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نبذة عن حزمة وسائل اتصال تعاون مانحي االنتوساي
معلومات عامة
يكمن الغرض من حزمة وسائل االتصال في تيسير التواصل وزيادة الوعي بالتعاون بالنسبة ألعضاء اللجنة التوجيهية ( .)SCويعتبر
هؤالء األعضاء "وكالء التغيير" في استراتيجية وسائل االتصال الخاصة بالتعاون  ,18-2016كما يشكلون راب ً
طا مه ًما باألشخاص الذين
يعملون على تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة في المنظمات المانحة وفي األجهزة العليا للرقابة ،لكنهم غير مشتركين مباشرة ً في اللجنة
التوجيهية .ولتحقيق أهداف مذكرة تفاهم مانحي االنتوساي ،من الضروري أال تصل المعلومات عن الممارسات الجيدة لتنمية قدرات
الجهاز األعلى للرقابة إلى هؤالء الذي يشاركون بفاعلية في اجتماعات اللجنة التوجيهية فحسب ،بل لهؤالء المشتركين في أنشطة تنمية
القدرات على المستوى القطري كذلك.
أهداف وسائل االتصال الخاصة بالتعاون هي:
مواصلة تقديم الدعم للتعاون:
 .1زيادة الوعي بقيمة التعاون باعتباره شراكة استراتيجية بين االنتوساي ومجتمعات المانحين لصالح تنمية األجهزة العليا للرقابة
 .2زيادة الوعي بعمل التعاون ومساهمته في النتائج والنجاحات في تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة
 .3زيادة الوعي بمساهمة التعاون في تنمية المنافع العامة العالمية لتعزيز األجهزة العليا للرقابة
التأثير على تغير السلوكيات لضمان تحقيق أهداف مذكرة تفاهم مانحي االنتوساي:
 .4تأييد بناء القدرات المعززة لألجهزة العليا للرقابة
 .5ترويج مبادئ الدعم بقيادة الجهاز األعلى للرقابة ،ومواءمة الدعم بعيدًا عن الخطط االستراتيجية للجهاز األعلى للرقابة وتنسيق
الدعم المقدم على المستوى القطري ،واإلقليمي ،والعالمي

محتويات حزمة وسائل االتصال
تتكون حزمة وسائل االتصال من المواد التي تم تشجيع أعضاء اللجنة التوجيهية على استخدامها عند التعامل مع الموظفين  /المؤسسات
المعنية ضمن شبكاتهم ،فضالً عن األطراف ذات العالقة الخارجية .وتتوفر الحزمة باللغات اإلنجليزية ،والعربية ،والفرنسية ،واإلسبانية.
كما تتوفر على الموقع اإللكتروني للتعاونwww.idi.no/intosai-donor-cooperation :
تحتوي الحزمة على:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدد من قصص نجاح تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة
نشرة إعالنية بالمعلومات األساسية عن التعاون
نشرة إعالنية عن الدعوة العالمية لتقديم المقترحات
ورقة بالرسائل األساسية عن التعاون ونتائجه
عرض تقديمي موحد عن أهداف التعاون ،ونتائجه ،وأنشطته
عرض تقديمي عن أهمية األجهزة العليا للرقابة من أجل الحوكمة الرشيدة ،والمساءلة ،والشفافية

يمكن إعداد مواد إضافية عن موضوعات محددة في المستقبل.

العمل سويًا لدعم األجهزة العليا للرقابة في الدول النامية
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استخدام حزمة وسائل االتصال
يُشجع أعضاء اللجنة التوجيهية على استخدام حزمة وسائل االتصال لتعريف الجمهور المعني بالتعاون ،وال سيما الموظفين داخل
مؤسساتهم ،أو تعريف األجهزة العليا للرقابة األعضاء ،في حالة أقاليم االنتوساي ولجانها .وتتضمن أمثلة أنشطة وسائل االتصال هذه:





توزيع نشرات إعالنية في الفعاليات ذات الصلة
مشاركة المواد ،على سبيل المثال قصص النجاح في المواقع اإللكترونية  /النشرات اإلخبارية  /المجالت  /وسائل التواصل
االجتماعي
تقديم العروض التقديمية
مشاركة المواد عبر رسائل البريد اإللكتروني مع الموظفين الذين يعملون على تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة

وضعت الرسائل األساسية للمساعدة في زيادة استيعاب القيمة المضافة للتعاون وكيف يختلف عن االنتوساي والهيئات األخرى ،ولتيسير
التواصل المستمر من جانب أعضاء اللجنة التوجيهية.
عند مشاركة قصص النجاح مع الجمهور المعني ،نشجعكم على استخدام نسخ الـ  pdfذات التصميم /الصيغة المطورة ،والتأكد من ذكر
رابط تعاون مانحي االنتوساي لزيادة الوعي بالتعاون.
تعبر األمانة العامة عن عميق امتنانها إلطالعها على استخدام حزمة وسائل االتصال ،من أجل تمكين مراقبة عمل وسائل االتصال .عالوة ً
على ذلك ،في حالة رغبتكم في تقديم المحتويات التي تختلف جوهريًا عن مواد العرض التقديمي الموحد أو نقلها ،نشجعكم على التشاور
مع األمانة العامة قبل القيام بذلك .والهدف من ذلك هو ضمان إرسال التعاون رسالة متناسقة لمختلف جمهوره.

بيانات االتصال ومعلومات إضافية
تتوفر مزيد من المعلومات عن التعاون وعمل وسائل االتصال على .www.idi.no/intosai-donor-cooperation
يمكنك التواصل مع األمانة العامة على intosai.donor.secretariat@idi.no
يرجى متابعة صفحتنا على لينكدإن لتبقى متصالً.
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