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األولوية الشاملة :2
المساهمة في متابعة ومراجعة وتنقيح
أهداف التنمية المستدامة داخل سياق
مساعي كل دولة لتحقيق جوانب معينة
من التنمية المستدامة وسائر المهام
والصالحيات الفردية والوالية التشريعية
الخاصة باألجهزة العليا للرقابة المالية

 ،17والذي يتعلق بالشراكات وسُبل
التنفيذ ،و

تعمل الخطة اإلستراتيجية لإلنتوساي
بوصفها خريطة الطريق لمنظمة اإلنتوساي
وسائر أعضائها من األجهزة العليا للرقابة
.4تقديم أنماط نموذجية كأمثلة يحتذى
المالية لتدعيم عمليات التنفيذ والمساعدة
بها من حيث الشفافية والمساءلة في
والمتابعة والمراجعة ألهداف التنمية
العمليات الخاصة بتلك المؤسسات ،بما
المستدامة وسائر مبادرات التنمية الوطنية
في ذلك مراجعة الحسابات ورفع تقارير
المستدامة ذات الصلة— في إطار يتسق
الرقابة المالية
مع المهام والصالحيات الفردية والوالية
التشريعية لألجهزة العليا للرقابة المالية
داخل إطار تلك الفئات ،يبين المساحة
وقدراتها وأولوياتها الوطنية .تتركز مساعي
النصّية في الصفحة التالية أمثلة محددة عن
اإلنتوساي على مساعدة األجهزة العليا
كيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية
للرقابة المالية في أربع فئات عريضة ،حيث
اإلسهام بطريقة فردية في متابعة ومراجعة
يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية أن تتوقع
أهداف التنمية المستدامة.
تحقيق إسهامات جوهرية وحيوية للمساعي
الوطنية واإلقليمية والعالمية لمتابعة
منذ وقت طويل واإلنتوساي ناشطة في
ومراجعة إجراءات التنمية المستدامة
العديد من النواحي المذكورة آنفا ً باإلضافة
وتعزيز عمليات التنفيذ بشأن مسائل عديدة
إلى سائر مجاالت رئيسية أخرى تشملها
مثل تحسين نظام المحاسبة والتدقيق المالي أهداف التنمية المستدامة .فعلى سبيل المثال:
بما يتفق مع المهام والصالحيات والوالية
التشريعية الخاصة باألجهزة العليا للر
• لقد انصب تركيز اإلنتوساي وسائر
قابة المالية:
األجهزة الفردية العليا للرقابة المالية
بصفة رئيسية على مساعدة الحكومات
.1تقييم استعداد الحكومات الوطنية
الوطنية في مكافحة الفساد وتأمين
وقدرتها على تنفيذ أهداف التنمية
األصول العامة.
المستدامة ورصدها واإلبالغ عن
• ولسنين طويلة ،كان لإلنتوساي مجموعة
مستوى التقدم في تحقيقها ،وبعد ذلك
عمل معنية بالرقابة على شؤون البيئة
مراجعة الحسابات الخاصة بعملياتها
بغرض مساعدة األجهزة العليا للرقابة
ومدى مصداقية البيانات التي تنتجها؛
المالية في تحقيق فهم أفضل للقضايا
.2القيام بعمليات تدقيق لألداء بفحص
المحددة التي تتعلق بالرقابة على شؤون
الجوانب اإلقتصادية ومستويات
البيئة ،وتسهيل عملية تبادل المعلومات
المهنية والفعالية ،ومدى فعالية البرامج
والخبرات بين األجهزة العليا للرقابة
الحكومية الرئيسية التي تسهم في
المالية ،ونشر الخطوط التوجيهية العامة
تحقيق جوانب معينة من أهداف التنمية
وسائر المواد اإلرشادية لإلستخدام من
المستدامة؛
جانب تلك المؤسسات.
.3تقييم وتدعيم ،حسب اإلقتضاء ،تنفيذ
هدف التنمية المستدامة  ،16والذى
يتعلق جزئيا ً بشفافية وفعالية ومساءلة
المؤسسات؛ وهدف التنمية المستدامة

• قامت مجموعة عمل اإلنتوساي المعنية
بتحديث األنظمة المالية واإلصالح
الرقابي التنظيمي بتطوير أدوات وآليات
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