االمتثال باالنتوساي في قياس األداء
أبو ظبي 8 ،ديسمبر 6102
اجتمع المؤتمر الدولي لألجهزة العليا للرقابة – ضمن فعالية مميزة للرقابة الخارجية العامةة  -التعتمةاد ارةار
قيةةاأ اداء الجهةةاز التعلةةر للرقابةةة م ةةت د ر ةةمي لال تو ةةا اليةةو  ،ويُعةةد ارةةار قيةةاأ اداء الجهةةاز التعلةةر
للرقابة بمثابة اداة شاملة قائمة تعلر الدلة ُتضفي رابعًا مه يًا تعلر الجهزة العليا للرقابة ،ما ُتم ن الجهةزة
العليةةا للرقابةةة مةةن تحقي ة التوقعةةا العامةةة المرتبرةةة بمصةةداقية الجهةةزة ،فض ةالً تعةةن قيةةاأ ادائهةةا واتعةةداد
التقارير تع ها.
لقد برز الحاجة لوضع ارار تعمل من اجل دتع الجهزة العليا للرقابةة لتح ةين قيةاأ الداء خةالل مةؤتمر
اال تو ا الم عقد في ج وب افريقيا تعا  .0202وقةد لعبة مجموتعةة تعمةل اال تو ةا حةول قيمةة الجهةزة
العليةةا للرقابةةة ومزاياوةةا دورً ا ،فضةالً تعةةن تحديةةد فرية تعمةةل مترةةو مةةن الجهةةزة العليةةا للرقابةةة والجهةةا
الما حةةة .وقةةد ةةق اما ةةة اال تو ةةا مةةع المةةا حين تعمليةةة ترةةوير ارةةار قيةةاأ اداء الجهةةاز التعلةةر للرقابةةة
ةخة تجريبيةة مةن ارةار قيةاأ اداء
والتشاور والتجربة في مبادرة ت مية اال تو ا  .وقد ارلقة اال تو ةا
الجهاز التعلر للرقابة في تعا  ،0202حيث ت تجريبها تعلر ا ثر من  02متروتعًةا بةالجهزة العليةا للرقابةة
بدءًا من البرازيل وحتر يبال (حيث احتل المرتبة الولر في شر تقييمها) ،وايضًا مةن بور ي ةا فا ةو الةر
جمهورية لوفا يا خةالل اتعةوا ( .)0202-0202وقةد اثمةر الخبةرا الم ت ةبة مةن التقييمةا التجريبيةة
والمشاورا العالمية تعن دروأ م تفادة وت مية جوورية ،الر جا ب اتعتماد ارار قياأ اداء الجهاز التعلر
للرقابة.
تتولر م ظمة اال تو ا ايضًا دتع ا تراتيجية تربي ارار قيةاأ اداء الجهةاز التعلةر للرقابةة لعةا -0202
ً
بةارزا فةي اادارة اا ةتراتيجية
 ،0202بما في ذلك لج ة ب ةاء القةدرا التابعةة لال تو ةا التةي تلعةب دورً ا
لال تو ا  ،ووحدة ارار قياأ اداء الجهاز التعلر للرقابة الجديدة داخل مبادرة ت مية اال تو ا التةي تتةولر
دور القيادة العملية من اجل دتع ارار قياأ اداء الجهاز التعلر للرقابة .ووةذا مةن شة ر ار ةاء ارةار قيةاأ
اداء الجهةةاز التعلةةر للرقابةةة داخةةل م ظمةةة اال تو ةةا  ،بااضةةافة الةةر دتعة ارةةار قيةةاأ اداء الجهةةاز التعلةةر
للرقابة باتعتباره اداة تشجع جميع رؤ اء الجهزة تعلر ا تخدامها روتعًا.

في الوق ذاتر ،ت ت ف الجهزة العليا للرقابة حول العال جهودوا ال تخدا ارةار قيةاأ اداء الجهةاز التعلةر
للرقابةةة فةةي دتعةة تقييمةةا االحتياجةةا والتخرةةير اا ةةتراتيجي وادارة الداء .وفةةي تعةةا  ،0202اصةةبح
يراليون الدولة الولر التي تجر تقييما مت ررة من خالل مراجعة ال ظراء ،وتقد ادلةة موضةوتعية تعلةر
تح ةةين الداء م ةةذ تقييمهةةا الول تعةةا  .0200وفةةي ةةوفمبر ،ا ه ة يوزيال ةةدا تقييمهةةا الةةذاتي لترةةر بةةذلك
قائال "جةاء ال تةائ
ملخصًا للتقرير في البرلمان ،وت شر التقيي بال امل .وتعل المراقب العا لين بروفو
تعلر حةو مةا وةو متوقةع توقعًةا بيةرً ا ،ووةو امةر ةار .ومةع ذلةك ،اظهةر التقيةي ايضًةا بعةا المجةاال التةي
ت تدتعي مزي ًدا من التر يز داخل الجهاز التعلر للرقابة ،مما يؤد الر مزي ٍد من التح ي ا في ادائ ا".
وخالل تعا  ،0202تعاو الجهزة العليا للرقابة تعبر المحير الهةاد معًةا -بةدتع مةن مبةادرة ت ميةة
اال تو ا  -اجراء تقييما ال ظراء من خالل م ه اقليمي مت ا مع بعضر البعا.
يمثل تروير ارار قياأ اداء الجهاز التعلر للرقابة واختباره جه ًدا اجحً ةا للشةرا ة بةين اال تو ةا والجهةا
الما حة ،اذ او التعاون بين اال تو ا والجهةا الما حةة -الةذ شةمل اال تو ةا و 02مةن شةر اء الت ميةة
الدولية -في تقدي تمويةل بيةر ومشةورة ا ةتراتيجية ،مةا ةاتعد فةي ا ت ةاب الخبةرا مةن الدوا المماثلةة
مثل؛ ارار اا فا العةا والم ةاءلة الماليةة .وقةد دتعممة بعةا المصةادر اداء التقييمةا الفرديةة فةي مختلةف
الدول ،وقد ت ةو وةذا الةدتع مةا بةين المةوارد الخاصةة بالجهةاز التعلةر للرقابةة ،والةدتع العي ةي مةن الجهةزة
العليا للرقابة الم اظرة ،وتمويل الجها الما حة خاصة من ب ك الت مية للبلدان المري ية فةي امري ةا الالتي يةة
والبحر ال اريبي .و ت تمر مشار ة الجها الما حة في تربي ارةار قيةاأ اداء الجهةاز التعلةر للرقابةة مةن
خةةالل تعضةةويتها التروتعيةةة فةةي اللج ةةة اال تشةةارية الم ةةتقلة ارةةار القيةةاأ مةةع دتعمهةةا الم ةةتمر فةةي تربي ة
الجهود المبذولة تعلر الصعيدين الدولي والمحلي.
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