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هيئة حترير املجلة
• جوزف مو�سر ،رئي�س حمكمة التدقيق ،النم�سا
• جون وير�سيما ،املراجع العام امل�ؤقت ،كندا
• فايزة الكايف ،الرئي�س الأول ملحكمة احل�سابات ،تون�س
• جيني دودارو ،نائب املراقب العام ،الواليات املتحدة الأمريكية
• �أديلينا جونزالي�س ،نائب املراقب العام ،فنزويال
الرئي�س:
هيلني هـ هيل�سينج «الواليات املتحدة الأمريكية»
رئي�س التحرير:
ميوريال فور�سرت «الواليات املتحدة الأمريكية»
م�ساعد رئي�س التحرير:
• ليندا ج� .سيليفاج «الواليات املتحدة الأمريكية»
ميالين بابا�سيان «الواليات املتحدة االمريكية»
املحررون امل�ساعدون:
مكتب املراجع العام «كندا»
• جاجبان�س �سنج «الأ�سو�ساي – الهند»
• لوزين �سيكالو «البا�ساي – توجنا»
• الأمانة العامة للكارو�ساي «�سانت لو�سيا»
• الأمانة العامة لليورو�ساي «�أ�سبانيا»
• خمي�س ح�سني «تون�س»
• با�سيليو جوريجوي «فنزويال»
• الأمانة العامة للأنتو�ساي «النم�سا»
• مكتب امل��ح��ا���س��ب��ة احل��ك��وم��ي��ة الأم��ري��ك��ي «ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية»
الإدارة:
• �سيربينا ت�شي�س «الواليات املتحدة الأمريكية»
بول ميلري «الواليات املتحدة الأمريكية»
�أع�ضاء جمل�س مديري للأنتو�ساي:
• ترين�س نومبيبي ،امل��دق��ق ال��ع��ام ،مكتب امل��دق��ق ال��ع��ام ،جنوب
�أفريقيا.
• ليو جياي ،املدقق العام ،مكتب التدقيق الوطني ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية
• �أ�سامة جعفر فقيه ،رئي�س ديوان املحا�سبة العامة ،اململكة العربية
ال�سعودية ،النائب الثاين للرئي�س.
• جوزيف مو�سر ،الرئي�س ،ري�شناجنوف ،النم�سا ،الأمني العام.
• تريان�س با�ستيان ،املدقق العام ،جهاز الرقابة الأعلى ،الباهاما.
• زيريو بوجي ،الرئي�س ،جهاز الرقابة الأعلى� ،ساحل العاج.
• كارلو�س رامون بوليت فاجيوين،الرئي�س ،جهاز الرقابة الأعلى،
االكوادور.
• الزلو دوموكو�س ،الرئي�س ،جهاز الرقابة الأعلى ،املجر.
• فينود راي ،املراجع واملدقق العام ،الهند.
• علي احل�سناوي ،املدقق العام ،جهاز املراجعة املالية ،اجلماهريية
العربية الليبية ال�شعبية اال�شرتاكية العظمى.
• خوان مانويل بورتال مارتينيز ،املدقق العام ،جهاز الرقابة الأعلى،
املك�سيك ،رئي�س املجل�س.
• الين بروفو�ست ،املراجع واملدقق العام ،مكتب مراجع ومدقق عام
نيوزلندا.
• يورغن كو�سمو ،املدقق العام ،جهاز الرقابة الأعلى ،الرنويج.
• حممد اخ�تر بوالند ران��ا ،املدقق ال��ع��ام ،مكتب املدقق العام،
باك�ستان.
• �سريجي فادميوفيت�ش �ستيفا�شني ،الرئي�س ،غرفة احل�سابات،
رو�سيا االحتادية.
• اميا�س مور�س ،املراجع واملدقق العام ،مكتب التدقيق الوطني،
اململكة املتحدة.
• جيني دودارو ،املراقب العام ،مكتب امل�سائلة احلكومية ،الواليات
املتحدة الأمريكية.
�أديلينا جونزالي�س  ،نائب املراقب العام ،فنزويال.
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ت�صدر املجلة الدولية للرقابة احلكومية على
�أ�سا�س ربع �سنوي «يناير ،ابريل ،يوليو�،أكتوبر»
باللغات العربية ،والإجنليزية ،والفرن�سية،
والأملانية ،والإ�سبانية با�سم املنظمة الدولية
لأجهزة الرقابة العليا «الأنتو�ساي» .وقد مت
تخ�صي�ص املجلة والتي تعترب املجلة الر�سمية
الناطقة بل�سان الأنتو�ساي ،لتطوير �إجراءات
وتقنيات الرقابة احلكومية .وتعترب الآراء
والأفكار التي يتم ن�شرها يف املجلة معربة
عن وجهات نظر ر�ؤ�ساء التحرير والأفراد
الذين ي�ساهمون فيها وال تعك�س بال�ضرورة
وجهات نظر املنظمة و�سيا�ساتها .ويرحب
ر�ؤ�ساء التحرير باملقاالت والتقارير اخلا�صة
والأنباء التي تقدم للمجلة والتي يجب �أن
تر�سل �إىل مكتب التحرير التايل:
U.S. Government Accountability Office
441 G Street, NW, Room 7814
Washington, D.C. 20548 U.S.A
Phone: 202-512-4707
Fax: 202-512-4021
E-mail: intosaijournal@gao.gov

ونظراً ال�ستخدام املجلة ك�أداة تعليمية ،ف�إن
�أولوية قبول املقاالت لتلك التي تعالج جوانب
عملية من الرقابة على القطاع العام ،وت�شمل
ه��ذه اجلوانب درا�سة احل��االت التطبيقية
والأف���ك���ار ح��ول مناهج ج��دي��دة يف جمال
الرقابة �أو تفا�صيل ح��ول برامج التدريب
اخلا�صة بالرقابة� .أما املقاالت التي تتناول
اجلوانب النظرية فتعترب غري منا�سبة للن�شر
يف املجلة.
وتوزع املجلة على جميع �أجهزة الرقابة العليا
الأع�ضاء يف االنتو�ساي واجل��ه��ات املهتمة
جماناً .كما �أن املجلة متوفرة ب�صورة �إلكرتونية
يف موقع االنتو�سايwww.intosaijournal. :
� orgأو  www.intosai.orgوكذلك باالت�صال
على .Journalatspel@gao :
جت��ري فهر�سة م��ق��االت املجلة يف فهر�س
املحا�سبني ال��ذي ين�شره املعهد الأمريكي
للمحا�سبني العموميني املعتمدين ،كما تدرج
يف حمتويات الإدارة.
ويتم ن�شر بع�ض املقاالت التي يتم اختيارها
يف الن�شرات التالية:

احملتــــــويات
املقالة االفتتاحية

1

موجز الأخبار

7

م��راج��ع��ة ال���ن���ظ���راء :ال���درو����س 10
امل�����س��ت��ف��ادة م��ن تطبيق مراجعة
النظراء
م��راج��ع��ة ال��ن��ظ��راء :مالحظات 14
�أع�ضاء فريق مراجعة النظراء
�إلقاء ال�ضوء على املعايري الدولية 18
لأجهزة الرقابة العليا
�آخر امل�ستجدات يف تعاون املانحني 19
مع االنتو�ساي
داخل االنتو�ساي

�أخبار مبادرة االنتو�ساي للتنمية 36
�أحداث االنتو�ساي

Anbar Management Services, Wembley,
England, and University Microfilms International, Ann Arbor, Michiggan, U.S.A.

www.intosaijournal.org

تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت

21

2012-2011

39

املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية � -أكتوبر

2011

قسم خاص حول مراجعة النظراء

مراجعة النظراء :أداة لضمان
الجودة في أجهزة الرقابة العليا

المقالة االفتتاحية

مقابلة �أجربت مع ديرت �إجنيليز  ،رئي�س جهاز الرقابة الأعلى الأملاين ورئي�س جلنة الأنتو�ساي الفرعية
لتعزيز �أف�ضل املمار�سات و�ضمان اجلودة وذلك خالل جتربة مراجعة النظراء التطوعية.
ويعود تاريخ �سجل مراجعة النظراء يف جمال علم ال�صحافة �إىل القرن ال�سابع ع�شر .اذ
تعد عملية مراجعة النظراء يف التدقيقات احلكومية اخلارجية ك�أداة جديدة ن�سيباً والتي
اكت�سبت �أهمية متزايدة يف الآونة الأخرية يف جمتمع الأنتو�ساي.
وتعمل اللجنة الفرعية الثالثة للجنة الأنتو�ساي لبناء القدرات  CBCعلى ت�شجيع �أف�ضل
املمار�سات وكذلك �ضمان اجلودة من خالل عملية مراجعة النظراء التطوعية  .وا�ستنادا
على املعلومات املقدمة من اللجنة الفرعية ،ف�إن  24م�شروعاً ملراجعة النظراء قد اكتمل
بنجاح منذ عام  .1999و�شارك اكرث من  30جهاز للرقابة العليا يف �أحد هذه العمليات من
مراجعة النظراء على الأقل� ،سواء باعتباره من الأجهزة العاملة على املراجعة �أو من الأجهزة
اخلا�ضعة للمراجعة .و تتم املراجعة حاليا على � 5أجهزة من الأنتو�ساي من قبل نظرائهم.
ويركز هذا العدد من املجلة الدولية للتدقيق احلكومي على عملية مراجعة النظراء وذلك
اعرتافاً بنطاقها الوا�سع ودورها املهم يف منظمة الأنتو�ساي.
وقد قام الفريق امل�ساعد للجنة الفرعية الثالثة للجنه الأنتو�ساي لبناء القدرات  CBCب�إجراء
مقابلة مع الربوف�سور د .ديرت �إجنيليز حول املناهج املتعددة املتبعة يف مراجعة النظراء
والتي تبنتها اجهزة الرقابة العليا و كذلك جتارب اجلهاز الأملاين يف هذا ال�صدد.
ما ال�سبب وراء قيام �أجهزة الرقابة العليا مبراجعة النظراء؟
ال�س�ؤال:
يتم القيام بعملية مراجعة النظراء لعدة �أ�سباب ..ويف معظم الأحيان،
د� .إجنيلز:
يتم ا�ستخدامها ك���أداة ل�ضمان اجل��ودة والإجابة على ال�س�ؤال القائل:
من يقوم بالتدقيق على املدقق؟ وتعمل كذلك على م�ساعدة �أجهزة
الرقابة العليا على القيام بعملية التدقيق متا�شياً مع املعايري املهنية
و�أي�ضا العمل على تعزيز ممار�ساتهم و�إجراءاتهم .على �سبيل املثال،
ف�إنه �أث��ن��اء م�شاركة اجلهاز الأمل���اين يف عملية املراجعة على اجلهاز
الأ�سرتايل يف  ،2010قمنا بالبحث يف كيفية قيام اجلهاز بالعمل على
تطوير طريقة قيامه بالوظائف الأ�سا�سية للتدقيق وقدمنا له امل�شورة.

مراجعة النظراء� :أداة ل�ضمان اجلدة يف �أجهزة الرقابة العليا
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ال�س�ؤال:
د� .إجنيلز:

ال�س�ؤال:
د� .إجنيلز:

ال�س�ؤال:
د� .إجنيلز:
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وتوفر عملية مراجعة النظراء الأ�س�س والتي بناءا عليها ميكن حت�سني اخلطة التنموية اال�سرتاتيجية
جلهاز الرقابة الأعلى .وقد خ�ضع جهاز الرقابة الأعلى جلمهورية �إ�ستونيا يف �أثناء االعداد الن�ضمامها
لالحتاد الأوربي لتجربة مراجعة النظراء والتي كان من نتائجها تقدمي الإر�شادات الأ�سا�سية لتحديد
دور اجلهاز امل�ستقبلي وتفوي�ضاته.
لقد قمتم للتو بتحديد الفوائد التي تعود على الأجهزة اخلا�ضعة للمراجعة ،ولكن ما هي احلوافز
املقدمة لأجهزة الرقابة العليا لت�أخذ على عاتقها دور املراجعة؟
تعود عملية مراجعة النظراء بالفائدة على جميع امل�شاركني ومزاياها التعود بالنفع فقط على االجهزة
اخلا�ضعة لعملية املراجعة و�إمنا تتخطاها لتعمل على اك�ساب الأجهزة الرقابية القائمة على عملية
املراجعة فهما �شامال حول االجراءات والطرق املتبعة يف الأجهزة النظرية .وبناءا عليه ،ميكنها حتديد
�أف�ضل املمار�سات وذلك من خالل املقارنة مع الأجهزة اخلا�ضعة للرقابة من ناحية البنية والإجراءات
املتبعة .وقد �شارك اجلهاز الأملاين حتى تاريخه يف اربعة عمليات ملراجعة النظراء ،ويف كل مرحلة يتم
التو�صل القرتاحات وافكار تعود بالنفع على عملنا.
ب�صورة عامة يبدو الأمر ايجابياً ،ولكن ماذا عن املخاطر املحتملة؟ ويف حال تواجدها ،كيف ميكن
مواجهتها؟
ال يحب �أحداً ان يكون مو�ضع انتقاد و لذلك ف�إن قرار اخل�ضوع �إىل عملية مراجعة النظراء يتطلب
اجلر�أة و االنفتاح و كذلك الثقة يف القوة الذاتية .ومقابل هذه اجلر�أة ف�إن �أجهزة الرقابة العليا
امل�شاركة يتحتم عليها العمل على قدم امل�ساواة بدون حتيز و بروح من الزمالة والتعاون .وهذا ال يعنى
ان عمليه املرجعة �ست�سودها عبارات التقدير او اعتبار النقد �أمر غري مرغوب فيه .وتقدم عمليه
مراجعة النظراء �أف�ضل النتائج يف حال عمل �أجهزة الرقابة العليا على توفري ات�صال �صريح ووا�ضح
و بناء وكذلك تقدمي تو�صيات ومقرتحات للتطوير مبنية على حجج �صحيحية.
لتفادي االلتبا�س �أو الفهم اخلاطئ اثناء �سري عمليه املراجعة يتحتم على الأجهزة الرقابية امل�شاركة
تقدمي املوافقة امل�سبقة على �أطر العمل .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنه من ال�ضروري املوافقة على �أهداف
عملية املراجعة واجلدول الزمني واخلطوات الإجرائية وكيفية التعامل مع تكاليف العملية� .إذاً يجب
تو�ضيح هذه ال�شروط الأ�سا�سية يف �أثناء كتابة وثيقة تعرف مبذكرة التفاهم .MOU
ويف �أغلب الأحيان ،يختلف الهيكل التنظيمي وبيئة التدقيق اخلا�صة بكل من الأجهزة القائمة على
املراجعة والأجهزة اخلا�ضعة لها عن بع�ضها البع�ض .ولذلك يجب على فريق عمل مراجعة النظراء
تلقي كل املعلومات املطلوبة للتعرف على البيئة القانونية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية للجهاز
املعني باملراجعة� .إذ ي�ساعد هذا على �ضمان قبول وتطبيق اجلهاز املعني باملراجعة التو�صيات الناجتة
عن العملية.
ما هي املجاالت التي عادة ما تركز عليها عملية مراجعة النظراء؟
لي�س هنالك قاعدة عامة مطبقة .ومبا �أن عملية مراجعة النظراء تتم ب�صورة تطوعية ،فللم�شاركني
حرية القرار فيما يخ�ص جمال وحمتوى العملية.
فمن ناحية ،ميكن لعملية مراجعة النظراء ان ت�سري على نهج �شامل يتعر�ض �إىل كل �أعمال التدقيق
والبنية التنظيمية للجهاز الرقابي بالكامل� .إذ كانت هذه هي احلالة يف عملية املراجعة التي خ�ضعت
لها حمكمة التدقيق الأوربية يف عام .2008
ومن ناحية �أخرى ،قد تركز عملية املراجعة على جمال حمدد �أو عدة جماالت من الأعمال .و كمثال
على ذلك ،ميكننا ذكر عملية مراجعة النظراء التي خ�ضع لها جهاز الرقابة الأعلى جلمهورية البريو
يف  ،2008والذي توجه يف عمله �إىل خم�سة جماالت خمتارة من �أعمال التدقيق والتي ت�ضمنت عالقه
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اجلهاز مع الربملان وعملية التجهيز لاللتما�س.
هل يجب ن�شر نتائج عملية مراجعة النظراء؟
يعود قرار ن�شر نتائج عملية املراجعة �سواء كان بالإيجاب �أو ال�سلب ب�صورة ح�صرية للجهاز املعني
باملراجعة .و مع ذلك ،فقد او�ضحت التجارب ان الأجهزة الرقابية املعنية باملراجعة عادة ما تقرر ن�شر
النتائج و توفريها للجمهور العام.
و�أرحب �شخ�صيا مبثل هذا الن�شر ،فاجلهاز الذي يتعامل مع نقاط القوى وال�ضعف لديه بقدر مت�ساو
من االنفتاح يخلق نوع من الثقة يف النف�س و يعمل على تعزيز م�ستوى فعالية عمله .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ميكن لأجهزة الرقابة الأخرى اال�ستفادة من التقارير ال�صادرة عن عملية املراجعة ،على �سبيل املثال ،من
خالل ا�ستخدام مثل هذه التقارير كمقيا�س معتمد لت�صميم عملية املراجعة اخلا�صة بهم.
ما هي االدوات الأخرى املتوفرة مل�ساعدة االجهزة الرقابية العليا على الأخذ بعني االعتبار او التخطيط
بو�ضوح للقيام بعملية مراجعة النظراء؟
كما تعلمون ف�إن اللجنة الفرعية لتعزيز �أف�ضل املمار�سات و �ضمان اجلودة من خالل عمليات مراجعة
النظراء التطوعية قد قامت ب�صياغة الدليل االر�شادي ملراجعة النظراء ،والذي تبنته املعايري الدولية
لأجهزة الرقابة العليا  ISSAIحتت رقم  5600يف م�ؤمتر الأنكو�ساي الع�شرين « »XX INCOSAIالذي
عقد يف جنوب افريقيا .ويعد الدليل الإر�شادي �أداة نافعة ت�ساعد كل من اجلهاز القائم على عملية
املراجعة وكذلك اجلهاز اخلا�ضع للعملية على ا�ستكمال كل مراحل عملية مراجعة النظراء بنجاح .وت�ضع
هذه الوثيقة تركيز خا�ص على حمتوى مذكرة التفاهم  MOUوالتي متت اال�شارة �إىل �أهميتها �سابقاً.
ويت�ضمن الدليل الإر�شادي ملحق وهو عبارة عن قائمة الفح�ص والتي حتتوي على �أ�سئلة مف�صلة والتي
ميكن طرحها يف �أثناء �سري عمل عملية املراجعة .وتقدم قائمة الفح�ص ار�شادات لفريق عمل املراجعني
اعتمادا على نطاق وجماالت عملية املراجعة.

ال�س�ؤال:
د� .إجنيلز:

ال�س�ؤال:
د� .إجنيلز:

المعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا  :ISSAI 5600الدليل اإلرشادي لمراجعة النظراء وقائمة الفحص

و�ضعت جلنة الأنتو�ساي الفرعية الثالثة لبناء القدرات  CBCالدليل االر�شادي ملراجعة النظراء
والذي مت تبنيه من قبل امل�ؤمتر الدويل الع�شرين للأجهزة العليا للرقابة املالية «الأنكو�ساي»
حتت رقم  5600من املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا  .ISSAIوميكن الو�صول �إىل
الدليل االر�شادي بزيارة موقع  ISSAIالإلكرتوين www.issai.org :وكذلك على موقع
 CBCالإلكرتوين http://cbc.courdescomptes.ma :حتت عنوان «�أدلة ومواد».
ويتناول الدليل الإر�شادي ملراجعة النظراء تو�صيات تخ�ص كل مراحل �سري عملية مراجعة
النظراء .ويناق�ش يف املقام الأول الأ�سئلة «من مثل اهداف مراجعة النظراء واختيار �أجهزة
الرقابة العليا الزميلة/ال�شريكة» بالإ�ضافة �إىل تقدمي ن�صائح معينة حول كيفية الإعداد
والتطبيق واملتابعة وتقييم ممار�سة عملية مراجعة النظراء.
ويعالج ف�صل رئي�سي يف الدليل �شروط �أطر العمل التي يتم املوافقة عليها ،وت�صف حاالت
املمار�سات اجليدة املبنية على عمليات مراجعة �سابقة للنظراء وتقدمي تو�صيات لأحكام يجب
�أن تت�ضمنها مذكرة التفاهم .MOU
قائمة الفح�ص اخلا�صة مبراجعة النظراء :يعر�ض امللحق اخلا�ص مبعيار رقم � ISSAI 5600إر�شادات حول كيفية القيام
بعملية مراجعة النظراء .وتت�ضن القائمة �أ�سئلة م�صممة تفيد يف خلق فهم كامل للبيئة املحلية جلهاز الرقابة الأعلى املعني
باملراجعة .بالإ�ضافة �إىل ذلك توفر القائمة البنية التنظيمية جلهاز الرقابة الأعلى والقواعد الداخلية ومعايري التدقيق
و�إجراءات التدقي .وتتوفر القائمة على املواقع الإلكرتونية لكل من  CBCو.ISSAI
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وتعترب وثائق مراجعة النظراء املن�شورة على املوقع الإلكرتوين للجنة بناء القدرات) ) thttp://cbc.counrdescomp

� (es.maأداة �أخرى نافعة .وت�ضمن هذه التو�صيات يف الوقت احلايل مذاكرات التفاهم  MOUsوتقارير لع�شرين
عملية ملراجعة النظراء «ميكنك الرجوع لقائمة الوثائق يف �صفحة  .»5و ميكن ملثل هذه الوثائق ان تعمل كمادة
مرجعية ت�ساعد الأجهزة الرقابية العليا على ا�صدار قرارات مدرو�سة حول القيام مبراجعة النظراء.
قمتم �سلفا بذكر ان امل�ؤمتر الع�شرين للأنكو�ساي تبنى الدليل االر�شادي ملراجعة النظراء .ف�إن عملية و�ضعه
كانت مهمة ا�سا�سة للجنة الفرعية ملراجعة النظراء .فما هي املوا�ضيع التي �ستتعامل معها اللجنة الفرعية يف
ال�سنوات القادمة؟
على الرغم من انتهائنا من الدليل ،اال اننا مل ننهي مهمتنا كاملة .و قد اوكلت اخلطة اال�سرتاتيجية للأنتو�ساي
للعام  2016 – 2011العديد من املهام اللجنة الفرعية لتعزيز البيئة لعقد مراجعة النظراء التطوعية .وت�سعى
اللجنة الفرعية لال�ستمرار يف تقدمي جهودها لدعم اجهزة الرقابة العليا بقدر الإمكان يف عملية االعداد
ال�س�ؤال:
والتطبيق لعملية مراجعة النظراء.
وعلى الأخ�ص ،ف�إن �أحد اهدافنا هو الإ�ضافة �إىل والقيام ب�إدخال حت�سينات �أكرث على عملية توثيق مراجعه
النظراء .لذلك نتطلع دائما �إىل تلقي مدخالت مهنية من اجهزة الرقابة العليا العاملة يف �أو اخلا�ضعة لعملية
د� .إجنيلز:
مراجعة النظراء .وكذلك نقدر وب�شدة م�شاركتنا معكم يف مذكرات التفاهم وتقارير النتائج والوثائق االخرى
التي تخ�ص عملية املراجعة وذلك لتعزيز الوثائق املوجودة لدينا ،ون�سعى �إىل �إيجاد طرق جديد لعر�ض املواد
العلمية مراجعة النظراء وذلك لت�سهيل البحث واالعتماد على مثل هذه الوثائق.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،نقوم �أي�ضا بجمع ردود الأفعال حول مدى قابلية التطبيق و اال�ستفادة من الدليل الإر�شادي
وقائمة الفح�ص اخلا�صة به .و لهذا ال�سبب  ،يحتوي الدليل الإر�شادي يف نهايته على م�سح خمت�صر يدعو كل
�أع�ضاء الأنتو�ساي مل�شاركة الأفكار واملقرتحات مع اللجنة الفرعية التي �ستعمل بدورها على ا�ستخدام ردود
االفعال هذه ملراجعة و�صقل الدليل الإر�شادي.
الرجاء االت�صال باجلهاز الأملاين للرقابة العليا على international@brb.bund.de :يف حال كانت هنالك �أية �أ�سئلة� ،أو يف حال الرغبة يف
تقدمي ردود الفعل حول الدليل االر�شادي ملراجعة النظراء� ،أو تبادل وثائق ذات �صلة بعملية املراجعة مع اجهزة الرقابة العليا الأخرى.

عدد خاص حول مراجعة النظراء

يلقى هذا العدد ال�ضوء على بع�ض مبادرات عمليات مراجعة
النظراء املقامة يف جمتمع الأنتو�ساي .بالإ�ضافة �إىل مقابلة مع
رئي�س جلنة الأنتو�ساي الفرعية ملراجعة النظراء ال���واردة يف
االفتتاحية ومقالني حول عملية مراجعة النظراء التي اكتملت للتو
اخلا�صة باجلمهورية ال�سلوفاكية.
• كتبت املقالة الأوىل من قبل د .جان جا�سوف�سكي ،رئي�س مكتب
الرقابة الأعلى للجمهورية ال�سلوفاكية والتي تطرح وجهات نظر
اجلهة اخلا�ضعة لعملية املراجعة.
• كتبت املقالة الثانية من قبل ع�ضوين يف فريق عمل مراجعة �أع�ضاء جلنة مراجعة النظراء الفرعية للأنتو�ساي
النظراء ،باول بانا�س وجي�سيك مازور من مكتب الرقابة الأعلى
جلمهورية بولندا .وقام كل منهما بتبادل الأفكار وذلك من وجهة نظر فريق العمل القائم على عملية مراجعة النظراء.
ويتم تن�سيق جهود الأنتو�ساي حول مراجعة النظراء من قبل اللجنة الفرعية الثالثة التابعة للجنة بناء القدرات  .CBCترغب املجلة
يف التعبري عن مدى تقديرها للجهود املبذولة يف امل�ساعدة على التح�ضري لهذا العدد من قبل اللجنة الفرعية و التي تر�أ�سها جهاز
الرقابة الأعلى الأملاين.
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نظرة عامة حول الوثائق اخلاصة مبراجعة النظراء
الوثائق املذكورة �أدن��اه متوفرة على املوقع الإلكرتوين للجنة بناء القدرات « »http://cbc.courdescomptes.maحتت عنوان
«�أدل��ة وم��واد ».يف حال رغبتكم ب�إ�ضافة وثائق ذات ال�صلة مبراجعة النظراء ،يرجى االت�صال بجهاز الرقابة الأعلى يف �أملانيا
international@.brh.bund.de.
اجلهاز اخلا�ضع
للمراجعة

ال�سنة

فريق مراجعة النظراء (اجلهاز املدقق واجلهات الأخرى)

الوثائق

ا�سرتاليا

2010/2009

الدمنارك� ،أملانيا� ،سوي�سرا

الأهداف
مذكرة تفاهم «باللغة
الأملانية»
تقرير «باللغة الأملانية»

كندا

2004

فرن�سا ،هولندا ،الرنويج ،اململكة املتحدة

كندا

2010

ا�سرتاليا ،هولندا ،ال�سويد ،الدامنارك ،الرنويج

جمهورية الت�شيك

2000

) SIGMAالنم�سا ،فرن�سا ،ايرلندا ،ال�سويد(

الدمنارك

2006

كندا ،الرنويج ،بولندا ،ال�سويد

ا�ستونيا

1999

) SIGMAهولندا� ،أملانيا ،الدمنارك(

تقرير
م�سودة التقرير

ا�ستونيا

2005

�) SIGMAأملانيا ،هولندا ،ال�سويد ،اململكة املتحدة(

املحكمة الأوروبية للمدققني

2008

ملخ�ص التقرير
تقرير

النم�سا ،كندا ،الرنويج ،الربتغال

جمهورية مقدونيا

2007

�أملانيا

�أ�سئلة رئي�سية
تقرير

اندوني�سيا

2009

هولندا

تقرير

املك�سيك

2008

بورتوريكو ،اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة االمريكية

هولندا

2007/2006

الرنويج ،نيوزلندا ،جنوب افريقيا ،اململكة املتحدة

نيوزلندا

2008

كندا ،اململكة املتحدة ،اجلامعة الوطنية اال�سرتالية ،هيئة
�إدارة املخاطر البيئية )نيوزلندا(� ،شركة Yarralumla
لال�ست�شارات )نيوزلندا( ،الدمنارك ،ال�سويد ،اململكة املتحدة

الرنويج

2005

الدمنارك ،ال�سويد ،اململكة املتحدة

مذكرة تفاهم
ا�ستبيان
تقرير
خطة عمل
بيان �صحفي
تقرير
خطة عمل
تقرير
تقرير

تقرير

معلومات موجزة
تقرير
مذكرة تفاهم
تقرير
تقرير
مذكرة تفاهم
تقرير

مراجعة النظراء� :أداة ل�ضمان اجلدة يف �أجهزة الرقابة العليا
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اجلهاز اخلا�ضع
للمراجعة

ال�سنة

فريق مراجعة النظراء (اجلهاز املدقق واجلهات الأخرى)

الوثائق

بريو

2008

كو�ستاريكا� ،أملانيا� ،أ�سبانيا

مذكرة تفاهم «باللغتني
الأملانية والأ�سبانية»
تقرير «باللغة الأ�سبانية»

بولندا

2001

) SIGMAاململكة املتحدة ،لك�سمبورغ ،ال�سويد� ،أملانيا(

تقرير

بولندا

2007/2006

الدمنارك

تقرير

جمهورية �سلوفاكيا

2001

�سوي�سرا

2005/2004

فرن�سا ،املحكمة الأوروبية للمدققني ،حلف الناتو،
اململكة املتحدة
�أملانيا

الواليات املتحدة
الأمريكية

2005

ا�سرتاليا ،كندا ،املك�سيك ،هولندا ،الرنويج،
جنوب افريقيا ،ال�سويد

معلومات موجزة
مفهوم مراجعة النظراء
تقرير «باللغة الأملانية»
تقرير

جميع الوثائق متوفرة باللغة الإجنليزية ،با�ستثناء ما �أ�شري �إليه باجلدول
 :MOUمذكرة التفاهم
 :SIGMAتقدمي الدعم لتح�سني احلوكمة والإدارة )مبادرة م�شرتكة بني االحتاد الأوروبي
ومنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية(
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موجز
األخبار
البرازيل
�أحدث �أن�شطة غرفة احل�سابات

تقوم غرفة احل�سابات الربازيلية حالياً
بتدريب  48مدقق من  13جهاز من �أمريكا
الالتينية من الناطقني باللغة اال�سبانية
حول ا�ساليب وتقنيات تدقيق الأداء و
ذلك يف برنامج الكرتوين مدته � 3شهور.
ويتم تقدمي هذا الربنامج باال�شرتاك مع
جلنة بناء القدرات الإقليمية للأوال�سيف.
وب�سبب اهتمام امل�شاركني الكبري زاد
اجلهاز الربازيلي عدد املقاعد املتاحة يف
الربنامج.
الهدف الأ�سا�سي من الربنامج هو تدريب

امل��دق��ق�ين على تطبيق منهجية رقابة
الأداء يف الأجهزة اخلا�صة بهم .و ي�شتمل
ال�برن��ام��ج على وح���دات ح��ول مفاهيم
التدقيق ،وامل��ج��ال املنا�سب للتدقيق،
ومعايري التدقيق و�أن���واع رق��اب��ة الأداء
وخطوات دورة التدقيق والتقنيات و�أوراق
العمل و �إعداد التقارير.
ب��د�أ الربنامج يف � 17أغ�سط�س وانتهى
يف  11نوفمرب .وخالل ا�سرتاحة مدتها
ا�سبوع بدءاً من � 19إىل � 26سبتمرب �شارك
بع�ض من املدققني من دول مريكو�سول
يف حلقة البحث مريكو�سول حول جمتمع
املال والإ�شراف الإقليمي عليه واملنعقدة
يف برازيليا.

وت�شتمل حلقة البحث على ور���ش عمل
حول رقابة الأداء حتت ا�شراف ا�ستاذة من
برنامج التدريب االلكرتوين« .مريكو�سول
�أو مريكو�سور ،ال�سوق ال�شائع يف اجلنوب
وهي منظمة جت��ارة لأمريكا الالتينية»
وحلقة البحث مدعومة من قبل وكالة
التعاون الدولية االملانية باال�شرتاك مع
االوال�سيف .بعد حلقة البحث� ،ستقوم
منظمة �أج��ه��زة مريكو�سول «»EFSUL
بتنفيذ عملية ت��دق��ي��ق م�شرتكة حول
م�شروع مم��ول من قبل �صندوق البنية
االق��ت�����ص��ادي��ة مل�يرك��و���س��ول «»FOCEM
ومي��ن��ح ه���ذا ال��ت��دق��ي��ق ف��ر���ص��ة لبع�ض
املدققني الذين ح�ضروا برنامج التعليم
االلكرتوين تطبيق منهجيات رقابة الأداء
التي مت تعلمها.
يرت�أ�س اجلهاز الربازيلي جلنة الأنتو�ساي
الفرعية لتدقيق الأداء ون�شر اجلهاز
م���ؤخ��راً الن�سخة اال�سبانية م��ن دليل
رقابة الأداء الداخلي وذلك لدعم تنمية
القدرات يف املنطقة.
للمزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع
اجلهاز الربازيلي:
Email: arint@tcu.gov.br

Website: www.tcu.gov.br

مدربو دورة التعليم االلكرتوين  e-learningحول تدقيق الأداء

موجز الأخبار
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باكستان
تعيني مدقق عام جديد

يف اغ�سط�س  2011بد�أ حممد اخطر
بولند رانا مهامه التي ت�ستمر � 4سنوات
ب�صفته مدقق ع��ام باك�ستان ال�سابع
ع�شر .عند التعيني ك��ان ال�سيد رنا
احد �أه��م املوظفني يف مكتب خدمات
املحا�سبات والتدقيق يف باك�ستان.
وال�سيد رانا حا�صل على ماج�ستري يف
العلوم ال�سيا�سية لي�سان�س حقوق من
جامعة البنجاب ،الهور .وقد �سبق له
�أخ��ذ برامج تدريب دولية يف االدارة
املالية العامة واملمار�سات التجارية
يف حما�سبة االت�����ص��االت يف الواليات
املتحدة و اململكة املتحدة وا�سرتاليا.
وقد ان�ضم �إىل اخلدمة العليا املركزية
يف ف�براي��ر  .1976كموظف خ��دم يف
القطاع احلكومي ،ح�صل على تدريب
يف حت��ل��ي��ل اال���س��ت��ث��م��ارات واالدارة
االقت�صادية وحلول امل�شاكل و اتخاذ
القرار وامل�ستوى املتقدم من رقابة الأداء

حممد اخطر بولند رانا

وامل�ستوى املتقدم من االدرة العامة .وقد
ح�ضر برنامج االدارة الوطني يف املعهد
الوطني لل�سيا�سة العامة يف الهور ،وهو
زميل يف هذه امل�ؤ�س�سة.
يحمل ال�سيد ران��ا جتاربه الرثية �إىل
من�صبة كمدقق عام وبعد �أن بد�أ م�سريته
املهنية يف جمال التدقيق على القطاع
احلكومي ق��ام ب����إدارة واحل��ف��اظ على
ح�سابات خدمات الدفاع يف باك�ستان

رومانيا
�أحدث الن�شاطات والإ�صدارات ملحكمة احل�سابات الرومانية

يف ظل اجلهود امل�ستمرة ملحكمة احل�سابات الرومانية يف
بناء القدرات ،مت ن�شر عدد يوليو  2011من جملتها كما ومت
عر�ضها يف املوقع االلكرتوين.
مت املوافقة خالل �آخر اجتماعات الربملان الروماين على
عدد من املواد اخلا�صة بن�شاطات اجلهاز الرقابي ،وت�ضمنت
املواد ما يلي:
• الن�سخة الأخ�يرة من ا�سرتاتيجية امل��وارد الب�شرية لعام
 2014-2011وخطة التنفيذ
• برنامج الن�شاطات لعام 2012
• تقرير ح��ول برنامج  2010التدريبي وال��ذي اق�ترح �أن
تت�ضمن و�سائل التدريب امل�ستقبلية االجتماعات عن طريق
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و���س��اه��م ب��ت��وح��ي��د ن��ظ��ام احل�سابات
املحلية .كما وخدم يف اجلهات التجارية
التابعة للقطاع احلكومي يف قطاعي
االت�صاالت وتقنية املعلومات كم�ست�شار
ا�ستثمار ومتويل .وتر�أ�س وزارة حقوق
االن�سان وكان الأمني الإ�ضايف امل�سئول.
وب�صفته املدقق العام ،يت�صور ال�سيد
رانا اجلهاز الباك�ستان �أن يكون م�ؤ�س�سة
حكومية م�ستجيبة وذات مهنية عالية
مهتمة ب�أ�صحاب امل�صلحة املحليني
والدوليني.
و�سي�صبح ال�سيد ران��ا رئي�س املنظمة
الآ���س��ي��وي��ة لأج���ه���زة ال��رق��اب��ة العليا
«�أ�سو�ساي» والأمني العام الدائم ملنظمة
التعاون االقت�صادي لأج��ه��زة الرقابة
العليا «ايكو�ساي».
للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال
مبكتب مدقق عام باك�ستان:
الربيد االلكرتوين
saipak@comsats.net.pk

العنوان االلكرتوين:

www.agp.gov.pk

الفيديو والتعليم االلكرتوين و النقا�ش با�ستخدام منتديات
الكرتونية للمناظرات �إىل جانب زي��ادة ا�ستخدام مكتبة
اجلهاز الروماين.
• دليل حول التحقق من مدى جودة �أعمال التدقيق الذي مت
ت�صميمه لي�ؤكد مدى تطابق �أعمال تدقيق اجلهاز الروماين
ملعايري التدقيق الدولية و�سيا�سة �أف�ضل املمار�سات.

«من اليمني» نيكوالي فاكاروي رئي�س حمكمة ح�سابات رومانيا ،و«على الي�سار»
ديرتا اجنيلز رئي�س اجلهاز الأملاين �أثناء االجتماع الذي عقد يف يوليو يف بوخار�ست
ملناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت
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زيارات دولية ملحكمة احل�سابات

يف يوليو  ،2011ا�ست�ضافت حمكمة احل�سابات الرومانية زيارات ر�سمية من ر�ؤ�ساء جهازي �أملانيا وال�صني.
تر�أ�س الربوف�سور الدكتور دايرت انغلز رئي�س املحكمة االحتادية الوفد الأملاين الذي زار اجلهاز الروماين يف الفرتة ما بني 5
�إىل  7يوليو  .2011وقد ناق�ش الر�ؤ�ساء التعاون امل�ؤ�س�سي امل�شرتك يف ظل �سياق االنتو�ساي
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اليورو�ساي .ومت تبادل املعلومات حول �إطار العمل امل�ؤ�س�سي جلهازيهما والتدقيق على
�أموال االحتاد الأوروبي والعالقات ما بني اجلهازين والربملان يف دولتيهما.
فيما تر�أ�س ليو جياي مدقق عام ال�صني الوفد ال�صيني الذي زار اجلهاز الروماين يف
الفرتة ما بني � 19إىل  21يوليو .وقد وافق رئي�سي اجلهازين خالل االجتماع على جتديد
معاهدة التعاون الثنائية ما بني اجلهازين والتي �سبق توقيعها يف  .2004بعد حتديث
و�إنهاء التعديالت �سيتم توقيعها ر�سمياً يف بكني.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال مبحكمة احل�سابات الرومانية
الربيد االلكرتوينinternational.romania@rcc.ro :
املوقع االلكرتوينwww.curteadeconturi.ro :

فنزويال
وفاة املراجع العام

ت��ويف ال�سيد كلودو�سبالدو
را����ش���ان يف ي��ون��ي��و 2011
مراجع عام اجلهاز الفنزويلي
يف كوبا حيث ك��ان يخ�ضع
للعالج الطبي بعد �إ�صابته
ب�سكتة قلبية منذ �شهر �أبريل
كلودو�سبالدو را�شان
امل��ا���ض��ي ،ع��ن ع��م��ر يناهز
الـ 72عاماً .كان ال�سيد را�شان حمامياً و اقت�صادياً عريقاً،
تخرج من جامعة فنزويال و قد �شغل من�صب مراجع عام
فنزويال منذ  1999عندما مت تعيينه من قبل املجل�س الوطني
الد�ستوري ثم مت الت�صديق على ذلك من قبل الربملان يف
عام  2000وذلك ملدة �سبعة �أعوام .وقد مت جتديد من�صبه
يف  2007ليمتد تعينه من .2014-2008
و قد كان ع�ضواً يف جمل�س مديري االنتو�ساي و جمل�س
�إدارة �صحيفة الأنتو�ساي للتدقيق .و قد تر�أ�س منظمة
�أوال�سيف يف الفرتة ما بني  .2004-2003كما و تر�أ�س
جلنة الأوال���س��ي��ف للتدريب الإقليمي يف ال��ف�ترة م��ا بني
.2007-2000
للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال باجلهاز الفنزويلي:
الربيد االلكرتوين contraloriavenezuela@gmail.com
املوقع االلكرتوين www.cgr.gov.ve

مجتمع األجهزة الناطقة باللغة البرتغالية
حلقة بحث دولية مت عقدها يف تيمور ال�شرقية

يف الفرتة ما بني  29يونيو �إىل  1يوليو  ،2011احتفلت املنظمة الدولية
لأجهزة الدول الناطقة باللغة الربتغالية « »OISC/CPLPبالذكرى الـ15
لت�أ�سي�سها وق��د عقدت ث��اين حلقات البحث الدولية يف ديلي ،تيمور
ال�شرقية.
وقد �شارك ر�ؤ�ساء الأجهزة وم�سئولني يف �أجهزة انغوال والربازيل وكيب
فريد وتيمور ال�شرقية ومكاو واملوزمبيق والربتغال و�ساو تومي وبرن�سيب
يف �أحداث االحتفال.
وقد ح�ضر رئي�س جمل�س وزراء تيمور
ال�شرقية ،زانانا غا�سماو مرا�سم �إحياء
ذكرى الت�أ�سي�س .وخالل كلمات االفتتاح،
ق��دم ممثل اجل��ه��از ال�برازي��ل��ي وممثل
الأمانة العامة املبادرات املتنوعة للمنظمة خالل فرتة الـ 15عاماً ال�سابقة
واخلا�صة بت�شجيع تبادل اخلربات الفنية والعلمية والثقافية ودعم التعاون
فيما بني الأجهزة الناطقة باللغة الربتغالية.
ومن �أبرز الأحداث تلقي الوفود يف اليوم الأول من الفعاليات نب�أ موافقة
برملان تيمور ال�شرقية على �إ�صدار قانون خا�ص ب�إن�شاء حمكمة ح�سابات
تيمورية والتي تعترب خطوة حا�سمة يف ت�شكيل جهة تدقيق وطنية.
خالل حلقة البحث الدولية الثانية ،مت مناق�شة مو�ضوعان رئي�سيان :دور
�أجهزة الرقابة العليا يف الدميقراطية احلديثة و�أهمية التعاون فيما بني
الأجهزة للتطوير امل�ؤ�س�سي وبناء القدرات .ويف ختام حلقة البحث ،وافق
ممثلو االجهزة على �إع�لان ديلي وال��ذي يبني تفا�صيل حول التو�صيات
الناجتة عن االجتماع ..للمزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع املنظمة:
الربيد االلكرتوينarist@tcu.gov.br :
املوقع االلكرتوينwww.tribunaiscplp.gov.br :

موجز الأخبار
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قسم خاص حول مراجعة النظراء

مراجعة النظراء كنموذج لبناء القدرات:

الدروس المستفادة من تطبيق مراجعة النظراء
بقلم الدكتور يان يا�سوف�سكي  -رئي�س جهاز الرقابة الأعلى جلمهورية �سلوفاكيا
م�ضى �أكرث من � 18شهرا منذ �أن قرر جهاز الرقابة الأعلى جلمهورية �سلوفاكيا تنفيذ
م�شروع مراجعة النظراء لفح�ص جودة وفعالية العمل يف اجلهاز يف عدة جماالت .كان
الهدف الرئي�سي من هذا امل�شروع هو فح�ص �سالمة ا�سرتاتيجية التنمية التي مت حتديثها
يف اجلهاز وقيا�س مدى امتثالها لنوعية املهام التي توكل عادة للأجهزة الرقابية .وقد
ركزنا ب�شكل �أ�سا�سي على �أعمال التدقيق  -التخطيط لعمليات التدقيق ،وتنفيذ عمليات
التدقيق ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر النتائج .كما قررنا �أن نراجع منهجية تقييم جودة التدقيق
لدينا بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة املوارد الب�شرية والعالقات العامة.
من القيم الرئي�سية للجهاز ال�سلوفاكي هي تعزيز الإدارة ال�سليمة والفعالة للمال العام
وتزويد املجل�س الوطني جلمهورية �سلوفاكيا وال�شعب بالنتائج املو�ضوعية للتدقيق .مهمة
اجلهاز ال�سلوفاكي هي حت�سني جودة وفعالية عمليات التدقيق امل�ستقلة والداخلية لت�سهيل
وحت�سني �إدارة املال العام .لذا ف�إن التطوير امل�ستمر يعد مطلب �أ�سا�سي لإجن��از مهام
اجلهاز ال�سلوفاكي بفعالية.

مت التوقيع على مذكرة تفاهم خا�صة مبراجعة النظراء جلهاز الرقابة الأعلى جلمهورية �سلوفاكيا من قبل «اجلال�سني من
الي�سار �إىل اليمني» فرانك غروغان ،جهاز اململكة املتحدة ،يان يا�سوف�سكي ،جهاز جمهورية �سلوفاكيا ،وتوني�س �سار ،جهاز
ا�ستونيا ،وممثلني من بولندا و�سلوفانيا قاموا بالتوقيع على مذكرة التفاهم يف وقت �سابق.

كان الهدف من مراجعة النظراء هو حت�سني م�ستوى العمل يف اجلهاز ال�سلوفاكي وفح�ص
�صحة الإجراءات الداخلية املتبعة .نعتقد �أن �إجراء مراجعة خارجية م�ستقلة �ستبني لنا �إىل
�أي مدى مت تطبيق املعايري الدولية لدينا ومدى �صحة اجراءاتنا الداخلية بالإ�ضافة �إىل
تزويدنا بالتو�صيات لتح�سني امل�ستوى.
عندما كنا نقوم بالإعداد ملراجعة النظراء ،كان زمالءنا من جهاز الرقابة الأعلى يف النم�سا
يطبقون عملية مراجعة النظراء لديهم ،فا�ستفدنا من خرباتهم .كما ات�صلنا بعدة �أجهزة
رقابية ،وتلقينا ردود ايجابية من ،جهاز الرقابة الأعلى للمملكة املتحدة ،وجهاز الرقابة
الأعلى لإ�ستونيا ،وجهاز الرقابة الأعلى لبولندا ،للقيام مبراجعة النظراء لدى جهازنا.
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و�أن��ا ممنت جدا لزمالئي من هذه الأجهزة الرقابية ال�ستعدادهم للتعاون .فقد قدموا
لنا خرباتهم ومواردهم وقاموا بت�شكيل فريق من اخلرباء الدوليني الذين كر�سوا وقتهم
وجهدهم لإجناز املهمة ال�صعبة املتمثلة يف فح�ص جودة وفعالية عملنا.
�إذا نظرنا �إىل الوراء ،ندرك �أن الثمانية ع�شر �شهرا ال�سابقة كانت تعني الكثري من العمل
ال�شاق بالن�سبة لفريق مراجعة النظراء ،وبالن�سبة لنا .فقد قمنا ب�إعداد الوثائق الالزمة
لت�شغيل وتنفيذ امل�شروع ب�أق�صى فعالية ممكنة .وخالل تلك الفرتة ،مت عقد �ستة اجتماعات،
ت�ضمنت مناق�شات على جميع امل�ستويات يف جهازنا .وبلغ جمموع الفرتة  19يوم عمل
يف مقرنا الرئي�سي يف براتي�سالفا ويف �أحد مكاتبنا الإقليمية البالغ عددها ثمانية مكاتب.
كما مت عقد ع�شرات النقا�شات والدرا�سات للأنظمة الداخلية لدينا والتي �شكلت الأ�سا�س
لفح�ص �أعمالنا و�صياغة التقرير النهائي ملراجعة النظراء.
�إر�شادات خا�صة مبراجعة النظراء

مت تطبيق مراجعة النظراء لدينا وفقاً للمعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا ، ISSAI
وذلك با�ستخدام املعيار  :ISSAI 5600دليل مراجعة النظراء ،الذي �أعد م�ؤخرا من قبل
اللجنة الفرعية الثالثة التابعة للجنة الأنتو�ساي لبناء القدرات ،برئا�سة جهاز الرقابة
الأعلى الأملاين .ومت تبني الوثيقة يف م�ؤمتر الأنكو�ساي الع�شرون ،وكانت مراجعة النظراء
التي �أجريناها هي الأوىل يف العامل التي جترى بااللتزام بتلك املعايري .و�إنه من دواعي
فخري �أن �أقدم مالحظات جهازنا حول التجربة ،وبالتايل امل�ساهمة يف املجتمع الدويل من
خالل تقا�سم ما تعلمناه.
تقرير مراجعة النظراء

مت االنتهاء من العمل ال�شاق املتمثل مبراجعة النظراء بنجاح .ومتت �صياغة التقرير وتقدميه
للتوقيع  ،وجرت مرا�سم التوقيع يف تاريخ  30مايو � ،2011أثناء انعقاد م�ؤمتر اليورو�ساي
الثامن يف ل�شبونة .ومن �ضمن امل�شاركني يف حفل التوقيع ر�ؤ�ساء الأجهزة الرقابية امل�شاركة
يف مراجعة النظراء ،ورئي�س وفد جهاز الرقابة الأعلى الأملاين ،والدكتور جوزيف مو�سر ،
الأمني العام ملنظمة الأنتو�ساي.

قام بالتوقيع على تقرير مراجعة النظراء «من الي�سار �إىل اليمني» مارتن �سنكلري  ،م�ساعد املدقق العام ،جهاز الرقابة الأعلى
للمملكة املتحدة؛ جا�سيك جزير�سكي ،رئي�س جهاز الرقابة الأعلى يف بولندا؛ جا�سوف�سكي يان ،رئي�س جهاز الرقابة الأعلى
يف جمهورية �سلوفاكيا ايغور �سولتي�س ،رئي�س جهاز الرقابة الأعلى يف �سلوفينيا ،ومايكل �أوفري ،املدقق العام ،جهاز الرقابة
الأعلى ال�ستونيا.

الدرو�س امل�ستفادة من تطبيق مراجعة النظراء
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ي�شتمل تقرير مراجعة النظراء على  18تو�صية مق�سمة �إىل خم�سة �أجزاء .يتناول اجلزء
الأول �أن�شطة التدقيق التي تركز على احلكومة املركزية .وتهدف هذه التو�صيات لتخطيط
وتنفيذ ،و�إعداد تقاريرب�ش�أن نتائج �أعمال التدقيق يف اجلهاز .اجلزء الثاين يتناول �أعمال
التدقيق املتعلقة بالأقاليم والبلديات وهو مبني على نحو مماثل للجزء الأول� .أما التو�صيات
الواردة يف الأجزاء الثالثة املتبقية فتتناول تقييم جودة التدقيق ،وتنمية املوارد الب�شرية،
والعالقات العامة.
اختتم فريق مراجعة النظراء تقريرهم ب�أن اجلهاز ال�سلوفاكي قد جتاوب بفعالية مع
جمموعة من التحديات التي واجهته يف ال�سنوات الأخ�يرة .ووفقا لتقييم الفريق ،فقد
قمنا بتح�سني اجلودة والكفاءة املهنية لأعمالنا .كما عززنا من ت�أثري عملنا �أي�ضا من خالل
جعله يف متناول امل�ستفيدين منه بالإ�ضافة �إىل تعزيز التعاون مع و�سائل الإع�لام .كما
قمنا بتح�سني البنية التحتية جلهازنا دعماً للهدف العام املتمثل بتعزيز الأداء .وا�ستنتج
الفريق �أن هذا الطموح كان وا�ضحاً يف ا�سرتاتيجية التنمية يف اجلهاز ال�سلوفاكي و�أن
اال�سرتاتيجية نف�سها  ،وتنفيذها من �ش�أنها �أن حت�سن جودة �أعمال التدقيق وت�ساعدنا
على حتقيق الأثر املن�شود .وتو�صل الفريق �أي�ضا �إىل �أن جودة منهجية التدقيق يف اجلهاز
ال�سلوفاكي تتوافق مع �أدلة ومعايري الأنتو�ساي.
تو�صيات م�ستخل�صة من مراجعة النظراء

�سيتم توفري الن�ص الكامل للتقرير مع التو�صيات باللغتني ال�سلوفاكية والإجنليزية يف موقعنا
على �شبكة االنرتنت « .»www.nku.gov.skمع ذلك� ،أرج��وا ال�سماح يل �أن �أذكر بع�ض
التو�صيات التي ما زالت حمفورة يف ذاكرتي ل�صلتها بالإجراءات التي كنا ندر�سها قبل �أن
نبد�أ مبراجعة النظراء .حيث �أكدت املراجعة بب�ساطة �أننا كنا ن�سري يف االجتاه ال�صحيح.
• القيام ب�أعمال املراجعة هذه ،مثل تو�سيع وتعزيز منهجية تدقيق الأداء لدينا وحت�سني
مهارات املوظفني املفو�ضني بالقيام بعمليات تدقيق الأداء .وندرك متاما �أهمية وقيمة
تدقيق الأداء يف القطاع العام ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة القيام مبثل عمليات التدقيق
هذه ونحن نعطي �أهمية كبرية لهذا املو�ضوع.
• التزويد باملوارد املتاحة لعمليات التدقيق على الأقاليم والبلديات.
• تطوير العالقات مع املنظمات اخلارجية لتقدمي تقييم خارجي روتيني جلودة التدقيق
والنظر يف تقدمي امل�ؤهالت املهنية امل�ستقلة ملوظفني التدقيق على �أن تكون خا�ضعة
للإ�شراف.
بالن�سبة للنقطة الأخرية  ،نقرتح على منظمة الأنتو�ساي �أن تنظر يف و�ضع معايري دولية
للتدقيق  ISSAIتكون موحدة العتماد املدققني يف امل�ستقبل .وهناك فكرة �أخرى مثرية
لالهتمام وهي زيادة اال�ستعانة باال�ست�شارات واخلربات اخلارجية.
يف حني �أنه قد يبدو �أننا و�صلنا �إىل املرحلة النهائية من عملية مراجعة النظراء� ،إال �أن
العك�س هو ال�صحيح يف الواقع .فلدى �أع�ضاء الفريق امل�س�ؤول عن تنفيذ النتائج يف جهازنا
العديد من املهام التي تنتظرهم .وهذه املهام تتلخ�ص �أ�سا�سا بتنفيذ تو�صيات مراجعة
النظراء من �أجل حتقيق الهدف من امل�شروع وهو حت�سني �أن�شطة ومنهجيات اجلهاز .لذلك
قمنا بت�شكيل خم�سة فرق عمل لتنفيذ تو�صيات مراجعة النظراء .وحاليا ،تقوم الفرق
ب�إعداد خطة العمل.
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الدرو�س امل�ستفادة

ما الن�صيحة التي ميكن �أن �أقدمها ملن يخطط �أو يفكر بتطبيق مراجعة النظراء؟ �إن تنفيذ
عملية مراجعة النظراء تتطلب ا�ستثمارات كبرية باملوارد الب�شرية واملادية .ومبا �أن مراجعة
النظراء ذات طبيعة دولية ،فيتوقع �إجراء العديد من الرتجمات والتف�سريات املطلوبة.
ومنن ال�ضروري �أي�ضا �إبالغ جميع املوظفني قبل ال�شروع بالعمل و�إعدادهم للعمل و�إجراء
املناق�شات املرتتبة على مراجعة النظراء .ومن ال�ضروري �أن يكون هناك دعماً من الإدارة
العليا يف اجلهاز الرقابي طوال مراحل التنفيذ و�إعداد التقارير لأن النتائج يجب �أن تنفذ
وفقا للإجراءات واللوائح الإدارية الداخلية.
على الرغم من �أن عملية �إجراء مراجعة النظراء تتطلب جهداً كبرياً� ،إال �أن فوائدها وقيمتها
تتجاوز اىل حد كبري اجلهد املبذول .وت�ؤكد التو�صيات ما �إذا كانت �إدارة اجلهاز ت�سري يف
االجتاه ال�صحيح ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�شورة للإدارة حول �سبل حت�سني �أ�ساليب العمل
ليكون �أكرث فعالية و�أف�ضل جودة .وبالنظر �إىل املكانة الفريدة التي حتتلها �أجهزة الرقابة
العليا يف القطاع العام وظروف التغريات ال�سريعة والتحديات اجلديدة التي نواجهها،
ت�شكل مراجعة النظراء ا�ستثمارا جمديا للوقت واملوارد.
�إذا اخرتمت القيام مبراجعة النظراء ،نو�صي باال�ستعانة باملعيار الدويل ،ISSAI 5600
حيث ميكنكم احل�صول على توجيهات وتعليمات حمددة حول كيفية البدء .ويت�ضمن ملحق
الدليل قائمة مراجعة مفيدة حول الأ�سئلة املحتملة خالل هذه العملية .كما ميكن اال�ستعانة
بامل�صادر الأخرى مثل اللجنة الفرعية الثالثة للجنة بناء القدرات) .انظر املوقع الإلكرتوين
للجنة يف (cbs.courdescomptes.ma
�أخ�يرا ولي�س �آخ��را ،متكنك مراجعة النظراء من الإجابة على ال�س�ؤال ،من الذي يقوم
بالتدقيق على عمل املدقق؟ �أعمال التدقيق هي من �صميم كل الأن�شطة اليومية للجهاز
الرقابي .ومن خالل القيام مبراجعة النظراء تطوعياً ،تكون قد فتحت املجال لعملك
للتقييم والتدقيق اخلارجي على �أ�سا�س معايري التدقيق الدولية .وهذا له �أهمية كبرية على
ال�صعيدين الوطني والدويل.
اخلامتة

يف اخلتام ،ا�سمحوا يل �أن �أكرر ما قلته يف بداية هذه املقالة :يتطلب اجناز مهام اجلهاز
ال�سلوفاكي التح�سني امل�ستمر .لذا مل جنري مراجعة النظراء بعزلة .ففي الوقت احلا�ضر،
يتم تنفيذ م�شروع تعليمي ملدة � 3سنوات بتمويل من االحتاد الأوروب��ي ويتم تنفيذ �إدارة
اجلودة وفقا لنموذج هيكل التقييم العام  .CAFكما نقوم �أي�ضا ببناء نظام معلوماتي جديد
 ،بتمويل من االحتاد االوروبي كذلك .لذلك كانت مراجعة النظراء هامة جداً بالن�سبة لنا:
فقد كنا بحاجة اىل ان نعرف �أننا ن�سري يف االجتاه ال�صحيح وبجودة وفعالية عالية.
ا�سمحوا يل �أن �أتقدم بال�شكر مرة �أخرى ل�شركاءنا الدوليني – جهاز الرقابة الأعلى يف
اململكة املتحدة ،جهاز الرقابة الأعلى يف ا�ستونيا  ،و جهاز الرقابة الأعلى يف بولندا ،جهاز
الرقابة الأعلى يف جمهورية �سلوفينيا لتعاونهم معنا وم�ساعدتنا يف مراجعة النظراء.
للح�صول على املزيد من املعلومات يرجى االت�صال على جهاز الرقابة الأعلى يف �سلوفاكيا
على .info@nku.gov.sk

الدرو�س امل�ستفادة من تطبيق مراجعة النظراء
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تعليق موجز للمحرر

قام ممثلني عن �أربع �أجهزة
رق��اب��ي��ة «ا�ستونيا وبولندا
و�سلوفينيا واململكة املتحدة»
ب��ت�����ش��ك��ي��ل ف���ري���ق مراجعة
ال��ن��ظ��راء جل��ه��از الرقابة
الأع����ل����ى يف اجلمهورية
ال�سلوفاكية .يف هذه املقالة،
ي�شارك ع�ضوان من الفريق
البولندي مبالحظاتهم حول
هذه التجربة وما تعلموه من
خاللها.

مراجعة النظراء لجهاز الرقابة األعلى في جمهورية سلوفاكيا:
مالحظات أعضاء فريق مراجعة النظراء
بقلم باويل بانا�س وجاك مازور ،جهاز الرقابة الأعلى يف بولندا

�أثناء عمل فريق مراجعة النظراء ،ازداد تقدير الفريق ملوا�ضع القوة يف جهاز الرقابة الأعلى
جلمهورية �سلوفاكيا .و�أقر الفريق �أن اجلهاز ال�سلوفاكي منفتح على التغيري و�أ�ساليب العمل
احلديثة .كما �أثنى الفريق على مهنية عمل اجلهاز ال�سلوفاكي ،وجودة عمليات التدقيق لديه،
ومدى تطور منهجية التدقيق يف اجلهاز ،والأهمية املتزايدة التي يوليها اجلهاز لأ�صحاب
امل�صلحة من حيث توفري نتائج التدقيق ،والتعاون مع و�سائل الإعالم.
�أجرى فريق مراجعة النظراء مناق�شات طويلة مع عدد من زمالئهم يف اجلهاز ال�سلوفاكي
ب�ش�أن دور وتكليفات و�أداء �أجهزتهم .وا�ستنادا �إىل خربتهم يف التدقيق  ،قام الفريق بو�ضع
تو�صيات للجهاز ال�سلوفاكي بخ�صو�ص التايل:
• تطوير املمار�سات احلالية املتعلقة بالأمور اال�سرتاتيجية والتقنية.
• و�ضع احلوافز لت�سوية امل�شاكل التي كثريا ما تكون �صعبة املعاجلة والتي �أي�ضا تواجه
الأجهزة الرقابية لفريق مراجعة النظراء.
يقدم هذا املقال بع�ض مالحظات �أع�ضاء اجلهاز البولندي امل�شارك يف فريق مراجعة
النظراء .الهدف من املناق�شات التي �أجريت بني �أع�ضاء الفريق واجلهاز ال�سلوفاكي هو
�إظهار كيف �أن التفاعالت بني �أع�ضاء فريق مراجعة النظراء ومع اجلهة اخلا�ضعة للمراجعة
توفر املعلومات والأفكار املفيدة جلميع الأطراف املعنية والتي ميكن تطبيقها على خمتلف
املنظمات والتكليفات ،و�أ�ساليب العمل يف الأجهزة الرقابية .بالن�سبة لنا  ،كانت مراجعة
النظراء مبثابة فر�صة كبرية ملقارنة و�إعادة النظر يف حلولنا اخلا�صة يف املجاالت التالية :
الأهداف اال�سرتاتيجية  ،م�صادر مو�ضوعات التدقيق  ،والتنظيم الإقليمي ملكاتب جهازنا ،
وتطوير تدقيق الأداء  ،وتب�سيط تقارير التدقيق  ،وو�سائل تقييم الأن�شطة الرقابية .الأق�سام
التالية تناق�ش بع�ض الأفكار التي اكت�سبناها يف هذه املجاالت من خالل مراجعة النظراء،
وتعطي �أمثلة ملمار�سات الأجهزة الرقابية املختلفة لأع�ضاء الفريق .كما نناق�ش �أي�ضا الفوائد
الإجمالية املرتتبة على مراجعة النظراء له�ؤالء امل�شاركني يف عملية املراجعة.
الهدف من عمل اجلهاز الرقابي

تبنت العديد من الأجهزة الرقابية وثائق ا�سرتاتيجية حتدد االجتاهات واملبادئ الأ�سا�سية
لأعمالها .وعندما �أجرينا مقارنة بني خربات خمتلف الأجهزة الرقابية خالل مراجعة النظراء،
الحظنا �أن الهدف العام لعمل اجلهاز لي�س دائما وا�ضح املعامل .مما ال �شك فيه� ،أن املهمة
الأ�سا�سية للأجهزة الرقابية هي التدقيق وتقدمي التقارير عن امل�صروفات من املال العام.
ففي حني �أن يف بع�ض الدول (مثل النم�سا وجمهورية الت�شيك وفرن�سا وهولندا  ،و�إ�سبانيا)
يحدد الد�ستور الهدف من �أعمال اجلهاز الرقابي  ،بينما يف معظم الدول ال جتري الأمور
كذلك .على �سبيل املثال ،ف�إن د�ستور بولندا يحدد نطاق التدقيق ولكن ال يحدد الهدف من
عمل اجلهاز.
ولذلك  ،فمن املهم الإجابة على الأ�سئلة اال�سرتاتيجية حول الهدف الرئي�سي لأعمال اجلهاز
الرقابي :هل هو لتقييم �أداء احلكومة ككل �أو �أداء بع�ض الهيئات؟
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عند اختيار املو�ضوعات التي يجب �أن تخ�ضع للرقابة ،ي�ؤخذ باالعتبار الأهداف اال�سرتاتيجية،
وحتليل املخاطر  ،والأهمية الن�سبية والأثر املحتمل �أو القيمة امل�ضافة للتدقيق .ومع ذلك،
ميكن ملفاهيم املخاطر والأهمية الن�سبية �أن يتم تطويرها لتح�سني ا�ستخدام موارد اجلهاز
الرقابي للتدقيق على املجاالت ذات الأولوية .هل يجب على اجلهاز الرقابي �إجراء املزيد من
�أعمال التدقيق على امل�ستوى اال�سرتاتيجي «على �سبيل املثال ،ال�سيا�سات اخلا�صة بكل قطاع
والربامج احلكومية»؟ حتتوي املواقع الإلكرتونية للأجهزة الرقابية لفريق مراجعة النظراء
على �أمثلة من عمليات التدقيق التي تركز على تقييم امل�شاكل الأ�سا�سية �أو جوانب ب�أكملها.
وت�شمل عمليات التدقيق على نظام دعم ال�شركات اململوكة للدولة ،والإدارة املالية يف الإدارة
املركزية ،وا�ستقرار النظام امل�صريف ،و�أمن الطاقة ،وخ�صخ�صة �صناعة ال�سفن ،وتنفيذ برنامج
ملكافحة ال�سرطان.
اقرتاحات خارجية حول مو�ضوعات التدقيق

يف حني قيام فريق مراجعة النظراء بتحليل الطريقة التي يطور من خاللها اجلهاز ال�سلوفاكي
عمليات التدقيق لديه ،طر�أ ت�سا�ؤل حول ما �إذا كان يجب على الأجهزة الرقابية النظر يف
االقرتاحات غري الر�سمية حول موا�ضيع التدقيق التي يقدمها الربملان واحلكومة وغريها
من هيئات الدولة املركزية واملواطنني� .إذ ميكن �أن تكون هناك حجة �صحيحة على حد �سواء
ل�صالح �أو �ضد ذلك.
يف كل عام ،يطلب رئي�س جهاز الرقابة الأعلى يف ا�ستونيا من اللجنة الربملانية املعنية باحل�سابات
العامة اقرتاح موا�ضيع للتدقيق� .إىل حد �أنه من املمكن �أن يتم ت�ضمني املو�ضوعات املقرتحة
يف خطة التدقيق ،با�ستثناء املو�ضوعات التي مت تدقيقها بالفعل واملو�ضوعات ذات الطبيعة
ال�سيا�سية.
يف عام  ،2010قام جهاز الرقابة الأعلى يف �سلوفينيا بتدقيق  63مو�ضوع من �ضمنها 24
عملية تدقيق مطلوبة من قبل القانون ،و 20عملية تدقيق مرتبطة مبو�ضوعات خمتارة على
�أ�سا�س حتليل املخاطر ،وما ي�صل اىل  19عملية تدقيق «ما يقرب من  »% 30م�أخوذة من �أ�صل
 409اقرتاح مت تلقيهم من هيئات الدولة املختلفة وال�شركات واجلمعيات واملواطنني.
يف ربيع كل عام يطلب رئي�س اجلهاز البولندي « »NIKاقرتاحات مل�ساعدة اجلهاز يف اختيار
املو�ضوعات .ويف عام  ،2010قدمت اللجان الربملانية  81اقرتاحاً ،من �ضمنها  15اقرتاح
مقدم من رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،وقدم رئي�س جمهورية بولندا  6اقرتاحات؛ وقدم رئي�س
ال��وزراء  40اقرتاحاً؛ و�أمني املظامل قدم  7اقرتاحات .ت�ضمنت خطة التدقيق لعام 2011
معظم االقرتاحات الواردة يف مو�ضوعاته للتدقيق البالغة  294مو�ضوع.
عادة خالل ال�سنة ،يقدم املواطنني اقرتاحات حول م�سائل عديدة للأجهزة الرقابية لتقوم
بالتدقيق عليها – مثل حاالت ي�شتبه فيها وجود �سوء ا�ستغالل للموارد الأ�سا�سية ،و�إجراءات
غري وا�ضحة يف طرح املناق�صات� ،أو غريها من الق�ضايا ذات االهتمام .يف حني ميكن �أن
جترى عمليات التدقيق الإ�ضافية خ�صي�صا ملعاجلة مثل هذه الق�ضايا� ،إال �أن للجهاز الرقابي
الكلمة النهائية حول كيفية �إنفاق املوارد.
املكاتب الإقليمية واملركزية

تقوم املكاتب الإقليمية للأجهزة الرقابية بتوظيف جزءا كبريا من موظفي هذه الأجهزة «يف
حالة اجلهاز البولندي ،نحو  .»% 50وقد وجد اجلهاز البولندي �أنه ميكن تعزيز �إمكاناته
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على املدى الطويل من خالل تعزيز مكاتبه الإقليمية ،وال �سيما عن طريق تخ�صي�ص جزء من
موارده لإدارة عمليات التدقيق الوطنية.
�أدوات تدقيق الأداء

لأن معظم الأجهزة الرقابية تقوم فعال بعمليات تدقيق الأداء� ،أو ترغب يف القيام بها ،قام
فريق مراجعة النظراء بالنظر يف �سبل تو�سيع نطاق عمليات تدقيق الأداء .وقد حددت
قائمة مراجعة النظراء :امللحق  ISSAI 5600الذي يحدد الت�سا�ؤالت حول �أي جهاز رقابي
ي�ستخدم �أنواع خمتلفة من الأدوات يف تدقيق الأداء  ،مثل العمليات القائمة على الدرا�سات،
والدرا�سات التنظيمية  ،ودرا�سات الت�أثري والنتائج  ،وحتليل التكاليف واملنافع  ،ودرا�سات
�إدارة اخلدمات واجلودة .ويتم تقدمي و�صفا مف�صال لطرق تدقيق الأداء يف :ISSAI 3000
معايري و�أدل��ة تدقيق الأداء على �أ�سا�س معايري التدقيق يف الإنتو�ساي واخلربة العملية
بالإ�ضافة �إىل امللحق .ISSAI 3100
تقارير الأداء املب�سطة

لأن اللغات ال�سلوفاكية والبولندية تت�شابه �إىل حد ما  ،فقد كنا قادرين على مراجعة عدد
من وثائق التدقيق الأ�صلية يف �سلوفاكيا  ،الأمر الذي �سمح لنا بالنظر يف م�س�ألة تب�سيط لغة
تقارير التدقيق .حيث �أظهرت املناق�شات التي �أجريت مع �أع�ضاء �آخرين من فريق مراجعة
النظراء �أن العديد من الأجهزة الرقابية تواجه امل�شاكل يف هذا املجال .على �سبيل املثال ،حتى
لو كانت تقارير التدقيق موجزة� ،إال �أن الأ�سلوب ،وال�شكل يقلل من درجة و�ضوح حمتوياتها،
وبالتايل ت�أثريها .ومبا �أن لغة وا�سلوب تقارير التدقيق يجب �أن تكون ر�سمية مبا فيه الكفاية
ل�ضمان �أن تكون دقيقة وميكن �إثباتها  ،ف�إنه يجب �أن تكون التقارير متاحة �أي�ضا للمواطنني.
ميكن �أن تبد�أ تقارير التدقيق بو�صف اال�ستنتاجات الرئي�سية للنتائج بهدف ت�شجيع القارئ
على قراءة الوثيقة ب�أكملها .ومن املفيد �أي�ضا تقدمي ملخ�صات تنفيذية بطريقة خا�صة يف
بداية تقارير التدقيق .كما ميكن تق�سيم حمتويات التقرير �إىل �أجزاء وفقا لنوعية النتائج
ويقدم با�ستخدام عناوين مفهومة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن تعزيز تقارير الأجهزة الرقابية
ال�سنوية وتقارير عمليات التدقيق الفردية بتحاليل التوجهات وقوائم ملقارنة النتائج مع بيانات
من ال�سنوات ال�سابقة ،واال�ستنتاجات املنهجية التي متثل وجهات نظر اجلهاز الرقابي حول
املوا�ضيع اخلا�ضعة للتدقيق.
التقييم اخلارجي لأن�شطة التدقيق

يف العديد من الأجهزة الرقابية ،ت�شمل عملية جودة التدقيق التقييم امل�ستمر الذي يحدث
�أثناء فرتة التدقيق وتقييم للرقابة الالحقة.
التقييم اخلارجي امل�ستمر لأعمال التدقيق هي م�س�ألة مثرية للجدل ب�سبب املخاطر التي
ي�شكلها على مو�ضوع ا�ستقاللية اجلهاز الرقابي الذي ال ميار�سه �سوى عدد قليل من الأجهزة
الرقابية .على �سبيل املثال ،يف اململكة املتحدة ،يخ�ضع جهاز الرقابة الأعلى فيه للتدقيق
اخلارجي منذ عام  .2001وقد اختار رئي�س اجلهاز هذا النوع من التقييم للتحقق من جودة
�أعمال اجلهاز ا�ستنادا �إىل املعايري املعتمدة .كما �أن هناك �أي�ضا تقييم خارجي على جودة
التدقيق يف جهاز الرقابة الأعلى يف ا�ستونيا .يف هذه احلاالت ،تختار ال�شركة املخولة بالتقييم
اخلارجي «عادة ما تكون �شركة تدقيق دولية» القيام مبراجعة عدة عمليات تدقيق تختارها
من �ضمن العينات الإح�صائية.
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�أع�ضاء فريق مراجعة النظراء «من الي�سار �إىل اليمني» باول بانا�س وجا�سيك مازور «جهاز بولندا» ،فرانك غروغان «جهاز
اململكة املتحدة» ،توني�س �سار «جهاز ا�ستونيا» ،وموجكا بالننغ�سيك و�ألينكا زيدار «جهاز �سلوفينيا» .غري موجودة بال�صورة :
نينا فورمان «جهاز �سلوفينيا».

الفوائد املرتتبة على مراجعة النظراء

تقدم مراجعة النظراء فر�صة فريدة للنظر يف املبادئ الأ�سا�سية و�أهداف عمل اجلهاز
الرقابي ومقارنتها مع جتربة الأجهزة الرقابية الأخرى .لذا ،ف�إن مراجعات النظراء تك�سب
الأجهزة الرقابية اخلربات القيمة �سواء اجلهاز الذي يقوم باملراجعة �أو اجلهاز اخلا�ضع
ملراجعة النظراء لأنها عملية ت�سعى �إىل �إيجاد حلول للم�شاكل التي تواجه كليهما .ووجدنا
الكثري من الت�شابه بني التحديات التي تواجه الأجهزة البولندية وال�سلوفاكية  ،ونتيجة
لذلك ،فقد تعلمنا الكثري من بع�ضنا البع�ض .الأجهزة البولندية وال�سلوفاكية مثلها مثل
معظم الأجهزة الرقابية يف العامل تواجه حتديا رئي�سيا يف احل�صول على النتائج والتو�صيات
الهامة والتوا�صل ب�شكل فعال مع متابعيها ،ومن بينهم املواطنني الذين يعدون الأكرث �أهمية.
فاملناق�شات �أعطتنا فر�صة كبرية ملقارنة و�إعادة التفكري يف حلولنا ملواجهة هذه التحديات
يف املجاالت الأخرى املذكورة يف هذا املقال.
�ساعدت املناق�شات التي جرت خالل عملية مراجعة النظراء �أي�ضا يف التعرف على نقاط
القوة لدينا يف اجلهاز :العديد من عمليات تدقيق الأداء والتوا�صل الفعال مع املواطنني
من خالل موقعنا على �شبكة االنرتنت .ويف الوقت نف�سه ،تعلمنا من جهاز الرقابة الأعلى
للجمهورية ال�سلوفاكية االنفتاح على جتارب الآخرين ،وال�سعي ال�ستخدام احللول التقنية
اجلديدة ،وتقدمي تقارير تدقيق موجزة للمواطنني.
وهناك فوائد �أخرى تعود على منظمة الأنتو�ساي ككل تتعلق بتطبيق جتربتنا مع املعايري
الدولية للتدقيق ملنظمة الأنتو�ساي  :ISSAI 5600دليل مراجعة النظراء وقائمته املرجعية
اجلاهزة لال�ستخدام .ووجدنا �أن��ه من املفيد ا�ستخدام القائمة للفرز ال�سريع جلميع
امل�سائل الهامة .بعد مراجعة النظراء� ،أ�صبحنا قادرين على تقدمي مالحظاتنا بالإ�ضافة
�إىل امل�شاكل التي واجهتنا عند تطبيق املعايري ومقرتحاتنا لإدخال التح�سينات على اللجنة
الفرعية الثالثة التابعة للجنة بناء القدرات .وكانت هذه �أول فر�صة لنا لإبداء الر�أي منذ �أن
مت اعتماد معيار  ISSAI 5600خالل م�ؤمتر الأنكو�ساي الع�شرون يف نوفمرب .2010
للح�صول على املزيد من املعلومات  ،يرجى االت�صال على كاتبي املقال:
Pawel.Banas@nik.gov.pl,jacek.Manzur@nik.gov.pl
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إلقاء الضوء على
المعايير الدولية ألجهزة
الرقابة العليا ISSAIs

كتب برو�س روبر�سنت – من مكتب مراجع و مدقق عام نيوزيالندا و �سارة لنهام – من رابطة املحيط الهادي
لأجهزة الرقابة العليا . PASAI
ما �سبب احلاجة �إىل التوافق؟

�أخذت رابطة املحيط الهادي لأجهزة الرقابة العليا  PASAIخطوات مهمة نحو تبني العمل باملعايري الدولية
لأجهزة الرقابة العليا  ISSAIخالل برنامج عملها وذلك اثناء امل�ؤمتر املنعقد يف �أغ�سط�س  2011يف توجنا،
حتت عنوان مبادرة التدقيق الإقليمية للمحيط الهادي  .PRAIوقد قامت �سارة لنهام ،م�ساعدة الأمني العام
يف رابطة املحيط الهادي لأجهزة الرقابة العليا وبنجاح على زيادة وعي امل�شاركني مببادئ امل�ؤمتر من خالل
ا�ستعرا�ض قائمة املراجعة والتي ترتكز على امل�ستوى الثاين لأطار عمل ملعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا
ك�شرط �أ�سا�سي لعمل �أجهزة الرقابة العليا.
ومتكن قائمة املراجعة هذه �أجهزة الرقابية العليا من مقارنة و�ضعها احلايل حول مدى توافقها مع ال�شروط
الأ�سا�سية املحددة يف املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا ،وتتوفر هذه القائمة على الأنرتنت:
www.pasai.org/site/pasai/issai/ISSAI%20self-assessment%20checklist.pdf

وتواجه العديد من اجهزة الرقابة العليا حتديات د�ستورية وتنظيمية للتوافق مع ال�شروط الأ�سا�سية للمعايري
الدولية لأجهزة الرقابة العليا .ويف �أثناء ور�ش عمل �أحد امل�ؤمترات ،قام وفد رابطة املحيط الهادي لأجهزة
الرقابة العليا بتقييم ذاتي للمقارنة مع قائمة املراجعة وذلك كخطوة �أوىل نحو العمل مع املعايري الدولية لأجهزة
الرقابة العليا .وت�ضمنت خمرجات ور�شة العمل التحديات امل�شرتكة التي تواجه �أجهزة الرقابة العليا للتوافق
مع كل ال�شروط الأ�سا�سية واي�ضا تللك التي يواجهها مدققي العموم عند و�ضعهم لال�سرتاتيجيات التي تنقل
اجهزتهم جتاه االذعان الفعال لأطار عمل املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا .ISSAI
و تتالءم مبادرة الرقابة االقليمية للمحيط الهادي  PRAIوان�شطتها مع اطر عمل املعايري الدولية لأجهزة
الرقابة العليا .و يدرك مدققي العموم ان تطبيق هذه املعايري الدولية يت�ضمن دمج عملهم امل�شرع ذاتيا مع
امل�شاركة يف .PRAI
ويت�ضمن � PRAIأي�ضا على برنامج م�شرتك مهم حول بناء القدرات و الذي من خالله �سيتم �إ�صدار �أدلة على
�أ�سا�س تعاون �إقليمي ال�ستخدامها يف الربنامج املو�ضوع لتطوير العاملني يف رابطة املحيط الهادي لأجهزة الرقابة
العليا .وقد قرب االنتهاء من جمموعة الأدلة وهي تت�ضمن �أدلة حول منهجية تدقيق الأداء و التدقيق املايل و�أدلة
حول �إعداد التقارير و�ضمان اجلودة ودليل للموارد الب�شرية .ولقد �أقر امل�ؤمتر ان هذه الكتيبات �سيتم مراجعتها
بحيث تت�ضمن املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا ذات ال�صلة .و�سيتم توفري هذه الأدلة على �أقرا�ص مدجمة
 CDsوكذلك على املوقع الإلكرتوين لـرابطة املحيط الهادي لأجهزة الرقابة العليا.www.pasai.org :
وعلى الرغم من التحديات ،التي يعترب التمويل �أحدها ،التي تواجه �أع�ضاء رابطة املحيط الهادي لأجهزة الرقابة
العليا �إال �أنهم عاكفني على تطبيق املعايري الدولية بكفاءة على ممار�ساتهم ،وال�سعي �إىل جتاوز مرحلة ال�صياغة
�إىل اتخاذ �إجراءات العمل.
للمزيد من املعلومات حول قائمة االختيار ،الرجاء االت�صال ب�سارة لنهام علىlineham@oag.govt.nz :
لأية معلومات �إ�ضافية حول املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا ،قم بزيارةwww.issai.org :
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آخر المستجدات
في تعاون المانحين
مع األنتوساي
الدعوة العالمية لتقديم المقترحات لدعم تنمية القدرة
�أمانة تعاون املانحني مع الأنتو�ساي
يف يوليو  ،2011ا�ست�ضاف البنك ال��دويل االجتماع الثالث للجنة التوجيهية ملانحي –
الأنتو�ساي يف العا�صمة وا�شنطن .و�أ�سفر االجتماع عن عدة اتفاقيات هامة ت�شمل �إن�شاء
بنك معلومات �شامل للم�شاريع احلالية م�صمم لتعزيز الأجهزة الرقابية العليا ،ولت�شكيل
فرقة عمل لتم�ضي يف ت�أ�سي�س �صندوق م�شرتك لتنمية قدرة الأجهزة والذي غالبا ما
�ستتم �إدارت��ه من قبل البنك الدويل .بالإ�ضافة لإ�صدار دعوة عاملية لتقدمي املقرتحات
حول تطوير قدرة الأجهزة .وهدف الدعوة من تقدمي االقرتاحات هو دعم مبادرات تطوير
قدرات الأجهزة عرب جمتمع الأنتو�ساي والتي حتتاج دعما ماليا �أو نوعيا �أو دعم النظراء،
�أو غريها من �صور الدعم .ومهمة �أمانة جمعية املانحني هي ت�سهيل التعاون مع �أمانة
الأنتو�ساي االقليمية و الفرعية.
عر�ض �أ�سباب الدعوة العاملية لتقدمي االقرتاحات

حدد تقييم الو�ضع للجهاز الرقابي يف  2010احلاجة الهامة لدعم بناء القدرة بني الأجهزة
الرقابية ،وبالأخ�ص يف الدول النامية .ومع ادراك هذه االحتياجات ،قررت اللجنة التوجيهية
ملانحي الأنتو�ساي �إ�صدار دعوة لتقدمي مقرتحات حتافظ على ن�شاط هذه اللجنة وتزيد
من التن�سيق فيما بني �أجهزة الرقابة العليا ومن م�ستويات الدعم لها� .إن الدعوة لتقدمي
املقرتحات ال تهدف لأن حتل حمل اجراءات الدعم احلالية ،ويجب على املقدمني لهذه
االقرتاحات اعتبارها و�سائل ا�ضافية للدعم.
اجراءات تقدمي املقرتحات و املواعيد النهائية

يف �أغ�سط�س  ،2011قامت منظمات الأنتو�ساي االقليمية ب�إ�صدار دعوات ملجتمع الأجهزة
الرقابية لال�ستجابة للدعوة لتقدمي املقرتحات .وتعترب كل من الأجهزة الرقابية يف الدول
النامية ومنظمات الأنتو�ساي االقليمية والفرعية ،وجلان الأنتو�ساي ،واللجان الفرعية،
وفرق العمل جميعها م�ؤهلة لذلك ومرحب بتقدمياتها .ويجب ت�سليم املقرتحات النهائية
الكرتونيا �إىل �أمانة جمعية مانحي الأنتو�ساي مبا�شرة �أو من خالل الأمانة العامة االقليمية
والفرعية للأنتو�ساي بحلول  14نوفمرب .2011
وقد مت �أعداد منوذج للمتقدمني مع دليل م�ستخدم يت�صل ب ،ويت�ضمن �إطار عمل �إر�شادي
«مثل تو�ضيح ل�سل�سة نتائج لربنامج �شامل لتطوير قدرة اجلهاز يحتوي على �أمثلة للمدخالت
والن�شاطات واملخرجات والنتائج والآثار» وتطبيقات على النموذج .وميكن الدخول على ما
�سبق ذكره على املوقع االلكرتوين� ،www.idi.no :أو من خالل �أمانات الأنتو�ساي الإقليمية.
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وميكن تقدمي التطبيقات باللغات الر�سمية اخلم�سة للأنتو�ساي بالإ�ضافة للربتغالية.
و�سوف تفح�ص الأمانة اكتمال جميع املقرتحات النهائية امل�ستلمة ومن ثم تراجعهم مقابل
�أمور �أ�سا�سية .و�سيتم ار�سال املقرتحات املنتهية ملقدمي الدعم املحتملني مع مراجعة
الأمانة لهذه املقرتحات.
بالإ�ضافة لأع�ضاء اللجنة التوجيهية ¹قد ي�شتمل مقدمي الدعم املحتملني على مانحني
�آخرين والأجهزة الرقابية امل�شاركة يف دعم تنمية قدرات اجلهاز الرقابي .و�سوف تقرر
الأجهزة الفردية واملانحني ما الذي �سيتم تقدميه من الدعم املايل �أو النوعي� ،أو النظراء
لكل عملية تطبيق .و�ستتم �إدارة الربامج طبقا لل�سيا�سيات واالجراءات التي يتفق عليها
مقدمي الدعم وطالبيه .و�ستكون الأمانة م�سئولة عن التن�سيق والتوا�صل الفعال بني طالبي
ومقدمي الدعم املحتملني و�سوف تقوم ب�إعداد التقرير عن �سري العمل ليقدم يف اجتماع
اللجنة التوجيهية للمانحني – يف الأنتو�ساي والذي �سيعقد يف جيبور ،الهند خالل الفرتة
من  25-23فرباير .2012
وتتوقع اللجنة التوجيهية من الدعوة العاملية لتقدمي املقرتحات �أن تكون من �ضمن الو�سائل
الهامة للتوافق بني الأجهزة املحتاجة لدعم تنمية القدرة مع املانحني �أو الأجهزة املقدمة
للدعم .ولكن نظرا للطلب الكبري على دعم تنمية القدرة وحمدودية التمويل وغريها من
�أ�ساليب الدعم ،ال يوجد �ضمان بتمويل املقرتحات امل�ستلمة.
للح�صول على املزيد من املعلومات عن الدعوة العاملية لتقدمي املقرتحات ،الرجاء االت�صال
ب�أمانة تعاون املانحني مع الأنتو�ساي على املوقع االلكرتوين.idi@idi.no :

 ¹تتم رئا�سة اللجنة التوجيهية بوا�سطة الر�ؤ�ساء امل�شرتكني ونواب الر�ؤ�ساء من الأنتو�ساي واملجتمعات املانحة.
ويعترب اجلهاز ال�سعودي رئي�سا وجهاز الواليات املتحدة االمريكية نائب الرئي�س للأنتو�ساي .ويعترب البنك الدويل
رئي�سا و�إدارة اململكة املتحدة للتطوير الدويل نائب الرئي�س للمانحني .وتعمل مبادرة االنتو�ساي للتنمية مبثابة �أمانة
جلمعية مانحي الأنتو�ساي.
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ندوة األمم المتحدة  /األنتوساي
مت عقد الندوة احلادية والع�شرون للأمم املتحدة  /الأنتو�ساي ،بتنظيم م�شرتك من قبل
الأمانة العامة ملنظمة الأنتو�ساي والأمم املتحدة « ،»UNيف فيينا ،النم�سا ،من  13حتى
 15يوليو  .2011وركزت الندوة على املمار�سات الفعالة للتعاون بني �أجهزة الرقابة العليا
واملواطنني لتعزيز امل�ساءلة العامة.
ح�ضر حوايل  140ممثال من  66جهاز رقابي ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن خمتلف املنظمات
الدولية ،مبا يف ذلك االمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل ،وال�شراكة الدولية بامليزانية،
ومنظمة التنمية الأملانية.
للمرة الأوىل يف تاريخ الندوة ،ي�شارك الأمني العام امل�ساعد للأمم املتحدة يف هذا احلدث.
التقى �شا زوكانغ ،الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية مع امل�شاركني يف
الندوة ونقل لهم مالحظاته .كما ح�ضر ال�سيد كارمان البوينت ،الأمني العام امل�ساعد للأمم
املتحدة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية ،ب�صفة مراقب.
افتتح د .جوزيف مو�سر ،الأمني العام ملنظمة الأنتو�ساي ورئي�س جهاز الرقابة الأعلى يف
النم�سا ،الندوة ورحب بامل�شاركني .وقد غطت جل�سات الندوة ثالثة حماور »1« :التوا�صل
بني �أجهزة الرقابة العليا واملواطنني� »2« ،أ�شكال م�شاركة املواطنني يف التدقيق احلكومي،
« »3القيم والفوائد املرتتبة على التعاون بني املجال�س النيابية ،و�أجهزة الرقابة العليا
واملواطنني .وقد تر�أ�س ال�سيد �أ�سامة جعفر فقيه  ،رئي�س ديوان املراقبة العامة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،املو�ضوع الأول ،كما تر�أ�س ممثل االمم املتحدة املو�ضوع الثاين ،وتر�أ�س
املو�ضوع الثالث ،تريين�س نومبيمبي ،رئي�س جمل�س مديري الأنتو�ساي ورئي�س جهاز الرقابة
الأعلى جلنوب افريقيا.
مت تقدمي  26عر�ض تقدميي خالل الندوة من قبل ممثلي �أجهزة الرقابة العليا ،ف�ضال عن
ممثلني عن �إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية « ،»UN DESAوجلنة
خرباء الأمم املتحدة للإدارة العامة ،ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
�ساهمت هذه الندوة يف تنفيذ الأولويات اال�سرتاتيجية التالية يف اخلطة اال�سرتاتيجية
للأنتو�ساي :2016-2011
• امل�ساعدة يف �ضمان ا�ستقاللية �أجهزة الرقابة العليا.
• تعزيز بناء القدرات يف �أجهزة الرقابة العليا.
• �إظهار قيمة وفائدة �أجهزة الرقابة العليا.
• ت�أييد مكافحة الف�ساد.
• تعزيز االتوا�صل يف الأنتو�ساي.
عك�ست الندوة التعاون وال�شراكة امل�ستمرة بني الأنتو�ساي والأمم املتحدة .ويف اجلل�سة
اخلتامية ،قدم امل�شاركون يف الندوة عددا من التو�صيات لتعزيز امل�ساءلة العامة من خالل
التعاون بني �أجهزة الرقابة العليا واملواطنني .و�شملت التو�صيات ما يلي:
• موا�صلة اجلهود الرامية �إىل اعتماد قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن دعم
املبادئ املن�صو�ص عليها يف اعالنات ليما واملك�سيك واالعرتاف بعمل منظمة الأنتو�ساي.
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• تطبيق �إطار عمل الأنتو�ساي الذي يق�ضي بالتوا�صل وزيادة التعريف بقيمة وفوائد
�أجهزة الرقابة العليا لتعزيز م�صداقية الأجهزة وحت�سني امل�ستوى املعي�شي للمواطنني
• زيادة التعريف بعمل ودور �أجهزة الرقابة العليا وقيمها امل�ضافة من خالل التغطية
الإعالمية امل�ستمرة ،و�إقامة احلمالت العامة ،وا�ستخدام و�سائل االعالم االجتماعية،
وغريها من �أن�شطة التوعية الأخرى وذلك باللغات املحلية قدر الإمكان.
• و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات للعالقات العامة واالت�صاالت بهدف التوا�صل املتميز
بالن�شاط والدقة وال�شفافية مع و�سائل الإعالم.
• دعم نظم واجراءات ال�شفافية يف امليزانية العامة التي من �ش�أنها توعية املواطنني حول
عملية امليزانية ب�أكملها ،مبا يف ذلك تعديل وتنفيذ امليزانية.
• تعزيز م�شاركة املواطنني من خالل و�ضع �آليات لتلقي ومراقبة ال�شكاوى اخلا�صة بعدم
االلتزام و�سوء اال�ستغالل ،وكذلك اقرتاحات لتح�سني االدارة العامة.
• االلتزام بامل�شاركة يف قمة ريو « »Rio Plusالع�شرين ب�ش�أن تغري املناخ والتي �ستقام يف
يونيو  ،2012بناء على دعوة من الأمم املتحدة ،ومن خالل �آليات منا�سبة للأنتو�ساي.
• و�ضع جدول �أعمال م�شرتك مع �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية يف الأمم
املتحدة لبناء القدرات يف جميع الدول ،مبا يف ذلك ال�شراكة بني الدول املتقدمة والنامية
والتي تهدف �إىل حت�سني عملية التدقيق ،وال�شفافية ،والق�ضاء على الف�ساد.
• امل�ساهمة الفعالة يف منع الف�ساد وفقا التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
• ت�شجيع تبادل املعلومات واخلربات بني الأجهزة الرقابية لتعزيز كفاءة وفعالية التوا�صل
مع املواطنني.
• تطوير توجيهات الأنتو�ساي ب�ش�أن التعاون مع املواطنني من خالل برنامج عمل فريق
الأنتو�ساي املعني بقيم وفوائد �أجهزة الرقابة العليا ملعاجلة الفر�ص واملخاطر املرتبطة
بالتوا�صل مع املواطنني.
تتوفر املجموعة الكاملة من اال�ستنتاجات والتو�صيات على العنوان التايل:
www.intosai.org/blueline/upload/18conclusions200711e.pdf

لجنة المعايير المهنية
عقدت جلنة املعايري املهنية اجتماعها الثامن يف ويلينغتون ،نيوزيلندا ،من تاريخ � 22إىل
 24يونيو  .2011وخالل االجتماع  ،ناق�شت الوفود امل�شاركة املبادرات ذات ال�صلة برفع
الوعي باملعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا « ،»ISSAIوتنفيذ م�شروع التوافق مع معايري
 ، ISSAIواملحافظة على معايري  ISSAIوتوجيهات الأنتو�ساي ب�ش�أن احلوكمة الر�شيدة
«.»INTOSAI GOV
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امل�شاركون يف اجتماع اللجنة التوجيهية التابعة للجنة املعايري املهنية  ،PSCيونيو  2011يف نيوزيلندا.

رفع التوعية مبعايري

ISSAI

قدم وفدا البحرين وبولندا عرو�ضا حول جتاربهم مع زيادة الوعي يف منظمتي الأرابو�ساي
واليورو�ساي ،على التوايل .وتلت العرو�ض عمليات وا�سعة النطاق من تبادل املعرفة
بخ�صو�ص �أن�شطة زيادة التوعية مبعايري  .ISSAIورحبت الوفود امل�شاركة بالأخبار حول
خمتلف املبادرات واالجن��ازات التي متت حتى الآن .كما �أكدوا على �ضرورة الإ�سراع يف
التنفيذ ،والرتكيز على جميع امل�ستويات الأربعة لإطار معايري  .ISSAIوكان هناك ت�شجيع
لأمانة جلنة املعايري املهنية على جمع املعلومات يف املوقع الإلكرتوين للجنة بحيث يتم
ا�ستخدامها يف تطبيق معايري  ISSAIودعم تبادل املعارف .وقد حثت الأمانة العامة على
تلقي املزيد من املعلومات حول جتارب الأجهزة الرقابية الأع�ضاء ذات ال�صلة بتطبيق
وا�ستخدام معايري  ISSAIعلى �أن تر�سل املعلومات ذات ال�صلة ب�ش�أن هذه املوا�ضيع للجنة
املعايري املهنية على العنوان التايل.psc@rigsrevisionen.dk :
�سيقوم فريق العمل املعني مبعايري  ISSAIمبتابعة �أن�شطة الأنتو�ساي التي مت تخطيطها
م�سبقاً ،والأن�شطة الإقليمية  ،واغتنام هذه الفر�ص لتعزيز �إطار عمل معايري .ISSAI
وترغب جلنة املعايري املهنية يف توظيف ا�سرتاتيجية يتم ت�صميمها بناء على الطلب وتكون
عامال م�ساعدا يف امل�شاركة الن�شطة يف �أعمال التوعية التي ينوي �أع�ضاء الأنتو�ساي
تنظيمها .يف هذا اخل�صو�ص ،قام فريق العمل بو�ضع جمموعة من العرو�ض التقدميية
حول معايري  ISSAIوالتي ميكن للأجهزة الرقابية ا�ستخدامها .وميكن االطالع على
العرو�ض التقدميية على املوقع الإلكرتوين للجنة املعايري املهنية .جميع املواد متوفرة باللغة
الإجنليزية وبع�ضها متوفر �أي�ضا بلغات الأنتو�ساي الر�سمية الأخرى.
م�شروع التوافق مع معايري

ISSAI

�أكدت الوفود على الأهمية الق�صوى مل�شروع التوافق مع معايري  ISSAIالذي مت اعتماده
خالل م�ؤمتر الأنكو�ساي الع�شرون الذي عقد يف جوهان�سربغ ،دعما للتطبيق الناجح ملعايري
 ISSAIبني �أع�ضاء الأنتو�ساي .الهدف العام للم�شروع هو مراجعة ن�ص املعايري من � 100إىل
 400من معايري  ،ISSAIواملبادئ الأ�سا�سية للتدقيق ،وتطوير معايري � ISSAIإىل جمموعة
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من املعايري تكون �أكرث متا�سكا .وهدف اللجنة التوجيهية للجنة املعايري املهنية هو �أن
املبادئ الأ�سا�سية املنقحة للتدقيق يجب �أن توفر نظرة عامة �أف�ضل لكامل جمموعة معايري
 ،ISSAIمبا يف ذلك �أدلة التطبيق على تدقيق الأداء ،والتدقيق املايل ،وتدقيق الإذعان )
معايري  ISSAIمن � 100إىل  .(400بالإ�ضافة �إىل دعم �أ�سرة الأنتو�ساي ب�أكملها للمبادئ
الأ�سا�سية املنقحة للتدقيق والذي يعد �أمر �ضروري لنجاح امل�شروع  ،و�سيتم توظيف و�سائل
االت�صال املختلفة «مبا يف ذلك املوقع الإلكرتوين ملعايري  »ISSAIلإبالغ �أع�ضاء الأنتو�ساي
مبا ي�ستجد من تطورات على امل�شروع.
املحافظة على معايري  ISSAIواحلوكمة الر�شيدة للأنتو�ساي

INTOSAI GOVs

يف نوفمرب � ،2010أيد م�ؤمتر الأنكو�ساي جدول �أعمال املعايري املهنية للأنتو�ساي ،والذي
يحدد  ،من بني �أمور �أخرى ،امل�س�ؤوليات اخلا�صة باحلفاظ على معايري  ISSAIوتوجيهات
الأنتو�ساي بخ�صو�ص احلوكمة الر�شيدة  .INTOSAI GOVsوناق�ش مندوبو اللجنة التوجيهية
تنفيذ هذه املتطلبات واتفقوا على �أن اللجان الفرعية ذات ال�صلة يجب �أن تتخذ قرار ب�ش�أن
تكرار عملية املراجعة والإعالن عنها على  www.issai.orgقبل نوفمرب .2011
ومي��ك��ن االط��ل�اع ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ت��ق��اري��ر وامل�����واد ع��ل��ى م��وق��ع جل��ن��ة امل��ع��اي�ير املهنية
« »www.psc - intosai.orgحتت عنوان «.»PSC SC

لجنة بناء القدرات
اللجنة الفرعية الأوىل :تكوين �صالت �أقوى مع الأقاليم

برئا�سة ال�سيد الدكتور �أحمد امليداوي ،تقوم جلنة بناء القدرات « »CBCبتعزيز عالقاتها
مع �أقاليم الأنتو�ساي .فخالل ال�سنوات القليلة املقبلة� ،سيكون �أحد الأن�شطة الرئي�سية
للجنة بناء القدرات هي امل�ساعدة على الدعم والتعزيز الإقليمي لأن�شطة بناء القدرات.
للبدء يف هذه العملية  ،مت دعوة جميع الأقاليم للم�شاركة يف اجتماع اللجنة الفرعية الأوىل
التابعة للجنة بناء القدرات الذي �سيعقد يف يونيو  2011حتت عنوان «تعزيز زيادة �أن�شطة
بناء القدرات بني �أع�ضاء الأنتو�ساي» يف مكتب اململكة املتحدة الوطني للتدقيق يف لندن.
قدمت الوفود الإقليمية عرو�ضا تقدميية �أو�ضحت فيها الو�سائل التي تدعم فيها �أقاليمها
بناء القدرات  ،والأن�شطة التي يتم التخطيط لها ،و�أهم التحديات التي تواجهها .والأقاليم
التي مل تتمكن من احل�ضور �أر�سلت العرو�ض التقدميية للم�شاركة يف املناق�شات.
و�أكدت هذه العرو�ض على حيوية الأقاليم ومدى ابتكاراتها يف جمال ت�صميم وتنفيذ �أن�شطة
بناء القدرات .وتعقد معظم الأقاليم دورات تدريبية يف التدقيق موجهة لل�شركات وكبار
املديرين ،وكذلك تطوير عمليات التدقيق الإقليمية .وقد �شملت االبتكارات ما يلي:
• التحديثات التقنية ال�سنوية للم�شاركة ب�أحدث التطورات يف معايري وممار�سات
التدقيق.
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• تقدمي جوائز تقديرية للبحوث املبتكرة والأن�شطة التحليلية يف جمال التدقيق.
• ا�ستخدام و�سائل خمتلفة يف التدريب ،على �سبيل املثال ،التعلم االلكرتوين بالإ�ضافة
اىل عقد االجتماعات.
• بدء عمليات التدقيق امل�شرتك �أو املوازي يف �أجهزة الرقابة العليا بحيث ميكن �أن تعمل
الأجهزة معا يف جماالت م�شرتكة للتدقيق.
كما ك�شفت العرو�ض التقدميية �أي�ضا عن فر�ص للح�صول على �أكرب قدر من اال�ستفادة من
هذا العمل وحتقيق املزيد من الفعالية والكفاءة ،وهو �أمر عزيز على قلوبنا ب�صفتنا مدققني!
وقد قامت العديد من الأقاليم بعمل �أدلة �ضمان اجلودة وعقد الدورات التدريبية ،ولكن
القليل من خارج كل �إقليم يعرف هذه التطورات وكيفية اال�ستفادة منها .يف امل�ستقبل ،قد
يكون من املمكن زيادة عمليات امل�شاركة باملوارد وخف�ض التكاليف واالزدواجية من خالل
ا�شرتاك العديد من الأقاليم عند و�ضع الربامج �أو املواد اجلديدة.
ات�ضح لنا �أن بع�ض الأقاليم كانت �أقدر من غريها يف احل�صول على املوارد الالزمة لبناء
نظم الدعم لديهم وتوظيف املزيد من العاملني يف املنطقة .وهناك فر�ص للم�شاركة
بالدرو�س امل�ستفادة يف جمال ت�أمني و�إدارة امل��وارد الإقليمية وكفاءة ت�شغيل برامج بناء
القدرات الإقليمية� .أي�ضا ،ميكن حت�سني املواقع الإلكرتونية لبناء القدرات الإقليمية من
خالل حتديد ون�شر وتطبيق �أف�ضل املمار�سات .وقد �سلط االجتماع ال�ضوء �أي�ضا على
ق�ضايا خا�صة ب�إمكانية احل�صول على اخلربات املرغوب بها ،وال�صعوبات الناجتة عن
االت�صال عن بعد واالختالفات اللغوية ،وعدم وجود متابعة وتقييم لأن�شطة التدريب وبناء
القدرات.
من خالل املناق�شات التي تلت االجتماع� ،أ�ضافت اللجنة الفرعية ما يلي خلطة عملها
للفرتة حتى موعد م�ؤمتر الأنكو�ساي احلادي والع�شرين الذي �سيعقد يف ال�صني يف عام
:2013
• تعزيز قدرات الأمانات الإقليمية من خالل م�ساعدتها على جذب الأموال  ،والو�صول
�إىل �أعمال الأقاليم الأخ��رى ،وحت�سني التخطيط  ،وتطوير املواقع الإلكرتونية ب�شكل
�أف�ضل.
• تعزيز دور جلنة بناء القدرات كو�سيط لتنمية القدرات عن طريق و�ضع ترتيبات �أف�ضل
لإدارة املعارف وتبادل املعلومات ،مما ي�ساعد على جتنب االزدواجية غري ال�ضرورية ،وتعزيز
املوقع الإلكرتوين للجنة بناء القدرات للت�أكد من �أنه يوفر �سهولة الو�صول �إىل املواقع
الأخرى ذات ال�صلة ،خا�صة �ضمن الأقاليم.
• ا�ستخدام جلنة بناء القدرات الفرعية ك�ساحة لالجتماعات  /التبادالت بني �أقاليم
الأنتو�ساي ،على �سبيل املثال ،للت�شاور ب�ش�أن وثائق و�أدلة �صادرة �أو �ست�صدر من قبل �أقاليم
الأنتو�ساي.
• ت�شجيع ا�ستخدام و�سائل تدريبية �أكرث ابتكارية وفعالة من حيث التكلفة ،وقائمة على
�أ�سا�س مبادرة الأنتو�ساي للتنمية بخ�صو�ص التعلم الإلكرتوين.
كان االجتماع مبثابة خطوة هامة يف العمل على �إيجاد �سبل جديدة متكن الأنتو�ساي
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والأقاليم بالعمل معا على نحو �أف�ضل .و�أبدى امل�شاركون رغبتهم با�ستمرار اجلهود املبذولة
للتعاون من خالل اجتماعات اللجنة الفرعية يف امل�ستقبل .وقد عر�ض جهاز الرقابة الأعلى
يف اليابان ا�ست�ضافة االجتماع املقبل للجنة الفرعية الأوىل يف طوكيو ،من � 14إىل  15يونيو
.2012
للح�صول على املزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بالعنوان التايل:
iain.johnston @ nao.gsi.gov.uk

اللجنة الفرعية الثانية:
االجتماع السنوي المنعقد في بيرو
مت عقد االجتماع ال�سنوي الثالث للجنة الفرعية للجنة بناء القدرات لتطوير اخلدمات
اال�ست�شارية واال�ست�شارات يف ليما  ،بريو خالل الفرتة من � 31أغ�سط�س �إىل � 1سبتمرب
 .2011وخالل االجتماع ،خل�ص اجلهاز الرقابي املغربي ن�شاطات اللجان الفرعية الثالثة
للجنة بناء القدرات املذكورة طبقا خلطة الأنتو�ساي اال�سرتاتيجية و�ألقى ال�ضوء على
�أهمية عملها .عالوة على ذلك ،قدم كل من جهازي بريو وباك�ستان تقارير بتقدم �سري العمل
يف ن�شاطات اللجنة الفرعية الثانية .وقدم اجلهاز الأملاين تقرير نهائي عن الأدلة الإر�شادية
املعيارية حول عمليات التدقيق امل�شرتكة .وناق�ش كل من اجلهاز الباك�ستاين واملغربي
وجهاز بريو اال�سرتاتيجيات اخلا�صة بتنفيذ الأ�شكال الثالثة للأن�شطة التي ت�شكل عمل
اللجان الفرعية :و�ضع وتعزيز قاعدة بيانات من اخلرباء ،التدقيقات املن�سقة وامل�شرتكة �أو
املتوازية ،وبرامج التدريب ،والزائرين.
وقدم جهاز بريو رئي�س اللجنة الفرعية الثانية �أوراق العمل حول و�ضع قاعدة بيانات
من خرباء الأنتو�ساي .ووافق �أع�ضاء اللجنة الفرعية على ن�شر هذه الأداة الهامة داخل
الأنتو�ساي ون�شر قاعدة البيانات التي ت�ضم اخلرباء يف عمليات التدقيق احلكومي .
لذلك  ،يتم ت�شجيع �أع�ضاء جمتمع الأنتو�ساي على االت�صال باللجنة الفرعية على العنوان
االلكرتوين:
 cooperation@contraloria.gob.peلطلب ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر بحيث يتمكنون
من ت�سجيل خربائهم يف قاعدة البيانات .وميكن مل�ستخدمي قاعدة البيانات احلاليني
الت�سجيل والبحث عن اخلرباء على املوقع االلكرتوين:
/https://apps.contraloria.gob.pelintosai

وعر�ض اجلهاز الباك�ستاين �إدراج بنود جديدة يف الأدل��ة الإر�شادية للربامج التدريبية
واعداد مقرتح يو�ضح اتفاق معياري لهذه الربامج.
للح�صول على املزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع �إىل العنوان االلكرتوين التايل:
cooperation@contraloria.gob.pe
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مجموعة العمل حول الدين العام
حتتفل جمموعة عمل الأنتو�ساي حول الدين العام « »WGPDبذكرى ان�شا�ؤها الع�شرون
يف  .2011ومنذ ت�أ�سي�سها يف  ،1991قامت هذه املجموعة ب�أبحاث متخ�ص�صة وا�صدرت
ون�شرت �أدلة �إر�شادية ومنتجات �أخرى لت�شجيع االعداد ال�سليم للتقارير والتدقيق والإدارة
املنا�سبة للدين العام.
وا�ست�ضاف مكتب التدقيق الوطني الليتواين  NAOوالذي يعترب ع�ضو يف جمموعة عمل
الأنتو�ساي للدين العام منذ  1996اجتماع هذه ال�سنة والذي مت خالل حدوث الأزمة املالية
احلالية التي جعلت الدين العام «وبالأخ�ص منوه ال�سريع وت�أثريه على اال�ستقرار املايل
العام» مو�ضوعا ذو �أهمية رئي�سية للعديد من ال��دول .لقد �أثار الدين العام الكثري من
التحديات الغري متوقعة للحكومات بالإ�ضافة لأجهزتها الرقابية.
و�ضمن ه��ذا ال�سياق ،قدمت مدقق ع��ام اجلهاز الليتواين ال�سيدة جيدي �سيفيدين
املالحظات التالية خالل الكلمة االفتتاحية الجتماع جمموعة عمل الأنتو�ساي للدين العام:
«يتطلب مثل هذا الأمر �أن ت�ضاعف الأجهزة الرقابية من جهودها للم�ساعدة يف تقدمي
امل�ساءلة حلكوماتها للت�أكد من �شفافية االقرتا�ض ،والبحث عن �أ�ساليب �أكرث فعالية لإدارة
الدين .وجمموعة عمل الأنتو�ساي للدين العام  WGPDهي م�صممة ب�شكل فريد لدعم
اجهزة الرقابة العليا التي تواجه حاليا موا�ضيع الدين العام النا�شئة ،و�إنني �أ�ؤم��ن �أن
املجموعة �سوف تويل عناية خا�صة مبوا�ضيع وحتديات �إدارة الدين اجلديدة النا�شئة عن
اال�ضطرابات املالية الأخرية».
وتعترب ن�شاطات جمموعة عمل الأنتو�ساي للدين العام  WGPDجزء من الهدف الثالث
للجنة الأنتو�ساي لتبادل املعرفة وت�شمل حاليا �ستة موا�ضيع رئي�سية تتنوع ما بني �أثر
الأزمة املالية على الدين العام و الدين الطارئ و�أنظمة املعلومات املتعلقة ب�إدارة الدين
العام .ومنذ  ،2002عملت  WGPDجنبا �إىل جنب مع مبادرة الأنتو�ساي للتنمية للم�ساعدة
يف انتاج برامج بناء القدرات لإدارة الدين العام .وهذه املجموعة تدعم �أي�ضا عمل جلنة
املعايري املهنية يف و�ضع املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا  ISSAIومن ثم ،تن�سق
 WGPDمنتجاتها الر�سمية وفقا ملعايري  ISSAIاجلديدة ،وحتدد �أيهما يجب تعديله �أو
تقلي�صه �أو الإبقاء عليه.
واعتباراً من يوليو � ،2011أ�صبح �أع�ضاء جمموعة عمل الأنتو�ساي للدين العام هم املك�سيك
«رئي�س» الأرجنتني ،النم�سا ،الربازيل ،بلغاريا ،كندا ،ت�شيلي ،م�صر ،فيجي ،فنلندة ،اجلابون،
اندوني�سيا ،الأردن ،كوريا ،ليتوانيا ،مولدوفا ،الربتغال ،االحتاد الرو�سي ،ال�سويد� ،أوكرانيا،
الواليات املتحدة الأمريكية ،اليمن ،وزامبيا.
للح�صول على املزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:
� www.wgpd.org.mxأو الربيد االلكرتوين ملجموعة عمل الأنتو�ساي للدين العام:
secretariat@wgpd.org.mx
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مجموعة العمل لمكافحة الفساد وغسيل األموال
عقدت جمموعة العمل ملكافحة الف�ساد وغ�سيل الأموال والتي يرت�أ�سها اجلهاز امل�صري
حلقة درا�سية عاملية يف � 12سبتمرب  2011يف براغ ،اجلمهورية الت�شيكية .و�شملت احللقة
جل�سات حول التوجهات والأ�ساليب والنجاحات يف عمليات مكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة
وال�شفافية وامل�سائلة يف الإدارة العامة وو�ضع �أجهزة الرقابة العليا و�صالحياتها يف مكافحة
الف�ساد ،بالإ�ضافة للمخاطر واملقرتحات لو�ضع مقايي�س �ضد الف�ساد .ومت يف هذه اجلل�سات
عرو�ض تقدميية من خرباء حكوميني و�أجهزة رقابية ومنظمات عاملية �ضد الف�ساد.
وبعد احللقة ،عقدت جمموعة العمل اجتماعها اخلام�س يف  13و � 14سبتمرب.و خالل
االجتماع ،ناق�شت املجموعة تقدمها يف خطة العمل اجلديدة لعام  2013-2011والتي
متت املوافقة عليها يف م�ؤمتر الأنكو�ساي الع�شرون .وناق�شت املجموعة اجلهود امل�شرتكة
بني �أجهزة الرقابة العليا لإعداد الأدلة الإر�شادية لدعم اجلهود اخلا�صة بك�شف ومكافحة
غ�سيل الأموال والف�ساد.
وناق�شت املجموعة �أي�ضا تنفيذ التايل:
• مراجعة قنوات االت�صال والتعاون مع �شركاء دوليني رئي�سيني حتددهم جمموعة نزاهة
ال�سوق املالية للبنك الدويل.
• التعاون مع جمموعة عمل الأنتو�ساي للتدقيق البيئي لو�ضع دليل �إر�شادي حول الف�ساد
واالحتيال يف التدقيق البيئي.
• و�ضع قاعدة بيانات لأف�ضل ممار�سات جهاز الرقابة الأعلى واخل�برة يف مكافحة
الف�ساد وغ�سيل الأموال.
• ن�شر وثيقة اجلهاز الرو�سي للأدلة الإر�شادية واملبادئ لأجهزة الرقابة العليا وترجمتها
�إىل لغات الأنتو�ساي اخلم�سة الر�سمية.
• ن�شر الكتاب الأول ملجموعة العمل  2010-2007باللغة العربية على موقعها
االلكرتوين.
للح�صول على املزيد من املعلومات  ،يرجي التوا�صل مع جمموعة العمل على العناوين
التالية:
الربيد االلكرتوينwgfacml@cao.gov.eg:
املوقع االلكرتوينwww.wgfacml.cao.gov.eg:

انعقاد الجمعية العامة لألفروساي في الجابون
عقدت املنظمة الأفريقية لأجهزة الرقابة العليا «الأفرو�ساي» جمعيتها العمومية الثانية ع�شر
يف ليربفيل ،اجلابون خالل الفرتة  23-18يوليو  2011با�ست�ضافة رئي�س حمكمة تدقيق
اجلابون جيلربت جنوالكيا ،وقد �شارك يف االجتماع وفود من �أجهزة الرقابة العليا الناطقة
باللغة العربية «الأفرو�ساي –  »Aوالأجهزة الناطقة باللغة االجنليزية «الأفرو�ساي»E-
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والناطقة باللغة الفرن�سية «الأفرو�ساي »F-والأجهزة الناطقة باللغة الربتغالية .و�أر�سلت
�أكرث من  50دولة الوفود للم�شاركة ،بينما ا�شتمل ال�ضيوف واملراقبني على م�سئولني وزاريني
وممثلني من مبادرة الأنتو�ساي للتنمية  ،IDIومعهد املدققني الداخليني ،وعدة منظمات
مانحة دولية  ،وهذه ال�صحيفة.
وح�ضر حفل االفتتاح املنعقد يف فندق  Laico Okoume Palace Hotelيف ليربفيل رئي�س
وزراء اجلابون ،ال�سيد بول بايوجي مبا ،الذي �ألقى كلمة االفتتاح على الوفود امل�شاركة .كما
قام ال�سيد جيلربت جنوالكيا ،الرئي�س القادم للأفرو�ساي وال�سيد تريين�س نومبيبي ،رئي�س
الأفرو�ساي املنتهية واليته واملدقق العام جلنوب �أفريقيا ب�إلقاء كلمات الرتحيب.
وخ�لال اجلل�سة العامة الأوىل� ،أ�شار ال�سيد نومبيبي لأهمية جعل جميع املجموعات
االقليمية واللغوية الأفريقية ت�شارك ومتثل يف اجتماعات الأفرو�ساي .ونوه �إىل �سعادته
لر�ؤية مثل هذه املجموعات املختلفة والكبرية حت�ضر االجتماع العام وت�أمل ب�أن ي�ستمر مثل
هذا امل�ستوي من التعاون وامل�شاركة يف امل�ستقبل .كما هن�أ ال�سيد جنوالكيا على من�صبه
اجلديد كرئي�س ملنظمة الأفرو�ساي.
و�شكر ال�سيد جنوالكيا ال�سيد نومبيبي و�صرح بت�شرفه لتقلد من�صب رئي�س الأفرو�ساي ،وب�أنه
يتطلع لال�ستمرار يف العمل اجليد يف منظمة الأفرو�ساي الذي بد�أه ال�سيد نومبيبي.
ويف افتتاح الأعمال الأخرى ،وافق امل�شاركون يف االجتماع على تعيني املدقق العام لغامبيا
بوبكر �سانكاره ،كنائب فني للرئي�س يف اجتماع الأفرو�ساي الثاين ع�شر  .وي�ست�ضيف اجلهاز
الليبي الأمانة العامة للأفرو�ساي ونظرا للو�ضع يف الدولة ،مل يتمكنوا من احل�ضور .وميثل
مدير الأمانة العامة للأفرو�ساي F-ال�سيد الفريد �إينوه الأمانة العامة يف الوقت احلايل،
و�أعلن ب�أن جائزة الأفرو�ساي التي متنح عادة جلهاز رقابي لدوره يف دعم الأفرو�ساي ،لن
يتم منحها هذا العام لغياب اجلهاز الليبي .ومنح ال�سيد �إينوه جائزة امل�سابقة العلمية
لكيماري ريينت من جهاز موري�شيو�س.
كما ا�ستمع امل�شاركون يف االجتماع �أي�ضا �إىل ال�سيد ماجنو�س بورد ،رئي�س مبادرة الأنتو�ساي
للتنمية ،وال�سيد فران�سي�س �سال�سمان املمثل ملحكمة احل�سابات الفرن�سية واللذان ناق�شا
تعقد العالقة بني �أجهزة الرقابة العليا وبرملاناتها.
وقدم ال�سيد بام جوين رئي�س الأفرو�ساي - Eورئي�س حمكمة التدقيق ال�سنغالية تقرير
الأمانة العامة للأفرو�ساي .وحتدث عن و�ضع م�ستحقات الأفرو�ساي ،والتقدمي امل�ستقبلي
خلطة الأفرو�ساي اال�سرتاتيجية ،ودليل االجراءات ،والعالقات مع جمتمع املانحني ،وبناء
القدرة داخل املجموعات الفرعية اللغوية االقليمية.
وقدم ال�سيد نومبيمبي خطة االفرو�ساي اال�سرتاتيجية اجلديدة  2014-2012منوها �إىل
�أولوياتها الثالثة ،وهي بناء احلوكمة ،وبناء القدرة الفنية و القدرات امل�ؤ�س�سية للأجهزة
الأع�ضاء �ضمن �سلطاتها الق�ضائية .كما �ألقى ال�ضوء على جزء اخلطة املتعلق بتمويل
الأفرو�ساي والذي ي�أتي ب�صورة �أ�سا�سية من م�ساهمات الأع�ضاء وم�ساهمات املانحني.
و�صرح ب�أنه يف حالة غياب التربعات  ،ي�صبح من ال�ضروري على منظمة الأفرو�ساي الت�أكد
من ت�سديد م�ستحقات الأع�ضاء ودفعها بالكامل.

داخل االنتو�ساي
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وقدم ال�سيد جوي للوفود امل�شاركة دليل اجراءات الأفرو�ساي الذي مت االنتهاء منه ومت
اق��راره ب�إجماع اجلمعية .كما وافق امل�شاركون يف االجتماع ب�شكل جماعي على اخلطة
اال�سرتاتيجية.
ويف الأعمال الأخرى ،قدمت ال�سيدة منرية عبد احلاج تقرير عن �صحيفة الأفرو�ساي.
وقدم ممثلي املجموعات الفرعية اللغوية االقليمية عرو�ض تقدميية تبعتها املالحظات من
�إميا كيلرن من منظمة التطوير الأملانية  GIZوالتي ناق�شت الإثني ع�شر م�شروعا التي مت
االنتهاء منها مع الأفرو�ساي �شاملة العمل على اخلطة اال�سرتاتيجية ودليل االجراءات
وم�شاريع بناء القدرات ال�سبعة امل�ستمرة.
وركزت اجلل�سة املكتملة الثانية على عرو�ض لأوراق البحوث والنقا�ش على ثالثة موا�ضيع
رئي�سة:
• تدقيق الأداء «جهاز غانا هو الرئي�س ،وجهاز ناميبيا هو املقرر ،وكتاب املو�ضوع هم
بوت�سوانا ،لي�سوثو ،زميبابوي ،ال�سنغال ،وجنوب �أفريقيا».
• تدقيق الدين العام «جهاز موريتانيا هو الرئي�س» ،وجهاز املغرب
• هو املقرر وكتاب املو�ضوع هم من م�صر ،والكامريون ،اجلابون ،وغينيا.
• تدقيق مدفوعات الرواتب احلكومية «جهاز الكامريون هو الرئي�س  ،وجهاز الكونغو هو
املقرر ،وكتاب املو�ضوع هم الكامريون واجلابون ،وغينيا».
ويف اجلل�سة الثالثة املكتملة ،وافق امل�شاركون بالإجماع على دخول �أربعة �أع�ضاء جدد
للأفرو�ساي :غينيا ،توجو ،جنوب ال�سودان ،و زميبابوي .كما متت املوافقة �أي�ضا على
تر�شيح ممثلني جدد للمجموعات الفرعية اللغوية االقليمية ملجل�س مديرين الأفرو�ساي:
اجلزائر «الأفرو�ساي  »Aالكامريون وال�سنغال «الأفرو�ساي –/ Fو CREFIAFالأجهزة
الرقابية العليا للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرن�سية» وناميبيا «الأفرو�ساي.»E-
مت نقا�ش العديد من املوا�ضيع اخلا�صة بتمويل الأفرو�ساي ،مع الرتكيز على الو�ضع يف ليبيا
وتفعيل الأمانة العامة .ومت االتفاق على اتخاذ قرار يتعلق بالأمانة العامة يف اجتماع جمل�س
املديرين قبل اجلمعية العمومية القادمة للأفرو�ساي.
و�أخريا ،تبني امل�شاركون بالإجماع �سجالت ليربفيل مع اقرتاح ا�ست�ضافة اجلهاز املغربي
للجمعية العمومية القادمة للأفرو�ساي يف  .2014ووافق الوفود امل�شاركون على املقرتح ،
وقبل اجلهاز املغربي الدعوة ال�ست�ضافة االجتماع الثالث ع�شر املذكور للأفرو�ساي.
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مؤتمر اليوروساي الثامن VIII

عقد يف الفرتة ما بني  30مايو –  2يونيو  2011امل�ؤمتر الثامن لليورو�ساي يف عا�صمة
الربتغال ،ل�شبونه .وقد عملت حمكمة املدققني جلمهورية الربتغال ،التي ترت�أ�س اليورو�ساي
يف الفرتة ما بني  ،2014 – 2011على تنظيم امل�ؤمتر.

جيلهريمي دي اوليفريا مارتنز ،رئي�س اجلهاز الرقابي الأعلى جلمهورية الربتغال ورئي�س اليورو�ساي ،مرحبا بامل�شاركني يف
امل�ؤمتر الثامن لليورو�ساي يف ل�شبونه يف بداية يونيو .2011

موا�ضيع امل�ؤمتر
ولقد ركز امل�ؤمتر على مو�ضوعني رئي�سني.
• املو�ضوع الأول  :Iوالذي تطرق �إىل التحديات واملتطلبات و امل�س�ؤوليات املوكلة للمدراء
العموميني وكذلك دور جهاز الرقابة الأعلى  .وقد مت تق�سيم املناق�شات حول هذا املو�ضوع
�إىل مو�ضوعني فرعني�.I:أ التحديات واملتطلبات التي تواجه املدراء العمومني يف الوقت
الراهن.I،ب دور اجهزة الرقابة العليا فيما يخ�ص امل�ساءلة وم�س�ؤوليات املدراء العمومني.
• املو�ضوع الثاين  :IIوالذي يركز على تدقيقات اجهزة الرقابة العليا على اجلهات
امل�ستقلة لو�ضع القوانني التظيمية.
وعملت �أجهزة الرقابة التالية كر�ؤ�ساء ومقررين لكل مو�ضوع رئي�سي وفرعي من
امل�ؤمتر.
• املو�ضوع الفرعي � .Iأ :جهاز الرقابة الأعلى الهولندي «رئي�س» وجهاز الرقابة الأعلى
جلمهورية �سلوفينيا «مقرر».
• املو�ضوع الفرعي  .Iب :جهاز الرقابة الأعلى الإ�سباين «رئي�س» وجهاز الرقابة الأعلى
الفرن�سي «مقرر».
• املو�ضوع الثاين  :IIجهاز الرقابة الأعلى البولندي «رئي�س» وجهاز الرقابة الأعلى
للمملكة املتحدة«مقرر».
و�أعدت فرق العمل القائمة على كل مو�ضوع رئي�سي وفرعي الأوراق الأ�سا�سية و�أوراق
املناق�شة اخلا�صة بامل�ؤمتر .وقد �شارك اع�ضاء اليورو�ساي ب�أوراق الدول التي �شكلت �أ�سا�سا
مهما لعملية تبادل كل من اخلربات و�إجراء املناق�شات واملداوالت.

م�ؤمتر اليورو�ساي الثامن
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وقد �ساهم العر�ض التقدميي املطروح من قبل املتحدثني با�سم امل�ؤمتر يف �إثراء املناق�شات
والتي بدورها ُعززت بتفاعالت امل�شاركني .و�شمل امل�شاركني ممثلي  47جهازا رقابيا من
�أع�ضاء اليورو�ساي و 20مراقب من جمتمع التدقيق العام «مبا يف ذلك املمثلني الآخرين
ملنظمة الأنتو�ساي ومنظماتها االقليمية» .وقد اتيحت الفر�صة للجميع ملناق�شة املوا�ضيع
ذات االهتمام العام والأهمية الكربى والتي اثريت �ضمن �سياق موا�ضيع امل�ؤمتر.

حم�صالت و تو�صيات املو�ضوع الأول

كان للحقائق اجلديدة يف جمتمع التدقيق الأثر الكبري على الإدارة العامة وامل�ساءلة .ويتحتم
الآن على احلكومات ان ت�ستجيب وب�سرعة �أكرث لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها لتواكب
التطور ال�سريع حول العامل.

امل�شاركني يف امل�ؤمتر الثامن لليورو�ساي  VIIIيف ل�شبونه.

وقد الحظ امل�شاركني يف امل�ؤمتر وجود توتر يف احلكومة ما بني « »1العملية الدميقراطية
الدقيقة للت�شريع والرقابة و « »2مرونة التعامل مع التطورات ال�سريعة .و مع ذلك ،يرى
امل�شاركني عدم وجود اي تعار�ض ما بني املرونة ومنوذج النظام املفتوح من ناحية و امل�ساءلة
من ناحية �أخرى.
ولأجهزة الرقابة العليا دور مهم يف تعزيز ثقافة امل�ساءلة و ت�سهيل عملية امل�ساءلة الفعالة من
خالل التدقيق اعداد التقارير وا�صدار التو�صيات والقاء ال�ضوء على املمار�سات اجليدة ويف
بع�ض الأحيان ممار�سة �سلطاتهم الق�ضائية واجلزائية.
ولذلك فقد تبنى امل�ؤمتر تو�صيات حول حاجة اجهزة الرقابة العليا للتكيف مع االبتكارات
والتغريات يف املجتمع وكذلك تعزيز االبعاد املختلفة للم�ساءلة.
و�ضمن اطر عمل اخلطة اال�سرتاتيجية لليورو�ساي املتباه من قبل امل�ؤمتر «انظر يف الأ�سفل»
�أو�صى امل�ؤمتر ان تقوم منظمة اليورو�ساي بناءا على هذا املو�ضوع ومن خالل عملية ات�صال
منظمة وجهود م�شرتكة �أخرى مبواجه التحديات الناجتة عن التغري و�أي�ضا العمل على تبادل
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النتائج على نطاق �أو�سع يف جمتمع الأنتو�ساي وذلك مبا يتفق مع �شعار الأنتو�ساي حتت عنوان
التجربة املتبادلة تعود بالنفع على اجلميع.

حم�صالت و تو�صيات املو�ضوع الثاين

�أدرك �أع�ضاء اليورو�ساي كون اجلهات امل�ستقلة الوا�ضعة للنظم القانونية امرا ذي اهمية
متزايدة يف كثري من ا�شكال القطاع العام يف العديد من الدول الأوربية .وقد تواجدت هذه
اجلهات اخلا�صة بالنظم القانونية كنتيجة لعديد من العوامل .ولي�س هنالك حتى الآن تعريف
عام ملعنى التنظيم ويف الواقع هنالك العديد من الأدوار واملهام التنظيمية والتي تختلف من
دولة �إىل اخرى .ومع ذلك ،هنالك ثالثة جماميع �أ�سا�سية من وا�ضعي القوانني التنظيمية �ضمن
�أع�ضاء اليورو�ساي :وا�ضعي القوانني التنظيمية للبنية التحتية ووا�ضعي القوانني التنظيمية
امل�ستهلكني وللمناف�سة وامل�ستخدم وا�ضعي القوانني التنظيمية للخدمات املالية.
وقد �أدت الأزمة املالية وجود �أدوار ذات قيمة لوا�ضعي القوانني التنظيمية املالية عرب دول
اليورو�ساي .وهذا ميكن ان يعقد من عمليات التدقيق لأجهزة الرقابة العليا على القواعد
القانونية يف هذا املجال ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل كون اجهزة الرقابية العليا لي�ست م�س�ؤولة
كلها عن تدقيق بنوك مركزية.
وي�شرتك وا�ضعي القوانني التنظيمية واجهزة الرقابة العليا يف العديد من االمور ،اذا لديهم
تفوي�ضات خمتلفة للم�ساهمة يف احلكومة الر�شيدة وادارة القطاع العام .ومع ذلك يهدف كل
منهما ايل حماية م�صلحة املواطنني.
وقد �أو�صى امل�ؤمتر بكون حرية الت�صرف املمنوحة لوا�ضعي القوانني التنظيمية و تفوي�ضاتهم
املتعددة ،ولأجهزة الرقابة العليا وجلهات خارجية �أخرى جميعها تعترب بحاجة �إىل نظام فح�ص
�صارم ال�ستخدام وا�ضعي القوانني التنظيمية امل�صادر املالية والت�أكد من فعاليتهم.
وميكــن احل�صــول علــى اال�ستنتاجــات و التو�صيــات الأ�ســا�سية لكـل مو�ضــوع من املوا�ضيع
املطروحة يف امل�ؤمتر بالرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين:
www.eurosai2011.tcontas.pt/Pages/Welcome.aspx

�أن�شطة �أخرى للم�ؤمتر
ومن الأحداث الرئي�سية الأخرى تبني امل�ؤمتر للخطة اال�سرتاتيجية لليورو�ساي لعام
– ،2017والتي ميكن احل�صول عليها بالرجوع �إىل املوقع الإلكرتوين لليورو�ساي « owww.eur
 .»sai.orgو�أي�ضا تبني امل�ؤمتر لقرار عقد امل�ؤمتر القادم يف هولندا عام .2014
و�أي�ضا �أقر امل�ؤمتر بيان تعزيز ا�ستقاللية اجهزة الرقابة العليا ،والذي ميكن احل�صول عليه يف
العنوان االلكرتوين:
 .www.eurosai2011.tcontas.pt/Pages/statment-of-independence.aspxوقد قام
�أع�ضاء اليورو�ساي يف هذه الوثيقة بالتعبري عن ال�شكر واالمتنان و الدعم ملبادرات الأنتو�ساي
الداخلية �أو اخلارجية والتي عملت على ت�شجيع زيادة ال�شفافية وامل�ساءلة والت�سلم واال�ستخدام
الفعال والكفء للموارد العامة وذلك مل�صلحة املواطنني.
للمزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين للم�ؤمتر:
2011

www.eurosai2011.tcontas.pt/Pages/Welcome.aspx

او على املوقع الإلكرتوين لليورو�ساي:

www.eurosai.org

م�ؤمتر اليورو�ساي الثامن
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اليوروساي توقع اتفاقية تعاون مع الكونفدرالية
األوربية لمعاهد التدقيق الداخلي ECIIA
وقعت منظمة اليورو�ساي اتفاقية تعاون مع الكونفدرالية الأوربية ملعاهد التدقيق الداخلي
 ECIIAيف مار�س  ،2001يف روما .ويعترب توقيع مثل هذه االتفاقية مبثابة �صياغة لعملية
تتيح اال�ستفادة وب�صورة متبادلة من عمل كل من املنظمتني وكذلك االرتقاء مب�ستوى تبادل
املعرفة فيما بينهما .وتعد  ECIIAمنظمة اقليمية ملعهد املدققني الداخليني  IIAوهي
جهة معروفة جيدا يف املجتمع الدويل للمدققني  .و يعترب معهد املدققني الداخليني IIA
�شريك للأنتو�ساي منذ ان مت التوقيع على مذكرة التفاهم مع جلنة املعايري املهنية يف
 2007والتي مت جتديدها يف  .2010وتقوم الكونفدرالية الأوربية ملعاهد التدقيق الداخلي
 ECIIAباعتبارها فرع اقليمي ملعهد التدقيق الداخلي  IIAمب�ساندة ومتثيل مهنة التدقيق
الداخلي الأوربية يف كل من القطاع العام واخلا�ص كذلك .ولذلك ف�أن التعاون ب ني IEC
 IAواليورو�ساي ،باعتبارهما بنيتني اوربيتني ملنظمتني ،يبدو كخطوة بديهية نحو تفعيل
اجنازات املنظمات العاملية على امل�ستوى الأوربي.

رئي�س  ECIIAفيل تارلنج « للي�سار» ،جي�سك جيزر�سكي «لليمني» ورئي�س جمل�س مديري اليورو�ساي اثناء توقيع اتفاقية التعاون
بني املنظمتني يف مار�س  ،2011روما.

وECIIA

وقد بد�أ العمل على االتفاقية يف  2009والذي من خالله متكن ممثلو اليورو�ساي
بعد �سل�سلة من االجتماعات لتحديد جماالت التعاون .وو�ضع االهداف امل�شرتكة واطر
عمل املبادرات يف جمال التدقيق الداخلي بالقطاع العام والذي ُ�شكل الحقا يف اتفاقيه
التعاون .ومت ذلك ا�ستنادا على كون كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي العام
مهنتني مكملتني لبع�ضهما البع�ض .ويعد عمل التدقيق الداخلي الفعال عن�صر �أ�سا�سي
للحكم الر�شيد الذي يعمل على تزويد املدراء بالقطاع العام ،وعلى وجه اخل�صو�ص الإدارة

36
32

تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت

املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية � -أكتوبر

2011

العليا ،ب�ضمان حول مدى كفاءة وفعالية عملياتهم بالإ�ضافة �إىل مقرتحات لتطوير �سبل
الرقابة واحلوكمة .وميكن لأجهزة الرقابة العليا باعتبارها جهة للتدقيق اخلارجي للقطاع
العام اال�ستفادة من نتائج �أعمال املدققني الداخليني.
و�شكل توقيع االتفاقية بداية لعملية التعاون با�شتماله على « »1ت�سهيل للحوار وتبادل
املعرفة بني اجهزة الرقابة العليا واملدققني الداخلني يف القطاع العام يف �أنحاء �أوربا»2« .
و�ضع مفهوم عام ملوا�ضيع ذات ال�صلة مب�ساءلة القطاع العام والتدقيق وكذلك امل�صطلحات
امل�شرتكة يف املجال »3« .تبادل اخلربة يف تطبيق املعايري املهنية احلالية .ولتحقيق هذه
الأه��داف مت االتفاق بني كل من  ECIIAواليورو�ساي على و�ضع خطة م�شرتكة لتبادل
الإ�صدارات والو�سائل وامل�صادر وكذلك االتفاق على �إخطار بع�ضهم البع�ض بكل املبادرات
ذات ال�صلة بالقطاع العام .و�أي�ضا حتديد وتطبيق م�شروعات م�شرتكة مثل امل�ؤمترات
واحللقات النقا�شية و�أن�شطة البحث والتدريب.
وقد مت التوقيع على االتفاقية من قبل كل من جي�سك جيزر�سكي ،رئي�س اجلهاز البولندي
ورئي�س جمل�س مديري اليورو�ساي ورئي�س  ECIIAفيل تارلنج.

اليورو�ساي والكونفيدرالية الأوروبية
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المرحلة الثانية من برنامج مبادرة األنتوساي للتنمية والمنظمة الكاريبية لألجهزة
الرقابة العليا  IDI/CAROSAIحول الطريقة المعتمدة على المخاطر للتدقيق المالي

تعمل مبادرة
الأنتو�ساي للتنمية على
�إبقائك مطلعا على
تطورات العمل وبرامج
مبادرة الأنتو�ساي
للتنمية ،ملعرفة املزيد
عن  IDIومواكبة
كل التطورات مابني
�إ�صدارات املجلة،
قم بزيارة موقع IDI
االلكرتوين:

مت اطالق برنامج حول الطريقة املعتمدة على املخاطر للتدقيق املايل يف  2010ويعد هذا
الربنامج كعملية متابعة لربنامج �ضمان جودة التدقيق املايل الذي مت تقدميه يف .2009
وقد �شاركت جماميع تدقيقية تت�ألف من �ستة �أجهزة �أع�ضاء يف املنظمة الكاريبية لأجهزة
الرقابة العليا  CAROSAIيف و�ضع دليل التدقيقات املالية املعتمدة على املخاطر وقامت
كذلك ب�إجراء تدقيقات جتريبية بناءا على الدليل �سالف الذكر.
وانتهى الربنامج �إىل �إ�صدار دليل من قبل  IDI / CAROSAIحول الطريقة املعتمدة على
املخاطر للتدقيق املايل .و�سيتم عقد الربنامج مره �أخرى �أثناء  2011لأع�ضاء CAROSAI
الذين مل ت�سنح لهم الفر�صة يف امل�شاركة يف الدورة الأوىل من الربنامج .وقد التقى موظفي
 IDIواخلرباء االقليمني يف اجتماع تخطيطي يف يوليو  2011وذلك لو�ضع املادة العلمية
ال�شاملة التي �سيتم ا�ستخدامها لتقدمي ور�ش العمل حول الطريقة املعتمدة على املخاطر
للتدقيق املايل مع نهاية .2011

www.idi.no

امل�شاركني يف االجتماع التخطيطي لـمبادرة الأنتو�ساي للتنمية  /املنظمة الكاريبية لأجهزة الرقابة العليا

IDI / CAROSAI

برنامج مبادرة األنتوساي للتنمية و المنظمة الكاريبية ألجهزة الرقابة العليا حول
التخطيط االستراتيجي IDI / CREFIAF
تعمل مبادرة الأنتو�ساي للتنمية حالياً على التعاون مع املنظمة الأفريقية لأجهزة الرقابة
العليا للدول الناطقة بالفرن�سية  CREFIAF / AFROSAIوذلك لإقامة برنامج حول
التخطيط اال�سرتاتيجي ,و مت اعداد ور�شة عمل لتقييم االحتياجات كن�شاط �أويل للربنامج
لثمانية �أجهزة رقابة عليا يف يوليو  .2011وقامت ور�شة العمل بتدريب امل�شاركني على
كيفية تقييم احتياجات بناء القدرات وذلك باال�ستعانة ب�أطر العمل والأدوات الواردة يف
دليل  IDIحول تقييم احتياجات بناء القدرات .وبعد االنتهاء من ور�شة العمل قامت الفرق
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امل�شاركة يف الور�شة ب�إجراء تقييم لالحتياجات الأجهزة الرقابية التابعني لها .و�ستتم
مراجعة هذه االحتياجات عندما تعاود الفرق اجتماعها يف ور�شة عمل مراجعة تقييم
االحتياجات والتخطيط اال�سرتاتيجي يف  2012ومن املقرر اقامة الربنامج مرتني خالل
 2011و .2012و�سيقوم ر�ؤ�ساء املجموعة الثانية من اجهزة الرقابة العليا بح�ضور اجتماع
�أويل حول التخطيط اال�سرتاتيجي وذلك يف اكتوبر .2011
برنامج مبادرة األنتوساي للتنمية و المنظمة األفريقية ألجهزة الرقابة العليا للدول
الناطقة باإلنجليزية حول تطوير اإلدارة IDI / AFROSAI- E
قام كل من مبادرة الأنتو�ساي للتنمية و املنظمة الأفريقية لأجهزة الرقابة العليا للدول
الناطقة بالإجنليزية  IDI/AFROSAI-Eب�إطالق برنامج اقليمي حول التطوير الإداري
« »MDPيف  2009لتح�سني القدرات القيادية واالداري��ة .وبعد اجراء العديد من ور�ش
العمل املوجه لر�ؤ�ساء �أجهزة الرقابة العليا وكبار املدراء واملدراء التنفيذين� ،أ�صبحت مبادرة
الأنتو�ساي للتنمية  IDIوالإقليم على ا�ستعداد لتقدمي الربنامج ملوظفي الأجهزة الرقابية
الأخرى .ويف �أغ�سط�س � 2011شاركت جمموعة خمتارة من كبار املدراء واملدراء التنفيذيني
امل�شاركني يف املرحلة الأوىل من الربنامج يف ور�شة عمل حول مهارات ت�سهيل العمل
وذلك لإعدادهم للقيام ب�أدوارهم يف عقد الربنامج و�إي�صاله �إىل خم�سة �أجهزة من �أع�ضاء
املنظمة الأفريقية لأجهزة الرقابة العليا الناطقة باللغة االجنليزية .AFROSAI-E
تدقيق األداء المشترك لمبادرة األنتوساي للتنمية ومنظمة المحيط الهادي ألجهزة
الرقابة العليا  IDI / PASAIحول مصايد األسماك
متت املوافقة ملبادرة الأنتو�ساي للتنمية على تقدمي امل�ساعدة ملنظمة املحيط الهادي
لأجهزة الرقابة العليا  PASAIلتقدمي التدقيق امل�شرتك الثالث على م�صايد الأ�سماك.
وقد تقرر ذلك بعد اكتمال تدقيقني م�شرتكني ناجحني على كل من ادارة النفايات ال�صلبة
و�سبل حفظ مياه ال�شرب .وقامت فرق العمل املكونة من الأجهزة الرقابية امل�شاركة بعقد
اجتماع لتخطيط التدقيق يف اغ�سط�س  ،2011وهم الآن ب�صدد اجراء تدقيقات ميدانية و
حتليل للبيانات و اعداد م�سودة تقرير التدقيق قبل االجتماع مرة �أخرى مع بداية 2012
ال�ستعرا�ض ردود الأفعال.

امل�شاركني يف مبادرة الأنتو�ساي للتنمية ومنظمة املحيط الهادي لأجهزة الرقابة العليا يف اجتماع التخطيط للتدقيقات امل�شرتكة
على م�صايد الأ�سماك.
مبادرة االنتو�ساي
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برنامج مبادرة األنتوساي للتنمية ومنظمة األسوساي حول وضع وتنفيذ الخطط
االستراتيجية IDI/ ASOSAI
بعد ا�ستعرا�ض تقييم االحتياجات يف  2009الذي �أظهر احلاجة لتقوية قدرات التخطيط
اال�سرتاتيجي لأجهزة الرقابة العليا االقليمية ،وقد مت االتفاق بني مبادرة الأنتو�ساي للتنمية
والأ�سو�ساي على اطالق برنامج م�شرتك جديد لو�ضع وتنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية.
وكخطوة �أوىل ،مت عقد اجتماع التخطيط اال�سرتاتيجي يف �سبتمرب  2011بني ر�ؤ�ساء ت�سعة
�أجهزة رقابية م�شاركة وذلك للح�صول على املوافقة وااللتزام مبكونات الربنامج وخمرجاته
ونتائجه.
اكتمال البرامج العبر اقليمية حول تدقيق ادارة الديون العامة و اصدار دليل التدقيق
العملي للديون العامة
مت االنتهاء من الربنامج العرب اقليمي حول تدقيق ادارة الديون العامة والذي يعد الربنامج
الوحيد الأكرث �شموال يف تاريخ مبادرة الأنتو�ساي للتنمية� .إذ تخلله عقد دورة للتعليم
الإلكرتوين ح�ضرتها فرق تدقيق من  29جهاز من �أجهزة الرقابة العليا ،ومت كذلك عقد
دورة حول تدقيق �إدارة الديون العامة وا�ستكمال كل التقارير التدقيقية والدليل االر�شادي
للتدقيق .وقد مت عقد الربنامج بكل من اللغتني االجنليزية والفرن�سية.
عقد الن�شاط النهائي من الربنامج يف �سبتمرب  .2011وقام كل من موظفي مبادرة الأنتو�ساي
للتنمية  IDIوخرباء املو�ضوع قيد املناق�شة وجمموعة عمل الأنتو�ساي للدين العام ممثلني
من الثالثة جمموعات من الأجهزة الرقابية امل�شاركة باالجتماع يف ل�شبونه لالنتهاء من
م�سودة دليل التدقيق العملي للديون العامة والذي يعد �أحد خمرجات هذا الربنامج.
ومتت �صياغة الدليل ا�ستنادا على املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا وكذلك على
ردود الأفعال واخلربة املكت�سبة من التدقيقات التجريبية التي تخللت الربنامج .وقد تعهد
امل�شاركني من �أجهزة الرقابة العليا بتبني الدليل وا�ستخدامه يف اجهزتهم الرقابية.
و�سيتم توفري دليل تدقيق ادارة الديون العامة ملجتمع الأنتو�ساي يف بداية .2012
IDI

لالت�صال بـمبادرة الأنتو�ساي للتنمية
ملناق�شة �أي من املوا�ضيع املطروحة يف هذا اال�صدار  ،الرجاء االت�صال بـ:

idi@idi.no

Email:

Website: www.idi.no
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أحداث األنتوساي 2012 - 2011

أكتوبر

نوفمبر

 6 - 5اجتماع جلنة التوجيه التابعة
للجنة تقا�سم املعرفة واخلدمات املعرفية
يف مو�سكو – االحتاد الرو�سي.

 10 - 7اجتماع فريق العمل حول
التدقيق البيئي يف بيون�س �أير�س –
الأرجنتني.

 22-17اجلمعية العمومية للأوال�ساف�س
يف كاراكا�س – فنزويال.

ديسمبر

 28 - 27االجتماع الـ  62ملجل�س مديري
الأنتو�ساي يف فينا – �أ�سرتاليا .

يناير

فبراير

مارس

 25-23اج���ت���م���اع جل��ن��ة ملانحي
الأنتو�ساي يف جايبور -الهند.

أبريل

مايو

يونيو

 28اجتماع جمل�س مديري اليورو�ساي
يف انقرة – تركيا

 15-14اجتماع جلنة بناء القدرات
يف طوكيو  -اليابان

مالحظات املحرر :تن�شر هذه الرزنامة كدعم ال�سرتاتيجية الأنتو�ساي اخلا�صة بالتوا�صل و�أي�ضا كم�ساعدة لأع�ضاء
الأنتو�ساي يف تخطيط و تن�سيق جداول اعمالهم  .وت�شتمل هذه املجلة على �أحداث الأنتو�ساي على نطاق وا�سع وكذلك
الأحداث على امل�ستوى الإقليمي من مثل امل�ؤمترات واجلمعيات العمومية واجتماعات جمال�س املديرين  .وب�سبب �ضيق
امل�ساحة املحددة للن�شر تعذر ادراج العديد من ال��دورات التدريبية واالجتماعات الأخ��رى املطروحة من قبل الأقاليم.
للمزيد من املعلومات الرجاء االت�صال بالأمني العام لكل جمموعة عمل �إقليمية.

�أحداث االنتو�ساي
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تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت
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