
لمحة عن اإلنجازات

ية تنسيق الدعم اإلقليمي لتنمية مهارات الرقابة في الدول الجزر•

الصغيرة النامية

ة في سد فجوة المساءلة من خالل الرقابة على القوائم المالية الحكومي•

توفالو وكيريباتي حتى اآلن

امة تعزيز ثقة الجمهور في الحكومة من خالل ضمان إنفاق األموال الع•

على النحو المنشود

ة تحسين موازنات وسياسات الحكومة للحصول على معلومات مالي•

أكثر موثوقية

اءتنسيق تقييمات قياس أداء األجهزة العليا للرقابة بين النظر•

ز األعلى تحسين الخطط اإلستراتيجية وتتبع األداء على مستوى الجها•

للرقابة والمستوى اإلقليمي

التحديات

رقابيةبقدراتالهادئالمحيطعلىالصغيرةالجزريةالدولمنعديدتتمتع

امالعالمراقبمكتبينهيلمالمثال؛سبيلعلى2009عامففيمحدودة،

الوقتفيالرقابةمهامبكيريباتيالوطنيةالرقابةهيئةوكذلكبتوفالو

حاوالكمامنجزة،غيررقابيةمهاممنكثيرلديهماكانحيثالمناسب،

ليةدوماليةتقاريرإعدادعمليةعلىالطارئةالتغييراتمتابعةجاهدين

.رقابيةومعايير

يرةالصغالجزريةالدولواجهتهاالتيالرئيسيةالصعوباتإحدىتكمن

تعارفممشكلةأيًضاوكانتبلالبشرية،المواردمجالفيالهادئبالمحيط

استخدامعنجزئيةمساءلةالحكومةلحساباتالمبكرةالرقابةتستلزم.عليها

رلماناتالبتتلقىلمحيثوكيريباتي،توفالودولتيفيالعامةاألموال

.المطلوبالنحوعلىاألموالصرفيؤكدضمانأيوالمواطنين

المردود

حاسبةوالمالعامةالماليةللرقابةالعليالألجهزةالباسيفيكمنظمةصممت

ضلبعالدعمتقديمبهدفاإلقليميةدونالرقابةدعمرنامجب(يالباسا(

مماثلةالالمشاكلتواجهالتيوالضعيفةالصغيرةللرقابةالعليااألجهزة

برنامجالويرتبط.وأنظمتهاالرقابةومنهجياتالموظفينبقدراتالمتعلقة

منهج -التعاون اإلقليمي لسد فجوة المساءلة 
إقليم الباساي

باإلضافةلهعالتابالعملوبرنامجالباسايإلقليمالتابعةاإلستراتيجيةبالخطة

.الهادئالمحيطلمنطقةاإلقليميةالرقابةمبادرةإلى

.2016عامإلى2009عاممناإلقليميةدونالرقابةدعمبرنامجتنفيذبدأ

مكتبوبتوفالوالعامالمراقبمكتبقدراتلبناءالدعمالبرنامجهذاويقدم

الماليةبةالرقاإنجازفيمساعدتهماخاللمنكيريباتيبدولةالوطنيةالرقابة

.المعلوماتتبادلعمليةوتحسينللرقابةالعليااألجهزةفيالعاملينوتدريب

وعةمجممنبدعمالمشاركةالدولةمنالمنتدبينمنفريقالجهدهذابذلوقد

معاييردثأحباستخدامالعامةالحساباتعلىالرقابةفيللمساعدةاستشاريين

.رقابية

خاللمناإلقليميةدونالرقابةدعمبرنامجاآلسيويالتنميةبنكمّولوقد

التجارةوالخارجيةالشؤونوزارةوتعتبر.الفقرمنللحداليابانيالصندوق

لتينمموجهتينبنيوزيالنداوالتجارةالخارجيةالشؤونووزارةبأستراليا

.برنامجالتنفيذعمليةفيالمساعدةتقديمفيالباسايألمانةرئيسيتين

النتائج

ةالرقابمهامجميعكيريباتيبدولةالوطنيةالرقابةمكتبتحديث•

.الحكومية

جميعذلكيفبماالمقدمة،الماليةالقوائمبتوفالوالعامالمراقبمكتبتولي•

2015.لعامالحكوميةالماليةالقوائم

التطوير من خالل تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة وبدعم من 
.أصحاب المصلحة المعنين



ليميةاإلقدونالرقابةدعمبرنامجفيالمشاركينالموظفينكفاءةرفه•

.ملحوظبشكلوخبرتهموثقتهم

يفالمناسبالوقتفيإنجازهاتمالتيالحكوميةالرقابةمهاممساهمة•

دإعدافيالمعنيةللحكوماتالموثوقةالماليةالمعلوماتأحدثإتاحة

علىبالنفعتعودوالتيالصلة،ذاتالسياساتووضعالموازنات

.المواطنين

ة برنامج دعم الرقابمساهمة »
قة دون اإلقليمية في زيادة ث

ي نقوم عمالئنا في التقارير الت
.«بإصداره

وفالوإيلي لوباتي، المراقب العام بت/السيد–

إسهاماتدمتقالتيالمانحةالجهاتبدعمالباسايإقليمفيالنتائجتحقيقتم

تراتيجيةاإلسوالخطةالهادئالمحيطلمنطقةاإلقليميةالرقابةلمبادرةملموسة

لعلياالألجهزةالمقدمالدعمتنسيقإلىيؤديمماالباساي،إلقليمالتابعة

.المنطقةفيللرقابة

استخداميفالباسايإلقليمالتابعالقدراتلتنميةاإلقليميالمنهجساهموقد

إلىباإلضافةالمثمرالتعاونتحقيقوتمفعال،نحوعلىالنادرةالموارد

حةالمانوالجهاتاالنتوسايأمانةقامت،ذاتهاإلقليميالمنهجعلىوبناءً 

أولوياتمعيتوافقالذياألداءمستوىلقياسبرنامجبوضعالباسايوأمانة

ةوالتجارالخارجيةالشؤونوزارةتمويلوبفضل.اإلقليميةالباساي

أداءقياسرإطاتقييمعملياتحديًثاأقيمتالتيالمبادرةتسهلبأستراليا،

جميعفيرةالصغيللرقابةالعليااألجهزةمنكبيرلعددللرقابةالعليااألجهزة

ذاتيةالالتقييماتمنمجموعةتطبيقخاللومن.الهادئالمحيطمنطقةأنحاء

القيودبالمتعلقةالتحدياتمعالتعاملفيالهدفيتمثلاألقران،ومراجعة

.ومهارتهمالموظفينعلىالمفروضة

هزةاألجأداءقياسإطاربرنامجفيبتوفالوالعامالمراقبمكتبيشارك

عامفيوفالوبتالعامالمراقببمكتبالخاصالتقييموأُجرى.للرقابةالعليا

قابةالرمكتبقبلمناألقرانومراجعةالداخليالتقييمباستخدام2016

راجعةمفريققدمالمسودة،تقييممناالنتهاءوبعد.الباسايودعمبساموا

أقروالذيناوموظفيهمبتوفالوالعامالمراقبمكتبإلدارةأوليةنتائجاألقران

.التحسينبإجراءاتالمتعلقةالبناءةالمالحظاتعلىوصدقوا

«ةقصة برنامج دعم الرقابة دون اإلقليمي»: أمانة الباساي: قائمة المراجع

:  لمزيٍد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع اإللكتروني

www.pasai.org

إقليم الباسايمنهج -المساءلةالتعاون اإلقليمي لسد فجوة 

دونالرقابةدعمبرنامج
عملالطاقمتمكناإلقليمية،

قفريإلىخبراتهنقلمن
”.آخر

اقب السيدة ماتريتا رايمان، المر–

العام بكيريباتي

اباة العلياا للرقتعاون األجهزة 

ماااااع بعضاااااها الااااابعض فاااااي 

تحسااين مسااتوى األداء علااى

من ويتضاا. القطاريالمساتوى 

الماااانهج تااااادريب الماااااوظفين 

، ومشاااركة تهمامهاااروتنميااة 

مي الموارد على النطاق اإلقلي

السياساتبين ومواءمة 

الخاصةسيةالرئيللمبادئجيًداتوضيًحاهذاويعد.الوطنيةالقدراتلتعزيز

وساياالنتتفاهممذكرةفيالواردةللرقابةالعليااألجهزةقدراتبتنمية

.المانحةوالجهات

تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

المانحةتالجهابينإستراتيجيةشراكةالمانحةالجهاتمعاالنتوسايتعاونيمثل

.للرقابةاألعلىالجهازومجتمع

توسيعخاللمنالناميةبالدولللرقابةاألعلىالجهازأداءمستوىتحسين:الهدف

.فاعليتهوزيادةالدعمنطاق

حترمتمانحةوجهاتللدولة،تابعةإستراتيجيةخططوضع:التوجيهيةالمبادئ

.الدعمتنسيقوتحسينللرقابة،األعلىالجهازمجتمعقيادة

مانحةمنظمة23سوىاآلنحتىالتفاهممذكرةعلىيوقعلم:األعضاء

.(انحةالموالجهاتلالنتوسايالتابعةالتوجيهيةاللجنةمنالمؤلفة(واالنتوساي

حول قصص النجاح

ُنشرت قصص النجاح حول تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة وذلك لعرض 

النتائج المثمرة عن تضافر جهود مجتمعات االنتوساي والجهات المانحة، فضالً 

لمذكرة التفاهم بين االنتوساي والجهات عن كيفية مساهمة المبادئ التوجيهية 

.في تحقيق النجاحالمانحة 

:لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation

http://www.pasai.org/
http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/about-the-intosai-donor-cooperation

