الشرررةاارررر اايجررر رررةا ررر ررر ررر رررر بااايااان
االنتوساي والجهات المانح

يُنشر مزيد من المعلومات حول الدعوة العاالامايا
لتقديم عروض المشاريع على الموقع اإللكتروني
 www.idi.noتااحاات قساام الااتااعاااون بااياان
االنتوساي والجهات المانح  /الادعاوة الاعاالامايا
لتقديم عروض المشاريع.
Youtube #gcpmatch
تتولى أمان تعاون االنتوساي مع الجهات الماناحا
إدارة الدعوة العالمي لتقاديام عاروض الاماشاارياع
وتنظيمها ضمن مبادرة تانامايا االناتاوسااي .و اي
حال وجود أي استفسارات ،يُرجى الاتاوا ال ماع
األمان عبر البريد اإللكتروني:
intosai.donor.secretariat@idi.no

هدفامش ةكا نحو تعزياز الاماساا لا
واإلدارة الاامااالاايا الااعاااما والشاافااا اايا
والحوكم الرشيدة مان الا ل تاعازياز
األجهزة العليا للرقاب
المن دىاالعرللرمر لاتاعازياز سايااساات
أ حاب الم لح وأولوياتهم لالاعامال
مع األجهزة العليا للرقاب
ال رثير رة ا رلرل االجرلر ك لازياادة دعام
اإلستراتيجيات الاتاي تاقاودلاا الادول،
والمقدم بطريق منظم ومنسق

ديسمبر 6102

إ ررلدإاإقررلداالررد إاالعللم رررا
ل قررد عا ررة ماالمررشلة لعررلعا
7102

نهجا د دا للامةحل نا
تقديم دعم مستهدف ومكثف لجماياع األجاهازة
العليا للرقاب بالدول النامي من أجل مسااعادة
األجهزة العليا للرقاب األكثر تحديًا

الد إاالعللم رال قد عا ة ماالمشلة ا
لعلعا7102

تساعد الادعوة العالميا لتقاديم عاروض الماشاريع األجهازة
العليا للرقاب بالدول النامي  ،مما يؤدي إلى تطويار قدراتهاا
وأدائها.
إ لدإاإقلد الدعوة العالمي لتقديم عاروض الماشاريع فر
 7102بااشك أل أكااثر قااوة باتبااا الاادرو المااستفادة ماان
الاادعوات العالميااا المقامااا ااي عااامي  6100و،6102
وستتبع الدعوة نه ًجا على مرحلتين.
تمثااال منه رررل شرررلملا مثلماااا كانااات اااي
السنوات السابق ؛ حيث قبول العروض مان جمياع األجهازة
العلياااا للرقاباااا  ،وليئاااات االنتوسااااي وأقاليمااااه إلطاااا ق
المبادرات التي تستفيد منها األجهزة العليا للرقاب ي الدول
النامي .
عبارة عنانهجامج هدف جديد يقادم مزياد
ماان الررد عاالمايررفالم م ررراصر ةإامررن األ هررزإاالعل ررلا
للةملترااألكثر حد ل،ا التي تعمل جالدة على تطوير برامج
تنمي القدرات اإلستراتيجي  ،الا ً األ هزإاالعل رلاللةملتررا
ف االت ئل االهشرا الم صلة ر.
إداةإا معل المتقدمين تمثال عاام ُ مه ًماا بالناسب لمفاليام
النجاح ،وقد ح ل حوالي  %01من المتقدمين على بعض
الادعم اي وقات ساابق .وعلاى الار م مان نجااح مبااادرات
تنميا القاادرات اإلسااتراتيجي  ،إال أنااه لاام تُاادعم مااشروعات
البني التحتي الكبيرة دع ًما جيادًا .يتام طارح صرح فرا ملئر ا
ال هرررل االملنحررررا للعامااا حياااث توضااال تركااايز الدولااا
وأولوياااات الجهاااات المانحااا المالتلفااا  ،مماااا يُمكااان مااان
اسااتهداف المنهجيااات ااي وقاات مبكاار .وينبغااي للمتقدمياان
إدراك تحول تركيز الجهات المانح با ورة متزايادة نحاو
الد لامنخفضراالدخل  ،على الار م مان أناه ال يازال عادد
قلياال ماان الجهااات المانحا واألجهاازة العليااا للرقابا مهتما
باادعم األجهاازة العليااا للرقاب ا ااي الاادول ذات الاادالل ااوق
المتوسط.

االنتوساي بنك التنمي األ ريقي بنك التنمي انسيوي أستراليا

النمسا

ملاال د داف االمةحلرااأل لل؟

مل رام ددإ:ا يمكن تقديم عاروض الاماشاارياع
ي أي وقت بدالً من األطار الازمانايا الاماحاددة،
وبذلك تستطيع األجهزة العليا للرقاب التطبيق عند
االستعداد ي الوقت الامانااساب ماع دورة اإلدارة
بها.
اإلستراتيجي الالا

اخ ر ررتررلةا ا ر دإ ا ارريررة ام ر إ ا فررقررل الررلررمررتررلد ا
األجلج ر:ا تستمر مراجع عاروض الاماشاارياع
و قًا للمبادئ األساسي  ،ولكن سيتم عرضهاا انن
على الجهاات الامااناحا باماجارد االلاتازام باتالاك
المبادئ ،ويتضمن ذلك :المبادئ التي ضعهلاال هلزااأل للاللرةمرلتررا
وليست الجهات المانح ومرتبط تللخرقرر اايجر رةا ر ر ر رر لالاجاهااز
األعلى للرقاب  ،منجقرا منظمرابفضل الدعم القائم لتجنب االلتاباا
والتداالل.

المةحلرااليلن ر:انهجا د د
اخ لةاالد ل  :يتم وضع قائم أولي مستاهاد ا تاحاتاوي
ً
جهازا من األجهزة األعلى للرقاابا األكاثار
على 61-01
تحديًا ي العالم استنادًا إلى المعايير المتفق عليها ،على سبيل المثال؛
األجهزة العليا للرقاب ي الدول منخفضراالدخل والم نف بأنها د لا
هشرا م ضةةإامناالصةا رل وتاحاتاوي عالاى أناظاما مجرلللررا
ضع فر ومدركات عالي لرلرفرجرلد ودعام ماحادود لالاجاهااز األعالاى
للرقاب  .وستجري مجموع الاجاهاات الامااناحا باالامارحالا الاثاانايا
االالتيار النهائي بالتشاور مع االنتاوسااي عالاى الار ام مان اماتاناا
االنتوساي عن المشارك ي قرارات التمويل .عز ز ا مرلنرر ا رعرل نا
االن جليام اال هل االملنحرال نظ رع االرد ر إ االرعرللرمر رر الر رقرد رعا
يما يتعلق ت ج ة االر ر اصرل
ة ماالمشلة ا مةامت هل.االا
بين الممولين ومقدمي الدعم لألجهزة العليا للرقاب الالاضع للتحادي
ضمن المرحل الثاني ومراقب المتقدمين والممولين باناتاظاام وتاقاديام
الم حظات لهم.

بلجيكا كندا المفوضي األوروبي رنسا التحالف العالمي للقاحات والتح ين بنك التنمي للبلدان األمريكي ال ندوق الدولي للتنمي الزراعي
منظم التعاون االقت ادي والتنمي السويد سويسرا ال ندوق العالمي المملك المتحدة الواليات المتحدة األمريكي البنك الدولي

قد عاالد ع ا رلرل امرداة اد ةإا
ايداةإاايج ةا رر الرلر رهرلزا
األ للاللةملتر.ا بدال من تقاديام
عااروض الاامااشاااريااع ،تااتاالااقااى
األجهزة العليا للرقاب بالمرحل
الثاني مز داامناالد عاالمايف ،حسبما يلزم ،من ال ل تقييم
االحتياجات والتالطيط اإلستراتيجي حتى ت ميم الماشاارياع
وتنفيذلا وتقييمها .وسيكون الدعما للاالمرجر ر ى االرقرقرةي
بشكل أساسي ،على الر م من تقديم المبادرات ،مثال تاقايايام
االحتياجات ودعم التالطيط اإلستاراتاياجاي لاماجاماوعا مان
األجهزة العليا للرقاب الالاضع للتحدي.
نهج االشرةاارر :ا ياتاعايان
وجود شةاارل اقر رلررا
الررمرردى بااياان الااجااهاااز
األعلى للرقابا والاجاها
الاامااانااح ا والااماامااولااياان
انالرين ومقدمي الادعام
الالاضع للتحدي لتيسير
التغيير المستدام ي األجهزة العليا للرقاب .
الد عاالم تلدلات نااألمةان :اعترا ًا باألدوار المميازة الاتاي
تلعبها األجهزة الاعالاياا لالارقاابا وتاتافاهاماهاا
يرلا من األجهزة ،وتشكيال دعام األقاران
دع ًما مستق ً وذا م داقي داالل االنتوساي،
ستؤكد الادعاوة الاعاالامايا لاتاقاديام عاروض
المشاريع (الاا ا اي الامارحالا الاثاانايا
ب ورة أكبر على استالدام األجهزة العليا للرقاابا ولايائاات
االنتوساي ب فتها مقدم للدعام .وساتاساهال اد ر إ اتر رلنرل ا
القدةا ذلك ي مطلع  6102من أجل تحديد مقدماي دعام
االنتوساي المؤللين ونو الدعم الذي يمكنهم تقديمه.

ندوق النقد الدولي إيرلندا البنك اإلس مي للتنمي

لولندا النرويج

