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االفتتاحية

أجهزة الرقابة العليا وتدقيق
الصناعات االستخراجية

تتيح موارد
الصناعات
االستخراجية
الفرصة
أمام ألجيال
احلالية لسداد
ما اقترضوه
من أحفادهم،
واستعادة ما
ورثوه من
أجدادهم.

بقلم :جون ف .س .موانغا
مدقق عام أوغندا ورئيس مجموعة عمل االنتوساي املعنية بتدقيق الصناعات االستخراجية
تعتبر منتجات الصناعات االستخراجية أحد مصادر
النفع العام للمواطنني .ولكن لألسف نادراً ما تدرك
الدول النامية هذه احلقيقة ،حيث أن وفرة املوارد
الطبيعية الناجتة عن الصناعات االستخراجية
لم تنجح في التخفيف من حدة الفقر .وبدالً عن
ذلك ،أصحبت املوارد الطبيعة أحد أسباب تصاعد
املشاكل والتي توجت بالعداء والصراعات واألنشطة
العدوانية – مما أدى إلى استحداث سيناريوهات
يشار فيها لهذه الظاهرة بـ «لعنة املوارد».

لعنة املوارد
في حال مقارنه الدول التي متتلك هبات أقل من
املوارد الطبيعية ،فان العديد من الدول الغنية
باملوارد الطبيعية – خاصة تلك التابعة لدول العالم
النامية – تستمر في حتمل أعباء النمو البطيء
لالقتصاد الذي تتسم به الهياكل احلكومية الضعيفة
إلى جانب كونها أكثر عرضة للنزاعات التي تتسبب
في ضعفها .وترتبط ظاهرة « لعنة املوارد « بشكل
وثيق بنقص أو قلة املساءلة أو الشفافية في قطاع
الصناعات االستخراجية .وتعتبر عمليات تعزيز
املؤسسات املعنية باملساءلة أحد األدوات الضرورية
لتحويل استكشاف املوارد الطبيعية ،حتى وإن كانت

متواضعة ،إلى إيرادات من شأنها أن تؤثر إيجابياً
على جودة حياة املواطنني.
تعتبر أجهزة الرقابة العليا حلقة وصل مهمة في هذه
السلسة .إذ يتم تفويض أجهزة الرقابة العليا بتوفير
ضمانات للمواطنني تتعلق مبصداقية وشفافية
واقتصادية نظم احلوكمة التي تشرف على استخدام
املوارد الطبيعية .وعليه ينبغي على أجهزة الرقابة
العليا أن تواصل دورها الهام في اإلشراف على هذا
القطاع الرئيسي.
وميكن لهذا الدور أن يساعد في خلق بيئة متتاز
بالتواصل ،وحتقق النمو االقتصادي والرفاهية
للمواطنني مع ضمان عدم تسبب الصناعات
االستخراجية بأية أضرار جسيمة للبيئة.
في مجتمع االنتوساي ،هناك اختالف كبير في
أدوار أجهزة الرقابة العليا املرتبطة بالصناعات
االستخراجية .تواجه أجهزة الرقابة العليا العديد من
التحديات ،خاصة تلك الناجمة عن التعقيدات التقنية
للقطاع (قلة املعرفة باإلجراءات التجارية ،والتشكيل
احلكومي ،واملخاطر املرتبطة بذلك) باإلضافة إلى
احلاجة إلى بناء القدرات واستقطاب املوظفني
املتخصصني .عدم وجود هياكل قانونية كافية قد تعيق
التفويضات املمنوحة ألجهزة الرقابة العليا.
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مجموعة العمل املعنية بتدقيق
الصناعات االستخراجية
مع األخذ باالعتبار قام مجتمع األنتوساي بتشكيل
مجموعة العمل املعنية بتدقيق الصناعات االستخراجية
( )WGEIفي أكتوبر  2013خالل مؤمتر األنكوساي
احلادي والعشرون الذي عقد في بكني .وتعتبر مجموعة
العمل هذه نقلة نوعية في مساعدة أجهزة الرقابة العليا
على اكتساب املهارات املالئمة واخلبرات التي متكنها من
تقدمي التوجيهات الالزمة في مجال تدقيق الصناعات
االستخراجية.
وتعتبر مجموعة العمل املعنية بتدقيق الصناعات
االستخراجية  WGEIمنتدى مالئم ألجهزة الرقابة
العليا للعمل معاً لتعزيز فهم القطاع وأداء أدوارها
بفعالية لدعم مبدأ الشفافية واملساءلة بالنسبة
لألموال العامة .وتعمل مجموعة العمل املعنية بتدقيق
الصناعات االستخراجية على اتاحة الفرص لألعضاء
بحيث متكنهم من تعلم وتبادل أفضل املمارسات.
باإلضافة إلى تقدمي فرص إلنشاء عالقات استراتيجية
متبادلة والتعاون مع اجلهات املركزية بغرض حتقيق
أهداف املجموعة .وتعتبر احلكومات احمللية والشركاء
في التطوير (اجلهات املانحة) والسلطات املختصة
باإليرادات ومنظمات املجتمع املدني عناصر أساسية–
في هذه الزمالة باإلضافة العناصر األخرى .ومن خالل
مجموعة العمل هذه ميكن ألجهزة الرقابة العليا تطوير
عمليات إدارة الصناعات االستخراجية :هناك توجه
حديث لتتعرف أجهزة الرقابة العليا على دورها في هذا
القطاع ،إلى جانب رغبة قوية من قبل مختلف اجلهات
لدعم هذه املبادرات .هذا إلى جانب التعاون بني أجهزة
الرقابة العليا ملواجهة التحديات الناجمة عن الصناعات
االستخراجية باعتبارها مجتمع يعمل على تقدمي أفضل
الفرص التناغمية.
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تعزيز قوة أجهزة الرقابة العليا
قد ال متتلك بعض أجهزة الرقابة العليا ،خاصة في الدول
النامية ،حتى وقتنا هذا القدرة على القيام بالتفويضات
التي تتعلق بالتدقيق على جهات معينة ،خاصة تلك
التي تدخل فيها الشركات اخلاصة .وهذا األمر يدعو
إلى توسعة عاجلة في نطاق التكليفات املمنوحة ألجهزة
الرقابة العليا لتتمكن من التدقيق على ترتيبات الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص ذات الصلة بالصناعات
االستخراجية .وينبغي على احلكومات السيادية العمل
بشكل وثيق مع أجهزة الرقابة العليا لتعزيز وتقوية أدوار
أجهزة الرقابة العليا لتمكنها من تنفيذ مهامهما على أكمل
وجه .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي على احلكومات أن تشجع
أجهزة الرقابة العليا على اتخاذ دور قيادي في االشراف
على املساءلة والشفافية وذلك من خالل املبادرات
التي أصبحت دليل على االتفاقيات العاملية مثل مبادرة
الشفافية في الصناعات االستخراجية (.)EITI
تتيح الصناعات االستخراجية الكثير من الفرص
التي من خاللها ميكن ألجهزة الرقابة العليا التأثير
وبفعالية على حياة املواطنني ،ويعود السبب في ذلك إلى
االمكانيات الهامة لهذا القطاع ،في حال ادارتها بشكل
مالئم ،ومساهماتها في اإليرادات بشكل كبير .وتظهر
هنا احلاجة إلى حماية الدول من ظاهرة «لعنة املوارد»،
بحيث ميكن ألجهزة الرقابة العليا في حال تعزيز قوتها
وتزويدها باملهارات العالية أن تقدم مساهمات هامة
وذات كفاءة وفعالية خلدمة هذه القضية .ويتحتم على
أجهزة الرقابة العليا باعتبارها الدعامة التي ترسو
عليها مبادرات الشفافية واملساءلة ،خاصة في الدول
النامية ،أن تستخدم أدوات من شأنها أن حتدث حتوالً
في مكاسب وإيرادات الصناعات االستخراجية وبالتالي
تؤدي إلى التنمية املستدامة.

االفتتاحية

رسالة من رئيس املجلة
بقلم :جيمس كريستيان بلوكوود
املدير العام للتخطيط االستراتيجي و االتصاالت اخلارجية في
مكتب املساءلة احلكومية – الواليات املتحدة األمريكية
ورئيس املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية
سعت املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية ( )IJGAمنذ
بداية اصدراها في عام  1974إلى خلق قاعدة لتبادل املعرفة
ما بني مدققي العموم في جميع أنحاء العالم .ومن خالل
صفحات مجلتنا ،واملقاالت املنشورة على االنترنت باإلضافة
إلى مشاركاتنا في وسائط التواصل االجتماعي ،فقد عملت
املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية على رعاية مجتمع
أعضاء االنتوساي .ومتاشياً مع شعار االنتوساي« :التجربة
املتبادلة تعود بالنفع على اجلميع»  ،عملت املجلة على دعوة
مدققي العموم بغرض مشاركتهم مخاوفهم والتحديات التي
تواجههم ،باإلضافة إلى تبادل أفضل املمارسات بحيث
ميكن أن يطبقها املدققني على املستوى احمللي ،واإلقليمي،
والعاملي.
أنه ليسرني تسلم مهام منصبي اجلديد كرئيس ملجلس إدارة
املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية ( ، )IJGAواالشراف
على اصدار املجلة بالنيابة عن مجتمع االنتوساي .حيث
تعمل املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية وفقاً لسياسة
حتريرية مستقلة ،ولطاملا اهتممنا بتلقي تقارير وأفكار
ومدخالت جديدة من أعضاء االنتوساي.
وكما شاركناكم باملاضي ،تعمل املجلة الدولية للرقابة املالية
احلكومية ( )IJGAعلى إثبات وجودها على شبكة االنترنت.
ونحن نؤمن بأن املزيد من احلرية في تدفق املعلومات من
خالل األدوات والتكنولوجيا التفاعلية ،من شأنه أن يقدم
للقراء فرصة ثرية لتبادل املعلومات.
حالياً ،نحن نبحث في اخليارات املتاحة لتحديث املوقع
االلكتروني للمجلة والذي سيحتوي على إضافات جديدة
مثل :ألبومات الصور ،املقاطع الصوتية واملرئية ملختلف
فعاليات وأحداث االنتوساي .كما إننا نرغب في ادراج
أقسام للمصادر وصفحات لعناوين املوضوعات مثل:

مجموعات عمل االنتوساي ،وفرق املهام ،واآلراء والتعليقات
حول املؤمترات ،وحملات حول التدقيق ،ودراسات حاالت،
وأفضل املمارسات.
تهتم املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية ( )IJGAكذلك
بالعمل مع اجلهات األخرى التابعة لالنتوساي ،مثل اللجان
ومجموعات العمل اإلقليمية ،لتسهيل وتبسيط التواصل
في منظمة االنتوساي وتعزيز عمليات تبادل املعرفة
واستراتيجيات وسائل التواصل االجتماعي.
وسيعمل احملتوى اإلضافي إلى جانب توفر املزيد من
األدوات التكنولوجية التفاعلية على زيادة قيمة املجلة
الدولية للرقابة املالية احلكومية ( )IJGAبالنسبة للقراء.
على سبيل املثال ،نحن نعتقد بأن منتديات املناقشة
املخصصة ملقاالت وموضوعات محددة ستمكن القراء من
مناقشة املواد املطروحة ،باإلضافة إلى أن املقابالت مع ُكتاب
املقاالت املميزة ستتيح املجال إلجراء املزيد من احلوارات
وتبادل اآلراء .في حني أن هذه االبتكارات سوف تتطلب
استثمارات مالية أولية ،إال إننا نعتقد أن هذه الزيادات
في امليزانية على املدى القصير ستوفر قيمة أكبر ألعضاء
منظمة االنتوساي على املدى الطويل.
من أجل إجراء حتديث إضافي للمجلة الدولية للرقابة
املالية احلكومية ( ،)IJGAنحن نعمل حالياً على تطوير
وحتديث النظم (البروتوكوالت) ،واللوائح ،وسياسات الشراء
لتعزيز الكفاءة والفعالية وزيادة خدماتنا ملنظمة االنتوساي.
نحن نؤمن مببدأ احلفاظ على احلوكمة الرشيدة والعمليات
املالية السليمة .من أجل حتقيق هذا الهدف يعمل مدققني
خارجيني على التدقيق على املجلة بشكل سنوي ،ويتم تقدمي
التقرير إلى أمانة االنتوساي ،كما يتم اشتماله ضمن تقرير
مراجع عام مكتب املساءلة احلكومية في الواليات املتحدة
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أخب ـ ـ ــار
أجهزة الرقابة العليا في كافة أنحاء العالم
مكتب رئيس جهاز الرقابة األعلى في جمهورية ألبانيا ALSAI

يعقد مؤمتر علمي
متحور املؤمتر
الذي مت عقده
في أكتوبر بشكل
رئيسي حول:
«دور التدقيق
الوطني في خدمة
احلوكمة الوطنية»
و تضمن املؤمتر
 120مشاركا مثلوا
أجهزة الرقابة
العليا من كافة
أنحاء العالم.
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عقد مكتب رئيس جهاز الرقابة األعلى في جمهورية ألبانيا
 ALSAIفي الفترة من  30 – 29أكتوبر  2014مؤمتره
العملي الثالث .وركز املؤمتر بشكل رئيسي على «دور
التدقيق الوطني في خدمة احلوكمة الوطنية».

في ألبانيا ،باإلضافة إلى ممثلني من اإلدارة العامة للميزانية
التابعة للجنة األوربية وباحثني وداعمني لعمليات التدقيق
والتمويل العام إلى جانب مدققني من مكتب رئيس التدقيق
في جمهورية ألبانيا.

ضم املؤمتر  120مشاركا ً من اخلبراء واألكادمييني
واالساتذه من جامعة تيرانا باإلضافة إلى ممثلني من أجهزة
الرقابة العليا في كل من :بولندا والنمسا وكرواتيا وتركيا
وكوسوفو ومونتينيجرو وممثلني عن البعثات الدبلوماسية

وخالل اليوم الثاني من املؤمتر ،تشرفنا بحضور سموه
رئيس اجلمهورية األلبانية السيد /بوجار نيسهاني ،وسفير
الواليات املتحدة في تيرانا السيد /ألكساندر ارفيزو وعضو
البرملان األوربي السيد /ايغور سوليتيس.
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و ترأس املؤمتر كل من د .بويار لسكاي – رئيس اجلهاز
األلباني األعلى للرقابة والسيد /روبرت جيسلي من اإلدارة
العامة للميزانية والسيد /جاسيك جيروسكي – الرئيس
األسبق جلهاز الرقابة األعلى البولندي و املستشار احلالي
لرئيس اجلهاز البولندي.
وتخلل املؤمتر تقدمي  28ورقة من قبل شخصيات عاملية
ومحلية وخبراء في التدقيق العام اخلارجي و التمويل العام.
و من ضمن األوراق املقدمة ورقة السيد /روبرت جيسلي –
رئيس جهازي كرواتيا ومونتينيجرو السيد /ايفان كالسيك
والسيد /ميالن دابوفك اللذان قدما ورقة محكمة التدقيق
التركية ،باإلضافة إلى تقدمي النتائج و التوصيات املقدمة
من قبل أساتذه مميزين في مجال احملاسبة والتدقيق
وحتليل املخاطر و التمويل في جمهورية ألبانيا.
وعالوة على الـ  28ورقة املقدمة ،توصل املشرفني إلى
أن التحدي الرئيسي الذي يواجه العديد من الدول يكمن
في رفع جودة عمليات إدارة التمويل العام و ذلك بغرض
استخدامها كأداة لتحسني عمليات تطبيق األهداف احمللية
وذلك من ضمن عمليات التطوير االستراتيجي .انه من
خالل حتسني العمليات و املؤسسات العاملة على امليزانيات
ميكن االرتقاء بعملية التمويل العام.

باإلضافة إلى الكفاءة و الفعالية و الشفافية و التي تعتبر
كثالثة أهداف رئيسية للميزانية احلديث .و قد أثبتت
القواعد املالية و اخلطط و أطر العمل النصف مرحلية
وامليزانيات اخلاصة بعمليات األداء مدى كفاءتها في حتقيق
مثل هذه األهداف .و ميكن ألجهزة الرقابة العليا أن تعمل
على حتسني حياة املواطنني من خالل ضمان إدارة األموال
واملشاريع العامة بشكل مالئم.
وميكن ألجهزة الرقابة العليا املساهمة في زياد فعالية
احلوكمة و ذلك من خالل عمليات االشراف و تقييم أنشطة
احلوكمة ،و من خالل الكشف عن أوجه القصور في عمليات
احلوكمة والرقابة الوطنية .و ميكن ألجهزة الرقابة العليا أن
تلعب دورا أساسيا في محاربة الفساد و منع االحتيال املالي
من خالل حتديد املخاطر .و من املقرر عقد املؤمتر الرابع
من قبل جهاز الرقابة األعلى هذا العام والذي بدوره سيركز
على موضوع « :تدقيق املخاطر في القطاعات االقتصادية
العامة واملؤسسات العامة اخلاضعة للتدقيق من قبل جهاز
الرقابة األعلى األلباني «.
للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع مكتب رئيس
التدقيق األعلى في جمهورية ألبانيا.
البريد االلكتروني.klsh@klsh.org.al :
املوقع اإللكتروني.www.klsh.org.al :

نهاية فترة عمل املدقق العام االسترالي
انتهت فترة عمل السيد  /ايان ماكافي التي استمرت لعشرة
سنوات في شهر مارس  2015في منصبه كمدقق عام جلهاز
الرقابة األعلى األسترالي .وهنالك جتهيزات مؤقتة بحيث
يعمل السيد /ماكافي في منصبه كرئيس بشكل مؤقت إلى
أن يتم تعيني رئيس جديد كخلف له في منصبه.

وعمل السيد /ماكافي في العديد من املناصب مبا في ذلك
رئيس ندوة املستحقات  ،OECDوعضو في مجلس املعايير
احملاسبية االسترالية و عضو في مجلس التدقيق األسترالي
و ضمان املعايير و عضو في مجلس ضمان معايير التدقيق
الدولي.

وقد عمل السيد /ماكافي في القطاع العام األسترالي ملده 44

وتلقى السيد /ماكافي مؤخرا تكرميا ً ملساهماته اجلليلة،
حيث تلقى وسام استراليا كتقدير خلدماته في اإلدارة
العامة ،خاصة في مجال احملاسبة و التطوير السياسي
وحتسني األداء في القطاع العام ،والتدقيق املهني ومعايير
الضمان .وفي عام  2002كرم السيد /ماكافي لتميزه
الوظيفي في العمل في مجال احملاسبة والتدقيق في القطاع
العام للمحاسبة حيث تلقى ميدالية اخلدمة العامة.

عاما .إذ بدأ مسيرته العملية كموظف صغير في مكتب التدقيق
الوطني األسترالي ( )ANAOوذلك في عام  ،1971وبعد فترة
من العمل في وكاالت آخرى مثل الديوان األسترالي لإلحصائيات
واإلدارة املالية عني السيد /ماكافي كنائب للمدقق العام في
الفترة من  1995إلى  .2003ومن ثم عاد للعمل في اإلدارة
املالية من  2003إلى  2005في منصب نائب سكرتير مجموعة
اإلدارة املالية قبل تعيينه كمدقق عام في  11مارس .2005
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وقد واجهه السيد /ماكافي في سنوات عمله العشر
العديد من التحديات وقد كان على قناعة تامة بأن تقدمي
املكتب قد تغلب على هذه التحديات من خالل« :حتقيق
نتائج أفضل من خالل التطبيق السليم للتدقيق القائم على
تقييم املخاطر ،و االستفادة من التكنولوجيا بغرض توجيه
الكفاءات واالستخدام احلكيم لترتيبات عمليات الشراكة مع
عمليات احملاسبة».

وعالوه على ذلك،عمل السيد /ماكافي على تشجيع و تقييم
التعاون ما بني الزمالء على املستوى الدولي و ذلك من
ضمن عمليات متابعة أفضل املمارسات في قطاع التدقيق
العام  ،باإلضافة إلى قيامه بدور أساسي في بناء عالقات
زمالة قوية بني مكتب التدقيق الوطني ( )ANAOومجلس
التدقيق في اجلمهورية اإلندونيسية واملدقق العام اجلديد
ملكتب بابوا غينيا اجلديدة .

وحتت قيادة السيد  /ماكافي قدم مكتب التدقيق الوطني
( )ANAOمساهمات كبيرة في عمليات حتسني اإلدارة
العامة احلكومية االسترالية ،باإلضافة إلى اإلبقاء على
تقدمي الدعم لعمليات حتسني اإلدارة العامة و ذلك من
خالل االستفادة من جتارب املجتمع الدولي.

للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع مكتب التدقيق
الوطني األسترالي.
البريد االلكتروني.ian.mcphee@anao.gov.au :
املوقع االلكتروني. www.anao.gov.au :

غرفة احلسابات في جمهورية أذربيجان تطبق خطة التطوير
االستراتيجي SDP
الهدف الرئيسي خلطة التطوير االستراتيجي هو في دعم بناء القدرات

عملت غرفة احلسابات في جمهورية أذربيجان على تطبيق
خطة التطوير االستراتيجي لعام .2014- 2012
وتضمنت األهداف الرئيسية خلطة التطوير االستراتيجي
 SDPلعام  2014 – 2012تقدمي الدعم لعمليات بناء
القدرات في غرفة احلسابات األذربيجانية ،األمر الذي له
أن يسمح لغرفة احلسابات للمساهمة في أ) بناء اخلبرات
املتعلقة بتدقيق األداء ،ب) حتديث عمليات التدقيق املالي،
ج) تشجيع إطار العمل القانوني و املعياري ،و د) تطوير
املوارد البشرية و أنظمة التدريب.
ومن أجل حتقيق هذا الهدف مت تقدمي تقدمي مسودات
خاصة بوثائق القواعد و األدلة املوضوعة حول تدقيق
األداء ،باإلضافة إلى التخطيط االستراتيجي اخلاص
بتدقيق األداء لعام  2016- 2015للعمل على حتسني
عمليات بناء القدرات لعمليات تدقيق األداء .باإلضافة إلى
عمليات التدقيق التجريبية التي مت اجرائها في قطاعني من
قطاعات املصلحة العامة و األنشطة املترتبة على املنهجية
املعمول بها في املجال.
وغطت األنشطة املتعلقة بتحديث التدقيق املالي عمليات
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حتديث إطار العمل القانوني للتدقيق املالي و ذلك وفقا
ملعايير منظمة األنتوساي ،باإلضافة إلى تطوير األدلة
االرشادية اخلاصة بالتدقيق املالي ،وإجراء عمليات جتريبية
للتدقيق املالي القائم على املخاطر ،واستخدام أدوات تدقيق
مبساعدة احلواسيب.
وفيما يتعلق بتعزيز إطار العمل القانوني و املعياري ،فقد
مت وضع املسودة القانونية اجلديدة جلمهورية أذربيجان
واملتعلقة بغرفة احلسابات وفقاً ألفضل املمارسات الدولية
وعمليات التشريع ،واملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا
 ISSAIsالتي متت ترجمتها للغة األذربيجانية.
وتضمنت األنشطة اخلاصة بعمليات تطوير املوارد البشرية
وأنظمة التدريب تقييم االحتياجات التدريبية ،وتطوير
استراتيجية املوارد البشرية وخطط التطبيق ذات الصلة،
باإلضافة إلى برنامج واستراتيجيات التدريب .وكذلك
مت عقد الندوات حول مواضيع املوارد البشرية ومناهج
التدريب  .وعالوة على ذلك ،مت عقد دورات تدريبية على
مراحل متعددة إلى جانب جوالت دراسية مت تنظيمها
بغرض االستفادة من أفضل املمارسات املوضوعة ألجهزة
الرقابة العليا.

أخبار موجزة

وقد مت تطبيق خطة التطوير االستراتيجي  SDPمن خالل
مشروع« :اخلدمات االستشارية املتعلقة بإنهاء عمليات تطوير
خطة التطوير االستراتيجي لغرفة احلسابات لعام 2012
 ،« 2014وذلك من ضمن مشروع احملاسبة في القطاع العامو املشترك و املمول مبنحه مقدمة من االحتاد السويسري
الذي متت ادارته من قبل البنك العاملي .و مت تقدمي النتائج
ألصحاب املصلحة و متت مناقشتها خالل املؤمتر الدولي.
وحققت غرفة احلسابات النجاح في ضمان عمليات التنمية
املستدامة،و تطبيق املهام احملددة في وظائف الغرفة و ذلك

فيما يتعلق بأنظمة اإلدارة املالية .و عليه و في شهر فبراير
 2015حددت غرفة احلسابات هذه األمور لتكون األهداف
الرئيسية خلطة التطوير االستراتيجي  SDPلعام – 2015
.2017
للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع غرفة احلسابات
في جمهورية أذربيجان.
البريد االلكتروني. office@ach.gov.az :
املوقع االلكتروني. www.ach.gov.az :

مكتب املراجع واملدقق العام البنغالديشي يسعى لبناء القدرات
يسعى مكتب املراجع و املدقق العام البنغالديشي
للتعاون الدولي و جودة التدقيق
بغرض جعل عمليات اإلدارة املالية العامة أكثر كفاءة وفعالية

•تنظيم مشاريع البحث املشتركة و عمليات التدقيق و ذلك
كما مت االتفاق عليه وفقا ً لقوانني أجهزة الرقابة العليا
في الدول املعنية.

فإن أجهزة الرقابة العليا ومجتمع املانحني ميكنها العمل الندوات وورش العمل الدولية
معا ً من أجل حتسني ضمان جودة التدقيق .و يعمل هذا
التعاون نحو الوصل إلى تقارير مالية ذات جودة عالية ونظم
تدقيق يتم الوثوق بها .ويسعى مكتب املراجع واملدقق العام
البنغالديشي لتحقيق هذا الهدف من خالل العديد من
األنشطة.

مكتب املراجع و املدقق العام البنغالديشي و عالقاته
العاملية
كجزء من الرؤية اخلاصة مبكتب املراجع و املدقق العام
البنغالديشي ،يسعى املكتب لتوقيع مذكرة تفاهم MoU
مع مكتب التدقيق الوطني في الصني ،و غرفة احلسابات
الروسية ،و ديوان احملاسبة الكويتي  ، SABإلى جانب جلنة
التدقيق الفلبينية .و تنص مذكرة التفاهم  MoUعلى:
•تبادل اخلبرات في مجال حتسني منهجية الرقابة املالية
احمللية.
•التعاون في مجال فرص التدريب املهنية و حتسني
املستويات املهنية للموظفني.
•تبادل املعلومات و الوثائق اخلاصة بأنشطة أجهزة
الرقابة العليا.

بغرض تطوير القدرات املهنية ملوظفي اجلهاز ،عمل مكتب
املراجع و املدقق العام البنغالديشي على املشاركة و بشكل
فعال في ورش العمل و الندوات الدولية و كذلك قام اجلهاز
البنغالديشي بدور املنسق في تنظيم ورشة العمل حول
املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ملراجعة أدوات تقييم
االلتزام و التي أقامتها مبادرة األنتوساي للتنمية بالتعاون
مع األسوساي في دكا ،بنغالديش في الفترة من  8إلى 12
ديسمبر  .2014و شارك في هذه الورشة  32مشارك
والذين بدورهم مثلوا  13جهازا أعلى للرقابة في الدول
التالية :البنغالديش و بوتان و كمبوديا و الصني و إندونيسيا
و ماليزيا و املالديف و منغوليا و ماينمار و نيبال و باكستان
و الفلبني و تايلند .ومت تقدمي ورشة العمل هذه من قبل
فريق املوارد البشرية املكون من سبعة مستشارين تابعني
خلمسة أجهزة رقابة عليا في كل من :البنغالديش و بوتان
والنرويج والفلبني و محكمة املدققني األوربية.
و في اطار برنامج  ،3iعملت أجهزة الرقابة العليا على توقيع
بيان االلتزامات املعني باستخدام  iCATsو جعل عمليات
تطبيق االستراتيجيات قائما على نتائج الـ  .iCATsوقد مت
تنظيم الورشة بغرض تقدمي الدعم ألجهزة الرقابة العليا
في عمليات استكمال الـ  iCATsوتطبيق املعايير الدولية
املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية  -أبريل
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ألجهزة الرقابة العليا  .ISSAIsومت حتديد النقاط التالية
لتمثل أهداف ورشة العمل املعنية:
•تزويد منسقي املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا
 ISSAIو أجهزتهم بتحديثات حول املستوى اجلديد
الثالث من الـ  ISSAIsو اآلثار املترتبة على تطبيق املعايير
الدولية ألجهزة الرقابة العليا.
•تلقى ردود أجهزة الرقابة العليا حول استخدام iCATs

وتوثيق الدروس املستفادة،

•مراجعة واستالم الردود اخلاصة بـ  iCATsمن قبل
اخلبراء واملستشارين ،ومناقشة طرق استخدام نتائج
 iCATsفي عمليات صياغة استراتيجيات تطبيق .ISSAI
وخالل ورشة العمل ،بدأت فرق أجهزة الرقابة العليا
مبراجعة و تدقيق الـ  .iCATsو في نهاية الورشة قررت
الفرق االنتهاء من عمليات مراجعة الـ  iCATsوفقا لعمليات
املناقشة و الردود املستلمة من املستشارين.

التعاون املشترك للمانحني
يتم حاليا تنظيم مشروع للدعم الفني حتت عنوان « البرنامج.
ب  -تعزيز إدارة املصروفات العامة (  »)SPEMP-Bوذلك
من قبل اجلهاز البنغالديشي األعلى للرقابة .ويعتبر مشروع
 SPEMP-Bمبثابة مشروع لبناء القدرات ممول من قبل
جهات مانحة متعددة بقياده البنك الدولي .ويركز املشروع
بدوره على تعزيز و حتسني جودة عمليات التدقيق باإلضافة
إلى تعزيز القدرات املؤسسية ألكادميية اإلدارة املالية
( )FIMAومؤسسة التدريب التابعة للجهاز البنغالديشي.
وكجزء من عمليات بناء القدرات في أجهزة الرقابة العليا و
خطة التطوير املهني ،مت اطالق البرنامج التدريبي الدولي
إلدارة األموال العامة  IPFMمن قبل مشروع SPEMP-B
وذلك بالتعاون مع املعهد القانوني للمحاسبة و التمويل
العام (  ) CIPFAفي اململكة املتحدة .و يعتبر هذا األمر
مؤهل مرموق للغاية جلميع املتخصصني في القطاع املالي.
وبغرض حتسني القدرات املؤسسية للجهاز البنغالديشي
والتنافس في املجاالت املهنية في العالم ،مت توقيع مذكرة
للتفاهم  MoUبني  CIPFA UKواجلهاز البنغالديشي
األعلى للرقابة .و قد مت احراز تقدم ملحوظ حتى اآلن ،إذ
سجل ما يبلغ  258مشارك في البرنامج التدريبي للحصول
على شهادة  ، CIPFAباإلضافة إلى غيرهم الذي سجلوا
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في دورة الدبلوم و دورة الدبلوم املتقدمة .و تخطى برنامج
 CIPFAحتى اآلن  87موظف  ،و انتهى  14موظف من دورة
الدبلوم و تقدموا لدورة الدبلوم املتقدمة .يعتبر هذا األمر
خطوة لألمام للتأهيل املهني ألعضاء أجهزة الرقابة العليا.

إدارة املوارد البشرية
يصبو اجلهاز البنغالديشي إلى حتسني اجلودة املهنية
و ذلك من خالل العمل حتت أطر عمل شاملة .و يعمل
اخلبراء احملليني و الدوليني على تقدمي املساعدة لتحقيق
هذه املساعي .و قدمت الشركات االستشارية ملشروع
 SPEMP-Bالتابعة للجهاز البنغالديشي تقررين حول:
•خطة إدارة املوارد البشرية ( .) HRM
•أطر عمل الكفاءات.
تعتبر خطة إدارة املوارد البشرية  HRMهي التقييم لألوضاع
احلالية و التوصيات املقدمة خلدمة األنشطة املستقبلية .ومت
اعداد خطة  HRMوأطر عمل الكفاءات بالتوافق مع اخلطة
االستراتيجية احلالية  2018 – 2013للجهاز البنغالديشي
األعلى للرقابة ،والتي بدورها حتدد أهدافه في مجال تطوير
وإدارة املوارد البشرية من أجل حتسني جودة التدقيق .ويعمل
اجلهاز البنغالديشي األعلى للرقابة حاليا على تطبيق خطة
إدارة املوارد البشرية  HRMوأطر عمل الكفاءات.

استخدام األنظمة اآللية ( أمتته ) في عمليات
التدقيق باستخدام برامج محلية
يولي اجلهاز البنغالديشي أقصى أهمية لبرامج بناء القدرات
اخلاصة بـ «التدقيق في بيئات تكنولوجيا املعلومات» .و من
أجل هذا الغرض ،يتم حاليا تطبيق برنامج يدعى «نظام
إدارة و مراقبة التدقيق (  .») AMMSو يعتبر برنامج
 AMMSقاعدة بيانات خاصة بالتطبيق و تقوم مبساعدة
إدارات التدقيق على تخطيط و جدولة و إدارة مهام التدقيق
بكفاءة أكثر ،إلى جانب مراقبة و رصد إهمال عدد كبير من
مالحظات التدقيق املثارة من قبل إدارات التدقيق التابعة
للجهاز البنغالديشي.
للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع مكتب املراجع و
املدقق العام في البنغالديش.
البرد اإللكتروني. international@cagbd.org :
املوقع اإللكتروني. www.cagbd.org :

أخبار موجزة

هيئة التدقيق اليابانية تنشر تقرير التدقيق
السيد /تيريهيكو كواتو
رئيس هيئة التدقيق
اليابانية إلى اليسار،
والسيد /شينزو آبي،
رئيس وزراء اليابان.
املصدر :املوقع الرسمي
لرئيس وزراء اليابان
ومجلس الوزراء

في  7نوفمبر  ،2014قام السيد /تيريهيكو كواتو ،رئيس
هيئة التدقيق اليابانية بتسلم التقرير السنوي للسنة املالية
 2013إلى رئيس مجلس الوزراء السيد /شيزو آبي.
وقد تضمن التقرير نتائج عمليات التدقيق التي قامت بها
هيئة التدقيق خالل عام  2014 – 2013على احلسابات
اخلتامية للمصروفات واإليرادات السنوية للدولة واملؤسسات
التابعة للحكومة للسنة املالية .2013
ومن ثم قدم مجلس الوزراء التقرير على جانب احلسابات
اخلتامية التي قد خضعت للتدقيق واخلاصة مبصروفات
وايرادات الدولة إلى املجلس التشريعي الوطني (الدايت .)Diet
وتسعى الهيئة إلى التعاطي مع األمور املتداولة في
املجلس والتي تهتم باملصلحة العامة و/أو األمور التي
مت اإلبالغ عنها عبر وسائل االعالم في الوقت املناسب
والطرق املالئمة من خالل اجراء عمليات تدقيق محكمة
ومرنة .وقد أبلغت الهيئة في التقرير السنوي األخير عن
األمور التالية إلى جانب أمور أخرى:

•التعافي من الهزة األرضية الضخمة التي أملت بشرق اليابان.

•تأمني وضمان سالمة سبل العيش الكرمية للسكان.
•التشغيل السليم والنزيه للنظم واملشاريع.

•التنفيذ املالئم للميزانية واإلدارة املناسبة للحسابات العامة.
•التعامل مع األصول واألموال وغيرها من األسهم.

•االستخدام الفعال للنفقات اإلدارية وفعالية املشاريع.
•الضمان االجتماعي.
•الوقاية البيئية.

ميكن للمجلس تقدمي تقرير للبرملان (الدايت) ومجلس
الوزراء في أي وقت حول اآلراء املقدمة ،واملقاييس املطلوبة
واألمور التي يرى املجلس ضرورة تقدمي تقرير حولها حتى
قبل اكتمال تقرير التدقيق للسنة املالية املعنية .وفي عام
 2014 – 2013مت تقدمي تقارير بثمانية حاالت من هذا
النوع .وميكن للبرملان (الدايت) أن يطلب من املجلس إجراء
عمليات تدقيق حول أمور معينة وتقدمي تقارير بالنتائج.
للمزيد من املعلومات الرجاء التواصل هيئة التدقيق اليابانية.
البريد االلكتروني .liaison@jbaudit.go.jp :
املوقع اإللكتروني . /www.jbaudit.go.jp/english :
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ديوان احملاسبة دولة الكويت
–

شارك ديوان احملاسبة في دولة الكويت في العديد من
األنشطة خالل األشهر املاضية.
وفي إطار اتفاقية التعاون املوقعة مع محكمة التدقيق
الهولندية ،استضاف ديوان احملاسبة البرنامج التدريبي حول
«البيانات املفتوحة /االنفاق املفتوح» خالل الفترة من 26
إلى  27يناير  .2015وقد شارك الديوان كذلك في اجتماع
جمعية االسوساي الثالث عشر وندوة االسوساي السادسة
حول «االستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جودة وفعالية
التدقيق» ،خالل الفترة من  10إلى  13فبراير  2015في
ماليزيا.
وحضر ديوان احملاسبة االجتماع اخلامس ملجموعة عمل
األرابوساي للتخطيط االستراتيجي خالل الفترة من  23إلى
 25فبراير .2015

في إطار اتفاقية التعاون املوقعة مع مكتب التدقيق الوطني
املنغولي ،استضاف ديوان احملاسبة البرنامج التدريبي
السادس حول «التدقيق على النفط» الذي عقد خالل
الفترة من  15إلى  19مارس  ،2015كما شارك ديوان
احملاسبة في االجتماع الواحد واخلمسون للمجلس
التنفيذي لألرابوساي الذي عقد في تونس ،خالل الفترة
من  23إلى  25مارس .2015
للمزيد من املعلومات  ،الرجاء التواصل مع ديوان احملاسبة
في دولة الكويت .
البريد اإللكترونيorg ;.presifent@sabq8 :

.org.training@sabq8
املوقع اإللكتروني.org.www.sabq8 :

مكتب تدقيق الدولة في جمهورية التفيا يسعى إلجراء
إصالحات جديدة

في عام  ،2014استمر مكتب تدقيق الدولة جلمهورية التفيا
في إجراء اإلصالحات ،وأثناء عمليات التطبيق املستمر
الستراتيجيته مت تقدمي العديد من التعزيزات التي من
شأنها أن تساعد في ضمان اإلدارة القانونية الفعالة لألموال
العامة ،األمر الذي يخلق عمليات اتخاذ قرار أكثر انفتاحاً
وشفافية في القطاع العام إلى جانب الدعوة إلى محاسبة
املسؤولني عن اهدار املال العام.
وقد مت تأسيس قطاع جديد ضمن مكتب تدقيق الدولة حيث
يعقد اخلبراء عمليات تدقيق حول قضايا الساعة في اإلفصاح
العام .ففي العام املاضي ،قام املدققني بتقييم مدى االلتزام
بأسعار تذاكر النقل العام املقررة من قبل ريغاس ساتيكسمي،
شركة تشغيل وسائل النقل العام وتأجير املركبات ،وقد مت
التوصل إلى وجود مخالفات وتعديات كبيرة .وشكلت هذه
النتائج محور اهتمام وسائل اإلعالم وأثارت اهتمام العامة
من شعب التفيا لعدة أشهر .وأثير االهتمام بهذا االمر مرة
أخرى بعد قرار مجلس مدينة ريغا اخلاص بزيادة تكلفة
تذاكر النقل العام.
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وقد تسببت الدعاية واملناقشات الناجتة عن عمليات التدقيق
على مدى الكفاءة وااللتزام مبصروفات األموال العامة في
البلديات .وحتدد خطة عمل مكتب تدقيق الدولة بأنه خالل
فترة ثالث سنوات ،ينبغي أن تخضع كل واحدة من املئة وتسعة
عشر بلدية من بلديات التفيا للتدقيق على األقل مرة واحدة.
على الرغم من ان هذا القرار قد تسبب بنشر اضطرابات
واسعة النطاق بني البلديات وداخل رابطة احلكومات احمللية
واإلقليمية في التفيا ،اال أن مكتب تدقيق الدولة في التفيا
على قناعة تامة بأهمية هذه اخلطوة ،ويعود السبب في ذلك
إلى االهتمام املتزايد واالعداد املتزايد للشكاوى املقدمة من
املواطنني بشأن سوء استخدام املمتلكات العامة في البلديات
احمللية .يعتبر هذا األمر السبب وراء اهتمام مكتب تدقيق
الدولة الشديد واملتزايد باملصروفات اخلاصة بالبلديات
– حيث مت اكتشاف حاالت من التعامالت الغير قانونية
باألصول ،مثل استخدام الشركات العامة لألموال اخلاصة
باالحتياجات اخلاصة وغيرها من املخالفات الكبيرة.

أخبار موجزة

وفي اآلونة األخيرة أصبحت عالقات التعاون ما بني مكتب
تدقيق الدولة وسلطات تطبيق القانون في الدولة أكثر
جناحاً ،وحتقيق املزيد من االستجابات السريعة املتعلقة
بنتائج التدقيق .وتتضح أهمية هذا التعاون في كلمة املدعي
العام التي ألقاها خالل االجتماع السنوي ملدعي العموم،
والتي فيها أشار إلى احلاجة إلى زيادة االهتمام باإلجراءات
اجلنائية التي بدأت بالظهور بناء على أساس األدلة التي
مت العثور عليها من خالل عمليات التدقيق التي أجراها
مكتب تدقيق الدولة .وقد مت ابالغ سلطات تطبيق القانون
مبخالفات مت اكتشافها بعد عقد ثالثة عشر عملية تدقيق
في عام .2014
وقد مت تقدمي أدوات جديدة تعمل على تسهيل طرق التعامل
مع اجلناة وحتملهم مسؤولية أفعالهم .باإلضافة إلى ذلك
تعمل التعديالت التي أجريناها على قانون منع تبديد املوارد
املالية ،والتي تنص على أنه ينبغي على اجلهة اخلاضعة
للتدقيق أو اجلهة املشرفة ،أن تقدم تقرير ملكتب تدقيق
الدولة  SAOحول نتائج تقييم املسؤولني عن تبديد املمتلكات
العامة وذلك خالل خمسة أشهر من اعتماد تقرير التدقيق،
وبالتالي سنالحظ وجود عدد أقل من احلاالت التي ال يتم
فيها اتخاذ أيه اجراء بعد عملية التدقيق.
وأحد اهم الشروط األساسية لتحقيق أهدافنا هو وجود
مجتمع على اطالع جيد ،لذلك يسعى مكتب تدقيق الدولة
جاهداً لكي يجعل العامة تستخدم أدوات تواصل جديدة.

ونعمل حالياً على وضع مقاطع مرئية (فيديو) حول نتائج
التدقيق ،وتوفر الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني
ملكتب تدقيق الدولة معلومات حول عمليات التدقيق التي
مت االنتهاء منها ،وكذلك عمليات التدقيق التي التزال قيد
التنفيذ إلى جانب عمليات التدقيق املجدولة ،وسير عمليات
تنفيذ توصيات التدقيق وتأثيرها املالي ،وسير عمل التحقيق
في تطبيق القانون في املخالفات احملتملة .ونحن في مكتب
تدقيق الدولة نستخدم كل من الصفحة الرئيسية على املوقع
االلكتروني إلى جانب شبكات التواصل االجتماعية ملشاركة
العامة في األمور التي تهمهم وما يقدمونه من معلومات
التي قد تفيد عمليات التدقيق .ونعمل كذلك على مناقشة
قضايا الساعة وتقدمي أجوبة ألسئلة املواطنني خالل عمليات
املناقشة اإلقليمية.
ويرى املدقق العام أنه من خالل استمرار العمل املهني الدؤوب
ميكننا تطوير أدائنا وحتقيق أهدافنا التي وضعناها لعام
 ،2017والتي بدورها تدعو إلى استخدام ما نسبته %1
لتنفق على صيانة اخلدمات املقدمة من قبل مكتب تدقيق
الدولة مقابل ما نسبته  %5عوائد مليزانية الدولة عبر تخفيف
املخالفات والسعي إلى االستخدام األمثل لألموال العامة.
للمزيد من املعلومات ،الرجاء التواصل مع مكتب تدقيق
الدولة في جمهورية التفيا
البريد اإللكتروني. Irvk@Irvk.gov.Iv :
املوقع اإللكتروني. www.Irvk.gov.Ir :

مكتب التدقيق الوطني في جمهورية ليتوانيا
مراجعة النظراء في مكتب التدقيق الوطني 2014 NAO

شهد شهر نوفمبر  2014االنتهاء من عملية مراجعة
النظراء حول أداء مكتب التدقيق الوطني جلمهورية ليتوانيا
( .)NAOLويتلخص الهدف الرئيسي لعملية املراجعة – التي
قام بها خبراء من أجهزة الرقابة العليا في النرويج وفنلندا،
باإلضافة إلى رئيس فريق من محكمة املدققني االوروبية –
في تقييم مدى التزام ممارسات عمليات التدقيق في مكتب
التدقيق الوطني جلمهورية ليتوانيا باملعايير الدولية ألجهزة
الرقابة العليا .ISSAIs

اشتملت عمليات التقييم على تقدير العمليات األساسية
لعمليات التدقيق املالي (النظامية) وتدقيق األداء ،وعمليات
اختيار التدقيق ،والتخطيط لهذه العمليات ،وتنفيذها،
ومراقبة اجلودة ،باإلضافة إلى التعاون مع اجلهات اخلاضعة
للتدقيق ،واعداد تقارير التدقيق ،وعمليات املتابعة ،وعالقات
مكتب التدقيق الوطني  NAOLببرملان جمهورية ليتوانيا.
وركز االستنتاج النهائي لتقرير مراجعة النظراء على أن
عمليات التدقيق ملكتب التدقيق الوطني في ليتوانيا أتت
موافقة للمعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا .ISSAIs
املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية  -أبريل
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ومن ضمن املمارسات اجليدة التي مت حتديدها ،طرق
التواصل املالئمة التي استخدمها مكتب التدقيق الوطني
للتواصل مع أصحاب املصلحة ،باإلضافة إلى املراقبة
الفعالة للجودة ،وعمليات اعداد التقارير ،ونظام سليم لتوثيق
عمليات التدقيق.
أشار تقرير مراجعة النظراء الذي مت تقدميه إلى موظفي
مكتب التدقيق الوطني  NAOLواللجنة البرملانية املعنية
بالتدقيق ،أن مكتب التدقيق الوطني ميتلك اخلبرات
واملهارات املالئمة للقيام بأنشطته :ميتلك موظفي التدقيق
معلومات واسعة ومؤهالت متكنهم من العمل في مختلق
مجاالت التدقيق.
وقد شدد اخلبراء كذلك على التعاون البناء مع اجلهات
اخلاضعة للتدقيق :حيث يعمل املدققني بشكل منهجي على
مناقشة مقاييس التدقيق مع اجلهات اخلاضعة للتدقيق وفي
حال إعداد التقارير يجب أخذ خطط عمل اجلهات اخلاضعة
للتدقيق في االعتبار والتي أعدتها هذه اجلهات كاستجابة
لتوصيات عمليات التدقيق.
وكشف التقرير عن وجود عالقة بناءة تربط مكتب التدقيق
الوطني بالبرملان ،حيث ينظر أعضاء البرملان إلى مكتب
التدقيق الوطني على أنه مؤسسة حديثة حتظى باحترام
واسع في القطاع العام.
وبشكل خاص ،ترى جلنة التدقيق مكتب تدقيق الدولة على
أنه زميل مهم في حتقيق إدارية مالية ومساءلة أفضل من
خالل تقدمي تقارير وتوصيات تدقيق مفيدة ومصاغة بشكل
جيد.
ومن املجاالت األخرى التي القت تقييم إيجابي هو نظام
مكتب التدقيق الوطني لتوثيق ،ومراجعة ،ومراقبة أعمال
التدقيق.
وقد وجد النظراء كذلك أن تقارير التدقيق املعدة من قبل
مكتب التدقيق الوطني تعتبر تقارير منظمة بشكل جيد و
مناسب من حيث الطول ووضوح الكتابة  ،مع التركيز بشكل
خاص على صياغة التوصيات العملية وذات الصلة .كما متت
اإلشارة بشكل خاص الى اإلجناز السريع لعمليات التدقيق
الذي بدوره ميكن مكتب التدقيق الوطني من االستجابة
وبشكل سريع الحتياجات أصحاب املصلحة وتقدمي تقارير
التدقيق في الوقت املناسب.
12
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وقد وضحت عمليات مراجعة النظراء الفرص املتاحة
للتحسني والتطوير إلى جانب تضمنها على توصيات قيمة
التي من شأنها أن تساهم في العمليات املستقبلية للتحسني
من أداء املؤسسة.
ميكن احلصول على النص الكامل من تقرير مراجعة النظراء
على املوقع الرسمي ملكتب التدقيق الوطني :NAOL
_www.vkontrole.lt/en/docs/NAOL_peer
. reviewEN.pdf

مكتب التدقيق الوطني في ليتوانيا يعمل على مراقبة
السياسة املالية
بعد اعتماد اليورو وسن القانون الدستوري جلمهورية ليتوانيا
اخلاص بتنفيذ املعاهدة املالية في األول من يناير لعام ،2015
مت تفويض مكتب التدقيق الوطني في ليتوانيا  NAOLللعمل
على تنفيذ مهامه كمؤسسة مالية مستقلة.
وبناء عليه مت تعديل قانون مكتب التدقيق الوطني .وحتقيقاً
لهذه الغاية مت انشاء إدارة تابعة ملكتب التدقيق الوطني لرقابة
سياسات امليزانية.
وكجزء من هذه مهامه اجلديدة ،سيعمل مكتب التدقيق
الوطني على مراقبة مدى االلتزام بقواعد االنضباط
املالي في ليتوانيا ،والتي يتم تطبيقها على أعضاء االحتاد
االقتصادي األوربي واالحتاد النقدي باإلضافة إلى تطبيق
األهداف الواردة في التشريعات.
وقبل سن القانون الدستوري اخلاص بتنفيذ املعاهدة املالية،
عمل مكتب التدقيق الوطني على تقييم امليزانية وذلك قبل
تقدميها للبرملان.
سيعمل مكتب التدقيق الوطني على تقييم عمليات وضع
امليزانية في كل مرحلة من مراحل اإلعداد ،إلى جانب
مراقبة مدى اجناز األهداف السنوية والنصف سنوية في
مجال استدامة األموال العامة.
وكجزء من عملية مراقبة سياسة امليزانية ،يعمل مكتب
التدقيق الوطني على اعداد آرائه حول ما يلي:
•املوافقة على سيناريو التطوير االقتصادي.
•االلتزام بالوضع احلالي والوضع املتوقع لتحديد الظروف
االستثنائية.
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•االلتزام بأهداف الدوافع الهيكلية التي قدمتها احلكومة
للبرملان العتمادها ،باإلضافة إلى األدلة ذات الصلة
مبقاييس تطبيق هذه األهداف ضمن املتطلبات الواردة
في القانون الدستوري اخلاص بتطبيق املعاهدة املالية.

وبهذه الطريقة سيساهم مكتب التدقيق الوطني في حتسني
وتطوير قدرات جمهورية ليتوانيا بغرض تنفيذ سياسة مالية
مسؤولة لتحقيق منو اقتصادي مستدام ومتويل مالي مستمر
وجتنب أزمة الديون.

•أهداف الدوافع الهيكلية الواردة في مسودة قانون
امليزانية لسنة معينة واحلاجة إلى مقاييس إضافية (من
الناحية املالية) تتعلق بتطبيق هذه األهداف.

للمزيد من املعلومات ،الرجاء التواصل مع مكتب التدقيق
الوطني الدولة في جمهورية لتوانيا.

سيقدم مكتب التدقيق الوطني آراءه للبرملان لتقدميها للعامة.

البريد اإللكتروني. nao@vkontrole.It :
املوقع اإللكتروني. www.vkontrole.It :

مكتب التدقيق في املالديف يعني مدقق عام جديد
في  24من نوفمبر  ،2014مت تعيني السيد /حسن زيات في
منصب املدقق العام جلمهورية املالديف ،حيث مت ترشيحه
من قبل رئيس جمهورية املالديف ووافق البرملان على هذا
الترشيح.
وكما جاء على لسان السيد /زيات « :كأعضاء في منظمة
االسوساي ،سوف لن ندخر جهداً أنا شخصياً وجهاز الرقابة
األعلى في جمهورية املالديف في تقدمي املزيد من املساهمات

وتعزيز العالقات املتبادلة بني أجهزة الرقابة العليا األعضاء
في االسوساي وغيرها من املجموعات اإلقليمية ».وأتى
السيد /زيات خلفاً للسيد /نياز إبراهيم.
للمزيد من املعلومات ،الرجاء التواصل مع مكتب التدقيق
في جمهورية املالديف.
البريد اإللكتروني. info@audit.gov.mv :
املوقع اإللكتروني. www.audit.gov.mv :
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سنة زاخرة باملناسبات في مكتب التدقيق
الوطني في مالطا
إعداد :تشارلز ديجوارا
نائب مدقق عام مكتب التدقيق الوطني في مالطا.
“بصفتها منظمة مستقلة ،ومهنية ،وغير سياسية ،قامت
املنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا(االنتوساي) والتي
احتفلت السنة املاضية بالذكري الستني إلنشائها ،بتشجيع
احلكم الرشيد عن طريق تهيئة أجهزة الرقابة العليا ملساعدة
حكوماتها في حتسني األداء ،وتعزيز الشفافية وضمان املسائلة
واحملافظة على املصداقية ومكافحة الفساد وتعزيز الثقة
العامة وحماية مصالح مواطنيها”.
متهيد إلعالن بكني أكتوبر 2013
ينص البيان بوضوح على املهمة واملسئولية الدقيقة لكل جهاز
رقابة أعلى .فهو ال يدع مجاالً للشك بالنسبة للدور األساسي
ملكتب التدقيق الوطني في مالطا ( )NAOفي التأكيد على
االستخدامات املختلفة للموارد العامة بأفضل السبل املمكنة
وطبقاً للقوانني واللوائح املطبقة.
ودون شك ،يعتبر عام  2014عاماً مثمراً ملكتب التدقيق
الوطني في مالطا وموظفيه .حيث مت نشر إصدارات غير
اعتيادية لعدد ال يستهان به من تقارير رقابية تلقي الضوء
على مختلف األنشطة في اإلدارة العامة .وقام جهاز الرقابة
األعلى في مالطا بتنظيم أنشطة مختلفة لالحتفال بالذكرى
املئتني إلنشاء اجلهاز.
كان تقريباً في شهر أكتوبر  ،1814عندما رأى احملافظ العام
البريطاني ،السيد /توماس ميتالند ،أنه من الضروري تأسيس
مكتب تدقيق وطني ملعاجلة أوجه القصور املختلفة مثل
ممارسات احملاسبة املشبوهة وقلة املعلومات املالية السائدة
في اخلدمة العامة ملالطا في ذلك الوقت.
لذلك ليس من املستغرب التركيز على أهمية وجود مكتب
تدقيق وطني فعال خالل احلدثني املنفصلني اللذان مت
تنظيمهما من قبل مكتب التدقيق في مالطا لالحتفال بهذه
املناسبة الهامة واملميزة .فخالل اخلطبة االفتتاحية ملؤمتر
14
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مدققي عموم الكومنويلث الثاني والعشرون ،والذي استضافه
مكتب التدقيق الوطني في مالطا في شهر مارس ،2014
بحضور سبعة وثمانون من مدققي العموم إلى جانب عدد
من كبار املسئولني من ثالثة وثالثون دولة تابعة للكومنويلث.
خالل املؤمتر أقر رئيس اجلمهورية حني ذاك ،معالي السيد/
د .جورج أبيال ،بأن“ :جهاز الرقابة األعلى في الدولة هو أحد
األركان الرئيسية للدميوقراطية الصحيحة في أي دولة ،وال
نستثني من ذلك مالطا”.
كما عبرت رئيسة جمهورية مالطا ،معالي السيدة /ماري لويز
كوليرو بريكا ،خالل زيارتها الرسمية األولى ملكتب التدقيق
الوطني في مالطا ،عن تقديرها لاللتزام والتفاني الواضح
عند موظفي مكتب التدقيق الوطني في مالطا .وكما هو
احلال مع الرؤساء السابقني ،أبدت دعمها للمكتب في سعيه
املتواصل بالتدقيق على األمور ذات األهمية في مجتمع مالطا.
ومت ابداء رسالة امتنان مماثلة من رئيس مجلس النواب،
السيد /أجنيلو فاروجيا ،والذي أكد خالل خطابه في
مؤمتر دول الكومنويلث السابق ذكره على دعمه الفعال ملكتب
التدقيق في أداءه لتفويضاته الدستورية .وبصفتهم مسئولني
في البرملان ،يقوم كل من املدقق العام ونائبه بتقدمي التقارير
إلى رئيس البرملان مباشرة ،لذلك يعتبر هذا الدعم ذو أهمية
خاصة.
وأحد العناصر الرئيسية التي حتافظ على املستوى العالي من
املصداقية التي يتمتع بها اجلهاز في مجتمع مالطا ينبع على
وجه التحديد من استقاللية مكتب التدقيق الوطني في مالطا
عن جميع االحزاب السياسية أو أية جماعات أخرى .وهي
استقاللية يحميها مكتب التدقيق الوطني بفعالية.
صرح املدقق العام احلالي ،السيد /أنتوني ميفسود ،خالل
مقابلة أجرتها معه صحيفة يومية محلية ،بأنه يجب على
موظفي اجلهاز“ :احملافظة على املوضوعية ،واعداد التقارير
التي تتميز باملصداقية» .ويعود السبب الفعلي إلى ذلك إلى أن
الدستور يكفل االستقاللية الكاملة للجهاز إلى جانب احترام
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احلكومات املتعاقبة لهذا األمر الهام ويتجلى ذلك بحرصها
على وجود جهاز رقابة فعال يؤدي مهامه وتفويضاته دون أي
تدخل أو عرقلة“.
ومت التركيز على هذا األمر الهام لكل جهاز رقابة أعلى بكل
وضوح في إعالن ليما اخلاص باالنتوساي ( )1977وإعالن
املكسيك (.)2007
اتفق اجلميع على ضرورة االحتفال بذكرى هاتني املناسبتني
حيث أنها تساهم في دفع عجلة تقدم جهاز الرقابة األعلى،
وذلك من خالل وضع رؤية واضحة تؤدي إلى حتقيق األهداف
في وقتها .وذلك وفق ما صرح به أحد رؤساء الواليات املتحدة
األمريكية ،السيد /توماس جيفرسون ”:أحب أحالم املستقبل
أكثر من تاريخ املاضي».
أحد أهم التحديات التي يواجها مكتب التدقيق الوطني في
مالطا هو ضمان بقاء املكتب على صلة ،حيث مالم تبقى
عمليات التدقيق واملهام اخلاصة به على صلة بالبرملان،
وهو اجلهة التي يقدم لها تقاريره ،بحيث ميكن للبرملان من

إجراء التدقيق املناسب ،وكذلك أن يبقى على صلة بدافعي
الضرائب ،الذي يسعى جهاز الرقابة األعلى في احملافظة على
مصاحلهم ،عندئذ من املؤكد أنه لن يكون في الوضع الذي
يسمح له بتحقيق األهداف التي مت حتديدها في االقتباس
االفتتاحي في هذه املقالة.
بناء على ما سبق ذكره ،يتضح أنه من الضروري أن يتم اختيار
موضوعات التدقيق بحيث تكون بالفعل مواضيع ميكنها أن
تطور من عمليات اجلهات احلكومية من حيث الفعالية،
والكفاءة ،واالقتصادية مما يؤدي على تقدمي خدمات متطورة
للعمالء ،وهم هنا دافعي الضرائب .وفي هذه احلالة فقط
ميكن وصف جهاز الرقابة األعلى «بالوصي على املال العام»
بكل معنى الكلمة.
للحصول على املزيد من املعلومات ،يرجى االتصال مبكتب
التدقيق الوطني في مالطا على العناوين التالية:
E-mail:nao.malta.gov.mt
Website:www.nao.gov.mt

بدعم من معهد احملاسبني القانونيني في إجنلترا وويلز

ماينمار تستضيف ورش عمل معهد احملاسبني القانونيني في
إجنلترا وويلز ()ICAEW
( ،)ICAEWمت عقد ورشة عمل استغرقت يومان ملراجعة
منهج التأهيل املهني ملاينمار في مكتب املدقق العام لالحتاد
في نيبي تاو ،ماينمار خالل الفترة من  10إلى  11فبراير
.2015
ترأس املدير العام (للشؤون اإلدارية والتدريب والبحوث) في
مكتب املدقق العام لالحتاد( )OAGUاملوفودين البالغ عددها
خمسة  25فرداً من ضمنهم مشاركني من معهد ماينمار
للمحاسبني املعتمدين ،وثالثة مشاركني من معهد ياجنون
لالقتصاد (.)Yangon
كما حضر ورشة العمل كل من الدكتور مارك كامبل ،رئيس
بناء القدرات العاملية ،ومستشارين مختصني ،والسيد /مايك
ترنر ،والسيد /ستيفن المدين من معهد احملاسبني القانونيني
في إجنلترا وويلز.
خالل ورشة العمل ،قام املشاركني مبراجعة واعتماد املناهج
التفصيلية للمؤهالت املهنية اجلديدة.

خالل الفترة من  17إلى  18فبراير  ،2015مت عقد ورشة
عمل بعنوان ”تدريب-املدرب” في مكتب املدقق العام
لالحتاد( .)OAGUحضر ورشة العمل  14مشاركاً من مكتب
املدقق العام لالحتاد و 7مشاركني من وزارات مختلفة .وغطت
ورشة العمل مواضيع مثل مبادئ برنامج تدريب فعال ،وطريقة
التخطيط جللسة تدريب ،وتعليم مهارات الكتابة الختبار
املستوى االستراتيجي ،والتدريب العملي ،ومهارات التقدمي.
وقدم السيد /مايك تيرنر من معهد احملاسبني القانونيني في
إجنلترا وويلز( )ICAEWالبرنامج املذكور والذي استمر لفترة
يومني.
للحصول على املزيد من املعلومات ،يرجى االتصال مبكتب
مدقق عام االحتاد على العناوين التالية:
E-mail:AUDITORGENERAL@mptmail.net.
mm,oagmac@gmail.com
Website:www.oagmac.gov.mm
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أخبار موجزة

جهاز الرقابة األعلى النيوزيلندي :استخدام املنظور الفريد
لرفع القيمة

النظر إلى أجهزة الرقابة العليا عبر قطاع عام بالكامل يقدم
لنا منظوراً فريداً من نوعه .ولتحقيق االستفادة القصوى من
هذا املنظور ،استخدم جهاز الرقابة األعلى النيوزيلندي منهج
حتت عنوان السنوات املتعددة لبرنامج عملنا .فيما يلي بعض
األمثلة على مواضيع برنامج عملنا :اإلعداد لالحتياجات
املستقبلية ،وتقدمي اخلدمة ،واحلوكمة واملسائلة ،وإدارة
االستثمار واألصول .ويتم تتويج كل مواضيع برنامج عملنا في
تقرير مراجعة يتم تقدميه للبرملان والذي يجمع كل من نتائجنا
ورؤيتنا.

في تقرير مراجعتنا األول حول « انعكاسات من عمليات التدقيق
التي قمنا بها :احتياجاتنا املستقبلية-هل القطاع العام جاهز؟
“ عملنا خالل الفترة  2013-2012ملناقشة مدى استعداد
القطاع العام للمستقبل .ولقد سررنا عندما وجدنا أن التقرير
قد القى صدى لدى شريحة كبيرة من اجلماهير العامة.

والذي مييز تقاريرنا الرقابية هو تركيزها على اجلماهير
العامة .وذلك يسمح لنا لالنتقال بعيداً عن املعلومات الفنية
واملعقدة التي عادة ما تكون ضرورية لضمان أمور محددة في
عمليات التدقيق السنوية وتدقيق األداء .ونحن نتطلع إلعداد
ملخص مختصر ومقروء حول مالحظاتنا باستخدام عناوين
تفصيلية لنقل القصة الواردة في املوضوع الكامل .وللتأكد من
اشتمال العناوين على جوهر القصة ،فإننا نستخدم األساس
ذاته في اخلطب ومنتديات املناقشة العامة.

ولكن تعتبر عملية إعداد التقرير هي نقطة البداية فقط
لتوصيل انطباعاتنا حول املراجعة .ومع اكتسابنا للمزيد من
اخلبرة في إعداد تقارير املراجعة ،فإننا نتحدى أنفسنا لتوسيع

سبل التواصل مع اجلمهور ،على سبيل املثال ،من خالل وسائل
التواصل االجتماعي ومجموعات املجتمع .فنحن نصيغ
مالحظاتنا وموضوعنا حول القطاع العام ضمن موضوعات
ذات أهمية خاصة جلماهيرنا .وذلك يساعد في جلب احلياة
لعملنا وجعله مناسب للجماهير العامة.
والفائدة املضافة لطريقة املوضوع احملدد هي أنه عندما نختار
املوضوعات التي نعتزم التركيز عليها في السنوات القادمة،
تبدأ العديد من اجلهات في تطوير وتعزيز هذه املجاالت دون
احلاجة للقيام بعمليات تدقيق مفصلة.

من أهم التحديات التي تواجهنا عند إعداد تقرير املراجعة
هو الكمية املطلوب جتميعها من البيانات ومدى تـأثيرها على
حكمنا ،فنحن نبدأ بالنتائج والتوصيات على جميع عمليات
التدقيق التي قمنا بها ذات الصلة باملوضوع.

وتأخذ قيادة جهاز الرقابة األعلى اخلاص بنا حقوق ومسئولية
إصدار األحكام املهمة حول األمور واالنعكاسات التي يجب أن
يتم التركيز عليها .يتم إعداد كل تقرير مراجعة حسب دوره
من قبل أعضاء فريق القيادة بصورة فردية ومبشاركة املدقق
العام وبدعم تنموي من فريق القيادة ككل.

سيدور تقرير املراجعة القادم حول تقدمي اخلدمات .وفيه نرى
درجة جودة تقدمي القطاع العام للخدمات للعامة في نيوزيلندا.
للحصول على املزيد من املعلومات ،يرجى االتصال على
مكتب مدقق عام نيوزيلندا على العناوين التالية:
E-mail:reports@oag.govt.nz
Website:www.oag.govt.nz

تايلند تعني مدقق عام جديد ورئيس جديد جلهاز الرقابة األعلى
في  25سبتمبر  ،2014أصدر ملك تايالند قرار تعيني
البروفيسور تشيسيت تراتشيوتام كرئيس ملجلس تدقيق
الدولة ،والسيد /بيسيت ليالفاتشيروباس كمدقق عام ،وستة
أعضاء ملجلس تدقيق الدولة.
وطبقاً للقانون التأسيسي لتدقيق الدولة لعام  ،1999سيتمتع
مجلس تدقيق الدولة بالسلطات وعليه واجبات فيما يتعلق
بصياغة وإعداد سياسات التدقيق في الدولة ،وسيكون املدقق
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العام مسئوالً عن أداء الشؤون الرسمية ملكتب املدقق العام
ويعد تقاريره مباشرة لرئيس جلنة تدقيق الدولة.
للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى االتصال مبكتب
مدقق عام تايالند على العناوين التالية:
E-mail: int_rela@oagThailand
website:www.oag.go.th

أخبار موجزة

جهاز الرقابة األعلى الروماني يستضيف جهاز الرقابة األعلى اإليطالي
الزيارة الرسمية لرئيس محكمة املدققني اإليطالية حملكمة احلسابات الرومانية

متت الزيارة الرسمية التي قام بها السيد /رافاييل سكيتيري،
رئيس محكمة املدققني اإليطالية ،حملكمة احلسابات
الرومانية خالل الفترة من  17إلى  20يناير  ،2015بضيافة
رئيس محمة احلسابات الرومانية السيد /ڤاكريو.
وشمل أعضاء الوفد اإليطالي السيد /رافاييل سكيتيري،
رئيس محكمة املدققني اإليطالية ،والسيد /جيوڤاني كوبوال،
رئيس العالقات الدولية وضابط االتصال.
ومت التركيز في اللقاء الرسمي على إطار عمل التعاون املثمر
بني اجلهازين الرقابيني وواقع العالقات الرومانية اإليطالية
املجسدة في الشراكة االستراتيجية املعززة والتي مت توقيعها
من قبل وزراء الشؤون اخلارجية في  9يناير .2008
وشملت زيارة الوفد اإليطالي إلى رومانيا لقاء مع السيد/
فاليريو زقونيا ،رئيس مجلس النواب الروماني .وقد متت
اإلشارة إلى العالقات الثنائية املثمرة بني البلدين والتعاون
بني البرملانات الوطنية وأجهزة الرقابة العليا في هذه
املناسبة والثناء عليها.
التقرير العام السنوي.

أصدرت محمة احلسابات الرومانية مؤخراً تقريرها العام
السنوي لعام  .2013واحتوى التقرير على ستة فصول
تتعلق بالنتائج الرئيسية لعمليات التدقيق املالية ومهام
تدقيق االلتزام التي متت في  ،2014باإلضافة على النتائج
والتوصيات لعمليات تدقيق األداء .كما اشتمل التقرير على

فصل منفصل حول تقييم نظام الرقابة الداخلية وفصل
مخصص لألنشطة التي قامت بها سلطة التدقيق املعنية
بأموال االحتاد األوربي.
مت تسليم التقرير العام السنوي للبرملان وإتاحته لوسائل
اإلعالم .لقد حظى التقرير بتقدير واسع من قبل كل من
النواب ودافعي الضرائب ،ومت التركيز على النتائج في
وسائل اإلعالم املطبوعة ،وفي العروض التلفزيونية وفي
اإلصدارات املباشرة على اإلنترنت.
ووفق االلتزام بشروط املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا
 20و ISSAI 21حول «مبادئ الشفافية واملسائلة» ،أصدرت
محكمة احلسابات الرومانية تقريرها حول أنشطة عام
 .2014اشتمل التقرير على بيانات ومعلومات حول التنظيم
املؤسسي ،واألنشطة والنتائج ،واألنشطة الدولية ،واملوارد
املالية والبشرية املتوفرة في عام .2014
ويصف تقرير األنشطة لعام  ،2014اجلهود التي بذلناها
لتطبيق املمارسات اجليدة في املنظمة ،واالستخدام األمثل،
واإلدارة الفعالة للموارد املالية للدولة وللقطاع العام .وضمن
هذا السياق ،ومن أجل تنفيذ استراتيجية التنمية املؤسسية،
مت التركيز على مهام تدقيق األداء لعام .2014
للحصول على املزيد من املعلومات ميكن االتصال مبحكمة
احلسابات الرومانية على العناوين التالية:
E-mail:rei@rcc.ro
Website:www.rcc.ro
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مقــــاالت

مكتب املساءلة احلكومية ()GAO
ينشر مراجعة معايير الرقابة الداخلية
بقلم  :كريستي كونسيرف  ،اختصاصي برنامج العالقات الدولية و كرستني كوزييالك  ،مساعد مدير اإلدارة املالية
والضمان  -مكتب املساءلة احلكومية  ،الواليات املتحدة األمريكية .
نعيش حالياً في عصر تسوده البيئات املتغيرة ،واملطالب
املتزايدة ،واملخاطر املتغيرة ،واألوليات اجلديدة ،واجلهات
احلكومية التي تشمل أجهزة الرقابة العليا التي تسعى
بشكل مستمر إلى حتسني أدائها .وميكن ألجهزة الرقابة
العليا أن تعمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة لتحقيق أهدافها
من خالل تطبيق نظام رقابة داخلية فعال.
تعد الرقابة الداخلية (عملية تنظيمية تهدف ملساعدة
اجلهات على حتقيق أهدافها) أحد األمور الهامة بالنسبة
ألجهزة الرقابة العليا في جميع أنحاء العالم .وميكن
ألجهزة الرقابة العليا أن تلعب دوراً أساسياً في وضع
معايير الرقابة الداخلية .ويعمل مكتب املساءلة احلكومية
في الواليات املتحدة األمريكية على اصدار معايير الرقابة
الداخلية اخلاصة باحلكومات الفيدرالية (املعروف باسم
« الكتاب األخضر») والذي بدوره يضع معايير الرقابة
الداخلية اخلاصة باجلهات الفيدرالية .وقد رأى مكتب
املساءلة احلكومية ضرورة حتديث املعايير ،خاصة وأن
آخر اصدار «للكتاب األخضر « كان في عام  1999ملواكبة
التغيرات املختلفة للعمليات احلكومية.

ما هو «الكتاب األخضر»؟

الرقابة الداخلية هي اخلطط ،واألساليب ،والسياسات،
واإلجراءات التي تستخدمها املنظمات ،واحلكومات
لضمان حتقيق أهدافها .وميكن تصنيف هذه األهداف
بشكل عام إلى ثالثة فئات :العمليات ،وإعداد التقارير،
وااللتزام .تساعد الرقابة الداخلية املنظمات في أداء
عملها بكفاءة وفعالية ،وتقدمي تقارير تشمل معلومات
جديرة بالثقة حول العمليات التي تقوم بها إلى جانب
االلتزام بالقوانني واللوائح املعمول بها.

األهداف
احملققة
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ويعمل الكتاب األخضر الصادر عن مكتب املساءلة
احلكومية على حتديد معايير الرقابة الداخلية
للحكومات الفيدرالية ،ويعتبر وثيقة تقدم أطار عمل
شامل لوضع نظام فعال للرقابة الداخلية .إن النسخة
اجلديدة من الكتاب األخضر ،الصادرة في سبتمبر
 ،2014تشتمل على العناصر اخلمسة للرقابة الداخلية
الواردة في النسخ السابقة ،باإلضافة إلى تقدمي سبعة
عشر مبدأ جديد حول املسؤوليات اإلدارية في تطبيق
نظام فعال للرقابة الداخلية واإلشراف عليه .ولكل مبدأ
مواصفات مهمة يطلق عليها «اخلصائص» والتي تفسر
املبادئ بالتفصيل.

العناصر اخلمسة و الـسبعة عشر مبدأ
للرقابة الداخلية:

بيئة الرقابة :تعتبر أساس نظام الرقابة الداخلية،
وتشتمل على الهيكل والضوابط التي تساعد اجلهة على
حتقيق أهدافها .وينبغي على اجلهة االشرافية واإلدارية
اثبات التزامها مببادئ النزاهة األخالقيات.

•يجب على اجلهة اإلشرافية مراقبة أنظمة الرقابة
الداخلية في اجلهة املعنية.

•يجب على اإلدارة ان تضع هيكل تنظيمي ،وحتدد
املسؤوليات ،وتفوض السلطات بغرض حتقيق أهداف
اجلهة.

•يجب على اإلدارة ان تثبت التزامها بتعيني ،وتطوير،
واحملافظة على وجود املوظفني املتميزين.
•يجب على اإلدارة تقييم األداء ،ومساءلة األفراد القائمني
مبسؤوليات الرقابة الداخلية.

إعداد العمليات
الرقابية

حتديد
األهداف

مقــــاالت

تقييم املخاطر :تقييم املخاطر التي تواجه اجلهة اثناء
حتقيق األهداف .ويشكل هذا التقييم أساس حتديد
االستجابة املالئمة للمخاطر.
•يجب أن حتدد اإلدارة األهداف بوضوح حتى تتمكن من
تعيني املخاطر ومعرفة طرق حتملها.
•يجب على اإلدارة حتديد ،وحتليل ،ومواجهة املخاطر
املرتبطة بتحقيق األهداف.
•يجب على اإلدارة األخذ باالعتبار االحتيال احملتملة أثناء
حتديد ،وحتليل ،ومواجهة املخاطر.
•يجب على اإلدارة حتديد وحتليل املخاطر ،والتعامل مع
التغيرات الهامة التي تؤثر على نظام الرقابة الداخلية.

أنشطة الرقابة :هي عبارة عن إجراءات تتخذها اإلدارة
بناء على السياسات واالجراءات اخلاصة بتحقيق
األهداف ،ومواجهة املخاطر املرتبطة بنظام الرقابة
الداخلية ،والتي تتضمن نظام املعلومات في اجلهة.

•يجب على اإلدارة حتديد أنشطة الرقابة بغرض حتقيق
األهداف ومواجهه املخاطر.
•يجب على اإلدارة وضع نظام معلومات خاص باجلهة
إلى جانب حتديد أنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة
لتحقيق األهداف ومواجهة املخاطر.
•يجب على اإلدارة تطبيق أنشطة الرقابة بناء على
السياسات.

املعلومات والتواصل :يشير هذا املصطلح الى جودة إدارة
املعلومات والتواصل ما بني االفراد واستخدام الدعم
املقدم من قبل نظام الرقابة الداخلية.

•يجب على اإلدارة استخدام املعلومات ذات اجلودة
لتحقيق أهداف اجلهة.
•يجب على اإلدارة نشر املعلومات الضرورية ذات اجلودة
خارج اجلهة لتحقيق أهدافها.
• املراقبة  :هي األنشطة اإلدارية التي يتم وضعها لتقييم
جودة أداء اإلدارة واملعاجلة الفورية لنتائج عمليات
التدقيق واملراجعات األخرى.
•يجب على اإلدارة وضع أنشطة املراقة ملتابعة نظام
الرقابة الداخلية وتقييم النتائج.
•يجب على اإلدارة معاجلة أوجه التقصير التي حددتها
الرقابة الداخلية في الوقت املناسب.

كيف ميكن ألجهزة الرقابة العليا
استخدام الكتاب األخضر في وضع
معايير الرقابة الداخلية ؟

من أجل حتسني األداء ،ميكن ألجهزة الرقابة العليا دمج
املبادئ الواردة في الكتاب األخضر مع معايير الرقابة
الداخلية املعمول بها في اجلهاز .وميكن استخدام الكتاب
األخضر كدليل إرشادي لوضع ،وتطبيق ،وتشغيل عمليات
الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف املرتبطة بالعمليات،
واعداد التقارير ،وااللتزام .ميكن جلهاز الرقابة
األعلى اختيار املعايير املالئمة له من الكتاب األخضر
واستخدامها كإطار عمل للمنظمة.
تعتبر عمليات الرقابة الداخلية مفيدة ونافعة ألجهزة
الرقابة العليا ويتضح ذلك في العديد من النواحي .أوالً،
تعزز اإلدارة بالثقة الالزمة لتحقيق األهداف املرجوة.
ثانياً ،تقدم الرقابة الداخلية مالحظات حول طريقة عمل
اجلهة بفعالية .أخيرا ،تساعد في تقليل املخاطر التي
تؤثر على حتقيق أهداف اجلهة.

االستنتاج

تعتبر الرقابة الداخلية عمليات ديناميكية ،وتكرارية،
ومتكاملة يتم دمجها في عمليات اجلهة اليومية .ويعتبر
الكتاب األخضر مرجع للمدققني الختيار املعايير املالئمة
التي تساعد على حتقيق نظام رقابة داخلية فعال واستخدام
هذه املعايير في التدقيق على اجلهات احلكومية.
باإلضافة إلى ذلك ميكن ألجهزة الرقابة العليا ،من
خالل استخدام هذه األداة ،العمل بشكل متواصل على
تقييم نظام الرقابة الداخلية املستخدم لتطوير وحتسني
األداء.

املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية  -أبريل

2015

19

مقــــاالت

التعريف بالتدقيق الوقائي في احلكومات احمللية

قضية اليونان

بقلم  :د .كونتوجورجا جورجيا – محكمة التدقيق اليونانية .

مالحظات الكاتب :قد تكون هذه املقالة ذات صلة بشكل
خاص بأجهزة الرقابة العليا التي تعمل على التدقيق
على احلكومات احمللية و البلديات كما هو احلال في
جهاز الرقابة األعلى في اليونان.
وفقا للمعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا (،)ISSAIs
فإن لدى عمليات الرقابة املسبقة املطبقة من قبل أجهزة
الرقابة العليا مميزات جتعلها قادرة على منع الضرر قبل
وقوعه ،ولعمليات الرقابة املسبقة كذلك عيوب تتلخص
في خلق كم زائد من األعمال باإلضافة إلى عدم وضوح
املسؤوليات الوارده حتت القانون العام.
وتتضمن عمليات الرقابة املسبقة تقدمي تراخيص لإلنفاق
العام .وعادة ما تستلم الهيئة الرقابية كافة طلبيات
الدفعات ووثائق الدعم والتحقق من التراخيص املمنوحة
للمعامالت سواء كانت قانونية أو اعتيادية ،باإلضافة
إلى التحقق من وجود أحكام كافية في امليزانية بشأن
هذه التراخيص .و بعد ذلك اما ان تفرض عقوبات على
الدفعات أو ،في حال عدم مطابقة املعامالت للمعايير،
اعادتها للجهة اخلاضعة للتدقيق للمزيد من التعديالت
(كرسبو ،2005 ،ص.)6.
ومع ذلك فقد مت تصنيف هذا النظام على أنه نظام مكلف
وغير كفوء .و يقول كوجلياندرو ( )2000إن عمليات
الفحص الصارمة لشرعية األسباب لها أن تؤخر من
تقدمي اخلدمات العامة ،باإلضافة إلى إضعاف عمليات
إدارة املسؤوليات .و لكن وعلى الرغم من الفوائد األكيدة
لعمليات التدقيق الوقائية ،إال أن هناك توجه إلى احلد
من نطاق هذه العمليات الوقائية ومحتواها (كرسبو،
.)2005

وعلى عكس هذا التوجه ،تعمل محكمة التدقيق اليونانية
( )HCAعلى التدقيق على كافة مصروفات احلكومة
املركزية و الهيئات الهامة بشكل مسبق ولكن مع
إستثناء البلديات حتى عهد قريب حيث مت استبعادها
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من عمليات التدقيق الوقائية التي يتم إجرائها من قبل
محكمة التدقيق اليونانية .وقد مت إجراء عمليات التدقيق
املسبقة على مصروفات القطاع العام لفتره إمتدت ألكثر
من قرن ،و لكن أصبحت إلزامية على احلكومات احمللية
فقط إعتباراً من عام  2005و حتى اآلن.

ويجبر هذا الشكل التقليدي لعمليات التدقيق على
معامالت الهيئات العامة مدراء العموم على اإلعتماد
بشكل كبير على إجراء عمليات تدقيق مسبقة ملصروفاتهم
وذلك من خالل محكمة التدقيق .وعالوة على ذلك ،تعتبر
محكمة التدقيق اليونانية هي اجلهاز الوحيد في أوربا
الذي يقتصر على شرعية و نظامية املصروفات العامة،
حيت انه لم يتم العمل على تقييم أداء السياسات العامة
إلى أن مت وضع التعديالت األخيرة التي مكنتها من ذلك.
و على مدى السنوات الـ  3املاضية مت إجراء مجموعة من
اإلصالحات التشريعية التي تهدف إلى حتديث الوضع
احلالي لعمليات الرقابة على املصروفات العامة و مدى
مواءمتها للمعايير الدولية .أن هذه األسباب كافة تعمل
على جعل قضية اليونان قضية خاصة.
وكمدقق احلسابات اخلارجي ،فإن مهمة اجلهاز هي
فحص مدى كفاءة عمليات التدقيق الداخلية .في
اليونان ،يتم تكليف مكتب احملاسبة العامة للدولة للقيام
مبهمة التدقيق الداخلي ،ومن جانب آخر لم تتواجد
الهياكل التنظيمية اخلاصة بعمليات التدقيق الداخلي في
اجلهات العامة للدولة (على الرغم من اصدار قانون بهذا
الشأن في عام  2006وذلك بهدف انشاء إدارات منفصلة
للتدقيق الداخلي تابعة للجهات العامة للدولة ،و لكن لم
يتم تنفيذ هذا األمر على نطاق واسع) .ومت إستبعاد
البلديات اليونانية حتى اآلن من هذا القانون حيث يتم
إرسال مصروفاتهم بشكل مباشر إلى خدمات املفوضني
التابعني حملكمة التدقيق اليونانية بغرض اجراء عمليات
املراجعة و اعتمادها .ونتيجة لذلك ،فإن البلديات تعمل
بدون وجود إدارات منظمة للتدقيق الداخلي.

مقــــاالت

"تركز البيانات على املشاكل ذات الصلة بإلتزام البلديات في اليونان،
على األقل مقارنة بغيرها من اإلدارات املالية .ويرجع السبب في هذه
احلقيقة بشكل جزئي إلى غياب خدمات التدقيق الداخلي"

 -كونتوجورجا جورجيا

حتليل البيانات
لوحظ من خالل عمليات حتليل البيانات الواردة في
التقارير السنوية حملكمة التدقيق اليونانية أن هناك عدد
كبير من املخالفات املتكررة للتشريعات املالية املمارسة
من قبل الهيئات اخلاضعة للتدقيق ،و أنه و منذ 2005
(العام الذي مت فيه ادخال عمليات الرقابة املسبقة) وحتى
اآلن فإن غالبية مالحظات التدقيق تدور حول اإلدارة
املالية في البلديات.
و من ناحية أخرى ،مت تنظيم احلكومات احمللية في اليونان
في طبقتني .و قد متت هيكله هذا التنظيم في السنوات
املاضية وذلك بهدف جعل احلكومات احمللية أكثر كفاءة
وفعالية بحيث تتسم باملسؤولية و الشفافية وذلك من
ناحية املهام و اخلدمات املقدمة للمواطنني .وقد متت
صياغة االحكام اإلدارية احلالية لليونان وفقا لبرنامج
«كاليكراتس» و التي ال تزال ساريه منذ األول من يناير
 .2011ووفقا لهذا البرنامج مت إصالح السلطات احمللية
لكل من الدرجات األولى و الثانية بشكل دميوغرافي
خاصة في الوحدات الدميغرافية الكبيرة حيث مت ذلك
من خالل دمج البلديات و املجتمعات واحملافظات احمللية.
وتنقسم اليونان اليوم إلى  325بلدية (حكومات محلية
من الدرجة األولى) باإلضافة إلى  13إقليم (حكومات من
الدرجة الثانية) (وزارة الداخلية .)2012 ،وقبل عمليات
اإلصالح ،كانت هنالك  914بلدية في اليونان باإلضافة
إلى  120من املجتمعات .وقد كان عدد البلديات كبير
جدا مقارنة باحلجم ( 123.270كيلو متر مربع) والكثافة
السكانية للدولة (ما يقارب  11ميلون نسمة).
وفي البداية ،تطرق املرسوم الرئاسي ( )P.Dرقم
 1997/172لتحويل ثالثة بلديات في البالد (أثينا،
بيرايوس وسالونيك) للتدقيق الوقائي من قبل محكمة
التدقيق في اليونان و التي تبعها مرسوم رئاسي  P.Dرقم
 ،2001/133والذي بدوره أدرج في التدقيق الوقائي على

البلديات التابعة لهليوبوليس وبيريستري .وعمل القانون
رقم  03/3202على توسيع عمليات التدقيق الوقائي
على املصاريف العامة في كافة البلديات والتي تغطي
كثافة سكانية تزيد عن  5000نسمة و التي متت أخيرا
في عام .2007
وعملت الدراسات االقتصادية على توضيح مفهوم اإللتزام
وأن هذا اإللتزام يقاس بشكل عام من خالل أرقام او
نسب السلوكيات الشاذة ،مثل اجلرمية مقابل الفرد أو
اعداد احلوادث املرورية مقارنة مبجموع السكان (ليفي،
 .)2002وبناءا على ذلك ،مت حتديد نسب األنشطة الغير
اعتيادية في الهيئات العامة وذلك من خالل عمليات
الرقابة املسبقة والتي ميكنها أن تشكل مؤشر كمي
موضوعي لقياس مدى االلتزام.

وقد أوضحت عمليات حتليل البيانات الواردة في التقارير
السنوية حملكمة التدقيق الهولندية من  1998إلى
 2009أن أطر العمل التي يتم ممارستها بشأن التدقيق
الوقائي للمصروفات و الناجتة عن أوامر الدفع (التي
بلغت  )1,495,271و ذلك لكافة التصنيفات اإلدارية
املالية – الهيئات القانونية للقانون العام ،السلطات
احلكومية احمللية ( )LGAوحسابات خاصة وقطاعات
عامة أوسع نطاقا – والتي مت تقدميها للتدقيق من
قبل إدارات املفوضني املعنيني التابعني حملكمة التدقيق
اليونانية وذلك مبعدل  8,891أمر للدفع الذي مت رفضها
(بسبب املخالفات و اإلهمال ...إلخ) والغير مرخصة من
قبل الهيئات العامة بغرض اإلصالح .يأتي هذا الرقم
ليتوافق مع ما نسبته  0.57من األعداد احمللية ألوامر
الدفع السنوية التي يتم تقدميها إلجراء عمليات التدقيق
الوقائية ،بينما يبدو أن التدقيق على جزء من مصاريف
 LGAيكشف عن مخالفات ملا يقارب  1.06في املائة
من مجموع أعداد طلبات الدفع املقدمة للتدقيق (تقريبا
الضعف مقارنة بالفئات األخرى) كما هو موضح في
اجلدول رقم ( )1و (.)2
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اجلدول رقم ( :)1طلبات دفع غير معتمدة (عائدة) في فئة اإلدارة املالية للفترة 2009 – 1998

اجلدول رقم ( :)2طلبات دفع غير معتمدة (عائدة) في فئة اإلدارة املالية للفترة 2009 – 1998

* للسنوات من  1999 – 1998والتي تعتبر بيانات مجمعة بالنسبة لهذه الفئتني.
وقد ركزت املصالح على توسيع عمليات التدقيق على
 LGAوذلك اعتبارا من عام  2005فصاعداً ،وقد مت
رفص ما يقدر بأكثر من نصف طلبات الدفع الغير
معتمدة بشكل سنوي (من كافة فئات اإلدارات املالية)
والتي تشير إلى ادارتها املالية ،كما هو موضح في الشكل
رقم (.)1
22

املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية  -أبريل

2015

ولذلك يبدو أن البيانات تركز على املشاكل ذات الصلة
بإلتزام البلديات في اليونان ،على األقل مقارنة بغيرها
من فئات اإلدارات املالية .وتعود هذه احلقيقة بشكل
جزئي إلى غياب خدمات التدقيق الداخلي.
وعلى الرغم من ذلك ،تبدو اإلدارة املالية في احلكومات
احمللية كمنطقة مشتركة للقلق في جميع أنحاء العالم.

الرسم رقم ( : )1طلبات دفع (عائدة) غير معتمدة

املصدر  :كونتوجورجا ج ،2012( .ص. )167 .

االستنتاج
خالل السنوات الثالث املاضية مت اجراء عدد من اإلصالحات
التشريعية في اليونان .وتأتي هذه االصالحات من ضمن
اجلهود املبذولة لفرض القيود على عمليات الرقابة املسبقة،
باإلضافة إلى حتديث عمليات تدقيق املصاريف العامة التي
فرضت سواء من قبل ضروريات املعايير الدولية أو زيادة
احلاجة للشفافية واملساءلة السيما في ضوء األزمة املالية
احلالية.

ومع ذلك ،كشفت عمليات ادخال التدقيق الوقائي في البلديات
لعام  2005عن بعض نقاط الضعف الرئيسية في اإلدارات
املالية .وعلى وجه التحديد ،تظهر البلديات أعلى نسب من
االنحراف عن التشريعات مقارنة بغيرها من الفئات ،حيث
أن أكثر من نصف النتائج تشير إلى مثل هذه اإلدارات املالية.

وميكن للمرء أن يقول أن هذه النتيجة متوقعة جزئيا ،وذلك
منذ فترات التطبيق األولى من عمليات اإلصالح و التي عادة
ما تتطلب فترة تعديل.
على الرغم من أن األسئلة ال تزال تتعلق بفعالية عمليات
التدقيق املسبقة على مصاريف املنظمات العامة في اليونان،
فأن عمليات ادراجها في اإلدارات املالية للبلديات منذ عام
 2005حتى وقتنا احلاضر بال شك تسلط الضوء على وضع
مريب .و سواء كان السبب في هذه احلقيقة يعود لفترات
التطبيق األولى من عمليات اإلصالح أو غيرها من األسباب،
يعتبر هذا األمر مسألة سيتم الرد عليها في املستقبل.
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الشراكة عبر احمليط الهادي
التدقيق التعاوني اإلقليمي للتكيف مع تغير املناخ واستراتيجيات احلد من مخاطر الكوارث في عدد من دول جزر
احمليط الهادئ
بقلم :كلير كيلي
مستشار في التدقيق التعاوني

ما هو التدقيق التعاوني؟
التدقيق التعاوني هو عملية تدقيق متزامنة جتريها هيئتني أو
أكثر من الهيئات املستقلة للرقابة أو جهازين من أجهزة الرقابة
العليا في آن واحد ،على أن يكون هناك فريق تدقيق منفصل
من كل هيئة ،وعادة ما يتم تقدمي التقارير للجهة التابعة
للهيئة أو اجلهاز حول أمور تدخل ضمن حدود التفويضات
املمنوحة لها ،وبهذه الطريقة ،يتم تقاسم املنهجية وطريقة
التدقيق .وهناك ميزة أخرى للتدقيق التعاوني وهو إمكانية
وضع ملخص للتقارير عن طريق دمج النتائج الرئيسية لتقارير
أجهزة الرقابة العليا (االنتوساي .)2007
لقد أثبت النهج التعاوني أنه أداة قيمة في التدقيق البيئي
بحيث ميكن أجهزة الرقابة العليا من تقييم ردود الفعل
القانونية للتأثيرات البيئية اإلقليمية األوسع نطاقا وتبادل
الدروس املستفادة من خالل التقرير اإلقليمي ،وردود الفعل
القانونية هذه تكون ذات فائدة للدول األخرى التي تواجه نفس
التحديات البيئية .ويعتبر هذا هو التدقيق التعاوني الرابع
الذي تقوم به رابطة دول احمليط الهادي ألجهزة الرقابة العليا
(الباساي) حول القضايا البيئية.

لم مت وضع استراتيجيات للتدقيق التعاوني
اإلقليمي للتكيف مع تغير املناخ واحلد من
مخاطر الكوارث؟
تعتبر دول احمليط الهادئ من ضمن الدول األكثر تعرضا
آلثار تغير املناخ ،متمثال ذلك في ارتفاع مستويات سطح
البحر واألعاصير وموجات املد (التسونامي) ،واألمن الغذائي
والتعرية الساحلية وهي في احلقيقة تهديدات يومية .لذلك
فإن املستوطنات واملجتمعات التي تعيش في املناطق املعرضة
لتغير املناخ ،والتي تعتمد على املوارد الشحيحة معرضة بشكل
خاص لهذه اآلثار .وعلى مدى السنوات القليلة املاضية ،أكد
قادة منتدى جزر احمليط الهادئ مراراً أن تغير املناخ ال يزال
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أكبر تهديد ألمن ورفاهية شعوب احمليط الهادئ .واعترافاً
بذلك ،مت وضع بند تغير املناخ كبند دائم على جدول أعمال
منتدى جزر احمليط الهادئ.
وخالل «مؤمتر األمم املتحدة الثالث» الذي عقد في ساموا
في سبتمبر  2014بشأن الدول اجلزرية الصغيرة النامية
( ،)SIDSمت االعتراف بضرورة الشراكة ملعاجلة تغير املناخ في
الدول اجلزرية النامية .وأفادت السيدة كريستيانا فيغيريس،
السكرتير التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية» بشأن تغير
املناخ ،أن هناك ثالث نقاط رئيسية نخرج بها من هذا املؤمتر
وهي :أن الدول اجلزرية الصغيرة النامية تتولى قيادة قضايا
تغير املناخ رغم أنها عرضة لهذا التغيير ،وقيادة الدول اجلزرية
الصغيرة النامية في الشراكة ملعاجلة هذه القضايا ،وأن الدول
اجلزرية الصغيرة النامية ،على الرغم من صغر مساحتها ،إال
أنها تشكل حتدياً لبقية العالم كي يحذو حذوها (برنامج البيئة
االقليمي جلنوب احمليط الهادئ )2014 SPREP
وكان البيان اخلتامي ملؤمتر الدول اجلزرية الصغيرة النامية
هو «مسار أمناط اإلجراءات السريعة في الدول اجلزرية
الصغيرة النامية (ساموا) (الدول اجلزرية الصغيرة النامية
 .)2014وتشجع األمم املتحدة أن يظل «مسار ساموا» وثيقة
«حية» يستعان بها في مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغير املناخ
املقرر عقده في ديسمبر  2015في باريس .وتواصل األمم
املتحدة جهودها من أجل «مؤمتر باريس» ،حيث من املتوقع أن
يتوصل القادة إلى معاهدة تاريخية.
إن التصدي لتغير املناخ أمر ضروري لتحقيق التنمية املستدامة.
وقد حذر األمني العام لألمم املتحدة السيد كي مون في خطابه
املوجه للدول األعضاء في فبراير  ،2015العضاءالقد قائ ً
ال:
«إذا فشلنا في مواجهة تغير املناخ ،لن نتمكن من بناء عالم
يدعم احلياة الكرمية للجميع» .وأكد السيد بان على ضرورة
تعزيز سبل التعافي ،ال سيما في الدول اجلزرية الصغيرة
والدول النامية.

مقــــاالت

متثل اآلثار السلبية

لتغير املناخ مخاطر
كبيرة على أهداف

التنمية املستدامة للدول
اجلزرية في احمليط

الهادئ ،وتتسبب بآثار
على املدى الطويل قد

تهدد وجود بعض هذه

الدول ،وال سيما اجلزر

املرجانية املنخفضة.

وتواجه حكومات دول احمليط الهادئ أيضا حتديات التعافي
بعد الكوارث الطبيعية .حيث أن الدول اجلزرية في احمليط
الهادئ لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية
مثل األعاصير وغيرها من الظواهر اجلوية العنيفة .ويتوقع
زيادة تكرار وقوة ومدة الكوارث اجلوية والكوارث الطبيعية
في املنطقة نتيجة لتأثير تغير املناخ ،لذا فإنه من املنطقي بذل
اجلهود الفعالة للتصدي للكوارث الطبيعية.
على الرغم من انه تاريخيا ،وعلى الصعيد العاملي ،كان يتم
اتباع نهج ذو مسارين ملعاجلة القضايا املتعلقة باحلد من خطر
الكوارث وتغير املناخ بشكل منفصل ،إال ان واضعي السياسات
قد شددوا على احلاجة إلى اتباع نهج متكامل .وكلما زادت
اخلبرة في قضايا التكيف مع تغير املناخ واحلد من أخطار
الكوارث يتضح بشكل متزايد أن هذين املجالني لهما محور
اهتمام مشترك :احلد من ضعف املجتمعات احمللية واملساهمة
في التنمية املستدامة.
وعلى ضوء ذلك ،بدأت حكومات العديد من الدول اجلزرية في
احمليط الهادئ باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدماج التكيف مع
تغير املناخ واحلد من مخاطر الكوارث في السياسات واخلطط
واألنشطة الوطنية .ويدرك هذا النهج حقيقة وجود العديد من

اآلثار املترتبة على تغير املناخ على املدى القصير إلى املتوسط،
التي ميكن مالحظتها من خالل تغيير في تكرار أو شدة أو مدة
الظواهر اجلوية والكوارث الطبيعية املالزمة لها.
أشار تقرير الفريق احلكومي الدولي  IPCCأن الدول ذات
احلساسية العالية (مبعنى أن أي تغيير طفيف في مناخها ميكن
أن يكون له تأثير كبير عليها) أما الدول التي تعاني من ضعف
في قدرتها على التكيف مع تغير املناخ ،فستكون التكاليف
الصافية لتكيفها مع التغيير أكبر بكثير من املعدالت العاملية.
وقد أظهرت الدراسات أن التكيف املالئم يعتبر مستداماً من
الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية .كما الحظ «برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي» أن كل دوالر ينفق على االستعداد
للكوارث يوفر حوالي سبعة دوالرات من اخلسائر االقتصادية»
(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  UNDPعام .)2012
ميكن استخالص دروس قيمة في التعامل مع الكوارث ميكن
االسترشاد بها في وضع تدابير التكيف مع تغير املناخ .ولهذه
األسباب ،قرر رؤساء أجهزة الرقابة العليا في منظمة الباساي
ضرورة دراسة الترتيبات اإلدارية التي ترتكز عليها استجابات
كل دولة من الدول اجلزرية في احمليط الهادئ للحد من
مخاطر الكوارث وتغير املناخ.
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تعتبر دول احمليط
الهادئ من ضمن

الدول األكثر تعرضا

أي األجهزة الرقابية تشارك في التدقيق
التعاوني اإلقليمي؟

شاركت عشر أجهزة رقابة عليا من ضمن ثماني دول جزرية
آلثار تغير املناخ،
متمثال ذلك في ارتفاع في احمليط الهادئ في التدقيق وضمت املناطق الفرعية في
مستويات سطح البحر ميكرونيزيا وبولينيزيا وميالنيزيا .وقد قامت ثمانية أجهزة
رقابة عليا من أصل عشرة أجهزة بنشر نتائج التدقيق :جزر
واألعاصير وموجات
كوك ،وواليات ميكرونيزيا املوحدة ،ووالية كوسراي ،وواليات
املد (التسونامي)،
واألمن الغذائي والتعرية ميكرونيزيا املوحدة بونبي ،وفيجي ،وباﻻو ،وساموا وتوفالو.
النتائج الرئيسية لتقارير التدقيق الثمانية تشكل أساساً
الساحلية وهي في
مللخص التقرير اإلقليمي ،وسيتوفر هذا التقرير قريباً على
احلقيقة تهديدات
موقع الباساي.
يومية.

دعم التدقيق التعاوني

كان التدقيق جهد مشترك يشمل مبادرة االنتوساي
للتنمية ،وبنك التنمية اآلسيوي ،ومنظمة الباساي .كما
قدم مكتب فيكتوريا للتدقيق العام في أستراليا الدعم
إلى فرق التدقيق .وساهمت مجموعة عمل االنتوساي
اإلقليمية املعنية بالتدقيق البيئي إلى حد كبير في
التخطيط وتوضيح نطاق التدقيق التعاوني .وتوفر
األمانة العامة للبرنامج البيئي اإلقليمي في دول احمليط
الهادئ اخلبرة التقنية في التكيف مع تغير املناخ وتدابير
احلد من املخاطر والكوارث في منطقة احمليط الهادئ.
كما قدمت األمانة لفرق التدقيق املشورة في اختيار
التقنيات املالئمة خالل قيامها بعمليات التدقيق.

الهدف العام للتدقيق
جاء نهج التدقيق الذي اعتمده مؤمتر الباساي مختلف
عن عمليات التدقيق التعاونية اإلقليمية السابقة ألن كل
منطقة من مناطق احمليط الهادئ لديها مواطن ضعف
مختلفة بالنسبة آلثار تغير املناخ والظواهر اجلوية القاسية،
وفي عام  2012اعتمد مؤمتر منظمة الباساي موضوعا
للتدقيق يكون مبثابة مظلة متكن أجهزة الرقابة العليا من
وضع أهداف التدقيق وتخطيط االستفسارات ذات الصلة
بالتفويضات املوكلة لها .وقد كان موضوع التدقيق العام
املعتمد لكل مشارك هو« :تقييم فعالية استراتيجيات التكيف
مع تغير املناخ واحلد من مخاطر الكوارث وخطط التمويل
في ____ قطاع ___ (الدولة)».
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أدى هذا النهج إلى االلتفاف حول ثالثة مواضيع رئيسية
للتدقيق هي:
•االستعداد لآلثار املترتبة على تغير املناخ (ثالثة أجهزة
رقابة عليا)
•تخطيط وادارة آثار تغير املناخ ،مثل التعرية الساحلية
(ثالثة أجهزة رقابة عليا)
•إدارة آثار تغير املناخ على األمن الغذائي (أربعة أجهزة
رقابة عليا)

النتائج اإلقليمية املوحدة
مخرجات التدقيق من تقارير التدقيق الثمانية املنشورة تدور
حول مواضيع األداء الرئيسية التالية:
•إجراءات احلوكمة ،مبا فيها األطر القانونية وأطر
السياسة العامة ،ودمج وتنسيق االستجابات عبر
الوكاالت احلكومية ،وعمليات تقييم شدة التأثر ،ووضع
االستراتيجيات ،والتنسيق بني الوكاالت املسؤولة.

•تنفيذ املشاريع ،مبا في ذلك حوكمة مستوى املشروع –

أي ،تنسيق وإدارة املشاريع ،والقيود على املوارد املالية
والبشرية.

•املراقبة وإعداد التقارير

النتائج اإلقليمية الشاملة
بشكل عام ،خلصت عمليات التدقيق اإلقليمية إلى أن الدول
اجلزرية في احمليط الهادئ ،كجزء من املراجعة املنسقة
اإلقليمية ،غير قادرة على االستجابة بفعالية للتهديدات
والتحديات الناشئة عن تغير املناخ.
وقد حددت عمليات التدقيق وجود قصور في املهارات الفنية
واإلدارية التي يتعني تطويرها لضمان االستجابة الفعالة
ملخاطر تغير املناخ .وتشمل:
•املهارات الفنية والبحثية لتقييم مواطن الضعف في
االستجابة لتغير املناخ وتقييم املخاطر ووضع اخلطط
ذات الصلة واالستجابات السياسية.
•القدرات اإلدارية مثل تقدمي الكتب لضمان توفير التمويل
املطلوب للتكيف مع تغير املناخ.
•القدرة على إدارة املشاريع اخلاصة بتدابير التمويل
املطلوب للتكيف مع تغير املناخ على أرض الواقع ،ورصد
النتائج.

التصدي لتغير املناخ أمر ضروري لتحقيق التنمية املستدامة .في حال فشلنا في
مواجهة تغير املناخ ،لن نتمكن من بناء عالم يدعم احلياة الكرمية للجميع
األمني العام لألمم املتحدة –السيد /كي مون
هناك عامل يزيد من التعقيد في احمليط الهادئ وهو عدد
من وكاالت التمويل املشاركة في تنفيذ مشاريع التكيف مع
تغير املناخ .وهذا يزيد من احلاجة إلى وجود نظم وعمليات
فعالة في جميع املستويات احلكومية ،مبا في ذلك على مستوى
تنفيذ املشاريع الفردية.

تأثير عمليات التدقيق التعاونية اإلقليمية
يعتبر التواصل مع املنظمات اإلقليمية األخرى في مسألة تغير
املناخ عنصرا رئيسيا في معاجلة القضايا الواردة في عمليات
التدقيق التعاونية اإلقليمية .على سبيل املثال ،في اجتماع
مجلس مديري الباساي الذي عقد مؤخرا رحب ممثل من
«أمانة منتدى جزر احمليط الهادئ» بعمليات التدقيق التعاونية
في أجهزة الرقابة العليا األعضاء في الباساي للتدقيق على
استراتيجيات احلد من املخاطر املتعلقة بتغير املناخ والكوارث.
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية أكد «قادة املنتدى» على أن
مسألة تغير املناخ تظل أحد أكبر التهديدات على احلياة ،وأمن
ورفاهية شعوب منطقة احمليط الهادئ .واعترافاً بهذا ،تواصل
قضايا تغير املناخ على التواجد في جدول أعمال اجتماع
وزراء املنتدى االقتصادي .ويرى املنتدى أن تقارير التدقيق
اإلقليمية تعد مساهمة هامة ملناقشة مسألة التكيف مع تغير
املناخ اإلقليمي واحلد من خطر الكوارث .وهذا يسلط الضوء
على أهمية نهج الباساي للعمل بالتعاون مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني في املنطقة بحيث يكون عملها في التدقيق ذو صلة
بالضرورات اإلقليمية الرئيسية.

املزيد من املعلومات
للحصول على املزيد من املعلومات عن عمليات التدقيق
التعاونية اإلقليمية ،الرجاء االتصال على كاتب التقرير كلير
كيلي ،مستشار عمليات التدقيق التعاونية على العنوان التالي:
gmail.com@clairekelly2009

املراجع واملصادر
جلنة االنتوساي لبناء القدرات ( .)2007دليل برامج التدقيق
التعاونية بني أجهزة الرقابة العليا.
الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ .)2013( IPCC
التقرير التقييمي .2013
الدول اجلزرية الصغيرة النامية (« .)2014مسار أمناط
اإلجراءات السريعة في الدول اجلزرية الصغيرة النامية»
(ساموا) .ميكن االطالع عليها في  3مارس على املوقع التالي:
.org/index.www.sids2014
األمانة العامة للبرنامج البيئي اإلقليمي في دول احمليط
الهادئ  .)2014( SPREPأوصى قادة الدول اجلزرية
الصغيرة النامية أن يعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثالث
املعني بالدول اجلزرية الصغيرة النامية مسار ساموا» .ميكن
االطالع عليها في  3مارس على املوقع التالي:
www.sprep.org/general-news/
 sids-leadership-commended-as3rd-un-conference-on-sids-adoptssamoapathway.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  .)2012( UNDPالتقرير
التقييمي بشأن احلد من مخاطر الكوارث.
األمم املتحدة ( .)2015اجتماع ملناقشة اتفاقية تغير املناخ
«الطريق إلى باريس» ،أكد االمني العام أن «معاجلة تغير
املناخ هو شرط ال بد منه لتحقيق التنمية املستدامة» ،نشرة
صحفية 23 ،فبراير  .2015ميكن االطالع عليها في 24
فبراير على املوقع التالي:
www.un.org/press/en/2015/sgsmi6547.doc.
htm

أو مستشار بناء القدرات في الباساي ،السيدة سينا بالمو
لوسيفو على العنوان التاليsina.iosefo@pasai.org :
املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية  -أبريل

2015

27

مقــــاالت

أدلة املمارسات اجليدة

أداة استشارية إبداعية ملدراء العموم

بقلم :بيرجيت ميتشسنر ،كبير مديري التدقيق ،وماركوس باجنرت مدير التدقيق ،مفوض األداء الفيدرالي بوحدة
الدعم ،أملانيا
وضع جهاز الرقابة األعلى األملاني نتائج ال نهائية ذات
طبيعة متثيلية تفوق احلالة الفردية اجلاري تدقيقها.
لقد مت نشر األدلة منذ  2013لتقدمي االستشارة املفيدة
ملدراء العموم ،فهي تساهم في حتسني االلتزام واألداء في
العمليات والصفقات احلكومية.
ولهذا الغرض ،مت حترير وترتيب النتائج املناسبة في
شكل واضح ملساعدة اإلدارات االحتادية واجلهات لتجنب
احلاالت الغير نظامية (املخالفة للقواعد) التقليدية .إن
الهدف من جتميع األدلة هو نشرها بشكل منظم لتغطي
جميع القطاعات في العمليات والصفقات احلكومية.
مت تقسيم مجموعة األدلة إلى  14فصال ميكن الدخول
إليها عبر املوقع اإللكتروني جلهاز الرقابة األعلى
األملاني)www.bundesrechnung-shof.de( :
والناشر هو رئيس جهاز الرقابة األعلى األملاني بصفته
مفوض األداء االحتادي .قدم اجلهاز األملاني األدلة
كأداة لالستشارة اإلبداعية خالل ورشة عمل في مؤمتر
األوروساي التاسع املنعقد في الهاي ،يونيو .2014

أهداف األدلة.
خالل قيامنا بالتدقيق ،غالبا ما نكتشف احلاالت غير
النظامية التي حتدث في القطاعات احلكومية ،على
سبيل املثال ،ما يتعلق بعمليات التقييم لكفاءة رأس املال/
أو املصروفات ،ومنح العقود ،وعمليات الشراء والترسية،
وأيضاً في مجاالت التنظيم ،وإدارة املوارد البشرية وتقنية
املعلومات .وغالبا ما يتم توصيل مثل هذه النتائج للجهات
اخلاضعة للتدقيق .ومبوجب القواعد ،ال يحق جلميع
املدراء االحتاديني الدخول على النتائج ،وغالباً ال يتم أخذ
هذه النتائج بعني االعتبار عند التخطيط للمستقبل.
ووفق ما هو سائد ،يتقلد رئيس جهاز الرقابة األعلى
األملاني منصب مفوض األداء االحتادي ( ،)FPCومن
خالل هذا الدور تصبح مهمته تعزيز أداء احلكومة
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االحتادية عن طريق عرض االقتراحات ،أو التقارير،أو
اآلراء.
كانت فكرة مفوض األداء االحتادي هي تدقيق النتائج
الشاملة و/أو ذات األهمية األساسية املتوفرة لكل
املدراء االحتاديني في شكل مدمج وواضح الترتيب.
ولهذا الغرض ،مت حترير هذه النتائج وتقدميها كأدلة
للممارسة اجليدة .والهدف من األدلة هو تقدمي معلومات
قابلة للتنفيذ بسرعة للمدراء االحتاديني حول مواضيع
معينة وملساعدتهم في اتخاذ القرار في املستقبل.
عالوة على ذلك ،يرغب مفوض األداء االحتادي في رفع
الوعي بشأن اإلجراءات اإلدارية املعرضة للخطأ .وسيتم
توسعة املجموعة باستمرار كمبدأ ليغطي جميع مجاالت
النشاطات احلكومية.
املقصود بهذه األدلة أن تكون أدوات مفيدة ليس فقط
للمدراء االحتاديني ،ولكن أيضا للموظفني اإلداريني
وباألخص طاملا أنهم يقومون مبهام جديدة ويحتاجون
ملعلومات سريعة حول مواضيع ليسوا على دراية بها.
ينطبق نفس الشيء على املدققني في جهاز الرقابة األعلى
األملاني الذين يحتاجون للتعرف على مواضيع جديدة.

أسس األدلة.
األسس املناسبة لصياغة أدلة املمارسة اجليدة هي نتائج
التدقيق التي وضعها جهاز الرقابة األعلى األملاني والذي
هو إلى حد ما ميتلك صالحية عامة للعمليات والصفقات
احلكومية .ذلك ينطبق بشكل خاص على النتائج الشاملة
أو تدقيق موضوعات متشابهة لعدة جهات .عالوة على
ذلك ،فإنه من املمكن عدم تغطية حاالت غير نظامية
مشابهة من قبل عمليات تدقيق مختلفة وستكون األسس
األخرى املقنعة هي احلاالت الفردية ذات األهمية
األساسية .ولكن لم تظهر مثل هذه احلالة إلى اآلن.
من املهم األخذ بعني االعتبار املناقشات احملتملة للجهات

اخلاضعة للتدقيق عند صياغة دليل املمارسة اجليدة .املعلومات

لذلك غالبا ما تكون األدلة مبنية على مهام التدقيق
الكاملة .وتعتبر التوصيات التي تشمل حكما على جدارة
القرارات السياسية والتي تهدف لتعديل التشريعات
املوجودة غير مناسبة كأساس ألدلتنا املعنية .فطاملا
أن األدلة موجهة لإلدارة العامة ،يجب عليها أن تشتمل
فقط على التوصيات التي ميكن تنفيذها مباشرة من قبل
اإلدارة نفسها .وذلك على سبيل املثال وليس احلالة التي
يتم فيها اقتراح التعديالت على التشريع.

هيكل األدلة
يتم وضع األدلة بشكل مشابه ألحكام محاكم القانون
األملانية .فكل دليل تسبقه التوصيات األساسية التي مت
وضعها بخصوصه (األدلة التوجيهية).
كل دليل توجيهي يستكمل بشرح مختصر عن خلفية
موضوع التدقيق والذي يبتدأ بتفسير مختصر عن الوضع
القانوني وطريقة التدقيق .ثم يتبعه ملخص حول النتائج
والتوصيات الضرورية لفهم األدلة التوجيهية .وملساعدة
القارئ على الفهم السريع ألي معلومات تتعلق بأي من
التوصيات ،فقد مت ترقيم التوصيات وبنود املعلومات حول
املوضوع.
كما قد تشتمل األدلة على مالحظات تكميلية ،والتي قد
تشير للتطورات اجلديدة ولنتائج التدقيق األخيرة األكثر
حداثة التي مت حتقيقها .وقد تكون النصيحة حول املزيد من
املعلومات مفيدة (على سبيل املثال :آراء اخلبراء ،أو األدلة
التوجيهية ،أو الكتيبات) .ومبا أن جلنة ميزانية البرملان
األملانية أو جلنة احلسابات العامة قامت بالتوقيع على
توصيات جهاز الرقابة األعلى األملاني ،ميكن إدراج ذلك
في املالحظات .ومن املهم وجود الدعم من قبل اجلهات
البرملانية ألن اجلهاز األملاني ال ميتلك الصالحيات لتنفيذ
التوصيات على اجلهات اخلاضعة للتدقيق مباشرة.
وسوف يتم توضيح القاعدة األساسية لألدلة بواسطة
النتائج التالية من الدليل « :توجيه برامج إنشاء الطرق»

األدلة

يجب ان تقتصر برامج إنشاء الطرق على املشاريع التي
ميكن من خاللها حتقيق األهداف وفق اجلدول الزمني
للبرنامج.

في السنوات ما بني  2010-2008قام جهاز الرقابة
األعلى األملاني بتدقيق العديد من برامج إنشاء الطرق،
والتي يخصص لها ميزانية إضافية على قائمة أولويات
ميزانية إنشاء الطرق التقليدية وذلك للبدء في مشاريع
بناء جديدة.
لم يكن اختيار املشاريع شفافا ولم تتزامن فترات اإلنشاء
مع مدة البرنامج املجدول .ولم تختلف أهداف البرنامج
عن األهداف العامة والتي حددتها السلطات املسئولة
إلنشاء الطرق مبوجب تخطيطهم للمتطلبات العامة.
لذلك لم يكن من املستغرب عدم وجود تبرير إلدراج أو
عدم إدراج مشروع في البرنامج.

املالحظات

في اجتماعه املنعقد في  25فبراير  ،2011وقع البرملان
(جلنة احلسابات العامة )PAC :بنود التقرير السنوي
لعام « 2010األهداف الغير محققة ،جتاوزات التكلفة
والزمن في برامج إنشاء الطرق» .تقدم األدلة التوجيهية
املذكورة قرار البرملان في صورة عامة...
من الواضح من النظرة األولى أن األدلة ال تعتزم اإلشارة
للحاالت الغير نظامية السابقة ،ولكنها أعدت من أجل
تقدمي االستشارة املسبقة .وعادة ما يكون هذا هو أحد
األسباب لصياغة األدلة بطريقة مجردة ،فمث ً
ال ،لم يتم
إدراج اجلهات اخلاضعة للتدقيق في معظم احلاالت .ومن
اجل إعداد معلومات سريعة حول املوضوع املعني ،يتم
صياغة األدلة بأقصى حد من الدقة .وكقانون ،ال تتجاوز
ثالثة صفحات.

القاعدة األساسية ملجموعة األدلة
يتم تقسيم مجموعة األدلة إلى  14فص ً
ال .ويتعامل كل
فصل مع موضوع إداري للعمليات والصفقات احلكومية
(مثل االلتزام ،الفعالية ،الكادر ،مصروفات رأس املال،
الشراء ،وتقنية املعلومات) .ومن ثم ،ميكن لكل إدارات
احلكومة االحتادية واجلهات أن جتد مقترحات حول
أداؤهم ملهامهم في كل فصل .لذلك ،ليس من الضروري
إعادة ترتيب األدلة في حالة تغيرت التصاريح اإلدارية.
مت وضع كل دليل في فصل واحد من املجموعة وإعطاؤه
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رقم متسلسل .في حالة وجود شك في أي فصل يجب
أن يتواجد دليل معني ،فإن الترتيب هذا يحكمه املوضوع
األساسي املعني .مت ترقيم املثال املذكور باألعلى رقما
متسلسال و/أو شمل في الفصل العاشر (صرف رأس
املال ،مثال :على مشاريع اإلنشاء).

إجراءات صياغة مسودة األدلة ونشرها
مت توضيح اإلجراء الداخلي جلهاز الرقابة األعلى األملاني
لصياغة مسودة األدلة ونشرها باألسفل .وهي تشير
لألسس القانونية الوطنية بالطريقة التي تنظم فيها
مهمة التدقيق اخلارجي في أملانيا ووفقا للمهام اخلاصة
ملفوض األداء االحتادي ( .)FPCيجب على أجهزة الرقابة
األخرى اتباع طريقة مختلفة إذا ما رغبوا في صياغة
مثل هذه األدلة ،ويجب أن يتماشى اإلجراء مع الظروف
احمللية املعنية.
في جهاز الرقابة األعلى األملاني ،اخلطوة األولى لهيئة
املستشارين من األعضاء املعنيني هي حتليل مدى
ارتباط نتائج التدقيق بحاالت غير نظامية في العمليات
والصفقات احلكومية ،وبذلك تصبح مناسبة كمدخالت
للدليل .في اخلطوة التالية ،تفحص هيئة املستشارين
مدى حداثة نتائج التدقيق وذلك ألنه غالباً ما تستند هذه
األدلة على أساس أعمال التدقيق التي متت في السنوات
السابقة ،وعندما يتطلب األمر وجود توابع للتغييرات
التنظيمية والقانونية ،ال يجب إصدار الدليل .وفي حال
قررت هيئة املستشارين عمل دليل نتيجة ملثل هذا التحليل
فإنها تقوم بصياغة مسودة لذلك ،وعندما تتناول املسودة
مهام هيئة مستشارين أخرى عندها يجب اشتمال هؤالء
املستشارين.
وتقوم وحدة اخلدمة املركزية التابعة ملفوض األداء
االحتادي ( )FPCبدعم وإرشاد هيئة املستشارين في
صياغة األدلة ،وتتأكد من التناسق في تقدميها وارتباطها
باإلجراء املتبع ،ومن ثم تسلم مسودة األدلة ملفوض األداء
االحتادي  FPCالعتمادها.
ويعتبر مفوض األداء االحتادي ( )FPCهو الناشر لألدلة،
وقبل اتخاذ القرار بشأن إصدارها ،فإنه تتشاور مع
مجلس إدارة جهاز الرقابة األعلى األملاني بذلك الشأن.
ويتم تقدمي جميع أقسام التدقيق للمجلس والذي يقوم
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بدوره باتخاذ القرارات الرئيسية جلهاز الرقابة األعلى
األملاني .ويقوم املجلس بإبالغ مفوض األداء االحتادي
( )FPCبقراره.
ويتم اإلعالن عن األدلة التي وافق عليها مفوض األداء
االحتادي ( )FPCعلى ضوء التشاور مع املجلس على
جميع اإلدارات احلكومية الفيدرالية وغيرها من اجلهات
االحتادية املعنية عن طريق النشرة اإلخبارية اإللكترونية،
كما يتم نشرها على املوقع اإللكتروني التالي جلهاز الرقابة
األعلى األملاني)www.bunderrechnughof.de( :
وهذا املوقع يسمح بالدخول الدائم للنسخ احلالية لألدلة.

حتديث األدلة.
حتتاج األدلة املنشورة للمراجعة املستمرة للتأكد من
حداثتها ،وتعتبر التعديالت أو اإللغاءات ضرورية خاصة
عند تغير األسس القانونية أو عندما تتقادم تصبح نتائج
التدقيق ألي سبب آخر .يعتبر اإلجراء لتغيير أو إلغاء
األدلة مشابه لإلجراء املتبع عند صياغة املسودة والنشر.
وتقترح هيئة احمللفني املعنية التغيير أو إلغاء الدليل ،وفي
مثل هذه احلالة ،سوف يتخذ مفوض األداء االحتادي
( )FPCقراره بعد التشاور مع املجلس.

الوضع احلالي ملجموعة األدلة
في مارس  ،2013أصدر مفوض األداء االحتادي ()FPC
املجموعة األولى والتي تتكون من  22دلي ً
ال .وكانت ردت
الفعل إيجابية عاملياً .في نوفمبر  ،2013مت إصدار خمسة
أدلة أخرى .وفي مطلع عام  2015مت إصدار  13دلي ً
ال
إضافياً ،وكان الهدف من ذلك هو متديد نطاق املجموعة
لتغطية مجال أكبر من املوضوعات.
في مؤمتر األوروساي الذي عقد في الهاي في يونيو
 ،2014قدم جهاز الرقابة األعلى األملاني األدلة في ورشة
العمل بطريقة مبتكرة لتحقيق احلوكمة اجليدة .واعتبر
املشاركون في الندوة هذه األداة قيمة ألنها توفر قناة
لتوصيل نتائج التدقيق األساسية جلمهور واسع وبطريقة
مرتبة وواضحة .متتلك أجهزة الرقابة العليا األخرى
حق الدخول لالطالع على األدلة عبر املوقع اإللكتروني.
وسوف تتوفر الحقاً الترجمة باللغة اإلجنليزية.

من داخل االنتوساي

األسوساي

من داخل االنتوساي

انعقاد االجتماع الثالث عشر والندوة السادسة في ماليزيا.

متت برهنة شعار األنتوساي القائل بأن « اخلبرة املشتركة
تفيد اجلميع» خالل الفترة من  13- 10فبراير ،2015
حيث اجتمع  180موفداً ميثلون  39دولة في كواالملبور،
ماليزيا خالل االجتماع الثالث عشر للمنظمة اآلسيوية
ألجهزة الرقابة العليا (االسوساي).

وأعرب أمني عام االنتوساي ،الدكتور جوزيف موسر،
عن امتنانه ألعضاء االسوساي على دعم مبادرة األمم
املتحدة لقرار اجلمعية العمومية رقم  ،228/69/Aوالذي
مت تبنيه في السنة املاضية( .مالحظة كاتب املقال :أنظر
للمقالة املعنية في عدد يناير  2015من املجلة).

كما حضر االجتماع مراقبني من املنظمة الدولية ألجهزة
الرقابة العليا (االنتوساي) ،ومن مبادرة االنتوساي
للتنمية  ،))IDIواملنظمة األفريقية ألجهزة الرقابة
العليا(اآلفروساي) ،واملنظمة األوربية ألجهزة الرقابة
العليا (األوروساي) ،واحتاد محاسبي آسيا واحمليط
الهادي ( )CAPAوممثلني عن املنظمات املانحة الدولية
واملعهد املاليزي للمحاسبني.

وقدم السيد /كريشنان سانغاران سوبرامانيان من جهاز
الرقابة األعلى الهندي جائزة التميز املقدمة من صحيفة
االسوساي ألفضل مقالة مت نشرها في الصحيفة خالل
الثالث سنوات املاضية .وخالل هذه السنة ،مت تقدمي
اجلائزة جلهــاز الرقابــة األعلــى التركــي واستلمها
السيد /ريكاي أكيل ،رئيس محكمة احلسابات التركية.

وألقى السيد /شاشي كانت شارما ،رئيس االسوساي
ومراقب ومدقق عام الهند ،خطاباً افتتاحياً قوياً .فقد أكد
على أن اجناز مهام جهاز الرقابة األعلى بفعالية يعتمد
على بيئة العمل احمليطة“ :إن تفاعل السلطة التنفيذية
واإلجراءات الفعالة للسلطة التشريعية التي تضمن
استقاللية جهاز الرقابة األعلى هي املفتاح ألداء اجلهاز».
وقام مضيف االجتماع ،السيد /تان سري أمبريان بوانغ،
املدقق العام املاليزي ،بتقدمي السيد /داتو سري محمد
جنيب عبد الرزاق ،رئيس وزراء ماليزيا .وأثنى الوزير
املذكور على منظمة االسوساي وما تقدمه من خدمات
التي ال تقدر بثمن لفترة امتدت لستة وثالثون عاماً ،ذاكراً
مساهمات املنظمة والتطوير الوطني والتطور اإلقليمي،
كما أشاد بالدور الهام الذي يقوم به املدققني احلكوميني
في تعزيز احلوكمة والتأكيد على النزاهة في القطاع
العام.
وهنأ الدكتور سن باهو ،نائب املدقق العام ملكتب التدقيق
الوطني الصيني ،منظمة االسوساي على إجنازاتها خالل
فترة اخلمسة وثالثون عاماً املاضية .ونوه بأن كل من
االسوساي واالنتوساي يتشاركان في تطلعهما لتعزيز
احلكم الرشيد.

وأشار وفد جهاز الرقابة األعلى الهندي بأنه من أجل
تعزيز تبادل املعرفة وبذل املزيد من اجلهود املشتركة،
يعتزم اجلهاز االنتقال من التوزيع املطبوع لصحيفة
االسوساي إلى التوزيع اإللكتروني .ومن املتوقع أن يوفر
هذا التحول في نشر الصحيفة ما يقارب من  4000دوالر
أمريكي كل عام ويساهم قليال في «املبادرة اخلضراء”
لالسوساي.
وفي نهاية يوم حافل باجتماعات اللجان وتقدمي تقارير
سير العمل ،وافق السيد /تان سري أمبرين بوانغ ،مدقق
عام ماليزيا على تولي منصب رئاسة االسوساي لألعوام
 .2018-2015وقال إنه خالل عمله في هذا املنصب
الذي يستمر لفترة ثالثة سنوات ،سوف يركز على تنفيذ
األولويات االستراتيجية التي مت إلقاء الضوء عليها في
خطة االسوساي االستراتيجية لألعوام :2021-2016
بناء القدرات ،وتبادل املعرفة ،وجعل االسوساي مؤسسة
منوذجية إقليمية .وأكد أن جناح اخلطة االستراتيجية
يعتمد على التعاون الوثيق بني أعضاء االسوساي مع
منظمة االنتوساي ،واملجموعات اإلقليمية ،وغيرها من
الوكاالت الدولية.
وتبنى االجتماع نظام تصويت الكتروني جديد النتحاب
ستة أعضاء ملجلس املديرين وعضوين للجنة التدقيق
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للفترة  .2018-2015واألعضاء الستة اجلدد املنتخبون
ملجلس املديرين هم من أجهزة الرقابة العليا لكل
من إندونيسيا ،والنيبال ،وباكستان ،واململكة العربية
السعودية ،وتايالند ،وتركيا .وتولى اجلهازين الرقابيني
لألردن ومنغوليا مناصب أعضاء في جلنة التدقيق.

وأكد األمني العام لالسوساي ،السيد /هواجن تشان يون،
على ضرورة قيام أجهزة الرقابة العليا بوضع نظام تدقيق
قائم على أساس تكنولوجيا املعلومات لضمان الكفاءة
املهنية والشفافية في عمليات التدقيق ،مما يعزز ثقة
املواطنني بها.

وتزامن االجتماع مع انعقاد الندوة السادسة لالسوساي في
 12فبراير ،واستقطب احلدث  801مشارك من القطاعني
العام واخلاص منهم  180مشاركاً من االسوساي واملراقبني.

وقد أدار مراجع ومدقق عام الهند املنتدى خالل الفترة
الصباحية ،وشارك في منبر املناقشة أعضاء فريق مكون
من أربعة أجهزة للرقابة العليا لكل من أستراليا ،والصني،
وباكستان ،وفيتنام .وخالل جلسة ما بعد الظهيرة ،شارك
متحدثون من جهات خاصة مثل شركة خدمات لغة أوامر
التدقيق  ))ACLاحملدودة ،وشركات التدقيق اخلاصة
( )PWC-KPMGومبادرة االنتوساي للتنمية ( )IDIبرؤاهم
وخبراتهم في مواضيع تتعلق بتدقيق تكنولوجيا املعلومات.

وكان موضوع ندوة هذه السنة “االستفادة من التكنولوجيا في
تعزيز جودة التدقيق وفعاليته" .وتعتبر الندوة منبراً مثالياً
ألجهزة الرقابة العليا األعضاء لالستفادة من استخدام
التكنولوجيا في التدقيق وحتديد أدوات جديدة للتدقيق.
وصرح الرئيس اجلديد لألسوساي السيد تان بوانغ ،بأن
اختيار املوضوع يتعلق باألنظمة احلكومية ،حيث مت حتويل
العمليات واإلجراءات واستخدام التكنولوجيا لزيادة كفاءة
وفعالية تقدمي اخلدمات العامة .وأضاف بأنه يجب على
املدققني االهتمام باملواضيع التي تتعلق باحلوكمة والتفويض
القانوني ،وإدارة املخاطر األمنية ،والرقابة الداخلية لضمان
نزاهة ومصداقية البنية التحتية للتكنولوجيا ،كما يجب
عليهم أيضاً جتهيز وتطوير وحتديث ما ميلكون من كفاءات
للقيام بتدقيق جودة تقنية املعلومات(.)IT
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ووافق مجلس مديري االسوساي في اجتماعه التاسع
واألربعون والذي عقد في  13فبراير علي موضوعي
البحث املقدمني “ :طرق إعداد خطط التدقيق على أساس
املخاطر” و “ تدقيق ترتيبات الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص» وقد مت حتديد اجلهازين املستضيفني لالجتماع
اخلمسون في عام  2016واالجتماع الواحد واخلمسون
في عام  ،2017وهما جهاز الرقابة األعلى التايالندي
وجهاز الرقابة األعلى االندونيسي على التوالي.

الكاروساي

تقاعد األمني العام
بعد ست سنوات من عملها في منصب أمني عام ومدير
تدقيق هيئة الرقابة العليا في سانت لوسيا ،تعتزم
السيدة /أڤريل جيمس بونيت على التقاعد املبكر اعتباراً
من  1ديسمبر .2014
وحتت قيادة السيدة /أڤريل جيمس بونيت ،عملت منظمة
الكاروساي عن كثب مع عدد من املؤسسات والتي منها
مبادرة االنتوساي للتنمية ( ،)IDIوالبنك الدولي ،وبنك
التنمية األمريكي العاملي ،والعديد من اجلهات اإلقليمية
األخرى مثل األفروساي ،والباساي ،واألوالسيفس.
استفادت الكاروساي بشكل كبير من البرامج التدريبية
املختلفة لتنمية القدرات ،وتبادل مراجعة النظراء ،وورش
العمل ،واملؤمترات واملشاريع اإلقليمية التي تهدف إلى تعزيز
القدرات املؤسسية واملهنية ألجهزة الرقابة العليا األعضاء.
ولقد كرست السيدة /أڤريل نفسها للعمل وااللتزام وكانت
قيادية ميألها احلماس والنشاط .وأولت املزيد من اجلهد
والوقت جتاه التنمية املؤسسية والبشرية جلهاز الرقابة
األعلى التي عملت فيه باإلضافة إلى أجهزة الرقابة العليا
األعضاء في الكاروساي .ولقد أظهرت التزاماً بالتميز
حازت فيه على ثقة أقاليم الكاروساي .وبصفتها األمني
العام للكاروساي ،شاركت السيدة /أڤريل كوسيط في
العديد من مبادرات االنتوساي للتنمية ،وورش عمل
الكاروساي في املنطقة .وبقيامها بذلك ،أكدت على اكمال
دورها كاختصاصية في تدريب مبادرة االنتوساي للتنمية
( )IDIوقد حازت على هذا الدور في عام .2002
وصرح السيد /لي ترومتان ،مدقق عام الباربادوس وعضو
املجلس التنفيذي قائال«:سوف يفتقدك إقليم الكاروساي
بأكمله حيث عملت من أجله دون كلل لتنمية مهنة التدقيق،
وقد أبديت التزاماً متميزاً جتاه الكاروساي وجهازك
األعلى للرقابة».

وعبرت السيدة /شارمان أوتلي ،الرئيس السابق
للكاروساي ،عن شكرها اخلالص للسيدة /أڤريل جيمس
بونيت على حماسها ونشاطها وما متتعت به من بعد نظر
أثناء عملها كأمني عام للكاروساي.
وعلقت السيدة /فلورنس لي ،مدقق عام مونتسرات،
على تقاعد السيدة ،أڤريل قائلة بأن األمني العام السابق
قامت بواجباتها بحماس كبير ومفهومية وحرص .كما عبر
السيد /دين إيفانسون ،مدقق عام أنتيجوا مبثل ذلك،
وأضاف أن مجتمع الكاروساي سيفتقد السيدة /أڤريل
جيمس بونيت اللتزامها الذي كان ملهماً بحق.
وفي كلماتها الوداعية لألعضاء ،أعربت السيدة /أڤريل
جيمس بونيت عن تقديرها اخلالص ملا حققته من
صداقات مهنية وشخصية مع أعضاء الكاروساي على
مدى السنوات القليلة املاضية.
ومتنت األمانة العامة للكاروساي للسيدة /أڤريل جيمس
بونيت بداية سعيدة لفصل جديد من حياتها.

سوف يفتقدك إقليم الكاروساي بأكمله حيث عملت من أجله دون كلل لتنمية مهنة التدقيق ،وقد
أبديت التزام ًا متميز ًا جتاه الكاروساي وجهازك األعلى للرقابة
لي ترومتان املدقق العام لباربادوس وعضو في املجلس التنفيذي
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تقدم مراجعة النظراء الفائدة جلميع املشاركني ،فهي
تساعد على عكس دور عمليات تدقيق أجهزة الرقابة العليا

على املوقع اإللكتروني ملنظمة االنتوساي ( 193جهاز
أعلى للرقابة باستثناء سلوفاكيا) ماعدا أجهزة الرقابة
العليا التي لم تتمكن من تسلم البريد االلكتروني ألسباب
مختلفة .وشارك في االستبيان أيضاً كل من األمانة العامة
لالنتوساي ،ومجموعات العمل اإلقليمية  /واملنظمات التي
تتخطى احلدود الوطنية مثل مبادرة االنتوساي للتنمية
( ،)IDIومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
بصفتهم شركاء االنتوساي.

ميكن ألجهزة الرقابة العليا أن حتقق االحترام والسلطة
فقط في حال إثباتها إنها تدار وفق معايير إدارية عالية.
وتساعد جلنة بناء القدرات التابعة لالنتوساي ()CBC
وأنشطة جلانها الفرعية في حتقيق التميز.

واحتوت الرسائل اإللكترونية املرسلة إلى أعضاء
االنتوساي كتاباً من رئيس جهاز الرقابة األعلى
السلوفاكي ،جان جازوفسكي ،موجه جلميع رؤساء أجهزة
الرقابة العليا حيث وضح فيه أهمية مراجعات النظراء.
وقد ركز الرئيس جان جازوفسكي على مادة واحدة في
االستبيان التي تستفسر عن مدى اهتمام جهاز الرقابة
األعلى املشارك في شمله بقائمة أجهزة الرقابة العليا
التي ستقوم بعمليات املراجعة احملتملة.

جلنة بناء القدرات

اللجنة الفرعية حول مراجعة النظراء

نادراً ما يتم حتقيق اجلودة والتميز بصورة تلقائية ،حيث
يجب أن تدار كل منهما من داخل اجلهة وأن تقوما على
أساس التنمية املستمرة .ومن املهم أن تقدم أجهزة الرقابة
العليا العمل اجليد ،فسمعة جهاز الرقابة األعلى مبنية
على جودة مخرجاته.

يجب على مجتمع االنتوساي استخدام مراجعة النظراء إلى
جانب األدوات األخرى ،لتحقيق تنمية متوازنة ومستمرة.
وتستمر اللجنة الفرعية للجنة بناء القدرات حول مراجعة
النظراء في تخطيط وتقييم وتعزيز أفضل املمارسات
وضمان اجلودة من خالل مراجعات النظراء التطوعية
طبقاً خلطة العمل املشتركة الناجتة عن اجتماع جلنة بناء
القدرات السنوي الذي عقد في ليما ،بيرو خالل الفترة
من  11-9سبتمبر .2014
وفي خطة العمل هذه ،يعمل الهدف  6على التحقق من
دعم جهود تنمية القدرات (مراجعة النظراء ،و/أو التقييم
الذاتي باستخدام املعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا
( .)5600 ISSAIوسوف تستمر املبادرة رقم  6.2في
تقييم وتوثيق ترتيبات مراجعة النظراء احلالية في مجتمع
االنتوساي ونشر نتائجها.
يعقد جهاز الرقابة األعلى السلوفاكي استبيانا سنويا
عبر البريد االلكتروني على مراجعات النظراء في مجتمع
االنتوساي .وفي عام  ،2014مت ارسال استبيانات إلى
 170عضواً في االنتوساي.
وخالل النصف الثاني من شهر يناير  ،2015مت ارسال
االستبيان واستالمه عبر البريد اإللكتروني من قبل جميع
أعضاء االنتوساي املذكورين في قائمة عضوية االنتوساي
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إن الهدف املنشود هو إنشاء مجموعة من أجهزة الرقابة
العليا املستعدة للمشاركة في مراجعة النظراء ميكن أن
تتواصل معها أجهزة الرقابة العليا الراغبة في عقد
مراجعة النظراء بكل سهولة .وميكن لعملية «التوفيق»
هذه أن تسهل االعداد ملراجعة النظراء.
ولكي يكون مثاالً يحتذى به ،عرض الرئيس السلوفاكي في
كتابه إمكانية قيام جهاز الرقابة األعلى السلوفاكي بدور
املراجع لألجهزة املهتمة باألمر.
وتولى أيضا جهاز الرقابة األعلى السلوفاكي قيادة
مراجعة النظير جلهاز التفيا مع األجهزة الرقابية العليا
األخرى مثل الواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا،
وبولندا ،والدامنارك ،ومحكمة التدقيق األوروبية .وسوف
يتم االنتهاء من هذه املراجعة في شهر يوليو .2015
سوف يتم تقدمي نتائج استبيان مراجعة النظراء ملجتمع
االنتوساي على موقع جلنة بناء القدرات ( )CBCفي
شهر مايو .2015
للحصول على مزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة املوقع
االلكتروني اخلاص بلجنة بناء القدرات على العنوان
التاليwww.intosaicbc.org :
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محكمة املدققني األوروبية

ذكرى تأبني هينريك أوتبو

من إعداد املكتب اخلاص بالسيد هينريك أوتبو التابع حملكمة املدققني األوروبية
في صباح يوم االثنني 2 ،فبراير  ،2015تلقت محكمة
املدققني األوروبية أنباء حزينة تفيد بوفاة أحد أعضائها
الدمناركيني ،السيد /هينريك أوتبو.
ولد السيد أوتبو في عام  1949وانضم إلى عضوية
محكمة املدققني األوروبية في مارس  .2012وعمل
السيد أوتبو في احملكمة منذ عام  1984إلى .1989
أمضي السيد هينريك معظم مسيرته العملية في عمله
لدى مكتب التدقيق الوطني الدمناركي ،والذي فيه
قضى  16عاماً في منصبه كمدقق عام .وخالل سنوات
عمله هذه كان له عظيم األثر في تطوير مفهوم احلوكمة
الدمناركية واإلدارة املالية .لقد كانت له رؤية ،كما أنه
أدرك احلاجة إلضافة املزيد من املهنية واالحترافية
على مكاتب التدقيق إذا ما أرادت استمرار تأثيرها
على اإلدارة العامة بحيث أنها ال متارس دورها كهيئة
إشرافيه وبيروقراطية فقط.
وعمل في ذات الوقت على نقل الرسائل الرئيسية
واستنتاجات عمليات التدقيق بشكل مختصر وواضح
ودقيق بحيث ميكن اتباعها من قبل اجلهات اخلاضعة
للتدقيق وأصحاب املصلحة.
وقد ترجم التركيز على املهنية واالحترافية من خالل
مشاركة مكتب التدقيق الوطني في العديد من عمليات
مراجعة النظراء في أجهزة الرقابة العليا للدول االخرى.
ومتت كذلك دعوة مكتب التدقيق الوطني الدمناركي
للمشاركة في منتدى زمالة التدقيق العاملي – مجموعة
من أفضل أجهزة الرقابة العليا في العالم.
وفي عام  ،2014مت تعيني السيد أوتبو في منصب
رئيس جلنة املعايير املهنية التي مت تشكيلها مؤخراً من
قبل منظمة االنتوساي ،والتي بدورها تهدف إلى وضع
معايير تدقيق عاملية موحدة .وقد واصل السيد أوتبو
عمله هذا حتى استقالته من منصبه كمدقق عام في
.2012

وعلى الرغم من استقالته من منصبه ،استمر السيد أوتبو
مبتابعة التطور في عمله إلى أن مت اعتماد مجموعة من
املعايير الدولية للتدقيق في اجهزة الرقابة العليا في
اكتوبر  - 2013بكني.

هينريك أوتبو

وقد كان السيد أوتبو فخوراً بعمله كعضو دامناركي في
محكمة املدققني االوروبية .وقد وجد املكانة العالية في
غرفة ( CEADوالتي تهتم بالتنسيق والتقييم والضمان
والتنمية) والتي من خاللها متكن من استمرار احتالله
لدور البطولة في العمل وتلقي النتائج وتشجيع االدارة
املالية السليمة – والعمل دائماً مع احلافز لتحقيق أفضل
استخدام ألموال دافعي الضرائب .وقد ركز كذلك على
أهمية حتقيق نتائج جيدة في حال سنحت الفرصة
لذلك – على سبيل املثال في أثناء املناقشات مع أعضاء
البرملان األوربي أو اللجان.
واستمر السيد أوتبو في أثناء عمله في محكمة املدققني
االوروبية في البحث عن سبل لدعم عمليات التحديث
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والتطوير .وشارك في تعديل التقرير السنوي للمحكمة
– ما يسمى بأعمال  .2014وقد أراد السيد أوتبو ،تقرير
سنوي تلعب فيه أعمال اآلخرين دوراً أكبر وأن يكون
هناك وضوح في الردود على األسئلة التالية :اين حدث
اخلطأ؟ وملاذا حدث اخلطأ؟ وما ميكن فعله جتاه هذا
اخلطأ؟
وباعتباره من نخبة الرياضيني السابقني ،كان السيد
هينريك أوتبو يتطلع لتحقيق الكثير سواء لنفسه أو
لآلخرين ،إذ ركز بشكل كبير على صفة الوالء وتوقع من
موظفيه السعي ملا فيه مصلحة املنظمة في املقام األول.
وفي الوقت ذاته ،كان السيد أوتبو أول من يقوم بتقدمي
الدعم أو املساعدة إذا استدعت احلاجة لذلك.
كان السيد هينريك أوتبو رج ً
ال عظيماً مبعنى الكلمة،
كان حريصاً على التطوير والتحديث والتنسيق إلى
جانب التركيز على النتائج وعدم اغفال دور هؤالء الذين
ساهموا في حتقيق مساعي املؤسسة وتقدير ما بذلوه
من جهود.

اللجنة املالية واإلدارية

فريق عمل التخطيط االستراتيجي

عقد فريق عمل التخطيط االستراتيجي التابع لالنتوساي
( )TFSPاجتماعه الثالث واالجتماع الثاني الذي يتطلب
احلضور الشخصي وذلك في  5مارس  2015في
محكمة التدقيق النمساوية (ريتميشوف) في فيينا،
النمسا .وقد شارك مدققي العموم وموظفني من 15
جهاز رقابة أعلى ،ومبادرة االنتوساي للتنمية ،واألمانة
العامة لالنتوساي في يوم طويل من املناقشات اخلاصة
باخلطة االستراتيجية القادمة لالنتوساي .وقد غطت
املناقشات مجموعة كبيرة من املواضيع مثل استقاللية
أجهزة الرقابة العليا ،ووضع معايير االنتوساي ،وتنمية
قدرات أجهزة الرقابة العليا ،والتطلعات العاملية املتزايدة
التي تتعلق باالنتوساي وأجهزة الرقابة العليا.
واتى اجتماع فريق عمل التخطيط االستراتيجي التابع
لالنتوساي ( )TFSPبعد الندوة  23املشتركة لألمم
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أقيمت جنازة السيد هينريك أوتبو في  6فبراير 2015

في مسقط رأسه فارم في الدامنارك .وباإلضافة إلى
عائلته وأصدقاءه ،حضر جنازته العديد من زمالءه
السابقني من مكتب التدقيق الوطني ،وممثلني من
الوزارات واملؤسسات العامة والسياسيني إلى جانب
وفود من احملكمة الذين أعربوا بدورهم عن احترامهم
وتقديرهم للراحل السيد هينريك أوتبو.
وقد تلقت محكمة املدققني االوروبية العديد من رسائل
التعزية املرسلة من قبل أجهزة الرقابة العليا وغيرها من
املنظمات من كافة أنحاء العالم .سنفتقد السيد أوتبو
كثيراً ،وتعازينا لعائلته التي عانت خسارة كبيرة بوفاته
املفاجئة.
للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع محكمة املدققني
االوروبية .
البريد اإللكترونيliaison.officer@eca.europa.eu :

املوقع االلكتروني. http://www.eca.europa.eu :

املتحدة واالنتوساي ( )UN -INTOSAIوالتي استمرت
ليومني ونصف حول « أجندة تنمية األمم املتحدة ملا بعد
عام  :2015دور أجهزة الرقابة العليا ،وطرق التطبيق
اخلاصة بالتنمية املستدامة» .وقد أكدت الندوة على
االعتراف العاملي املتزايد وأهمية التطلعات لألدوار
الرئيسية لالنتوساي ،وأجهزة الرقابة العليا في مراقبة
وتقييم عمليات تطبيق أهداف التنمية املستدامة
املستقبلية وجهود التنمية املستدامة احمللية ذات الصلة.
ويتضح االعتراف بهذه األدوار بشكل بارز في قرار
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة ( ،)209/66/Aالصادر
في شهر ديسمبر  ،2011بشأن «تعزيز الكفاءة واملسائلة
والفعالية والشفافية في اإلدارة العامة وذلك من خالل
تعزيز أجهزة الرقابة العليا» ،والقرار ( )228/69/Aالذي
صدر في شهر ديسمبر  ،2014حول “تشجيع وتعزيز
الكفاءة واملساءلة والفعالية والشفافية في اإلدارة العامة
من خالل تعزيز أجهزة الرقابة العليا» .وعملت قرارات
اجلمعية العمومية واملناقشات التي متت واالستنتاجات

التي مت التوصل اليها في الندوة على تقدمي السياق العام
الجتماع فريق العمل.
واستعرض فريق العمل النقاط األساسية للقرارات
التي يجب أخذها في االعتبار في سياق اخلطة املقبلة
التي تغطي الفترة  .2022-2017وسيتم وضع النقاط
األساسية للقرارات وفقاً لعدد من املدخالت والنتائج مبا
في ذلك نتائج املسح الداخلي واخلارجي لفرق العمل،
وجهود التخطيط ذات الصلة اجلارية في االنتوساي،
واملناقشات التي متت خالل االجتماع األول لفريق العمل
والذي يتطلب احلضور الشخصي للمشاركني وذلك في
 5نوفمبر  ،2014واملساهمات املقدمة من قبل أعضاء
فرق العمل .وفي اآلونة األخيرة ،وضع أكثر من  23من
املشاركني في فريق عمل التخطيط االستراتيجي التابع
لالنتوساي ( )TFSPوميثلون  13جهاز للرقابة العليا،
نقاط القرارات األساسية خالل اجتماع العمل الذي
استضافه مكتب املساءلة احلكومية في الواليات املتحدة
خالل الفترة من  28إلى  29يناير في العاصمة واشنطن.
قام د .جوزيف موسر – أمني عام االنتوساي -بافتتاح
اجتماع اخلامس من مارس والذي ركز فيه على محتوى
الندوة املشتركة لالنتوساي واألمم املتحدة باإلضافة
إلى اآلثار املترتبة على اخلطة االستراتيجية املستقبلية
لالنتوساي .وأشار د .جوزيف إلى أنه من الضروري أن
تعمل اخلطة القادمة على توضيح الدور احليوي ألجهزة
الرقابة العليا املستقلة واملؤهلة ،فض ً
ال عن حتسني
النظام احملاسبي العام عبر عمليات التنفيذ التي تتيم
بالفعالة والكفاءة والشفافية ،واملساءلة ألجندة التنمية
ملا بعد عام  ،2015وأهداف التنمية املستدامة (.)SDG
وعالوة على ذلك أكد د .موسر على ضرورة غدراك
أجهزة الرقابة العليا ألهمية الدور الذي تؤديه وذلك فيما
يتعلق بعمليات التنفيذ ،واملراقبة ،والتدقيق على اهداف
التنمية املستدامة ( ،)SDGوالفرص التي تبني ألصحاب
املصلحة مدى قيمة وفوائد أجهزة الرقابة العليا في هذا
السياق.
أشار د .أسامة فقيه – رئيس اللجنة اإلدارية واملالية
– إلى فرق العمل وسلط الضوء كذلك على االعتراف
املتزايد في جميع أنحاء العالم مبنظمة االنتوساي .ومثل
هذا االعتراف من شأنه أن يضع مسؤوليات عظيمة

على عاتق املنظمة ،حيث أكد السيد فقيه على أهداف
املنظمة الطموحة وأولوياتها باإلضافة إلى التحديات
املصاحبة ملثل هذه التوقعات املتزايدة للمنظمة .وقد
حققت منظمة االنتوساي الكثير من خالل تطبيق أول
خطتني استراتيجيتني لها ،وإنه من املهم معرفة مدى
التقدم الذي حققته املنظمة مع إدراك احلاجة إلى التنوع
واالحتياجات اخلاصة لعضوية االنتوساي والفرص
املتاحة ملواصلة اإلجنازات في املستقبل.
وقد وافق فريق العمل على الهيكل املطروح للخطة
االستراتيجية القادمة لالنتوساي ،باإلضافة إلى
اخلطوط العريضة حملتوى اخلطة .وسيتم صياغة نص
اخلطة خالل األشهر القادمة أثناء انتظار اجتماع مجلس
املديرين القادم في شهر نوفمبر ليتم عرضها حيث يعتبر
احلدث الرئيسي الهام ملراجعة اخلطة قبل تعميم املسودة
األولية منها على أعضاء االنتوساي في مطلع عام .2016
كما مت االتفاق مسبقاً ،في االجتماع املنعقد في مارس
الذي يتزامن مع عمليات املسح الداخلي ،سيقوم فريق
العمل بوضع اخلطة وفقاً للمهام ،والرؤية ،والقيم،
واألهداف احلالية لالنتوساي مع بعض التعديالت التي
تعكس دور االنتوساي املتطور ،خاصة فيما يتعلق بعمليات
وضع املعايير .وعلى هذا األساس ،سيتم وضع خطة
االنتوساي اجلديدة بناء على املهام األساسية وإجنازات
االنتوساي في عمليات وضع املعايير ،وعمليات بناء
قدرات أجهزة الرقابة العليا ،إلى جانب عمليات تبادل
املعرفة .وقد تبادل أعضاء فريق العمل املقترحات واآلراء
فيما يتعلق بأفضل الطرق لتحقيق ذلك.
فيما يلي خمسة من األولويات الشاملة والواسعة التي
وافق عليها فريق العمل والتي ستوفر األساس واإلطار
لتقدمي الدعم ملنظمة االنتوساي للمساعدة على تركيز
وتوجيه عمل االنتوساي في السنوات القادمة:
•استقاللية أجهزة الرقابة العليا.

•مراقبة وتقييم أهداف التنمية املستدامة وذلك ضمن
سياق اختصاصات التفويضات املمنوحة ألجهزة الرقابة
العليا.
•التنسيق الفعال فيما يتعلق بعملية وضع املعايير وتبادل
املعرفة واجلهود املبذولة في بناء قدرات أجهزة الرقابة
العليا التي تقوم على نفوذ املجموعات اإلقليمية املتنوعة
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التابعة ملنظمة األنتوساي واالستفادة منها في مساعدة
أجهزة الرقابة العليا في تعزيز قيمتها والفوائد املقدمة
للمواطنني وأصحاب املصلحة.

حول كل هدف ،واألنشطة اخلاصة للتركيز على اجلهود
املبذولة لكل هدف .وستعكس الغايات االستراتيجية
النتائج التي تسعى منظمة االنتوساي إلى حتقيقها وذلك
في اإلطار الزمني احملدد للخطة االستراتيجية القادمة.
وسيعمل رؤساء األهداف مع فرق العمل واألقاليم املعنية
على وضع الغايات االستراتيجية خالل األشهر القادمة.

•تعزيز التعاون والتنسيق مع املنظمات اإلقليمية
لالنتوساي.

وستتضمن اخلطة القادمة على عمليات واضحة إلدارة
األداء ،والتقييم ،وعناصر إدارة املخاطر املؤسسية،
باإلضافة إلى خطة للتمويل رفيعة املستوى .وعالوة
على ذلك ،كان هنالك اتفاق واسع للبحث عن املزيد من
الفرص املمكنة لعقد عمليات تدقيق تعاونية ومنسقة بني
أجهزة الرقابة العليا .وتقدم األعمال ذات الصلة مبراقبة
وتقييم أهداف التنمية االستراتيجية  SDGsفرص جيده
في هذا املجال.

•وضع خطة استراتيجية مرنة لالنتوساي تساعدها في
االنتباه والتأهب وتعطيها القدرة على االستجابة للفرص
املتاحة وحتدي املخاطر.

سوف تنعكس هذه األولويات املشتركة بني القطاعات
على أنشطة أهداف االنتوساي االستراتيجية كافة خالل
الفترة  .2022-2017وعلى غرار اخلطة االستراتيجية
احلالية ،ستبقى األهداف كما يلي:
•الهدف رقم ( :)1معايير املساءلة واملعايير املهنية.
•الهدف رقم ( :)2تنمية القدرات املؤسسية.
•الهدف رقم ( :)3تبادل املعرفة واخلدمات املعرفية.
•الهدف رقم ( :)4منظمة دولية منوذجية.
وبغرض زيادة تركيز اجلهود املتعلقة بكل هدف استراتيجي،
وافق فريق العمل على وضع غاية استراتيجية واحد أو
أكثر لكل هدف وذلك لتحديد وتوضيح النتائج املتوقعة
لكل هدف ،واخلطط اخلاصة بقياس وتقدمي التقارير

وأخيراً ،يشارك فريق العمل في مناقشات قوية حول
فرص تأكيد أن هيكل إدارة االنتوساي يعكس األولويات
الهامة وما تطمح إليه منظمتنا .وسيستمر فريق العمل
في مناقشة طريقة ضمان قيام التشكيالت احلالية
ملجلس املديرين واللجنة املالية واإلدارية بدورها على
قيادة املنظمة ،ومناقشة واعتماد التوجهات االستراتيجية
للمنظمة ،ولعب دور هام في االشراف على تنفيذ أهداف
االنتوساي.

فريق العمل املعني باخلطة االستراتيجية يرحب بكافة األسئلة والتعليقات واملقترحات .وميكن
التواصل مع الفريق على العنوان التاليINTOSAIStrategicPlan@gao.gov :

األوالسيف
جلنة بناء القدرات

عملت جلنة بناء القدرات  CCCالتابعة ملنظمة
األوالسيفس على وضع برنامج جديد لإلدارة بعنوان:
«نظام إدارة التعليم» .وسيعمل هذا البرنامج على
حتسني اإلدارة االكادميية للجنة من خالل تسجيل
املشاركني ،والدورات التدريبية ،واألنشطة األكادميية،
واصدار الشهادات اخلاصة مبختلف خطوط العمل
املختلفة للجنة بناء القدرات.
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ويهدف هذا البرنامج على توحيد عمليات إدارة جلنة
بناء القدرات وذلك من أجل تقليل التكاليف وحتقيق
أكبر قدر ممكن من النتائج املرجوة .وسيقدم النظام
أربعة مناذج :البرمجة األكادميية ،والتسجيل ،والتنسيق،
واصدار الشهادات.
وفيما يلي فوائد هذه:
•توحيد املعلومات من خالل استخدام كتالوجات
الدورات التدريبية واملدربني والشهادات.
•عمليات التنظيم واملراقبة اخلاصة بإدارة الوثائق مثل:
احلضور ،والتقييم ،والتسجيل وإصدار الشهادات.
•العمل اجلماعي ،حيث تقدم هذه األداة عدد من
التشكيالت اجلانبية ،وميكن لكل مستخدم الدخول
على أكثر من ملف واحد في وقت واحد.

•مناذج خاصة بإصدار الشهادات تتيح حتديد العديد
من أنشطة بناء القدرات.
أهمية تطبيق أدوات منظمة األوالسيفس ألجهزة
الرقابة العليا:
•التحقق من مشاركة وذلك من خالل إيصال الشهادات
وشهادات الدبلوم ذات الصلة باألنشطة التي متت
برعاية جلنة بناء القدرات.
•ترميز الشهادات وشهادات الدبلوم التي مت إصدارها
باستخدام برنامج فريد من نوعه مع وجود رمز
للتصديق.
•تسجيل الدورات ،واخلبراء ،واملشاركني متكن من
جمع واستخدام إحصاءات محددة.

األوالسيفس

عمليات التدقيق املنسقة وحوكمة تكنولوجيا املعلومات

بناء على املعلومات التي مت جمعها على أساس املعايير
الفنية ومناذج أفضل املمارسات املعترف بها دولياً في
إطار عمل احلوكمة في أجهزة الرقابة العليا ،يتم حالياً
اإلعداد لعملية تدقيق منسقة لتكنولوجيا املعلومات حول
حوكمة تكنولوجيا املعلومات.
ومنسق عملية التدقيق هذه هي محكمة التدقيق
البرازيلية والتي يشارك فيها اجهزة الرقابة العليا
في كل من بوليفيا ،والبرازيل ،وتشيلي ،وكوستا ريكا،
واالكوادور ،والسلفادور ،وغواتيماال ،وهندوراس،
وباناما ،والبارغواي ،والبيرو.
خالل الفترة من  21إلى  25من يوليو  ،2014عقدت
ورشة عمل تدريبية واجتماع تخطيطي من اجل تبادل

املفاهيم ومناقشة املصفوفات اخلاصة بتنسيق عمليات
التدقيق .باإلضافة إلى ذلك ،كانت ورشة العمل مفيدة
في حتديد أهداف معينة ومقاييس التدقيق وتوجهات
عمليات البحث.
وبعد عمليات التخطيط ،سيتم عقد ورشة عمل موحدة
حول عمليات التدقيق املنسقة واملبنية على حوكمة
تكنولوجيا املعلومات ،والتي من املخطط عقدها خالل
الفترة من  24إلى  26مارس  ،2015في سان خوسيه
– كوستا ريكا.
ويهدف هذا االجتماع إلى جمع النتائج ،حيث سيكون
للمعلومات دور مفيد في معرفة وضع حوكمة تكنولوجيا
املعلومات في الدول التابعة ملنظمة األوالسيفس.
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ندوة األمم املتحدة /االنتوساي

دور أجهزة الرقابة العليا ووسائل تنفيذ التنمية املستدامة
في نهاية الندوة الثالثة والعشرون لألمم املتحدة /االنتوساي
والتي عقدت في فيينا  -النمسا ،خالل الفترة من  2إلى
 5مارس  ،2015ركز املشاركون على الدور الذي ستلعبه
املؤسسات ،واملواطنون ،والبرملان ،واحلكومات ،وأجهزة
الرقابة العليا ،واألمم املتحدة نفسها ،وشركاء التنمية
الرئيسيني في تأكيد التقدم جتاه أهداف التنمية املستدامة
ما بعد عام .2015
واجتمع أكثر من  150موفداً من  70دولة و 6منظمات
دولية ملناقشة احلاجة لضم جميع األطراف في اجلهود
املبذولة لتأكيد حتقيق أهداف ما بعد عام .2015

وخالل الندوة ،جذب دور أجهزة الرقابة العليا االهتمام
األكبر ،حيث شارك رؤساء من  43جهاز رقابة أعلى في
الندوة ،واستمعوا ألكثر من  20عرضاً مرئياً ،وشاركوا في
ثالثة جلسات افتتاح مختلفة حيث متت مناقشة ثالثة
استفسارات رئيسية وهي كالتالي:
•ماهي توقعات جهاز الرقابة األعلى بشأن مواضيع
التنمية املستدامة؟
•ماهي املتطلبات الرئيسية ألجهزة الرقابة العليا
للمشاركة الفعالة في جدول أعمال التنمية ملا بعد عام
2015؟
•ماذا كانت اخلبرات والفرص املتاحة ألجهزة الرقابة
العليا للمشاركة الفعالة في جدول أعمال التنمية ملا بعد
2015؟

ورحب رئيس جهاز الرقابة األعلى في النمسا ،السيد/
هاينز فيتشر ،بالوفود وكان أول من أقر وأكد على أهمية
دور أجهزة الرقابة العليا .كما نوه على الفرصة املتاحة
أمام أجهزة الرقابة العليا للتعاون مع األمم املتحدة ملواجهة
التحديات والفرص املقدمة في جدول أعمال تنمية ملا بعد
عام .2015
وفي العرض املرئي ،أشار األمني العام لالنتوساي ،د.
جوزيف موسر ،إلى التحديات التي تواجه إطار عمل
محاسبة القطاع العام ،وقد أكد على حاجة أجهزة الرقابة
العليا حلقوق مضمونة بالنسبة لتدقيق البيانات املالية أو
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احلسابات العامة وللقيام بعمليات تدقيق االلتزام وتدقيق
األداء .كما ذكر د .جوزيف موسر الوفود املشاركة أيضاً
باعتماد املواطنني بشكل كبير على أجهزة الرقابة العليا من
أجل الشفافية واملسائلة احلكومية.
وصرح السيد وو هونغبو ،األمني العام املساعد للشؤون
االقتصادية واالجتماعية بأن هذه الندوة عكست أهمية
اعداد األمم املتحدة واألنتوساي املسبق للتنمية املستدامة.
ويتطلع جدول أعمال الندوة العاملي من خالل  17هدفا
و169غاية أخرى حلياة أفضل للجميع .كما ذكرنا بأهمية
النزاهة ،فستحتاج أجهزة الرقابة العليا لتخصيص املزيد
من املوارد من أجل عمليات تدقيق األداء بحيث ميكن
تقدمي املشورة على الكفاءة والفعالية واقتصاد تنفيذ
سياسة احلكومة.

وناقشت السيدة كارمن البوينت ،األمني العام املساعد
ملكتب األمم املتحدة لنشاطات الرقابة الداخلية نتائج تقييم
أهداف التنمية األلفية ( .)MDGsوصرحت بوجود عدد
من فجوات القدرة التي لم تتم معاجلتها ،فقد اختلف إطار
عمل الرقابة والتقييم بشكل كبير ،فلم يتم اعداد بنود
للتقييم الدقيق .وقالت بأن تدقيق األداء يعتبر أداة رائعة
لدعم الرقابة والتقييم ألهداف التنمية املستدامة(.)SDGs
والتحدي الكبير احملدد من قبل السيدة البوينت هو
البيانات املعتمدة على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.
واختتمت حديثها بدعوة أجهزة الرقابة العليا للتعاون
مع نظام األمم املتحدة للجهات الرقابية ملشاركة الطرق
ولتحديد التحديات املشتركة جلدول اعمال تنمية ما بعد
.2015
وصرح رئيس مجلس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي
( )ECOSOCالسيد مارتن صادق بأن املجتمع الدولي
سيتطلب معلومات عن أثر الرقابة والتقييم ألهداف التنمية
املستدامة ( ، )SDGsفيجب أن تكون مراجعة تنفيذها
عملية ذات مستوى متعدد على مستوى وطني واقليمي
وعاملي .وميكن ألجهزة الرقابة العليا بصفتها أدوات رقابة
ومراجعة الـتأكد من املسائلة العامة ومن ثم التأكد من
الشروط املسبقة لتنفيذ (.)SDGs

وحتدث السيد زانغ توجن ،كبير مدققي املسائلة في مكتب
التدقيق الوطني الصيني ( )CNAOعن الدور اإليجابي
الذي تلعبه أجهزة الرقابة العليا في تشجيع التنمية
االقتصادية واالجتماعية املستدامة في الصني.
وبعد العروض التقدميية هذه ،استمع الوفود ملمثلني من
جهات أخرى تلعب دورا في التأكد من التنفيذ الناجح
ألهداف التنمية املستدامة.

وطلب السيد أميتاب موكوبادياي ،املدير العام السابق
للجهاز الرقابي الهندي من أجهزة الرقابة العليا أن
تقدر الوضع الضعيف والغير محصن للمواطنني .وطالب
مبؤسسات قوية مثل أجهزة الرقابة العليا ملساعدة املواطنني
في محاسبة احلكومات  .كما ميكن لهذه األجهزة أن
تراقب املشاركات العامة واخلاصة وتعزز املسائلة املرتبطة
بهذه األدوات ،وأن تقوم بعمليات تدقيق األداء لقطاعات
الصحة وتدقيق العملية النظامية وتوجيهات احلكومة وفق
ما هو مطبق في استخدام املوارد الرئيسية مثل األرض،
واملاء ،والوقود األحفوري .مت تذكير الوفود بأن أجهزة
الرقابة العليا لديها مسئولية خاصة في تنبيه املواطنني
عن التمويالت العامة املستدامة طويلة األمد .لذلك كانت
أجهزة الرقابة العليا أمام التحدي ملواكبة توقعات املعايير
الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 12 ISSAI
بشأن قيمة ومنافع أجهزة الرقابة العليا ،محدثني االختالف
في حياة املواطنني.
ركز املشاركون على الدور الذي سيلعبه كل من املواطنني
والبرملانات واحلكومات واألمم املتحدة ( )UNنفسها
وشركاء التنمية الرئيسيون في التأكد من التقدم جتاه
التنمية املستدامة في ما بعد فترة .2015
وذكر السيد مايكل لينهارت ،األمني العام للشؤون
اخلارجية في النمسا الوفود باألركان الثالثة :االقتصادية
واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة ملا بعد جدول
أعمال  .2015وإلكمال هذه التوقعات ،أقترح بأن تكون
أجهزة الرقابة العليا قادرة على تدقيق جميع املجاالت ذات
الصلة باإلدارة العامة الوطنية وأن جتعل نتائجها متوفرة
للعامة بشكل كبير.

وطرح الوفود بعض األمور مثل عدم امتالك جميع
أجهزة الرقابة العليا التفويض املطلوب للقيام مبثل هذه
املهام املهمة .كما يجب على الشركاء العامليني في التنمية

املستدامة األخذ بعني االعتبار كيف ميكن تشجيع استقالل
أجهزة الرقابة العليا  ،وكيف ميكن تطوير قدراتها.
وصرحت السيدة مارغريت سانر ،رئيسة جلنة األمم
املتحدة للخبراء في اإلدارة العامة بأننا يجب أن ال نقلل من
تقدير التغييرات التي سوف تكون مطلوبة فيما بعد جدول
اعمال تنمية  .2015وقالت بان أحد التحديات هي ترجمة
األهداف العاملية إلى وطنية ومحلية والتي يجب أن يتم
تطوير السياسات من أجلها .ستكون هنالك مخاطر حوكمة
مرتبطة بهذه العملية وسيكون املوقف والتصرف القيادي
عنصر جناح رئيسي .وناشدت أجهزة الرقابة العليا لتقييم
عملية الرقابة والتقييم ألهداف التنمية املستدامة ()SDGs
من دون جعل الناس متخوفني من خطر عدم رغبة املوظفني
احلكوميني في جتربة أشياء جديدة.
صرحت السيدة جينيفر ثومبسون من البنك الدولي بأن
أجهزة الرقابة العليا تعتبر عنصرا أساسيا إلدارة املوارد
العامة .وأضافت بانه بسبب وجود أكثر من بليون شخص
يعيشون في فقر شديد ،ال بد من العمل على توسعة
املوارد .وعقب السيد إينار جوريسن من مبادرة األنتوساي
للتنمية على التحديات والفرص ألجهزة الرقابة العليا في
بناء القدرات .ونوه إلى سبعة عناصر هامة ملستقبل مجال
تنمية القدرة كالتالي:
•اإلدراك املتزايد لدور القيمة املضافة ألجهزة الرقابة
العليا ،ودعم األجهزة لتنمية القدرة.
•أهمية دعم االحتياجات و تنمية القدرة املستدامة.
•أهمية قيادة أجهزة الرقابة العليا.

•أهمية املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة  ISSAIsكمنبر لتنمية قدرات أجهزة الرقابة
العليا.
•أهمية إظهار عالقة أجهزة الرقابة العليا وجعلها القدوة
كحال املؤسسات النموذجية.
•الفرص املقدمة من التكنلوجيا اجلديدة.

وفي اليوم الثاني للندوة ،بدأ الوفود في التركيز على
إمكانية مشاركة أجهزة الرقابة العليا بفعالية في جدول
أعمال ما بعد تنمية .2015

وصرح جهاز الرقابة األعلى املكسيكي بانه ميكن ملساهمات
أجهزة الرقابة العليا في التنمية املستدامة أن تركز على
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متت مناقشة ثالثة استفسارات كالتالي:
•ماهي توقعات اجلهاز الرقابي األعلى بشأن مواضيع التنمية املستدامة؟
•ماهي املتطلبات ألجهزة الرقابة العليا للمشاركة الفعالة في جدول أعمال التنمية ملا بعد 2015؟
•ماذا كانت اخلبرات والفرص ألجهزة الرقابة العليا للمشاركة الفعالة في جدول أعمال التنمية ملا بعد 2015؟
عمليات تدقيق السياسة .على سبيل املثال ،حتتاج أجهزة
الرقابة العليا تطبيق طرق دقيقة لتقييم نتائج السياسات
العامة ،والقيام باملزيد من عمليات التدقيق املبنية على
النتائج .وميكن ألجهزة الرقابة العليا أن تكون الصوت
الضروري للمنطق املوضوعي والواضح للحصول على
السياسات العامة ،ولكن من املهم أن تأخذ احلكومات
توصيات األجهزة العليا للرقابة بعني االعتبار و التي
بدورها حتدد التحديات ومخاطر التنمية املستدامة.
وحتدث جهاز الرقابة األعلى جلنوب أفريقيا عن احلاجة
لتواجد القدرة على كل من املستوى املؤسسي والتنظيمي
وعلى مستوى التدقيق الفردي املهني .وعرضت تطبيقات
التدقيق التقليدية األساس لدور القيمة املضافة ألجهزة
الرقابة العليا ،ولكنها حتتاج أيضا ألن تكون مستجيبة
للبيئة املتغيرة.
وحتدث جهاز الرقابة األعلى البرازيلي عن حقيقة حل
الدين العام يظل العنصر الرئيسي الذي يحدد االستدامة
املالية العامة .كما تعتبر كل من الشفافية واالعتمادية
عناصر أساسية لالستدامة املالية ،وإدارة الدين العام،
وأداء إدارة امليزانية ،وأداء استعادة االئتمان.

ودعا جهاز الرقابة األعلى اإلماراتي إلطار عمل إلعداد
التقارير املالية املقبولة لالستدامة املالية .وطلب اجلهاز
من أصحاب املصلحة إدراك أن أجهزة الرقابة العليا تعمل
ضمن عوائق املوارد .يجب أن تكافح أجهزة الرقابة العليا
من اجل وضع أطر عمل إلعداد التقارير املالية املقبولة
باإلضافة ألطر محتوى احملاسبة وقسم موظفي التدقيق.

وصرح جهاز الرقابة األعلى النمساوي بأن احلسابات
العامة تعتبر أداة رئيسية تخبر املواطنني بالوضع املالي
للدولة .لذلك يعتبر تطوير أنظمة احملاسبة أمرا رئيسيا
لتقدمي معلومات موثوقة مثل بيان التدفق املالي ،وامليزانية
العمومية ،وبيان التشغيل طاملا أن تقدميها في احملاسبة
االستحقاقية النمساوية قد عزز كثيرا من قيمة البيانات
املالية .وميكن ألجهزة الرقابة العليا أن تساهم وتدعم
عمليات إصالح احملاسبة احلكومية.
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وقدم اجلهاز الرقابي األعلى جلهورية غانا عرضا تقدمييا
على خبراتهم التدقيقية املتعلقة بأهداف التنمية كما يلي:
•عمليات تدقيق بنود املاء للمجتمعات الريفية ،وعمليات
التدقيق الناجت عنها تدخل البنك الدولي للمساعدة في
اكمال املشاريع التي توقفت.
• حماية النظام البيئي – رفع هذا التدقيق من تدخل
البرملان.
•مشاريع الغذاء املتزايدة ،والتي ساعدت شركاء التنمية
ومتخذي القرار في عمل قرارات بصورة أفضل.
•تأثير عمليات التنجيم على املجتمعات املدنية.
• البنية التحتية الفيزيائية.

وتشير هذه األمثلة التي شارك بها اجلهاز الرقابي األعلى
من غانا إلى مساهمات قيمة ومهمة يجب على أجهزة
الرقابة العليا أن تقدمها جلدول أعمال تنمية ما بعد .2015

وحتدث اجلهاز الرقابي األعلى للمملكة املتحدة عن املدى
الذي ميكن لعمليات رقابة األداء في أجهزة الرقابة العليا
أن تدعم التنمية االقتصادية والنمو .وميكن ملثل عمليات
تدقيق األداء هذه أن تركز على تنوع استفسارات السياسة
العامة ،مثل تنمية البنية التحتية الوطنية ،ورفع مستوى
مهارات السكان ،وتنمية نظم متوازنة وفعالة.
وبتلخيص أحداث الثالثة أيام السابقة الذكر ،الحظ كل من
الرئيس الفني للندوة السيد كيمي ماكاوتو ،واملدقق العام
جلنوب أفريقيا بان التوقعات للدور الذي ستلعبه أجهزة
الرقابة العليا في جدول اعمال تنمية ما بعد  2015منوعة
وتتفاوت عبر العالم .وعلى الرغم من كون كل ما سبق
ذكره فرص جيدة محتملة ألجهزة الرقابة العليا لتصبح
أكثر اتصاال ،فإنه لن يكون من السهل على أجهزة الرقابة
العليا واألنتوساي إكمال جميع هذه التوقعات .فبينما تدرك
أجهزة الرقابة العليا أهمية الرقابة والتقييم ألهداف التنمية
املستدامة (  ،)SDGsإال أنه يجب علينا احلرص بعدم
استهالك املوارد احملدودة املتوفرة ألجهزة الرقابة العليا.

قرار األمم املتحدة رقم A 69/228

يدعو القرار اجلديد للجمعية العمومية لألمم املتحدة إلى تعزيز قوة أجهزة الرقابة العليا من خالل جدول أعمال
التنمية ملا بعد عام .2015

بقلم روبرت ساتلر
مدير األمانة العامة لالنتوساي
خطى مجتمع االنتوساي خطوة كبير نحو تعزيز أجهزة
الرقابة العليا في جميع أنحاء العالم :فقد أسفرت اجلهود
املبذولة خالل السنوات األخيرة في ترسيخ الدور الهام
ألجهزة الرقابة العليا في أهداف التنمية املستدامة ملا
بعد عام  2015إلى تبني قرار اجلمعية العمومية لألمم
املتحدة.
مع صدور القرار رقم  228/A69في  19ديسمبر ،2014
أدركت اجلمعية العمومية أهمية تعزيز دور أجهزة الرقابة
العليا في جميع أنحاء العالم .فلن تتمكن هذه األجهزة من
إجناز مهامها مبوضوعية وفعالية إال في حال استقاللها
عن اجلهة اخلاضعة للتدقيق وأن تكون محمية ضد أي
تأثير خارجي وفق ما تنص عليه الوثيقة.
كما ركز القرار أيضاً على أهمية دور أجهزة الرقابة العليا
في تعزيز الكفاءة ،واملساءلة ،والفعالية ،والشفافية في
اإلدارة العامة لتحقيق أهداف وأولويات التنمية الوطنية
باإلضافة ألهداف التنمية املتفق عليها دوليا.

ويأخذ القرار بعني االعتبار إعالن ليما واملكسيك
ويشجع الدول األعضاء على تطبيق املبادئ املنصوص
عليها في هذين اإلعالنني بطريقة تتناسب مع هياكلها
املؤسسية الوطنية .عالوة على ذلك ،تشجع األمم املتحدة
الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة
على مواصلة التعاون وتكثيفه مبا في ذلك التعاون مع
االنتوساي في بناء القدرات.
إن الهدف من ذلك التعاون هو تعزيز احلكم الرشيد
في جميع املستويات عن طريق تأكيد الكفاءة ،واملساءلة
والفعالية والشفافية من خالل تعزيز أجهزة الرقابة العليا
وحتسني النظم احملاسبية العامة.
وأخيراً ،يشجع هذا القرار جميع الدول األعضاء على
األخذ بعني االعتبار االستقاللية وبناء القدرات اخلاصة

يؤكد القرار اجلديد
للجمعية العمومية
لألمم املتحدة على

بها بطريقة تتناسب مع هياكلها املؤسسية الوطنية .كما
أن أجهزة الرقابة العليا مطالبة بتحسني النظم احملاسبية
العامة وفقا خلطط التنمية الوطنية في سياق جدول
أعمال التنمية ملا بعد عام  ،2015ويعتبر استمرار التعاون
الدولي لدعم الدول النامية عنصراً هاماً .يجب أن
يشمل هذا التعاون بناء القدرات ،وتبادل املعرفة وأفضل
املمارسات في مجال احملاسبة العامة والتدقيق.

أهمية دور أجهزة
الرقابة العليا في
تشجيع الكفاءة
واملساءلة والفعالية
والشفافية في اإلدارة
العامة.

وبتضافر جهود أعضاءها ،متكنت االنتوساي حتى اآلن
من حتقيق نتائج هامة أخرى في عام  :2014فقد
ساهمت بنشاط وبنجاح في سلسلة من الوثائق والقرارات
الصادرة عن األمم املتحدة التي تنادي بتعزيز أجهزة
الرقابة العليا .وألقى املجلس االقتصادي واالجتماعي
في األمم املتحدة( )ECOSOCالضوء على أهمية
احلكم الرشيد ،وسيادة القانون ،والشفافية ،واملساءلة
على جميع املستويات.

كما أقر املجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم
املتحدة الدور احليوي ألجهزة الرقابة العليا وبناء
القدرات من اجل حماية املساءلة احلكومية فيما يتعلق
باستخدام األموال العامة وأدائها في حتقيق أهداف
التنمية ،ودعا الدول األعضاء على األخذ بعني االعتبار
أهمية استقاللية أجهزة الرقابة العليا في سياق جدول
أعمال التنمية ما بعد عام .2015
وكخطوة هامة أخرى ،حتتوي مسودة أهداف التنمية
املستدامة( )SDGsعلى عنصرين مرتبطني بأهداف بناء
قدرات أجهزة الرقابة العليا ،أحدهما هو تنمية منظمات
فعالة وجديرة بالثقة وشفافة على جميع املستويات .أما
الهدف الثاني فهو تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ عمليات
بناء القدرات بفعالية في الدول النامية.

اآلن ،جميع أجهزة الرقابة العليا مدعوة لتكثيف جهودها
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من داخل االنتوساي

??????

لتشجيع احلكومات على زيادة استقاللية أجهزة الرقابة
العليا وقدراتها باإلضافة إلى تنمية النظم احملاسبية
العامة عن طريق دمج هذه العناصر في جدول أعمال
التنمية ملا بعد عام 2015
وأخيراً ،أشار األمني العام لألمم املتحدة إلى احلاجة إلى
تعزيز أجهزة الرقابة العليا باعتبارها آليات مراقبة وطنية
وذلك في التقرير التجميعي جلدول أعمال التنمية ملا بعد
عام .2015
ويعتبر جميع ما سبق ذكره ،إلى جانب قرار األمم املتحدة
الذي مت اعتماده مؤخراً هو النتيجة الناجحة للجهود
املشتركة لكامل مجتمع االنتوساي في السنوات األخيرة
لتعزيز التدقيق احلكومي في جميع أنحاء العالم.

في عام  ،2015ستستمر عمليات اإلعداد املكثفة جلدول
أعمال التنمية ملا بعد عام  2015واملقرر لها أن تنتهي
في نهاية عام  .2015إن اجلهود املشتركة لتحقيق هدف
ترسيخ االستقاللية وبناء القدرات في أجهزة الرقابة
العليا باإلضافة إلى تنمية النظم احملاسبية العامة جلدول
أعمال التنمية ملا بعد عام  2015من األمور الضرورية.

من األمور األساسية هي املعلومات املوجهة واملخصصة
حول هذا القرار .لذلك ،أبلغت األمانة العامة لالنتوساي
جميع األعضاء عن محتوى القرار بعد أيام قليلة من
اعتماده .كما دعا القرار ألن يقوم كل جهاز رقابة أعلى
بإبالغ اجلهات الوطنية والعاملية املعنية بذلك ونشر
الوثيقة في إطار عمل مهام االنتوساي املختلفة.
اغتنمت األمانة العامة لالنتوساي الفرصة املقدمة حول
هذا القرار بشكل خاص في الندوة الثالثة والعشرين
التي جمعت األمم املتحدة واالنتوساي والتي عقدت
خالل الفترة من  4-2مارس  2015ملناقشة التوقعات
واملتطلبات في أجهزة الرقابة العليا باإلضافة الحتماالت
مشاركة أجهزة الرقابة العليا في جدول أعمال التنمية ملا
بعد عام  .2015وسيتم ذكر نتائج وتوصيات هذه الندوة
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التي اتسمت بكثافة احلضور (أكثر من  150مشارك
ميثلون أكثر من  70جهاز رقابي أعلى) ،في املناقشات
املقبلة جلدول أعمال التنمية ملا بعد عام  2015على
مستوى األمم املتحدة (مالحظة احملرر :للحصول على
املزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على املقالة املتعلقة
بالندوة في هذه الصحيفة).

عالوة على ذلك ،بدأت محكمة التدقيق في النمسا في
مشروع مراجعة النظراء لتعزيز استقاللية أجهزة الرقابة
العليا في أقاليم االنتوساي بالتعاون مع مؤسسة التعاون
اإلمنائي النمساوي ( .)ADCوالهدف من مشروع مراجعة
النظراء هو هدف مزدوج ،حيث أنه من ناحية يحدد
املشاكل املتعلقة باملبادئ الثمانية لالستقاللية كما وردت
في اعالن املكسيك ألجهزة الرقابة العليا والتي خضعت
للمراجعة على املستوى الوطني .ويجب أن يتم استخدام
تقرير وضع استقاللية اجلهاز الذي خضع للمراجعة
كأداة لتعزيز مبادئ استقاللية اجلهاز وكذلك كأداة فعالة
للتقرب من البرملان واالعالم .من الناحية األخرى ،يساعد
الهدف املذكور مجتمع االنتوساي كافة في حتديد املزيد
من التدابير الالزمة لتحسني االستقاللية على أساس
نتائج مراجعات النظراء .وبالقيام بذلك ،سوف يساهم
مشروع مراجعة النظراء أيضاً في تنفيذ القرار اجلديد
لألمم املتحدة  228/A69اخلاص باجلمعية العمومية.

وال يعتبر تنفيذ القرار اجلديد على إنه ذو صلة فقط،
حيث أنه يأخذ بعني االعتبار أهمية االنتوساي في جدول
اعمال التنمية ملا بعد عام  ،2015كما إنه يصنع أداة
مهمة سوف تساهم في تطوير شروط إطار عمل التنمية
املستدامة بطريقة دائمة.
ومع صدور قرار  228/A69إحلاقاً للقرار 209/66/A

لسنة  ،2011وبفضل التزام أعضاء االنتوساي ،جنح
مجتمع أجهزة الرقابة العليا مرة أخرى في التأثير
اإليجابي في بداية مناقشات جدول اعمال التنمية ملا

بعد عام  .2015ومع هذه التطورات ،تكون االنتوساي
قد خطت خطوة مهمة نحو إكمال أهداف املبادرة وهي:
تعزيز االستقاللية ،وبناء قدرات أجهزة الرقابة العليا،
وتنمية النظم احملاسبية العامة ،وبالتالي تعزيز التدقيق
العاملي في جميع أنحاء العالم.
يقدم هذا القرار فرصة ممتازة ألجهزة الرقابة العليا
للمشاركة في االجتماعات الوطنية واإلقليمية واملؤمترات
حيث ستعقد مناقشات حول أهداف التنمية.

جميع أعضاء منظمة االنتوساي مدعوون اآلن ملضاعفة
جهودههم لتشجيع احلكومات على منح أجهزة الرقابة
العليا املزيد من االستقاللية ،وتنمية قدراتها باإلضافة
إلى حتسني النظم احملاسبية العامة عن طريق دمج هذه
العناصر في جدول أعمال التنمية ملا بعد عام ،2015
والسعي في املشاركة في مراقبة تنفيذ األهداف على
املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي.

قيمة ومنافع أجهزة الرقابة العليا:
املكسيك
االبتكار من أجل التواصل األفضل لعملنا.

تعليق احملرر“ :قيمة ومنافع أجهزة الرقابة العليا هو
عمود” جديد سيتم نشره في األعداد القادمة من
الصحيفة .في حالة رغبتكم في تقدمي أخبار أجهزة
الرقابة العليا التي تسعى لعرض صلتها وأهميتها ،الرجاء
االتصال على العنوان التالي:
.INTOSAIJournal@gao.gov

في جهاز الرقابة األعلى املكسيكي ( ،)ASFندرك أن
القيمة األساسية لعمليات التدقيق هي املعلومات التي ترد
في نتائج هذه العمليات .لذلك ،ومبناسبة تقدمي تقريرنا
األخير للكونغرس في  2013حول احلسابات العامة
والذي يضم أكثر من  1400تقرير فردي ،قام اجلهاز
املكسيكي وألول مرة بإصدار تقرير عام يشمل ما يلي:
-1رؤية طويلة األجل حول أهمية عملنا في فهم احلكومة
بينما نبحث عن أصول املشاكل

 -2رسالة مباشرة وواضحة وبسيطة.

وبناء على عمليات التدقيق التي قام بها اجلهاز ،يحدد
التقرير العام احلاالت التي تؤدي إلى ظهور نقاط الضعف
في ثالثة عشر مجاالً مختلفاً تتعلق بعمل اجلهات
احلكومية .ويهدف هذا النوع من التحليل إلى تعزيز ثقافة
جديدة في احلوكمة العامة التي تركز على القضايا ذات
األولوية حسب تأثيرها على مجمل القطاع احلكومي،
األمر الذي يؤدي إلى التوصل إلى حلول ملموسة للمشاكل
األساسية املشتركة املستمرة.
يهدف التقرير العام أيضاً إلى تقدمي معلومات ذات صلة
وملموسة للمواطنني ،مما ميكنهم من فهم قيمة ومنافع
عملنا .ومن هذا املنطلق جتدر اإلشارة إلى أن التقرير
يشمل أيضاً وألول مرة على قسم يختص باملنافع املالية
وغير املالية للتدقيق األعلى.

يعتبر هذا التقرير العام (املتوفر باللغة االسبانية على املوقع )www.asf.gob.mx:وسيلة
أخرى جلهاز الرقابة األعلى املكسيكي للتواصل األفضل حول أهمية عمل اجلهاز وعالقته بالنظام
الدميوقراطي).
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مستجدات مبادرة األنتوساي للتنمية IDI

تبقيك مستجدات
مبادرة األنتوساي

للتنمية مطلعا ً على

تطورات العمل وبرامج

مبادرة األنتوساي

للتنمية.

ملعرفة املزيد عن IDI

ومواكبة كل التطورات
ما بني إصدارات

املجلة قم بزيارة املوقع

اجتماع مجلس مبادرة األنتوساي للتنمية
في اوسلو
اجتمع مجلس األنتوساي للتنمية في أوسلو في الفترة
من  13 – 12مارس  .2015ورحب املجلس بالسيدة
مارغريت ابيرغ  -املدقق العام للسويد  -باعتبارها
أحد األعضاء اجلدد في املجلس والتي أتت كسلف للسيد
جام الندهل .ومتت املوافقة كذلك على تقرير األداء و
تقرير املساءلة ملبادرة األنتوساي للتنمية  IDIلعام ،2014
باإلضافة إلى القوائم املالية لعام 2014

و التقرير السنوي ملجلس الـ  IDIلعام  .2014وتقرير
اإللكتروني :
 . www.idi.comاألداء واملساءلة القائم على النتائج والذي مت اعداده وفقا
لعمليات مبادرة األنتوساي للتنمية مقابل اخلطة التشغيلية
للـ  IDIلعام  2015 – 2014واخلطة االستراتيجية للـ IDI
لعام  .2018 – 2014تتوفر الوثائق على املوقع الرسمي
ملبادرة األنتوساي للتنمية  .www.idi.noو من جانب
آخر ،تطرقت املواضيع االستراتيجية األخرى التي
متت مناقشتها إلى عملية مراجعة احلوكمة في مبادرة
األنتوساي للتنمية ،إلى جانب الدعم الثنائي للمبادرة،
و اصدار شهادات مدققي العموم من ضمن اطر عمل
األنتوساي و اخلطة االستراتيجية لألنتوساي.

أقاليم األنتوساي تعمل على حتديد أولويات
عمليات بناء القدرات و ذلك في ورشة
عمل التخطيط وحتديد األولويات ملبادرة
األنتوساي للتنمية IDI
عقدت ورشة العمل في الفتره من  3 – 1ديسمبر ،2014
في أوسلو ،وحضر الورشة ممثلني من كافة أقاليم
األنتوساي و الذين بدورهم ناقشوا متطلبات عمليات
بناء القدرات في أقاليمهم وذلك في الفترة املتبقية من
اخلطة االستراتيجية ملبادرة األنتوساي للتنمية 2014
 .2018وقد مت تلقي مواد قيمة من ممثلي أقاليم46
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األنتوساي وذلك في أثناء صياغة البرامج املقبلة .وتقوم
ورشة العمل على املعلومات املقدمة من قبل أجهزة
الرقابة العليا وذلك من خالل الدراسة االستطالعية
العاملية لعام  2014والتي من خاللها مت حتديد مجاالت
املناقشة املطروحة في اجتماع مجلس مبادرة األنتوساي
للتنمية املذكور أعاله .حيث متت مناقشة األلويات
العاملية باإلضافة إلى أولويات األقاليم املعنية ووضعها
في صيغتها النهائية وذلك أثناء ورشة العمل .و بناءا
على املناقشات سيتم البدء في البرامج املتعلقة بتعزيز
دور أجهزة الرقابة العليا في مواجهة الفساد واالحتيال،
باإلضافة إلى تعزيز عالقات أصحاب املصلحة مع أجهزة
الرقابة العليا و ذلك من خالل مبادرة األنتوساي للتنمية
في عام  .2015وستستمر برامج دعم عمليات تطبيق
املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ( ISSAIمبا في
ذلك عمليات اصدار الشهادات) وتشجيع قدرات التعليم
اإللكتروني .وتخطط مبادرة األنتوساي للتنمية في عام
 2015التخاذ اخلطوات األولية لتخطيط و تصميم
برامج دعم تطوير القدرات املؤسسية في أجهزة الرقابة
العليا ،باإلضافة إلى دعم استراتيجيات األجهزة و أدائها
و البرامج املتعلقة بإعداد التقارير وبرنامج القادة الشباب
ألجهزة الرقابة العليا .SAI

حتديث قاعدة بيانات عمليات تطوير
القدرات في أجهزة الرقابة العليا  SAIكل
سنتني
في االجتماع الـ  7للجنة التوجيهية ملانحي منظمة
األنتوساي والذي عقد في  2014في باريس ،أكدت اللجنة
التوجيهية على أهمية حتديث املعلومات في كافة قواعد
بيانات عمليات بناء القدرات في أجهزة الرقابة العليا
وذلك على http://www.saidevelopment.
 org/default.aspxبإعتباره أداه فعالة مستخدمة
لتنسيق ومتابعة مبادرات بناء القدرات في أجهزة

الرقابة العليا .وكنتيجة لذلك ،وافقت األمانة العامة مبادرة تطبيق املعايير الدولية ألجهزة
ملانحي منظمة األنتوساي على إجراء منتظم لتحديث الرقابة العليا (برنامج ) 3i
قاعده البيانات .وسيعمل هذا االمر على تذكير أعضاء
األنتوساي وتشجيعهم على ادخال املعلومات ذات الصلة
بغرض العمل على مشروع حتديث املعلومات.

وستعمل األمانة العامة في مستهل  2015على التقدم
بطلب لتحديث قواعد البيانات بواقع مرتني في السنة و
ذلك في شهر مارس و أكتوبر .و قد مت ارسال هذا الطلب
إلى املستخدمني املسجلني في شهر مارس  .2015و من
ناحية أخرى ستعمل األمانة العامة على التحكم في مدى
جودة املعلومات املتلقاه وذلك بغرض ضمان االنتهاء من
التحديثات قبل فصل الصيف .وسيتم ارسال الطلب الثاني
بعد اجتماع اللجنة التوجيهية السنوي والذي يعقد عاده
في شهر سبتمبر او أكتوبر ،وذلك كتذكير للمستخدمني
املسجلني وجهات االتصال الرئيسية من كافة املنظمات
التابعة ملبادرات تعاون مانحي األنتوساي .وستتبع عمليات
استالم التحديثات عمليات لرقابة اجلودة.

وتأمل األمانة العامة ان تسهم إجراءات التحديث في
وجود معلومات أكثر حتديثا و صحة على قاعدة البيانات.
وقد بدأت فترة التشاور الرسمية للنسخة التمهيدية ألطر
قياس األداء ألجهزة الرقابة العليا  SAI PMFوالتي مت
اطالقها في شهر ديسمبر  .2014ومت التقدم بطلب
لكافة أجهزة الرقابة العليا وغيرهم من أصحاب املصلحة
إلرسال تعليقاتهم بشأن أطر قياس األداء ألجهزة الرقابة
العليا وذلك مبوعد أقصاه  31من مارس  .2015وعليه
سيتم جتميع التعليقات و نشرها ،كما سيتم الرد على
التعليقات من قبل فريق العمل الرسمي .وقد مت استخدام
املجتمع االفتراضي ملنتدى النقاش التابع ألطر قياس
األداء ألجهزة الرقابة العليا لتقدمي التعليقات وذلك
خالل فترة التشاور .وتعتبر التعليقات التي مت تقدميها
بالطريقة املذكورة متاحة لكافة أعضاء مجتمع اطر قياس
األداء ألجهزة الرقابة العليا .وميكن الوصول إلى البوابة
االجتماعية ألطر قياس األداء ألجهزة الرقابة العليا من
خالل املوقع اإللكتروني:
http://www.idimoodle.org/
virtualcampus/course/category.
php?id=9.

ورشة عمل ادارة برنامج الـ  3iاملشتركة ما بني IDI

واملنظمة األفريقية ألجهزة الرقابة العليا للدول الناطقة
باللغة الفرنسية  IDI – CREFIAFفي الكاميرون

عقدت ورشة العمل هذه في الفترة ما بني 11 – 9

ديسمبر 2014 ،في الكاميرون .و عملت أجهزة الرقابة
العليا من خالل الورشة على مناقشة مجموعة من
املواضيع املتعلقة باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا
 ،ISSAIباإلضافة إلى املخرجات و األفكار ذات الصلة
بتطبيق املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا.

وتهدف ورشة العمل إلى حتسني مدى الوعي باملعايير
الدولية ألجهزة الرقابة العليا وذلك على مستوى اإلدارة
العليا ألجهزة الرقابة العليا .باإلضافة إلى توفير قاعدة
لتبادل اخلبرات ذات الصلة بتطبيق املعايير الدولية
ألجهزة الرقابة العليا ،وتوفير ما يلزم ملناقشات االعتبارات
االستراتيجية اخلاصة بتطبيق املعايير الدولية مبا في
ذلك املخاطر والتحديات .و قدمت الورشة أدوات تقييم
االلتزام باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا (،)iCATs
إلى جانب مناقشة كتيبات تطبيق املعايير الدولية ألجهزة
الرقابة العليا بشكل موجز ،و مناقشة و تقدمي التعليقات
للبدء في عمليات تطبيق املعايير الدولية باستخدام
مخرجات برنامج .3i

عقدت ورشة العمل املنظمة من قبل مبادرة األنتوساي
للتنمية واملنظمة األفريقية ألجهزة الرقابة العليا للدول
الناطقة باللغة الفرنسية  IDI – CREFIAFوالتي متت
استضافتها من قبل جهاز الرقابة األعلى في الكاميرون.
وحضر ورشة العمل  38من كبار املدراء التابعني لـ 18
جهاز أعلى للرقابة مبا في ذلك رؤساء األجهزة .وقامت
كافة أجهزة الرقابة العليا املشاركة بالتوقيع على بيان
االلتزام باستخدام أدوات تقييم االلتزام باملعايير الدولية
ألجهزة الرقابة العليا ( )iCATsباإلضافة إلى صياغة
إستراتيجيات تطبيق املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا.
و قد مت تقدمي ورشة العمل من قبل خبراء تابعني لـ – IDI
 .CREFIAFومع انعقاد ورشة العمل هذه في أقاليم الـ
 CREFIAFمت اطالق برنامج  3iفي كافة أقاليم األنتوساي.
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اجراء مراجعة ورشة عمل أدوات تقييم االلتزام باملعايير برنامج دعم مبادرة األنتوساي للتنمية وجلنة
الدولية ألجهزة الرقابة العليا ()iCATs
بناء القدرات

مت تنظيم ورشة عمل مراجعة من قبل مبادرة األنتوساي
للتنمية للمشاركني من أجهزة الرقابة العليا التابعة ألقاليم
األنتوساي .وتهدف ورشة العمل هذه بشكل رئيسي إلى
دعم أجهزة الرقابة العليا وذلك لتقدمي أدوات تقييم
االلتزام باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ()iCATs
واستخدامها في عمليات مراجعة اخلبراء باإلضافة إلى
تقدمي حتديثات على املستوى الثالث اجلديد من املعايير
الدولية ألجهزة الرقابة العليا واآلثار املترتبة على عمليات
تطبيق املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا.
نظمت املنظمة اآلسيوية ألجهزة الرقابة العليا
(األسوساي) ورشة عمل ملراجعة أدوات تقييم االلتزام
باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ( )iCATsوالتي
عقدت في البنغالديش من  8إلى  12ديسمبر.2014 ،
وشارك في ورشة العمل  33مشارك من  13جهاز أعلى
للرقابة.

نظمت املنظمة الكاريبية ألجهزة الرقابة العليا
( )CAROSAIورشة عمل ملراجعة أدوات تقييم االلتزام
باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ( )iCATsو ذلك في
تايلند و توباغو من  17إلى  21نوفمبر  ،2014وشارك
في ورشة العمل  22مشارك من  9أجهزة رقابة عليا.

ومن جانب آخر نظمت منظمة احمليط الهادي ألجهزة
الرقابة العليا (الباساي  )PASAIورشة عمل ملراجعة
أدوات تقييم االلتزام باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة
العليا ( )iCATsوالتي عقدت في فيجي من  24إلى ،28
 2014والتي شارك فيها  21مشارك من  9أجهزة رقابة
عليا.

تسهيل اجتماع اعتماد برنامج  3iاملشترك بني مبادرة
األنتوساي للتنمية و االوالسيف واملنعقد في OLACEFS
عقد االجتماع في الفترة من  3إلى  10من ديسمبر 2014

و ذلك في األورغواي ،و الذي بدوره عمل على إعاده
تصميم محتويات البرنامج التدريبي اخلاص بتسهيل
ورشة العمل السابقة التي مت تقدميها باللغة اإلجنليزية.
وشارك في االجتماع خبراء من أجهزة الرقابة العليا لكل
من االرجنتني والبرازيل واملكسيك و االورغواي.
48
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إجتماع مراجعة التدقيق لعمليات التدقيق املشترك
لإليرادات املنعقد في الكاروساي
عقد االجتماع في غرينادا في الفترة من  3إلى  7من
نوفمبر  .2014وقد إكتملت كافة األنشطة املعنية بتنمية
القدرات لكافة أجهزة الرقابة العليا الـ  12( 6مشاركا)
املشاركة في البرنامج وبنجاح ،األمر الذي حتقق من
خالل التوجيه املقدم من قبل اخلبراء والتدريب اخلاص
بتخطيط عمليات تدقيق اإليرادات .وقد إكتملت عمليات
التدقيق التجريبية التي متت من قبل  6أجهزة رقابة عليا
وتقارير مسودة التدقيق التي متت مراجعتها وتعديلها من
قبل اخلبراء.
اجتماع ملراجعة إستراتيجيات إدارة املوارد البشرية
 HRMوتعديل الدليل اإلقليمي املعد حول HRM
وفقا ملا جاء في ورشة عمل إدارة املوارد البشرية HRM

والتي عقدت في ديسمبر  ،2013فقد مت االنتهاء من
كافة األنشطة اخلاصة بتنمية القدرات ملا يبلغ عدده 14
جهازا أعلى للرقابة ( 28مشارك) وذلك في عام .2014
وإختصت هذه األنشطة بنشر وتطبيق دليل إدارة املوارد
البشرية – للجنة بناء القدرات  .CBCوقد عملت الفرق
التي بلغ عددها  13فريقا على تقييم االحتياجات اخلاصة
بتطوير إستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في أجهزتهم
الرقابية .ومت كذلك مراجعة مسودات اإلستراتيجيات من
قبل النظراء واخلبراء وذلك في إجتماع خاص ملناقشة
إستراتيجيات إدارة املوارد البشرية والذي عقد في
السنغال في الفترة من  4إلى  14نوفمبر  .2014وال
تزال عمليات التخصيص حتت التطوير ومن املتوقع أن
تكون جاهزة مع حلول يناير  2015وقابلة لالستخدام من
قبل أجهزة الرقابة العليا التابعة لإلقليم.
إجتماع ملراجعة عمليات التدقيق ملنفذي عمليات التدقيق
املشتركة في املنظمة األفريقية ألجهزة الرقابة العليا
للدول الناطقة باإلجنليزية AFROSAI – E
عقد اإلجتماع في جنوب أفريقيا وذلك في الفترة من
 24إلى  28نوفمبر  .2014وشارك في هذا االجتماع

 6أجهزة عليا للرقابة ( 12مشاركا) ،وتخلل االجتماع
عمليات مراجعة وتعديل ملسودة تقارير التدقيق املعدة من
قبل خبراء تابعني ألجهزة الرقابة العليا املشاركة.

وقد عملت فرق التدقيق املشاركة على اإلنتهاء من
مصفوفات تصميم عمليات التدقيق والتي متت مراجعتها
كذلك من قبل النظراء و اخلبراء.

برنامج لتنمية القدرات خاص بتدقيق
تكنولوجيا املعلومات

دعم مبادرة األنتوساي للتنمية  IDIلعمليات
تطوير وتنفيذ اخلطط اإلقليمية

تلى برنامج التعليم اإللكتروني املنعقد في وقت سابق من
هذا العام إجتماع لتخطيط عمليات تدقيق تكنولوجيا
املعلومات .وقد حضر اإلجتماع  19جهازا أعلى للرقابة
تابعة ألقاليم األنتوساي وذلك في الفترة من  8إلى 23
ديسمبر  2014في وارسلوا ،بولندا  .عملت فرق التدقيق
على وضع مسودة لتخطيط عمليات تدقيق تكنولوجيا
املعلومات وذلك حتت اشراف و توجيه و دعم خبراء
من مجموعة العمل املعنية بتدقيق تكنولوجيا املعلومات
 .WGITAومن املتوقع أن تعمل أجهزة الرقابة العليا على
إجراء عمليات تدقيق وفقا للخطط املعدة وذلك لالجتماع
مجددا و مناقشة مسودة تقارير التدقيق املعدة.

إنضمت مبادرة األنتوساي للتنمية  IDIلفريق عمل
التخطيط االستراتيجي التابع ملنظمة األنتوساي بصفتها
مراقب لتقدمي التوجيهات الفنية والدعم املهني وذلك
فيما يتعلق بعمليات التطوير للخطة االستراتيجية لعام
 .2021 – 2016وكجزء من هذا الدعم املقدم من قبل
مبادرة األنتوساي للتنمية و بالتعاون مع األسوساي ،عملت
املبادرة على تنظيم و تسهيل إجتماع خاص ألعضاء فرق
العمل في جنوب أفريقيا وذلك في الفترة من  17إلى
 19نوفمبر  .2014ونتج عن هذا االجتماع مراجعة
مسودة التدقيق التي تضمنت نقلة نوعية إستراتيجية
من عمليات التدريب ومزجها ببرامج تنمية القدرات .ومت
تقدمي مؤشرات األداء و خطة املوارد للمرة األولى ضمن
وثائق التخطيط االستراتيجي .وعملت مبادرة األنتوساي
للتنمية كذلك على تقدمي الدعم اخلاص بعمليات تصميم
وثيقة التخطيط وذلك لتقدميها في إجتماع األسوساي.
ومتت املوافقة على مسودة التخطيط وذلك في اجتماع
األسوساي الـ  13الذي عقد في كوالملبور في  10فبراير
.2015

أطر عمل عمليات تدقيق اإلقراض واإلقتراض
إجتماع تخطيط التدقيق املنعقد ألجهزة الرقابة العليا
الناطقة باللغة اإلجنليزية
عقد االجتماع في الصني وذلك في الفترة من  24إلى
 28نوفمبر  .2014و شارك في هذا االجتماع  16جهازا
أعلى للرقابة تابعة للمنظمة اآلسيوية ألجهزة الرقابة
العليا  ASOSAIواملنظمة األفريقية ألجهزة الرقابة العليا
للدول الناطقة باللغة اإلجنليزية  AFROSAI-Eواملنظمة
االوربية ألجهزة الرقابة العليا  .EUROSAIوعمل
اخلبراء على مراجعة الدراسات املبدئية لعمليات التدقيق
التجريبية .وقام اخلبراء و النظراء أيضا مبراجعة مسودة
خطط التدقيق اخلاصة بعمليات التدقيق التجريبية
املختارة.
اجتماع تخطيط التدقيق املنعقد ألجهزة الرقابة العليا
الناطقة باللغة االسبانية
شاركت  8أجهزة رقابية عليا من االوالسيف في االجتماع
املنعقد في الباراغواي  .ومن ناحية أخرى عمل اخلبراء
على مراجعة الدراسات املبدئية لعمليات التدقيق
التجريبية وذلك في الفترة من  26إلى  32يناير .2015

الدورات التدريبية للجهات املانحة و أجهزة
الرقابة العليا في القاهرة و بانكوك
عقدت دورات تدريبية حول العمل مع أجهزة الرقابة العليا
و اطر قياس األداء ألجهزة الرقابة العليا  SAI PMFوذلك
بواقع مرتني في الربع األخير من السنة ،عقد احداها في
القاهرة في شهر نوفمبر والذي اختص بتدريب املانحني
الذين بلغ عددهم  25مشارك .اما في شهر يناير فقد
شارك  17مانح من أعضاء طاقم العمل في البرنامج
التدريبي املنعقد في بانكوك .وتلى كل برنامج تدريبي
تقدمي تدريب خاص باطر قياس األداء ألجهزة الرقابة
العليا  SAI PMFحيث بلغ عددهم على التوالي  33و 22
مشارك .وانضم إلى التدريب اخلاص مبوظفي اجلهات
املانحة ممثلني من  9أجهزة عليا للرقابة في القاهرة و 7
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مستجدات IDI

شاركت  8أجهزة

عليا للرقابة تابعة

ملنظمة االوالسيف

في االجتماع املنعقد
في الباراغواي في

الفترة من  26إلى
 30يناير.2015 ،

أجهزة عليا للرقابة في بانكوك .وعملت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ( )USAIDعلى إستضافة البرنامجني في
مراكزها اإلقليمية.

تواصل أصحاب املصلحة من خالل املشاركة
في اجتماعات مبادرة األنتوساي للتنمية IDI
شاركت كل من مبادرة األنتوساي للتنمية  IDIو أصحاب
املصلحة في العديد من االجتماعات .حيث شاركت الـ
 IDIفي االجتماع الـ  66ملجلس مديري األنتوساي املنعقد
في فيينا ،النمسا و ذلك في الفترة من  5إلى  7نوفمبر
 .2014وتخلل اإلجتماع عرض للتحديثات اخلاصة
بأنشطة و خطط الـ  IDIواألمانة العامة للجهات املانحة
في األنتوساي.

وقد أيد مجلس املديرين خطة فريق عمل األنتوساي
املعنية بالتصديق و تقرر اجراء املزيد من البحوث بهذا
الشأن ،أما على مستوى املدققني وأجهزة الرقابة العليا
فقد تقرر العمل على توحيد اجلهود املوجهة نحو عمليات
تقييم أجهزة الرقابة العليا وتقييم الهياكل املؤسسية
والعمليات واألدوات املستخدمة واخلاصة بتعزيز املهنية
واالحترافية في أجهزة الرقابة العليا .و ستكون مبادرة
األنتوساي للتنمية أحد أعضاء فريق العمل و الذي ترأسه
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جلنة بناء القدرات التابعة ملنظمة األنتوساي و ذلك بغرض
العمل على مخطط التصديق اخلاص باملوظفني املهنيني
في أجهزة الرقابة العليا األعضاء في األنتوساي.

وخالل إجتماع جلنة التعزيز املؤسسي التابعة لألرابوساي
املنعقد من  15إلى  17ديسمبر  ،2014عملت مبادرة
األنتوساي للتنمية  IDIعلى تقدمي تقرير مبدى التقدم
احملرز الذي حتقق في عمليات تطبيق برامج تطوير
القدرات املشتركة للـ  IDIواألرابوساي ،برنامج 3i
وبرنامج التصديق اخلاص بخبراء التدريب .وعملت
اللجنة كذلك على مناقشة برامج التعاون مع مبادرة
األنتوساي للتنمية .IDI
ومن ناحية أخرى متت مناقشة الفرص العاملية املتاحة
واالحتياجات اإلقليمية اخلاصة بتنمية القدرات وذلك
في االجتماع السنوي جلمعية األوالسيف املنعقد في
مدينة كوسكو ،البيرو و ذلك في الفترة من  24إلى 28
نوفمبر  .2014و قد أعطيت أهمية خاصة لبرنامج ,3i
و أطر قياس األداء ألجهزة الرقابة العليا .SAI PMF
وكذلك مت تقدمي حتديث على برنامج مبادرة األنتوساي
للتنمية باإلضافة إلى مناقشة الورقة اإلرشادية املقدمة
حول عمليات التصديق من خالل األنتوساي.

تعاون االنتوساي مع مجموعة املانحني

مستجدات تعاون االنتوساي مع
مجموعة املانحني
مستجدات إطار عمل قياس أداء جهاز
الرقابة األعلى
أصبحت النيبال أول جهاز رقابة أعلى ينشر
تقريره حول التقييم وقد انتهت فترة االستشارة
بينما مت متديد الفترة التجريبية ،وتبدأ أجهزة
الرقابة العليا بتبادل اخلبرات في عمليات تقييم
إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى مع
النظراء (.)SAI PMF
خالل مؤمتر صحفي عقد في  15فبراير  ،2015أصبح
مكتب مدقق عام نيبال ()OAGNأول جهاز رقابة أعلى
ينشر نتائج تقييم تطبيق إطار عمل قياس أداء جهاز
الرقابة األعلى ( .)SAI PMFيتوفر التقرير على املوقع
اإللكتروني التالي ملكتب مدقق عام النيبالwww. :
oagnep.gov.np

مصداقية مكتب املدقق العام مع املواطنني ،والبرملان،
والوكاالت احلكومية ومجتمع املانحني.
حالياً ،هناك عدد من أجهزة الرقابة العليا األخرى تدرس
أفضل الطرق املناسبة الستخدام مسودات التقارير
والتقارير النهائية لتقييم إطار عمل قياس أداء جهاز
الرقابة األعلى .وقد وافق أحد أجهزة الرقابة العليا
مؤخراً على مشاركة تقريره مع أجهزة الرقابة العليا
األخرى وفرق التقييم ألغراض تعليمية .وجهاز آخر
يستعد لنشر تقريره حاملا يتم االنتهاء من عملية ضمان
اجلودة .من املشجع رؤية أجهزة الرقابة العليا حتتضن
إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى ()SAI PMF
وحتافظ على روح املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا
 20 ISSAIلتقدم تقارير حول أدائها للعامة.

ً
للتقييم أهدافا عديدة ،يأتي في املرتبة األولى هدف التقدم في جتربة إطار عمل قياس أداء جهاز
اإلعالن عن اخلطة االستراتيجية القادمة ملكتب املدقق الرقابة األعلى ()SAI PMF

العام من خالل حتديد نقاط القوى والضعف ،واإلعالن
عن محتوى الدعم املستقبلي احملتمل من شركاء التنمية
وأجهزة الرقابة العليا النظراء ،كما يقدم التقرير أيضاً
األساس لقياس ومراقبة تغييرات األداء القادمة .ومت
القيام بالتقييم بصورة مراجعة نظراء قام بها فريق من
جهاز الرقابة األعلى الهندي.
ومع إصدار تقرير أداء جهاز الرقابة األعلى ،صرح معالي
املدقق العام ،السيد /بانو براساد أتشاريا ،أنه في حني
سلط التقرير الضوء على بعض التحديات الراهنة التي
يواجهها مكتب مدقق عام النيبال ،إال أن املكتب يحرص
على االلتزام باملسائلة والشفافية ،ويجب عليه أن يكون
القدوة في القطاع العام في هذه املجاالت .كما أشار
كذلك إلى أن نشر التقرير كان خطوة أخرى في تعزيز

وضعت مجموعة العمل املعنية بقيمة وفائدة أجهزة
الرقابة العليا ( )WGVBSهدفاً للقيام بتجربة  20إطار
عمل قياس أداء أجهزة الرقابة العليا .وكان ذلك لضمان
اختبار إطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة العليا في
العديد من الدول وتغطية أقاليم االنتوساي املختلفة،
ومناذج أجهزة الرقابة العليا ،والدول ذات اخللفيات
اإلدارية املختلفة ،وأجهزة رقابة عليا ذات احجام مختلفة
وعلى مستويات مختلفة من التنمية .وقد كان من
الضروري أن يتم وضع وحتليل مؤشر ومقاييس لألبعاد
من ذلك النموذج للتأكد من مالئمة املقياس املستخدم
في إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى :فال
تعتبر املؤشرات شديدة جداً وال متساهلة ،ولكنها مالئمة
لقياس تغييرات األداء عبر الزمن.
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في وقت كتابة هذا املقال ،وافق  20من أجهزة الرقابة العليا
على الشروط املرجعية لعمليات تقييم إطار عمل قياس أداء
جهاز الرقابة األعلى .وقد وصل  15جهاز رقابة أعلى إلى
مرحلة إعداد مسودة التقرير على األقل ،ومن املتوقع أن
تصل أربعة أجهزة إلى هذه املرحلة خالل األشهر القادمة،
كما علمنا بأن هناك عدد آخر من أجهزة الرقابة العليا
تطبق إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى بطرق
مختلفة ،ولكنها لم تبلغ فريق عمل املهمة املعني بسير عملها.
ويجري حالياً عمل استبيان لتحديث املعلومات حول سير
العمل في إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى.
ويبدو أن ما يقارب من  20جهاز للرقابة العليا سيصدر
ما ال يقل عن مسودة تقرير واحد إلطار عمل قياس أداء
جهاز الرقابة األعلى قبل اجتماع فريق العمل املعني في
أوسلو ،مايو .2015
حتى االن األمور تسير بصورة جيدة ومع ذلك ،فإن فريق
العمل املعني بإطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى،
والذي يعمل بتنسيق ودعم من قبل أمانة االنتوساي
ومجموعة املانحني في مبادرة االنتوساي للتنمية ،ال ميلك
اآلن حق الوصول إلى كل هذه التقارير واملعلومات من
أجهزة الرقابة العليا واألطراف املعنية التي تقوم بالتقييم.
في الوقت احلاضر ،مت املشاركة بثمانية مسودات فقط
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من تقارير تقييم إطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة
العليا (مبا في ذلك ثالثة تقارير جتريبية أساسية) مع
فريق العمل ،كما مت تبادل نتائج وتقييم ملخص تقرير
آخر ،والستكمال جتربة إطار عمل قياس أداء أجهزة
الرقابة العليا ،طلب فريق العمل املعني حق الوصول إلى
مسودة التقارير أو التقارير النهائية لتقييم إطار عمل
قياس أداء أجهزة الرقابة العليا على وجه السرعة .وسيتم
التعامل مع مثل هذه التقارير بسرية ،ولن يتم تبادل هذه
املعلومات مع أي من أصحاب املصلحة دون احلصول على
موافقة خطية من رئيس جهاز الرقابة األعلى.

تبادل املعرفة واخلبرة حول تقييم إطار عمل
قياس أداء أجهزة الرقابة العليا ()SAI PMF
مع اقتراب انتهاء الفترة التجريبية ،نظمت مبادرة
االنتوساي للتنمية عدداً من ورش العمل لتبادل املعرفة
حول إطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة العليا بني
أجهزة الرقابة العليا وفرق التقييم .وقد مت التخطيط
لهذه األحداث رداً على مالحظات عام  2014بأن هناك
حاجة لتعزيز تبادل اخلبرات في مجال إطار عمل قياس
أداء أجهزة الرقابة العليا ،وإعداد مجموعة أكبر من القادة
احملتملني لفرق التقييم ومن املراجعني لضمان اجلودة،
وتعزيز تبادل مسودة التقارير والتقارير النهائية للتقييم.

مت عقد هذه الفعاليات في املنظمة اآلسيوية ألجهزة
الرقابة العليا (االسوساي) ومنظمة دول أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ألجهزة الرقابة العليا
(أوالسيفس) في شهر مارس ،مع وجود مناسبة أخرى
مت التخطيط لها مع املنظمة األوروبية ألجهزة الرقابة
العليا (األوروساي) .وتشمل ورش العمل احملاور التالية:
تبادل اخلبرات في عمليات التخطيط والتنفيذ واإلبالغ
في عمليات تقييم إطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة
العليا ،وإجراء حتليل لتحديد العوامل التي تؤثر في األداء،
والتدريب ،وممارسة مراجعة ضمان اجلودة لعمليات
تقييم إطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة العليا .وقد
اختتمت ورش العمل بإتاحة الفرصة أمام أجهزة الرقابة
العليا املهتمة بأن يتم تقييم جودة مسوداتها اخلاصة

بإطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى من قبل فرق
من أجهزة الرقابة العليا النظراء.
كانت ردود الفعل على أول ورشة عمل والتي استضافها
مكتب مدقق عام النيبال ،إيجابية للغاية ،فقد تبادلت أجهزة
الرقابة العليا وأعضاء فرق التقييم من النيبال وبوتان
وفلسطني اخلبرات حول التقييم وقدمت املعلومات لفريق
العمل املعني بإطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة العليا.
وهذه العمليات لتبادل اخلبرات حددت العديد من القضايا
الهامة التي يجب أن يتم أخذها باالعتبار عند تصميم
التقييم ،وادراجها في البنود املرجعية إلطار عمل قياس
أداء أجهزة الرقابة العليا .ووجد املشاركون من خمسة دول
أخرى ،والذين يقومون حالياً جميعهم بالتخطيط لعمليات
التقييم أن هذه الدورة ال تقدر بثمن.

عند نشر تقرير أداء جهاز الرقابة األعلى ،أشار املدقق العام ،معالي السيد /بانو براساد اتشاريا ،أنه
في حني سلط التقرير الضوء على بعض التحديات الراهنة التي يواجهها مكتب مدقق عام النيبال،
إال أن املكتب يحرص على االلتزام باملسائلة والشفافية ،ويجب عليه أن يكون القدوة في القطاع العام
في هذه املجاالت
فيما يلي بعض الدروس الرئيسية املستفادة من ورش
العمل:
•إن عملية صياغة واعتماد البنود املرجعية للتقييم عملية
مهمة للنجاح في جميع احلاالت ،وقد كان من املمكن
جتنب معظم التحديات التي مت حتديدها خالل عمليات
التقييم من خالل حتديد ومعاجلة القضايا في مرحلة
البنود املرجعية.
•حتتاج البنود املرجعية إلى االستناد إلى إدراك جيد
لطبيعة جهاز الرقابة األعلى ،وخاصة الطريقة التي
يجمع فيها بني أنواع مختلفة من التدقيق (املالي
وااللتزام واألداء) ،والوضوح في طريقة اختيار العينات
من ملفات التدقيق.
•تعتبر عملية تشكيل فريق التقييم عملية هامة ،ال سيما
في ضمان متتع الفريق بأكمله باملعرفة واخلبرة بأنواع
التدقيق الذي ميارسه جهاز الرقابة األعلى ،واملجاالت
األخرى غير املعنية بالتدقيق والتي يتم تغطيتها خالل

التقييم ،باإلضافة إلى اخلبرة في القيام بعمليات تقييم
مماثلة.
•أيا كان منوذج التقييم الذي مت اختياره ،سواء التقييم
الذاتي ،أو تقييم النظراء ،أو التقييم اخلارجي ،فإن
مشاركة موظفي اجلهاز ورئيسه يعتبر أمراً أساسياً
للقيام بتقييم عالي اجلودة .كما تعتبر أنشطة تعزيز
الوعي لشريحة واسعة من أصحاب املصلحة أمراً
ضرورياً قبل البدء في عملية التقييم.
•ضمن نطاق كل طريقة تقييم محتملة ،يجب أن تتطلع
عملية التخطيط إلطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من حقوق جهاز الرقابة
األعلى ومصداقية تقاريره.
•بالنسبة لعمليات تقييم النظراء والتقييم اخلارجي،
إن مشاركة عضو من جهاز الرقابة األعلى في فريق
التقييم ،على سبيل املثال ،املشاركة كعضو فريق جانبي
(ال يشارك في تسجيل املؤشرات) تعتبر زيادة لقيمة
إدراك طبيعة جهاز الرقابة األعلى وبيئته.
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•ميكن أن يضيف ضمان اجلودة( )QAفي البنود
املرجعية ،ومشروع التقرير ،ومرحلة التقرير النهائي
قيمة كبيرة للتقييم وتعزيز مصداقية النتائج .وحتتاج
عملية ضمان اجلودة لتغطية كل من التحقق من الوقائع،
والتطبيق السليم ملنهجية إطار عمل قياس أداء جهاز
الرقابة األعلى .فمن غير املرجح أن ميلك فرداً واحداً
املعرفة اخلاصة للدولة واخلبرة الالزمة في إطار عمل
قياس أداء جهاز الرقابة األعلى لتحقيق كل األهداف.
•يجب أن يتم اعتماد التصميم التفصيلي لعملية ضمان
اجلودة في مرحلة البنود املرجعية ،وخاصة في عمليات
التقييم التي يشارك فيها أكثر من طرفني (على سبيل
املثال :جهاز الرقابة األعلى ،فريق التقييم ،املمول
اخلارجي) .من املهم معرفة من ميتلك التقرير ،ومن
الذي سيصدره ،وأي اجلهات التي سيتم إرسال نسخة
عن مسودة التقرير لها ،وبأي تسلسل.
•يتعني النظر في قضايا اللغة بعناية في مرحلة البنود
املرجعية .حيث من املمكن ترجمة بعض الوثائق
الرئيسية ،إال إنه لن تكون عملية ترجمة ملفات التدقيق
أمراً عملياً ،لذلك يجب على بعض أعضاء الفريق إجادة
اللغة التي حتفظ بها هذه الوثائق ،ومن املهم مشاركة
أعضاء جهاز الرقابة األعلى أو خبراء التدقيق احملليني
في فريق التقييم في هذه املرحلة.
•بدأت عمليات التقييم اخلارجية وتقييم النظراء باتباع
منوذج مشابه :طلب من جهاز الرقابة األعلى ،واختيار
أعضاء الفريق ،وصياغة البنود املرجعية ،ومهمة تستمر
لفترة أسبوع تهدف إلى زيادة الوعي شاملة على تدريب
قصيراملدى على إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى ،واعتماد البنود املرجعية ،ومرحلة التخطيط
املكتبي والتي تستمر من  4إلى  6أسابيع يتم خاللها
احلصول على الوثائق والتحليل املبدئي ،ومن ثم
أسبوعان مهمة ميدانية لتسجيل املؤشرات ،واملسودة
األولى من ملخص التقييم والذي يحلل أداء جهاز
الرقابة األعلى ومناقشة نتائج التدقيق مع جهاز الرقابة
األعلى ،ومرحلة كتابة التقرير في املكتب ومن ثم ضمان
اجلودة واالنتهاء من التقييم.
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•صياغة التقرير النهائي يستغرق وقتاً أطول بكثير مما
هو متوقع ،وخاصة عندما يضطر قائد الفريق للعودة
ملمارسة عمله اليومي ويكون غير قادر على التركيز على
التقرير طول الوقت.
عالوة على ذلك ،مكنت ورشة العمل املشاركني من
تطوير مهاراتهم في كتابة التقييم املختصر ألداء إطار
عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى ،والقيام مبراجعة
ضمان جودة إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى.
واشتملت ورشة العمل على استخدام حتليل أسباب
املشكلة لتحديد احلاالت احملتملة ألداء جهاز الرقابة
األعلى فيما يتعلق بالقدرة والكفاءة الداخلية في جهاز
الرقابة األعلى ،باإلضافة للبيئة اخلارجية التي يعمل
بها اجلهاز الرقابي .وبالنسبة لليومني األخيرين لورشة
العمل ،انقسم املشاركون إلى مجموعات وقاموا مبراجعة
عملية لضمان جودة تقرير أداء جهاز الرقابة األعلى
ملكتب املدقق العام في النيبال .ومت تزويد جهاز الرقابة
األعلى النيبالي بنتائج املراجعة والذي بدوره سيطلع
أصحاب املصلحة عليها.

بدأ العمل في إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى ( )SAI PMFفي املجتمع االفتراضي
بدأ العمل في إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى
في املجتمع االفتراضي في ديسمبر  ،2014بالنيابة عن
مجموعة العمل املعنية بقيمة وفوائد أجهزة الرقابة العليا
( .)WGVBSومت تقدمي منهج العمل االفتراضي للقائمني
على التقييم املعتمدين لتمكينهم من االطالع على املادة
املعنية لعمليات تقييم إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى ،ووضع االستفسارات حول األداة والعمليات من
خالل منتدى مخصص للنقاش.
يقدم هذا املنتدى دعماً للمستخدمني باإلضافة إلى
املعلومات ملن يعملون على وضع إطار عمل قياس أداء
جهاز الرقابة األعلى .مت تزويد جميع املقيمني الذين
حضروا التدريب على إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى مبلفات تعريف املستخدمني لتمكينهم من الدخول
على منهج العمل االفتراضي واستخدامه.

االنتهاء من فترة االستشارة والفترة التجريبية
إلطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى
()SAI PMF

مت رسمياً اختتام فترة االستشارة التي استمرت تسعني
يوماً على النسخ التجريبية من إطار عمل قياس أداء جهاز
الرقابة األعلى في  31مارس  .2015وعند وقت كتابة
هذا املقال ،مت استالم عدد من التقارير الرسمية وكل
منها يقدم مساهمة إيجابية جتاه تطوير إطار عمل قياس
أداء جهاز الرقابة األعلى .وعلى نحو مماثل مت االنتهاء
من الفترة التجريبية التي مت التخطيط لها إلطار عمل
قياس أداء جهاز الرقابة األعلى في  31مارس  .2015إال
إنه بناء على مشورة مجموعة العمل املعنية بقيمة وفوائد
أجهزة الرقابة العليا ( )WGVBSسيتم متديد الفترة
التجريبية حتى  8مايو  ،2015إلتاحة الفرصة إلكمال
عدد من األمور التجريبية التي جاري العمل فيها حالياً.
وبينما بدأ فريق املهمة في التحليل والرد على الردود
االستشارية واخلبرات التجريبية ،الزالت هنالك فرصة
ألخذ املزيد من املالحظات في عني االعتبار عند مراجعة
إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى .وستتم
دراسة جميع التقارير التي مت استالمها حتى  8مايو
من قبل فريق مهمة إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى عند اجتماعهم في أوسلو خالل الفترة من -11
 15مايو  .2015أما التقارير التي مت استالمها بعد هذا
التاريخ فيمكن دراستها كحاالت منفردة ،ولكن لن تنعكس
في االقتراح الرسمي لفريق العمل والذي سيقدمه
ملجموعة العمل املعنية بقيمة وفوائد أجهزة الرقابة العليا
(.)WGVBS

تنقيح إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى
 :SAI PMFطريق املستقبل
فيما يلي املعالم الرئيسية املخطط لها في عملية تنقيح
إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى:
• 15-11مايو  :2015االجتماع الرابع لفريق املهمة املعني
بإطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى في أوسلو،
النرويج ملراجعة الدروس املستفادة من جتارب إطار عمل
قياس أداء جهاز الرقابة األعلى ونتائج االستشارات.

•يوليو  :2015تقدمي تقرير ملجموعة العمل املعنية بقيمة
وفوائد أجهزة الرقابة العليا (“ )WGVBSمناقشة
فريق املهمة املعني بإطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى فيما يتعلق باملالحظات االستشارية واخلبرات
املكتسبة من التجارب».
•أغسطس  :2015اجتماع مجموعة العمل املعنية بقيمة
وفوائد أجهزة الرقابة العليا ( )WGVBSملناقشة تقرير
فريق املهمة املعني بإطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة
األعلى فيما يتعلق باملالحظات االستشارية واخلبرات
املكتسبة من التجارب يتبعه نشر التقرير.
• 30-26أكتوبر :االجتماع اخلامس لفريق املهمة املعني
بإطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى في كيب
تاون ،جنوب أفريقيا ،للبدء في إعداد النسخة املعتمدة
إلطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى.
•ديسمبر  :2015النسخة  3.1من إطار عمل قياس أداء
جهاز الرقابة األعلى التي مت تبادلها مع فريق املهمة.
•فبراير  :2016النسخة  3.2من إطار عمل قياس أداء
جهاز الرقابة األعلى التي مت تبادلها مع الفريق املرجعي.
•ابريل  :2016تقدمي النسخة املعتمدة من إطار عمل
قياس أداء جهاز الرقابة األعلى إلى مجموعة العمل
املعنية بقيمة وفوائد أجهزة الرقابة العليا ()WGVBS
العتمادها ودراسة مدى احلاجة إلى إعادة عرضها
لفترة  90يوما.
•أغسطس  :2016املوافقة على النسخة املعتمدة من
إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى لتقدميها
للجنة االنتوساي لتبادل املعرفة.
•سبتمبر  :2016موافقة جلنة تبادل املعرفة على تقدمي
النسخة ملجلس املديرين.
•ديسمبر  :2016حتويل مجلس املديرين النسخة
املعتمدة من إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعلى
إلى االنكوساي لالعتماد النهائي ،ومن ثم تعتمدها
االنتوساي ويتم نشر النسخة النهائية من إطار عمل
قياس أداء جهاز الرقابة األعلى
وبعد ذلك ،يبدأ العمل اجلدي بالطبع.
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جدول أعمال األنتوساي 2015

أبريل

مايو

12-11

االجتماع الـثالث والعشرون
ملجموعة عمل األنتوساي
املعنية بتدقيق تكنولوجيا
املعلومات ،وارسو – بولندا.

يونيو

26-24

املؤمتر املشترك لألوروساي
واألوالسيفس  ،كيتو –
االكوادور .

14-13

االجتماع الـثاني ملجموعة
عمل األنتوساي املعنية
بالتحديث املالي واإلصالح
التنظيمي ،واشنطن–
الواليات املتحدة األمريكية
.

15-14

االجتماع الـثاني عشر للجنة
املالية واإلدارية.

يوليو

أغسطس

سبتمبر

10-8

اجتماع جلنة بناء القدرات،
ستوكهولم ،السويد.

24-21

اجتماع اللجنة الفرعية
ملعاير الرقابة الداخلية،
بوخارست – رومانيا.

مالحظات احملرر :ينشر هذا التقومي دعماً الستراتيجية االنتوساي للتواصل وكوسيلة ملساعدة أعضاء االنتوساي علي تخطيط وتنسيق
جداول املواعيد ألجهزتهم .ويشمل هذا الباب املنتظم للمجلة األحداث التي ستعقد على نطاق منظمة االنتوساي وعلى نطاق األقاليم،
مثل :املؤمترات ،واجلمعيات العامة ،واجتماعات املجلس .وبسبب املساحة احملدودة ،سيتم إدراج الدورات التدريبية املتعددة واللقاءات
املهنية األخرى التي تقدمها األقاليم بناء على املساحة املتاحة .ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باألمني العام لكل مجموعة عمل
إقليمية .للتواصل يرجى زيارة املوقع التاليhttp://www.intosai.org/regional-working-groups.html :
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اإلنتوسـاي

