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نعمل م ًعا لتعزيز دور األجهزة العليا للرقابة في
الدول النامية
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• عرض النتائج وقصص النجاح
• إطالق المرحلة األولى من برنامج إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في إقليم الباساي بنجاح
• إستراتيجية إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة من عام  2017إلى 2019
• تعيين مبادرة تنمية االنتوساي رئيس اإلدارة وأمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة
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تعزيز الطابع المهني على مؤتمر االنتوساي والتركيز على أهداف التنمية المستدامة
بواسطة أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

ً
جهازا من األجهزة العليا للرقابة بأبو
اجتمع ما يزيد عن 190
ظبي في الفترة من  5إلى  11ديسمبر  2016من أجل
مؤتمر االنتوساي الذي ينعقد كل ثالث سنوات ،واعتمدوا
الخطة اإلستراتيجية الجديدة لالنتوساي  2022-2017التي
تعزز التركيز على إضفاء الطابع المهني للرقابة الخارجية
العامة وكذلك المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولتعزيز الطابع المهني ،اعتمد المؤتمر إطار عمل قياس أداء
الجهاز األعلى للرقابة باعتباره أداة تطوعية وشاملة لتقييم
أداء الجهاز األعلى للرقابة المستند إلى األدلة ،فضالً عن
إطار عمل جديد لالنتوساي خاص باإلعالنات المهنية ،والذي
يحتوي على مبادئ االنتوساي ومعاييرها وتوجيهاتها .وقد
اتخذت قرارات المؤتمر ونتائجه في إعالن أبوظبي.
أشاد المشاركون جمي ًعا ،بما في ذلك رؤساء الجهاز األعلى
للرقابة وموظفيه ومانحيه ،بجهود دولة اإلمارات العربية
المتحدة المبذولة ،كما رحبوا بالخطوات المتخذة للبناء على
الدروس المستفادة من المؤتمرات السابقة .الحظ إينار جى
جوريسين ،المدير العام

"أنه من الرائع للغاية أن يجتمع أكثر من  700عضو من أعضاء
مجتمع االنتوساي من  200دولة تقريبًا في مكان واحد للتصديق على
الخطة اإلستراتيجية المحدثة لالنتوساي والتعديالت المجراة على
قوانين االنتوساي ،ومناقشة موضوعين معاصرين في غاية األهمية
خالل االستمتاع بالدور التنظيمي الرائع الذي يلعبه الجهاز األعلى
للرقابة باإلمارات ،فض ً
ال عن كرمهم الذي ال ينسى".
دكتور حسام العنقري ،رئيس مكتب الرقابة العام بالمملكة العربية
السعودية

لمبادرة تنمية االنتوساي ،أن "المؤتمر سعى إلى تعزيز االتصال
والمشاركة بين المشاركين وغيرهم من أصحاب المصلحة من
خالل إتاحة مساحة عرض ممتازة ألجنحة المعلومات ،وتحديد
وقت للمشاركين لزيارتها ،وكذلك تقديم جلسات جانبية خالل
اجتماع مجلس اإلدارة والمؤتمر على حد سواء" ،مشيرً ا إلى
"إمكانية الحد من الوقت المخصص إلعداد التقارير الرسمية"
في المستقبل.
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التوجه اإلستراتيجي الجديد للتعاون بين االنتوساي والجهات
المانحة
بواسطة أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

بدخولنا إلى عام  ،2017اكتملت مرحلة إعادة التنمية اإلستراتيجية
لتعاون اإلنتوساي مع الجهات المانحة التي جرت خالل عام
 2016بنجاح ،حيث تم وضع إستراتيجيات لكافة األنشطة
األساسية لتعاون االنتوساي والجهات المانحة والموافقة عليها .
ويتضح التوجه اإلستراتيجي الجديد في المخطط أدناه ،حيث أجرت
ست مجموعات عمل خاصة باللجنة التوجيهية العمل اإلستراتيجي
لدراسة مستقبل تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة في ضوء
التقييم المستقل لعام  .2015وفي مطلع عام  ،2016تمت الموافقة
على وثيقة برنامج تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة للفترة من
 .2018-2016لقد وافقت اللجنة التوجيهية على التوجه
اإلستراتيجي العام لتعاون االنتوساي مع الجهات المانحة وقدمت
المالحظات المتعلقة باإلستراتيجيات الفردية في اجتماعها العاشر
في شهر أكتوبر بمدينة كيب ،كما وضعت مجموعات العمل هذه
المالحظات في عين االعتبار واعتمدت قيادة اللجنة التوجيهية
اإلستراتيجيات المعدلة في ديسمبر .2016
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الوثائق االستراتيجية اإلرشادية لعمل التعاون للفترة من - 2017
 2018كما يلي:
• وثيقة برنامج تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة للفترة من
2018 - 2016
• ورقة تجميع تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة –الرؤية الشاملة
للتعاون وملخص عن كيفية تناسق اإلستراتيجيات المختلفة م ًعا
• الدعوة العالمية إلستراتيجية تقديم العروض
• إستراتيجية االتصال بين تعاون االنتوساي والجهات المانحة
• إستراتيجية بوابة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة
• نظام نتائج تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة
تم تدشين المرحلة الجديدة من تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة فيي
ينيياير  ،2017وسيييبدأ العمييل بييالتجهيز إلعييادة إطييالق الييدعوة العالمي ية
لتقيييديم مقترحيييات للمشييياريع (انظييير المقيييال المنفصيييل) وتطيييوير ميييواد
االتصييال األساسييية (انظيير المقييال المنفصييل) وخطيية االتصييال السيينوية
األولييى .كمييا سييينطلق العمييل علييى تطييوير بوابيية تعيياون االنتوسيياي مييع
الجهيييات المانحييية ،وسييييتم البيييدء فيييي تجمييييع البيانيييات ،ورفيييع التقيييارير
باستخدام إطار عمل النتائج الجديد .وتماشيًا ميع وثيقية البرنيامج ،سييععاد
تشكيل فريق أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة وتقليص حجمه
لتسييهيل فصييل الييدعم التشييغيلي إلطييار عمييل قييياس أداء الجهيياز األعلييى
للرقابة عن الوحدة الجديدة ضمن مبادرة تنمية االنتوساي.
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إعادة إطالق الدعوة الجديدة العالمية لتقديم عروض للمشاريع
 – 2017نهج مكون من مرحلتين يهدف لتحسين الدعم
بواسطة أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

سيتم إعادة إطالق الدعوة العالمية لتقديم عروض للمشاريع بشكل
أكثر قوة مع عديد من الميزات الجديدة ،وتمثل الدعوة الجديدة
العالمية لتقديم عروض للمشاريع آلية لتيسير التوافق واالرتباط بين
العروض التي يطرحها الجهاز األعلى للرقابة الخاصة بمشروعات
بناء القدرات وتنميتها من خالل الحصول على التمويل والدعم من
الجهات المانحة والنظراء ،وتساهم الدعوة العالمية لتقديم عروض
للمشاريع في تغيير آليات العروض من عروض يقوم مقدمو الدعم
بإعدادها إلى عروض تقوم الجهات المستفيدة بإعدادها ،وتسعى هذه
اآللية لحماية ملكية الجهاز األعلى للرقابة للمشروعات ،كما تتسم
هذه الدعوة العالمية لتقديم عروض للمشاريع بثالث ميزات:
المرحلة األولى -الدعوة العالمية المتجددة والشاملة
لتقديم عروض للمشاريع
تتمثل الميزة الجديدة في تمتع هذه الدعوة بكونها عملية متجددة
حيث يمكن للمتقدمين تقديم عروضهم في أي وقت ،وسيتم مشاركة
مذكرة التفاهم األولية مع مقدمي الدعم المحتملين على أساس متجدد
من خالل التجميع والنشر مرتين في العام ،وتسمح هذه العملية
المتجددة لألجهزة العليا للرقابة بتقديم العروض وف ًقا لدوراتها
اإلستراتيجية ،كما يمكن مراعاة دورات التمويل المقدمة من
الشركاء المانحين في بالدهم عند تحديد وقت إلعداد هذه العروض،
ومن المخطط إطالق المرحلة األولى في نهاية مارس.
ال تزال المرحلة األولى عملية شاملة مثلما كانت في السنوات
السابقة ،من خالل قبول العروض من جميع األجهزة العليا للرقابة،
وهيئات االنتوساي ،وأقاليم للمبادرات التي تستفيد منها األجهزة
العليا للرقابة في الدول النامية ،ويتلقى المتقدمون مالحظات حول
مسودة مذكرة التفاهم من أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات
المانحة ،وبما أن العملية شاملة ،فإن إدارة توقعات المتقدمين ستكون
مهمة كذلك ،وقد تم دعم حوالي  50%من المتقدمين ،في وقت
سابق ،كما يتحول تركيز المانحين بشكل متزايد إلى الدول منخفضة
الدخل.

المرحلة الثانية -استهداف األجهزة العليا للرقابة الخاضعة
للتحدي
تقدم المرحلة الثانية مزي ًدا من الدعم المكثف لمجموعة أقل من
األجهزة العليا للرقابة األكثر تحديًا ،حيث أنها تحتاج إلى توسيع
ً
ً
خاصة في البيئات الهشة
شديدا،
نطاق الدعم وتقويته احتياجً ا
والمتصارعة ،وسيتم توجيه الدعم المقدم في إطار المرحلة الثانية
على مدار دورة اإلدارة اإلستراتيجية برمتها ،وسيمثل إنشاء لجنة
للمرحلة الثانية ميزة فريدة خالل مرحلة التنفيذ وذلك لتحديد الجهات
المستفيدة المناسبة من األجهزة العليا للرقابة.
بيانات القدرات
اعترا ًفا باألدوار المميزة التي تلعبها األجهزة العليا للرقابة وتتفهمها
غيرها من األجهزة ،تقدم الدعوة العالمية الجديدة لتقديم عروض
للمشاريع دورً ا متزاي ًدا لهيئات االنتوساي بصفتها مانحة للدعم وذلك
من خالل تسهيل الدعوة لبيانات القدرات من أجل تحديد مقدمي دعم
االنتوساي المؤهلين ونوع الدعم الذي يمكنهم تقديمه ،وقد تم توزيع
طلب لتقديم بيانات القدرات على جميع أقاليم االنتوساي وأعضائها
في يناير .2017

كما سيتم نشر مزيد من المعلومات بشأن الدعوة العالمية لتقديم
عروض للمشاريع على الموقع اإللكتروني :
 www.idi.no/intosai-donor-cooperationتحت قسم
الدعوة العالمية لتقديم عروض للمشاريع.
عرض النتائج وقصص النجاح
بواسطة أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

إن وضع قصص النجياح عليى مسيتول القطير ونشير هيذه القصيص
التي تعرض مبادرات تنمية قدرات الجهياز األعليى للرقابية الناجحية
من جميع أنحاء االنتوساي ومجتمعات المانحين وكيفية إسهام مبادئ
ميييذكرة التفييياهم فيييي نجييياح المبيييادرات يمثيييل عيييامالً أساسييييًا فيييي
إستراتيجية وسائل االتصال الجدييدة لتعياون االنتوسياي ميع الجهيات
المانحة .
وقد أثمر هذا التعاون بالفعل عن وضع ثالث قصص نجاح عن
الجهاز األعلى للرقابة ببوتان ،والجهاز األعلى للرقابة بسيراليون،
ومنظمة الباساي وذلك بالتعاون مع األجهزة العليا للرقابة المعنية
مع تقديم دعم من مكتب المساءلة الحكومي بالواليات المتحدة ،وقد
تم نشر تلك القصص في مؤتمر االنتوساي في
)تكملة المقال في الصفحة (4
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عرض النتائج وقصص النجاح (يتبع الصفحة )3
ديسمبر  2016وسيتم نشرها اآلن على صفحة الويب الخاصة
بالتعاون الجديد ،كما نشرت أي ً
ضا قصة سيراليون على صفحة
 LinkedInالخاصة بالتعاون .
يركز التعاون في المرحلة الجديدة بشكل متزايد على قياس النتائج
والتواصل ،وتتمثل األهداف الرئيسية للتواصل في الحفاظ على دعم
التعاون من خالل زيادة الوعي بقيمته والتأثير على تغيير السلوك
لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم بين االنتوساي والجهات
المانحة ،يرتبط العمل بشكل وثيق بقياس النتائج ،حيث يسعى
التعاون إلى قياس التغييرات الطارئة على أداء الجهاز األعلى
للرقابة بموضوعية بمرور الوقت .
إطالق المرحلة األولى من برنامج إطار قياس أداء الجهاز األعلى
للرقابة في إقليم الباساي بنجاح
بواسطة أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

عملت منظمة الباسيفيك لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(الباساي) ومبادرة تنمية االنتوساي على تسهيل ورشة عمل إقليمية
في نوفمبر  2016فيما يتعلق بتنفيذ إطار قياس أداء الجهاز األعلى
للرقابة في األجهزة العليا للرقابة بالمحيط الهادئ .وبذلك تستكمل
ورشة العمل المرحلة األولى من برنامج إطار قياس أداء الجهاز
األعلى للرقابة اإلقليمي .شارك ثالثة عشر مدق ًقا وثالثة مدققين
عموميين من سبعة أجهزة عليا للرقابة ،وهي :جزر كوك،
ونيوزيالندا ،وبابوا غينيا الجديدة ،وساموا ،وجزر سليمان ،وتونغا،
وتوفالو في ورشة العمل التي أععدت في تونغا .وافتتح معالي السيد
أندرو فورد ،المفوض السامي األسترالي لتونغا ،ورشة العمل.

واستخدام منهج إقليمي منسق .في الوقت الذي أجرت فيه نيوزيلندا
وبابوا غينيا الجديدة تقييمات ذاتية ،استخدمت األجهزة الخمسة
ً
مختلطا يجمع بين التقييم الذاتي ومراجعة النظراء.
األخرل منهجً ا
وركزت ورشة العمل على تحليل نتائج هذه التقييمات مع وجود
توجيهات محددة بشأن االمتثال لتقرير أداء الجهاز األعلى للرقابة.
كما حددت نتائج التقييم المجاالت التي تحتاج األجهزة العليا
للرقابة فيها مزي ًدا من التحسينات والوفاء بمسؤولياتها المنوطة
بها ،وسلطت الضوء على العوامل المساعدة والقيود للحصول
على أداء فعال.
يتوافق استخدام إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة مع أحد
األهداف اإلستراتيجية للباساي وذلك من أجل تطوير أطر قياس
أداء الجهاز األعلى للرقابة للمساعدة في تحسين تحقيق
المسؤوليات الرقابية الخاصة باألجهزة العليا للرقابة .وستبدأ
المرحلة الثانية من هذا المشروع في يناير  2017بتقييم أداء
خمسة من األجهزة العليا للرقابة في شمال المحيط الهادئ .ويقدم
الدعم لهذا المشروع كل من وزارة الشؤون الخارجية بأستراليا،
ومبادرة تنمية االنتوساي ،ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة
بنيوزيالندا.

شاركت هذه األجهزة العليا للرقابة منذ فبراير  2016في تقييم
أدائها من خالل تطبيق إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى
للرقابة،

ميسرو ورشة العمل والمستشارون والمشاركون

رابط النشرات اإلعالمية إلقليم الباساي
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االنتوساي بنك التنمية األفريقي بنك التنمية اآلسيوي أستراليا النمسا بلجيكا كندا المفوضية األوروبية فرنسا التحالف العالمي للقاحات والتحصين بنك التنمية للبلدان األمريكية
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيرلندا البنك اإلسالمي للتنمية هولندا النرويج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية السويد
سويسرا الصندوق الدولي المملكة المتحدة الواليات المتحدة األمريكية البنك الدولي

المساءلة الشفافية الحوكمة الرشيدة االستخدام األمثل لألموال العامة

مؤتمر االنتوساي (يتبع الصفحة )1
يتمثل الموضوع األول للمؤتمر في مسياهمة األجهيزة العلييا للرقابية
ودورها في مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومراقبتها ،وقد
حدد المؤتمر أهمية إجيراء الرقابية واسيتعراض العميل عليى أهيداف
التنمية المستدامة .تخطيط االنتوسياي لتقيديم مالحظيات منتظمية إليى
المجتمييع علييى قضييايا الرقابيية المتعلقيية بأهييداف التنمييية المسييتدامة
كالمنهجيات واألساليب والنتائج من أجل التعامل ميع األجهيزة العلييا
للرقابة وتشيجيعها عليى العميل بفاعليية فيي هيذا المجيال" .لقيد سياهم
المؤتمر في دعم معيارين من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالييييية والمحاسييييبة  12المتعلقيييية بيييياألجهزة المتبقييييية ذات الصييييلة
بأصييحاب المصييلحة والمييواطنين ميين خييالل المسيياهمة فييي أهييداف
التنمييية المسييتدامة ،وبالمثييل فييإن التحييديات التييي تواجييه عدي يد ميين
األجهزة العليا للرقابة من حيث االسيتقالل تعيد قضيية متكيررة تميت
مناقشييتها فييي اجتماعييات مختلفيية"  -إينييار جوريسيين ،المييدير العييام
لمبادرة تنمية االنتوساي.

ويمثل إقرار الخطة
اإلستراتيجية لالنتوساي
للفترة 2022 - 2017
أحد أهم معالم المؤتمر
حسب قول الدكتور
العنقري ،رئيس اللجنة
المالية واإلدارية ورئيس
تعاون االنتوساي مع
الجهات المانحة التابع
إلقليم االنتوساي .وضعت
الخطة

مسيياهمة األجهيييزة العليييا للرقابييية موضيييع التنفيييذ بصيييورة شييياملة
وواضييحة ميين أجييل تعزيييز المحاسييبة والشييفافية فييي إطييار اإلدارة
العاميييية لصييييالح المييييواطنين فييييي جميييييع أنحيييياء العييييالم .وسييييتقوم
اإلستراتيجية الجديدة بتوجيه أنشطة االنتوساي وأولوياتها على
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مدار السنوات الست القادمة .يتولى مجلس إدارة االنتوساي ،بالتعاون
مع اللجنة القائمة المعنية بالقضايا الناشئة ،مراقبة التقدم المحرز في
تحقيق الخطة اإلستراتيجية ،وسيقدم تقرير محاسبة للمؤتمر في
 2019حول مدل تحقيق منظمة االنتوساي القصد من األولويات
واألهداف المشتركة المحددة في الخطة اإلستراتيجية.
باعتباره الموضوع الثاني ،ساهم المؤتمر بشكل حاسم في تحسين
إضفاء الطابع المهني من خالل التزام جميع أقاليم االنتوساي بزيادة
الدعم المهني المتاح لجميع األجهزة العليا للرقابة وموظفيها ،ومن ثم
تمكينها من تقديم منتجات ذات جودة عالية ومالئمة في الوقت
المناسب .وتتناول االنتوساي هذا األمر من خالل ثالث مبادرات
رئيسية ،وهي :تعزيز وضع معايير االنتوساي ،وإضفاء الطابع
المهني على المستويات الدولية واإلقليمية والجهاز األعلى للرقابة،
إلى جانب إطالق إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ،ورحب
الممارسون باإلقرار على إطار عمل االنتوساي المتعلق باإلعالن
المهني الذي يشمل جميع منتجات االنتوساي المقسمة إلى ثالث فئات:
 .1مبادئ االنتوساي .2 ،معايير االنتوساي .3 ،إرشادات االنتوساي.
من جانبه أشار ماجنوس ليندل ،نائب المراقب العام بمكتب الرقابة
ً
خاصة باعتماد المؤتمر
الوطني السويدي ،قائالً" :لقد شعرنا بالسعادة
إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة وإستراتيجية التطبيق
من وجهة نظر لجنة بناء القدرات (نائب الرئيس) .ويمثل إطار عمل
قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ونهج مراجعة النظراء رك ًنا أساسيًا
تمامًا ،من وجهة نظرنا ،لريادة األجهزة العليا للرقابة بشكل عام وفي
سياق الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة للرقابة .ونحن نتطلع
بشدة للعمل عن كثب مع مبادرة تنمية االنتوساي في دورنا الجديد
المتمثل في قيادة الحوكمة اإلستراتيجية إلطار عمل قياس أداء
الجهاز األعلى للرقابة الخاصة باالنتوساي .كما نرحب بشراكتنا
المستمرة ونغتنم الفرصة ،سويًا ،لتحقيق أقصى استفادة من فرص
تنمية القدرات من أجل منظمة االنتوساي ،واألقاليم ،واألجهزة العليا
للرقابة ".وقد شهد فيديو إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة
انطالقه وتحديد دور إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة
تحدي ًدا واضحً ا باعتباره أداة أساسية لمساعدة األجهزة العليا للرقابة
في تحقيق البرنامج المهني.
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المساءلة الشفافية الحوكمة الرشيدة االستخدام األمثل لألموال العامة

إستراتيجية إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة للفترة من
2019 - 2017
بواسطة أمانة تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

يقدم مؤتمر االنتوساي أي ً
ضا دعمه إلى إستراتيجية تطبيق إطار عمل
قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة للفترة من  ،2019-2017بما في
ً
بارزا في
ذلك لجنة بناء القدرات التابعة لالنتوساي التي تلعب دورً ا
اإلدارة اإلستراتيجية الخاصة باالنتوساي ووحدة إطار عمل قياس أداء
الجهاز األعلى للرقابة الجديدة داخل مبادرة تنمية االنتوساي التي
تتولى القيادة العملية لتطبيق اإلستراتيجية دوليًا ،وستستمر مشاركة
الجهات المانحة في تطبيق إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى
للرقابة من خالل عضويتها التطوعية في اللجنة االستشارية المستقلة
مع دعمها المستمر في تطبيق الجهود على الصعيدين الدولي
والمحلي.
معلومات عامة
يععد إطار قياس أداء الجهاز األعليى للرقابية إطيارً ا شيامالً وقائمًيا عليى
األدلة للقيام بالتقويمات التطوعية الخاصة بأداء الجهاز األعلى للرقابية
وف ًقا للمبادئ والمعايير والتوجيهات في إطار عميل االنتوسياي المتعليق
باإلعالنيات المهنييية ،باإلضييافة إلييى الممارسيات الدولييية الجيييدة القائميية
للرقابة الخارجية العامة .يمكن تطبيق إطار قياس أداء الجهياز األعليى
للرقابيية فييي جميييع أنييواع األجهييزة العليييا للرقابيية بغييض النظيير عيين
الحوكمة والهيكل والتفويض والسياق الوطني ومستول التطوير.
وجاء تطوير مهمة إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابية ليمثيل
جه ًدا ناجحً ا للشراكة بين االنتوسياي والجهيات المانحية .وقيد تيم وضيع
إطييار عمييل قييياس أداء الجهيياز األعلييى للرقابيية تحييت رعاييية مجموعيية
عمييل االنتوسيياي المتعلقيية بقيميية األجهييزة العليييا للرقابيية ومزاياهييا ميين
خالل فريق عمل مكيون مين األجهيزة العلييا للرقابية والجهيات المانحية
المتطوعة .لقد قدم تعاون االنتوساي مع الجهات المانحية تميويالً كبييرً ا
لتطوير المرحلة بواسطة أمانية تعياون االنتوسياي ميع الجهيات المانحية
التييي نسييقت تطييوير عملييية التشيياور والمرحليية التجريبييية إلط يار عمييل
قييياس األداء للجهيياز األعلييى للرقابيية .وقييد دعييم تعيياون االنتوسيياي م يع
الجهييات المانحيية أي ً
ضييا تنمييية إطييار عمييل قييياس األداء للجهيياز األعليى
ً
للرقابييية مييين خيييالل تقيييديم النصيييائح اإلسيييتراتيجية .فضيييال عييين دعيييم
التقويمييات الفردييية فييي مختلييف الييدول ميين خييالل توليفيية ميين المصيادر
التييي تنوعييت بييين المييوارد الخاصيية بالجهيياز األعلييى للرقابيية ،وال يدعم
العيني من األجهزة العليا للرقابة المناظرة ،وتمويل الجهات المانحة.
جهات اتصال أمانة االنتوساي والجهات المانحة
intosai.donor.secretariat@idi.no
الرئيسMartin.Aldcroft@idi.no :
نائب الرئيسYngvild.Arnesen@idi.no :
المستشارCamilla.Fredriksen@idi.no :
المستشارIrina.Sprenglewski@idi.no :
المنسقMarcela.Mora@idi.no :
www.idi.no / www.SAIdevelopment.org
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تعيين مبادرة تنمية االنتوساي لرئيس اإلدارة وأمانة تعاون
االنتوساي مع الجهات المانحة
لمزيد من المعلومات ،يعرجى
الذهاب إلى هذا الرابط
آخر موعد للتقدم للوظيفة10:
فبراير
األحداث المستقبلية
فيما يلي مجموعة من األحداث الرئيسية التي تمثل أهمية خاصة ألصحاب
المصلحة .للحصول على تقويم االنتوساي بالكامل ،انظرwww.intosai.org.

 27-23يناير :اجتماع تخطيطي للمرحلة الثانية  -قياس األداء في مشروع
الباساي ،غوام
 29-28مارس :اجتماع مجلس إدارة مبادرة تنمية االنتوساي ،أوسلو ،النرويج
 19-14مايو :مؤتمر التدريب الدولي السنوي ،ميامي ،الواليات المتحدة
األمريكية
 26-22مايو :تدريب إطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ،منظمة
األفروساي الناطقة باإلنجليزية
 31مايو  2 -يونيو :ندوة االنتوساي/األمم المتحدة الرابعة والعشرين ،فيينا،
النمسا
 25 -23أغسطس :تدريب متقدم إلطار عمل قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة،
منظمة األفروساي الناطقة باإلنجليزية
 22 -18سبتمبر :اللجنة التوجيهية للجهات المانحة واالنتوساي ،واجتماعات
لجنة بناء القدرات ،واشنطن ،الواليات المتحدة

أمانة االنتوساي والجهات
المانحة
مبادرة تنمية االنتوساي،
ستنرسجاتا  ،0184 ،2أوسلو،
النرويج

قيادة اللجنة التوجيهية لالنتوساي والجهات المانحة
رئيس (االنتوساي) :د .حسام العنقري ،مكتب الرقابة العامة،
المملكة العربية السعودية
رئيس (الجهات المانحة) :جنيفر تومسون ،البنك الدولي
نائب الرئيس (االنتوساي) :جيني دودارو ،مكتب المساءلة
الحكومي األمريكي
نائب الرئيس (الجهات المانحة) :كاثي فورد ،وزارة التنمية
الدولية ،المملكة المتحدة

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

