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 والمعروف 1987 عام والبيئة للتنمية العالمية اللجنة عن الصادر" المشترك مستقبلنا" تقرير عرف
 دون  الحاضر الجيل احتياجات تلبي التي التنمية" أنها على المستدامة التنمية( برونتالند)  بتقرير

 الدولي المجتمع حدد وقد ،  "احتياجاتها تلبية على القادمة األجيال بقدرة اإلضرار أو التضحية
 ومصادر البيئة اجتماعية، حماية تنمية اقتصادي ،  أنها)نمو على المستدامة التنمية مكونات

 بها(. الطبيعية الثروة

 
 

( خطة التنمية المستدامة الجديدة رسميًا 193الدول األعضاء في األمم المتحدة الـ)  إعتمدت
" في مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي  2030بعنوان " تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 

( 17وتتألف الخطة من )  2015عقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر 
 أدناه توضيحًا مقتضبًا لكل هدف :هدفًا، وفي 

 الحالية التنمية تحديات ونطاق طبيعة نوإ ،عالمياً  للتطبيق وقابلة عالمية 2030 اجندة ان
 النظر إلى بحاجة البلدان فجميع فقط النامية البلدان على التركيز الممكن من يعد لم انه يعنيان

 جميع في اآلخرين على أعمالهم بها تؤثر التي الكيفية في والنظر وتحدياته، التنموي   وضعها في
 العالم تشمل  عالمية وأهداف غايات"  هي  المستدامة التنمية اهداف ان ، المستدامة التنمية أبعاد

 يعتمد البلدان من مختلفة بمجموعات ولها صلة سواء حد على والنامية المتقدمة ببلدانه بأسره،
 .والبيئات والقدرات الموارد  حيث من اختالفها ادراك على

 

بيئي

إجتماعيإقتصادي
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 ( العالمية : 17وفي أدناه ملخصًا بأهداف التنمية المستدامة الـ) 
 

 مكان   كل   في  أشكاله  بجميع   الفقر   على   القضاء  –  1  الهدف 

 
 من وغيره التعليم على الحصول إمكانية وضآلة التغذية، وسوء الجوع الفقر مظاهر تشملو 

 في المشاركة عدم على عالوة المجتمع، من واالستبعاد االجتماعي، والتمييز األساسية، الخدمات
 المستدامة الوظائف يوفر بحيث جامعا االقتصادي النمو يكون  أن يتعين لذا،. القرارات اتخاذ

 .التكافؤ وجود على ويشجع

  الزراعة  وتعزيز  المحّسنة والتغذية الغذائي األمن  وتوفير الجوع  على القضاء – 2 الهدف
 المستدامة. 

 
 

 مليون  ( 805) تغذية أردنا ما إذا العالمي والزراعة األغذية نظام في عميق تغيير إلى حاجة ثمة
 قطاع  يقدم، 2050 عام بحلول متوقعين آخرين شخص ملياري  إلى باإلضافة اليوم،  جائع

 .والفقر الجوع على القضاء في مركزيا قطاعا ويعد للتنمية، رئيسية حلوال والزراعة األغذية
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 األعمار.  جميع   في   وبالرفاهية صحية  عيش   بأنماط   الجميع   تمّتع  ضمان –  3  الهدف 

 
 الكثير ومعالجة األمراض من واسعة مجموعة على للقضاء من الجهود المزيد بذل إلى حاجة ثمة
 للجميع الرفاه وتشجيع الصحية الحياة ضمان إن ،والناشئة الموجودة الصحية المسائل شتى في
 .المستدامة التنمية في منه بد ال عنصر األعمار كل من

  الحياة  مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز  للجميع والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  ضمان  – 4 الهدف 
 للجميع 

 
 

 المحددة العالمية األهداف إنجاز في قفزات بتحقيق كفيلة جرأة  أكثر جهود بذل إلى حاجة ثمة
 عدد ولكن االبتدائي، التعليم في والبنين البنات بين التكافؤ العالم حقق المثال سبيل فعلى ، للتعليم
 .قليال يزل لم التعليم مراحل بجميع الهدف ذلك تحقيق من تمكنت التي البلدان

 

 والفتيات   النساء  كل  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة   تحقيق –  5  الهدف 
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 بين المساواة  إن، العالم بقاع من بقعة كل في والعنف التمييز من يعانين والفتيات النساء تزال ال
 إلحالل الالزمة الضرورية األسس من أساساو  اإلنسان،  حقوق  من أساسيا حقا تشكل الجنسين
 .العالم في واالستدامة والرخاء السالم

 

 للجميع   الصحي الصرف   وخدمات  المياه   توافر   ضمان –  6  الهدف 
 

 
 البشر، من ماليين سنة كل يموت التحتية البنية لضعف أو االقتصادية البرامج لسوء نتيجة

 والنظافة الصحي والصرف المياه إمدادات بقصور مرتبطة أمراض جراء من أطفال، معظمهم
 األمن على سلباً  تؤثر عوامل هي الصحي الصرف وقصور نوعيتها وسوء المياه وشحة، العامة

 .العالم أنحاء مختلف في الفقيرة لألسر بالنسبة التعليم وفرص المعيشة سبل واختيارات الغذائي
  الموثوقة  الحديثة  الطاقة  خدمات على ميسورة بتكلفة  الجميع حصول ضمان  – 7 الهدف 

 والمستدامة 

 
 

 العالم أمام متاحة فرصة لكل وبالنسبة العالم يواجهه رئيسي تحد لكل بالنسبة محورية الطاقة إن
 الطاقة، كفاءة وتحسين حديثة، طاقة خدمات علىو  الطاقة على الجميع حصول فإمكانية. اآلن

 .المتجددة الطاقة مصادر استخدام وزيادة
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  الكاملة  والعمالة والمستدام،  للجميع والشامل المطرد االقتصادي  النمو تعزيز  – 8 الهدف
 للجميع   الالئق   العمل   وتوفير والمنتجة، 

 

 
 من كثير وفي، يوميا دوالرين قرابة يعادل ما على يعيشون  العالمي سكان نصف نحو يزال ال

 ذلك منا يقتضي لذا. الفقر براثن من الفرار على القدرة بوظيفة االلتحاق يضمن ال األماكن، 
 االستعانة مع الفقر،  على القضاء إزاء واجتماعية اقتصادية سياسات من ننتهجه فيما التقدم

 المجال. هذا في جديدة بأدوات
  والمستدام،  للجميع  الشامل  التصنيع  وتحفيز  الصمود،  على  قادرة  تحتية  بنى  إقامة  – 9 الهدف 

 االبتكار   وتشجيع 
 

 
 

 واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والطاقة،  والري، النقل، – األساسية البنية في االستثمار إن
 . البلدان من كثير في للمجتمعات والتمكين المستدامة التنمية تحقيق عناصر من حيوي  عنصر

 

 بينها   وفيما  البلدان   داخل   المساواة   انعدام   من   الحد  – 10  الهدف 
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 في متزايد توافق هناك ،الفقر بؤرة من الناس رفع صوب واسعة خطوات الدولي المجتمع خطى
 شامل غير النمو ذلك كان إذا الفقر حدة لخفض كافيا ليس االقتصادي النمو أن على اآلراء

 الحكومات تولي أن على شاملة سياسات باتباع التوصية تم التباين خفض إلى وسعياً للجميع، 
 .والمهمشة المستضعفة السكانية الفئات باحتياجات ذاته الوقت في االهتمام

 

  الصمود  على  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات  المدن  جعل  – 11 الهدف 
 ومستدامة 

 
 عمل فرص  إيجاد معه يستمر نحو على المدن صيانة طريق في تقف كثيرة تحديات ثمة
 بالمدن المتعلقة المشتركة التحديات وتشمل. والموارد األرض  إجهاد عدم مع  الرخاء وتحقيق 

  البنية  وتدهور الالئق، اإلسكان ونقص  األساسية،  الخدمات لتقديم أموال توافر وعدم ، االكتظاظ
  مواصلة  المدن لتلك تتيح بطرائق  المدن تواجهها  التي  التحديات على التغلب  الممكن التحتية، ومن

 .  والفقر للتلوث تخفيضها ومع الموارد  استخدام ذاته  الوقت في تحسينها مع والنمو، االنتعاش
 

 مستدامة   وإنتاج   استهالك  أنماط  وجود  ضمان  – 12  الهدف 
 

 
 

 البنية واستدامة والطاقة،  الموارد في الكفاءة بتشجيع المستدامة واإلنتاج االستهالك أنماط تتعلق
 وغير الالئق العمل فرص وتوفير األساسية،  الخدمات على الحصول إمكانية وتوفير األساسية،

 واإلنتاج االستهالك أنماط تطبيق ويساعد. الجميع لصالح الحياة جودة وتحسين بالبيئة،  المضر
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 واالجتماعية والبيئية االقتصادية التكاليف وخفض الشاملة،  التنمية خطط إنجاز على المستدامة
 .الفقر حدة وخفض االقتصادية،  التنافسية القدرة وتوطيد مستقبال،

 
 

 وآثاره   المناخ   لتغير  للتصدي   عاجلة  إجراءات  اتخاذ   – 13  الهدف 

 
 وحالة الطبيعية،  والموارد االقتصادية،  التنمية في تأثيرات من المناخ تغير يحدثه ما ضوء وفي

 يضمن وسوف. المستدامة التنمية إنجاز إطار في معقدا عنصرا تشكل معالجته أصبحت الفقر، 
 على المحرز التقدم تعثر عدم ومتصاعدة مكلفة غير بصورة المناخ لتغير حلول إلى التوصل

 .التكيف على والقدرة بالصحة البلدان اقتصادات وتمتع الظاهرة، تلك بسبب السابقة العقود مدار
  لتحقيق  مستدام  نحو على واستخدامها البحرية  والموارد والبحار المحيطات حفظ – 14 الهدف
 المستدامة  التنمية 

 
 

 تقف التي هي فيها والحياة وتياراتها بها الخاصة والكيمياء حرارتها درجةو  العالم محيطات إن
 ومياه األمطار فمياهلسكن األنسان،  صالحاً  األرض كوكب تجعل التي العالمية النظم وراء

 الهواء في الموجود األكسجين وحتى بل ءغذاال من كبير وقدر سواحلالو  مناخالو  الطقسو  الشرب
 والبحار المحيطات كانت وقد. المطاف نهاية في جميعاً  وتنظمها البحار توفرها نتنفسه،  الذي
 بعناية الجوهري  العالمي المورد هذا إدارة وتمثل، والنقل للتجارة حيوية قنوات التاريخ مر على
 .مستدام مستقبل سمات من أساسية سمة
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  مستدام،  نحو  على  استخدامها  وتعزيز  وترميمها  البرية  اإليكولوجية  النظم  حماية  – 15 الهدف 
  مساره،  وعكس  األراضي تدهور ووقف التصحر، ومكافحة  مستدام،  نحو على الغابات وإدارة
 البيولوجي   التنوع  فقدان   ووقف 

 
 

 
 

 تحديين يشكالن – المناخ وتغير البشرية األنشطة عن الناشئين– والتصحر الغابات إزالة إن
 سياق في الناس ماليين رزق  ومصادر حياة في يؤثران برحا وما المستدامة،  التنمية أمام رئيسيين
 .التصحر ومكافحة الغابات إدارة إلى سعيا الجهود وتُبذل. الفقر ضد الحرب

 

 والمؤسسات   والعدل   السالم:  16  الهدف 
 

 
 السلمية المجتمعات وجود لتشجيع مخصص الجديدة المستدامة التنمية أهداف من 16 والهدف
 والقيام الجميع، أمام القضاء إلى اللجوء إمكانية وتوفير المستدامة،  للتنمية تحقيقا للجميع الشاملة

 .للمساءلة خاضعة فعالة مؤسسات ببناء المستويات جميع على
 

 المستدامة   التنمية  أجل   من   العالمية الشراكة   وتنشيط   التنفيذ   وسائل   تعزيز  – 17  الهدف 
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. المدني والمجتمع الخاص والقطاع الحكومات بين شراكات ناجع مستدامة تنمية جدول يتطلب
 الناس تضع مشتركة وأهداف مشتركة ورؤية وقيم قواعد على تُبنى الشاملة الشراكات وهذه

 مدى على يتوقف المستدامة التنمية أعمال جدول نجاح أن، الجهود هذه من القلب في والكوكب
 .ككل العالم ومواطني المؤيدة والجهات الجديدة والشراكات الفاعلون  حشد على قدرته

 

 

( بجعل أهداف التنمية INTOSAIألتزمت المنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا والمحاسبة)     
 التنمية أهداف تحقيق من أجل مستقل بتدقيق المساهمةو  وإعطائها األهمية المستدامة ذات مغزى 

( ان تساهم بأهداف التنمية المستدامة بعدة SAIsأجهزة الرقابة العليا)  وبإمكانبنجاح،  المستدامة
أكد  2016( في أبو ظبي INCOSAIمؤتمر األنكوساي) علمًا بأن ،مستويات وبمراحل مختلفة

تنفيذ وتوجيه وتقرير التحسين ألهداف لتقييم جاهزية الحكومات الوطنية لعلى األجهزة الرقابية 
 التنمية المستدامة، ومن ثم لتدقيق التشغيل ومصداقية البيانات التي يوفروها. 

 

بعدة مراحل تبعًا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويمكن أن تمر عملية المراقبة 
البيانات المتوفرة ألجهزة ، وتتوقف عملية المراقبة على نوع لإلجراءات التي تقوم بها الحكومة

مهمة الجهاز  الرقابة العليا فضاًل عن مستوى اإلنجاز ومراحله، فعند مستوى التخطيط فأن
 التخطيط للموارد واإلجراءات التحليليةمراجعة الرقابي تتلخص في مراجعة السياسات الحكومية و 

ابية والبيانات اإلحصائية وغيرها من الوسائل التي تتخذها الحكومة وتراجع من األجهزة الرق
 الجهاز مهمةكون فت للتحقق من كفاءة التخطيط ومالئمة وموثوقية البيانات، أما في مرحلة التنفيذ

مع إتخاذ  ستدامةالرقابي القيام بتدقيق اإللتزام للتحقق من إلتزام الحكومة بتنفيذ أهداف التنمية الم
، ويمكن لألجهزة والتقييم وغيرها الفحصجميع اإلجراءات الرقابية الالزمة كالتدقيق المستندي و 

 هداف التنمية المستدامة على مدى السنوات المشمولة باإلنجازألالحكومة  تنفيذ الرقابية أن تراقب
من خالل إجراء  مية المستدامةالتن بأهداففضاًل عن إمكانية تقييم السياسات الحكومية المرتبطة 

 . 2013عام  تقييم أداء على وفق دليل البرامج والسياسات الذي أنتهجه الديوان
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من قبل ديوان الرقابة المالية اإلتحادي  انتهاجهاويمكن توضيح المراحل الثالثة التي من الممكن 
 : في مراقبة تنفيذ الحكومة العراقية ألهداف التنمية المستدامة

 

 املرحلة األولى : مراجعة جاهزية الحكومة :
 

إذ تعد المراجعة بيان مفهوم المراجعة وكيفية تفرقتها عن التدقيق،  ينبغي في بادئ األمر
واحدة من الخدمات الكثيرة التي يقدمها المدقق الخارجي والتي تندرج ضمن خدمات التوكيد والتي 

والمراجعة تتكون ، ة إلى متخذي وصناع القرارتهدف بدورها إلى تحسين جودة المعلومات المقدم
في األساس من استفسارات من اإلدارة الخاضعة للرقابة واالجراءات التحليلية للمعلومات المالية 
المقدمة من قبل اإلدارة الخاضعة للرقابة واجراءات مراجعة اخرى. ونطاق هذه الخدمات اقل 

  بشكل ملحوظ من نطاق عملية التدقيق أو الفحص.

 على سبيل المثال المالية البيانات تدقيق عند المدققون  أن في مراجعةال عن تدقيقال ويختلف
 المبادئ تتبع التي المالية القوائم في التوكيد من عالي مستوى  وتقديم األدلة بجمع يقومون 

 المحاسبية السجالت من والتحقق البحث يتضمن التدقيق إن إذ عموماً  المقبولة المحاسبية
 الشركة عن المعلومات جمع طريق عن المالية القوائم تظهرها التي األخرى  األدلة وفحص
 الضرورية األدلة على الحصول في المدققين تساعد التي األخرى  التدقيق إجراءات وبيئتها،
 المالية القوائم في المدققين رأي يبين الخارجي التدقيق تقرير إن. التدقيق تقرير إلصدار والالزمة

عني أداء بعض اإلجراءات ت لمراجعةفي حين أن ا،  عموماً  المقبولة المحاسبية المبادئ تتبع التي
وليس كلها كإجراء بعض المطابقات أو االستفسارات أو الفحص التحليلي على بعض وأهم 

فضال عن زبون طبيعة خاصة تهم الى معلومات ذات لمفردات القوائم المالية أو الحصول ع
في  بإبداء رأي فني محايد كما هو الحالمراجعة نتهي التال قد ، ولذلك اجراءات مراجعة اخرى 

وإنما تنتهي بإعطاء توكيد يفيد بأنه ال توجد تحريفات جوهرية في المعلومات  القوائم المالية تدقيق
 المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا.متفقة مع المالية وهي 
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لعالقة التي يقوم بها االشكل أعاله يوضح كل من التدقيق والمراجعة والخدمات األخرى ذات     
 . المعايير الدولية للتدقيق المدقق إستنادًا إلى إطار

 التدقيق ::  الثانيةاملرحلة 

 أهداف عند اإلنتهاء من عملية التخطيط وإعداد المؤشرات وإختيار أولويات الحكومة بشأن
دأ مرحلة التنفيذ لتلك ألهداف، إذ يجب على الحكومة إعداد المشاريع تب التنمية المستدامة

 داد جميع المستلزماتوإع اإلستراتيجية لتنفيذ هذه األهداف وتوفير التخصيصات المالية الالزمة
المشاريع الخاصة  يتم تدقيقهذه المرحلة  من موارد مادية وبشرية وجدول زمني للتنفيذ، في

وتشمل  الهيئات الرقابيةقوم بها من خالل إجراءات التدقيق التي ت بأهداف التنمية المستدامة
البيانات نوعي الرقابة التقليدية المتمثلة برقابة اإللتزام والرقابة المالية كتدقيق العقود وتدقيق 

 .المالية

 تدقيق األداء ::  الثالثةاملرحلة 

يعد تدقيق األداء من الوسيلة األفضل التي تمّكن جهاز الرقابة األعلى من تقييم إنجازات 
 ، ويعد دليل البرامج والسياسات خيارًا جيدًا لتقييمالحكومة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

، ويركز تدقيق األداء على وفق البرامج والسياسات على تعزيز سياسات الحكومة في هذا المجال
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وأنتهاج أفضل  عملية الرقابة على األداء لمساعدة الوحدات الخاضعة للتدقيق على تقويم أداءهم
 بشأن المشاريع والخطط الستراتيجية الخاصة الممارسات التي من شأنها تعزيز نتائج أعمالهم

 بأهداف التنمية المستدامة.

 الخالصة  

 وهذا ، وأولوياتها الوطنية التنمية أهداف تحقيق إلى يؤدي العليا الرقابة ألجهزة المهم الدور إن .1
 كانت إذا مما التحقق الضروري  من المستدامة التنمية أهداف تحقيق أجل من أنه يعني

 تطويريمكنها  الراسخة والعمليات والنظم واللوائح فعالة والقواعد قوية الحكومية المؤسسات
 .المحققة والنتائج بها المضطلع البرامج عن التقارير ومراقبة وتنفيذ

 عملياتها تحسين على الحكومات مساعدة في العليا الرقابة أجهزة تشارك أن المهم من .2
 وذات عملية توصيات تقديم خالل من عنها، واإلبالغ المستدامة التنمية ألهداف ومراقبتها

 العمليات. لمراجعة مغزى 

 ضمان في أساسي بدور الرقابية مهامها خالل من المالية للرقابة العليا األجهزة ستضطلع .3
 شاملة مجموعة هي المستدامة التنمية أهداف إن المستدامة،  للتنمية والفعالة المسؤولة اإلدارة

 بمراجعة بالفعل في دول العالم للرقابة العليا األجهزة العديد من قامت وقد األهداف،  من
 تحديد الضروري  من أنه إالّ  المستدامة التنمية بأهداف المتعلقة المواضيع من العديد حسابات
 بعض هناك أن األعتبار في مع األخذ المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ الجاهزية مراجعة

 وكما تم بيانه آنفًا.، تدقيقالو  المراجعة بين االختالفات

 التنمية بأهداف يتعلق فيما بها سيضطلع التي األنشطة تقرير حرية ة األعلىرقابال جهازل .4
 الجاهزية مراجعة إجراء خالل من مراجعتها إمكانية تتفاوت المختلفة األنشطة ، المستدامة

 األنشطة هذه من كل ويرتبط ، وغيرها المقابالت إجراء أو ، والرقابة التقليدية األداء،  وتدقيق
 على التأثير حيث من األمثل الوقت يكون  متى) بالتوقيت المتعلقة الرئيسية بالمسألة المحددة

 النتائج؟( . ونشر العمل أداء

 


