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شهد  31مارس إطالق تعاون مانحي اإلنتوساي الدعوة العالمية
الجديدة لتقديم المقترحات ) (GCPالمستوى  .1وقد تم تدعيم الدعوة
العالمية لتقديم المقترحات لكي تناسب احتياجات األجهزة العليا
للرقابة على نحو أفضل ،مع زيادة قدرة الجهات المانحة على دعم
عروض المشاريع.

المزايا الرئيسية للمستوى :1
عملية متدرجة :يقصد بمصطلح عملية متدرجة أن األجهزة العليا
للرقابة تحصل على الوقت الكافي لوضع مذكرات مفاهيمية ،ومن ثم
التقديم للحصول على الدعم عندما يتطابق ذلك مع دوراتها
االستراتيجية تطابقا تاما.

تطابق الدعوة العالمية لتقديم المقترحات مقترحات تنمية القدرات
القائمة على احتياجات الجهاز األعلى للرقابة مع تمويل الجهة
المانحة و/أو دعم اإلنتوساي .و ُتعد الدعوة العالمية لتقديم المقترحات
آلية مطابقة حيث يطور المتقدم مقترح المشروع بنشاط .وعلى غرار
الدعوة العالمية لتقديم المقترحات  2011والدعوة العالمية لتقديم
المقترحات  ،2013سيواصل المستوى 1

معلومات عن مصادر الدعم :لوضع مذكرة مفاهيمية عالية الجودة،
قد يكون من المفيد للمتقدمين معرفة المزيد عن ممارسات الجهة
المانحة وفهم كيف يمكن لمقدمي الدعم توفيرالدعم الالزم لألجهزة
العليا للرقابة .لقد تم وضع
المانحة
الجهات
بأعضاء
الخاصة
الوقائع
صحف
وأعضاء اإلنتوساي بتعاون مانحي اإلنتوساي

دعوة عالمية جديدة لتقديم المقترحات
 -إطالق المستوى 1

مكونات الدعوة
العالمية لتقديم
المقترحات
)(GCP
المستوى 1

• بيانات القدرات لألجهزة
العليا للرقابة ،هيئات
اإلنتوساي
• طبيعة الدعم المتوفر

مصادر
التمويل
الدعم
المتبادل بين
األقران

• صحيفة وقائع المانحين :عمليات تركز على
الدولة ،واألولويات والتمويل
• صحيفة وقائع هيئة اإلنتوساي :دعم األقران
ذاتي التمويل

المتقدمون:
األجهزة العليا
للرقابة وهيئات
اإلنتوساي
اإلقليمية

• نموذج المذكرة المفاهيمية
• مثال المذكرة المفاهيمية
• مزيد من التوجيه على
الموقع اإللكتروني
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وحسب الطلب ،التي يمكن توزيعها على مقدمي الدعم المحتملين.

إطالق المستوى ( 1تابع الصفحة األولى)

ألغراض معلوماتية .ويمكن لألجهزة العليا للرقابة اآلن االستفادة
من هذه المعلومات عن دورات التمويل وآليات الدعم ،في إعدادهم
للمذكرات المفاهيمية.
الدعم المتبادل بين األقران :تؤدي األجهزة العليا للرقابة أدوارً ا
فريدة تتفهمها األجهزة العليا للرقابة األخرى ً
جيدا .وقد تم إنشاء
الدعم المتبادل بين األقران باعتباره شكالً من أشكال الدعم
الموثوق والمستقل داخل منظمة اإلنتوساي .وتسعى الدعوة العالمية
لتقديم المقترحات إلى تيسير االستفادة بشكل أكبر من األجهزة
العليا للرقابة وهيئات اإلنتوساي كمقدمين لدعم األقران .ويمكن
للمتقدمين من األجهزة العليا للرقابة والجهات المانحة االستفادة من
بيانات قدرات اإلنتوساي في تحديد مقدمي دعم األقران المحتملين.
فحوصات ذات مستوى أعلى من الجودةُ :تعد مراجعة الجودة من
جانب األمانة العامة لمانحي اإلنتوساي إجراء تدعيمي لمساعدة
األجهزة العليا للرقابة على إكمال المذكرات المفاهيمية القائمة على
االحتياجات ذات الصلة

و ُتقيِّم مراجعة الجودة كذلك ما إذا كانت المذكرة المفاهيمية تلتزم
بشكل كاف بمبادئ مذكرة التفاهم التي تم ترسيخها عند تأسيس
تعاون مانحي اإلنتوساي .وتشمل هذه المبادئ أن يكون الدعم
بقيادة الجهاز األعلى للرقابة وليس موجهًا من الجهة المانحة; وأن
ً
مرتبطا بالخطة االستراتيجية لألجهزة العليا للرقابة;
يكون
ً
ومتوائما ومنسقا مع الدعم الحالي لتجنب التداخل وااللتباس.
لمعرفة المزيد عن الدعوة العالمية لتقديم المقترحات المستوى ،1
بما في ذلك تنزيل نموذج الطلب والدليل التوجيهي ،يرجى زيارة:
http://www.idi.no/en/intosai-donorcooperation/global-call-for-proposals-funding.sources/tier-1-rolling-gcp
تتوفر النماذج وأمثلة المذكرة المفاهيمية باللغة اإلنجليزية،
والفرنسية ،واإلسبانية ،والعربية.
وف ًقا للنهج الجديد ذي المرحلتين ،سيتم إطالق المستوى  2الح ًقا
في عام  ،2017والذي سيوفر دعمًا أكثر فعالية لمجموعة صغيرة
من األجهزة العليا للرقابة األكثر احتياجً ا.

____________________________________________________
اإلنجازات البارزة في عام  2016والتقدم المحرز حتى عام 2017
من قبل األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي

قدم تعاون مانحي اإلنتوساي (التعاون/تعاون مانحي اإلنتوساي) تقرير الرصد السنوي لعام  2016الخاص به .وسيعرض هذا المقال نظرة
عامة على النتائج األساسية في عام  2016والتقدم المُحرز حتى اآلن في عام .2017
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اإلنجازات البارزة في عام  2016والتقدم المحرز حتى عام ( 2017تابع الصفحة )2

لقد كانت إحدى المهام ذات األولوية في عام  2016تحديد التوجه االستراتيجي المستقبلي للتعاون في ضوء
التقييم المستقل لعام  .2015وقد نفذ هذا العمل عد ًدا من مجموعات العمل التي تتشكل من أعضاء
اللجنة التوجيهية للمتطوعين ) ،(SCوذلك بدعم من األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي (األمانة العامة) .وضعت مجموعات العمل
استراتيجيات للمجاالت الرئيسية للتعاون ،وكذلك وثيقة البرنامج للفترة من  .2018-2016واعتمدت قيادة اللجنة التوجيهية االستراتيجيات
في ديسمبر .2017

ركز العمل على إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في عام  2016بشكل أساسي على دعم إعداد النسخة المعتمدة لإلطار .وقدم تعاون
مانحي اإلنتوساي تمويالً كبيرً ا لمرحلة اإلعداد من خالل األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي واعتبر التعاون أن موافقة مؤتمر اإلنتوساي
في ديسمبر  2016على النسخة المعتمدة إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة واستراتيجية تطبيق إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة
ً
إنجازا عظيمًا .كما أُعدت استراتيجية التطبيق بالشراكة مع لجنة بناء القدرات بمنظمة اإلنتوساي ،واألمانة
المرافقة للفترة من  19-2017تمثل
ً
إضافة إلى ذلك ،يسرت األمانة العامة كذلك التقييمات وأجرت وتولت
العامة ومجموعة العمل المعنية بقيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة.
مراجعات مستقلة لمسودة الشروط المرجعية وتقارير التقييم تحت إدارتها.

____________________________________________________
وحدة جديدة إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة في
مبادرة تنمية اإلنتوساي
بواسطة األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي
بعد الموافقة على استراتيجية تطبيق إطار قياس أداء الجهاز األعلى
للرقابة للفترة من عام  19-2017تتولى وحدة جديدة إلطار قياس
أداء الجهاز األعلى للرقابة ضمن مبادرة تنمية اإلنتوساي دور القيادة
التشغيلية لتنفيذ االستراتيجية عالميًا.
أُنشئت الوحدة في إدارة برنامج مبادرة
تنمية اإلنتوساي ،وتم تعيين سيسيلي ثو
ً
رئيسة للوحدة .وسبق لسيسيلي
هانسن
العمل في األمانة العامة لتعاون مانحي
اإلنتوساي.

تكمن المهام األساسية للوحدة الجديدة في:
 (1دعم جودة التقييم والرصد العالمي .ويتعلق هذا األمر بكون
الوحدة المنسق العالمي ،وهيئة التدريب ،ومهمة الدعم ومركز
المعرفة إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة.
 (2تيسير التقييمات واستخدام النتائج .يعالج هذا األمر االحتياجات
التي عبرت عنها أقاليم اإلنتوساي (واألقاليم الفرعية)،
ومجموعات األجهزة العليا للرقابة واألجهزة العليا للرقابة
الفردية من أجل دعم إجراء تقييمات إطار قياس أداء الجهاز
األعلى للرقابة.
 (3إجراء مراجعات مستقلة وترتيبها والترويج ألهمية عمليات
إدارة الجودة المناسبة كجزء من هذا الدور لضمان إنتاج تقارير
موثوقة وعالية الجودة إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة.

إذا كانت لديكم أية استفسارات ،يرجى التواصل مع وحدة إطار قياس
أداء الجهاز األعلى للرقابة عبر SAIPMF@idi.no :أو زيارة
الموقع اإللكتروني لمبادرة تنمية اإلنتوساي.

لقد كان تنسيق عملية وضع إطار قياس أداء الجهاز األعلى
للرقابة ،والتشاور حوله وتجريبه أحد المهام ذات األولوية لألمانة
العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي في عام  2016وقد قامت سيسيلي
بدور رئيسي في هذه العملية.
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بقيمة العمل مع األجهزة العليا للرقابة
بواسطة األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي

لقد بدأ إجراء تواصل أكثر انتشارا بما يتماشى مع استراتيجية وسائل التواصل للفترة
من  2018-2016الخاصة بتعاون مانحي اإلنتوساي ) (IDCوالتي بدأت في أواخر
عام  .2016ويهدف ذلك إلى نقل أهمية دعم األجهزة العليا للرقابة ،وقيمة التعاون،
وأهمية مبادئ مذكرة التفاهم لدعم تطوير األجهزة العليا للرقابة .وقد تم تشجيع
األطراف المعنية لدى التعاون على القيام بدور فعال في عملية التواصل!

يعتمد التعاون على أعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة به في الوصول
إلى جميع متابعيه .ويعتبر أعضاء اللجنة التوجيهية "وكالء التغيير"
الذين يمثلون أهمية في الوصول أي ً
ضا إلى األشخاص الذين ال
يشاركون بفعالية في اجتماعات اللجنة التوجيهية ،على سبيل المثال
هؤالء الذين يعملون مع أنشطة تنمية القدرات على المستوى
القطري.

ج-
د-
ه-
و-

النشرة اإلعالنية للدعوة العالمية لتقديم المقترحات
ورقة بالرسائل األساسية عن التعاون ونتائجه.
عرض تقديمي موحد عن أهداف التعاون ،ونتائجه ،وأنشطته
عرض تقديمي عن أهمية األجهزة العليا للرقابة لإلدارة
الرشيدة ،والمساءلة ،والشفافية

وتضمنت جهود التواصل األخرى التي قام بها التعاون في عام
:2017
يهدف التعاون بهذه الطريقة إلى زيادة الوعي بقيمة دعم األجهزة
العليا للرقابة ،وقيمة التعاون باعتباره شراكة استراتيجية بين
اإلنتوساي ومجتمعات المانحين ،ومساهمة التعاون في النتائج في موقع إلكتروني جديد :يرجى استكشاف الموقع اإللكتروني الجديد
(كجزء من بوابة مبادرة تنمية اإلنتوساي الجديدة) المتوفر
تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة ،ومساهمته في تطوير المنافع
بجميع اللغات عبرwww.idi.no/intosai-donor- :
العالمية العامة لدعم األجهزة العليا للرقابة.
 .cooperationتتوفر المنتجات األساسية بلغات اإلنتوساي.
وقد تم إعداد حزمة وسائل التواصل لهذا الغرض مع تشجيع أعضاء
اللجنة التوجيهية على استخدام العناصر المتنوعة لتيسير تواصلهم حساب لينكد إن :هذا هو القناة األولى للتعاون في وسائل التواصل
االجتماعي حيث سنقوم بنشر النشرات اإلخبارية ،وقصص
الداخلي والخارجي .يمكنك تنزيل الوثائق من الموقع اإللكتروني
النجاح وكذلك األخبار األخرى الخاصة بنا .يرجى متابعة
للتعاون باللغة اإلنجليزية ،والعربية ،والفرنسية ،واإلسبانية.
صفحتنا لتبقى على تواصل معنا!
العناصر األساسية للحزمة هي:
نشرة أخبار التعاون باللغة العربية ،والفرنسية ،واإلسبانية :تتوفر
أ-قصص النجاح (تتضمن حاليًا الجهاز األعلى للرقابة ببوتان،
ً
إصدارات نشرة األخبار بهذه اللغات من  2017فصاعدا.
والجهاز األعلى للرقابة بسيراليون ،وإقليم الباساي)
ب-النشرة اإلعالنية لتعاون مانحي اإلنتوساي التي تتضمن
المعلومات األساسية
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المساءلة الشفافية اإلدارة الرشيدة االستخدام األمثل لألموال العامة

•صممت الدعوة العالمية لتقديم المقترحات  ،2011الذي دعمت من
خاللها وكالة التنمية النمساوية ) (ADAمقترح مشروع هيئة الرقابة
الملكية لتعزيز االحترافية في تقديم خدمات الرقابة.
•أعد مكتب المدقق العام في النرويج واألمانة العامة لمانحي
هيئة الرقابة الملكية ببوتان االستجابة للتحديات الناشئة
اإلنتوساي تقييمًا إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة بصفته
مراجعة من النظراء.
– تسليط الضوء على النجاح
بواسطة األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي بدعم من األطراف •قدم صندوق تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة )، (SAI CDF
الذي قامت بتمويله أمانة الدولة للشؤون االقتصادية (بسويسرا)
ذات العالقة المعنية
وأشرف على إدارته البنك الدولي ،دعمًا لهيئة الرقابة الملكية من
تم إدراج بوتان -لقرابة  45عامًا-ضمن قائمة األمم المتحدة للدول أجل تحسين تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية
نموا التي تواجه عوائق تنظيمية في النمو .وبالرغم من أن والمحاسبة.
األقل ً
الدولة قد مرت ببعض التحسن ،إال أن تحديات المخاطر المرتبطة
بالدين العام الخارجي المرتفع واإليرادات المتوقعة من الطاقة من بين اإلنجازات التي يتعين تسليط الضوء عليها هي تحسين
مصداقية الجهاز األعلى للرقابة وجودة الرقابة من خالل تطبيق
الكهرمائية الكبيرة تظل قائمة.
المعايير الدولية ،ومناقشة تقرير الرقابة بشأن إدارة الدين العام في
أطلقت هيئة الرقابة الملكية ببوتان) ، (RAAالتي تأسست باعتبارها البرلمان وبنا ًء عليه تم وضع سياسة للدين العام وحدود قصوى
هيئة رقابة عامة مستقلة في عام  ،1985عدة برامج تنموية في للدين فضالً عن تأسيس إدارة جديدة لشؤون االقتصاد الكلي .
محاولة لمعالجة التحديات .وحصلت الهيئة على دعم من خالل عدة
وتدرك هيئة الرقابة الملكية بأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل
آليات وضعها تعاون مانحي اإلنتوساي مثل:
•أثمر التقييم العالمي لعام  2010الخاص بالمتطلبات والدعم المقدم لضمان أداء عمليات الرقابة بشكل متسق عبر المؤسسة وإضفاء
لمجتمع الجهاز األعلى للرقابة عن تمويل البنك الدولي لبرنامج االستدامة على التغييرات ،كما أدرجت تطبيق المعايير الدولية
"مبادرة تطبيق معايير االنتوساي" الذي أنهت هيئة الرقابة الملكية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كأحد األهداف في خطتها
االستراتيجية للفترة من . 20-2015لقراءة القصة بالكامل ،يرجى
المرحلة األولى منه.
زيارة موقعنا اإللكتروني .
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المساءلة الشفافية اإلدارة الرشيدة االستخدام األمثل لألموال العامة

الموظفون الراحلون عن األمانة العامة
مارتن ألدكروفت ،سينتقل رئيس األمانة العامة لتعاون مانحي
اإلنتوساي إلى منصب جديد في مبادرة تنمية اإلنتوساي بد ًءا من 6
يونيو .كما سيواصل دعم األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي في
فترة انتقالية.

تغييرات الموظفين في األمانة العامة لتعاون مانحي ينغفيلد هيرج أرنيسن ،عادت نائب رئيس األمانة العامة لتعاون
مانحي اإلنتوساي إلى الجهاز األعلى للرقابة في النرويج في أبريل
اإلنتوساي
.2017
بواسطة األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي
كاميال فريدريكسن ستحصل على إجازة لمدة عام من األمانة العامة
لتعاون مانحي اإلنتوساي بدءًا من مايو  .2017وستقيم كاميال في
مرح ًبا بالسيد /أولي شوين ،رئيس إدارة مبادرة تنمية اإلنتوساي
الكاميرون من أجل العمل لصالح الجمعية األلمانية للتعاون الدولي في
واألمانة العامة لمانحي اإلنتوساي الجديد
دعم منظمة األفروساي بمشروع في الرقابة البيئية.
تم تعيين السيد /أولي شوين في مارس
يود التعاون توجيه الشكر إلى مارتن ،وينغفيلد ،وكاميال على العمل
 2017في منصب رئيس إدارة مبادرة
الممتاز الذي قاموا به من أجل التعاون على مدى السنوات الماضية،
تنمية اإلنتوساي واألمانة العامة لمانحي
ونتمنى لهم كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية.
اإلنتوساي الجديد .ويعمل السيد /أولي
األحداث المستقبلية
حاليًا نائب رئيس القسم الدولي في
فيما يلي مجموعة مختارة من األحداث الرئيسية التي قد تكون محل اهتمام
خاص من األطراف المعنية .للحصول على تقويم االنتوساي بالكامل ،راجع
.www.intosai.org

مكتب المدقق العام النرويجي (OAGN).
وتتضمن مسؤولياته الحالية تمثيل مكتب المدقق العام النرويجي في
اللجنة التوجيهية لتعاون مانحي اإلنتوساي ،وتنسيق مشاركة مكتب
المدقق العام النرويجي مع منظمة اإلنتوساي ،وإدارة تقديم دعم تنمية
القدرات الخاص بمكتب المدقق العام النرويجي إلى الجهاز األعلى
للرقابة في نيبال (الجهاز األعلى للرقابة في أوغندا ساب ًقا).
وأمضى ساب ًقا عامين في العمل لصالح مجموعة األجهزة العليا
للرّ قابة الماليّة لبلدان إفريقيا ال ّناطقة باإلنجليزية)، (AFROSAI-E
في منصب خبير رقابة مالية ،حيث قاد ً
عددا من مشروعات تنمية
القدرات ومراجعات النظراء في مختلف الدول األعضاء للمنظمة.
ً
بداية من  6يونيو ونحن نتطلع إلى
وسيتولى السيد /أولي المنصب
العمل معه.

قيادة اللجنة التوجيهية لتعاون مانحي اإلنتوساي

الرئيس (االنتوساي) :د .حسام العنقري ،مكتب الرقابة العامة،
المملكة العربية السعودية
الرئيس (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

19-14مايو :مؤتمر التدريب الدولي السنوي الخاص باالجتماع الدولي
لإلدارة الﻤالﻴة الﺤﻜﻮمﻴة ،ميامي ،الواليات المتحدة األمريكية
25-22مايو :مؤتمر المنظمة األوروبية لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة
25-22مايو :تدريب إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ،مجموعة
األجهزة العليا لل ّرقابة الماليّة لبلدان إفريقيا ال ّناطقة باإلنجليزية
 31مايو  2-يونيو :ندوة اإلنتوساي/األمم المتحدة الرابعة والعشرين ،فيينا،
النمسا
 8-5يونيو :تدريب إطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة ،لشبونة،
البرتغال
 21-18سبتمبر :اجتماعات لجنة بناء القدرات واللجنة التوجيهية لتعاون
مانحي اإلنتوساي المتواصلة ،واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية

األمانة العامة لتعاون مانحي
اإلنتوساي
INTOSAI
Development
Initiative, c/o
Riksrevisjonen
Stenersgata 2
N-0184 Oslo,
Norway

تابعنا
•www.idi.no/intosai-donor-cooperation
•" :LinkedINتعاون مانحي اإلنتوساي"
بيانات اتصال األمانة العامة لتعاون مانحي اإلنتوساي
intosai.donor.secretariat@idi.no
الرئيس :مارتن ألدكروفت Martin.Aldcroft@idi.no
المستشار :إيرينا سبرينغلوسكي
Irina.Sprenglewski@idi.no
مدير االتصاالت (القائم باألعمال) مارسيال
هونيفوسMarcela.Mora@idi.no
www.SAIdevelopment.org / www.idi.no
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