
 
 2017مارس             

 

 ."العمل سويًا لدعم األجهزة العليا للرقابة في الدول النامية"

www.idi.no/intosai-donor-cooperation 
  intosai.donor.secretariat@idi.no:البريد اإللكتروني

 الرسائل األساسية: تعاون مانحي االنتوساي
 

 

 عرض القيمة لتعاون مانحي االنتوساي

 23و( االنتوساي)شراكة استراتيجية بين المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( التعاون)يُعد تعاون مانحي االنتوساي 

وينفرد التعاون بالجمع بين . في الدول النامية وتعزيزه( SAI)األجهزة العليا للرقابة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم الموجه إلى  1شريك تنمية

ة الشركاء الذين يتقاسمون هدف مشترك هو تعزيز المساءلة، واإلدارة المالية العامة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة من خالل تعزيز األجهز

ة بسياسات وأولويات األطراف ذات العالقة وتدعيمها من أجل العمل مع األجهزة العليا ويوفر التعاون منتدى عالمي للتوعي. العليا للرقابة

ويعني هذا أن يكون الدعم . كما يسعى أيًضا إلى التأثير على السلوكيات لضمان تحقيق أهداف مذكرة تفاهم مانحي االنتوساي. للرقابة

تم حشد الموارد اإلضافية لدعم الخطط االستراتيجية لألجهزة العليا للرقابة، وأن الموجه إلى األجهزة العليا للرقابة تحت قيادة الدول، وأن ي

ومن خالل العمل سويًا بمنهجية منسقة، يعمل التعاون على زيادة الكفاءة والتأثير على . يتم توفير جميع أشكال الدعم بطريقة متناغمة ومنسقة

 .أرض الواقع وتجنب الفجوات والتداخل

، من خالل الدعوة العالمية لتقديم المقترحات 2010مبادرة لتنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة منذ عام  70لما يقرب من تم تأمين الدعم 

(GCP ) التابعة للتعاون وصندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة(SAI CDF .) وتشير التقديرات إلى أن الدعم اإلجمالي المقدم

  2016.2مليون دوالًرا أمريكيًا في عام  69إلى  2012مليون دوالًرا أمريكيًا في عام  54لميًا قد ارتفع من لألجهزة العليا للرقابة عا

جهزة موجه إلى األلدعم الايُعد التعاون كذلك منتدى للتشجيع على تنمية المنافع العامة العالمية ودعمها من أجل تحسين فعالية جميع أوجه 

، على للرقابةجهاز األفعلى سبيل المثال، ضم التعاون شراكة واسعة لدعم وضع إطار قياس أداء ال. الجهود العليا للرقابة وتجنب مضاعفة

ز األعلى للرقابة في ، تمت الموافقة على إطار قياس أداء الجها2016وفي عام . وهو إطار لتقييم أداء الجهاز األعلى للرقابة وتعزيزه

وساي كل من االنتا قيمة لذويتزايد االعتراف بهذا اإلطار باعتباره إطار عمل تقييم . ا لالنتوسايمؤتمر االنتوساي باعتباره منتًجا رسميً 

 .ومجتمعات المانحين، حيث يخلق أساس مشترك للحوار بشأن بناء قدرات الجهاز األعلى للرقابة

 

 رسائل أساسية حول التعاون

 افة للتعاونمة المضئل األساسية التالية للمساعدة في زيادة استيعاب القيبناًء على عرض القيمة المذكور أعاله، وضعت مجموعة الرسا

 . ويتعين على أعضاء اللجنة التوجيهية نقل الرسائل بشكٍل متسق. وكيف يختلف عن االنتوساي والجهات األخرى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
والتحصين، بنك  بنك التنمية األفريقي، بنك التنمية اآلسيوي، أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، المفوضية األوروبية، فرنسا، التحالف العالمي للقاحات 1

مة التعاون لنرويج، منظاولندا، همية الزراعية، أيرلندا، البنك اإلسالمي للتنمية، التنمية للبلدان األمريكية، صندوق النقد الدولي، الصندوق الدولي للتن
 .االقتصادي والتنمية، السويد، سويسرا، الصندوق العالمي، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، البنك الدولي

 .بةحسب التقدير من خالل قاعدة بيانات تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقا 2

http://www.idi.no/intosai-donor-cooperation
mailto:intosai.donor.secretariat@idi.no.


2    

 

ة ة والمحاسببة الماليألجهزة العليا للرقاشراكة استراتيجية ناجحة بين المنظمة الدولية ل( التعاون)يُعد تعاون مانحي االنتوساي  .1

 .النامية وتحسينه في الدول( SAIs)شريك تنمية بدأت في توسيع نطاق الدعم الموجه إلى األجهزة العليا للرقابة  23و( االنتوساي)

 

 دعم الموجهكون الأن ي ويسعى التعاون إلى التأثير على السلوكيات لضمان تحقيق أهداف مذكرة تفاهم مانحي اإلنتوساي؛ ويعني هذا .2

بة، وأن يتم عليا للرقاجهزة الإلى األجهزة العليا للرقابة تحت قيادة الدول، وأن يتم حشد الموارد اإلضافية لدعم الخطط االستراتيجية لأل

 .توفير جميع أشكال الدعم بطريقة متناغمة ومنسقة

 

موجه ه الدعم الميع أوجلعالمية ودعمها من أجل تحسين فعالية جيُعد التعاون كذلك منتدى للتشجيع على تنمية المنافع العامة ا .3

 داء الجهازأار قياس فعلى سبيل المثال، ضم المنتدى شراكة واسعة لدعم وضع إط. إلى األجهزة العليا للرقابة وتجنب مضاعفة الجهود

 .يزهاألعلى للرقابة، باعتباره إطاًرا مشترًكا لتقييم أداء الجهاز األعلى للرقابة وتعز

 

 الرسائل األساسية فيما يتعلق بنتائج التعاون

  :ما يلي 2016و 2010حقق التعاون في الفترة ما بين 

أسفرت الدعوة العالمية لتقديم المقترحات، وصندوق تنمية  .قدم التعاون إسهامات مهمة لتوسيع نطاق الدعم لألجهزة العليا للرقابة .1

مشروًعا لتنمية قدرات األجهزة العليا  67المشاريع العالمية واإلقليمية ذات األولوية عن قدرات الجهاز األعلى للرقابة، ومطابقة 

 وقد ارتفعت القيمة العالمية اإلجمالية لدعم تنمية القدرات لألجهزة العليا للرقابة،. للرقابة

 

 (SAI CDF) الدعوة العالمية لتقديم المقترحات وصندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة -معالم التمويل 
 

األجهزة العليا 
 اإلقليم/للرقابة

 التمويل والدعم المشروع

منظمة األرابوساي 
األجهزة العليا )
رقابة المتحدثة لل

 (باللغة العربية

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  تدريب المدربين والدعم المؤسسي اإلقليمي
 ومبادرة االنتوساي للتنمية

التطوير المهني القائم على المعايير الدولية لألجهزة العليا  بوتان
 للرقابة المالية والمحاسبة

صندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى 
التدريب . دوالر 275,000قابة للر

الجهاز األعلى : ومنشآت التدريب
 .للرقابة وحكومة الهند

تعزيز الهيكل المؤسسي، ورقابة األداء وعالقات األطراف  الغابون
 ذات العالقة

صندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى 
 دوالر 350,000للرقابة 

صندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى  اتتنمية قدرات ونظام رقابة تكنولوجيا المعلوم جورجيا
 .دوالر 500,000للرقابة 

التدريب واستراتيجية التطوير المهني؛ مراجعة النظراء  منغوليا
 إلطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة

صندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى 
 .دوالر 380,000للرقابة 

األجهزة )أوالسافس 
العليا للرقابة 

 (ية الالتينيةاألمريك

تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية 
 والمحاسبة

مبادرة تنمية االنتوساي، الجهاز األعلى 
للرقابة بالبرازيل، الجهاز األعلى 

 للرقابة بالمكسيك
تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية  الفلبين

 برقابة الكوارث والمحاسبة واألنشطة المتعلقة
صندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى 

 .دوالر 278,000للرقابة 
دعم بنك التنمية اآلسيوي من خالل 

 .منظمة األسيانساي
 .دوالر 625,000المعونة األيرلندية  وحدة التحقيقات والرقابة القضائية زامبيا

داء والرقابة تطوير رقابة األ. التقييم المؤسسي وخطة العمل ترينيداد وتوباغو
 المالية

بنك التنمية للبلدان األمريكية 
 دوالر 300,000

تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية  أوغندا
 والمحاسبة وعالقات األطراف ذات العالقة

 الجهاز األعلى للرقابة بالسويد

 



2    

 

 69إلى  2012الًرا أمريكيًا في عام مليون دو 54حسب التقدير من خالل قاعدة بيانات تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة، من 

 .  2016مليون دوالًرا أمريكيًا في عام 

 

اون على تطوير قد شدد التعل  .جيةتُعبر األجهزة العليا للرقابة بشكٍل متزايد عن احتياجاتهم وأولوياتهم على أساس خططهم االستراتي .2

العليا للرقابة هذه  ، ونتيجةً لذلك تطبق غالبية األجهزة2010م الخطط االستراتيجية التي تقودها األجهزة العليا للرقابة منذ عا

ن مفضة الدخل لدول منخكما تحسنت النسبة المئوية لألجهزة العليا للرقابة التي تمتلك خطط استراتيجية في ا: االستراتيجيات والخطط

لمشاريع، التي تمت العليا للرقابة مقترحات ا أن ترسل األجهزة( GCP)وتستتبع الدعوة العالمية لتقديم المقترحات %. 90إلى % 63

م المقترحات لتشمل ، تمت إعادة تصميم الدعوة العالمية لتقدي2017وبدًءا من عام . مشاركتها مع مقدمي الدعم من أجل النظر فيها

 . ع الهشةفي األوضا للرقابة بما في ذلك األجهزة العلياأيًضا مزيد من الدعم المستهدف لألجهزة العليا للرقابة ذات االحتياجات األكبر، 

 

ًرا مشترًكا لتقييم أداء باعتباره إطا (,SAI PMF)ضم التعاون شراكة واسعة لدعم وضع إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة  .3

طار قياس إريق وضع كجهة تنسيق لف ومول التعاول األمانة العامة لمانحي االنتوساي، التي عملت. الجهاز األعلى للرقابة وتعزيزه

جهاًزا من  40، أكمل 2016وبحلول نهاية عام . أداء الجهاز األعلى للرقابة، كما دعم أعضاء التعاون التقييمات على الصعيد العالمي

ب قدير، وتدرتأقل  لىعاألجهزة العليا للرقابة تقييمات إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة بالوصول إلى مرحلة مسودة التقرير 

 . شخص على استخدام اإلطار 900أكثر من 

 

تُجرى . ساهمت االستطالعات العالمية لمجتمع الجهاز األعلى للرقابة في معرفة احتياجات الجهاز األعلى للرقابة وأدائه .4

قارير على الموقع اإللكتروني وتتوفر الت. من األجهزة العليا للرقابة% 90االستطالعات كل ثالث سنوات، بمعدل استجابة يصل إلى 

 (.stocktaking-sai-performance/global-cooperation/sai-donor-www.idi.no/intosai)للتعاون 

 

 .الجهود من مضاعفة والحد على للرقابة لمتابعة المشروعات، وتيسير تنسيق الدعمأُنشئت قاعدة بيانات تنمية قدرات الجهاز األ .5

 .مشروًعا 450وتشمل أكثر من 

 

إلى دليل على وجود تغير سلوكي إيجابي نحو دعم أكثر فعالية من المانحين واألجهزة العليا  2015توصل تقييم مستقل خارجي للتعاون في عام  .6

)donor-http://www.idi.no/en/intosai-ر التقييم على الموقع اإللكتروني للتعاون يتوف .للرقابة على حٍد سواء

).evaluation-stories/independent-success-results-cooperation-donor-cooperation/intosai 

 

http://www.idi.no/intosai-donor-cooperation/sai-performance/global-sai-stocktaking
http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/intosai-donor-cooperation-results-success-stories/independent-evaluation
http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/intosai-donor-cooperation-results-success-stories/independent-evaluation
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