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، برزت أوالسافس في استخدامها السريع لإلطار واعتماده على نطاق عالمًيامع انتشار استخدام إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة 

لقد وفي إحراز تقدم تنظيمي، وبناء مجتمع نظراء مترابط، ودعم المانحين القوي، ا إقليميً  الملحة الفضل في ذلك للرغبةيرجع واسع. و

 أوالسافس إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة وأفادت منه أيما استفادة. اغتنمت 

...تلك هي قصة إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في أوالسافس  

 

تواجه تحدًيا، حيث كانت األجهزة العليا للرقابة في اإلقليم تكافح للوصول إلى أداة تقييم تلبي احتياجاتهم وتفي بها.  كانت منظمة أوالسافس 2012في مستهل العام 

تحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، الوفي ذاك الوقت، كانت األجهزة العليا للرقابة تستخدم دليل مراجعة النظراء، واألدوات الداخلية، و

كما لم تكن تتوافق مع معايير  االفريدة وظروفه اأًيا من هذه األدوات لم توفر التغطية الشاملة الحتياجاته ير أنغوات تقييم عامة أخرى لمراجعة أنشطتهم، وأد

 .االنتوساي

 

اتفاق في اإلقليم حول حاجة األجهزة العليا للرقابة ألداة قياس مصممة خصيًصا لدعم مهام التقييم  ثمة

. وَسعت قيمة ومزايا األجهزة العليا للرقابة، بحيث تغطي التواصل وتعزيز 12إيساي اخل إطار د

، وتم تكليفها بمهمة اكتساب CEDEIRبـ  أوالسافس إلى معالجة هذا األمر بتشكيل لجنة جديدة ُتسمى

اإلستراتيجية. كما تم أيًضا ونشر وتعميم المعارف في مجال تقييم أداء الجهاز األعلى للرقابة واإلدارة 

تحديداً بإيجاد أداة تقييم نافعة تلبي االحتياجات المحددة ألعضاء األجهزة العليا  CEDEIR تكليف لجنة

 .للرقابة

 

مله يعاني نفس الحاجة ولما عرف أن العالم بأك .حيدة في مسعاها إليجاد أداة تقييم أفضلولم تكن  CEDEIR، فإن لجنة امبدأيً تكون شاقة قد ألن المهمة نظًرا 

 .SAI PMFإطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة، أو  -ذاتها، فقد تعاون كل من المانحين واالنتوساي مًعا لحل هذه المشكلة من خالل إنشاء أداة جديدة 

 

 :الجماعي اإلصالح لتحقيق اإلقليمي االلتزام
 أوالسافس منظمة في للرقابة األعلى الجهاز أداء قياس إطار قصة

 

 —  لمحة عن اإلنجازات
للرقابة االرتقاء بالشفافية وتعزيز التواصل والتعريف بالقيمة والمزايا التي يوفرها الجهاز األعلى ✓

 للمجتمع
 زيادة ثقة المواطنين في دور الجهاز األعلى للرقابة✓
 التوجيه الفعال لجهود التنمية المبذولة✓
تقييمات إطار قياس أداء الجهاز، أربعة منها كررت التقييمات، ونشر ثمانية عشر جهازاً رقابياً تنفيذ ✓

 ثالثة منها تقارير نتائج اإلطار للعامة.

 

https://www.facebook.com/INTOSAIDonorCooperation/
https://twitter.com/The_Cooperation
https://www.linkedin.com/company/intosai-donor-cooperation-secretariat/


 إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة

للجهاز األعلى للرقابة بتقييم نفسه مقارنة بالمعايير الدولية إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة هو أداة تسمح 

-يمكن لهذه األداة المرنة والممارسات الدولية الجيدة األخرى. ولألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )إيّساي( 

 -التي يمكن تنفيذها والتي يمكن استخدامها وفًقا للظروف المتفردة للجهاز األعلى للرقابة ولنوع محدد من التقييمات

 .أن تساعد الجهاز األعلى للرقابة في تحديد القطاعات التي تحتاج إلى تحسين داخل المنظمة

 

 

 

م تعاون مانحي االنتوساي تطوير إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة وانتشاره الناجح، واعتبر اعتماد  الجهاز األعلى للرقابة على مدار العقد الماضي، دعَّ

، بل للرقابة اأثبتت أداة إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة فائدتها ليس فقط ألجهزة الرقابة العليوقد  دولي له على أنه واحًدا من أهم إنجازات التعاون.ال

لمبذولة في دعم االحتياجات أيًضا لشركاء التنمية اللذين بإمكانهم استخدام تقارير إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة إلعادة تنظيم جهود مساعداتهم ا

 الرئيسية للجهاز األعلى للرقابة.

 

 مزايا دعم النظراء -اعتماد إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة 

الجديدة، وليحصل في أدوات التقييم  CEDEIR انطلقت المرحلة التجريبية إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة بعد فترة ليست بالبعيدة من صدور بحث لجنة

أداة تفي بمعاييرهم، أعضاء اللجنة على الفرصة لمراجعة منهجية إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ومدى مرونته، واكتشفوا أن األداة المقترحة هي أنسب 

 .األعلى للرقابة في مدينة أوسلو وفريق إطار قياس أداء الجهاز CEDEIR وفي وقت قصير، تبنت اللجنة اإلطار، وعقدت شراكة جديدة بين لجنة

 

منذ البداية، أبدى إقليم أوالسافس رغبته الملحة في التقييم. وكان هذا جلًيا مع عقد أول اجتماع خاص بإطار 

وبعد مرور ستة أشهر فقط من وقت اإلقرار بنجاح النموذج  .قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في مدينة ليما

من الجلسات استمرت لمدة أسبوع حضرها موظفو الجهاز األعلى للرقابة من أنحاء التجريبي، عقدت سلسلة 

وجه فرصة لوجًها  تهومناقش إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابةعلى االطالع أوالسافس، فكانت فرصة 

األعلى للرقابة، عظيمة حفزت الكثير من األجهزة العليا للرقابة اإلقليمية لتبني أداة إطار قياس أداء الجهاز 

وأجرت المنظمات التي كان لها األسبقية في تبني اإلطار مثل : الجهاز األعلى للرقابة في البرازيل 

والمكسيك، وكوستا ريكا عاجاًل تقييمات تجريبية، حيث أتاحوا الفرصة لألجهزة العليا للرقابة األخرى 

 .ز األعلى للرقابة ومنافعهلالطالع على نتائج التقييم األولي إلطار قياس أداء الجها

 

األجهزة العليا للرقابة األخرى في المنطقة على محاكاة  شجيعإلى ت باإلضافة إلى الجرعة الصحية من المنافسة الودية الشعور القوي من تعاون النظراء أدى

 .زمالئهم وإجراء تقييم إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة أيًضا

 

بعض من أكبر األجهزة العليا تولت سبًبا رئيًسا في تبني إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ونشره في أوالسافس؛ فمنذ البداية،  اإلقليميوناألبطال لطالما كان  

ابة في أوسلو استعدادهم الدائم لمساعدة فريق إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرق CEDEIR اإلطار الجديد. وأيًضا أبدى أعضاء عيمتدللرقابة في المنطقة 

 .لضمان نجاح عمل األداة لدى األجهزة العليا للرقابة في أمريكا الالتينية

 

ا لهم األداة الجديدة التعاون القوي الدولي المركز والقريب في اإلقليم مع مجتمع االنتوساي الواسع أن أعضاء أوالسافس تأقلموا بالفعل مع الفرص التي وفرته ذكر

، 2013لة والتي تتبع معاييًرا دولية. وفي الوقت الذي صارت فيه التجارب األولى إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة جاهزة للنشر في القائمة على األد

 حرص عديد من األجهزة العليا للرقابة في أوالسافس على إخضاع األداة الجديد للتجربة.

  



 2019 عام بحلول

جهاًزا أعلى للرقابة شارك أو قرر أن يشارك ثمانية عشر  ✓

 في تقييمات إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة.

 يأعادت أربعة أجهزة إجراء التقييمات مما سمح لهم بتقف ✓

 التغييرات بمرور الوقت.

نشرت ثالثة أجهزة عليا للرقابة تقاريرهم عن إطار قياس  ✓

ا أداء األجهزة العليا للرقابة مما أكسبهم اهتماًما محلًيا ودوليً 

 لجهودهم في الشفافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعم الوارد من شركاء التنمية

قليم إلى لم يكن دعم إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في أوالسافس دعًما قوًيا بين األجهزة العليا للرقابة فحسب؛ إذ أسرع شركاء التنمي ة الرئيسيون في اإلإ

 .التقييم الجديدة كذلكتحديد المنافع المحتملة ألداة 

 

داعمين دائمين  (IADB) وبنك التنمية للبلدان األمريكية (GIZ) الوكالة األلمانية للتعاون الدوليأصبحت 

لتقييمات إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في اإلقليم. ولطالما كان للدعم الدائم إلطار قياس أداء الجهاز 

التنمية للبلدان األمريكية أهمية خاصة لتحقيق النجاح في اإلقليم؛ فمن خالل تمويل األعلى للرقابة من بنك 

في وضع  IADB االجتماعات التجريبية األولى لتغطية اللوجيستيات المقدمة لفرق دعم النظراء، ساعد بنك

 .في اإلقليم إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ولىاللبنة األ

 

بالمبادرات التي يقودها الجهاز إلى ضمان اتباع مبادئ مذكرة التفاهم الخاصة ار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة، أثناء تشجيعه الستخدام إط ،IADB سعى بنك

لرقابة في المقام األول كما قدم الدعم لجميع أنواع التقييمات: التقييمات الداخلية والخارجية وتقييمات النظراء. ومّثل إطار قياس أداء الجهاز األعلى ل األعلى للرقابة

رقابة، ووقت وكيفية هيكلته ونشر أداة إلعداد تقارير عن الجهاز األعلى للرقابة، بينما كان اتخاذ القرارات الهامة، مثل تنفيذ تقييم إطار قياس أداء الجهاز األعلى لل

 .التقرير النهائي، من اختصاص قادة الجهاز األعلى للرقابة بالكامل

 

استخدام إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة عن منافع ال يمكن تجاهلها في صالح أثمر 

عالقات مانحي الجهاز األعلى للرقابة. واستخدم شركاء التنمية المعلومات التفصيلية في تقرير 

إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة لتحسين حوارهم مع األجهزة العليا للرقابة. وأوضحت 

رير أيًضا مقدمي الدعم في مناطق محددة حيث تعمل األجهزة العليا للرقابة الفردية في التقا

 .اإلقليم جيًدا، وفي مناطق حيث يلزم تقديم الدعم الخارجي ليكون أكثر فاعلية

 

يمكن مالحظة قيمة تقرير إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة بخصوص هذا األمر في 

قابة في كولومبيا؛ حيث خضع طلب القرض األولي لمكتب الرقابة من قضية الجهاز األعلى للر

متطلبات للمراجعات عقب نشر تقييم إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في كولومبيا. وساعدت هذه التغييرات في ضمان تلبية القرض النهائي لل IADBبنك 

 الضرورية بوضوح في الجهاز األعلى للرقابة.

 

 



 على المستوى القطري: تأثير إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في كوستا ريكا وبيروأهم األحداث 

ائج تقييمات إطار يمكن مالحظة المنافع التي أحضرها إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة إلى المنطقة على المستوى القطري. وفي بعض الحاالت، شجعت نت

 ة إجراء تغييرات داخل األجهزة العليا للرقابة منفردة وأثرت في الجهاز األعلى للرقابة والمجتمع بشكٍل إيجابي وكبير.قياس أداء الجهاز األعلى للرقاب

 

 قضية الجهاز األعلى للرقابة في كوستا ريكا

عمليات المنظمة. وسلطت نتائج التقييم الضوء على من استخدام نتائج التقييم في إجراء تحسينات هامة في مختلف  في كوستا ريكاتمكن الجهاز األعلى للرقابة 

، مع تقديم إطار عمل توجيهي 2022-2017تلفة، على أن تكون إحداها تتعلق بتنسيق الخطة اإلستراتيجية لبناء القدرات البشرية ضرورة وضع خطط عمل مخ

 يق اإليساي.إلدارة الموارد البشرية. وأظهر التقييم حاجة بذل جهود إضافية لتطوير عملية تطب

 

ساعد إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة أيًضا في تحسين أداء الجهاز األعلى للرقابة في كوستاريكا للجهود لقد 

مشاركة مساهمتهم القيمة العامة مع الجمهور. ولمدة أكثر من عشر سنوات قبل تقييم إطار قياس من أجل المبذولة سابًقا 

تب الرقابة تقاريًرا حول "القيمة الكمية العامة" للجهاز األعلى للرقابة، التي ساعدت أداء الجهاز األعلى للرقابة، نشر مك

المواطنين في معرفة جهود الجهاز األعلى للرقابة لتحديد وإعداد تقارير عن حاالت اإلدارة غير الفاعلة وغير 

بالغ المستردة، وزيادة تعزيز شفافية الحكومة وتوليد المدخرات والمالصحيحة لألموال. وساهمت أيًضا في 

 .التحصيالت وغيرها من مساهمات تحقيق القيمة والفائدة للمجتمع

 

الدعم وعملية الرقابة. وتم تمكن الجهاز األعلى للرقابة في كوستاريكا، باستخدام نتائج إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة، من تعزيز كل من عملية المساهمة و

تعزيز خارطة طريق المنظمة وقدرتها على مواجهة لسد الفجوات بأسلوٍب متواٍز ضمن األولويات المؤسسية، مما ساعد على  إدراج خطة العمل المخصصة

 .التحديات واقتناص الفرص في المستقبل

 

"لطالما كان تقييم إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة أداة 
حيوية عند تنفيذ مشروعات تنمية القدرات التي عززت 

العمليات الرئيسية لتحقيق األولويات اإلستراتيجية للجهاز، 
حيث أدت المشروعات المختلفة المنبثقة عن التقييم إلى 

تي طرأت تغييرات داخلية ناجحة فضال عن التحسينات ال
األعلى  الجهاز على طريقة إقرارنا بالقيمة التي يقدمها

لقد صرنا أقدر على الدفع للنهوض  .لمواطنيناللرقابة 
بشفافية الحكومة وضمان الكفاءة في الخدمات العامة، 

ي التنمية ومجتمع وتحقيق مدخرات يفيد منها مجتمعنا، وعلى مكافحة الفساد. إننا نشعر باالمتنان تجاه شريكنا ف
 تقييم إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة" أوالسافس لتشجيعهم استخدام

 لمراقب العام بكوستاريكاا - زونيغا أكوستا مارتا
 

 قضية الجهاز األعلى للرقابة في بيرو

منذ انطالقه  أيد الجهاز األعلى للرقابة في بيرو إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة تأييًدا قوًيا

في أوالسافس. عندما تم تقديم إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ألول مرة في المنطقة، كان 

التي كانت تبحث عن أداة تقييم جديدة.   CEDEIRالجهاز األعلى للرقابة في بيرو رئيًسا للجنة 

للرقابة في أوالسافس، كان وعندما قررت اللجنة بدء تعزيز إطار قياس أداء الجهاز األعلى 

الجهاز األعلى للرقابة في بيرو في مقدمة وضع اإلستراتيجية للمساعدة في تعزيز استخدامات 

تقييم إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ومنافعه على مستوى مكاتب الرقابة في أرجاء 

 اإلقليم.

 

الضوء  2014التقييم التجريبي للمنظمة لعام سلط لتقييم األولي إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة. مّر الجهاز األعلى للرقابة في بيرو بتغييٍر إيجابي من ا

المستوى الداخلي، أخذ  على مناطق عديدة حيث تعمل مكاتب الرقابة جيًدا بينما تخضع مناطق عديدة أخرى للتحسينات. وبعد مراجعة نتائج التقييم والنظر فيها على

 لى للرقابة في بيرو خطوة إضافية لنشر النتائج.الجهاز األع

 

نظم الجهاز األعلى للرقابة كما لمشاركة في اإلعالم القومي. األجهزة العليا للرقابة سنحت ل النشر العام لتقييم إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة فرصة يمثل

يها الجهاز األعلى للرقابة بشكٍل جيد والمناطق التي يمكن تحسين أدائه فيها. وساعدت مؤتمًرا صحفًيا حيث قدم التقرير، وسلط الضوء على المناطق التي يعمل ف



تحسين الوعي المشاركة المتفتحة والفاعلة من أصحاب المصلحة على تعزيز صورة الجهاز األعلى للرقابة كمؤسسة تقدر الشفافية وتعززها وخدمت أيًضا في 

 في بيرو للمواطنين. العام لتحقيق قيمة الجهاز األعلى للرقابة

 

على الموقع  صفحة إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة من المعلومات عن إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة؟ تفضل بزيارة مزيًداهل ترغب في معرفة 

 اإللكتروني لمبادرة تنمية االنتوساي.

 

 تعاون مانحي االنتوساي
 ومجتمع المانحة الجهات بين إستراتيجية شراكة االنتوساي مانحي تعاون يمثل

 .للرقابة األعلى الجهاز
 

 :الهدف

 واسع الفعال الدعم خالل من النامية الدول في للرقابة األعلى الجهاز أدا تطوير
 .النطاق

  :التوجيهية المبادئ

 الخطة وتنسيق للرقابة، األعلى الجهاز يقودها التي التطوير خطط تقديم
 .وتنسيقه الدعم وتوسيع للرقابة، األعلى للجهاز اإلستراتيجية

  :األعضاء

 لمانحي التوجيهية اللجنة يشكل الذي) االنتوساي مع مانحة منظمة 23 وقعت
 .التفاهم مذكرة على اآلن حتى( االنتوساي

 

 

 النجاح قصص حول
 الستعراض للرقابة األعلى الجهاز قدرات تنمية نجاح قصص نشر تم

 وكيفية المانحة، والمجتمعات لالنتوساي المتضافرة المجهودات نتائج
 في االنتوساي لمانحي التفاهم لمذكرة التوجيهية المبادي مساهمة
 .النجاح تحقيق

 
  اإللكتروني الموقع على بزيارتنا تفضل المعلومات، من لمزيدٍ 

www.intosaidonor.org 
 

   

 

https://www.idi.no/en/idi-cpd/sai-pmf

