
 

 
 

 

 

 في مناخات معقدة وصعبة للرقابة العليا األجهزة دعم

 لشركاء التنمية الدوليين  مقدمة

 2020أيار 

  

للرقابة   األعلى  الجهاز  الالعبين   (SAI)يعتبر  و واحد من  البالد.  في  العام  املال  في  التصّرف  منظومة  في  تقديم    في  تدقيقالمن خالل  أساسيين  العام، سيتم  القطاع 

 .معلومات عن كيفية إنفاق األموال العامة، وكذلك عن كفاءة وفعالية القطاع العام

سبة إلى الجهاز األعلى للرقابة  لتحقيق هذه األهدافو 
ّ
نجاز  ل   املطلوبةمنظمة مهنية جديرة بالثقة، مع الكفاءة والنزاهة  كنظر إليه  ي   ، فإنه من األهمية بمكان أنبالن

 .د قطاع عام يمكن مساءلتهمستوى التوقعات، من الضروري أيًضا أن يكون للبال  بلوغلكي يتمكن الجهاز األعلى للرقابة من . و تقارير مراجعة ذات جودة عالية

 معايير األجهزة العليا للرقابة  

من   جزء  واملحاسبة  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  مة  إن 
ّ
الدوليةتسّمى    ةدوليمنظ واملحاسبة   املنظمة  املالية  للرقابة  العليا  )  -لألجهزة  في  .  (INTOSAIالنتوساي 

 .األجهزة العليا للرقابة املعايير  لعطاء توجيهات بشأن ما هو متوقع من، وضعت لنتوساي

واملحاسبة املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املعايير   ، املعايير  تخصصات  ،    (ISSAIs)-هذه  فقط  تغطي  ولكن  الرقابةال  املتطلبات ال  املسائل،  مثل  تنظيمية 

التي   الرقابةهناك ثالث مجموعات رئيسية من املعايير التي تغطي األنواع الرئيسية الثالثة من عمليات     .، االستقاللية والشفافية، الدارة ضمان الجودة ،  األخالقية

اعتماد هذه رغب في  ي   قرر ما إذا كانيلللرقابة    جهاز أعلى، ولكن األمر متروك لكل  واألداء واالمتثال  ةاملالي  الرقابة  :تقوم بها األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  

 .يست إلزاميةحيث أّنها ل املعايير ،

 تطبيق املعايير 

على   هذا التحليل يعمل   .لفجوة دقيق لهو إجراء تحليل    مع املعايير الدولية  متوافقعلى مسار   على أن تكون العليا للرقابة  الخطوة األولى لفهم كيفية دعم األجهزة  

منظومة     هو متوقع، وكذلك تقييم مدى تقد  من الضروري أيًضا تقييم مدى توافق الطار القانوني في الدولة مع ما  . باملعايير  فيما يتعلق تقييم مدى تقدم الجهاز

 التصّرف في املال العام. 

 مساهمة شركاء التنمية

التنميدو  شركاء  املةن  في  خاصة  والصعبةخاان،  املعقدة  الجهاز  ت  في  تحول  تحقيق  الصعب  من  سيكون  امل،  للرقابة  منظومة ليااألعلى  هيكلة  دعم  هو  املطلوب   .

عمل األجهزة     دعم تركيز الجهود على  يهو   قيام بذلك طريقة واحدة لل   .هذه املناخاتفي تحدي   ز الجهاز األعلى للرقابةتعزي  وخصوصاالتصّرف في املال العام للبالد  

 .واملوارد بالوقت ، سواء فيما يتعلقإلى جهد كبير لدارة مثل هذا التحول، هناك حاجة  للرقابة املالية واملحاسبة ر الدولية لألجهزة العليامتوافقة مع املعايي لتصبح

 ؟ أين يمكنني العثور على مزيد من املعلومات 

 ".  لشركاء التنمية الدوليين   مذكرة  - معقدة وصعبة   مناخات في   واملحاسبة    املالية  العليا للرقابة  لألجهزة  الدولية  املعايير  املساعدة في تطبيق " لجنة تنمية القدرات: اقرأ وثيقة
 - www.issai.org  لإلنتوساي   تقود لجنة املعايير املهنية(PSC)   بمعايير وتوجيهات مهنية واضحة وذات صلة   األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة الجهود املبذولة داخل النتوساي لتزويد

  ر. تقاري من  تضيف املصداقية إلى عمل املراجع وما ينتج عنه  
 - www.intosaicbc     ق ب يحتوي على مواد مفيدة

ّ
بما في ذلك  معقدة وصعبة،    مناخات التدقيق في   قسم متخصص في  على  و  باألجهزة العليا للرقابةاملالية واملحاسبة  تنمية القدرات تتعل

  .تسجيالت الويبينار 
 - www.idi.no    واملحاسبة    املالية   ألجهزة العليا للرقابة ا ل دعم يقّدم  ( عند تطبيق املعايير الدولّيةISSAIs  )  والتوجيه  لتدريب مواد ا دورات التدريب اللكتروني و    ،  تقييمات أولية   من  بما في ذلك . 

– www.intosaidonor.org .    قدرات األجهزة العليا للرقابة املالية تعزيز   إلى  شراكة استراتيجية عاملية بين النتوساي وشركاء التنمية التي تسعى    املانحة  بين النتوساي والجهات    التعاون يعتبر  

 .في البلدان النامية  واملحاسبة  
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