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 قيادة اللجنة التوجيهية لمانحي االنتوساي

 
 رئيس )االنتوساي( د. حسام العنقري

 رئيس
 ديوان المراقبة العامة، المملكة العربية السعودية

 
 رئيس )الجهات المانحة(: جنيفر طومسون 

 رئيس االدارة المالية
 البنك الدولي  

 
 نائب الرئيس )االنتوساي( جين دادرو

 المراقب العام

جهاز المحاسبات الحكومية األمريكي أو ما يعرف 

  (GAO)اختصاراً  بالجاو 

 

 نائب الرئيس )الجهات المانحة(: لورا ليسير

نائب رئيس فريق المحاسبة المالية ومكافحة الفساد، 

  وزارة التنمية الدولية البريطانية

 2482التاريخ: نوفمبر 

 بين االنتوساي والجهات المانحة الشراكة االستراتيجية 

       

 

لتعزيز سياسات األطراف ذات العالقة وأولوياتها المنتدى العالمي 

 للعمل مع األجهزة العليا لرقابة 

 الهدف المشتركتجاه 

 

 

 
تجاه المساءلة، والشفافية، السلوك المؤثر 

  والحكم الرشيد، واالستغالل األمثل للمنافع العامة

 

 جهات االتصال

 الرقابة الخارجية على تنفيذ الميزانية 

 المساءلة والشفافية 

 العالقات بين الدولة والمجتمع 

  المخاطر االئتمانية ومخاطر فعالية التنمية التي تواجه الجهة

 المانحة

 

 التحديات

  تبين عمليات التشخيص باستمرار ضرورة تحسين األجهزة

% من األجهزة 81. فعلى سبيل المثال، ال تقوم العليا للرقابة

العليا للرقابة بنشر تقارير؛ ويظل تطبيق المعايير الدولية 

لالنتوساي عائًقا كبيًرا )الدراسة االستقصائية العالمية لمبادرة 

 (2480تنمية االنتوساي لعام 

 ال تعكس االحتياجات  زيادة الدعم المقدم ولكن المخصصات

تنمية  العالمية )الدراسة االستقصائية العالمية لمبادرة

 (2480االنتوساي لعام 

  خلل في التنسيق الالزم لتقديم الدعم على المستوى القطري

% من 21بما في ذلك تضارب المشورة المسداة، حيث ذكر 

متلقي الدعم باألجهزة العليا للرقابة أنه ال يوجد فريق للتنسيق 

مع الجهة المانحة )الدراسة االستقصائية العالمية لمبادرة 

 (2480تنمية االنتوساي لعام 

 ما أهمية األجهزة العليا للرقابة؟



االستراتيجي التوجيه                      
6102لعام  6102من عام   

مذكرة تفاهم بين االنتوساي والجهات 

  المانحة

شريًكا تنمية واالنتوساي على مذكرة تفاهم التي استحدثت شراكة  22وقع 

استراتيجية لتوسيع نطاق الدعم المقدم لألجهزة العليا للرقابة وتعزيز فعاليته 

 في الدول النامية. تألفت مذكرة التفاهم من خمس مبادئ إرشادية وهم:

 وخطط العملاستراتيجيات األجهزة العليا للرقابة تنمية  .1

 عند تنفيذ هذه الخطط توفير الدعم الالزم  .2

  واستقالليتهلقيادة الجهاز األعلى للرقابة، احترام الجهات المانحة  .3

قدرات األجهزة العليا  لتنميةللموارد اإلضافية الجهات المانحة تعبئة  .4

  للرقابة

   بطريقة منظمة ومنسقةتقديم الدعم الالزم لألجهزة العليا للرقابة  .5

  الحوكمة

تنظم اللجنة التوجيهية، المؤلفة من ممثلي االنتوساي وشركاء التنمية، التعاون 

فيما بينهم. تضع اللجنة التوجيهية النطاق العام والتوجيهات من خالل وثيقة 

   البرنامج متعدد السنوات، وتوافق على خطط العمل السنوية.

ُتقدم األمانة دعم التعاون، وتستضيف مبادرة تنمية االنتوساي األمانة، ومقرها 

مدينة أوسلو، كما تتلقى التمويل األساسي من النرويج والنمسا وأيرلندا 

وسويسرا. كما تتلقى أيًضا الدعم العيني للموظفين من األجهزة العليا للرقابة 

  في النرويج والبرازيل.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية      المفوضية األوروبية   فرنسا   التحالف العالمي للقاحات والتحصين    بنك التنمية للبلدان األمريكية االنتوساي      بنك التنمية األفريقي     بنك التنمية اآلسيوي      أستراليا     النمسا     بلجيكا      كندا
 المملكة المتحدة     الواليات المتحدة األمريكية     البنك الدولي  الصندوق العالمي  سويسرا السويد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية النرويج هولندا  البنك اإلسالمي للتنمية أيرلندا صندوق النقد الدولي

 اإلنجازات الرئيسية

6102لعام  6101من عام   

  فيما يتعلق بدعم تنمية القدرات لألجهزة العليا للرقابة التنسيق األوثق

في الدول النامية الشريكة. فعلى سبيل المثال، مّول برنامج النداء 

عرًضا من األجهزة العليا للرقابة منذ عام  14الدولي للعروض 

2488. 

 التأثير أدلة تغيير سلوك الجهة المانحة والجهاز األعلى للرقابة .

  اإليجابي في دعم المانحين حسب الطلب المتزايد ودمج دعم النظراء.

  مثل إطار قياس أداء األجهزة العليا  العالمية المنافع العامة دعمتنمية

الذي يسهم في تخطيط استراتيجي مطور  (SAI PMF)للرقابة 

  وتوضيح احتياجات تنمية القدرات توضيًحا جلًيا.

 توسيع نطاق الدعم  

صندوق تنمية قدرات األجهزة العليا ، افتتح 2480في عام —

مشروعات على مستوى الدولة باإلضافة إلى  1ومول  للرقابة،

 مشروع واحد على المستوى االقليمي.

ازدادت القيمة العالمية لدعم تنمية قدرات األجهزة العليا —

 21إلى  2480مليون دوالر أمريكي في عام  22من للرقابة 

كما ورد في قاعدة بيانات  2481مليون دوالر أمريكي في عام 

  تنمية قدرات األجهزة العليا للرقابة 

  إعادة تقييم  —إعادة تقييم االحتياجات الحالية لألجهزة العليا للرقابة

تنمية قدرات األجهزة العليا للرقابة مرتين حول العالم في عامي 

 % معدل االستجابة( 04) 2480و 2484

  ،0تدريب الجهات المانحة على العمل مع األجهزة العليا للرقابة 

 دورات تدريبية ميدانية، التعلم االلكتروني في مجال التنمية 


