
 

 

 

 

 
 تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة 
INTOSAI-Donor Cooperation   

 

 مراجعة تنسيق دعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

Review of Coordination of Support to Supreme Audit Institutions  

 

 

 

 

 

 التقرير الختامي  

 

   2017سبتمبر )أيلول( 



                                                                                                                                                               
 

 العمل سويّا من أجل تعزيز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية 

Working together to strengthen SAIs in developing countries     2 
 

 كلمة شكر 
 

يمي كانت )  مع الجهات المانحة".   ( لفائدة "تعاون اإلنتوسايJeremy Cantقام بإعداد المراجعة جير
ي مجال الخبير ، الوالسّيد كانت

األجهزة  مع عىل نحو مباشر طويال عمل  اإلدارة المالية العاّمة،متمّرس ف 
عاما لدى المكتب  24العليا للرقابة المالية والمحاسبة. من ناحية أخرى، اشتغل السّيد كانت طيلة 

ق والمراجع العام للم
ّ
ي للمدق

ي نطاق    لكة المتحدة،مالوطن 
ة بالعمل ف  ي السنوات األخير

وعات وقام ف    مشر
لت 

ّ
نتوساي مع إل أمانة تعاون ا"تنمية قدرات عديد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وتكف

فو األمانة بتيسير التواصل مع األجهزة   "الجهات المانحة
ّ
ل موظ

ّ
ي حير  تكف

وع التقرير، ف  بإدارة إنجاز مشر
 العليا للرقابة المالية والمحاسبة والقيام بالزيارات الميدانية الالزمة.  

 
ته من قَبل المانحير  واألجهزة  

ّ
عم الذي تلق

ّ
ر "أمانة تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة" الد

ّ
وتقد
مي الدعم الخواّص، وهي جهات العلي

ّ
ا للرقابة المالية والمحاسبة وأمانات أقاليم اإلنتوساي ومقد

واإلجابة عن استبياناتنا. ونخّص بالذكر تحديدا مكتب المدقق    قابالتخّصصت قدرا هاّما من وقتها للم
ق والمراجع العام لجورجيا اللذ

ّ
ْ  ساعدانا عىل ينوالمراجع العام ألوغندا ومكتب المدق ي

إجراء دراسن 
 الحالة. 
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 4 غرض المراجعة  

 5 األهداف 

 5 المنهجية 

 5 ِبنية التقرير 

 5 مبادئ الممارسات الُمثىل 

 
ُ
 16 طرية  دراسات الحالة الق

يات تنسيق الدعم  
ّ
 18 تحد

رة اإلحاطة رقم 
ّ
 22 ممارسة ُمثىل للجهات المانحة :  1مذك

رة اإلحاطة رقم 
ّ
 24 : ممارسة ُمثىل لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  2مذك

 25 : منهجية المراجعة   1الملحق رقم 
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 خلفية  

قية  للرقابة تحسير  تنسيق الدعم لفائدة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األجهزة العليا  .1 (، باعتباره سبيال لي 
عة 

ّ
رة التفاهم الموق

ّ
ي مذك

وافع إلنشاء "تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة" )التعاون(. فف 
ّ
الفعالية العامة للدعم، هو أحد الد

، تعّهدت الجهات المانحة بتقديم الدعم  2009سنة   واجية. عىل نحو منّسق الجتناب االزدبير  اإلنتوساي ومجتمع المانحير 

دت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) .2
ّ
ي مجال دعم  OECD/ OCDEوأك

ي تقريرها بشأن "الممارسات المثىل ف 
(، ف 

ير الحاجة إىل تنسيق الدعم :  ، 2011األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" الّصادر سنة   مفهوم 'القيمة مقابل المال' لتير

ا من العمل  
ّ
ي األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وبغرض أشمل لتعزيز يوجد قدر هاّم جد

المطلوب لتنمية القدرات ف 
ي البلدان النامية

ايد فرصة استخدام هذه  المساءلة والشفافية ف  ، فمن خالل تجميع األفكار والسعي إىل تنسيق الجهود، تي  
 األموال عىل نحو رشيد.  

ي عديد المراجعات )عىل غرار "التقرير العالمي   .3
التقييمي لألجهزة العليا للرقابة المالية  لي   تّمت دراسة تنسيق الدعم ف 

عن  تحديدا بمسألة 2015" و"تقييم تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة 2014والمحاسبة 
ُ
ه ال توجد مراجعة ت

ّ
"(، فإن

   " إىل تأكيد الحاجة إىل المزيد من البحث بشأن هذه المسألة : 2014التقييمي  "التقرير العالمي  انتىه التنسيق. وقد 

 التنسيق مع الجهات المانحة هو أحد أهّم عوامل النجاح  
ّ
 الدعم أن

ي تتلف ّ
ترى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الن 

فقد تكون ثّمة حاجة إىل استكشاف إىل أّي مدى يساعد التنسيق مع الجهات المانحة عىل   وبالتاىلي لتنمية قدرات فّعالة. 
طري أو تعطيلها، والسعي إىل فهم لماذا تبدو هذه الوظيفة )أي وظيفة الرفع من 

ُ
ي المستوى الق

فعالية تنمية القدرات ف 
ة جهات مانحة. 

ّ
 الدعم من عد

ي تتلف ّ
ي بعض البلدان الن 

    التنسيق( غائبة ف 

 تنسيق الدعم 

اكب، ويكفل  أبشكل عام، ُينظر إىل تنسيق الدعم ب .4  الدعم يتّم تقديمه عىل نحو يجتنب االزدواجية والي 
ّ
ي أن

ه يعن 
ّ
ن

ق االستفادة الُمثىل من التماهي والفعالية بير  أشكال الدعم المختلفة.  
ّ
ي عىل مشورة متضاربة أو ُمربكة، ويحق

 يحصل المتلف ّ
ّ
أال

ي أيضا 
ر التنسيق  قليص ت وقد يعن 

ّ
نة بتقديم الدعم والحصول عليه. وقد يتأث بتوقيت دورات التمويل  تكلفة المعامالت المقي 

ي قد تكون مقّيدة 
اتيجبللجهة المانحة الن  . يإسي  ي دة زمنيا أو اتفاقيات التمويل الخارجر

ّ
 ات البلد المحد

 كما يمكن فهم تنسيق التعاون من منظور أوسع فيشمل ما يىلي :   .5

، ومدى اندراج إصالح الجهاز بشأن السياسات مع الجهات المعنية بإصالح الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة  الحوارَ  •
ي اإلصالح األوسع ل

 والحوكمة،  إلدارة المالية العاّمةف 

•  
َ
ي ذلك االستخدام اإلرادي لتقارير الجهاز الرقابية،  للرقابة ىل المنارصة للنهوض بالجهاز األع جهود

 وتعزيزه، بما ف 

•  
َ
ها(، و أولويات اإلصالح )باالعتماد عىل تقدير االحتياجات،  تحديد  تحليل الثغرات، وغير

 مبادرات تنمية القدرات وتخطيطها،   اختيارَ  •

•  
َ
 مبادرات تنمية القدرات واإلبالغ عنها وتقييمها.   تنفيذ

مة من قَبل الهيئات المانحة، والدعم   .6
ّ
ة أشكال الدعم، من المساعدة المالية والفنية المقد

ّ
تشمل هذه المراجعة كاف

ة، ومشاركة الجهاز األعىل  م من قَبل األجهزة العليا النظير
ّ
طري المقد

ُ
ي المبادرات اإلقليمية و للرقابة  الق

 الدولية. ف 

 غرض المراجعة 

الغرض من هذه المراجعة هو إحداث األثر عىل سلوك األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات المانحة   .7
ي تقوم بها البلدان،  

ي تحقيق تطابق أفضل للدعم مع اإلصالحات الن 
م لألجهزة، والمساهمة ف 

ّ
جاه تعزيز تنسيق الدعم المقد

ّ
بات

ي ا
ي ف 

ي البلدان النامية. بما ُيفض 
 لنهاية إىل أجهزة عليا ذات أداء أفضل ف 

 األهداف 

 تهدف المراجعة إىل تحقيق األهداف التالية :   .8
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م من قَبل النظراء(   •
ّ
ة )باالعتماد عىل عّينة من البلدان، والجهات المانحة، ومزّودي اإلنتوساي بالدعم المقد

ّ
بشأن جمع األدل

طري، للرقابة آليات التنسيق الفعالة لدعم األجهزة العليا 
ُ
ي المستوى الق

   ف 

ي ما يتصل بتنسيق الدعم لفائدة األجهزة العليا  •
بيرّ  الممارسات الُمثىل والمعّوقات ف 

َ
ي ذلك عوامل السلوكات  للرقابة ت

، بما ف 
   األساسية، 

ي السلوكات،تعميم الممارسات الُمثىل بالتنسيق مع الجمهور المست •
ي ف  ف الرئيس بما ييّش التحّول اإليجابر

َ
 هد

خذها اللجنة المديرة لتعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة )جماعيا أو من قَبل األعضاء   •
ّ
ي يمكن أن تت

التوصية بالتدابير الن 
ي مداوالت االجتماع الحادي عشر 

ر إسهاما ف 
ّ
طري، بما يوف

ُ
 للهيئة المديرة.     الفرادى( لتعزيز ترتيبات التنسيق الق

 المنهجية 
ي المراجعة يرتكز عىل العمق، بدال من التوّسع، وذلك للحصول عىل غزارة البيانات وداللتها.   .9

النهج المعتَمد ف 
مة مع األجهزة العليا  تو 

ّ
رة، ومقابالت منظ

ّ
ة بواسطة مزي    ج من المراجعة المكتبية للوثائق المتوف

ّ
ّم جمع األدل

زة عىل مجموعة مختارة من األجهزة العليا  بة، واستبيانات  للرقابة المالية والمحاس
ّ
ي البلدان النامية، للرقابة  مرك

ف 
مي الدعم )من أجهزة عليا  اوجهات م

ّ
كات القطاع الخاّص(. وتّم استكمال هذا النهج القائم  للرقابة  نحة ومقد وشر

ي 
ي بزيارات ميدانية لجهازين. واألمثلة المعروضة ف  ية من كّل من األجهزة عىل العمل المكتنر

ّ
العليا  التقرير متأت

حات"للرقابة   ت دعما من خالل أنشطة التعاون، عىل غرار "النداء العالمي للمقي 
ّ
ي تلق

ت  واألجهزة ال،   1الن 
ّ
ي تلق

ن 
".  2017عىل "المسح العالمي للرقابة دعما خارج التعاون. كما استند التقرير إىل تحليل أجوبة األجهزة العليا 

ي تّم إنجازها.   1ويعرض الملحق رقم  
      عنارص المنهجية واألنشطة الن 

 ِبنية التقرير 

ة المجّمعة خالل المراجعة، جملة من "م .10
ّ
ي ضوء األدل

د التقرير، ف 
ّ
وتّم تعزيز هذه  لتنسيق الدعم.  بادئ الممارسات المثىل"يحد

ب عليها. ويستعر 
ّ
م توصيات للتغل

ّ
ضت التعاون ويقد ي اعي 

يات" الن 
ّ
د التقرير أيضا عددا من "التحد

ّ
ْ حالة. ويحد ي

ض  المبادئ بأمثلة ودراسن 
 من 

ّ
ي السلوكات والتأثير    الموَص ير مبادئ الممارسات الُمثىل والتدابالتقرير كال

ي ف  ب عىل التحديات ُبغية تيسير التحّول اإليجابر
ّ
بها للتغل

ْ إحاطة، واحدة تهّم الهيئات المانحة واألخرى تهّم األجهزة العليا  ي
رب 
ّ
، مذك ي األخير

ق  للرقابة عليه. ويورد التقرير، ف 
ّ
ي ما يتعل

المستفيدة ف 
ي تنسيق الدعم. 

 بالممارسات المثىل ف 

 رسات الُمثىل مبادئ المما

ة المجّمعة والُمراَجعة وتحليل أجوبة المسح، توّصلنا إىل تحديد   .11
ّ
ي مجال   13بناء عىل األدل

مبدأ من مبادئ الممارسات المثىل ف 
طري.   عض ب وقد تحتاج  . للرقابة  تنسيق الدعم لفائدة األجهزة العليا 

ُ
 هذه المبادئ إىل التكييف لكي تعكس السياق الق

اك الجهاز األعىل ي   ينبغى إشر
ى

  حوار الحكومة بشأن السياسات   للرقابة / الجهة المانحة ف

12.   
ي تتلف ّ

ي معظم البلدان الن 
اإلنمائية، آلية تيّش عىل الحكومات المستفيدة والجهات المانحة االتصال ومناقشة    ة عونمال توجد، ف 

ام البلد باإلصالح وطرق التمويل المحتملة. ويعمل هذا المنتدى عىل مستوى رفيع، حيث يشارك فيه  مسائ ل السياسات، عىل غرار الي  
ي الغالب مجموعات عمل قطاعية أبعادة ك 

ي درجة ثانية، نجد ف 
ي الحكومة. وف 

و لجان تنسيق، وتغّطي إحدى هاتير  الجهتير   ار الوزراء ف 
لمانية. PFM))  لعاّمةاإلدارة المالية ا عادة  ي تشمل الرقابة الخارجية والرقابة الير

   ( والمساءلة الن 

ي  .13
ال ف 

ّ
كير  عىل الرقابة الخارجية والمساءلة، يجب أن يكون الجهاز األعىل ممث

هذا المنتدى   ولضمان قدر كاف من الي 
ورة اإلخالل باستقاللية الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة، بل   . وهذا اإلدارة المالية العاّمةالعام لتنسيق  ي بالض 

ال يعن 
 من شأنه أن يكون بمثابة الفرصة لتأكيد قيمة وفوائد جهاز مستقّل وقادر 

ّ
ي شملها المسح    ،إن

والنهوض بها. ولبعض األجهزة الن 
اك الجهاز األعىل  ل إشر

ُ
طري تكف

ُ
ي المستوى الق

و )ة للرقابترتيبات ف  ي بير
تيبات ف  ي مثل هذه المنتديات. فالي 

( لتنسيق  Peruف 
ي مجا

ي نعرضها أدناه( ت لالحوار ف 
     وهي مصّممة الجتناب ازدواجية الدعم. للرقابة الجهاز األعىل  شملالسياسات )والن 

ي سبتمير )أيلول(      
ي تّم إنشاؤها ف 

"، الن  ر "مجموعة الالمركزية والتحديث الحكومي
ّ
منتدى للتبادل والتنسيق يجري فيه   ، 2002توف

ي البالد. وتعمل المجموعة بصفتها محاورا باسم الحكومة مع وكاالت التعاون  لتحليل عمليات ا 
المركزية والتحديث والشمولية ف 

 الدولية.  

 
لعليا في اإلنتوساي، ويمّكن األجهزة ا ( إلى مطابقة مقترحات األجهزة العليا للرقابة في مجال تنمية القدرات مع تمويل الجهات المانحة أوGCPيسعى "النداء العالمي للمقترحات" ) 1

 ستراتيجية الذاتية.  البلدان النامية من تقوية قدراتها وأدائها من خالل ضمان أن تكون المقترحات منبثقة عن األجهزة العليا للرقابة ومتماهية مع خططها اال
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ر "لجنة تنسيق متابعة 
ّ
ي سبتمير )أيلول( اإلدارة المالية العاّمةوتوف

 
ي تّم إنشاؤها ف

، منتدى للحوار المنتظم بير  وزارة  2009"، الن 
ي 
 
ي ذلك "قسم المراجعة العاّمة". وتهدف اللجنة إىل متابعة  اإلدارة المالية العاّمةاالقتصاد والمالية والمنظمات المساهمة ف

 
، بما ف

ي هذا المجال وتنسيقه. و ، ومواءمة التعاإلدارة المالية العاّمة تنفيذ مبادرات تحسير   
 
عمل المنتدى عىل اجتناب ازدواجية  ياون الدوىلي ف

ي توليها الوزارة األولوية عىل المساعدة المالية.  
     الجهود ويسع إىل ضمان أن تحصل كافة مبادرات اإلصالح الن 

ي يرأسها وكيل وزارة االقتصاد والمالية  اإلدارة المالية العاّمة"لجنة  وتتضّمن  
هيئات ثنائية ومتعددة األطراف للتعاون الدوىلي تشارك  " الن 

ي إصالح 
 
ي )الحكومة المركزية( اإلدارة المالية العاّمة عىل نحو نشيط ف

ي كّل من المستوييرْ  الوطن 
 
ي )الحكومة اإلقليمية  ، ف

ودون الوطن 
 والبلدية(.  

تيبات :    .14 ي الي 
 
اك مكتب المدقق والمراجع العام ف ي كينيا، يوجد تراتب لمنتديات الحوار ويتّم إشر

 
 وف

ي السنة،  اإلدارة المالية العاّمةتعقد "مجموعة تيسير  •
 
ي يرأسها وكيل وزارة المالية، اجتماعاتها مّرة أو مّرتير  ف

 "، الن 

ي رئاسة "مجموعة عمل قطاع يو  •
 
ل عن الجهات   اإلدارة المالية العاّمة " أمانة العاّمة اإلدارة الماليةشارك ف

ّ
لدى وزارة المالية وممث

 المانحة،  

، اجتماعاتها  إلدارة المالية العاّمةتعقد "مجموعة عمل الجهات المانحة لو   • ي يرأسهما كّل من دنمرك وصندوق النقد الدوىلي
"، والن 

ي السنة. 
 
 أرب  ع مّرات ف

 2017أجوبة "المسح العالمي  وتبيرّ   .15
ّ
بالمائة من البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط تتوافر   55" أن

ي الجدول  عمل عىل مجموعة 
 رب  ع هذه البلدان ال تتوافر عىل مثل هذه المجموعة. ونعرض ف 

ّ
ي حير  أن

قائمة لتنسيق الجهات المانحة، ف 
 بلدا.    60من التاىلي أجوبة  

 قائمة لتنسيق الجهات المانحة عمل  مجموعة   لمائة با   55

 لتنسيق الجهات المانحة  عمل  ال توجد مجموعة   بالمائة   27

نطبق )ال توجد جهات مانحة أو ال توجد سوى جهة  ال ي  بالمائة   18
 مانحة واحدة( 

 نسبة األجهزة العليا  
ّ
ي لها مجموعة  للرقابة  يبيرّ  تحليل البيانات المجّمعة من المسح أن

ي البلدان النامية الن 
تنسيق الجهات المانحة  عمل لف 

 .  2017بالمائة سنة   47إىل  2014بالمائة سنة   35قد ارتفع من  

ي  للرقابة يكون الجهاز األعىل رّبما يتعيرّ  عىل الجهات المانحة ان تدعَو عىل نحو أكير قّوة إىل أن  .16
ال ف 

َّ
ي البلد ممث

ف 
عم 

ّ
 تنسيق الد

ّ
ي تّمت استشارتها خالل المراجعة أن

ت عديد الجهات المانحة الن  ترتيبات تنسيق السياسات الحكومية. واعتير
ي حوار سياسات 

اكا كامال ف  اك الجهاز األعىل إشر  :    اإلدارة المالية العاّمةسيتحّسن إذا تّم إشر

" تتضّمن واليتها التحسير   اإلدارة المالية العاّمةتنسيق ل خالل إنشاء "لجنة 'من شأن تنسيق الدعم أن يتحّسن من
ي لاال  اتيجر ي ذلك الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة.' ير ع إلدارة المالية العاّمةسي 

  كافة األنظمة الفرعية، بما ف 

ي أّي إصالح للرقابة يجب أن يكون الجهاز األعىل '
 الحكومة   إلدارة المالية العاّمةلمشاركا عىل نحو نشيط ف 

ّ
الذي تتوىل

  '.  ذلك يساعد عىل التأثير عىل التغيير
ّ
 تنفيذه، اعتبارا إىل أن

ي والجهات  
'من شأن تنسيق الدعم أن يتحّسن من خالل تنفيذ اجتماعات إلزامية مع مجتمع المانحير  والمجتمع المدب 

وتهدف هذه االجتماعات إىل منارصة وضمان استقاللية حقيقية  المعنية الرئيسة األخرى )كهيئات اإلنتوساي، مثال(. 
غية تحقيق فعالية تقديم الدعم والتماهي مع الممارسات الُمثىل ومتطلبات   )قانونية ومالية وعملياتية( وتقاسم المعلومات بُ

     (.' ISSAIs المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةاإلنتوساي )

ز عىل الرقابة )أو المساءلة(
ّ
ي إحداث منتدى خاّص للتنسيق / للمناقشة )حوار بشأن السياسات( يرك

   ينبغى

ي إطار تقييم "اإلنفاق العام   اإلدارة المالية العاّمةقطاع   .17
ات األداء المندرجة ف  ا، كما يدّل عىل ذلك عدد مؤشر

ّ
واسع جد

ين اثنير  PEFAوالمساءلة المالية ) ا، يتعلقان باألساس بالرقابة الخارجية  28فقط، من بير   ("، أين نجد مؤشر والرقابة  مؤشر
ي أن ال تلف  الرقابة الخارجية والمساءل

 ثّمة خطرا ف 
ّ
ف عادة عىل الحوار، فإن ي تشر

 وزارة المالية هي الن 
ّ
لمانية. وإذا علمنا أن ة  الير

ي "تقييم تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة" لسنة قدرا كافيا من األولوية. وليس أدّل عىل ذلك من دراسات الحالة الوا
ردة ف 

2015  .   
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ي   .18
 
ه حيثما اندرج إصالح األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ف

ّ
ة اإلضافية المجّمعة خالل هذه المراجعة أن

ّ
ونتبيرّ  من األدل

ق بالجهاز األعىل لل  إلدارة المالية العاّمة شمل لأ إصالح  
ّ
رقابة المالية والمحاسبة قسما من الدرجة الثانية، أو تّم تفضيل  أضج القسم المتعل

 األنشطة المتعلقة بوزارة المالية.  

 من المهّم أن تعمل الجهات المانحة مع الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة عىل إنشاء 'مجموعة  .19
ّ
وبالتاىلي فإن

 هذه هي  للرقابة عمل للرقابة )أو المساءلة(' تكون مجموعة قائمة بذاتها. وأفادت عديد األجهزة العليا 
ّ
ي شملها المسح أن

الن 
هج قد إحدى سبل تحسير  تنسيق الدعم. و 

ّ
 .2سبق لدولة غانا أن اعتمدت مثل هذا الن

ي سنة  
م من قبل "مجموعة العمل بشأن فعالية    2010ف 

ّ
ي أعقاب دعم مقد

ي غانا، وف 
ي تحتضنها لجنة المساعدة العونف 

" الن 
  متفّرعة عن "مجموعة عمل للرقابة" (، تّم إنشاء OECD-DACاإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

ي مجال  اإلدارة المالية العاّمة"مجموعة عمل قطاع  
فق بشأنها ف 

ّ
"، وذلك ُبغية أن تقوم بدور هيئة تنسيقية إلنجاز أهداف مت

كاء   ر المجموعة القطاعية الفرعية المعنّية بالرقابة منتدى حوار يجمع "إدارة الرقابة الغانية" وممثلير  عن شر
ّ
الرقابة. وتوف

ي قطاع 
ي حير   الرقابة. و  التنمية العاملير  ف 

َ إىل تقاسم ف  ي
فض 
ُ
ي من شأنها أن ت

ترأس "إدارة الرقابة الغانية" المبادرات الخاّصة الن 
ل هدف  USAid، فقد تّم اختيار كّل من مجموعة العمل ومنظمة )أكير للتقييمات والمنهجيات

ّ
( نائبا أّول للرئيس. ويتمث

ي تحديد معالم استخداِم 
ايد   مسؤوِل  مجموعة العمل ف   

كاء التنمية،   وتعويل   مي  أكير عىل "إدارة الرقابة الغانية" من قَبل شر
ي إطار 

امج الممّولة ف   تماهيا مع رقابة الير
ي غانا.  ةعونمالعالوة عىل نهج أكير

  3اإلنمائية ف 

ف عليه الجهاز األعىل  وقد     .20 ّ وأن يشر للرقابة المالية والمحاسبة، تدعو الحاجة إىل أن يكون مثل هذا التدبير غير رسمي
ي جمهورية الدومينيك

 .4كما هو الشأن ف 

ي جمهورية الدومينيك )         
 The Camara de Cuentes de la Republica Dominicaلمحكمة المحاسبات ف 

(CCRD)ي تنسيق السياسات
ي مجال  ،( دور ريادي ف 

ي نطاق عملها. وبادرت   إلدارة المالية العاّمةاواإلصالح ف 
المندرج ف 

ْ المراقبة والمساءلة. وتشمل المشاركة مكتب  2014المحكمة، سنة  ، بإقامة اجتماع دوري بير  الهيئات بشأن موضوعي
نة المراقب العام واإلدارات المختلفة لوزارة المالية، عىل غرار الم م دعما    ير 

ّ
ي تقد

والمحاسبة، عالوة عىل الجهات المانحة الن 
والحوكمة. وهكذا غدت هيئة المراقبة والمساءلة ألية تنسيق ذات دور حاسم   اإلدارة المالية العاّمةتصلة بالحات الملإلص

ي ما بير  الهيئات الحكومية فحسب، بل والنهوض بتنسيق  
تسع من خالله ليس الستحثاث التبادل المنتظم للمعلومات ف 

ي ما بير  الجهات المانحة أيضا. 
لك بالجهات المانحة إىل دعم المبادرة عىل نحو نشيط، ال سيما تمويل  وقد حدا ذأمثل ف 

ض عنها االجتماع.  
ّ
ي يتمخ

ي بالمعلومات الن  . وتتّم موافاة المجلس النيابر  وظيفة منّسقها المعيرّ 

ي تّمت استشارتها خالل هذه المراجعة عىل مساندتها مثل هذا الصنف من   .21
ت عديد الوكاالت المانحة الن  ّ

وعير
 تديات الخاصة بالجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة :  المن

دوري خاّص بالدعم من شأنه أن يساعد الجهات المانحة عىل التفاعل مع النتائج الرقابية  'قد تكون ثّمة حاجة إىل منتدى 
 والشفافية ذات الصلة.'

ي ما بير  الجهات المانحة والجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة،   'توجد حاجة إىل إنشاء مجموعة عمل مواضيعية
ف 

رة تتصل  
َ
غية تنسيق المساعدة اإلنمائية وتبادل المعارف والنهوض بإصالحات مبتك اف المدقق والمراجع العام، بُ بإشر

ه من الجهات  بالجهاز، فضال عن ضمان حوار متواصل بشأن المسائل األشمل ذات العالقة بالتعاون مع الير  لمان وغير
 المعنية بالمساءلة.'

طري عىل النحو المناسب  مدعّوة إىل الجهات المانحة  
ُ
 فهم السياق الق

ي والممارسات  تحتاج الجهات المانحة إىل   .22
ّ

تخصيص الوقت الالزم لفهم المسائل الثقافية واالقتصاد السياسي المحىل
 إحدى  

ّ
، فإن ي سياق اجتماعي وسياسي فريد. ولدى تقديم دعمها إىل الجهاز المعيرّ 

والتقاليد المحلية. فكّل جهاز أعىل يعمل ف 
از والجهات المانحة األخرى لمساعدة الجهاز عىل  المهّمات الرئيسة للجهة المانحة هي فهم ذاك السياق والعمل مع الجه

ي فّعال. وعملّية الفهم هذه تقوم عىل اإلصغاء والمشاهدة والتدوين، وقد تزداد صعوبة عندما يكون الجهاز   القيام بدور رقابر

 
ي مجال دعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، منظمة التعاون     2

 .  2011(، OECDاالقتصادي والتنمية )الممارسات المثىل ف 
ي مجال التعاون.  أفاد    3

 الحاجة قائمة إلنعاشها للمساعدة ف 
ّ
ت وان

ّ
  أحد المستجَوبير  عىل المسح الذي أجرينا أن مجموعة العمل قد انحل

طرية لجمهورية الدومينيك،   4
ُ
   . 2015تقييم تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة، دراسة الحالة الق
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 وضعه الحاىلي والوضع الذي يروم 
يرى ما هو   بلوغه )عندما يكون مفتقرا إىل رؤية أوسع تجعله نفسه ال يدرك الفجوة بير 

لمانية   ي ذلك لجان الرقابة الير
ي فهم الجهاز والهيئات ذات الصلة، بما ف 

ممكن(. والجهات المانحة تحتاج إىل أن تستثمر ف 
. ولدى قيامها بمجهود الفهم هذا  ي

ي   ،ووزارات المالية ومنظمات المجتمع المدب 
 الجهات المانحة مدعّوة إىل النظر ف 

ّ
فإن

       5المسائل التالية : 

 ما مدى درجة استقاللية الجهاز ؟ •

ّ  السياسي لإلصالح ؟   •  ما حجُم الحير

زات ما هي  •
ّ
ن الجهاز من تحسير  فعاليته ؟محف

ّ
ي ستمك

 التغيير الن 

 أين يوجد دعم تحسير  الشفافية والمساءلة ؟   •

ي تقف أمام مثل هذه التحسينات ؟ •
 ما هي القوى الن 

زا إىل أّي مدى يمكن أن يكون الجهاز  •
ّ
 للتغيير ؟   محف

ي مدعّوة إىل الجهات المانحة واألجهزة العليا 
 مع الجهات المعنّية الرئيسة عىل نحو منتظم أن تلتق 

أن تفهم  ، من خالل التواصل المنتظم مع الجهات المعنّية الرئيسة، للرقابة يمكن للجهات المانحة واألجهزة العليا  .23
وأن تستكشف سبال للعمل سوّيا لزيادة استقاللية الجهاز وكفاءته المهنية. من ناحية  للرقابة كيف ُينظر إىل الجهاز األعىل 

ي تيسير اللقاءات بير  الجهاز والجهات الم
ي دورا ف 

ّ
 من خالل  أخرى، يمكن للجهات المانحة أن تؤد

ّ
عنية الرئيسة، كما يتجىل

 . وقد تشمل اللقاءات الجهات التالية :  أدناهاألمثلة 

ها عىل متابعة توصيات الجهاز وتقديم الدعم إذا اقتض  األمر، الحكومة •
ّ
 ، لحث

لمان •  واستكشاف سبل تعزيز لجان الرقابة،   األعىل للرقابة ، بما يجعله يفهم ماذا يفعل بتقارير الجهاز البر

ي ا •
، بما يجعله يفهم دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ويعرف كيف يستخدم أعمالها الرقابية،  لمجتمع المدنى

 مّما يجعله ينارص قيام أجهزة قوية وفعالة، 

يه األجهزة مجتمع األعمال •
ّ
ي مجال التنمية االقتصادية،  العليا للرقابة ، بما يجعله يفهم الدور الهام الذي يمكن أن تؤد

 ف 

قية المهنية لقاعدة مؤهالت األجهزة،  مهنة المحاسبة •  ، لتشجيع جهود الي 

ي تحسير  هيئات مكافحة الفساد •
لة ف 

ّ
 من   اإلدارة المالية العاّمة، للحث عىل التعاون الوثيق بير  الهيئات المتدخ

ّ
والحد

 فرص الغش والفساد. 

ة مستجَوبير  عن المسح الذي قمنا به أمثلة تبيرّ  كيف   .24
ّ
 التشاور مع الجهات المعنية ساعد عىل التنسيق  أوأورد عد

ّ
ن

  : 

ي غانا،  
ي الفنقام برنامج وكالة التعاون  أف  ي )نر

(  retreatsالحوكمة المالية الجّيدة"، لقاءات اعتكاف )"المسّم  (،  GiZ األلماب 
،  بير  الجهاز األعىل للرقابة الم ي

ي مكتب الرقابة الغاب 
لمان لتدارس تقارير المدقق والمراجع العام. ويلتف  الية والمحاسبة والير

ة عمله لسنة 
ّ
ي إطار خط

ي كافة جهات البالد.   ، الجهاِت 2017ف 
 المعنية ف 

  
ي مولدوفا،  

عي إليه ممثلون  ف 
ُ
اتيجية لمحكمة المحاسبات : التحديات واآلفاق" د تّم تنظيم "مؤتمر دوىلي حول التنمية االسي 

ن المؤتمر من تبادل المعلومات بشأن اإلصالحات عن 
ّ
ي من بلدان أخرى. ومك

أجهزة وبرلمانات وحكومات ومجتمع مدب 
 الرؤى.   واستجماعالعليا للرقابة الجاري تنفيذها من قبل األجهزة 

 
اتيجية إلدارة مجتمع الجهات المعنّية. وُبغية تنفيذ    مكتب المدقق والمراجع العام دعما إلعداد اسي 

ي أوغندا، تلف ّ
وف 

لمان وموظفو الحسابات  اك ثمانية قطاعات رئيسة، منها الير اتيجية، بدعم من الجهات المانحة، تّم التخطيط إلشر االسي 
.   لدى الهيئات الخاضعة للرقابة ووسائل اإل  ي

 عالم ومنظمات المجتمع المدب 

 
ي مجال دعم األجهزة     5

 . 2011(، OECDالعليا للرقابة المالية والمحاسبة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )الممارسات المثىل ف 
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ي الحوار مع الحكومة بشأن السياساتالجهات المانحة   
ى

 مدعّوة إىل دعم الجهاز ف

م الدعم للجهاز  .25
ّ
ي تقد

ي تحسير  معايير اإلدارة  األعىل للرقابة للجهات المانحة الن 
ي إبراز مساهمة الجهاز ف 

دور هاّم ف 
طرية ورؤساء البعثات مواقع محورية لمنارصة إدخال  المالية والمحاسبة  

ُ
ومنارصة استقاللية الجهاز التاّمة. ولرؤساء المكاتب الق

ية وغير الرسمية مع الشخصيات التحسينات عىل عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خالل لقاءاتهم الرسم
لمان.   وبإمكانهم سوّيا القيام باألدوار التالية :  السامية ومع الير

لمانية و للرقابة إثارة مسالة أهمية األجهزة العليا   • را  --  مع سامي المسؤولير  الحكوميير  والشخصيات الير َّ   حيثما كان األمر مير
هم عىل االمتثال إىل قرار األمم المتحدة  --

ّ
 ،  األعىل للرقابة بشأن استقاللية الجهاز  حث

ي تعزيز ثقة مجتمع األعمال بالحكومة، وذلك عند التواصل مع كبار   •
مها ف 

ّ
ي يمكن لجهاز قوّي أن يقد

إبراز المساهمة الن 
 مجتمع األعمال عىل منارصة التحسينات، 

ّ
 شخصيات األعمال، وحث

ي الجهاز المبادرة بتنظيم ودعم منتديات رفيعة المستوى للمسؤو  •
 وسامي موظف 

لمانيير  األعىل للرقابة  لير  الحكوميير  والير
ي ووسائل اإلعالم، وذلك ُبغية النهوض بالمساءلة والشفافية واالنفتاح ومناقشة المسائل المتصلة بها،  

والمجتمع المدب 
ي وضع خطط عمل،  

 عالوة عىل المساعدة ف 

هنة عىل دعم الجهاز   • ي الجهاز لمناقشة نتائج رقابتهم السنوية األعىل للرقابة  الير
من خالل التقاء رئيس الجهاز وسامي موظف 

ي يمكن لمجتمع المانحير  انتهاجها لدعم جهودهم،  
 والسبل الن 

لمانيير    • ه من الير لمان وغير لمانية )أو لجنة الحسابات العامة( ورئيس الير لرسائل بشأن لتعزيز االتقاء لجنة الرقابة المالية الير
ي أهمية جهاز قوي ومستقل والتدارس  
 ما يمكن لمجتمع المانحير  القيام به لدعم عمل لجنة الحسابات العامة،  ف 

ي حال إخالل جسيم باالستقاللية، عىل غرار عزل رئيس الجهاز دون اتباع  •
اإلجراءات القانونية  التعبير عن االنشغال ف 

 الواجبة، 

ي تنتقد  •
الفساد وعدم إجراء  وجود االنفتاح و غياب استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتدوين والتغريد بشأن التقارير الن 

ي اإلّبان.  
 الرقابة ف 

ي مساعدة الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة عىل إرساء االستقاللية وصونها :   .26
 وقد ساهم مثل هذا الحوار ف 

ي  SAOالرقابة الحكومي )لمكتب اصل نتيجة للدعم المتو 
ي جورجيا، استطاع مسؤولون سامون من مكتب الرقابة الوطن 

( ف 
يعي كان سيخّل باستقاللية مكتب الرقابة الحكومي )

ة نّص تشر
ّ
ي بتعديل مسود لمان الجورجر (. وبما  SAOالسويدي إقناع الير

ي ج
 عهدة المدقق والمراجع العام كانت تشارف عىل االنتهاء ف 

ّ
ي الجهازين  2017ويلية )يوليو(  أن

، فقد عيرّ مسؤولون سامون ف 
ي عن استعدادهم لتقديم المشورة والدعم للمدقق والمراجع العام الجديد.   

 السويدي واأللماب 

كة لدعم الجهاز   اتيجية مشب   الجهات المانحة مدعّوة إىل إعداد اسب 

، يجب أن يكون الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة قادرا عىل إجراء مراجعته الداخلية الذاتية   .27 من منظور مثاىلي
م إىل الجهات المانحة بتحليل وجيه 

ّ
اتيجية الذاتية والتقد ي مجال الدعم  وإعداد خطته االسي 

د التكاليف الحتياجاته ف 
ّ
ومحد

ي   الواقع غالبا ما يكون مختلفا. فقد ورثت عديد األجهزة واستْبقت أنظمة رقابة و/أو تفتيش ترتكز عىل االمتثال    ،الخارجر
ّ
غير أن

ي تعت
 مفرط، ومختلفة عىل نحو كبير عن أنظمة الرقابة الحديثة القائمة عىل المخاطر والن 

ّ
ن األجهزة الرائدة.  دها اآلمإىل حد

ي وضع غير مري    ح  
ي بيئات يكون فيها دور هيئات الرقابة الخارجية ف 

ي الغالب ف 
 مثل هذه األجهزة تعمل ف 

ّ
عالوة عىل ذلك، فإن

طرية أو اقتصاد سياسي ُينظر فيها إىل النقد  
ُ
ي سياق بيئة ق

كما لو كان خيانة سياسية أو أخالقية، وُينظر فيها إىل الكشف عن  ف 
خب نافذة.    إهدار 

ُ
    المال أو الفساد كما لو كان احتجاجا عىل شخصيات أو ن

ي مثل هذه الحا .28
 الجهات ال، لوف 

ّ
د  األعىل للرقابة  معلومات عن الجهاز نلن تحصل عإىل أمدعّوة مانحة فإن

ّ
وتتأك

اتيجيتها الذاتي قيم عليها تحليلها لبيئة عمل الجهاز، وتستخدم ذلك لوضع اسي 
ُ
ة بشأن ما يمكن ان تقوم به  من صّحتها، وت

ي لتقديم المساعدة، آخذة 
ض عليها.  لكن دون خشية من أن األعىل للرقابة االعتبار الطلبات الواردة عن الجهاز بذلك ف  تعي 

 والجهات المانحة مدعّوة إىل أن تسأل األسئلة الجوهرية التالية : 

ي حاجة إىل المساعدة ؟ – ما هي قدرة الجهاز الحالية  •
 هل الجهاز ف 

ه المساعدة إىل الجهاز أو إىل هيئات أخرى رئيسة )أو الجهتير  بالتوازي( ؟  •
 هل يجب أن توجَّ
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 كيف تتّم إدارة الجهاز ومراقبته ؟ •

 للجهاز تغطية معقولة للهيئات الخاضعة لرقابته ؟   •
ّ
 هل أن

اكات فعالة  •  مع الجهات المعنية الخارجية الرئيسة ؟ هل أقام الجهاز شر

 إن تّم تقديم المساعدة، هل يوجد احتمال معقول للنجاح ؟  •

يك التنمية األفضل لتقديم المساعدة ؟ •  ما هو شر

كاء التنمية أن يعملوا سوّيا لضمان أن يكون الدعم متناسقا ومنّسقا ؟  •  هل بإمكان شر

 مجال ال •
ّ
َ سوى إىل زيادة تكلفة العملية بالنسبة إىل عمل هل أن ي

ل أن ال ُيفض 
ّ
 من شأن التدخ

ّ
مزدحم أكير من اللزوم وأن

 وتخفيض نسق تنمية الجهاز ؟األعىل للرقابة الجهاز 

 عىل الجهاز أن يقوم بإجراء مسح. و  .29
ّ
م إىل الجهاز، فإن

ّ
ك لمجمل الدعم المقد ي وُبغية تيسير فهم مشي 

ز  ينبع  أن ُيير
ي شكل مصفوفة )

م )مبّينا الجهة المانحة واألنشطة المعّينة( وأّي  matrixهذا المسح، ف 
ّ
(، كّل ناحية من نواجي الدعم المقد

ي إطار هذه المراجعة يمتلكان مسحا هدف من أهداف تنمية الجهاز تساهم فيه تلك الناحية.  
والجهازان اللذان تّمت زيارتهما ف 

 
ّ
ي يقيمها مكتب المدقق والمراجع العام ألوغندا، مثال، للدعم مستفيضا ومحد

ورد األنشطة المدعومة من  تثا. فالمصفوفة الن 
اتيجية منبثقة عن خطة الجهاز المؤسسية للسنتير    8قَبل 

وعات منفردة مرفقة بخمسة أهداف اسي  جهات مانحة ومشر
ك2016/ 2015والسنتير   2012/ 2011  الجدول التاىلي مجموعة شر

اتيجيا  . ويبيرّ  ي تدعم هدفا اسي 
اء التنمية واألنشطة الن 

دا. 
ّ
   محد

ي وأثره ُبغية النهوض بالمساءلة و   جودة العمل الرقابر
ي  األمانةتحسير 

 اإلدارة المالية العاّمة والشفافية ف 

Irish Aid   
 رلندية( أليا العونوكالة )

 ورقابة تكنولوجيا المعلومات قضائيةتحسير  جودة التحقيقات ال

GiZ 
 ) ي
ي األلماب 

 )التعاون الفن 
ي مجال رقابة نوع الجنس ورقابة أعمال التشييد )طرق  

إعداد خطوط توجيهية رقابية ف 
اء   وجسور( وتقديم شهادة الخير

Swedish National 
Audit Office 

ي  
)مكتب الرقابة الوطن 

 السويدي(

قة ب "القيمة مقابل المال" من حيث  تعزيز وظيفة مكتب المدقق والمراجع العام 
ّ
المتعل

اتيجية والمنهجية وإنتاج تقارير رقابية ذات جودة عالية، وذلك من خالل مرافقة  االسي 
شادية واإلجراءات الداخلية( وتدريب /   اتيجية واألدلة االسي  ي مجاالت االسي 

اإلدارة )ف 
ات والمقارنة المرجعية )مرافقة الفرق ال ( وصياغة benchmarkingرقابية وتبادل الخير

ي مراجعة سياسة تأكيد الجودة، وإ
عداد  العقود. باإلضافة إىل دعم "قسم تأكيد الجودة" ف 

شادي للرقابة التنظيمية، وإعداد دليل مراقبة الجودة.    دليل اسي 

Office of the Auditor 
General of Norway 

المدقق والمراجع   مكتب
وي    ج   العام للي 

داد، ورقابة  ة بتعزيز رقابة "اتفاقيات تقاسم اإلنتاج"، وتحديدا رقا التكاليف القابلة لالسي 
ي قطاع النفط. 

   "القيمة مقابل المال" والرقابة البيئية ف 

وع    SUGAR’  6‘مشر
وزارة    )الممّول من قَبل

التنمية الدولية بالمملكة  
( واالتحاد  DFIDالمتحدة ) 
 ) ي  األوروبر

ي مجال 
، وإعداد خطوط توجيهية  ال تدقيقالدعم مكتب المدقق والمراجع العام ف  ي

قضاب 
لصياغة التقارير، وتدريب الموظفير  عىل استخدام هذه التوجيهات. ومن المزمع أن يشمل 

  الدعُم 
َ
. الموظفير  ع وتدريَب  اإلشهاد ي

 ىل استخدام أداة التدقيق القضاب 

ن كافة الجهات من تبيرّ  من شأن مسح الدعم  .30
ّ
م عىل هذا النحو أن يمك

ّ
ي قد تُمجَمل المقد

ي  ها  نواجي الدعم الن  عي 
  
ّ
م الدعم  Irish Aidيرلندية )أل ا  العون  وكالةمخاطر تراكب الجهود أو ازدواجيتها. وقد تّم إبالغنا خالل المراجعة أن

ّ
( لم تعد تقد

وع   مشر
ّ
ي وأن

ي مجال التدقيق القضاب 
 .    وكالةأبدى اهتماما باستكمال جهود ال SUGARف 

 
 'تعزيز نظام أوغندا لمكافحة الفساد والنهوض بالمساءلة.'    6
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ي ويوا .31
ي يمتلكها المكتب،    ف 

وعات الن  ي جورجيا وزارة المالية بالمعلومات المتصلة بمسح المشر
مكتب الرقابة الحكومي ف 

وتغطي النواجي المختلفة لدورة رقابة المال العام.  رة المالية العاّمةاإلداوالوزارة تحتفظ بمصفوفة تشمل دعم كافة نواجي 
يبية، والرقابة الداخلية، وهيئة المناقصات  وتتضّمن المصفوفة  نة لوزارة المالية، وإدارة الموارد الض  التوقعات المالية والمير 

لمانية للموازنة والمالية.      العامة، واللجنة الير

مة باإلصالح ومنفتحة بشأن خططها  األعىل للرقابة  أن تكون إدارة الجهاز  وجوب ى  ملب 

ي  األعىل للرقابة يجب أن تحط  مبادرات اإلصالح بدعم تاّم من قَبل قيادة الجهاز  .32
ي أن تأخذ موقع الريادة ف 

ي ينبع 
الن 

اكة مستدامة.  ء لشر ّ ىهي
ُ
 العالقة المتينة ت

ّ
، ذلك أن ام من الجهتير   

 إدارة الدعم وتنسيقه. وثّمة حاجة إىل وجود الي 

ي الحصول عىل إسهامات   .33
 من بلدان مختلفة فتْعلَم )ُمدخالت(ترغب األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أحيانا ف 

ي تعتمدها هذه البلدان وترى أّيا منها يتطابق عىل النحو األمثل مع وضعها. ولي   كان هذا أمرا معقوال  عن ال
نُهج المختلفة الن 

ي 
ه ينبع 

ّ
ا عند تصميم الدعم، فإن

ّ
وعات  رصي    حن يتّم ذلك عىل نحو أجد ي مشر

دا، عوضا عن االنخراط ف 
ّ
وباعتباره هدفا محد

ي ت المانحة المختلفة. ونتنمية متوازية يدعمها عدد من الجها
وعات الدعم المتوازية،  عن  ما ُوجد عديد مشر

ّ
ه كل

ّ
وجب  بهذا أن

وع. أن األعىل للرقابة الجهاز عىل     يكون واضحا بشأن من يفعل ماذا وأهداف كّل مشر

ل بنك التنمية للبلدان األمريكية عن تر 
ّ
ي تّمت عىل نحو جّيد، أشار ممث

ينيداد وتوباغو إىل العنارص  لدى استعراضه نواجي التنسيق الن 
 التالية :    

ي ا رغبة صادقة لدى قيادة الجهاز  •
 (،   ISSAIsلتحسير  واالمتثال للمعايير الدولية لألجهزة )األعىل للرقابة ف 

 والجهة المانحة،  األعىل للرقابة تقاسم مفتوح للمعلومات بير  الجهاز  •

كة بير   •
 إدارة الجهة المانحة وإدارة الجهاز. روح قوّية من الثقة والرؤية المشي 

 

 تنسيق الدعم تّم عىل نحو جّيد لألسباب التالية :  
ّ
ي أن

اب   وترى كّل من الجهات المانحة ووزارة المالية ومكتب الرقابة التي  

 ،  األعىل للرقابة قيادة إصالحية للجهاز  •

ة طويلة،   •
ّ
يك تنمية واحد عمل مع الجهاز لمد اه شر

ّ
ور الرئيس الذي أد

ّ
 الد

ي الشهر عىل األقّل(، لقاءات منتظمة رسمية وغير رسمية ) •
 مّرة ف 

ي أولتها الجهات المانحة إىل تحقيق تماه واسع للغايا  •
 7. تاألهمية الن 

ي 
 األعىل للرقابة الجهازجهة اتصال وحيدة داخل أن تكون هناك  ينبغى

ي أن تكون هناك جهة اتصال وحيدة )دائرة / وحدة( داخل .34
الجهاز لتنسيق وإدارة كافة أشكال الدعم. ويجب أن   ينبع 

ي ما يتعلق بضمان أن يكون  
تكون هذه الدائرة أو الوحدة "جهة االتصال األوىل" مع الجهات المانحة وأن تكون هي الرائدة ف 

اتيجية لتنمية الجهاز.   الدعم متطابقا عىل نحو مناسب مع األهداف االسي 

ي سنة 
ي اإدارة ُبغية والمراجع العام ألوغندا "وحدة تنسيق" ق ، أنشأ مكتب المدق2012ف  وتنسيقه. ولهذه  لدعم الخارجر

كاء التنمية والهادفة إىل تحقيق أهداف مكتب المدقق   وعات التنمية المدعومة من قَبل شر الوحدة اطالع عىل كافة مشر
كائه للتنمية.    فضتأوالمراجع العام. و   فعالية بير  المكتب وشر

 جهة اتصال المانحير  الوحيدة هذه إىل اتصال أكير وأكير

 أقسام مختلفة من الجهاز   .35
ّ
وع  األعىل للرقابة  ثّمة حاجة إىل أن تتوىل وعات )أو عنارص مختلفة داخل المشر إدارة المشر

جه إليه الدعم. و 
ّ
ي أن يذاته(، وذلك وفقا للمجال الذي يت

وع معيرّ   نبع  وع( مدير مشر وع )أو عنض من المشر يكون لكّل مشر
 يقوم باالتصال عىل نحو منتظم مع جهة االتصال المركزية.    

اتيجية للتنمية ة الجهاز االسب 
ّ
ي خط

ى
دة ف

ّ
جه دعم تنمية القدرات إىل االحتياجات المحد

ّ
 يجب أن يت

  كافة الجهات بشأن احتياجات التنمية وأولويات الجهاز ال يمكن تنسيق الدعم ما لم يكن هناك فهم واضح لدى   .36
أهداف  تدفعهما  . وتحديد وإعداد برامج الدعم، سواء تعلقت بتعزيز المنظمة أو تنمية القدرات الفنية، يجب أن  األعىل للرقابة

 
ي مجال دعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )    7

 . OECD ،)2011الممارسات المثىل ف 
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دة ا
ّ
اتيجية محد ة تنمية اسي 

ّ
ي خط

ي  التنمية واألنشطة ذات الصلة، وهي أهداف وأنشطة يجب أن تندرج ف 
آلجال. وهذا سيفض 

 إىل تعريف منّسق للمجاالت المحتاجة إىل الدعم واألنشطة المناسبة عىل النحو األمثل لتحقيق التحسير  المنشود.   

اتيجية للتنمية عىل 'تحليل ضاف لالحتياجات' يقارن األداء الراهن مع الممارسات   .37 يجب أن تقوم الخطة االسي 
 نتوساي(. ومن األمثلة عىل ذلك الدولية المتعاَرفة )كما بّينتها اإل 

ّ
-SAIالتقييم المستند إىل "إطار قياس أداء األجهزة" )أن

Performance Measurement Framework (SAI PMF))،8  ه وكالة التعاون ي الذي قامت بتيسير
ّ ي )الفن 

(، GiZاأللماب 
ة األبعاد. 

ّ
ن من نظرة شاملة ألداء مكتب المدقق والمراجع العام ألوغندا بالنسبة إىل كاف

ّ
ي مك

امتداد لعملية التقييم هذه،  وف 
   ( بما يىلي :  GiZأفاد ممثل وكالة )

، عىل غرار "إطار قياس أداء األجهزة"   ة للدعم ومسح الجهات المانح  SAI-PMF'يمكن المزج بير  نتيجة التقييم التشخيضي
اكب(، ولها قدرة كامنة عىل تحقيق نتائج عالية،    مجاالت دعم مستقبىلي تكون متكاملة )أي خالية من الي 

غية تبيرّ 
الراهن بُ

ي 
دويمكن 'إنجازها وفق الجدول الزمن 

ّ
 '.'    المحد

 الحاجة إىل الدعم   .38
ّ
ن
ّ
ي تّمت استشارتها خالل هذه المراجعة أ

د معظم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الن 
ّ
وأك

 تقوم عىل تقييم احتياجات التنمية :   

ي ) 
ي األلماب 

م من قَبل وكالة التعاون الفن 
ّ
ي المقد

ة من  كتب المدقق والمراجع العام األوغندي، لم( لGiZاستند الدعم الفن  لفي 
ي خطة المنظمة ، 2017إىل مارس )آذار(  2014أفريل )نيسان( 

. ويتطابق  2016 – 2011إىل تطلعات المكتب الواردة ف 

ة من أفريل )نيسان(  اتيجية المنظمة  2019إىل مارس )آذار(  2017الدعم الحاىلي للفي  ي اسي 
  2016مع األهداف الواردة ف 

– 2021   .   

 
ف المدقق  

ّ
مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة لدول الباسيفيك / باساي( والمراجع العام لجزر سليمان "كل

بالقيام بتقييم احتياجات مكتب المدقق والمراجع العام. وتّم تقاسم هذا التقرير مع الجهة المانحة الرئيسة التي استخدمت التقرير 

 New Southنيو ساوث وايلز )بدمة من الدعم )المندرجة في ترتيب توأمة مع مكتب الرقابة في المرحلة القالالستئناس به 
Wales .)  

 
ي ترينيداد وتوباغو، مّول بنك البلدان األمريكية تقييما لقسم المدقق والمراجع العام باعتماد "إطار قياس أداء األجهزة"  

ف 
SAI-PMF اتيجية جديدة  خجمايكا، إىل  بعىل للرقابة المالية والمحاسبة  . وأفض  التقييم، الذي ساعد فيه الجهاز األ طة اسي 

ي   (. إثر 2020 –  2016)
ي مجال المساعدة الفنية لتنفيذ نواجي رئيسية ف 

ذلك، طلب قسم المدقق والمراجع العام دعما ف 
ى ذلك إىل تطابق تاّم بير  احتياجات الجهاز 

ّ
 الدعم من الجهة األعىل للرقابة الخطة الجديدة. وأد

ل الذي سيتلف ّ
ّ
والتدخ

 المانحة.  

ي  عليا للرقابة ال وقد توجد، مع ذلك، حاالت تحتاج فيها األجهزة .39
ي تشهد نزاعات أو الدول الن 

ي الدول الن 
، خاصة ف 

وع الذي   ي أوضاع هشة، إىل مساعدة من الجهات المانحة لتنفيذ هذه الخطوة األوىل. ومن األمثلة عىل ذلك المشر
تعيش ف 

قية. اقامت بدعمه محكمة المحاسبات  ي تيمور الشر
تغالية ف    9لير

بّينه التقييمات المؤسسية والخطط  األعىل للرقابة حتاجه الجهاز ومن المهّم أن يكون الدعم الذي ي .40
ُ
، كما ت

وط المرجعية ) ي الشر
اتيجية للتنمية، منعكسا عىل النحو المناسب ف  وع. ToRاالسي  ي أن يتّم ( للمشر

وع دعم ينبع  فكّل مشر
ز عىل وظائف الجهاز الرئيسة. وعىل الجهات

ّ
ك ي أن يي 

المانحة أن تقاوم إغراءات 'إضافة'  'امتالكه' من قَبل الجهاز وينبع 
ي مكّونات 

ها من تلك الن 
ّ
 ليست من مسؤوليات الجهاز األّولية.  قد تكون وثيقة االرتباط بالمساءلة، غير ان

وع  .41 م من قَبل الجهات المانحة المختلفة إذا خضع تصميم المشر
ّ
ىل نوع من  إباإلمكان تحسير  جودة الدعم المقد

اء مستقلون،  10المراجعة من قَبل النظراء.   ذلك خير
ّ
(. وهذا يكفل IDIبرعاية من "مبادرة اإلنتوساي للتنمية" )ويمكن أو يتوىل

 
ي صلة بقاعدته القانونية 2016تّم إقرار "إطار قياس أداء األجهزة" خالل مؤتمر اإلنتوساي )إنكوساي( لسنة   8 

ر اإلطار تقييما شامال ألداء وظائف الجهاز الرقابية وغير الرقابية ف 
ّ
. ويوف

اب  ط بير  هذه النواجي المختلفة. وبيئته الخارجية، مع تحديد األسباب العميقة ألداء الجهاز وأشكال الي 
ي مجال تنمية قدرات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة'، أوروساي، ماي )أّيار(    9

     . 2014'أمثلة عن الممارسات المثىل ف 
ي مجال دعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، منظمة التعاون   10

 . 2011(، OECDاالقتصادي والتنمية )الممارسات المثىل ف 
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ي أجر  أن يكون الدعم متطابقا مع معايير اإلنتوسا
ه  يَ ي. وخالل االستشارات الن 

ّ
ي إطار هذه المراجعة، تّمت اإلشارة إىل أن

ت ف 
ي صلة مع حسن توقيت حصول األجهزة  

ي أن ُينظر إىل ذلك ف 
عىل تمويل الجهات المانحة. ويرى المستجَوبون  العليا للرقابة  ينبع 

ي تحصيل التمويل 
 التأخير ف 

ّ
ي عديد أن

ل تحديا ف 
ّ
ي الوقت المناسب يمث

 إضافة طبقة أخرى من دعم النظراء من   ف 
ّ
الحاالت وأن

ي طول المسار. 
 شأنها أن تزيد ف 

وع،  العليا للرقابة "، أشار عدد هام من األجهزة 2017"المسح العالمي  نولدى إجابتها ع .42  التصميم الجّيد للمشر
ّ
أن

ي ردود  
الذي يعكس أولويات الجهاز وقدراته بوضوح، هو أحد عوامل النجاح الرئيسة للدعم الداخىلي للجهات المانحة. وجاء ف 

 مطابقة الدعم مع احتياجات الجهاز 
ّ
ي نجاح دعم تنمية  األعىل للرقابة المستجَوبير  أن

هي العامل المنفرد األكير المساهم ف 
.   الق كاء التعاون الدوليير  ي من شر

 درات المتأب ّ

 يجب إضفاء الصبغة الرسمية عىل تقديم الدعم ويجب تقاسم الوثائق الرئيسة 

َم يجب أن  .43
ِّ
خذ االتفاقية شكل   ُينظ

ّ
ي سيتّم تنفيذها. وقد تت

 تبيرّ  بوضوح األنشطة الن 
ٌ
 رسمية

ٌ
تقديَم الدعم اتفاقية

 
ُ
رة تفاهم )ت

ّ
ي مع جهاز آخر( أو شكل من  ستخدم عادة للدعم الثمذك

وع"  أناب  وع )عىل غرار "وثيقة تقييم المشر شكال وثيقة مشر
 .) ويجب أن تورد الوثيقة، عىل أقّل تقدير، أهداف التنمية واألنشطة المزمع تنفيذها وأهداف األداء وترتيبات   للبنك الدوىلي

ي مجال تصمي
ي اإلنجاز واإلبالغ عنه. ولضمان التنسيق ف 

م ف 
ّ
وعاتم الرصد التقد ، يجب تقاسم الوثيقة مع كافة الجهات  مشر

ي محال 
   . اإلدارة المالية العاّمةالمانحة العاملة ف 

م بير  "    كال الطرفير     "، وهي وكالة التنفيذ الكندية، وحكومة كوبا مسؤوليات Global Affairs Canada يورد العقد المير
ي العقد، 

وع.  نواجي التنسيق، فيها تلك المتعلقة ببما ف  ي تخطيطي هيكلة  ومسؤوليات اللجنة المديرة للمشر
ويبيرّ  رسم بياب 

م اإلبالغ واالتصال.   
ّ
زا سل وع مير  حوكمة المشر

أفروساي الناطقة باإلنجليزية خالل   –مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدّول األفريقية  وأفادت   .44

 غة الرسمية على تقديم الدعم : بالممارسات المثلى في مجال تنسيق الدعم تقتضي إضفاء الص  أنّ هذه المراجعة 

ع
ّ
مذّكرة تفاهم  أفروساي الناطقة باإلنجليزية –مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدّول األفريقية  توق

للدعم   دقيقةوهي تبيّن الطبيعة ال .االتفاق بشأن مذّكرة التفاهم منذ البداية مع أحد األعضاء لتنسيق تدّخالت دعم معيّنة. ويتمّ 

 شهرا.  12المزمع تقديمه. وفي العادة، ال تتجاوز فترة مدّكرة التفاهم 

ي أن يجتنب الدعُم 
اكَب وأن يكون متكامال ينبغى م من جهات مانحة مختلفة الب 

ّ
  المقد

م الدعم للجهاز  .45
ّ
يك تنمية يقد  األعىل للرقابة عندما يكون هناك أكير من شر

ُ
اكب   اجتناَب  ، يجب أن تكون األولوية الي 

ما أمكن  ،جبيبير  مختلف أشكال الدعم، وذلك سواء خالل التخطيط أو خالل التنفيذ. و 
ّ
وعاتتكامل اأن ت ، كل وبّينت   . لمشر

ي جمهورية الدومينيك 
    11مراجعة الممارسات ف 

ّ
ق فصال واضحا بير  األنشطة و أن

ّ
وعاتتآزرا بير  ثالثة  الجهاز حق  منفصلة.    مشر

 كانت هناك ثالث وكاالت 
ّ
وعات  تقد ي جمهورية الدومينيك. وكان للمشر

ي نفس الوقت لمحكمة المحاسبات ف 
م الدعم ف 

ات مختلفة و  ز عىل نواجي مختلفة. وبشكل عام،   آجال في 
ّ
وعات ترك انطالق وانتهاء مختلفة. من ناحية أخرى، كانت المشر

ز عىل النوا
ّ
ي يرك

ي / صندوق األمم المتحدة اإلنماب  وع االتحاد األوروبر
وع وكالة كان مشر جي التنظيمية الرئيسة، وكان مشر
جهة أساسا إىل التدريب  USAidاألمريكية ) العون

ّ
شادية ، وكانت مساعدة البنك الدوىلي مت ة منهجية اسي 

ّ
( يدعم إعداد أدل

ي مجال الرقابة. فقد كان
 هناك فصل واضح بير  المجاالت المتلقية للدعم واألنشطة المختلفة.   ف 

وعات وتحقيقه :   ي طلب تآزر بير  المشر
 ونجح الجهاز ف 

•  
َ
ي إنشاء حضور عىل شبكة الويب ت

ي دور أّوىلي ف 
ي / صندوق األمم المتحدة اإلنماب  وع االتحاد األوروبر

وّسع الحقا  كان لمشر
ي إطا

،   ليصبح بوابة معلومات ضافية ف   ر دعم البنك الدوىلي

ي ) •
ي األلماب 

، قامت وكالة التعاون الفن  صل بمشاركة المواطنير 
ّ
ي ما يت

م ( بتيسير دعم النظراء GiZف 
ّ
من قَبل الجهاز  المقد

ي دعمه ماليا بللرقابة  األعىل  
ي ف 
ي / صندوق األمم المتحدة اإلنماب  وع االتحاد األوروبر

ي كولمبيا الذي ساهم مشر
ل  ف 

ّ
التكف

 السفر واإلقامة. تكاليف ب

 
 . 2015تقييم تعاون اإلنتوساي والجهات المانحة، دراسة حالة قُطرية من جمهورية الدومينيك،   11
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نَسَب النتائج    ولدى .46
ُ
كة وتنفيذها، فقد يكون عىل الجهات المانحة قبول أن ال ت وعات المشي  ي تصميم المشر

إسهامها ف 
. فعىل سبيل المثال،  ي

ة إىل إسهامها الذاب  ي يتّم تحقيقها مباشر
 الن 

ّ
ي زامبيا لغرض التكامل بينهما، غير أن

وعير  ف  تّم تصميم مشر
وعير  توّصل  ه لم يحظ تقييما الحقا ألحد المشر

ّ
.  إىل أن ي

  12بالحضور الملموس الكاف 

وعير  لدعم مكتب المدقق والمراجع العام بناء عىل أ ي زامبيا، تّم تصميم مشر
ر جهة مانحة تمويال للمكتب ُبغية  نف 

ّ
توف

 
ُ
ي حير  ت

.  تمكينه من تنفيذ أنشطة معّينة، ف  ي
ة فنية وتساعد المكتب بتقديم دعم للعمل التطبيف  ر جهة مانحة أخرى خير

ّ
وف

ي لزيارة األقال مت الجهة المانحة األوىل تمويال للفريق الرقابر
ّ
ي مجال إجراء رقابة األداء، قد

يم وأيضا  فعىل سبيل المثال، وف 
كة ي مهمة رقابية مشي 

اء للمشاركة ف  رت الجهة المانحة الثانية خير
ّ
ي حير  وف

اء المواضيع، ف  وتقديم تدريب أّوىلي   لتوظيف خير
وعان بتنسيق وثيق خالل مرحلة التخطيط، وتقاَس  ي المشر

اف عليهم. وحط  وع  وتوجيه موظفير  رقابيير  واإلشر ما وثيقة مشر
ي ذاته بُ الطار اإل واحدة و 

 غية تيسير تواصل مبّسط وترتيبات رصد وإبالغ أيش.  زمن 

ي سنة         
وع الثاب   تقييما للمشر

ّ
 المساعدة تّم النظر إليها كما لو كانت 'إضافة / تكملة  2013غير أن

ّ
وع    'أثار انشغاال بأن للمشر

ها تحتاج إىل مزيد اإلبراز. فتّم لذلك اتخاذ قرار بأن ي
ّ
ة اجريَ األّول وأن ي الفي 

 لالحقة من الدعم، ، ف 
ُ
المساعدة بوثيقة   إفراد

وع تفصيلية، مرفقة بإجراءات رصد وإبالغ خاصة بها.    مشر

 بعض   ومن .47
ّ
ي أجريت لغرض هذه المراجعة نقطة تشير إىل أن

ت خالل االستشارات الن  ي أثير
بير  النقاط الن 

ي لنفس الجهاز 
مة للدعم الفن 

ّ
ة جهات مقد

ّ
األعىل للرقابة  السيناريوهات قد تكون فوضوّية. ومن األمثلة عىل ذلك وجود عد
ّيا بمقا

ّ
م دعما فن

ّ
ي نفس المجال حيث تكون جهات أخرى تقد

بحية تسع إىل تحقيقها.  ف  بل فتكون لها بالتاىلي غاية مالية / ر 
ي يضيف للجهاز الذي  

م الدعم نزي  ها مع نفسه بشأن القيمة الن 
ّ
ا أن يكون مقد

ّ
 من المهّم جد

ّ
ي مثل هذه السيناريوهات، فإن

وف 
را أكير منيُ هناك احتمال أن يدعم وما إذا كان  ق  لحق رص 

ّ
الجهة المانحة   قومتكير حكمة هو أن فائدة. ولعّل القرار األأن يحق

      . ا بسحب دعمه

ة للحفاظ عىل استقالليته   ما ارتأت الجهات المانحة تقديم التمويل إىل الجهاز مباشر
ّ
 رب

ف  .48
ّ
م الدعم للجهاز عىلالحّل األمثل يتوق

ّ
 عديد الجهات المانحة تقد

ّ
طري. من ذلك أن

ُ
األعىل للرقابة    السياق الق

مة لتمويل الوزارة. وحيثما كانت الحكومة ووزارة المالية داعمتير  
ّ
ة تمويل مقد

ّ
صالحات الجهاز عىل نحو تاّم  إل كجزء من سل

 ذلك سيكون عىل األرجح 
ّ
، فإن  دون مشاكل ورّبما كان الحلَّ األمثَل.   وتحقيق شفافية ومساءلة حقيقيتير 

ي يكون فيها للجهاز   .49
ي السيناريوهات الن 

ي جهاز قوي  األعىل للرقابة  أّما ف 
استقاللية محدودة وليس للحكومة مصلحة ف 

ي 
ي ماليةإيصال التمويل عير وزارة ال ومستقل، فقد يكون ثّمة مخاطر ف 

ي هذه الحاالت، يجدر بالجهات المانحة أن تنظر ف 
  . وف 

ة. وهذا يتطابق مع بيان مكسيكو )اإلنتوساي  دة إىل  2007 – ترتيبات تقديم التمويل إىل الجهاز مباشر
ّ
( الذي يورد إشارة محد

ي كّل من تقريرْي "جرد الجهاز العالمي للرقابة المالية والمحاسبة  13االستقاللية. 
 
" و"جرد الجهاز العالمي للرقابة  2010وف
ي عديد البلدان.   "، 2014 المالية والمحاسبة

يا ف 
ّ
ل تحد

ّ
 استقاللية الجهاز، ال سيما االستقاللية المالية، ما زالت تمث

ّ
بيرّ  أن

َ
 ت

ي ما يتصل باالستقاللية،  .50
سقة باتجاه الحكومات ف 

ّ
 من المهّم أن ترسل الجهات المانحة رسالة مت

ّ
من ناحية أخرى، فإن

ه رّبما ي 
ّ
ي أن تدعَو الجه  ل إشكاوجد  ذلك أن

 مالّيا وتقومَ إىل  ة  ات المانحف 
ّ
ي ذات الوقت بتوجيه التمويل    أن يكون الجهاز مستقال

ف 
ها من شأنها أن   ّ عىل المدى  إىل الجهاز عير الحكومة. وإذا كانت هناك معّوقات قانونية أو غير  غير عمىلي

تجعل التمويل المباشر
، فباإلمكان آنذاك أن يتّم وضع ترتيبات تشمل، عىل سبيل المثال،  ي أن القصير

وضع إرشاد واضح بشأن التمويل الذي ينبع 
اه الجهاز 

ّ
ل الحكومة  عندها، ستحتاج الجهات المانحة إىل رصد تمويل الجهاز من قيَ  14وترتيبات الحوكمة. األعىل للرقابة يتلق

وري.   
ّ
 لضمان أن ال تنوب معونة التنمية عن التمويل الد

ي   .51
ة" أو "صندوق ائتماب 

ّ
ي ما يسّم "صندوق سل

ة جهات مانحة ف 
ّ
 تجميع التمويالت من عد

ّ
ومن الناحية النظرية، فإن

 السبيل األفضل لتنسيق الدعم. وب  هذه الطريقة، يمكن استخدام تموي
ّ
د الجهات المانحة" ُيعد

ّ
 من عدة جهات متعد

ّ
ل متأت

كة من األ ي لها موازنات صغرى نسبيا مانحة لدعم مجموعة مشي 
هداف أو األنشطة. وهو نموذج ُمغٍر للوكاالت المانحة الن 

 عىل كّل جهة أن 
ّ
تيب أن يعمل عىل نحو فّعال، فإن  لهذا الي 

َ
ريد
ُ
ي قد تكون تسع إىل تقليص تكلفة معامالتها. لكن إذا ما أ

والن 

 
 .2015تقييم تعاون اإلنتوساي والجهات المانحة، دراسة حالة قُطرية من زامبيا،   12
 .13.3، الفقرة 2011الممارسات المثلى في مجال دعم األجهزة،   13
 . 12كما في الهامش رقم   14
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ي اإلنجاز  ىل ترتيبات معيارية  توافق ع
م ف 

ّ
وع، وتقاسم نتائج تحليل المخاطر االئتمانية، وتحويل األموال، ورصد التقد لبدء المشر

دة حيثما  
ّ
، هذا إن حصل أصال. وترتيبات التجميع قد تصبح معق ي الواقع العمىلي

 نادرا ف 
ّ
واإلبالغ بشأنه. وهو أمر ال يحدث إال

 وُ 
ٌ
    حة، جّراء قوانير  وتنظيمات وسياسات تنمية محلية بشأن كيفية استخدام تمويالتها الخاصة. عىل الجهات المان   جدت قيود

ى النظراء  االوكاالت الم ي موقع مناسب لتيسبر الدعم والتقاسم بير
ى

 نحة ومنظمات اإلنتوساي اإلقليمية ف

ي لقاءات وتظاهرات اإلنتوساي  العليا للرقابة تشارك كافة األجهزة  .52
ي هذه المراجعة تقريبا ف 

ي تمت استشارتها ف 
الن 

ي بعض الحاالت، تّم تنظيم دعم النظراء  تاإلقليمية والدولية و 
. وف   معظمها شكال من أشكال دعم النظراء من جهاز إقليمي

تلف ّ
وع أوسع.    هذا من قَبل جهة مانحة باعتباره جزءا من مشر

ي )يّشت وكالة  
ي األلماب 

م من الجهاز  GiZالتعاون الفن 
ّ
ي  األعىل للرقابة  الشيىلي إىل الجهاز  األعىل للرقابة  ( الدعم المقد الكولومنر

' ي
ل الجهاز الشيىلي بتقديم الدعم  ()وهو ما يشار إليه بمصطلح التعاون 'الثالبر

ّ
، وذلك ُبغية إدراج نظام اإلدارة الرقابية. وتكف

ي وكانت هناك زيارات مت
 بادلة بير  الجهازين، إىل جانب مؤتمرات مرئية واستشارة متواصلة.  الفن 

 
  ، ي ي كوسوفو، مهمات رقابة أداء متوازية مع أجهزة أخرى من  ويّش االتحاد األوروبر

وع لدعم مكتب الرقابة ف  كجزء من مشر
 إقليم البلقان. 

 
، تبادال للتجارب مع   ي ي الجورجر

ي مع مكتب الرقابة الوطن 
ي السويدي، كجزء من برنامج دعم ثناب 

ويّش مكتب الرقابة الوطن 
ي مجال تأكيد الجودة.  

 جهازي كّل من التفيا وليتوانيا ف 

ي الدعم بير  النظراء منظمات اإلنتوساي اإلقليمية و"مبادرة اإلنتوساي لل  .53
ي مناسبات أخرى، شارك ف 

 (.  IDIتنمية" )وف 

م
ّ
ول األفريقية  تقد

ّ
ية جملة من   –مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالد أفروساي الناطقة باإلنجلير 

ي مجال تنمية القدرات. ويشمل ذلك دورات تدريبية إقليمية يشارك فيها متدّربون  
أشكال الدعم لفائدة أجهزتها األعضاء ف 

ي مستوى  ليا للرقابة عمن عدة أجهزة 
ومدّربون دوليون ومن األجهزة اإلقليمية. من ناحية أخرى، يتّم تقديم الدعم أيضا ف 

ي مجال التقييم )عىل غرار التقييمات الذاتية لتكنولوجيا المعلومات، والمراجعات 
ي الغالب شكل مساعدة ف 

خذ ف 
ّ
البلد ويت

ي يتّم إجراؤها ثالث مرّ 
ة االستمارات المستقلة لتأكيد الجودة الن 

ّ
ت المنظمة أيضا جملة من أدل

ّ
ي السنة(. وقد أعد

ات ف 
ُهج عير اإلقليم.    

ّ
ساق الن

ّ
ي يمكن تكييفها من قَبل كّل جهاز عضو، وذلك ُبغية ضمان ات

 النموذجية الن 
 

الية )وهي الجهة المانحة الرئيسة  ي إقليم الباسيفيك(  يعقد كّل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسي 
العاملة ف 

طري   مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة لدول الباسيفيك / باساي("و
ُ
ي المستوى الق

لقاءات منتظمة ف 
مة للدعم.  

ّ
ي والمنظمة المقد

ي لقاءات مع الجهاز المعن 
 لضمان تنسيق الدعم. وتشارك مجموعة باساي أيضا ف 

 
( إلجراء تقييم "إطار Cook Islandsوجهاز جزر كوك ) ( IDIاساي مع "مبادرة اإلنتوساي للتنمية" )وعملت مجموعة ب
   .   2016( سنة Solomon Islandsلمكتب المدقق والمراجع العام لجزر سليمان )  SAI-PMFقياس أداء األجهزة"  

 عدد هاّم من األجهزة  .54
ّ
ي  العليا للرقابة وُيَعد

ي إطار هذه المراجعة من بير  األجهزة األكير تقدما ف 
ي تّمت استشارتها ف 

الن 
مت هي نفسها دعما من قَبل النظراء :  

ّ
 إقليمها وسبق أن قد

ي ناميبيا أّول أمير  عاّم لمجموعة
األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدّول   وكان مكتب المدقق والمراجع العام ف 

 في اإلقليم.   ألخرىألجهزة األعضاء الهو ال يزال يواصل تقديم الدعم وأفروساي الناطقة باإلنجليزية  –األفريقية 

 
ي مجال رقابة األد

انيا دعما من قَبل النظراء ف  م مكتب المدقق والمراجع العاّم لتي  
ّ
اء لفائدة اللجنة العامة  ومن جهته، قد
يا.  ي ليبير

    للرقابة ف 

طرية  
ُ
 دراسات الحالة الق
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ي إطار هذه المراجعة، بزيارة جهازْين  .55
نا جهازين من  جراء محادثات معّمقة بشأن كيفية تنسيق الدعم. إل قمنا، ف  واخي 

يا دعم
ّ
ة هامة طيلة  ف من الجهات المانح دد مختل ن ع   ا م    إقليمير  مختلفير  تلق ز دراس ة م في  ير

ُ
ة اللتير     تا الحال ن الزمن. وت

ي ما ي     نستعرضه
 االمت   ىلي كي ما ف 

ّ
ي ه ى مبادئ الممارس  ثال إل ف أن

ا ف 
ّ
ي بّين

ى إىل تقديم ف  ذا التقرير ق  ات الُمثىل الن 
ّ
دعم  عال لل  د أد

  :     

ي جورجيا )
ى
 (SAOمكتب الرقابة الحكومي ف

 نواحي تنسيق الدعم الممتثلة إىل مبادئ الممارسات الُمثىل  

زَ 
ّ
ي إطار سياسة الجوار لالتحاد، المحف

، ف  ي ي جورجيا.  كان االتحاد األوروبر
تيبات تحديث المساءلة ف  وقام المدقق  األّوىلي لي 

ات الهادفة إىل جعل  بة األعىل للرقا( واإلدارة العليا للجهاز 2010والمراجع العام الجديد )الذي تّم تعيينه سنة  ي التغيير
ّ بتبن 

 المكتب )"دائرة المراقبة"، سابقا( منسجما مع معايير اإلنتوساي. 

ي )
ي األلماب 

ْ تنمية، هما وكالة التعاون الفن  يكي
ي السويدي GiZوعمل المكتب عىل نحو وثيق مع شر

( ومكتب الرقابة الوطن 
(SNAOاكة متينة ومستدامة. وسبق يكير   (، وأفض  ذلك إىل شر  استقاللية SAOن ساندا المكتب )أللشر

ّ
( عندما بدا أن

 المكتب معّرضة للتهديد.   

ي البداية '
 كان تقديم الدعم ف 

ّ
 من   قائما عىل العرض'، أي أن

ّ
ي )كال

ي األلماب 
ي  GiZوكالة التعاون الفن 

( ومكتب الرقابة الوطن 
 العملية غدت اآلن 'قائمة عىل الطلب'.  SAO( قد تقّربا إىل المكتب )SNAOالسويدي )

ّ
( وعرضا عليه مساعدتهما، بْيد أن

اتيجية اآلن إىل تقييم مفّصل لالحتياجات )قائم عىل 'تحليل الثغرات'، و ة المكتب االسي 
ّ
تحليل مواطن القّوة 'وتستند خط

ات "إطار قياس أداء  SWOTومكامن الضعف والفرص والمخاطر' ) ي ضوء مؤشر
((. وأفض   SAI-PMF" )جهزةاأل (، وتقييم ف 

.   األعىل للرقابة ذلك إىل قائمة من أنشطة التنمية يحتاج فيها الجهاز  ي  إىل الدعم الماىلي الخارجر

ي تحتفظ بمصفوفة    
" الن  ي اتيجر عم برّمته من قَبل "اإلدارة الحكومية لتحليل الموازنة والتخطيط االسي 

ّ
ويتّم تنسيق الد

(matrix  الدعم المنفردة من قبل )وعات )أو مبادرات وع. وتتّم إدارة مشر   ( مفّصلة لمسح المشر
ّ
رئيس اإلدارة المعنية. ويتوىل

ي السويدي )
( والدعم الموّجه إىل رقابة األداء )الذي  SNAOمدقق ومراجع عام مساعد إدارة العالقة مع مكتب الرقابة الوطن 

ي ال
مه كّل من مكتب الرقابة الوطن 

ّ
ي SNAOسويدي )يقد

ي األلماب 
 ((.    GiZ) "( و"وكالة التعاون الفن 

ي جورجيا )GiZ( و)SNAOودأب كّل من )
زت  SAO( عىل دعم وظائف مختلفة داخل مكتب الرقابة الحكومي ف 

ّ
(، حيث رك

ي )
ي األلماب 

ي حير  ( عىل GiZوكالة التعاون الفن 
لمان، ف  ز مكتب الرقابة   النواجي القانونية واإلدارية لالستقاللية ودعم الير

ّ
رك

ي السويدي )
يكان سوّيا بدعم تطوير رقابة األداء. وتّم تنسيق الدعم عىل  SNAOالوطن  ( عىل الممارسات الرقابية. وقام الشر

ي السويدي يدعمان فرق
ي ومكتب الرقابة الوطن 

ي األلماب 
رقابية مختلفة   ا نحو يجتنب ازدواجية الجهود. فوكالة التعاون الفن 

ُهج رقابة 
ُ
          مختلفة منها تلك 'القائمة عىل النتائج' وتلك 'القائمة عىل المشكالت'. ون

م من قَبل الجهات المانحة األخرى  ت وتمّ  
ّ
ي ووكالة إقامة الدعم المقد ي  العون)البنك الدوىلي واالتحاد األوروبر الخارجر

ي مراعاة ل(( USAidاألمريكية )
م من قبل )ف 

ّ
ي  SNAO( و)GiZلدعم الرئيس المقد

د مكتب الرقابة الحكومي ف 
ّ
(. وقد حد

فاستطاع بذلك أن يستخدم فائض التمويل من البنك   ( متطلبات تنميته واستفاد من الفرص كما سنحت. SAOجورجيا )
ي برنامج  

اخيص. كما مّول البنك الدوىلي رحالت دراسية، منها المشاركة ف  ات تكنولوجيا المعلومات والي  اء تجهير  الدوىلي لشر
 Europeanمحكمة مراجعي الحسابات األوروبية )تدريب داخىلي لدى  ة مكتب المدقق والمراجع العام األمريكي ودورة  زمال

Court of Auditors .)   

ي جورجيا )
ي مجال عملها. فعندما  عليا للرقابة ( عىل طلب الدعم لدى أجهزة SAOودأب مكتب الرقابة الحكومي ف 

راسخة ف 
يير  لم ُيفض 'نداء 

ّ
ي إىل أّي متنافسير  جد وع توأمة داخل االتحاد األوروبر

حات' األّول لتنفيذ مشر وع  المقي  ، تّم إطالق المشر
ي  
ي الذي جلب الجهاز البولوب 

ي  بتيسير عرض من قَبل الجهاز األلماب 
ي األلماب 

من جديد وقام الفريق الُمِقيم لوكالة التعاون الفن 
يكا له وع الت   . شر دت عىل  وأودّعمت استمارة مشر

ّ
ي تورد األنشطة التفصيلية( وظائَف تكميلية، وإن كانت مختلفة، وأك

مة )الن 
 الدعم من قَبل  

ي كانت تتلف ّ
 رقابة األداء، الن 

ّ
اكب واالزدواجية(. من ذلك أن مكتب الرقابة  نحو رصي    ح الحاجة إىل اجتناب الي 

ي السويدي )
   ، تّم استثناؤها تحديدا.  ( SNAOالوطن 

وع التوأمة من خالل تجميع الموارد. وساعد   وتّمت  ي ومشر
ي األلماب 

اكب المحدود بير  دعم وكالة التعاون الفن  إدارة بعض الي 
 من فريق الوكالة )

ّ
 كال

ّ
ْ الدعم أن ي ي التنسيق بير  برنامجر

ي )GiZف  ( كانا ملحقيرْ   RTA( ومستشار التوأمة المقيم لالتحاد األوروبر
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وعات األخرى. من ناحية أخرى، فقد  (. وأنتج مستشار SAOبالجهاز ) ية فصلية تفّش ما تقوم به المشر التوأمة المقيم نشر
    . ي وع التابع لالتحاد األوروبر

اف وثيق من قبل مدير المشر تيب محّل إشر  كان الي 

، حصل  انتهاء    عند  ي وع التوأمة التابع لالتحاد األوروبر
ي جورجيا )  مكتبمشر

عىل مساعدة فنية من   (SAOالرقابة الحكومي ف 
، وذلك   ي .    بفضلقَيل االتحاد األوروبر ي ي من االتحاد األوروبر

ح طلب تمويل إضاف  تحّركه الشي    ع إلعداد مذكرة مفاهيمية ومقي 

ي )
ي األلماب 

وعات سابق لدى وكالة التعاون الفن  ح، كما  ( لمساعدته عىل إعGiZوقام المكتب بتوظيف منسق مشر داد مقي 

ح. و  وع المقي  ي بشأن تغطية المشر ، وافق المكتب عىل إدماج عنض  بتفاوض مع االتحاد األوروبر ي طلب من االتحاد األوروبر
 تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد.     يهدف إىل 

نت    ومن بير     
ّ
ي مك

ي جورجيا )النواجي الحاسمة الن 
 الجهاز ( من الحصول عىل الدعم  SAOمكتب الرقابة الحكومي ف 

ّ
هو أن

اتيجية    ا كان يعرف بالتحديد ماذا يريد وأيّ األعىل للرقابة   د الحاجة إىل اسي 
ّ
من الجهات المانحة قد تكون مهتّمة. فبعد أن حد

ي جورجيا هي مشاركة المواطنير  
 أحد أهداف التنمية للبنك ف 

ّ
   . اتصال عاّم، تقّرب الجهاز إىل البنك الدوىلي بما أن

ي جورجيا )
ي حوار السياسات المتعلقة بSAOلم يشارك مكتب الرقابة الحكومي ف 

 اإلدارة المالية العاّمة( عىل نحو نشيط ف 
 وزارة المالية أنشأت "مجلس 

ّ
ي المستوى القطري. غير أن

". ويضّم المجلس إدارات من وزارة المالية  اإلدارة المالية العاّمةف 
ها من الهيئات  ي جورجيا ) اإلدارة المالية العاّمةالمعنية بوغير

(، وهيئة الصفقات SAO، عىل غرار مكتب الرقابة الحكومي ف 
لمانية للموازنة والمالية. ويحض  أشغال المجلس الجهات المانحة أيضا.  ائب، واللجنة الير م كّل العامة، وإدارة الض 

ّ
وتقد

ي إنجاز اسي  
م ف 

ّ
    اتيجيتها وخطط عملها السنوية.   جهة معنية تقارير فصلية بشأن التقد

اف وزارة المالية. وخالل االجتماع تعْ اإلدارة المالية العاّمةيعقد "مجلس   ي السنة بإشر
ض الجهات المانحة  ر  " اجتماعاته مّرة ف 

ي جورجيا فرصة  
ي تعمل معها. ويمنح هذا المنتدى مكتب الرقابة الحكومي ف 

طرية والجهات المعنية الن 
ُ
خططها الق

 المجلس آلية فعالة لتبادل التجارب وتنسيق الدعم. ال 
ّ
ي مجال التنمية. وُيَعد

   ستعراض منجزاته وبيان احتياجاته الراهنة ف 
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ي أوغندا )
ى
 ( OAGمكتب المدقق والمراجع العام ف

 نواحي تنسيق الدعم الممتثلة إىل مبادئ الممارسات الُمثىل  

نامج الثالث   اإلدارة المالية العاّمةيجري حوار السياسات بير  الحكومة والجهات المانحة والتنسيق بشأن     ي نطاق "الير
ف 

ل برنامج الحكومة  FINMAP IIIلإلدارة المالية والمساءلة" )
ّ
 دارة المالية العاّمةاإل إلصالح    2018  –  2014( الذي يمث

ّ
َعد
ُ
. وت

.  PEMCOM"لجنة إدارة اإلنفاق العام" ) ي
( منتدى التنسيق الرئيس بمشاركة الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدب 

ي إطار اتفاقيات ثنائية مع ( FINMAP)خارج إطار ويحض  اجتماعات اللجنة عدد من الجهات المانحة 
ي تعمل ف 

مكتب  الن 
ه ال يحض  كافة  األعىل للرقابة (. وُيدرج الجهاز األعىل للرقابة الجهاز ع العام )المدقق والمراج

ّ
تيبات، غير أن

ي هذه الي 
ف 

 (، بل ُيدع الجهاز إىل الحضور إذا تضّمن جدول األعمال مناقشة مسائل ذات صلة بالجهاز.  PEMCOMاجتماعات )

كاء التنمية".  ي إطار "المجموعة المحلية لشر
ي الجهات المانحة ف 

ي الشهر وتوّجه  وتلتف 
ي مّرة ف 

ي تلتف 
وتضّم المجموعة، الن 

ي  
ي كافة القطاعات، رؤساء البعثات الديبلوماسية األجنبية ووكاالت العون. من ناحية أخرى، تلتف 

أنشطة الجهات المانحة ف 
    . خزانةالمجوعة عىل نحو فصىلي )أي مّرة كّل ثالثة أشهر( مع األمير  العام الدائم لوزارة المالية وأمير  ال

ي عىل 
ي الماص 

ي مجال المنارصة ُبغية النهوض بالجهاز )ودأبت الجهات المانحة ف 
ي OAGتنسيق جهودها ف 

( وتعزيزه. فف 
لمان عىل "قانون  2008سنة  ي مصادقة الير

 كبير ف 
ّ
، عىل سبيل المثال، ساهم 'الّصوت القوّي' للجهات المانحة إىل حد

" الذي منح الجهاز  ي
 العمل المنّسق للجهات المانحة والقيادة  لرقابة األعىل لالرقابة الوطن 

ّ
استقاللية معّززة. وهكذا، فإن

ي موقع منظمة رئيسة ضمن منظومة البلد 
 .   إلدارة المالية العاّمةلالقوية داخل الجهاز ساعدا عىل إحالل الجهاز ف 

ي سنة  
ي وتنسيقه.   ( "وحدة األعىل للرقابة  ، أنشأ مكتب المدقق والمراجع العام )الجهاز 2012وف  تنسيق" إلدارة الدعم الخارجر

نت  
ّ
كاء التنمية أيضا. ومك ي تدعم الجهاز، وهي نظرة يتّم تقاسمها مع شر

وعات التنمية الن  وللوحدة نظرة شاملة لكافة مشر
 
ُ
  جهة

ُ
 فعالية بير  الجهاز هذه للجهات المانحة  االتصال الوحيدة

ايد وأكير كائه للتنمية.  األعىل للرقابة من اتصال مي   وشر
 من مخاطر تراكب الدعم وازدواجيته. ويشارك رئيس  

ّ
كائه للتنمية للحد ويّشت عىل الجهاز القيام بدور نشيط تجاه شر

ي هذه المسارات، و 
اتيجية للجهاز، ف  ن من  الوحدة، الذي له نظرة شاملة عن المسارات االسي 

ّ
هو ما يّش اتصاال فعاال ومك

ه ُينظر إىل الجهاز 
ّ
، فإن ي ي المستوى العملياتنر

اتيجية. وف  وعات التنمية مع األهداف االسي  باعتباره  األعىل للرقابة    تناسق مشر
 
ّ
ّ  للجهات المانحة نظرة شاملة لما يمنفتحا وشفافا ومستعد    من يقوم بماذا. جري ا لتقاسم المعلومات، بما ُيهنر

ي للجهاز    اتيجر ي مجال الدعم من عمليات التخطيط االسي 
 تحديد المجاالت ذات األولوية ف 

ة  األعىل للرقابة ويتأب ّ
ّ
. فخط

ز الرئيس ألنشطة تنمية القدرات. وتّم إعداد الخطة وفقا للتقييمات التشخيصية  2021 –  2016المنظمة 
ّ
هي المحف

  لمجموعة( ICBF( و"إطار تطوير القدرات المؤسسية" )SAI PMFاألجهزة" )ياس أداء قالمتعاَرفة دوليا.، عىل غرار "إطار 

م ذلك في مساعدة الجهاز  هأفروساي الناطقة باإلنجليزية. وسا  –األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدّول األفريقية  

(OAG على تحديد عدّة مجاالت جديدة في حاجة إلى التعزيز. من ناحية أخرى، سعى الجهاز )لى تحصيل  األعلى للرقابة إ

من قبَل الجهات المعنية المختلفة )من برلمان وهيئات خاضعة للرقابة ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني(. )ُمدخالت(  إسهامات  

   مع احتياجاته األكبر.وهكذا تأّكد الجهاز من أّن الدعم متناسق 

يات تنسيق الدعم 
ّ
 تحد

ة المجّمعة خالل هذه المراجعة، بتحديد  .56
ّ
يات عاشتها الجهات المانحة واألجهزة العليا  قمنا، بناء عىل األدل

ّ
ة تحد

ّ
عد

م تو 
ّ
، بتفسير هذه التحديات ونقد ي ما يىلي

ي مجال إدارة الدعم وتنسيقه. ونقوم، ف 
صيات تهدف  للرقابة المالية والمحاسبة ف 

 إىل تغيير السلوكات ُبغية تجاوزها. 

 ل منارصة التغيبر المؤسسي )عىل غرار استقاللية الجهاز(بعدم اتفاق الجهات المانحة بشأن س

ك حول أفضل   15بّينت دراسات الحالة .57  الجهات المانحة غالبا ما تكون غير قادرة عىل االتفاق بشأن موقف مشي 
ّ
أن

بال ما  المتعلقة بنيالسبل لمنارصة تعزيز الوضع المؤسسي للجهاز األعىل للرقابة لدى الحكومات. وقد أوردت دراسة الحالة 
 يىلي :   

 
 . 2015تقييم تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة،   15
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َبُع 
ْ
خدمة المدنية وتخضع موازنة المكتب إىل قرار وزارة المالية.  قطاع ال موظفو مكتب المدقق والمراجع العام لنيبال َيت

، فلم تكن هناك ال استقاللية إدارية  لة بشأن مدى  و ال وبالتاىلي
ّ
 اآلراء مختلفة لدى الجهات المانحة المتدخ

ّ
مالية. غير أن

ي إطار الحوار حول السياسات، وذلك 
ي ني ألالتشديد عىل مسائل االستقاللية هذه ف 

 الوضع ف 
ّ
ا لألوضاع  ن

ّ
بال مماثل جد

 
ّ
ي بلدان آسيا األخرى. وترى بعض الجهات المانحة أن

ي الواقع النشاط العمىلي   القائمة ف 
ل ف 

ّ
القيود عىل االستقاللية ال تعط

ي هذه المرحلة. 
 للجهاز وتنمية المنظمة ف 

 وأوردت دراسة الحالة المتعلقة ببوركينا فاسو ما يىلي :    .58

مة للدعم وهي  
ّ
ي بوركينا فاسو قضية بالغة األهمية بالنسبة إىل الجهات المانحة المقد

ل استقاللية محكمة المحاسبات ف 
ّ
تمث

 للجهات المانحة آراء مختلفة 
ّ
ي فيها إثارة   بشأنمطروحة عىل أجندة الحوار بشأن السياسات. غير أن

ي ينبع 
المنتديات الن 

 الجهات المانحة التشديد عليها.    هذه المسألة وإىل أّي مدى يجب عىل

ي تعمل فيها الجهات المانحة،  .59
طرية المختلفة الن 

ُ
فقد يكون رّبما من غير المرغوب  إذا أخذنا باالعتبار السياقات الق

وطا باستقالليإلدارة المالية العاّمةالسعي إىل جعل دعم الجهاز األعىل للرقابة، أو الدعم الموّجه إىل إصالح أشمل ل ة أكير  ، مشر
 'روافع' متنّوعة بإمكان الجهات المانحة استخدامها :  للجهاز. ومع ذلك، فثّمة 

 إدراج خطوات 'مرحلية' تراكمية باتجاه استقاللية أكير للجهاز األعىل للرقابة ضمن إطار األداء لتوفير دعم الموازنة،   يمكن •

م دعما فنيا لمبادرات معّينة ذات صلة باالستقاللية )منها، عىل سبيل المثال، صياغة قانون   •
ّ
يمكن للجهات المانحة أن تقد

 جديد للرقابة(،  

(  SAI-PMFنحة أن تستخدم نتائج التقييمات المستقلة، عىل غرار تقييم "إطار قياس أداء األجهزة" )يمكن للجهات الما •
، (PEFAتقييم "اإلنفاق العام والمساءلة المالية" )أو   ، ُبغية إبراز الحاجة إىل التغيير

ي البلدان المانحة إثارة مسألة استقاللية الجهاز األعىل للرقابة خالل لقاءات غير رسمية مع     •
يمكن للمسؤولير  السامير  ف 

 . ي
لمان والمجتمع المدب   الحكومة والير

ك بشأن األوليات لتحقيق استقاللية أكير ومتابعة ذلك مع   التوصية : الجهات المانحة مدعّوة إىل إرساء موقف مشي 
ي صلب عملية الدعم )منها، عىل سبيل المثال،  الحكو 

ي إطار الحوار بشأن السياسات وبإدراج مبادرات االستقاللية ف 
مة ف 

 صياغة قانون جديد للرقابة(.  

 توافقه  ضمان تكامل الدعم و 

ي تقييم التعاون سنة   .60
ي تّم استعراضها ف 

 صورة متباينة بشأن التكامل :   2015بّينت دراسات الحالة الن 

ه ال توجد نظرة عامة كاملة عن كافة أنشطة تنمية  •
ّ
وعات وأن اكب بير  المشر  هناك شيئا من الي 

ّ
ي بوركينا فاسو، بدا أن

فف 
 القدرات الممّولة من قَبل الجهات المانحة المختلفة. 

ي نيبال، افتقرت معظم الجهات المانحة إىل  •
 جهات  وف 

ّ
وعات األخرى، من ذلك عىل سبيل المثال أن رؤية دقيقة للمشر
م من قَبل جهاز آخر.  

ّ
ي مقد

د المانحير  لم تكن عىل دراية جّيدة بدعم ثناب 
ّ
ي متعد

ي صندوق ائتماب 
 مانحة مساهمة ف 

وعات من قَبل الجهات المان .61 م يجب أن يعكس تنفيذ المشر
ّ
حة قدرة الجهاز األعىل للرقابة عىل استيعاب الدعم المقد

ي  
َ دورة الرقابة. وهذا يعن  م مسؤوليات الجهاز الجارية للرقابة عىل الحسابات الحكومية. فتقديم الدعم يجب أن يراعي وأن يحي 

 توقيت الدعم ي
ّ
ي  أن

اء الذين ُيستجلبون لتقديمه.  ، عوضا عن رغبات الاألعىل للرقابة  إىل احتياجات الجهاز   يبستجيأن  نبع  خير
ي تنظيم دروس تدريب وتقديمها إذا كان موظفو الجهاز 

ة عمل  األعىل للرقابة من ذلك، عىل سبيل المثال، أن ال فائدة ف  ي في 
ف 

 تحول دون مشاركتهم.   

م
ّ
اتيجية تنمية قدرات معّينة، أحدث حجم التدريب المقد بيل إعداد اسي 

ُ
ي جمهورية الدومينيك، وق

وعير    ف  من قَبل مشر
ي الرقابة من حيث قدرتهم عىل إجراء أعمالهم الرقابية المعتادة. وطلب الجهاز األعىل للرقابة  منفصلير  ضغطا عىل 

موظف 
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م من قَبل إحدى  أتخطيطا أفضل ألنشطة التدريب. من ناحية أخرى، رأى عدد من الجهات المعنية 
ّ
 التدريب المقد

ّ
ن

وع آخر. تز الجهات المانحة رّبما أمكن  ي مشر
      16امنه عل نحو أفضل مع التوجيهات المنهجية المندرجة ف 

اء الفنيير  الذين يتّم إيفادهم لتقديم الدعم أن ُيراعوا النهج الذي يعتمده الجهاز األعىل للرقابة،   .62 يجب عىل الخير
ي هذا الّصدد، أوردت  

. وف  ي بلدهم األصىلي
األجهزة العليا للرقابة المالية العامة   مجموعةخاّصة إذا لم يكن مماثال لما هو معتَمد ف 

أفروساي الناطقة باإلنجليزية بعض الحاالت التي لم يعتمد فيها الخبراء منهجية المجموعة. وإذا   –ة والمحاسبة بالدّول األفريقي

لضمان اتساق اإلقليم، تبيّنّا مدى أهمية نهج إقليمي منّسق في ( مراجع حسابات 11000علمنا أنّه يوجد أكثر من أحد عشر ألف )

 جهود تنمية القدرات. 

 الدعم، وجب عىل كّل جهة مانحة جديدة العمل مع الجهاز والجهة   :  التوصية
حيثما كان الجهاز األعىل للرقابة يتلف ّ

 المانحة الموجودة لضمان ما يىلي :    

ي الزما وأن ال يحّمل الجهاز عبئا أكير من اللزوم،    أن •
 يكون الدعم اإلضاف 

ي عىل نواح مختلفة •
ز الدعم اإلضاف 

ّ
ك  وأن يتّم 'إفراُده' عن الدعم الجاري تقديُمه،      أن يي 

  أن يتّم وضع ترتيبات التصال منتظم بير  الجهات المانحة المختلفة.  •

 
  :  التوصية   

ّ
 توقيت الدعم لتنمية القدرات ال يتداخل مع تنفيذ األنشطة الرقابية وأن

ّ
د أن

ّ
عىل الجهات المانحة أن تتأك

هج المعتَمدة من قَبل الجهاز 
ّ
اء الزائرون تتطابق مع الن ي يوصي بها الخير

ُهج الفنية الن 
ّ
 الدعم.  األعىل للرقابة الن

 الذي يتلف ّ

 ضمان أن ُ
ُ

 الجهاز األعىل للرقابة  لجهات المانحة متطلباِت تمويل ا تطابق دورات

م إىل الجهاز األعىل للرقابة كشفت هذه المراجعة عن عديد الحاالت  .63
ّ
ي الدعم المقد

ي شهدت اضطرابا ف 
جّراء  الن 

يتعطل   القواعد المتصلة بتمويل الجهات المانحة وافتقار هذه القواعد إىل المرونة )انظر األمثلة أدناه(. من ناحية أخرى، قد 
   تنسيق الدعم عندما ال يكون الجهاز عارفا بالدورات التمويلية للوكاالت المانحة المختلفة.   

وع وبداية  ي التمويل بير  نهاية إحدى مراحل مشر
ي فجوة ف 

فض 
ُ
ي إجراءات المصادقة  قد ت

مرحلة موالية، جّراء تأخير ف 
  . اء مختلفير  يات لجهة مانحة معّينة، إىل تراجع زخم الدعم وإدراج خير

 والمشي 

ي موضع آخر، فينجم  
دة، وقد يعود ذلك إىل إلغاء أنشطة ف 

ّ
ة زمنية محد را خالل في 

ّ
ي بعض األحيان، يصبح التمويل متوف

وف 
ّ  الزمعن ذلك 'تشي    ع لإلنفاق'. ويط ي الحير

ي رح استخدام التمويل ف 
ي الحصول   ن 

الُمتاح صعوبات خاّصة إذا كان األمر يقتض 
يات.   عىل المصادقات وتنظيم عملية المشي 

د من قَبلهم هم أنفسهم، 
ّ
ام بأجل تقديم العروض المحد ي االلي  

ي إحدى الحاالت، أخفق موظفو البلد المانح ف 
مّما نتج  وف 

ر 
ّ
د
ُ
وع ق وع لم يتسّن تحقيقها  800000ت بحواىلي ثمانمائة ألف )عنه خسارة للمشر  مخرجات المشر

ّ
( أورو. وانجّر عن ذلك أن

م الخدمة والجهاز األعىل للرقابة.   
ّ
ر بالعالقة بير  مقد  عىل النحو األكمل، عالوة عىل إلحاق الض 

 
للتمويل ونقلة سلسة من   اتصاال حيثما تعّهدت جهات مانحة بدعم جهاز أعىل للرقابة، وجب عليها أن تكفل  :  التوصية   

 مرحلة دعم إىل األخرى.  

   واإلبالغ بشأنها  تناسق ترتيبات مراجعة الجهات المانحة   

 عىل الجهات المانحة أن تكون لها ترتيبات بينّية )أي  .64
ّ
ي للمساءلة وأن

 لكّل جهة مانحة نظامها الذاب 
ّ
يجب اإلقرار بأن

 من األعباء غير  
ّ
تيبات ُبغية الحد بير  البلدان( للرصد واإلبالغ. ومع ذلك، فثّمة حاجة إىل مزيد بذل الجهد لمجانسة هذه الي 

.  الالزمة والتكاليف اإلضافية لل  ّ ي
 معامالت الملقاة عىل عاتق الجهاز األعىل للرقابة المعن 

 المكتب 
ّ
ي تعقيب مكتب المدقق والمراجع العام ألوغندا، خالل زيارتنا، أن

وجد نفسه يتعامل مع عديد أطر اإلبالغ  وجاء ف 
 
ّ
 . ا طويال وقتذلك يستغرق  المختلفة، وأن

 
 . 2015تقييم تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة، دراسة حالة قُطرية لجمهورية الدومينيك،   16
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دت   .65
ّ
على   أفروساي الناطقة باإلنجليزية  –األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدّول األفريقية    مجموعةشد

 فوائد إطار مشترك لإلبالغ : 

 أداة ذات فائدة. 
ّ
ل دون شك

ّ
ك، يورد عىل نحو مفّصل توقعات اإلبالغ ومتطلباته، أن يمث  من شأن إطار إبالغ مشي 

ّ
   ''إن

ي أجرينا :   موقف لدى عديد المستجوَ ونجد صدى لهذا ال  .66
ي إطار المسوح الن 

 بير  ف 

، بالتنسيق مع البعثات الخارجية، والتعويل عىل المهمات   كيرْ 
باإلمكان تحسير  اإلبالغ من خالل اعتماد نسق وتوقيت مشي 

كة.     الرقابية المشي 

ي بن ي .67
كاء أن يعملوا بها سوّيا والن   الشر

ّ
ي يود

ي تخصيص الوقت الالزم لتوضيح الطريقة الن 
، يقتضيع  ها عملهم الجماعي

وقراطي ع  كة تخفف العبء البير اعات.   نوكيف يمكنهم وضع أنظمة مشي  األجهزة العليا للرقابة، وكيفية اتخاذ القرار وإدارة الي  
وطواضح ل   وتعريف    رصد    يجب االتفاق بشأن أطر    ، من ناحية أخرى اتيجيات متفق بشأنها لمعالجة   شر النجاح، إىل جانب اسي 

         العجز عن تحقيق األهداف. 

حيل إىل مخرجات ُينجزها    اإلدارة المالية العاّمةوحيثما اعتمدت جهتان مانحتان أو أكير أهدافا لنتيجة برامجها لدعم   .68
ُ
ت

ه يجب أن تك
ّ
ات األداء الجهاز األعىل للرقابة، فإن سقة مع كّم األهداف. ون مؤشر

ّ
   مت

كيرْ   : عىل الجهات المانحة أن تبحث عن فرص لتناسق ترتيبات اإلبالغ، وذلك باعتماد  التوصية ي مشي 
إطار وجدول زمن 

كة. لإلبالغ، إىل جانب   التكليف بمهمات رقابية وتقييمات مخاطر مشي 

ى عن األجهزة العليا للرقابة  ة كافيتير ى معرفة وخبر طريير
ُ
ي الجهة المانحة الق

 ضمان أن يكون لموظقى

طريير  المكلفير  بقطاع  .69
ُ
ي الجهة المانحة الق

  اإلدارة المالية العاّمةغالبا ما ال يكون لموظف 
ٌ
ضافية  والمساءلة معرفة

 
ٌ
وىلي ال   بالموضوع أو تجربة

ُ
من بالقطاعات المختلفة ومجموعات المهارات.    األولوية إىل معرفة  هات المانحة المختلفة  جفيه. وت

ي  
طري لجهة مانحة معّينة قد يكون بمقدوره االستفادة من خدمات ُمقيم متخّصص ف 

ُ
 المكتب الق

ّ
ذلك، عىل سبيل المثال، أن

 المسؤولية عن اإلدارة المالية العاّمة
ّ
ي حير  أن

وكل إىل   اإلدارة المالية العاّمة، ف 
ُ
طري لجهة مانحة أخرى قد ت

ُ
للمكتب الق

ي مجال ذي عالقة )عىل غرار االقتصاد(. 
  متخّصص ف 

ي تنسيق الدعم بأشكال مختلفة، منها  :   .70
ة ف  ر نقص الخير

ّ
 ويمكن أن يؤث

ي   •
ي عديد األحيان، أهدافا وأنشطة ال تندرج ف 

وط المرجعية لتقديم الدعم لألجهزة العليا للرقابة المالية، ف  أن تتضّمن الشر
ي دائرة عمل الجهاز )كمكافحة الفساد، مثال(،   

 العادة ف 

لية األجهزة العليا للرقابة  رّبما غير عارفير  عىل نحو كاف بمعايير اإلنتوساي المتصلة باستقالأن يكون موظفو الجهة المانحة   •
 المالية،  

مة بدال من جودة العمل   •
ّ
كير  عىل كّم التقارير المقد

سقة وتنحو إىل الي 
ّ
ات رصد األداء واألهداف رّبما غير مت أن تكون مؤشر

 المنَجز.  

ي التقرير  .71
 تنفيذ مبادئ الممارسات الُمثىل الواردة ف 

ّ
، فإن ة متخّصصتيرْ  ي من  فضال عن امتالك معرفة وخير

قد يقتض 
   . ّ ي

ي البلد المعن 
 الجهات المانحة تعزيز قدراتها اإلدارية ف 

ي قطاع :  التوصية
مة للدعم ف 

ّ
طري   اإلدارة المالية العاّمةعىل الجهات المانحة المقد

ُ
ي مكتبها الق

ضمان أن يكون لموظف 

لمانية معرفة كافية بدور الهيئات الرئيسة، وتحديدا الجهاز األعىل للرقابة وهيئة   .   الرقابة الير

 

رتا إحاطة للجهات المانحة واألجهزة العليا للرقابة
ّ
 مذك
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ي هذا   .72
دنا ف 

ّ
ي حد

ي الصفحات التالية إىل مبادئ الممارسات الُمثىل الن 
رتا اإلحاطة اللتير  نستعرضهما ف 

ّ
تستند مذك

  
ي تتلف ّ

م الدعم واألجهزة العليا للرقابة الن 
ّ
ي تقد

التقرير. والغرض هو تقديم بيان موجز للممارسات الُمثىل للجهات المانحة الن 
عم.       

ّ
 الد

 

رة اإلحاطة 
ّ
 : ممارسات ُمثىل للجهات المانحة  1رقم مذك

ي المستوى 
ى
ي الحوار بشأن السياسات ف

ى
اك جهاز البلد ف طريالمساعدة عىل ضمان إشر

ُ
 الق

عن  بقطاع    لمعظم
ُ
 المعونة اإلنمائية مجموعة عمل أو لجنة ت

ي تتلف ّ
( تضّم موظفير   PFM)  اإلدارة المالية العاّمةالبلدان الن 

لير  عن 
ّ
ائب وإدارة الصفقات العامة( وممث ها من الهيئات المعنّية )عىل غرار إدارة الض  ي البلد وغير

سامير  من وزارة المالية ف 
ر هذه 

ّ
. وتوف المجموعة أو اللجنة فضاء للحوار بشأن السياسات ُيعن  بإصالح اإلدارة المالية. وجهاز البلد   مجتمع المانحير 

 الجهاز األعىل للرقابة منظمة  
ّ
للرقابة المالية والمحاسبة مسؤول عن النهوض بالمساءلة وعن رقابة حسابات الحكومة. وُيَعد

ي معمارية  
ي البلد. وعىل   اإلدارة المالية العاّمةهامة ف 

طري  حالجهات المان   ف 
ُ
ي الحوار الق

اك الجهاز األعىل للرقابة ف  ة منارصة إشر
   . اإلدارة المالية العاّمةوالقطاعي بشأن إصالح 

 

عنى بالرقابة )أو المساءلة( 
ُ
غية إنشاء مجموعة عمل ت

ُ
 العمل مع جهاز البلد للرقابة العامة ب

ّ  ِبنية   من التنّبؤات ا  اإلدارة المالية العاّمةتتمير
ّ
نة إىل اإلبالغ  باالتساع الكبير لنطاقها، فهو يمتد يبية والتخطيط والمير  لض 

عن  بقطاع  
ُ
ي من االهتمام ضمن مجموعة عمل ت

اإلدارة المالية  الماىلي والمساءلة. وقد ال يحط  الجهاز األعىل للرقابة بما يكف 
 رئاستها و   العاّمة

ّ
ي البلد. وعىل الجهات المانحة أن تعمل مع الجهاز   الحضوَر الغالَب فيها مسؤولونيتوىل

من وزارة المالية ف 
كير  عىل الهيكلة المؤسسية للجهاز 

لمان ُبغية إنشاء مجموعة عمل للرقابة )أو المساءلة( للي  األعىل للرقابة وأبرز أعضاء الير
ه الفنية وترقية األعىل للرقابة  لمانية والّرفع من مستواها.  ومعايير        صورة لجنة الرقابة الير

 

طري و 
ُ
ي من الوقت لفهم السياق الق

 للبلد  قتصاد السياسي االتخصيص ما يكقى
ه من   يعمل كّل جهاز أعىل  ّ ي سياق اجتماعي وسياسي فريد. ويجب أن تفهم الجهات المانحة هذا السياق، بما يمير

للرقابة ف 
األعىل    مسائل ثقافية واقتصاد سياسي وممارسات /  تقاليد محلية. وعىل الجهات المانحة، عند نظرها إىل استقاللية الجهاز 

زات الللرقابة
ّ
ّ  السياسي لإلصالح ومحف ر الحير

ّ
.  ، أن تقد مة لشفافية  ومساءلة  معّززتيرْ   تغيير والقوى الداعمة والمقاو 

 
 لقاءات منتظمة مع الجهات المعنية الرئيسة  

عىل الجهات المانحة القيام بتواصل منتظم مع الجهات المعنية الرئيسة ُبغية فهم النظرة إىل الجهاز األعىل للرقابة  
ك  لمان لالرتقاء بواستكشاف سبل العمل المشي  استقاللية الجهاز ومهنّيته. ويمكن إقامة اللقاءات مع الحكومة والير

ي وعالم األعمال ومهنة المحاس
 بة وهيئات مكافحة الفساد.  والمجتمع المدب 

 

ي الحوار بشأن السياسات مع الحكومة 
ى
 مساعدة الجهاز األعىل للرقابة ف

م الدعم     
ّ
ي تقد

ي معايير معّززة لإلدارة المالية  لجهاز األعىل للرقابة لللجهات المانحة الن 
ي إبراز مساهمة الجهاز ف 

دور ف 
ي منارصة استقاللية  كاملة  للجهاز. وتحتّل هذه الجهات موقعا فريدا للتواصل مع الشخصيات السامية 

والمساءلة وف 
ي ووسائل اإلعالم لالرتقاء بصورة الجه

لمانية وقادة مجتمع األعمال والمجتمع المدب  از األعىل للرقابة. ويمكن  الحكومية والير
( و"إطار قياس  PEFAأن يستند الحوار إىل نتائج التقييمات المستقلة، عىل غرار تقييم "اإلنفاق العام والمساءلة المالية" )

 (.    SAI-PMFأداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" )

 
كة لدعم الجهاز األعىل  اتيجية مشب   للرقابةإعداد اسب 

اتيجيتها الذاتية بشأن  طري وموقع الجهاز األعىل للرقابة لصياغة اسي 
ُ
عىل الجهات المانحة أن تستند إىل فهمها للسياق الق

ي هذا الصدد قدرات الجهاز الحالية : هل يحتاج الجهاز إىل  
ما يمكن لها فعله لتقديم المساعدة. ومن المسائل الجوهرية ف 
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ي بمقدور الجهاز استيعاُبها، وهل تحتاج منظمات أخرى إىل الدعم أيضا، ومالمساعدة وما هو حجم ال 
هي   ا مساعدة الن 

ي الوضع األمثل لتقديم الدعم ؟   
ي هي ف 

 الجهة المانحة الن 

 
ي 
ى
دة ف

ّ
اتيجية لتنمية  ضمان أن يتّم توجيه دعم تنمية القدرات إىل االحتياجات المحد الخطة االسب 

 وثيقة مماثلة(  الجهاز األعىل للرقابة )أو 
ي أن ينبثق تحديد برامج الدعم  

ثّمة حاجة إىل فهم واضح لدى كافة الجهات الحتياجات الجهاز التنموية وأولياته. وينبع 
ي  
قت بتعزيز المنظمة أو تنمية قدراتها الفنية، عن األهداف التنموية واألنشطة المتصلة بها الواردة ف 

ّ
وتصميمها، سواء تعل
اتي دة اآلجال.    خطة تنمية اسي 

ّ
 جية محد

 
 الحرص عىل إضفاء الصبغة الرسمية عىل ترتيبات تقديم الدعم وتقاسم الوثائق الرئيسة 

د 
ّ
ي اتفاقية رسمية تحد

ي أن يندرج تقديم الدعم ف 
ي سيتّم تنفيذها  ينبع 

ي سيتّم إنجازها واألنشطة الن 
بوضوح المخرجات الن 
ستخدم 

ُ
رة تفاهم )ت

ّ
خذ مثل هذه االتفاقية شكل مذك

ّ
( أو غالبا لتحقيق ذلك. وقد تت ي

خذ لتقديم دعم ثناب 
ّ
شكال آخر قد تت

وعات ي تصميم المشر
وع. ولضمان التنسيق ف  رة أو المن قبيل وثيقة مشر

ّ
ي تقاسم المذك

وثيقة مع كافة الجهات المانحة  ، ينبع 
ي مجال 

    . اإلدارة المالية العاّمةالعاملة ف 

 

م إىل الجهاز األعىل للرقابة متكامال وأن ال يكون هناك تراكب   
ّ
 ضمان أن يكون الدعم المقد

م الدعَم  
ّ
ُ أاألعىل للرقابة للجهاز  حيثما يقد اكب بير  أشكال الدعم   كير ي إيالء األولوية الجتناب الي 

من جهة واحدة، ينبع 
وعات الدعم. وعىل الجهات المانحة   ي أن تتكامل مشر

المختلفة، سواء كان ذلك خالل مرحلة التخطيط أو التنفيذ. وهذا يعن 
باع أجندتها الخاصة. أن 

ّ
 تجتنب ات

 
كة )أو متكاملة( للمراج   عة واإلبالغ  وضع ترتيبات وآجال مشب 

وع واإلبالغ بشأنها   االمتثال إىل متطلبات حسابات المشر
ّ
َ أن ب  ومهّمات التقييم يمكن أن عىل الجهات المانحة أن تعي

ّ
ت تي 

المعونة، يتعيرّ  عىل الجهات المانحة أن عنها تكاليف معامالت هامة بالنسبة إىل الجهاز. ووفقا للتعّهدات المتصلة بفعالية  
كيرْ  وتكليف بمهمات رقابية وتقييمات للمخاطر  ناسق ترتيبات إبالغ باعتماد إطار و تبحث عن فرص ت

ي مشي 
جدول زمن 

كة   . مشي 

 
ة لتعزيز مبدأ االستقالليةتحويل التمويل إىل الجهاز األ    عىل للرقابة مباشر

ي 
ة. وإذا كان نقص االستقاللية يحول    ينبع  ر الدعم إىل الجهاز األعىل للرقابة مباشر

ّ
عىل الجهات المانحة، حيثما أمكن، أن توف

وطا بتحويله إىل الجهاز  ي عىل الجهات المانحة أن تجعل الدعم مشر
دون ذلك ولزم تحويل التمويل إىل وزارة المالية، ينبع 

ة، مع رصد تمويل الجهاز من قب  .  ل الحكومة لضمان أن ال تنوب المعونة اإلنمائية عن التمويل المنتظم مباشر
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رة اإلحاطة رقم 
ّ
  المالية والمحاسبة لألجهزة العليا للرقابة : ممارسات ُمثىل  2مذك

عنى بالرقابة )أو المساءلة( 
ُ
 إنشاء مجموعة عمل ت

ي من االهتمام ضمن مجموعة عمل 
ي الغالب، ال يحط  الجهاز األعىل للرقابة بما يكف 

عن  بقف 
ُ
 اإلدارة المالية العاّمةطاع ت

ي البلد. وعىل الجها
 رئاستها والحضوَر الغالَب فيها مسؤولون من وزارة المالية ف 

ّ
ت عمل مع الجهايأن ز األعىل للرقابة يتوىل

لم المانحة كير  عىل الهيكلة المؤسسية للجهاز األعىل  وأبرز أعضاء الير
ان ُبغية إنشاء مجموعة عمل للرقابة )أو المساءلة( للي 

ه الفنية وترقية  لمانية والّرفع من مستواها.  للرقابة ومعايير        صورة لجنة الرقابة الير

 

ى    اتيجيير
كاء التنمية االسب  ي أو شر اتيجر يك التنمية االسب  ة ووطيدة مع شر

ّ
 تطوير عالقة قوي

ي أن يكون 
 الجهاز األعىل للرقابة ينبع 

ّ
َعد
ُ
ي ريادة عملية تحديد صنف الدعم الذي يحتاجه وأّي من الجهات المانحة ت

ي  ف 
ف 

ي هذا المجال، الموقع 
اما قوّيا األنسب لتقديمه. وف   الي  

ّ
من قَبل المدقق والمراجع العام )أو رئيس الجهاز( واإلدارة العليا    فإن

 . صاَل للجهاز أمر أساسي
ّ
 ات
ّ
ي تطوير عالقة مستدامة من ناحية أخرى، فإن

الدعم مسألة ال غن  عنها. وتوجد مزايا هاّمة ف 
 بمرور الزمن مع جهة مانحة رائدة. 

 
اف عىل تقديم الدعم   ضمان  أن تكون هناك جهة اتصال وحيدة لإلشر

ي أن تكون هناك جهة اتصال وحيدة )دائرة / وحدة( داخل الجهاز األعىل للرقابة لتنسيق وإدارة كافة أشكال الدعم.  
ينبع 

كاء التنمية وأن تكون هي الرائدة ل ويجب أن تكون هذه الدائرة أو الوحدة "جهة االتصال األوىل"  ي ما يتعلق بضمان أن شر
ف 

اتيجية لتنمية الجهاز.   يكون الدعم متطابقا عىل نحو مناسب مع األهداف االسي 

 

ثة تستند إليها أنشطة الدعم 
ّ
اتيجية محد  الحفاظ عىل خطة تنمية اسب 

الممارسات الدولية المتعاَرفة  يجب أن يقوم الجهاز األعىل للرقابة بإجراء 'تحليل ضاف لالحتياجات' يقارن األداء الراهن مع  
 SAI-Performance Measurement Framework (SAIباعتماد أداة تقييم )عىل غرار "إطار قياس أداء األجهزة" )

PMF إىل تعريف منّسق للمجاالت َ ي
المحتاجة إىل الدعم واألنشطة المناسبة أكير  ((. ومن شأن نتائج هذا التقييم أن تفض 

ها لتحقيق التحسير  المنشود.   من غير

 
وعات الدعم   الحفاظ عىل مسح ضاف لمشر

 كبير إذا تهّيأ للجهات المانحة فهُم مجموع  ا 
ّ
ا( للجهاز يمكن أن يتيّش تنسيق الدعم إىل حد م )ماضيا وحارص 

ّ
لدعم المقد

مة  
ّ
ز الجهات المانحة المقد وعات ُيير ث للمشر

ّ
األعىل للرقابة. وباإلمكان تحقيق ذلك إذا احتفظ الجهاز بمسح ضاف وُمحد

 
ّ
ابط مع أهداف الجهاز التنموية. الدعم  للدعم واألهداف واألنشطة وكيف أن     مي 

 

 ترتيبات تقديم الدعم وتقاسم الوثائق الرئيسةالرسمية عىل الصبغة ضمان إضفاء 
ي أن 

 ينبع 
ِّ
نظ
ُ
د ت

ّ
 تحد

ٌ
 رسمية

ٌ
ي سيتّم تنفيذها   َم تقديَم الدعم اتفاقية

ي سيتّم إنجازها واألنشطة الن 
بوضوح المخرجات الن 

خذ شكال آخر 
ّ
( أو قد تت ي

ستخدم غالبا لتقديم دعم ثناب 
ُ
رة تفاهم )ت

ّ
خذ مثل هذه االتفاقية شكل مذك

ّ
لتحقيق ذلك. وقد تت

وع.    من قبيل وثيقة مشر
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 : منهجية المراجعة  1الملحق رقم 

 النشاط  التفصيىلي  الوصف
 راجعنا الوثائق التالية : 

• ‘Good Practices in Supporting Supreme Audit Institutions’, 
OECD (2011)    ي مجال دعم األجهزة العليا للرقابة المالية

'الممارسات الُمثىل ف 
 (2011والمحاسبة'، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

• Global SAI Stocktaking Report, IDI, (2014)   تقرير التقييم العالمي
 ( 2014للجهاز األعىل للرقابة، مبادرة اإلنتوساي للتنمية )

• Synthesis of Evaluations of SAI Capacity Development 
Programs, INTOSAI-Donor Cooperation (2014)   ص تقييمات

ّ
ملخ

ي مجال تنمية القدرات، تعاون اإلنتوساي مع  
برامج األجهزة العليا للرقابة ف 

 (  2014الجهات المانحة )

• Good Practice Examples in the Capacity Building of Supreme 
Audit Institutions, EUROSAI (2014)   ي

أمثلة عن الممارسات الُمثىل ف 
 (2014تنمية قدرات األجهزة العليا للرقابة، أوروساي )

• Evaluation of the INTOSAI-Donor Cooperation (2015)    تقييم
 ( 2015تعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة )

•  ‘Making SAIs Count: Suggestions for DFID Country Offices’, 
UK National Audit Office (2015).  ' ُحتسباألجهزة العليا للرقابة    جعل

ُ
  ت

ي  
طرية لوزارة التنمية الدولية'، المكتب الوطن 

ُ
مة إىل المكاتب الق

ّ
حات مقد : مقي 

ي المملكة المتحدة )
 (  2015لمراجعة الحسابات ف 

مراجعة وثائق لتبيرّ  الممارسات 
ي مجال تنسيق 

الدعم الُمثىل ف 
 وتحدياته 

مجيرْ   ثير  ُمير
َ
ي  تّم إجراء هذه المقابالت عىل هامش حد

، هما الدورة التدريبية الن 
ي بريتوريا  

ول  أقامتها ف 
ّ
مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالد

ية حول "إطار قياس أداء األجهزة" ) –األفريقية  -SAIأفروساي الناطقة باإلنجلير 
PMF  ي فيينا. وتّم اختيار األجهزة العليا

(، و"ملتف  األمم المتحدة / اإلنتوساي" ف 
  
للرقابة من بير  الحضور وإخطارها بذلك مسبقا. وكانت األجهزة المنتقاة إّما تتلف ّ

ده قاعدة  
ّ
ت الدعم خالل السنتير  الماضيتير  )وفق ما تؤك

ّ
الدعم راهنا أو هي تلق

ي مجال تنمية القدرات(. IDIمية" )بيانات "مبادرة اإلنتوساي للتن
  ( ف 

 
ّ
أجهزة عليا   10مة مع مقابالت منظ

ي البلدان النامية
 للرقابة ف 

مة. وكما هو الشأن بالنسبة إىل 
ّ
تّم اختيار البلدان عقب إجراء المقابالت المنظ

ت الدعم خالل   إّما المقابالت، كانت األجهزة المنتقاة 
ّ
 الدعم راهنا أو هي تلق

تتلف ّ
. وتّم اختيار األجهزة من كافة أقاليم اإلنتوساي السبعة.   السنتير  الماضيتير 

ي استبيان موّجه ألجهزة عليا للرقابة 
  ف 

 البلدان النامية 

ي تنتهجها األجهزة العليا للرقابة  
تّم اختيار الجهازين ُبغية إبراز الممارسات الُمثىل الن 

دا عير الزمن من قَبل جهات مانحة مختلفة.  ا
ّ
 دعما متعد

ي تتلف ّ
 لن 

من زيارات ميدانية لجهازين من بلدين  
 البلدان النامية 

وي    ج  جرينا  أ مة )هي فرنسا والي 
ّ
تشاورا مع ثالثة أجهزة عليا للرقابة من البلدان المتقد

ة  ي مجال تنمية القدر  راسخةوهولندا( لها مسير
ي تقديم الدعم ف 

ات، إضافة إىل ف 
ي للرقابة بالمملكة المتحدة.   

 مدير التنمية الدولية السابق لدى المكتب الوطن 

 
ّ
ي مي استبيان لمقد

  –  الدعم الثناب 
 أجهزة أخرى 

ه  طري )قامت بتيسير
ُ
ي المستوى الق

تواصلنا مع تسع جهات مانحة عىل نحو منفرد ف 
جهات اتصال لدى "تعاون اإلنتوساي" مع المقّرات الرسمية للجهات المانحة( وتّم  
ي البلدان  

ي تقوم بدعم نشيط لألجهزة العليا للرقابة ف 
كير  عىل الجهات المانحة الن 

الي 
 المشمولة بهذه المراجعة.     

م الدعم 
ّ
استبيان لجهات مانحة تقد

 ألجهزة عليا للرقابة

مت مساعدة فنية     
ّ
كات خدمات من القطاع الخاص قد ة شر

ّ
أجرينا تشاورا مع عد

ي مجال تنمية القدرات. 
وعات أجهزة عليا للرقابة ف   لمشر

مي خدمات من القطاع 
ّ
استبيان لمقد

 الخاص
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ول  أجرينا تشاورا مع 
ّ
مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالد

ية  –األفريقية   مجموعة األجهزة العليا  ( و AFROSAI-E)  أفروساي الناطقة باإلنجلير 
ول األفريقية 

ّ
بالفرنسية  أفروساي الناطقة –للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالد

(CREFIAF ومجموعة األجهزة العليا )  للرقابة المالية العامة والمحاسبة بدول
( باعتبارها هيئات إقليمية أو دون إقليمية لإلنتوساي منخرطة PASAIالباسيفيك )

ي مجال تنمية القدرات.  
ي تقديم الدعم ف 

 ف 

 استبيان لهيئات إقليمية لإلنتوساي

ي إجابته
مة من قبل أجهزة عليا للرقابة ف 

ّ
ا عن  قمنا بفحص تحليل المعلومات المقد

ي مجال تنمية القدرات. 
 أسئلة تتعلق بفعالية التنسيق والدعم ف 

ي إطار 
مراجعة معلومات مجّمعة ف 

 " 2017"المسح العالمي  

 
 

 

 


