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" الكوفيدآي في إطار وباء  ديمنظمة اآلي  إستجابة "

  أوال هوام :السيد
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دائمة عمل مسارات 4 إطار فً دي اآلي منظمة تعمل 2023-2019 اإلستراتٌجً للمخطط طبقا  

WORKSTREAMsًكالتالً وه :

  المستقلة للرقابة علٌا أجهزة: 1 عدد العمل مسار 

  الرشٌدة الحوكمة ذات للرقابة العلٌا األجهزة : 2 عدد العمل مسار 

المهنٌة للرقابة العلٌا األجهزة : 3 عدد العمل مسار

الصلة ذات للرقابة علٌا بأجهزة المتعلق : 4 عدد العمل مسار

العلٌا األجهزة االنتوساي تنمٌة مبادرة خالله من تدعم حٌث ومنتظمة، مستمرة دعم وظٌفة العمل مسار ٌعد 

 سلسلة عن عبارة كانت فهً ،االنتوساي تنمٌة مبادرة برامج عكس على وذلك والقدرات، األداء تحسٌن فً للرقابة

 فً الدعم البرامج تقدم فبٌنما .للرقابة العلٌا األجهزة من المحددة المجموعات إحدى لدعم صممت قد مؤقتة أنشطة

 محددة، مجاالت

.
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 دعم المذكور العمل مسار ٌتولى :العالمي التأييد  -للرقابة العليا األجهزة 1 عدد العمل مسار

 أحد باعتبارها "للرقابة العلٌا األجهزة استقاللٌة ودعم تأٌٌد" فً االنتوساي منظمة جهود

 ومشاركة الشراكات تٌسٌر  و 2022 - 2017 اإلستراتٌجٌة خطتها فً الشاملة األولوٌات

  للرقابة، األعلى الجهاز استقاللٌة دعم فً الفاعلة العالقة ذات األطراف

 تعزٌز على العمل تم  :الرشيدة الحوكمة ذات للرقابة العليا األجهزة : 2 عدد العمل مسار

 اإللكترونً التعلم طرٌق عن التعلٌم و العلٌا األجهزة داخل اإلستراتٌجٌة اإلدارة

 التخطٌط مسار على 19 الكوفبد تداعٌات حول عمل ورقة نشر المذكور العمل مسار تول كما 

  .للرقابة العلٌا األجهزة مستوى فً اإلستراتٌجً
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 أوراق إصدار المذكور العمل مسار تول:المهنية للرقابة العليا األجهزة : 3 عدد العمل مسار

 تم  كما اإللتزام ورقابة المالٌة الرقابة ذلك من 19-الكوفٌد تداعٌات ظل فً التدقٌق حول عمل

 للرقابة العلٌا باألجهزة المدققٌن لفائدة العلمٌة الموارد من جملة وتوفٌر وٌبٌنار سلسلة تنظٌم

 برنامج عمل نشاط وتأمٌن الرقابٌة األعمال على الكوفٌد لتداعٌات باإلستجابة عالقة وذات

.بعد عن الشبان القادة

 تستهدف هذا، العمل مسار بموجب:الصلة ذات للرقابة عليا أجهزة : 4 عدد العمل مسار 

 ذات باألطراف المستمر االرتباط إظهار فً للرقابة العلٌا األجهزة دعم االنتوساي تنمٌة مبادرة

 التطورات استخدام وزٌادة والتعلٌمٌة الرقابٌة الممارسات فً االبتكار تشجٌع عبر العالقة
:على المسار هذا ٌعمل.التقنٌة  فً اإلقلٌمٌة المنظمات وكذلك للرقابة العلٌا األجهزة دعم-

  عبر أو بعد عن العمل مجال فً أي دي األي منظمة قدر وتعزٌز الرقمً التعلم مجال
 بالصحة المرتبط الهدف المستدامة التنمٌة بمجاالت المرتبطة التعاونٌة المراجعات- األنترنت

 المستدامة التنمٌة هدف –المرأة ضد العنف على بالقضاء المتعلقة المراجعات- وبالمشترٌات

    5.2 عدد
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 مع للتعاون العالمً واألساس الثنائً الدعم مجال فً آي دي االي لمنظمة األخرى األولوٌات

:الشركاء

 إجراء- األزمات وقت فً المساءلة حول ورقة ونشر إصدار أي دي اآلي منظمة تولت

 الدعم تكٌٌف أو تعدٌل ومتطلبات كٌفٌة حول للرقابة العلٌا واألجهزة الشركاء مع حوارات

، بعد عن العمل مجال فً الدعم تقدٌم- األجهزة من المطلوب

 ونشر 19 بالكوفٌد صلة ذات خاصة نشرٌة تقدٌم:الشركاء مع العالمً للتعاون مجال فً أما

 الدعوة تكٌٌف و 19 الكوفٌد بظروف بصلة العالمً المسح وتكٌٌف 19 الكوفٌد حول فٌدٌو

GCPاألول المستوى المالٌة المقترحات لتقدٌم عالمٌة T12020 لعام المنقحة التشغٌلٌة الخطة 

  رئٌسٌة مبادرات 4 طرٌق عن 19 للكوفٌد اإلستجابة أساسا تهم
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  بعٌن لألخذ آي دي للألي التشغٌلٌة الخطة تنقٌح بعد عن إستثنائً إجتماع خالل أي دي لألي التنفٌذي المجلس تول

 المالٌة للرقابة العلٌا األجهزة دعم حول المنقحة الخطة هذه وتركز 19 بالكوفٌد المتعلق الجدٌد الوضع اإلعتبار

.الجدٌد الوضع ظل فً مستدام نحو على وأدائها قدراتها تعزٌز فً ومستمر فعال بشكل والمحاسبة

تشمل الرئٌسٌة المبادرات من عدد على لألزمة أي دي األي منظمة استجابات تشتمل

SDGبمؤشر المرتبطة العامة الصحة أنظمة على األداء تدقٌق • 3D

 على للقضاء الحكومة تبذلها التً للجهود تدقٌق عملٌات هذه .المرأة ضد العنف بوباء ٌسمى لما تجرٌبٌة مراجعات•

.5.2المستدامة التنمٌة بهدف المرتبط المرأة ضد العنف

Covid-19لـ الطوارئ تموٌل استخدام فً(TAIتدقٌقات) والشمولٌة والمساءلة الشفافٌة تدقٌق•

(IMF)الدولً النقد صندوق معINTOSAIوIDIبٌن المشترك التعاون إمكانات المجلس ناقش ، ذلك إلى باإلضافة

 نموذجٌة مهمة –األزمة تداعٌات فً التدقٌق.الطوارئ تموٌل تدقٌق فً المالٌة للرقابة العلٌا األجهزة بدور ٌتعلق فٌما

5 عدد المستدامة التنمٌة بهدف عالقة فً

 المساءلة و اإلستراتٌجٌة باإلدارة متعلقة هً و لها التابع الواب موقع فً الوثائق عدٌد نشر تولت أي دي الً وأن علما

.المنظمة واب موقع على المتوفرة الوثائق من وغٌرها األزمات زمن فً


