
غیرللرقابةاألعلىالجھازكانإذاخاصةً بھ،القیامعنذلكقولیسھل
أكثرتحتاجللرقابةالعلیافاألجھزة.المھمةھذهإلجراءجیدبشكلٍ مجھز
مویالتتإلىبحاجةفھيبعملھا،للقیامحكومیةصالحیةمجردمنبكثیر

.مستھدفجمھورإلىباإلضافةوأكفاءمدربینوموظفینوتسھیالت
بةللرقااألعلىللجھازمتوفرةغیرالھامةالعواملھذهُجلكانفعندما

وعلى.صالحیاتھمممارسةدونذلكحالفقد،2014عامفيبالغابون
األربعالسنواتمدارعلىالتعاونیة،الجھودوبفضلذلك،منالرغم

العالقةذاتواألطرافالدولیةالمانحةالجھاتبذلتھاالتيالماضیة،
فقدابة،للرقاألعلىالجھازموظفيوباألخصاالنتوسايومجتمعالمحلیون

ذهھمنالعدیدعلىالتغلبفيبالغابونللرقابةاألعلىالجھازنجح
لدیھاالرقابةتقاریرإعدادإلىالمطافنھایةفيأدىمماالتحدیات،

.العامةاسةوالسیالوطنیةالسیاساتعلىواضحتأثیرتركفيواالستمرار

بالغابون؟للرقابةاألعلىالجھازحالكانكیف

بةللرقااألعلىالجھازنماذجأحدبالغابونللرقابةاألعلىالجھازیعد
ً المؤسسةتركزلم2014عاموفيبالمحاكم،الخاص رقابةعلىمطلقا

ستخدامامنللتحققالمخولةالصالحیةمنالرغمعلىلذلك،ونتیجة.األداء
لضمانآلیاتأيللرقابةاألعلىالجھازلدىیكنلمالعامة،األموال
وقد.نینالمواطلصالحبكفاءةالغابونیینالضرائبدافعيأموالاستخدام

.التحديھذاتفاقمإلىمابرامجأساسعلىالموازنةإعدادتطبیقأدى
نبالغابوللرقابةاألعلىالجھازفيالمراقبونتمتعمنالرغمعلى

الجھازبنیةرتوففلم،كریفیافلدىالمستمرالعملبسببالجیدبالتدریب
اإلطاریضمنولم.المعرفةتلكلتطبیقمناسبةبیئةللرقابةاألعلى

الأعمجدولیتحولماآلمن،التمویلللرقابةاألعلىللجھازالقانوني
.األداءلرقابةالكافيالوقتالمراقبین

ً امعروفً للرقابةاألعلىالجھازیكنلمالداخلیة،التحدیاتجانبإلى ظاھریا
أساسيمفھلدیھمكانفقطالغابونفيالبرلمانأعضاءإنبل.البالدفي

قباتالععلىالتغلبإمكانیةمنالرغموعلى.وصالحیتھاالمؤسسةلدور
علىاألالجھازبدورالوعيزیادةأنإالاألداء،برقابةالمتعلقةالھیكلیة
.الصادرةالتقاریرفعالیةلضمانحاسمأمرللرقابة

علىولللحص-تحدیاتھمواجھةفي-بالغابونللرقابةاألعلىالجھازسعى
تقدیملالعالمیةالدعوةبرنامجإلىمفاھیمیةمذكرةبتقدیمالدوليالدعم

العملعدوب.االنتوسايمانحيتعاونبرنامجیستضیفھالذيالمقترحات،
جذابًانلیكوالمقترحتحسینأجلمنبالغابونللرقابةاألعلىالجھازمع
یةبرؤاالنتوسايمانحيتعاونسعدفقدالمانحة،للجھاتاإلمكانقدر

.اثنینمانحینبینتعاونيترتیبإجراءخاللمنبنجاحمموالً المشروع
ألعلىاالجھازلمشروعالتمویلاالقتصادیةللشؤونسویسراأمانةوقدمت
رقابة،للالعلیااألجھزةقدراتتنمیةصندوقخاللمنبالغابونللرقابة

منحاتفاقیةتوقیعتموقد.الدوليالبنكقبلمنالمشروعتنفیذتمثمومن
ً أمریكيدوالر350،000بقیمة ومن،2014نوفمبر21فيرسمیا

.سنواتثالثلمدةتستمرأنالمقرر

:عناصرثالثةمنالمشروعیتكون
ةللرقاباألعلىللجھازأفضلبتمویلجدیدأساسيقانونوضع•

ذاتالسیاسةمجاالتفياألداءعلىرقابیةمھامثالثةإجراء•
القصوىالصلة

.تنفیذھاعلىوالعملجدیدةتواصلإستراتیجیةوضع•

تقدیم خدمات متطورة للمواطنین أصحاب 
قصة جمھوریة الغابون -الحاجة 

لمحة عن اإلنجازات

المساھمة في تقدیم الخدمات الحكومیة المتطورة والتوصیات حول•
حیاة الرعایة الصحیة وسیاسة التأمین االجتماعي إلى جانب تحسین

سكان الغابون المحتاجین

عالتعامل مع المجتمع المدني والبرلمان والحكومة الستیعاب الجمی•

ستمرتحسین الھیكل اإلداري الذي یتیح الرقابة الفعالة على أساس م•

جنسینتمثیل القدوة الحسنة باعتبارھا مؤسسات شاملة وتوازن بین ال•

یع ضمان كفاءة استخدام األموال بالتنسیق مع الجھات المانحة وتوس•
المنطقةنطاق الدروس المستفادة والتعاون مع األجھزة العلیا للرقابة في

كالعدید من األجھزة العلیا -تم تكلیف الجھاز األعلى للرقابة بالغابون 
بضمان االستخدام الصحیح للموارد العامة داخل جمھوریة -للرقابة

د في الغابون والتأكد منھ، لیكون بمثابة حصن للحكم الرشید ومكافحة الفسا
.القطاع العام



الجمیعاستیعاب

مختلفمعالتواصلعلىباستمراربالغابونللرقابةاألعلىالجھازیعمل
عیتمتكماالرقابي،العملعبءإلىباإلضافةالعالقة،ذاتاألطراف

قةالعالذاتاألطرافمعالعملورشوتساعد.المجتمعفيعالیةبمكانة
ونشرھأنشطتتوصیلتحسینعلىللرقابةاألعلىالجھازالرئیسیین
وسعأنحوعلىالبرلمانیینمعالتعاملیقدمكما.والتقاریرالمعلومات

.رقابةللاألعلىالجھازعملقیمةرؤیةعلىالمساعدةالتشریعیةللھیئة
تميوالتبھایقومالتياالتصالوجھودالقیّمةالرقابةألعمالونظًرا
المحلیوننالبرلمانیویلمالجدیدة،التواصلإستراتیجیةخاللمنتنفیذھا

قابةرمواضیعتؤديكما.عالنحوعلىللرقابةاألعلىالجھازبعملاآلن
یةاإلعالمالتغطیةزیادةإلىالمناسبالتوقیتوذاتالصلةذاتاألداء
.للرقابةاألعلىالجھازلعمل

بھیحتذىكمثالبمؤسسةاالقتداء

قبلمنممولةالالمشاریعتنفیذأثناءبالغابون،للرقابةاألعلىالجھازسعى
مؤسسةلیكونجاھًداللرقابة،األعلىالجھازقدراتتنمیةصندوقبرنامج
منالمائةفي40منأكثربھایعملالجنسین،بینومتوازنةشاملة

خیرةاألاآلونةفيالفرصبتكافؤالمؤسسةالتزامحظيوقد.الموظفات
النسائيالعملفيالریادةأكادیمیةقامتعندماالدوليباالعتراف
.جائزةابةللرقاألعلىبالجھازالخاصةالنوعإستراتیجیةبمنحبأفروساي

بلدهيفبھیحتذىمثاالً بالغابونللرقابةاألعلىالجھازیكونوھكذا،
.برمتھوالمنطقة

المنطقةفيالمنافسةإلىالسعي

عمدبرنامجفيالمشاركةعلىبالغابونللرقابةاألعلىالجھازوافق
فيالخبراءمناثنینتوفیرخاللمن(PAP-APP)السریعاألقران
لدعمنظیًراشریًكاللرقابةاألعلىالجھازوسیصبح.)المستشارین(الموارد

فيتتطورتيالبالفرنسیةالناطقةاألفریقیةالدولفيللرقابةعلیاأجھزة5
نمیةتمشاریعوتطویرأفضلإستراتیجیةإدارةأجلمنصعبة،بیئات

مدغشقرووغینیاالدیمقراطیةالكونغوجمھوریة(للتطبیققابلةالقدرات
)وتوجووالنیجر

النجاحعوامل

حیث.لملتزمةواالنشطةالقیادةبمزایابالغابونللرقابةاألعلىالجھازیتمتع
لأوإشرافتحتخاصةوحدةمناألداءرقابةعملیاتجمیعتوجیھیتم

الجھاتعالقاتبإدارةللرقابةاألعلىالجھازویقوم.مباشرةللجھازرئیس
.یتلقاهذيالالدعممناستفادةأقصىویحققللغایةفعالنحوٍ علىالمانحة

.مثالیةالمشاریعإدارةعلىقدرتھتعدكما

ألجھزةامعمشاریعاستحداثعندبنشاط،االنتوسايمانحيتعاونیشجع
أربعةباعاتعلىالمانحةالجھاتجمیعتنفیذھا،علىوالعملللرقابةالعلیا

:وھيرئیسیة،مبادئ

للرقابة؛األعلىالجھازقدراتلبناءالتمویلمنمزیدتوفیر1.

أوجھىعلوالعثوراألنشطةازدواجیةلتجنبوالدعمالتمویلتنسیق2.
محتملة؛تآزر

وأولویاتھ؛التمویلالتجاهنفسھالجھازقیادة3.

اإلستراتیجیةللخطةوفقًاالمانحةالجھاتأنشطةجمیعمواءمة4.
.للرقابةاألعلىبالجھازالخاصة

یروسفمكافحةعلىالرقابیةللمھامالتمویلمشاركةفيذلكتجسدوقد
ینباالجتماعيوالتأمینالمالریامنوالوقایةالمكتسبةالمناعةنقص

شاركقدو.الغابونيوالتمویلللرقابةاألعلىالجھازقدراتتنمیةصندوق
شروعالمإدارةفيكبیربنشاطٍ وقیادتھللرقابةاألعلىالجھازموظفو

ییمتقإجراءخاللمنالبدایةفيلھمخطًطاكانمماأكثرالجھودوعززوا
علىاألالجھازمنبتسھیلللرقابة،األعلىالجھازأداءقیاسإلطارذاتي

.بفرنساللرقابة

األساسيالقانون

لىاألعللجھازالتنظیميوالھیكلاإلدارةالجدیداألساسيالقانونراجع
قابةرمھامإجراءعلىوقدرةفعالیةأكثرالمؤسسةجعلأجلمنللرقابة،

.األساسيالقانونعلىاآلنالتشریعیةالسلطةوافقتوقد.األداء

األداءرقابةمھام

إنفاقمنالرقابیة،مھامھخاللمنبالغابون،للرقابةاألعلىالجھازیتأكد
أجرىوقد.المواطنینعلىبالنفعلیعودبكفاءةالضرائبدافعيأموال

األخیرةاآلونةفياألداءلرقابةمھامثالثةبالغابونللرقابةاألعلىالجھاز
میعجأثرتوقد.الوطنيالتأمینونظامالصحیةوالرعایةالبنیةبشأن

.الوطنیةالسیاساتفيھذهالرقابیةالمھاممنالواردةالتقاریر
بینمشتركنحوٍ علىالممولةالطرق،إنشاءعملیاتعلىالرقابةأظھرت
شركاتقبلمنالتكالیفباھظةرسوًماوالحكومة،المانحةالجھات

ةالحكوموألھمالعقودعلىالتفاوضإعادةإلىذلكأدىوقد.المقاوالت
.التحتیةنیةبالبالمتعلقةالمشتریاتعلىعامبشكلٍ محسنةمنھجیةبإدخال

كفاءةادةلزیالبدایةنقطةبمثابةللرقابةاألعلىالجھازعملكانوأخیًرا،
.التكلفة

ناعةالمنقصفیروسمنالوقایةسیاساتعلىاألداءرقابةمھماتمنحت
التأمیننظاموعلى،2016أبریلفياكتملتالتيوالمالریاالبشریة

قاعدةوالبرلمانالحكومة،2017یونیوفيانتھتالتيالوطنياالجتماعي
بدأات،الخبرھذهعلىوبناءً .اإلستراتیجیةالسیاسةلمناقشاتصلبة

علىافیةإضرقابةمھماتتنفیذفيأیًضابالغابونللرقابةاألعلىالجھاز
.الضریبیةوالنفقاتالنفایاتإدارةلتشملاألداء



وىالمستإلىبالغابونللرقابةاألعلىالجھازوصلكیف
للتحدياالستجابةوالتأثیر؟الفعلي

واملالعبینمنالمنسقالمانحةالجھاتودعموالتعاونالقویةالقیادةإن
.للرقابةاألعلىالجھازدورمنعززتالتيالرئیسیة

بدونممكنًاكلھھذایكنلم

دعمھتدیرالتيالقویةللرقابةاألعلىالجھازقیادة•

ةللرقاباألعلىللجھازاإلستراتیجیةللخططالالزمالدعممواءمة•

النطاقواسعالمنسقالدعم•

الرئیسیینالعالقةذاتباألطرافاالرتباط•

مبادئمةمساھكیفیةعلىآخرمثاالً بالغابونللرقابةاألعلىالجھازیعد
.للرقابةاألعلىالجھازقدراتتطویرإنجاحفيالتفاھممذكرة

ابونبالغللرقابةاألعلىالجھازیزالوالبعد،تنتھيلمالقصةأنغیر
علیھاللتغلبتحدیاتیواجھ

علىاألالجھازأصبحالجدیدة،األداءرقابةتنسیقوحدةتشغیلبدءمع
ھماتمإلجراءمضىوقتأيمنأفضلبشكلٍ مجھًزابالغابونللرقابة
نمالرغموعلى.قائمةالتحدیاتبعضتزالالذلك،ومع.األداءرقابة

لمریعیةالتشالھیئةأنھإالبنجاح،وطرحھالجدیداألساسيالقانونصیاغة
لىعالتدریبإلىاإلضافیونالمراقبونیحتاجیزالوال.بعدتمرره

التقییملبفض.األداءرقابةمنالمزیدتنفیذویتعیناألداء،رقابةمنھجیة
نفإللرقابة،األعلىالجھازأداءقیاسإلطاروالصادقالدقیقالذاتي
فيحسینالتفرصلتحدیدجیدوضعفيبالغابونللرقابةاألعلىالجھاز

أحدوقتالطوالبالغابونللرقابةاألعلىالجھازویعتبر.القادمةالسنوات
لرقابةلالعلیااألجھزةقدراتبناءفيویسھمالمنطقة،فيالرائدةاألجھزة

.المجاورة

تعاون االنتوساي مع الجھات المانحة

مجتمعوالمانحةالجھاتبینإستراتیجیةشراكةاالنتوسايمانحيتعاونیمثل
.للرقابةاألعلىالجھاز

جھازالأداءمستوىتحسینفياالنتوسايمانحيتعاونمنالھدفیكمن:الھدف
.تھفاعلیوزیادةالدعمنطاقتوسیعخاللمنالنامیةبالدولللرقابةاألعلى

رمتحتمانحةوجھاتللدولة،تابعةإستراتیجیةخططوضع:التوجیھیةالمبادئ
.الدعمتنسیقوتحسینللرقابة،األعلىالجھازمجتمعقیادة

واالنتوسايمانحةمنظمة23اآلنحتىالتفاھممذكرةعلىوقع:األعضاء
.)االنتوسايلمانحيالتابعةالتوجیھیةاللجنةمنالمؤلفة(

حول قصص النجاح
نُشرت قصص النجاح حول تنمیة قدرات الجھاز األعلى : حول قصص النجاح

االنتوسايللرقابة وذلك لعرض النتائج المثمرة عن تضافر جھود مجتمعات 
ن لمذكرة التفاھم بیوالجھات المانحة، فضالً عن كیفیة مساھمة المبادئ التوجیھیة 

.في تحقیق النجاحاالنتوساي والجھات المانحة 

لمزیٍد من المعلومات، یُرجى زیارة موقعنا اإللكتروني
www.intosaidonor.org

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