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 الموافقةبتوصية 
التنفيذي مدعو للموافقة على انضمام الصندوق إلى مذكرة التفاهم الواردة في الذيل الثاني بين المنظمة المجلس 

 الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )اإلنتوساي( ومجتمع المانحين، التي ُأبرمت 

ل انضمام الصندوق إلى مذكرة التفاهم ، وتفويض رئيس الصندوق باستكما0222أكتوبر/تشرين األول  02بتاريخ 
 .هذه لفترة مبدئية مدتها خمس سنوات

 

مذكرة تفاهم بين المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة 
 والمحاسبة )اإلنتوساي( ومجتمع المانحين

 والخلفيةمقدمة ال –أواًل 
المعونة، بما  على اإلعالنات الدولية بشأن فعاليةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد األطراف الموقعة  -1

(، وشراكة بوسان لتعاون 5112(، وبرنامج عمل أكرا )5111س بشأن فعالية المعونة )في ذلك إعالن باري
(. وتلزم جميع هذه االتفاقيات األطراف الموقعة لها بوضع مبادئ مشتركة لتحقيق 5155إنمائي فعال )

قد وافقت الجهات الموقعة على شراكة بوسان على سلسلة من اإلجراءات األهداف التي يتشاطرونها. و 
استخدام نظم اإلدارة المالية العامة القطرية الملموسة لتسريع تنفيذ هذه االلتزامات، بما في ذلك من خالل 

 .نظم كلما كان ذلك ضروريامويل التنمية ودعم تعزيز هذه اللت ،كخيار افتراضي

1يجيته إلرساء الشراكات،وبما يتماشى مع استرات -0
المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية حدد الصندوق  

كمنظمة رئيسية لالنخراط معها بغية توفير المدخالت للحوار السياساتي  2)اإلنتوساي( العامة والمحاسبة
دراكا ألهمية األجهزة العليا للرقابة المالية المستقلة في تعزيز  بشأن الحوكمة والمساءلة في القطاع العام. وا 

وكالة  51المساءلة المحلية والحوكمة والعالقات بين المجتمع والدولة، أبرمت اإلنتوساي مع ممثلين عن 
 02فاهم بتاريخ )بما في ذلك المصارف اإلنمائية الرئيسية متعددة األطراف( مذكرة ت 3مانحة

الثاني(. وتركز مذكرة التفاهم على تجميع وتعزيز الدعم المقدم لألجهزة  )الذيل 0222 /تشرين الثانيأكتوبر 
العليا للرقابة المالية بغرض تعزيز الحوكمة والمساءلة وبالتالي المساهمة في النمو االقتصادي والحد من 

لصندوق من االنخراط مع نظرائه ألغراض تقاسم المعرفة الفقر. وباالنضمام إلى هذه المذكرة، سيتمكن ا
حول القدرات الناشئة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم تحسين ترتيبات 

 .المساءلة لصالح مشروعات وبرامج الصندوق، والمساهمة في تعزيز جدول أعمال فعالية المعونة

                                                      

1
  EB 2012/106/R.4 

2
  www.intosai.org 

3
 5151انضمت إليها الحقا سبع وكاالت أخرى بحلول شهر يوليو/تموز   
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 4الممارسات التي تم تحديدها في تقرير الصندوق بشأن اتفاقيات الشراكة المؤسسية،وتعقيبا على أفضل  -3
اإلنتوساي لفترة مبدئية مدتها خمس سنوات. وفي نهاية هذه الفترة سيقيم سيدخل الصندوق في شراكة مع 

 .و أن يوقفهالصندوق مساهمة هذه الشراكة في أهدافه ويقرر فيما لو أراد أن يمدد تعاونه مع هذه المنظمة أ

 الغرض - ثانياً 
تدعم المبادئ التوجيهية لإلدارة المالية في الصندوق وتشجع على استخدام األجهزة العليا للرقابة المالية كلما  -4

كان ذلك مالئما. وبهدف المساهمة في دعم جدول أعمال فعالية المعونة، شجعت لجنة مراجعة الحسابات 
ألغراض مراجعة حسابات  للرقابة الماليةالوطنية العليا  جهزةعلى توسيع استخدامه لأل 5الصندوق

المشروعات التي يمولها الصندوق. ويعيق ضعف القدرات المؤسسية لألجهزة العليا للرقابة المالية وافتقارها 
 .إلى االستقاللية على وجه العموم استخدامها بصورة أوسع

 فوائد الرئيسية التالية:وسيوفر انضمام الصندوق إلى مذكرة التفاهم هذه ال -5

تعاون الجهات المانحة للصندوق "مقعدا على مائدة"  -ستوفر عضوية اللجنة التوجيهية لإلنتوساي (5)
محفل دولي خاص بالمساءلة والحوكمة في البلدان التي يعمل فيها، وستوفر له فرصة لالنخراط 

العليا للرقابة المالية فرعا من جدول  بصورة استراتيجية مع نظرائه من الشركاء المانحين وقيادة األجهزة
 أعمال فعالية المعونة يلتزم به الصندوق مؤسسيا.

تمتلك األجهزة العليا للرقابة المالية تأثيرا كبيرا على الحوكمة والمساءلة بشأن النفقات العامة،   (5)
لذي يصل وبخاصة في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وهو مجال تركيز مهمة الصندوق األصلية وا

نصيبه في الغالب إلى حصة كبيرة من النفقات اإلنمائية للبلدان الزبونة. وبالتالي فإن المشاركة في 
مذكرة التفاهم هذه ستساعد الصندوق على اكتساب رؤية ثاقبة أكبر في مشهد معقد تعمل ضمنه 

على تطورها في البلدان  األجهزة العليا للرقابة المالية، عالوة على القضايا االستراتيجية التي تؤثر
 الزبونة.

سيتمكن الصندوق من الوصول إلى والمساهمة في منتجات معرفية دولية في مجال مراجعة وحوكمة  (3)
 القطاع العام، استنادا إلى معرفته وخبرته المؤسسية في التنمية الزراعية والريفية.

ليا للرقابة المالية اإلفرادية مما قدرة الصندوق على رصد التقدم المحرز في تنمية قدرات األجهزة الع (4)
سيسمح له باالنخراط معها في تنفيذ حافظته، عندما يكون ذلك مالئما، بما يتسق مع المبادئ 
التوجيهية المالية للصندوق. وفي الوقت الحالي تعين األجهزة العليا للرقابة المالية كمراجعين خارجيين 

يع أنحاء العالم. وعلى وجه العموم، فإن الخبرة بالمائة من حافظة الصندوق في جم 31أكثر من 
مختلطة. إذ أنه في بعض الحاالت، هنالك حاجة ملحوظة لمزيد من بناء القدرات وفي حاالت أخرى 
تم استالم تأكيدات قيمة تتعلق بمشروعات الصندوق التي تراجعها األجهزة العليا للرقابة المالية. 

                                                      

4
  EB 2013/109/R.32 

5
، سعى أعضاء اللجنة للحصول على إيضاحات 5155نوفمبر/تشرين الثاني   51في اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة المنعقد في   

فيما لو حول أنماط المراجعة التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة المالية والشركات الخاصة، وما هي األجهزة العليا للرقابة المالية هذه، و

تصور توفير بناء قدرات منتظم. وأعلم كانت إدارة الصندوق تتوقع إجراء مستهدفا محددا على المستوى القطري، وفيما لو كان الم

ا أعضاء اللجنة بأن إدارة الصندوق قد بادرت ببناء القدرات لبعض األجهزة العليا للرقابة المالية لمساعدتها في فهم متطلبات الصندوق بم

 في ذلك على المستوى القطري المستهدف. 
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فاهم هذه معلومات في الوقت الصحيح حول القدرات المتطورة وستوفر مشاركة الصندوق في مذكرة الت
لألجهزة العليا للرقابة المالية والنظرات الثاقبة التي تعزز من اعتماد الصندوق عليها للحصول على 

 ضمانات ائتمانية حول تمويل الصندوق، وبالتالي دعم جدول األعمال العالمي لفعالية المعونة.

 االستراتيجيالسياق  – ثالثاً 

 5111أكتوبر/تشرين األول  51وكالة في  51مذكرة التفاهم التي أبرمتها اإلنتوساي وممثلون عن تجمع  -6
ومجتمع المانحين في نهج استراتيجي مشترك. والهدف هو تعزيز  األجهزة العليا للرقابة المالية( بين 5)الفقرة 
امية من خالل جملة من اآلليات لتيسير تمويل الجهات في البلدان الن األجهزة العليا للرقابة الماليةقدرة 

المانحة ودعمها بما يتماشى مع مهمات الجهات المانحة وأولوياتها واالحتياجات المقدرة ذاتيا واألولويات 
 6شريكا انمائيا على مذكرة التفاهم هذه. 55. وحتى تاريخه، وقع جهزة العليا للرقابة الماليةاالستراتيجية لأل

في البلدان النامية  األجهزة العليا للرقابة الماليةهذه المذكرة المظلة، يتم تنسيق أنشطة بناء قدرات  وبموجب
من قبل مبادرة اإلنتوساي للتنمية، وهي منظمة غير حكومية مقرها في النرويج. وتضم مبادرة اإلنتوساي 

اليا أعلى جهاز للرقابة المالية في للتنمية لجنة توجيهية وأمانة للجهات المانحة والمنظمة، ويستضيفها ح
النرويج. ويديرها مجلس من ثمانية أعضاء، يترأسه حاليا وبصورة مشتركة كل من البنك الدولي ووزارة 

 .التنمية الدولية في المملكة المتحدة

عن . وفيما يلي أمثلة 5111تحققت إنجازات كبيرة بموجب التعاون بين الجهات المانحة واإلنتوساي منذ عام  -7
 األنشطة المستكملة والجارية:

تطوير خطط استراتيجية للمجموعات الفرعية اإلقليمية للمنظمة في الكاريبي )منظمة الكاريبي  (5)
للمنظمات العليا لمراجعة الحسابات، وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية )المجلس اإلقليمي لتكوين المعاهد 

أفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية(، بدعم من مصرف العليا لمراجعة الحسابات العامة لبلدان 
 التنمية األمريكي وسويسرا )أمانة الدولة للشؤون االقتصادية(؛

جهازا أعلى للمراقبة المالية ضمن هذا االتحاد تمولها  54برنامجان للتخطيط االستراتيجي يغطيان معا  (5)
 ن خالل مبادرة اإلنتوساي للتنمية؛السويد )الوكالة السويدية للتعاون الدولي(، وتنفذ م

 تنفيذ عالمي للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، بدعم من البنك الدولي؛ (3)

طرح عالمي لتوجيهات بناء القدرات لإلنتوساي، بدعم من المملكة المتحدة )وزارة التنمية الدولية في  (4)
 المملكة المتحدة(؛

في المجموعة الفرعية للبلدان األفريقية الناطقة   جهزة العليا للرقابة الماليةأللبرنامج للتنمية اإلدارية  (1)
باللغة اإلنكليزية )المنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية في البلدان األفريقية الناطقة باللغة 

 اإلنكليزية(، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي؛

                                                      

6
ا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والمفوضية األوروبية، وفرنسا، والتحالف مصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، وأسترالي  

العالمي للقاحات والتحصين، والصندوق العالمي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، وصندوق النقد الدولي، وإيرلندا، والبنك اإلسالمي 

قتصادي، وسويسرا، والسويد، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة للتنمية، وهوالندا، والنرويج، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان اال

 األمريكية، والبنك الدولي.
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مليون دوالر أمريكي وفرته سويسرا  1.1عدد الجهات المانحة بمبلغ قدره أمانة مت بحسابالشروع  (1)
)أمانة الدولة للشؤون االقتصادية( لتوسيع نطاق دعم وتحسين كفاءة المخصصات، والحد من تكاليف 

 والجهات المانحة؛ جهزة العليا للرقابة الماليةالمعامالت لأل

لتحسين تنسيق  5155والتي تم إطالقها عام  رقابة الماليةاألجهزة العليا لل 7بيانات لتنمية قدرات قاعدة (7)
 ؛جهزة العليا للرقابة الماليةالدعم المقدم لأل

 ؛األجهزة العليا للرقابة الماليةإطار لقياس أداء  تطوير (2)

 .األجهزة العليا للرقابة الماليةموظفي الوكاالت اإلنمائية على العمل مع  تدريب (1)

فإن الصندوق ليس جهة موقعة على مذكرة التفاهم هذه، ولكنه ُدعي للمشاركة كمراقب في في الوقت الحالي  -8
 في الصين وفي  5153االجتماعات السنوية للجنة التوجيهية المنعقدة في أكتوبر/تشرين األول 

في الصندوق،  5154وعقدت مائدة مستديرة في نوفمبر/تشرين الثاني  8في باريس. 5154سبتمبر/أيلول 
األجهزة ي إليها رئيس ومدير عام مباردة اإلنتوساي للتنمية لعرض المنظور الدولي لخبرات تنمية قدرات ُدع

وانخراط الجهات المانحة. كذلك فإن هذه المبادرة تدير حاليا منحة صغيرة يمولها  العليا للرقابة المالية
 .رة في إقليم أفريقيا الغربية والوسطىمختا عليا للرقابة الماليةأجهزة  الصندوق للمساعدة على بناء قدرات

تعترف مذكرة التفاهم بسعي مجتمع الجهات المانحة للحصول على تطمينات بشأن االستخدام المالئم  -2
ألموالها، وتمكين الجهات المانحة من االعتماد بصورة أكبر على نظم اإلدارة المالية القطرية نتيجة لوجود 

بالمزيد من القوة والفعالية. ولهذا الغرض فإن مذكرة التفاهم تجمع ما بين تتسم  عليا للرقابة الماليةأجهزة 
ومجتمع الجهات المانحة معا في نهج مشترك. وال تعتبر هذه المذكرة ملزمة من  األجهزة العليا للرقابة المالية

د باألساس على الناحية القانونية، كما أنها ال تشكل بحد ذاتها التزاما يتطلب تخصيص أموال لها. وهي تؤك
، ولتقوية المساءلة األجهزة العليا للرقابة الماليةالتزام مجتمع الجهات المانحة بتنسيق الجهود لتعزيز قدرات 

والشفافية بالنسبة لألموال العامة، وتوفير تأكيدات عن استخدام أموال الجهات المانحة من خالل نظم قطرية 
  .أكثر موثوقية

                                                      

7
  www.SAIdevelopment.org 

8
جرى عرض وثيقة نقاش حول "التعاون في الشراكات، مساهمة اإلنتوساي في تحقيق أهداف  5154في اجتماع اللجنة التوجيهية عام   

 ." 5151عام  التنمية المستدامة لما بعد
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Profile: International Organization of Supreme Audit 

Institutions 

1. The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) is an 

autonomous, independent and non-political organization of the supreme audit 

institutions (SAIs) of its member countries. It is an NGO with special consultative 

status within the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations. It 

was founded in 1953 with more than 190 members.1 It operates as an umbrella 

organization for the external public-sector audit community. As there is generally 

only one SAI in each country, an international network of peers is particularly 

valuable in coordinating capacity development and technical research. 

2. INTOSAI’s strategic goals include promoting the independence of SAIs, helping to 

build the capacities of its member institutions, and supporting the development and 

adoption of professional standards. One of INTOSAI’s most significant achievements 

to date has been developing and issuing a full set of auditing standards for SAIs – 

the ISSAIs2 – which help to standardize the work of SAIs. 

3. The role of SAIs in contributing to accountability and transparency is recognized in 

a United Nations General Assembly resolution,3 which notes with appreciation the 

work of INTOSAI and calls on United Nations member countries and organizations 

to continue and intensify their cooperation with INTOSAI, including in capacity-

building, to promote good governance by ensuring efficiency, accountability, 

effectiveness and transparency through strengthened SAIs. 

4. SAIs serve an important function in holding governments accountable for public 

spending and promoting transparency in the use of public funds and in government 

performance. International experience suggests that when the local SAI is 

professional and strong, is perceived as credible and has the capacity to audit a 

large proportion of public finance, public officials know that their actions may be 

scrutinized by the SAI. This provides an incentive for complying with rules and 

regulations.4 There are also examples where an SAI has made a difference in 

matters that are important to the citizens of its country, when the SAI has 

scrutinized the use of public funds and brought the findings to the attention of the 

legislature and the wider public. In some cases, an SAI audit report uncovers 

possible corruption, which may lead to further investigation by the police. 

                                           
1
 INTOSAI includes several subgroups to cater for regional SAIs, such as CAROSAI in the Caribbean; the Pacific 

 Association of Supreme Audit Institutions (PASAI); AFROSAI-E in English-speaking Africa; CREFIA in French-
 speaking Africa; the Arab Organization of Supreme Audit Institutions (ARABOSAI), the Asian Organization of 
 Supreme Audit Institutions (ASOSAI);the European Organization of Supreme Audit Institutions (EUROSAI); and the 
 Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions (OLACEFS).  
2
  www.issai.org . 

3
  Resolution A/RES/66/209 on “Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public 

 administration by strengthening supreme audit institutions”, adopted in December 2011.  
4
 Extracted from “Role and Impact of Supreme Audit Institutions”, a paper prepared by INTOSAI-Donor Cooperation,   

 April 2014. 
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