
التأثیر في حیاة المواطنین وذلك عن طریق تعزیز مساءلة الحكومة

لیة ضمان تحقیق أقصى منفعة ممكنة لألوغندیین من األموال المستقب
ب تدمیر الناتجة من الصناعات االستخراجیة وتجنب الفساد المحتمل وتجن

.لتقاریر الرقابیةالبیئة الطبیعیة من بین المنافع الرئیسیة التي تنقب عنھا ا
)  رقابة األداء/ VfM(وقد حظیت مھمات الرقابة على القیمة مقابل المال 

طھا مثل إدارة النفایات والمحتوى المحلي باھتمام كبیر نظًرا الرتبا
.  ھین وطنیینباكتشاف النفط في المناطق الغنیة الحساسة للبیئة في متنز

نفط الجدیدة والحكومة مطالبة بتقییم التوازن الصحیح بین منافع صناعة ال
والحفاظ على البیئات الطبیعیة ذات القیمة   

مثلمنافعالتقاریرأظھرتوقد

ي في تزاید ثقة المواطنین والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدن
اف ذات الطریقة التي یتبعھا الجھاز األعلى للرقابة إلخضاع الحكومة واألطر

.العالقة في الصناعات االستخراجیة للمساءلة
.1(IOCs)التحسن في أداء الجھات محل الرقابة وشركات النفط الدولیة 
كأداة ) 2014(على سبیل المثال، جرى استخدام تقریر إدارة نفایات الحفر 

، وھو األمر الذي أدي (NEMA)التزام من قبل السلطة الوطنیة إلدارة البیئة 
د الذاتي إلى زیادة التزام شركات النفط الدولیة إلى جانب تقدیم تقاریر الرص

البیئي  ولوحظ ذلك في تقریر تنظیم ورصد تقییمات األثر. ربع السنویة
(EIAs) وجرى إزالة نفایات الحفر من مناطق 2015المنشور في عام ،

وعالوة على ذلك، . ، وتمت معالجتھا والتخلص منھا(WCAs)تجمیع النفایات 
ات فتقریر المحتوى الوطني دفع الحكومة إلى االنتھاء من صیاغة سیاس

شخاصوأخیًرا، وفي سیاق إجراء الرقابة على تعویض األ. المحتوى المحلي

و المتضررین من المشروع، تقدمت الوزارة بقرار بشأن التظلمات وھ
.األمر الذي أدى إلى زیادة قبول األرقام المعروضة

ي أوغندا وعلیھ، تستخدم الحكومة األوغندیة تقاریر مكتب المراقب العام ف
حكومتھ كنقطة مرجعیة یستجیب مكتب المراقب العام في أوغندا لتوجیھات

ا، وقد تحسنت العالقة مع البرلمان أیضً . عند اتخاذ القرارات الالزمة
وصار اآلن باستطاعة مكتب المراقب العام في أوغندا عقد مؤتمراتھ 

.الصحفیة الخاصة بخالف الوضع سابقا

العام في إن رقابة التكالیف القابلة للتحصیل التي أجراھا مكتب المراقب
جتماعیة أوغندا لھا تأثیر مماثل، مثل زیادة العائدات والمزایا االقتصادیة اال

التي شوھدت بعد أن انتقل الجھاز األعلى للرقابة من إسناد الخدمات
ویتراوح . لجھات خارجیة إلى القیام بھا داخل الجھاز األعلى للرقابة

.٪5٪ و 16متوسط النسبة المئویة للتكالیف غیر المسموح بھا بین 

تمكین المجتمعات المحلیة

بط استخدمت الحكومة تقاریر الرقابة المتعلقة بالتعدین من أجل ض•
وقد ترتب على ذلك زیادة . 2نظام رصد الشركات المرخصة وتحسینھ

الرسوم الناتجة عن اإلیجار السنوي التي تذھب إلى /العائدات
ذلك المجتمعات المحلیة التي تدیر أعمال التعدین الحرفي وسیؤدي

.بدوره إلى خلق فرص عمل أفضل وزیادة في الرواتب

ول على تحسنت طریقة الترخیص، إذ تقدم الشركات اآلن طلبات للحص•
م القوائم التراخیص التي تراجعھا اللجنة ویتعین على الشركات تقدی

جیولوجي وتصبغ ھیئة المسح ال. المالیة الُمراقبة التي راجعتھا الوزارة
والمعادن في تلك الغضون السیاسة الخاصة بصادرات المعادن، 

.والتعدین الحرفي واستخدام المختبر

لمحة عن اإلنجازات

وة تعزیز منافع المواطنین من الصناعات االستخراجیة عن طریق ق•
ققیادة الجھاز األعلى للرقابة والتعاون ودعم الجھات المانحة المنس

ا أثناء العمل على تعزیز الرقابة على الصناعات االستخراجیة عالمیً •
قیادة مجموعة العمل المعنیة برقابة الصناعات االستخراجیة

قبلیة ضمان تحقیق أقصى منفعة ممكنة لألوغندیین من األموال المست•
.الناتجة من الصناعات االستخراجیة وتجنب الفساد المحتمل

ة عن صناعة دفع الحكومة إلى تقییم التوازن الصحیح بین المنافع الناتج•
النفط الجدیدة والحفاظ على البیئات الطبیعیة ذات القیمة

تمكین المجتمعات المحلیة العاملة في قطاع التعدین•

)  مكتب المراقب العام في أوغندا(إن الجھاز األعلى للرقابة في أوغندا "
ال یحدث تأثیًرا في الوقت الراھن على الصعیدین الوطني والدولي في مج

"الصناعات االستخراجیة

تعزیز منافع المواطنین من الصناعات 
قصة أوغندا-االستخراجیة 



لكن كیف كان األمر فیما سبق؟ التحدیات

وكان لدى مكتب المراقب العام في . 2006جرى اكتشاف النفط في عام 
إحداثھ أوغندا تصوًرا حول التأثیر الھائل الذي كان بإمكان صناعة النفط

ھ ومن ثم أراد الجھاز األعلى للرقابة بناء كفاءت. على حیاة المواطنین
ر للمساھمة في زیادة انتفاع الشعب األوغندي من الموارد النفطیة قد

ة والقدرة بید أن مكتب المراقب العام في أوغندا لم تكن لدیھ الكفاء. اإلمكان
بناًء و. الالزمة إلجراء المھام الرقابیة على قطاع الصناعات االستخراجیة
قت على ذلك فإن جل العملیات الرقابة قد نفذتھا مصادر خارجیة في و

.سابق وكان فریق الطاقة یتألف من شخصین فقط

موظفین على درجة الماجستیر في 10وحتى اآلن حصل قرابة 
ان موضوعات مختلفة ذات صلة بالنفط والغاز وھناك اثنان آخران یدرس

مل إلى في الوقت الحالي وأدت المعرفة المكتسبة والتدریب بممارسة الع
ز قدرتھ جانب الدعم المقدم من الجھاز األعلى للرقابة في النرویج إلى تعزی

.  ةعلى إجراء المھمات الرقابیة وعدم االعتماد على شركات الرقابة الخاص

كیف وصل مكتب المراقب العام في أوغندا إلى المستوى
الفعلي والتأثیر؟ االستجابة للتحدي

مل الجھات المانحة المنسق من بین العواودعمالقیادة القویة، والتعاون
.الرئیسیة التي عززت من دور الجھاز األعلى للرقابة

القیادة القویة

تقییم إطار قیاس أداء 2016استخدم مكتب المراقب العام في أوغندا في عام 
، وھو أداة وضعھا فریق العمل المعني (SAI PMF)الجھاز األعلى للرقابة 

نشر عالمي بدعم مالي ولإلنتوسايبقیمة ومزایا األجھزة العلیا للرقابة التابع 
وقد .مع الجھات المانحة، لتحلیل مواطن قوتھ وضعفھاإلنتوسايمن تعاون 

العام الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي ومكتب المراقبحصل على الدعم من
اءتھم وقد قّدم ذلك معلومات مفصلة عن كف. لتنفیذ ھذه األداةفي النرویج 

جھزة العلیا المؤسسیة عند تنفیذ المھمة الرقابیة مقارنًة بالمعاییر الدولیة لأل
تي للرقابة المالیة والمحاسبة وأفضل الممارسات الدولیة وإدارة الموارد ال
ب نتائج یمتلكھا وسمحت نتائج إطار قیاس أداء الجھاز األعلى للرقابة إلى جان

ة بتحدید الناطقة باإلنجلیزیبأفروسايإطار بناء القدرات المؤسسیة الخاصة 
وسعى . 2021-2016المؤسسات إستراتیجیةمواطن التحسن التي شملتھا 

مكتب المراقب العام في أوغندا كذلك إلى إجراء المساھمات في الخطة من
مختلف األطراف ذات العالقة، والبرلمان، والجھات محل الرقابة، ووسائل

م وتأكد مكتب المراقب العام في أوغندا إن الدع. اإلعالم، والمجتمع المدني
.متوافق مع احتیاجاتھ األكبر

دعم الجھات المانحة المنسق

ویل دعًما منتظًما لمدة طویلة طوقد تلقى مكتب المراقب العام في أوغندا 
وذلك بغرض 2012من الجھاز األعلى للرقابة في النرویج منذ عام األجل

م في مھماتتعزیز الكفاءة في رقابة الصناعات االستخراجیة، بما في ذلك الدع

داخلیًاالعملإلىخارجیةلجھاتاإلسنادمن

ة حتى اضطر مكتب المراقب العام في أوغندا إلى بناء الكفاءة الداخلی1.
یكون قادرا على رقابة الصناعات االستخراجیة وزیادة مھارات 

وأجرى مكتب المراقب العام في أوغندا جولَة . الرقابة األخرى
. ألخیرةاستثنائیة في جمیع مجاالت الرقابة على مدار العشر سنوات ا

ن وفي الوقت الحاضر، لدى الجھاز األعلى للرقابة فریق مكون م
روا وقد أج. موظف یعملون في المجاالت الرقابیة المختلفة15-20
2014منذ 3)رقابة األداء(مھمات رقابة على القیمة مقابل المال 6

ي ذلك؛ والقت اھتماًما ملحوًظا في النشرات اإلعالمیة الرئیسیة بما ف
إیست، وجریدة ذي مونیتورجریدة نیو فیجین، وجریدة دایلي 

.أفریكان

ھاز نفّذ الجھاز األعلى للرقابة نظام تحلیل المخاطر الذي دعمھ الج2.
ء المجاالت یعمل النظام على تعزیز انتقا. األعلى للرقابة في النرویج

ج داخل قطاع وھناك بالفعل تصور للنتائ. القابلة للرقابة المستقبلیة
یر تحسین وقد ترتب على توصیات الرقابة وضع الجھات لتداب. الطاقة

ل جمع اإلیرادات الحكومیة، وصیاغة اللوائح التنظیمیة، وتوصی
الخدمات للمجتمعات، على سبیل المثال إمداد المناطق الریفیة 

.بالكھرباء

برتینألتنظیم ورصد إدارة نفایات الحفر في -المھمات الرقابیة ھي 3.
مارس المنشور في(جرابین عن طریق السلطة الوطنیة إلدارة البیئة 

ي المنشور ف(المحتوى الوطني في قطاع النفط والغاز -، )2014
اع تنظیم تقییمات األثر البیئي ورصدھا في قط-، )2015مارس 

تنظیم ورصد وتعزیز -، )2015المنشورة في دیسمبر (البترول 
إدارة بیانات البترول -، )2015المنشور في دیسمبر (قطاع التعدین 

تعویض األشخاص المتضررین -و ) 2016الصادرة في دیسمبر (
).2017المنشور في دیسمبر (في إطار مشروع تكریر 

الدعملموفرالدعممستقبلمن

یتولى مكتب المراقب العام في أوغندا قیادة مجموعة العمل المعنیة 
عدة في بالصناعات االستخراجیة الخاصة باألجھزة العلیا للرقابة والمسا

ج دعم األجھزة العلیا للرقابة األخرى الواقعة في منطقتھ والواقعة خار
.منطقتھ

عضو تقریبًا، وتمكنت منذ إنشائھا من جمع40وتتكون المجموعة من 
تقدیمھا المعلومات المتناثرة سابقًا بخصوص الصناعات االستخراجیة و

.لجمیع أعضائھا وللعامة وذلك عن طریق موقعھم اإللكتروني
تفاعل وھدفت مجموعة العمل المعنیة بالصناعات االستخراجیة إلى زیادة ال

مل وتع. وتیسیر الدعم بین أعضائھا واألطراف ذات العالقة المعنیین
األمانة بصفتھا مركز للمعرفة عن طریق إجراء رصد عالمي، وإعداد 

.توجیھات إرشادیة، وإرسال نشرات األخبار وتنظیم حلقات العمل
الیة وأجرى مكتب المراقب العام في أوغندا دورة تدریبیة عن األنظمة الم

ة كذلك قدم تدریبا ألعضاء مجموعة العمل المعنی. ألثنى عشر بلًدا
.  زیةالناطقة باإلنجلیأفروسايبالصناعات االستخراجیة بالتعاون مع 

ى ومؤخرا قدم مكتب المراقب العام في أوغندا دعًما لألقران بالعمل عل
لتجھیزات مقربة من الجھاز األعلى للرقابة في كینیا في األطر القانونیة وا

.المؤسسیة للرقابة على الصناعات االستخراجیة



تعاون االنتوساي مع الجھات المانحة

مجتمعوالمانحةالجھاتبینإستراتیجیةشراكةاالنتوسايمانحيتعاونیمثل
.للرقابةاألعلىالجھاز

جھازالأداءمستوىتحسینفياالنتوسايمانحيتعاونمنالھدفیكمن:الھدف
.تھفاعلیوزیادةالدعمنطاقتوسیعخاللمنالنامیةبالدولللرقابةاألعلى

رمتحتمانحةوجھاتللدولة،تابعةإستراتیجیةخططوضع:التوجیھیةالمبادئ
.الدعمتنسیقوتحسینللرقابة،األعلىالجھازمجتمعقیادة

واالنتوسايمانحةمنظمة23اآلنحتىالتفاھممذكرةعلىوقع:األعضاء
.)االنتوسايلمانحيالتابعةالتوجیھیةاللجنةمنالمؤلفة(

حول قصص النجاح
نُشرت قصص النجاح حول تنمیة قدرات الجھاز األعلى : حول قصص النجاح

االنتوسايللرقابة وذلك لعرض النتائج المثمرة عن تضافر جھود مجتمعات 
ن لمذكرة التفاھم بیوالجھات المانحة، فضالً عن كیفیة مساھمة المبادئ التوجیھیة 

.في تحقیق النجاحاالنتوساي والجھات المانحة 

لمزیٍد من المعلومات، یُرجى زیارة موقعنا اإللكتروني
www.intosaidonor.org

سویدالجھاز األعلى للرقابة في الودعم. الرقابة على القیمة مقابل المال
ة بغیة تعزیز وظیفة الرقاب2013مكتب المراقب العام في أوغندا منذ عام 

.  سواءوالمنھجیة على حداإلستراتیجیةعلى القیمة مقابل المال، من حیث 
الداخلیة وتعاون الجھاز األعلى للرقابة في السوید أیًضا في االتصاالت

.  لجودةوتعزیز وظیفة ضمان ا) بما في ذلك التدریب اإلعالمي(والخارجیة 
ز الكفاءة وقد ساھم تعاون الجھاز األعلى للرقابة في السوید كذلك في تعزی

النظامیة، والتطویر اإلداري والسجالت /داخل عملیة الرقابة المالیة
.والوثائق

ا وعالوة على ذلك، عزز الدعم المقدم من مكتب المراقب العام في أوغند
تب ویعتمد مك. العالقة بین مكتب المراقب العام في أوغندا والبرلمان

یجیة المراقب العام في أوغندا أیًضا على الدعم المقدم من السفارة النرو
من خالل برنامج (NORAD)والوكالة النرویجیة للتعاون من أجل التنمیة 

ام في وقد ساھم ذلك في تمكین مكتب المراقب الع. النفط من أجل التنمیة
.فیةأوغندا من رفع مستوى الوعي بتقاریرھا بفضل المؤتمرات الصح

التعاون

دة لقطاع جدیإستراتیجیةیعمل مكتب المراقب العام في أوغندا حالیًا على 
.  نوات القادمةالطاقة تشمل لمحة عن التحدیات المستقبلیة في القطاع في الس

الدولي بمشاركة كل من الوكالة األلمانیة للتعاوناإلستراتیجیةووضعت 
رقابة ومجموعة العمل المعنیة بالصناعات االستخراجیة والجھاز األعلى لل

.بالنرویج

ي أوغندا ولقد دعمت الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي مكتب المراقب العام ف
یة في مختلف المجاالت، على سبیل المثال؛ بناء مجموعة العمل المعن

تراتیجیةإس، ووضع وتنفیذ لإلنتوسايبالصناعات االستخراجیة التابعة 
المؤسساتإستراتیجیةالتعامل مع األطراف ذات العالقة، وتخطیط 

تع إلى الوصول إلى تقاریر تتماإلستراتیجیةوتھدف . 2016-2021
واستھداف–بمزید من القوة وكذلك تحقیق مھمة رقابیة عالیة الجودة 

.توصیل الخدمات المنجزة وذلك عن طریق األنظمة والمناھج المھنیة
إلدارة وحدة تنسیق، أنشأ مكتب المراقب العام في أوغندا 2012وفي عام 

ولدى تلك الوحدة نظرة عامة عن جمیع . الدعم الخارجي وتنسیقھ
المشروعات اإلنمائیة التي تدعم مكتب المراقب العام في أوغندا، والتي 

نقطة االتصال الوحیدةوقد أسفرت . یجري تبادلھا مع شركاء التنمیة
بین مكتب المراقب زیادة كفاءة التواصلالخاصة بالجھات المانحة عن 

وسھلت كذلك على مكتب المراقب . العام في أوغندا وشركائھ في التنمیة
ر العام في أوغندا القیام بدور نشط تجاه شركائھ في التنمیة، لمنع أي مخاط

بین وتحدد أولویات وتؤلفللتداخل واالزدواجیة في عملیة الدعم 
احتیاجات الجھاز األعلى للرقابة من الدعم الخارجي، وتقدم ضمانًا لشركاء 

اس التنمیة باستخدام الموارد وفقًا للشروط المتفق علیھا، وتضمن عدم المس
باستقاللیة الجھاز األعلى للرقابة كما ھو منصوص في اإلرشادات 

لإلنتوسايالتوجیھیة 

لم یكن ھذا كلھ ممكنًا بدون

قیادة الجھاز األعلى للرقابة القویة التي تدیر دعمھ•

ة للجھاز األعلى للرقاباإلستراتیجیةمواءمة الدعم الالزم للخطط •

المنسق واسع النطاقالدعم •

مع الجھات المانحةاإلنتوسايوھي مبادئ مذكرة التفاھم الخاصة بتعاون 

غندا غیر أن القصة لم تكتب نھایتھا ھنا ال یزال مكتب المراقب العام في أو
یواجھ تحدیات علیھ أن یتغلب علیھا

عالقاتھ ال یزال مكتب المراقب العام في أوغندا مستمًرا في تطویر وتحسین
خم لتقاریر مع األطراف ذات العالقة الرئیسیین یكافح البرلمان مع التراكم الض

تملة ال توجد رقابة مك. لم تتبع توصیات الرقابة. 4األداء التي قد جرى تقدیمھا
ساءلة سنوات مالیة وفقًا لتقییم اإلنفاق العام والم3على تقاریر الرقابة آلخر 

.2017المالیة لعام 

عزیز ویعترف مكتب المراقب العام في أوغندا أیًضا باستمرار الحاجة إلى ت
ة التعامل التنسیق بین الجھات المانحة عن طریق وضع مبادئ توجیھیة لسیاس
.للرقابةمع شركاء التنمیة، وزیادة الشفافیة وحمایة استقاللیة الجھاز األعلى

ل أمتنا والشعب في مستقبإستراتیجيلقد اخترنا قیادة تنمیتنا والمساھمة بشكل "
نا في ومن ھذا المنطلق فإننا نقدر الدعم المستمر الذي یقدمھ شركاؤ. األوغندي

دود ال توجد ح. اإلستراتیجیةالتنمیة إلى جانب واتساق برامجھم مع خططنا 
"نللمدى الذي یمكن للجھاز األعلى للرقابة اإلسھام بھ في حیاة المواطنی

المراقب العام في أوغنداموانجاالسید جون اف أس -
مال من تقریر فقط من تقاریر الرقابة على القیمة مقابل ال18ناقش البرلمان 

).2017دیسمبر 31في (تقریر 97أصل 
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