ل ا
 الوطنية المؤشرات توفرها التي المعلومات في الثقة زيادة إلى بعمليات المصادقة الهادفة للرقابة العليا األجهزة تقوم أن يمكن .29

 .الدليل هذا في مشمولة غير هذه المصادقة عمليات. الرئيسية
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 الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير المتعلقة بالرقابة على ساسيةاأل مفاهيمال. 5

على  رقابةلا التنفيذ وخالل التحضير عند أعاله المذكورة للمعايير األساسية المفاهيم تفسير في راقبالم مساعدة إلى القسم هذا يهدف .30

 .الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام ريتطو
 فهم لتسهيل المعدة والتعليقات( العريض بالخط موضحة) الصلة ذات المعايير في عليها المنصوص المتطلبات على القسم هذا يحتوي. 31

 ISSAI مبادئ بعض القسم هذا في ذكرت لم. الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير على الرقابةإجراء  عند المعيار متطلبات وتنفيذ
 المهني التشكيك و والحكم  واإلشراف  الرقابة ومخاطر األداء رقابة في الضمانو  الثقة مثل ،ISSAI 3000متطلبات  و 300

 على الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطويرعلى  رقابةال تنفيذ تم في حال. والتوثيق النسبية واألهمية الجودة ومراقبة واالتصاالت
 .الصلة ذات المعايير متطلبات جميع مراعاةمن الضروري ف ،أداء رقابة شكل
ً  الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير على قابةرالإجراء  تم إذا. 32  إجراء و تنظيم عمليةل المتوقع فمن ،االلتزام لرقابة وفقا

 .ISSAI 4000 متطلبات أو /و ISSAI 400 مبادئل تمتثلأن  الصلة ذات الجوانب جميع من الرقابة
 خالقياتواأل يةاالستقالل 5.1

 

 تمتثل أن يجب بدورها والتي  واألخالقيات يةباالستقالل يتعلق فيما للرقابة العليا األجهزة إلجراءات االمتثال المراقب على يتعين. 33

 (.ISSAI 3000/21) واألخالقيات يةاالستقاللب الصلة ذات ISSAI لمعايير
 هذا على المستهدفون المستخدمون إليها وينظر و نزيهة الرقابة استنتاجات تكون بحيث استقالليته على المراقب يحافظ أن يجب. 34

 (.ISSAI 3000/23) األساس
 داءاأل وضمان الشفافية تعزيز في البلدان مختلف في للرقابة العليا لألجهزة الفريدة والمسؤوليات لألدوار االعتبار بعين باألخذ. 35

شرات للمؤ المستمر حسينوالتوتنبي  وتطوير تصميم المساهمة في في حاسما دوراً  تلعب أن للرقابة لياالع لألجهزة يمكن ، والمساءلة
 على باإلجماع عشر التاسع INTOSAI مؤتمر في المندوبون وافق حيث مكسيكو اتفاقيات في مبين هو كماو ذلك ومع. الوطنية الرئيسية

 إن الرئيسية الوطنية المؤشرات مع العمل في المفترض دورها عن النظر بغض للرقابة العليا األجهزة وسلطات استقاللية دعم ضرورة
ً  شرًطا للرقابة العليا ألجهزةا استقاللية على الحفاظ يعد. توجد ً مهم مسبقا ً  للرقابة ا  بواسطة  عليها الحصول تم التي لمعلوماتل على الحقا

 .المؤشرات
 المخاطر جميع عند إدارة  قيمتها تعزيز أجل من المجال هذا في يجابيةاإل مساهمتها تقديم إلى بةللرقا العليا األجهزة تسعى أن يجب .36

ً وفق نفسه، الوقت في. يةباالستقالل المرتبطة  العمل تنفيذ كيفية ضرورة بشأن للرقابة األعلى الجهاز قرار تحديد يجب ،مكسيكو اتالتفاقي ا
 .الوطنية ولوياتاألو حتياجاتاال وكذلك  للرقابة العليا جهزةاأل وقدرات والية ذلك في بما محددة، لظروف وفقًا الرئيسية الوطنية المتعلق

ً  المشاركين جميع اتفق وسايكلإلن عشر التاسع المؤتمر في. 37 بأي طريقة كانت  للرقابة العليا األجهزة مشاركة عدم على افتراضيا

 على طريقتان و تستخدم. غيرهم من القادة السياسيين و ةالسياس صنّاع قبل من القرارات اتخاذ يجب إنما و المؤشرات اختيار في مباشرة
 / الفنية االستشارات تقديم خالل من هايتاستقالل على للرقابة العليا األجهزة تحافظ أن يمكنحيث . يةاالستقالل على للحفاظ واسع نطاق

 مجموعة على االستشارات هذه تحتوي قد بالتحديد و. لها الفعلي االختيار في المشاركة عدم و فقط المؤشرات تطوير أثناء تقرير الخبراء

(. الدليل من 6 الجزء في مذكورة المشكالت هذه) المتبعة العمليات أو/  و المؤشرات جودة لتقييم المستخدمة و الصلة ذات الخصائص من

 فقطو إنما ) المؤشرات تطوير مرحلة في المباشرة المشاركة عدم وهي واسع نطاق على مستخدمة أخرى طريقة هناك المقابل في و
 .وضعها بعد المراقبة دورو أداء ( الرقابة أعمال خالل من مباشرةال غير مساهمةال
 

 المسؤولة واألطراف المستهدفون المستخدمون 5.2
  طوال االعتبار في يأخذ وأن الرقابة في المسؤولة واألطراف المستهدفون المستخدمين بوضوح يحدد أن المراقب على ينبغي. 38

 (.ISSAI 3000/25) بشكل مالئم الرقابة إجراء عملية من أجل األدوار ذهه أهمية الرقابة عملية

 تطوير عن المسؤولة األجهزة تشمل قدو  .الرئيسية الوطنية المؤشرات نظام واستخدام تطويرعن  المسؤولة الجهات تحديد يجب. 39

 أو العامة السياسة مساءلة بقضايا العاملة المؤسسات أو والتطوير البحث معاهد أو الدولة أجهزة مثل  الرئيسية الوطنية المؤشرات نظام
 ذات األطراف تحديد عند. فيما بينها ةخاص يةتفاقال وفقا تتفاعل التي و أعاله المذكورة الكيانات من ديعدال من شبكة أو اإلحصائية المعاهد
  ومسؤوليات أدوار تكون أن يجب كما. االعتبار بعين بالبلد الخاصة والثقافية والمؤسسية والسياسية التاريخية العوامل أخذ يجب العالقة
ً . المشاركة الحكومية داراتاإل لجميع واضحة المعنية الجهات  ، للرقابة األعلى الجهاز والية إلى باإلضافة  المعنية الجهات لدور وفقا
 نظام في الواردة المعلومات وتحليل تقييم عن المسؤولة الهيئات عن ضالف ونشرها، البيانات جمع عن المسؤولة الوكاالت اعتبار يمكن
 .الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير على رقابةال عن المسؤول الطرف األداء، تقييم
 في بمااإلشرافية  أو تشريعيةال هيئاتال الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطويرعلى  بةاقللر المستهدفون المستخدمون يشمل قد .40

 .كاديمييناأل أو العموم أو الحوكمةب المعنيون أو ةحكومال مركز ذلك
 الموضوع 5.3
 (.ISSAI 3000/29) األداء رقابة موضوع تحديد المراقب يتولى. 41
 أو قياسه المراد الموضوع تحديد المراقب على فيجب ،االلتزام رقابة طريقة  لتقديرها وفقا للرقابة العليا األجهزة اختارت إذا. 42

 (.ISSAI 4000/64) للمعايير اوفق تقييمه

 مالءمة ومدى بالجودة األمر يتعلق قد ناحية، منف. شقين  ذو الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير رقابة موضوع يكون قد . 43

 أو عمليات أو أنظمة أو مبادرات إطار في ةالمستخدم الرئيسية الوطنية المؤشرات الخصوص وجه وعلى األداء، تقييم نظام استخدام
 العملية لتقييم للرقابة األعلى الجهاز وظيفةب يتعلق لموضوعل ختيارالاهذا  إن . محددة حكومية مؤسسات أو سياسات أو نشاطات أو برامج
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 نص كما بالمؤشرات تعلقةالم معلوماتلا موثوقيةالو كفايةالو جودةال على الرقابة وكذلك  األنظمة أو/  و المؤشرات تطوير في المستخدمة
 الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطويرعلى  رقابةال عمليات تركز قد ،أخرى ناحية من و. عشر التاسع االنكوساي مؤتمر عليه
 المؤشرات واستخدام تطوير على رقابةال موضوع يشمل قد كما و .المؤشرات باستخدامعنه  التقارير إعداد الوطني التقدم تقييم على

  .مكوناتها من مجموعة أي وأالمحددة  الرقابة مشكالت من كال الرئيسية الوطنية
 

ً  الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير موضوع يكون قد. 44  بشكل ترتبط المؤشرات ألن نظراً  ،سياسيةال الناحية من حساسا

 كانت إذا ما بتحديد الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير على الرقابة لنا تسمح. البرلمان أو الحكومة وأولويات بأهداف وثيق
 شككت ال العمليات ههذف. المتوقعة النتائج على لحصولل المتخذة القرارات وكفاءة فعالية لتقييم مناسبة المستخدمة األداء ومؤشرات انظم
 المؤشرات و األداء تقييم نظم واستخدام تطوير في قصورال أوجه بل تقوم برصد التنفيذية، السلطة أو التشريعية الهيئة وقرارات نوايا في

 العليا األجهزة يتم تشجيع الضعف، نقاط عن الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطويرعلى  رقابةال كشفت عندماو. الرئيسية الوطنية
  . التأثير قياس أو األداء تقييم نظم لتحسين فرص لخلقو ذلك  إليها توصلت التي النتائج تقديمعلى  للرقابة

 
 الوحيد الشكل هي للرقابة العليا األجهزة قبل من المعدة الرقابة تقارير تكون ال قد ،المهتمة لألطراف بالنسبة أنه إلى اإلشارة تجدر. 45

ً  تتوفر قد ، المثال سبيل على. الرئيسية الوطنية المؤشراتو األداء تقييم أنظمة جودةلتحديد  المتوفر  المستقلة المراقبةعمليات  نتائج أيضا
ً وفق. الدولية المنظمات قبل من  هذا يكون التي المؤشرات تلك على جهودهم تركيز المراقبون يقرر قد ، المتاحة الموارد ضوء فيو لذلك ا

ً  كاف غير أو اغائب فيها التدقيق  التقارير قضنات أو تكمل التدقيق نتائج كانت إذا ، التقارير إعداد مرحلة في. لرقابة العليا للهيئة وفقا
 .التقارير في مالئم بشكل استنتاجات هكذا إلى اإلشارة فينبغي  الموضوع نفس حول األخرى

 
 محددة صناديق أو منظمات أو برامج على داءاأل رقابة موضوع يقتصر أال يجب  ، ISSAI  300 للرقابة الدولي المعيار لمبادئ اوفق. 46

 تعد(. والنتائج األسباب ذلك في بما)  الموجودة الحاالت أو عليها المترتبة ثارواآل  والنتائج مخرجاتها مع النشاطات يشمل قد بل ،
 التقدم وقياس االستراتيجي التخطيط لتسهيل الدول لدى وقوة أهمية األكثر داةاأل المناسب الوقت في والشفافة والموثوقة المفيدة المعلومات
ً  المساءلة وتعزيز القرارات واتخاذ المحرز  واستخدام تطوير رقابة موضوع يشمل قد كذل على بناء. الموجهة النتائج لفعاليةل وفقا

 . األداء قياس نظام وتشغيل تطويرب المتعلقة المسائل جميع الرئيسية الوطنية المؤشرات
 

 لهم تسمح التي الرئيسية الوطنية للمؤشرات المتكرر الغيابالمتعلقة ب المشكلة مواجهة المراقبين على يتوجب  ، التقييم خالل عملية.47

 .السياسة إعداد عند األولية المرحلة في تحديدها يتم لم والتي  تقييمها تم التي للسياسة متوقعةال غير أو فيها المرغوب غير اآلثار قياسب
 

 الرقابة  من( األهداف) الهدف 5.4
 (.ISSAI 3000/35) الفعالية أو/  و والكفاءة االقتصاد بمبادئ يتعلق فيما بوضوح الرقابة أهداف المراقب يضع أن يجب .48
 عليها اإلجابة يتعين التي ألسئلةا واضح فهم هناك يكون حتى كافية بتفاصيل الرقابة من( أهداف) الهدف المراقب يوضح أن يجب .49

 (.ISSAI 3000/36) الرقابة لتصميم المنطقي التطوير ولضمان
 مترابطة أنها من التأكد المراقب على فرعية، أسئلة إلى تقسيمها تم ثم من و رقابية أسئلة بصيغة  الرقابة أهداف صياغة تمت إذا .50

 ً  (.ISSAI 3000/37) الرقابية األسئلة في النظر عند وشاملة متكررة غيرو  البعض بعضهال مكملة و موضوعيا

 القائمة االستراتيجية القرارات اتخاذ عملياتتنفيذ  هو الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير لرقابة الرئيسي الهدف يكون قد .51

 ليس هذا للتدقيق الرئيسي الهدف تكون ان المراحل جميع في صحيح بشكل وتطبق وموثوقة صلة ذات معلومات على الحاوية األدلة على
 االستخدام مالءمة مدى تقييم يجب. والشفافية المساءلة في مساهمةلل أيضا ولكن  ةوالفعال ةاالقتصادي لإلدارة هاما مسبقا شرطا فقط

. المشكالت من غيرها أو المعايير هذه عن االنحراف أسباب تحليل ويجب الصلة ذات للمعايير وفقًا ألداءا تقييم ألنظمة الشاملة والجودة
 .بها المرتبطة والمخاطر عواقبها تقييم وكذلك  المتخذة التدابير صحة تحديد في التحليل نتائج تساعد أن يمكن

 .الالحق التحليل أو ةالمستمر والمراقبة ولياأل تقييمال شكل على الرئيسية الوطنية المؤشرات استخدام و تطوير برقابة القيام يمكن .52
 األهداف تتمثل. الحكومية المبادرات أو العمليات أو السياسات أو البرامج أو األنشطة تطوير مرحلة خالل األولي التقييم يستخدم -

 األهداف أن من أكدلتا أي ، الفعالية لتقييم المقترح النظام في كبيرة قصور أوجه وجود عدم من التأكد في هذا الرقابة لعملية  الرئيسية
 والسؤال. المختارة الرئيسية المؤشرات بشأن الصلة ذات المعلومات لتوفير مراقبة نظام وتوفير  التقييم معايير وصياغة  للقياس قابلة

 قد. نشطةواأل البرامج نتائجو تالسياسا أثر قياس  على وقدرتها المقترحة الرئيسية المؤشرات جودة هو هذه النظر وجهة من الرئيسي
 األجهزة استقاللية فقدان خطر يكون الرقابة من النموذج هذا في. السياسات وأهداف غايات تحقيق جودة و مالءمة مدى بتقييم اأيض يسمح
 حيث ، خاصة أهمية ذات المرحلة هذه في للرقابة العليا األجهزة مساهمة تكون قد ، نفسه الوقت في. مستوياته ىأعل في للرقابة العليا

 . الدقة وجه على معروفين غير ركونالمشا يزال وال بعد تتخذ لم القرارات
 جودة تقييم إلى يهدف و. الحكومية المبادرات أو العمليات أو السياسات أو البرامج أو األنشطة تنفيذ أثناء المستمر الرصد استخدام يتم -

 حالة في لمؤشراتا توافق على الحفاظ إلى باإلضافة  الرئيسية المؤشرات أهمية حول يةأساس معلومات وفري والذي المستمر الرصد
ً أيض ذلك يشمل وقد. األهداف تغيير  يجب التي لتغييراتا حول توصياتال إلى باإلضافة االستراتيجية، األهداف تحقيق درجة تقييم ا

 .المتوقعة النتائج وتحقيق األهداف لتحقيق إجراؤها
 تقييم فقط الهدف ليس و. الحكومية المبادرات أو العمليات أو السياسات أو البرامج أو األنشطة تنفيذ إكمال بعد الحقال تحليلال إجراء يتم -

 .الدروس من االستفادة على للتأكيد أيًضا ولكن فيها، مرغوب غير تأثيرات ووجود األهداف تحقيق
 الرقابة منهج 5.5
 (.ISSAI 3000/40) خليط مما سبق أو المنظومة أو المشكلة أو النتيجة على ركزت رقابةلل منهجية اختيار المراقب على يجب. 53
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 ISSAI 300 المعيار في الموضحة الثالثة الطرق من أي إطار في الرئيسية الوطنية المؤشراتو واستخدام تطوير رقابة إجراء يمكن. 54

 اجزء المؤشرات واستخدام تطوير حول األسئلة كون حالة في و(. مشكلةال أو نتيجةال أو نظامال إلى المستندة الطريقة أي) ISSAI 3000 و

 تطوير تدقيق تنفيذ تم إذا. ككل الرقابة لعملية النهج مع امتسق القضايا هذه في المستخدم النهج يكون أن يجب أوسع، تدقيق حدث من
 نهجال اتباع هو توجها األكثر النهج فإن ، للحدث الرئيسي الموضوع هو كان أو مستقل بشكل الرئيسية الوطنية المؤشراتو واستخدام
. راقبالم على فقط يعتمد المستخدمة الطريقة اختيار فإن ذلك ومع. األداء تقييم لنظم السليم األداء من للتحقق أي  النظام نحو الموجه
 في عليها المنصوص أمثلة مجموعات وكذلك  الرئيسية الوطنية المؤشراتو واستخدام تطوير رقابة لموضوع المنظم الوصف يعتبر

 .المدقق إلى هاقرار يعود التيو الرقابة إجراء لكيفية خيارات بمثابة  الدليل هذا من 6 الجزء

 االنتهاكات على عالمات وجود من يتحقق وأن الصلة ذات الداخلية الرقابة ألنظمة واضح فهم المدقق لدى يكون أن يجب الرقابة عند. 55

 المراقب  يفهم أن يجب كما. (ISSAI 4000/131 و  ISSAI  3000/74)  الرئيسية الوطنية المؤشرات تقارير إعداد عملية تعيق قد التي

 . الرئيسية الوطنية المؤشرات سياق في الداخلية الرقابة وظائف جميع
 الرقابة معايير 5.6
 أو/  و الكفاءة أو/  و االقتصاد بمبادئ والمتعلقة والقضايا ا( أهداف) هدف مع تتوافق التي مناسبةال الرقابة معايير راقبالم يضع. 56

 (.ISSAI 3000/45) الفعالية
 ISSAI) رقابةلل الخاضعة الجهة مع الرقابة معايير مناقشة الرقابة إجراء أو/  و تخطيط من كجزءو المراقب على ينبغي. 57

3000/49.) 
 مباشرة قبل المناسبة التدقيق معايير تحديد المراقب لىع، االلتزام رقابة نطاق اختيار صالحية للرقابة العليا األجهزة لدى كان إذا. 58

 (.ISSAI 4000/110) الموضوع هذا حول االستنتاج/  للنتائج أساس لتوفير الرقابة

 نظام جودة و استخدام مالءمة مدى لتقييم الرقابة معايير تستخدم  الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير رقابة طارإ ضمن. 59

 ونوع مالءمة تحدد الرقابة ونهج أسئلة و أهداف إن. االستراتيجية والغايات األهداف تحقيق في المحرز التقدم لتقييم وكذلك  اءاألد تقييم
 اختيار للغاية المهم من وبالتالي المعايير على كبير حد إلى األداء رقابة واستنتاجات نتائج في المستخدم ثقة تعتمد. المناسبة المعايير

 .مفهومةالو كاملةال و والمالئمة الموضوعيةو موثوقةال معاييرال
 الوطنية المؤشرات أنها على تفسر قد التيو المؤشرات مجموعات واستخدام تطوير حول الدولية المنظمات بيانات من يدعد هنالك .60

 لفهم للوصول المنشورات هذه استخدام راقبينلما بإمكان و. المستخدمة للمؤشرات المرغوبة الخصائص الوثائق هذه تصف. الرئيسية
 بمنشورات قائمة يوجد. لشعوبا ورفاه المجتمع تقدم قياس وكذلك والسياسات البرامج آثار و أداء قياسك أمور في المتبعة للطرق أعمق

 في المنشورات أهم ترد    .)Knowledge )/http://kniknowledgebase.org بيانات قاعدة في الصلة ذات الدولية المنظمات

 .ب الملحق

 المهارات 5.7
 (.ISSAI 3000/63) رقابةال إلجراء الالزمة المهنية بالكفاءة الرقابة فريق تمتعي أن ضمان للرقابة العليا األجهزة على يجب .61

 معرفةال  زيادة إلى للرقابة العليا األجهزة تحتاج ، الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير رقابة تنفيذ في النجاح ألجل. 62

 في للنظر التحليلية بالقدرة الرئيسية الوطنية المؤشرات مع العاملون راقبونالم يتمتع أن يجب. كبير بشكل موظفيها وقدرات ومهارات
 يتطلب هذا. البيانات جودة بمشاكل يتعلق مافي سيما ال الصلة ذات البيانات و الفردية للمؤشرات تفصيلي منظور توفير و القضايا من عدد
 وتكنولوجيا البيانات وتحليل اإلحصاء ذلك في بما ، لمؤشراتا مع للعمل المهمة الفنية المجاالت من عدد في معارفالو مهاراتال

 فضالً  ، المتخصصة المجاالت من وغيرها  السياسية والعلوم العامة اتلسياسوا  العامة واإلدارة والمحاسبة االقتصاد علمو المعلومات
 وجه على العامة السياسات تقييم عملية تتطلب. السياسية و والثقافية واالجتماعية الرئيسية والبيئية االقتصادية الموضوعية المعرفة عن

 من الرئيسية الوطنية مؤشرات من واسعة مجموعة وفهم لمعالجة مؤهلين أعضاؤه يكون التخصصات متعدد فريق تشكيل الخصوص
 .المجاالت مختلف

  تعاقدي أساس على الالزمة متخصصةال المهارات ذوي العمال توظيف إلى الحاجة للرقابة العليا األجهزة تدرس أن الضروري من .63

 األجهزة مع تعمل التي للرقابة العليا األجهزة تسعى أن يجب. الدائمين والموظفين المتعاقدين الموظفين بين فعالة شراكات إقامة وكذلك
 المبادرات اذكه تساعد أن يمكن. المهني التطوير و الموظفين تدريب تشجيع و تقديم إلى( ذلك غير أو اإلنتوساي خالل من) للرقابة العليا

 تنفيذالو تطويرالو تصميمالب المتعلقة المختلفة الوظائف ألداء الجديدة والطرق التقنيات و المفاهيم على اطالعه و الفريق إمكانات بتحقيق
 .الرئيسية الوطنية المؤشرات رقابة و المستمر التحسين

 

 الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير رقابة معايير هيكل. 6
 و العمل سير حسن من للتحقق الالزمة التقييم أسئلة أو للرقابة منظم وصف تقديم الجزء هذا يحاول ، لنظامل وفقا رقابةال نهج لتطبيق. 64

 ( مجاالت) رئيسية فئات ست إلى صلةال ذات واألسئلة المعايير تنقسم. لها رئيسي مكونك الرئيسية الوطنية المؤشرات و القياس  نظم آثار
 :وهي
 . والنتائج األداء لقياس لنظام والمنهجي القانوني األساس تقييم -
 . وأهميتها المؤشرات مجموعة يةكفا مدى تقييم -
 . المؤشرات مجموعة جودة تقييم -
 . األخرى األنشطة مع والنتائج األداء قياس مانظ اتساق تقييم -
  المؤشرات قيم وصحة جدوى تقييم -
 .النتائج و األداء قياس نظام في المستخدمة والتقييم لمراقبةا إجراءات كفاية مدى تقييم -

http://kniknowledgebase.org/
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 قياس نظام جودة وصف يتم ، لذلك نتيجة". الناضج نموذجال" هرمي بشكل التقييم أو الرقابة أسئلة توزيع يتم الفئات، من كل في. 65

 التي المحددة الميزات من أكثر أو واحد على مستوى كل يحتوي. الفردية المستويات حيث من المجاالت من مجال كل في والنتائج األداء
 داءاأل قياس نظام يلبي أن يجب معين مجال في النضج مستوى تقييم أجل من. المناسب التقييم أو الرقابة سؤال باستخدام وصفها يمكن
 .األدنى المستويات جميع وكذلك المستوى هذا متطلبات جميع

 :نواحي عدة من مفيداً  التقييم أو الرقابة أسئلة تقسيم من الشكل ذاه يعتبر قد .66
 نضج مستوى أقل ذوات األسئلة استبعاد يمكن عادة و. التقييم أو الرقابة تنفيذ مرحلة أثناء ستطرح التي األسئلة عدد حصر يتيح ،أوالً  -
 ، التنفيذ مرحلة في معين مستوى معايير استيفاء يتم لم إذا. واضح هو كما تقييمال أو التدقيق إلجراء التخطيط مرحلة في التحقيق نطاق من
 .العام التقييم على يؤثر لن هذا ألن أعلى نضج مستوياتب المتعلقة األسئلة في التحقيق يتم ال فقد

ً  األسئلة هيكلة إن ، ثانيا -  تقدم أن يمكن والتي ، ISSAI 300 بها أوصت التي بناءةال توصياتال صياغة يدعم االستحقاق نموذجل وفقا

 الوطنية المؤشرات استخدام نظام نضج تقييم تم إذا. التقييم أو التدقيق أثناء المحددة المشاكل أو القصور أوجه معالجة في كبيرة مساهمة
 سيؤدي التي الجوانب إلى تشير  مرضية غير ستعتبر والتي التالي المستوى معايير فإن  معين مستوى على معينة منطقة في الرئيسية
 .ككل النظام أداء تحسين إلى فيها التحسن

 كيف أو  األهداف أو اللوائح أو للقوانين اوفق شيء كل يكون أن ينبغي كيف لىع التركيز مع طبيعي بشكل المشكالت هيكلة تتيح ، ثالثا -
 امصدر تكون ما عادة واللوائح انينالقو. والمتقدمة العلمية والمعرفة المعقولة للمبادئ اوفق متوقع هو ما أو  األفضل شروطال توفير يمكن

 مراعاة ذلك في بما ، مالءمة أكثر ظروف في يكون أن يمكن بما المتعلقة األسئلة تشكل. األدنى النضج لمستويات المقابلة للمعايير
 المتوسطة المستويات األخرى الحكومية المبادرات أو تالعمليا أو السياسات أو البرامج أو األحداث في المستخدمة واللوائح القوانين
 .النضج مستويات ألعلى معاييرال الممارسات وأفضل العلمية والمعرفة الحكيمة المبادئ توفر بينما. االستحقاق لنموذج

 واللوائح للقوانين وفقًا تعديلها ويجب توضيحية معظمها في المستوى حسب وتوزيعها أدناه النضج نماذج في الواردة األسئلة تعد .67

 في المعايير بهيكلة االلتزام عدم الحسابات مدققي مجموعة تقرر قد ، ذلك من بدال. التدقيق تخطيط مرحلة خالل الصلة ذات والممارسات
. األداء قياس ةأنظم جودة لتقييم استخدامها يمكن التي باألسئلة قائمة أدناه النماذج تبين أن يمكن ، الحالة هذه في. ستحقاقالا نموذج شكل
 أو التدقيق فريق يقرر قد  األخرى االعتبارات أو الداخلية السياسات أو للرقابة العليا االجهزة لتفويض اوفق أنه إلى أيضا اإلشارة تجدر
 .المناطق بعض على فقط أو االستحقاق نموذج من فقط معينة مستويات على نطاقه قصر التقييم
 والمنهجي القانوني اإلطار تحليل 6.1
 في مهمة أولى خطوة الرئيسية الوطنية المؤشرات وإعداد تقارير واستخدام تطوير ينظم الذي والمنهجي القانوني اإلطار تحليل يعد .68

 تعكس التي خاصةال تشريعيةال الوثائق أو الفدرالية القانون فيمتضمناُ ( اإلطار) القاعدة تكون ان يمكن. التقييم أوعمليات الرقابة  إجراء
 الوطنية المؤشرات استخدام كما أن.  الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير في المشاركة األطراف جميعل مسؤوليةال مجال

ً  أو للبلدان االستراتيجي التنمية وثائق خالل من يتم تنظيمهو إعداد التقارير عنها قد  الرئيسية إعداد  عملية من كجزء الموازنة قانونل وفقا
 والتي وتعريفها الرئيسية الوطنية مؤشراتال قائمة قد يحدد اتهذالقانون  القانون فإن المستندة إلىالسياسات العامة  لبعض بالنسبة. الموازنة

 .استخدامها آثار لتقييم استخدامها سيتم
كما . قد يهيئ هذا اإلطار اإلجراءات الرسمية و تحديد مراحل محددة لتطوير المؤشرات الوطنية الرئيسية وكذلك مسؤولية كل مرحلة. 69

 هذا في محتمل آخر عنصر هناك. المؤشرات إلدراجها في مجموعة المؤشرات الوطنية الرئيسيةقد يحدد المتطلبات التي يجب أن تحققها 
 المهام إلطارقد يحدد هذا ا اً أخيرو . المعتمدة والمنهجية المذكورة لقواعدل االمتثال تضمن فعالة رقابة آلية هو التنظيمي اإلطار

 .المؤشرات الوطنية الرئيسية ونشر بجمع المتعلقة والمسؤوليات

 تطويرعملية  على شرافبالقيام باإل األجهزة العليا للرقابة يزيد إمكانيةمفصالً فهذا و نضجامن الجدير بالذكر أنه كلما كان اإلطار . 70

 تطبيق تم و في حال. خرىاأل المجاالت لتقييم االمتثال رقابة نهج استخدام يمكن من و هذا بدوره. الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام
 .ISSAI 4000 ومتطلبات ISSAI 400 لمبادئ اوفقؤه إجرا فيجب نهج ذاكه

قياس األثر واألداء  لنظام التلقائي التنظيم على خطر مصدر تشكل القانوني لإلطار النضج الدنيا مستويات نإف و في المقابل .71

 الوطنية المؤشرات عن إعداد التقارير واستخدام تطوير كيفية حول مباشرة متطلبات وجود عدم فإن نفسه الوقت فيو . وعناصرها
 إجراء عند مارساتالم وأفضل السليمة للمبادئ عميق فهم على شيء كل وقبل أوال االعتماديضطرون إلى س المراقبين أن يعني الرئيسية
 .المباشرة التنظيمية المتطلبات عم بدالً  الرقابة أنشطة

 :والمنهجي القانوني اإلطار تحليل لمجال المقترح النضج نموذج. 72

 مستويات النضج التعاريف

أي متطلبات تتعلق باستخدام نظام المؤشرات الوطنية  التشريعات ال تتضمنال توجد أفعال قانونية أو 

 الرئيسية.

 :0مستوى ال

 ال توجد متطلبات

 :1المستوى  .المؤشرات الوطنية الرئيسية عامة لوجودلامتطلبات ال فقطالقانون  يتضمن

 ار موضع التنفيذطإلا

جودة المؤشرات  واإلجراءات  لمتطلبات تكوين مجموعة المؤشرات و يتضمن التشريع توصيفا مفصالً 

باإلضافة إلى وصف  ،لمراقبة والتقييمغراض األ المؤشرات الوطنية الرئيسيةالواجب اتباعها عند تطبيق 

ات سياسالفي  بشكل خاص شائع و هذا أمر والمنهجية المعتمدة.  المذكورةلقواعد با االلتزامآليات ضمان 

 .االخاصة به المستقبلية عملية التقييم ن يذكر فيهاها قوانيالتي تحدد العامة

 :2المستوى 

 اإلطار المفصل

الممارسات الوطنية والدولية تتوافق المتطلبات التنظيمية لنظام المؤشرات الوطنية الرئيسية مع أفضل 

 في تقييم األداء.

 :3المستوى 

 اإلطار المتناسق
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 المؤشرات مجموعة ومالئمة كفاية مدى تحليل 6.2
وتيسير  والتوجهاتقدم نحو النتائج الوطنية وتقييم الظروف مصممة لقياس التالداة األ المؤشرات الوطنية الرئيسيةمجموعة  تعتبر. 73

وكذلك لتسهيل  والمساءلة  اإلداء تقاريرإعداد حسين فعالية وتتخطيط االستراتيجي ال تستخدم لتوجيه وقداإلبالغ عن القضايا المعقدة. 
و  األداءنظام تقييم  تضمنيجب أن ي هذه الوظائف بإنجاز و ألجل النجاح .ة العامةلبرامج والسياسا اتتقييمالسياسة الفعال و يل التحل

في سياق جدول أعمال األمم  سبيل المثال، و علىالمشكلة قيد النظر. المتعلقة بعلى مجموعة من المؤشرات تغطي جميع الجوانب  آلثارا
 وفقا لقرار األمم المتحدة) ينسى أي شخص الالزمة لتأكيد أنه لم الموثوقةالبيانات  توفرتقييم  المتحدة للتنمية المستدامة ، من المهم أن يتم

A/Res/70/1 ) القرارات اتخاذوما إذا كانت تستخدم في عملية. 
المستوى  بافتراضشكل عام و ب. قد تختلف بشكل كبير  المؤشرات الوطنية الرئيسيةظام بساطة و اتساع تغطية و مجال تطبيق ن إن -74

و بما . الهامةتي تصف جميع القضايا يدة الالجودة الج ذات مؤشراتالاألمثل من التفاصيل، من المستحسن أن يكون هناك عدد صغير من 
كس على عدد المؤشرات. على العال يتطلب التركيز تلقائيا ل كفاية مجموعة المؤشرات فإن تحلي عدد "صحيح" من المؤشرات أنه ال يوجد
التأكد مما يتم  أنمن المتوقع  للسياسات واألنظمة والعمليات والبرامج واألنشطة المقترحة دقيقالنصي التحليل العلى  بناء فإنه ومن ذلك 

فهم الأو التقييم أن يكون لديه  الرقابة. قد يتطلب هذا التحليل من فريق المالئمةإذا كانت مجموعة المؤشرات تحتوي على جميع المعلومات 
تقوم عليها السياسة المعنية. كما يتطلب معرفة عميقة بالطرق المستخدمة في جمع البيانات عميق للعمليات االجتماعية واالقتصادية التي ال

 ومعالجتها.
 المقترح لمجال تحليل مدى كفاية مجموعة المؤشرات: النضج. نموذج 75

 مستويات النضج التعاريف

 :0مستوى ال النافذة الموازنةموارد  مبالغ استخداميتم فقط ب المؤشرات أوب يعبر عنهال  تحقيق األهداف

 عدم وجود مؤشرات

 

 .بمؤشر واحد على األقل ةسياسي غايةكل هدف أو  تمثيليتم 

 

 :1المستوى 

 مؤشر واحد

 

 من المؤشرات. متماثلةبمجموعة تمثل  غاية للسياسةكل هدف أو  -

 تحقيق الهدف. مالئمة حولجميع المؤشرات معلومات  تتضمن -

 عملية تحقيق األهداف. و نتائج مخرجات مقاييس لمدخالت وتحتوي مجموعة المؤشرات  -

 :2المستوى 

 متغيراتال متعددتقييم ال

تطبيق في مجال  الشعوبعدم المساواة في رفاه  المالئمة حولمعلومات الالمؤشرات مجموعة  تقدم -

 .البرامج واألنشطة

 .اآلثاروللمخرجات عن التقييمات الذاتية  المالئمةمعلومات ال مجموعة المؤشرات تقدم-

 :3المستوى 

 عدم المساواة والتقييم الذاتي

 

 المؤشرات مجموعة جودة 6.3
 جودة وصالحية وموثوقية معلوماتو هي تتعلق ب بجودة نظام تقييم األداء المتعلقة امة أخرى من األسئلةهمجموعة  هناك  .76
أي مدى مالءمتها لالستخدام. عند  ،ستخدمفائدة البيانات من وجهة نظر الم تضيف إلىمن الخصائص التي  تضمن عددت حيث لمؤشرات.ا

والتوقيت المناسب  االستمراريةومثل الدقة والموثوقية بعين االعتبار،  من الجوانب عدد أخذلالستخدام ينبغي ما مؤشر تقييم مدى مالءمة 
 A / Res / 70/1. يؤكد قرار األمم المتحدة ةالمنهجي الصحةوالمقارنة قابلية الصالحية ووتساق االالتفسير وقابلية وإمكانية الوصول و

 .مفصلةو و موثوقة وقتية  ذات نوعية و متوفرة وبيانات  أهمية وجودعلى 
 توصيات مع عامةتتوافق  أدناه الموضح مؤشراتال أو مؤشراستخدام نظام ال مالءمة مدى لتقييم المستخدمة الرئيسية الخصائص إن .77

 حالة مراعاة مع المؤشرات ةجود لتقييم المستخدمة المناسبة الخصائص مجموعة اختيار المقيمين أو للمراقبين يمكن. الدولية المنظمات
 :يلي ما الميزاتالعامة من  مجموعةال تتضمن. وتطبيقه الرئيسية الوطنية المؤشرات نظام ريتطو
ً  حصول عليها،وال البيانات تحديد على القدرة تعني الوصول إمكانية   -  ووسائل البيانات به تتوفر الذي النموذج مالءمة مدى متضمنا

 .المستخدم دعم وخدمات الوصفية البيانات وتوافر النشر
 والقيم المقدمة القيم بين القرب إلى تشير. قياسها بها قصدي التي الخصائص تصف أو البيانات بها تقيم التي الثقة درجة هي الدقة  -

 .للخطأ المحتملة األهمية أو الخطأ حيث من وصفها أو البيانات دقة تقييم يتم ما عادة. التحيز ونقص( المعروفة غير) الحقيقية
 أو لمفاهيم المصطلح نفس استخدام ينبغي ال أنه يعني هذا. مع بعضها البعض واالتساق يالمنطق ترابطها درجة البيانات اتساق يعكس  -

ً أيض يعني وهذا. توضيح دون مختلفة بيانات عناصر  دون هاإجراؤ ينبغي ال البيانات قيم على تؤثر قد التي و المنهجية في التغييرات أن ا
 ً  .وغيرها المؤشرات تعاريف مع البيانات الجةلمع المستخدمة الطرق تتوافق أن يجب ذلك إلى باإلضافةو . توضيح أيضا

 .األجل طويلةال ولالستنتاجات الدولية المقارنات في استخدامها يمكن التي الدرجة البيانات مقارنة قابلية تعكس  -
 .قياسه يجب أن تكون متوفرة الجاري الجانب تطور تحديد فيالتي تساعد  المعلومات أن عنيت االستمرارية -
هو الثقة  مةالمه الجوانب أحد. البيانات مصدر حولتقديراتهم  إلى اً استناد البيانات نتائج في خدمينالمست ثقة إلى البيانات موثوقية تشير -
ً وفق مهني بشكل مهيأة اعتبارها ينبغي والتي البيانات موضوعية في  شفافة ساليبأو سياسات على قائمة و المناسبة اإلحصائية للمعايير ا
 تحقيق نحو التقدم تقيس التي والمؤسسات شراتالمؤ تحدد التي المؤسسات يةاستقالل يعني مما السياسي، الضغط أو التالعب من خاليةو

 .األنشطة أو البرامج أو السياسات لتنفيذ والسلبية اإليجابية النتائجكال من  المؤشر هذا يعكس أن يمكن لذلك ونتيجة. األهداف
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قابلية  درجة تحديد يتم. صحيح بشكل وتحليلها واستخدامها البيانات فهم خاللها من للمستخدم يمكن التي السهولة التفسير قابلية تعكس  -
 عليها تقوم التي والمصطلحات والمتغيرات المستهدفين والسكان المفاهيم تعاريف وعدم غموض كفاية خالل من كبير حد إلى التفسير
 .البيانات

 الممارسات فضلتسق مع أت أن ينبغي والتي المؤشرات قيم لحساب إليها لوصولا وإمكانية المنهجية اعتماد ةالمنهجي السالمة تضمنت  -
 .الحديثة التقنيات تعتمد على وأن
 فيها تكون التي الزمنية الفترة سياق في ذلكو تصفها التي الظاهرة أو والحدث توفرها بينما بين  الزمنية الفترة البيانات وقتية تعكس -

بناء  و. الرئيسية الوطنية لمؤشراتوفقاً ل القرار صنع عملياتلالزمني  جدولالب ترتبطكما أنها  .معموالً بها تزال وال قيمة ذات المعلومات
 .القرارات اتخاذ عند المناسب الوقت في الوقتية متوفرة المؤشرات قيم تكون أن يتوقع على ذلك،

 تحديد يتم. واألنشطة والسياسات البرامج أهدافيق مع وث بترابط و مالئمبشكل الفعلي داء لألالمقياس درجة تمثيل  هي حةالص درجة .78

 استخدام تم إذا. الرئيسية الوطنية المؤشرات نظام استخدام منالمرجو  الغرض خالل من أعاله المذكورة للخصائص النسبية األهمية
 فإن معينة، زمنية فترة خالل المعنية العملية وكفاءة لفعالية كمقياس محددة أنشطة أو برنامج أو سياسة تنفيذ مراقبة إطار في المؤشرات

 استخدام تم إذا ،من ناحية أخرىو . المراقبة ألغراض استخدامها وإمكانية المعلومات توافر تضمن التي تلك هي الخصائص أهم
 األكثر تصبحان ةالمنهجي والصحة المقارنة قضيتي فإن فيه المرغوب الموقف لتحديد ربما وما  لدولة الحالي الموقف لتقييم المؤشرات

 المؤشرات نظام تطوير لغرض دقيق فهملتوصل الب التقييم أو للرقابة عداداإل مرحلة أثناء لرقابةا فرقتنصح  على أي حال،و . أهمية
 لالستخدام مؤشراتمالئمة ال خصائص دمج يمكن ،الفهم هذا على بناءو . للخصائص سبيةالن األهمية تقييم وبالتالي الرئيسية الوطنية
 .النضج نموذج ضمن

 يمكن ، نشاط أو برنامج أو سياسة لتنفيذ المستمر الرصد لغرض الرئيسية الوطنية المؤشرات نظام استخدام عندو في حالة خاصة  .79

 .التالي النحو علىلالستخدام  المؤشرات مالءمةلمدى  تقريبيالالنضج  نموذج تشكيل

 
 مستويات النضج التعريف

 :0 المستوى غير متوفرة الخصائصأو  مؤشرات ال توجد

 :1 المستوى والتوافر والموثوقية. الوقتيةخصائص  المؤشراتتلبي مجموعة 

 

 :2 المستوى ةالمنهجي السالمة ووقابلية المقارنة  لصحةاتلبي مجموعة المؤشرات خصائص 

 

 :3 المستوى واالستمراريةمجموعة المؤشرات خصائص االتساق وقابلية التفسير  تلبي

 

 

 الرفاه مؤشر مثل ، الدولية والمقارنات الظرف تحليل لغرض الرئيسية الوطنية المؤشرات نظام استخدام عندو في حالة خاصة  .80

 االقتصادي التعاون منظمةل الحياة  األفضل مؤشر أو المتحدة لألمم البشرية التنمية مؤشرأي ) الوطنية فوق المنظمات تقدمه الذي المركب
 .التالي النحو على. االستخدام مؤشرات مالئمة لمدى تقريبي النضج نموذج تجهيز يمكن ،(والتنمية

 مستويات النضج التعريف

 :0 المستوى الخصائص غير متوفرةأو  مؤشرات ال توجد

 :1المستوى .ةالمنهجي الصحةتلبي مجموعة المؤشرات خصائص قابلية المقارنة والصالحية 

 

 :2 المستوى والموثوقية وقابلية التفسير. مكانية الوصولإتلبي مجموعة المقاييس خصائص 

 

 :3 المستوى والتوقيت المناسب. االستمرارية و االتساقتلبي مجموعة المؤشرات خصائص 

 

 

 األخرى األنشطة مع الرئيسية الوطنية المؤشرات نظام اتساق 6.4
 الشامل ينهج الحكومالإن . التي تعمل بمنعزلالوزارات واإلدارات والوكاالت الحكومية  من قبلالكثير من النتائج تحقيق ال يمكن  - 81

هذا  يسعى. المعقدة العامة اتال سيما فيما يتعلق بالسياسو بها  تعلقةلتنمية المستدامة المالجهود الوطنية ا الطبيعة الشاملة لألهداف ويدرك 
. ألي برنامج أو وكالة إلى تحقيقها بدالً من العمليات ي تسعى الحكومةالت آلثارالنتائج وا نحوقل تركيز النشاط الحكومي إلى نالنهج 
إلى بمفرده والتقييم من حدث منفصل  وإعداد التقارير قياس األثرو األداء نقل وحدة تحليل اإلدارة وي إن النهج  الحكومي الشامل ،وبالتالي
 التوافقالمساهمات ذات الصلة لمختلف البرامج والمبادرات ويطرح أسئلة حول درجة  تحقيق النتائج. وهذا يعكس عامة تتعلققضايا 

 . المؤسساتية دراسة الروابط بين اآلليات والبرامج والمبادرات كما يتضمن هذا النهجذات الصلة. الجهود  والتنسيق بين
مع  قيد الرقابةالمؤشرات الوطنية الرئيسية نظام  ترابطعلى تقييم  النهج الحكومي الشامل. من وجهة نظر أنظمة المؤشرات ، ينطوي 82

تشابه ال الحكومية. هذا االتساق يعني استخدام المؤشرات المناسبة و النشاطاتالمؤشرات المستخدمة في مختلف البرامج أو السياسات أو 
يتم تطويرها في نفس أن  ونفس االفتراضات األساسية يجب أن تستخدم كومية الح نشطةواألالبرامج والسياسات إن تعاريفها. 

السياسات قد . على سبيل المثال ، العامةالسيناريوهات. ينبغي أن يستند اتساق مؤشرات تقييم السياسات إلى تحليل العالقة بين السياسات 
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ً  ، يجبوبالتالي .أنشطتها تزدوجالبعض أو  تكمل بعضهاتتعاكس أو  البلدان  ا ألن جميعات ذات الصلة. نظريم المؤشرق موائمة أيضا
، يجب أن يتوافق  2030، وافقت على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  تعاونيةشراكة الالتي تعمل في إطار  وجميع األطراف المهتمة

المؤشرات ومن حيث  تعاريفالمستخدم مع أهداف التنمية المستدامة واألهداف ذات الصلة من حيث المؤشرات الوطنية الرئيسية نظام 
 القيم المستهدفة.

مع األنشطة األخرى ال يتطلب بالضرورة تحليل جميع األنشطة المؤشرات الوطنية الرئيسية اإلشارة إلى أن تقييم اتساق نظام  ينبغي. 83
إلى يهدف  تساقتقييم االفإن في هذا الصدد ، و غير عملي.  أمراً  رقابةالذا تمديد لنطاق كهقد يكون . ضمن عملية رقابة واحدةالحكومية 

وتنفيذها. يمكن  االستراتيجيةيعمل كجزء ال يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات  المقصود قياس األداء و األثرمعرفة ما إذا كان النظام 
 على النحو التالي. المقابل النضجصياغة نموذج 

 مستويات النضج التعريف

المؤشرات  أو أن األهداف ال تتماشى مع أهداف األنشطة أو البرامج الحكومية بيتسم   التحقيق األهداف 

 األخرى

 :0 المستوى

 أو مؤشرات ال يوجد

 روابط

 

 :1المستوى  األنشطة والبرامج والسياسات الحكومية المختلفة نفس االفتراضات األساسية لدى

 متسقةاالفتراضات 

لها نفس  غيرهو السياسات الحكومية والبرامج  و ألنشطة بمختلف االمتعلقة المؤشرات الوطنية الرئيسية  -

 األسماء والتعاريف.

لها نفس  غيرهو السياسات الحكومية والبرامج  و ألنشطة المتعلقة بمختلف االمؤشرات الوطنية الرئيسية  -

 .قيمال

 :2المستوى 

 القيم متسقة و التعاريف

لمختلف البرامج المساهمة في المؤشرات الوطنية الرئيسية مسؤولة لضمان االتساق بين  جهةتعيين لجنة/ -

 هدف أو أهداف التنمية المستدامة.

 ف / أهداف التنمية المستدامةمع هد درجة التوافق و التنسيق بين الجهود ذات الصلة-

على ، غيره و اتسياسال و ج األنشطة الحكومية والبراممختلف المرتبطة بالمؤشرات الوطنية الرئيسية  -

 .قيمها المستهدفة  و المؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة في تعاريف اتساق

 :3المستوى 

االتساق مع أهداف التنمية 

 المستدامة

 

 

 المستهدفة القيم مؤشرات وصالحية جدوى 6.5
ما إذا كانت  هي أو العمليات أو البرامج أو األنشطة أو المنظمات الحكومية ألنظمةأو ا التعهداتالمسائل الحاسمة في تقييم  إحدى .84

 تقديرفي حالة  اً ة تحديد أهداف متفائلة وعالية جدفي حال اً منخفضة جدالمحققة  النتائج  تعتبر نفساألهداف التي حددها البلد واقعية. 
 متحفظ.بشكل األهداف 

األهداف مذكورة بوضوح.  تلك اختيار عندلى توضيح ما إذا كانت االفتراضات المستخدمة مجموعة األسئلة في هذا المجال إ تسعى .85
بين اإلجراءات المتخذة والنتائج المقصودة. تتمثل إحدى  رابط و وجودسعى إلى ضمان توافر البيانات األساسية للمؤشرات المحددة تكما 

ماثلة في تالحاالت الم فيالمؤشرات قيم نة التغييرات السنوية المتوقعة في في مقار هدف السياسةاألدوات المهمة لتحليل جدوى وصالحية 
ا لقيم المؤشرات في المواقف للقيم المستهدفة تقييم األساس المنطقي السليم يجب أن يتضمن، اً أخيرو لممارسات الوطنية والدولية. ا

 عهداتلت ةالمختلف ياتوالمجر الخارجية والوضع االقتصادي الكليممكنة )في ظل ظروف غير متوقعة( بما في ذلك الظروف المختلفة ال
 النضج. يمكن صياغة نموذج ذات الصلةللمخاطر  تحليليشمل كما قد . تنفيذ األنشطة و غيرها والعمليات والبرامج و األنظمة و ةالحكوم

 المقابل على النحو التالي.

 مستويات النضج التعريف

 

  ال وجود ألساس منطقي ال تحتوي على قيم مستهدفة  أو  المؤشراتبالمؤشرات  أو  يتسمتحقيق الهدف ال 

 للمؤشرات للقيم المستهدفة

 :0مستوى ال

 أو أساس ال يوجد مؤشر

 بوضوح.مذكورة  األساس المنطقياالفتراضات المستخدمة في 

 اإلحصاءات المستخدمة كافية وموثوقة.البيانات 

 غير كاملة. لمؤشراتلساسية األبيانات ال

 :1المستوى 

 صريحةفتراضات اال

 .مكنةماألساس المنطقي االفتراضات المستخدمة في 

قابلة للقياس المؤشرات قيم التغييرات المتوقعة في إن ، على  سبيل المثال) سليمةاألساليب المستخدمة للتنبؤ 

 مع المعايير الوطنية أو الدولية(. بالتوافقأو  بشكل مباشر

 :2المستوى 

 لممكنةافتراضات اال

 سليمةالطرق الو

 .األساس المنطقي في االعتبار على النحو الواجب في المتوقعةغير  الحاالتتؤخذ 

 .صحيحيتم تحديد المخاطر األكثر أهمية وتقييمها وإدارتها بشكل 

 :3المستوى 

 المتوقعة غيرحاالت ال

 عليها والمسيطر
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 والتقييم الرصد إجراءات كفاية 6.6
و يعد إعداد . في عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية المؤشرات الوطنية الرئيسية لكي تكون أداة إدارية فعالة، يجب أن تدرج .86

ً  عنصراً  التقارير كما أن . قد يتم تقديمها من قبل الحكومة أو المؤسسات المسؤولة األخرى. المؤشرات الوطنية الرئيسية في أنظمة أساسيا
الحكومية.  للمؤسساتويمكن نشرها على المواقع الرسمية  عامة. يجب أن تكون هذه التقارير متاحة للجداً  هام أمرت المعلوما توافر
 نشاطات المراقبةالمراقبة وتقييم المخاطر ولبيئة  إيالء االهتمام)المؤشرات الوطنية الرئيسية نظام ل و التوظيف السليم تطويرال بإمكان

في إجراء حوار وطني صحي بين المواطنين وصانعي القرار الحكوميين من أجل تحقيق أن يساهم ( الرصدووالمعلومات واالتصاالت 
المقابل على النحو  النضجالنسبي. يمكن صياغة نموذج  و الوضعالحالي والتقدم الوطني  مقاييس األداء حول التفاهممستوى معقول من 

 التالي.
 والنتائج. مع المخرجات تحليل التكلفة والعائد من خالل مقارنة التكاليف  إجراء قياسيمكن . 87

 مستويات النضج التعريف

 :0المستوى  بشكل غير رسمي و / أو غير منتظم يتمال يجري الرصد والتقييم أو 

 

 

 .بالتفصيل مذكورةوتدفقات المعلومات ومصادر البيانات  الرصد عمليةوظائف  -

 .تحتوي على مجموعة محددة مسبقا من المعلوماتهي  التقارير بانتظام وم يتقد يتم -

 :1المستوى 

 

 

 (.قياس و غيرهودقة ال المؤشراتراعي بوضوح جودة المؤشرات )قيم تاألداء  قياسهناك إجراء رسمي ل -

 .كلهناك إجراء رسمي التخاذ القرارات في حالة حدوث مشا -

 :2المستوى 

 

 

 األداء. قياستتماشى اإلجراءات المستخدمة مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية في 

 

 :3المستوى 

 

 

 

 األهداف تحقيق تقييم 6.7
في تتمثل  مكسيكوالمحدد في اتفاقات و المؤشرات الوطنية الرئيسية إحدى وظائف األجهزة العليا للرقابة المرتبطة بالعمل مع  .88

 . يمكن لألجهزة العليا للرقابة استخدام المعلومات ذات الصلة الواردة فيعنه إعداد التقاريرتقدم الوطني ولتقييم الاستخدام المؤشرات ل
بمرور الوقت، يمكن أن و " عن حالة وتقدم البلد في منطقة معينة أو بشكل عام. تقريرلتوفير "بطاقات   المؤشرات الوطنية الرئيسية
 يمكنفي هذا الصدد  و داء الدول األخرى.ومقارنة أداء الدولة بأ أيضا لتقييم التوجهاتبة هذه المعلومات تستخدم األجهزة العليا للرقا

خطوة طبيعية بالنسبة  مع ذلك  هاألداء ولكن رقابةا عن المؤشرات الوطنية الرئيسية مختلف معلوماتاستخدام الجهاز األعلى للرقابة  اعتبار
 األداء. رقابةوالتي تجري بشكل متزايد عمليات عديد من األجهزة العليا للرقابة إلى ال
مة في نظام تقييم األداء يمكنه االعتماد على مجموعة المؤشرات المستخدألهداف ا لتحقيقالجهاز األعلى للرقابة إجراء تقييم  في حال. 89

لهذا الغرض. في الحالة األولى، من الضروري مراعاة جميع المخاطر ا ن المؤشرات التي تم إنشاؤها خصيصأو على مجموعة م الحالي
، يجب مراجعة الالحقةالموضح في األقسام السابقة. في الحالة  و المؤشرات الوطنية الرئيسيةالمرتبطة بأوجه القصور في أداء نظام 

مجموعة  فإن ،حال ةأي وعلىالحالي.  لرئيسيةالمؤشرات الوطنية انظام  مقابل األسئلةمجموعة المؤشرات المقترحة باستخدام نفس 
  9020والمبادئ التوجيهية  ISSAI 3000ومتطلبات  ISSAI 300ا لمبادئ حقيق األهداف  وفقتتقييم المؤشرات وقيمها المستخدمة ل

. المستهدفين أو التقييم رقابةالمستخدمي تقارير إلى  أو تقييمها ، وإذا لزم األمر الرقابة عليهاالتي تم  الجهاتإلى يجب أن يتم إيصالها 
ً ، قد تكون هناك حاجة أيض9020 الدليل  للتوجيهاتا وفق مناسبة لتأخذ في االعتبار ال طرق االقتصاد القياسيحصائية واإلطرق الإلى  ا

 .ةيتقييم تحقيق أهداف السياس عندالمحتملة  االلتباسعوامل 
ً  أكثرإنما  و للرقابة األعلى الجهاز واليةخارج  تحقيقها نحو التقدم تقييمو  األهداف تحديد قد يعتبر ،الحاالت بعضفي . 90  مع تمشيا

 المعلومات وتوليف تجميع في مشاركته أن يحد   األعلى للرقابة للجهاز يمكن الحالة، هذه في. البرامج راءومد المنتخبين المسؤولين وظائف
 حول ستنتاجاتاال الستخالص المعلومات هذه باستخدام القرار لصانعي يسمح مما البلد أداء عن ةعام نظرة لتقديم بالمؤشرات المتعلقة
 المؤشرات وكيفيته بخصوص بالعمل ما إذا سيقومع للرقابة األعلى الجهاز قرار فإن  حال، ةأي وعلى. فيه المحرز والتقدم البلد موقف
 وأولوياته احتياجاته وكذلك األعلى للرقابة الجهاز و إمكانيات والية ذلك في بما المحددلوضع نتيجة  فقط يجب إن يكون الرئيسية الوطنية
 .الوطنية

 
 التعاريف –الملحق أ 
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بات متطل مع يتوافقمعين  موضوععبارة عن تقييم مستقل لما إذا كان  يه االلتزام رقابة االلتزام رقابة
األحداث  من خالل تقييم مدى توافق االلتزام رقابةذات الصلة كمعيار. تتم عمليات  الهيئات

مل الجهة والمعامالت المالية والمعلومات من جميع النواحي الجوهرية مع المتطلبات التي تع
 (.ISSAI 400)وفقا لمعيار  الخاضعة للرقابة

ة في الوقت يعني تقليل تكلفة الموارد. يجب أن تكون الموارد المستخدمة متوفر االقتصادمبدأ  االقتصاد
ً  والمناسبة الجودة  والمناسب  وبالكمية   (.ISSAI 300لمعيار  بأفضل سعر )وفقا

معيار ل)وفقا ل المرجوةالنتائج و الوصول إلى  الموضوعةهداف األبتحقيق  الفعاليةمبدأ  يتعلق الفعالية
ISSAI 300.) 

يتعلق بالعالقة بين  و هو مبدأ الكفاءة يعني الحصول على أقصى نتيجة من الموارد المتاحة الكفاءة
التي تم الحصول عليها من حيث الكمية والجودة والتوقيت  المخرجات و الموارد المستخدمة

 ً  (.ISSAI 300لمعيار ل )وفقا

 فيقوم ات.مدى فائدة هذه السياس تحديديهدف إلى  اختبار عن عبارةهو العامة  ةتقييم السياس التقييم
 األداء قياسو قدر المستطاع بشكل منتظمآثارها  وونتائجها  مخرجاتهابتحليل أهدافها وتنفيذها 
العامة حيث يجب على  للمناقشةأصبح التقييم مهما بشكل متزايد  لهذامن أجل تقييم فائدتها. 
 (.9020على األدلة )وفقا للمبادئ التوجيهية  بناءقرارات الالقادة السياسيين اتخاذ 

المؤشر هو مقياس كمي أو نوعي يصف الظروف االقتصادية أو البيئية أو االجتماعية أو  المؤشر
 .على مر الزمنالثقافية أو غيرها من الظروف 

)مؤشرات  الموارد المستخدمة
 المدخالت(

المواد والطاقة والجهد والمال المستخدمة  مثلالمستخدمة  الموارد  المدخالتمؤشرات  تمثل
 لتحقيق النتائج.

مجموعة المؤشرات التي تستخدمها الحكومة لتحديد األهداف ومراقبة التقدم وقياس تحقيق  الرئيسية الوطنية المؤشرات
 األهداف وقياس فعالية األنشطة أو البرامج أو السياسات أو العمليات أو المبادرات الحكومية.

 التحصيل ياتمثل مستو مباشر بشكلالمجتع  تهملتغييرات التي ا المحصلةمؤشرات  تقيس المحصلة تمؤشرا
 .العلمي

مثل عدد عمليات  المقدمة لمنتجات أو الخدماتامؤشرات النتائج التغيرات في حجم  تقيس مؤشرات النتائج
 أمالً عادة  تحصلأو تدابير إنفاذ القانون. هذه األنواع من المؤشرات مهمة ألن النتائج  االعتقال

 .محصلةتغيير الب

 أو المبادرات كانت إذا فيما وموثوق وموضوعي مستقل فحص عن عبارة هي األداء رقابة األداء رقابة
  االقتصاد لمبادئ وفقا تعمل الحكومية المنظمات أو النشاطات أو البرامج أو العمليات أو األنظمة
 .للتحسين مجال هناك كانت إذا وما والفعالية والكفاءة

 بأنه أيضا التقدم تعريف يمكن. المجتمع أفراد نظر وجهة من" المجتمع حياة تحسين" يعني التقدم التقدم
. المدنية المشاركة من آخر نوع أي أو السياسية العملية حددتها التي األهداف تحقيق في النجاح
ً  والبيئية واالجتماعية االقتصادية العوامل يشمل ما وعادة الجوانب متعدد مفهوم هو التقدم  جنبا
(. الحوكمة جودة أو الثقافة المثال، سبيل على) للسكان الحيوية األخرى المجاالت مع جنب إلى
 للتقدم مقياس أي يشمل أن يجب األفضل، نحو التغيير على ينطوي التقدم أن من الرغم على
 .للتباطؤ مقياسا أيضا

المتعلقة باالحتياجات االجتماعية أو االقتصادية أو  هامدى كفاية أهداف تعني السياسة مالئمة المالئمة  درجة
 (.9020)وفقا للمبادئ التوجيهية   تحقيقهاالسياسات  لهذهالبيئية التي كان ينبغي 
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ً مما إذا كان تنفيذ أي سياسة  سؤال لمنفعةاتتناول  نفعةملا المباشرة )النتائج(  التأثيراتجميع  راعيي و جديا
غير المباشرة )اآلثار( حتى غير المقصودة أو غير المتوقعة  من ناحية، واالحتياجات  التأثيرات و

 (.9020تلبيتها من ناحية أخرى )وفقا للمبادئ التوجيهية   السياسة لهذهالتي ينبغي 
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  الرسمية المصادر - ب الملحق
 الرئيسية الوطنية المؤشرات واستخدام تطوير في التوجيهي مبدأً ال المستدامة التنمية أهداف تحقيق لتنظيم المتحدة األمم جهود حددت. 1

 التنمية خطة إطار في غاياتها المستدامة التنمية ألهداف العالمي المؤشر إطار على الموافقة تمت. والوطني الدولي المستويين على
 .2017 مارس في عقد والذي المتحدة لألمم التابعة إلحصائيةا للجنة واألربعين الثامن االجتماع في 2030 لعام المستدامة

 تقدم قياس منهجية تطوير في كبير تقدم حرازإ تم االجتماعية، الرعاية أجل من والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادرة من كجزء. 2

 :التالية المنشورات في مبينة األساسية المفاهيم. الشعوب ورفاه اتالمجتمع
 05/2010 ، والتنمية االقتصادي التعاون منظمة حصائيةإ عمل أوراق ،" اتالمجتمع تقدم لقياس إطار" ،( 2010) و آخرون جي هول -

 .والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة النشر دار ،
 النشر دار ، المستخدم ودليل المنهجية: المركبة البناء مؤشرات دليل ،( 2008)  /االوروبي االتحاد/والتنمية االقتصادي التعاون منظمة -

 .باريس ،والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة
 النشر دار ، الذاتي الرفاه لقياس والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التوجيهية المبادئ ،( 2013) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة -

 . باريس ، والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة
 اإلدارة مراجعات ، والتنبؤ والتفاهم المراقبة: الرشيدة الحوكمة و للرقابة العليا الهيئات ،(2016) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة -

 .باريس ، والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة النشر دار والتنمية، االقتصادي التعاون لمنظمة العامة
 التعاون منظمة عمل أوراق ،" الدول اربتج وصف: الرفاه مؤشراتل سياسةال استخدام "،(2018) شينفيل. م و س ايكستون• 

 . باريس ،والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة النشر دار ،07/2018 رقم والتنمية، االقتصادي

 المستوى على االستقرار لتقييم المؤشرات استخدام وكذلك  المالي االستقرارو الكلي االقتصاد مواضيعب بتعلق فيما االستفادة يمكن. 3

 :الوثائق أهم تتضمن. الكلي االقتصاد لتنظيم الدولي النقد صندوق دراسات من الوطني
 (.2011)" تنظيميال اإلطار: الكلية الحكمة سياسة"• 
 (.2013" )ساسيةاأل معلوماتال ورقة - الكلية الحوكمة لسياسة الرئيسية الجوانب"• 

 RACER مؤشرات ذلك في بما المعايير، من مختلفة مجموعات تطوير تم السياسات، تنفيذ لرصد المؤشرات جودة تقييم بغرض. 4

 (.2017) األوروبية للمفوضية األفضل التنظيم أدوات مجموعة في المقدمة
 معايير وضع في رئيسي بشكل الحسابات  مدققي تساعد التي األدوات من العديد توجد أعاله المذكورة المنشورات إلى باإلضافة. 5

 وتطبيق إلنشاء استخدامها يمكن وبالتالي، التدقيق موضوعات لجميع األدوات هذه تصميم تم. الممارسات أفضل وتحديد التدقيق
ً  كثراأل األدوات. الرئيسية الوطنية المؤشرات  :تتضمن استخداما

   يوروساي أعضاء من مختلفةال مواضيعال حول التدقيق تقارير على تحتوي التي يوروساي مراجعة بيانات قاعدة -
)./https://www.eurosai.org/en/databases/audits( 
 المقارنة المعلومات لتبادل الدولي المشروع إطار في الرئيسية الوطنية المؤشرات  أنظمة تطوير في التجربة مشاركة يمكن -

 )https://biep.nku.cz/BIEP (  .العالم أنحاء جميع في المراقبين بين بسهولة والتواصل للتعاون منصة بمثابة األداة هذه تعتبر و. 

 الرئيسية الوطنية المؤشرات حول اإلنتوساي عمل مجموعة من المعلومات مصدر. الرئيسية الوطنية المؤشرات حول المعرفة قاعدة -
(kniknoweledgebase.org) 
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