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مشروع التعزيز المؤسسي
في ساموا

إعداد :األستاذ /فويماونو كاميلو أفيلي
المراقب والمراجع العام لساموا
فكرت طويال ،عندما دعتني المجلة الدولية للرقابة المالية  .0إصالح وتنفيذ أنظمة إدارة وحوكمة مكاتب المراجعة.
الحكومية للمساهمة بكلمة التحرير لعدد الشتاء ،بشان القصة  .6إعادة بناء  /تعزيز قدرة المراجعة المالية.

أو الرسالة التي ساقدم ا .وقررت تقدي وصف للتقدم الذي  .4إنشاء وظيفة مراجعة تكنولوجيا المعلومات.

أحرزه الج از األعل للرقابة لساموا .واستل منا كل من إعالن  .3إنشاء وظيفة الرقابة عل األداء.

ليما وإعالن مكسيكو سيتي ،ومختلف قرارات األم المتحدة .5 ،مراجعة وتحديث اإلطار التشريعي الذي ينظ مكتب

ومبادئ اإلنتوساي لالستقاللية .وأود أن أعرض عليك قصة
التطورات األخيرة للج از األعل للرقابة لساموا كشاهد عل

المراجعة.

 .2تعزيز الموارد البشرية  /ال يكل التنظيمي.

التقدم الذي يمكن إحرازه عل مدى فترة زمنية قصيرة نسبيا من  .7تنفيذ شبكة الحاسبات والبنية األساسية لتكنولوجيا

خالل تعزيز المؤسسات ،وبناء القدرات ،ومشاركة المعرفة.

المعلومات لمكتب المراجعة.

وهذه هي قصة إنجازات الج از األعل للرقابة لساموا بالشراكة  .8إدارة المشروعات.

مع جماعة اإلنتوساي األوسع وال يئات المانحة .وهي دليل وقام الج از األعل للرقابة لساموا ،بالنسبة لكل من هذه

عل صحة شعار اإلنتوساي  -تبادل الخبرات يفيد الجميع.
انضمم

للج از األعل للرقابة لساموا سنة  0992عندما ل

المكونات التقنية ،بتحديد وتنفيذ م ام إلنجاز ال دف .ومن
األمثلة عل

الم ام إعداد أدلة إجراءات جديدة لعمليات

يوجد سوى تسعة أعضاء فنيين .وكان متوسط التاخير في المكاتب ،وتطوير وبناء نظ جديدة لتكنولوجيا المعلومات،
عمليات المراجعة والحسابات في ذل الوق

سنوات ،في حين كان
سنوات.
وعين

ما بين  5و 01وتحديث دليل الرقابة لمراجعة الحسابات المالية ،ووضع خطط

التقارير المرفوعة للبرلمان تتاخر  3االتصاالت ألصحاب الشان ،وخل عمليات لوظائف تكنولوجيا
المعلومات ومراجعة األداء الجديدة لدينا.

بعد عشر سنوات ،سنة  ،6112نائب المراقب والتزمنا بالعمل من األلف إل الياء إلعداد القدرة في مجال

والمراجع الرئيسي وتولي

المسئولية عن مشروع التعزيز مراجعة األداء .وقمنا ب عداد دليل مراجعة جديد استنادا ألفضل

المؤسسي خالل الفترة من  6112إلي  .6100وقد است دف الممارسات العالمية لتغطية مراحل مراجعة األداء لمكتبنا.

ذل

المشروع مراجعة وتعديل إدارة المشروعات والمكونات ويوضح الشكل رق ( )0المراحل التي حددناها في دليلنا

التقنية الرئيسية للج از األعل للرقابة لساموا .وشمل أهداف الجديد لمراجعة األداء .وبصرف النظر عن دليل مراجعة األداء،

متعلقة بما ياتي:
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ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،وﻃﻮرﺎﻧ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ

التحقي في االحتيال .وقمنا ،باالستعانة بدليل مراجعة مقاييس

ووﺿﻌﻨﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﺎﺻﺐ ،و درﺑﻨﺎ

مراجعة مقاييس األداء .ويشمل معايير لتقيي مقاييس األداء

اﻷداء .وﺗﻀﻤﻨﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء ودﻟﻴﻞ

االحتيال .ويغطي الدليل جميع جوانب أي تحقي .

ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء ،وأﻧﺸﺄﺎﻧ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ

األداء ،بتوثي العمليات التي نستخدم ا عند اجراء عمليات

اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ ﻋﻠﻲ دﻟﻴﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة .وﻗﻤﻨﺎ الجيدة ومراجعة تل
أﻳﻀﺎ ﺈﺑﻋﺪاد دﻟﻴﻠﲔ إﺿﺎﻓﻴﲔ ﻳﺘﻀﻤﻨﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺠﺰ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ االحتيال أساس من جيتنا إلجراء عمليات مراجعة التحقي في
المقاييس .ووضع دليل التحقي في

الشكل رق (:)0

العملية الجديدة لمراجعة األداء بالج از األعل للرقابة لساموا
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رؤية الج از األعل للرقابة لساموا" :الريادة في تقدي خدمات
مستقلة للرقابة علي القطاع العام وتعزيز التحسين في إدارة
القطاع العام"

وأضاف الج از األعل للرقابة لساموا العديد من الم ارات
الجديدة نتيجة لمشروع التعزيز المؤسسي .ويقوم مكتبنا اآلن
بكل من الرقابة علي األداء ،ومراجعة الحسابات البيئية

ومراجعة تكنولوجيا المعلومات .كما قمنا بتعزيز األدوات
والم ارات والمعرفة الموجودة في المجاالت التقليدية للرقابة
علي المطابقة والمراجعة المالية.

وربما كان أه إنجاز لمشروع التعزيز المؤسسي هو المراجعة

وإدخال التحسينات عل اإلطار التشريعي والسياسي للج از
األعل للرقابة لساموا .وقد مررت هذه التشريعات وأصدرت

في يناير  6103باس قانون التعديل الدستوري رق ( )6لسنة
 6103وقانون المراجعة لسنة  .6104وقدم هذا اإلطار
الجديد تفويضات إضافية ووظائف أساسية لمكتب المراجعة.

كما أحدث مشروع التعزيز المؤسسي تغييرات كبيرة عل إدارة
مواردنا البشرية .وافق

لجنة الخدمة العامة ،في فبراير

 ،6100علي ال يكل التنظيمي المنقح للج از األعل للرقابة
لساموا ،وقدم

وزارة المالية موارد إضافية تغطي السنوات

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺴﺎﻣﻮا ﻣﻨﺼﺔ ً ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ورﻓﻌﻬﺎ
دورﺎﻳ إﱃ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 .6103/6104وﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻹﳒﺎزات اﻟﻜﱪى.
وﻳﻌﻤﻞ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺴﺎﻣﻮا اﻵن ﲟﻮﺟﺐ
اﳋﻄﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺎﺳﺎي .وﺗﻐﻄﻲ ﺧﻄﺘﻨﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﱰة
 ١٠ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  ١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٤إﱄ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ
 .٢٠٢٤وﺳﻨﺮاﺟﻊ ﺧﻄﺘﻨﺎ و ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ،
ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻈﺮوف.
وﺄﻳﰐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻗﺘﻔﺎء اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﱘ ﻟﺴﺎﻣﻮا وﻣﻔﺎدﻩ
أن اﳌﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ ﺎﺑﻗﻴﺔ ﻟﻜﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺘﻐﲑ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻈﺮوف اﳊﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﻈﻞ رؤﻳﺔ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺴﺎﻣﻮا ﻣﺴﺘﻘﺮة ً ﰲ اﳋﻄﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٤إﱄ ﻳﻮﻧﻴﺔ
 ،٢٠٢٤ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳋﻄﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ :٢٠١٢ - ٢٠٠٩
"اﻟﺮﺎﻳدة ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ إدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم".

الثالث المقبلة .ويعمل لدينا اآلن  51عضوا فنيا وخفضنا
التاخيرات في المراجعة والحسابات .كما أنشا الج از األعل
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خطاب تكري

األستاذة /ايمي كوندرا
ت تصمي المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ،عندما وقد كان أولئ

الذين ساهموا في المجلة أثناء عملي كرام

أصدرت سنة  ،0973كنشرة تتيح ألعضاء اإلنتوساي مشاركة ومخلصين في التاكد من ظ ور عمل

بطريقة جذابة ومفيدة

كل من التحديات التي يواج ون ا وأفضل الممارسات التي للقراء .وقد أعد هؤالء الكتاب مقاالت

واضعين نصب أعين

يطورون ا .وقد تطورت الصفحات المطبوعة للمجلة إل أن هذا ال دف :عرض خبرات

لمساعدة زمالئ  .وروح المودة

أصبح ل ا وجود عل اإلنترن  ،لكن تظل م مت ا الراسخة والتعاون هذه مفيدة لكل واحد منا ،وستتواصل في إثراء عمل

متمثلة في :تعزيز التواصل المجدي بين مجتمع المراجعة المجلة.

وساترك المجلة اعتبارا من عدد شتاء  ،6102حيث أبدأ

الحكومية.

ولقد تشرف بالعمل ،خالل السنوات العديدة الماضية ،بوظيفة العمل مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .ومع ذل  ،أعرب
المحرر المساعد للمجلة .واكتشف  ،خالل هذا الوق  ،قيمة عن تقديري لما تلقيته من مجتمع اإلنتوساي من مساعدة ودع

المراجعة الحكومية .وتعلم

مدى أهمية عمل األج زة العليا وتعقيبات أثناء عملي في المجلة .وأشكر كل من قدموا مقاالت

للرقابة لتحقي الحوكمة الرشيدة من خالل قراءة ومراجعة ل ذا المنشور ،وكل من قاموا بقراءت ا .ورغ أنني ساترك العمل
مقاالت تناول

موضوعات مثل استعادة ثقة الشعب في بالمجلة ،إال أنني أتطلع لمواصلة قراءت ا في السنوات القادمة!

هولندا ،وزيادة تاثير المراجعات البيئية في كندا ،وإجراء ايمي كوندرا

عمليات المراجعة التعاونية بشان التكيف مع تغير المناخ في يرج  ،لطرح أسئلة أو تقدي مقاالت ،االتصال بالمحرر بيل
منطقة المحيط ال ادئ .وتؤثر الحوكمة الرشيدة في حياة كيلر علي البريد اإللكتروني.KellerBJ@gao.gov :

المواطنين بطرق قد ال يتعرف علي ا عامة الناس ،لكن ا تحظ

دائما باهمية بالغة لتعزيز رفاهية المجتمع.

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ،شتاء 6102

ويرج  ،لالتصال بايمي كوندرا مباشرة ،اإلرسال علي البريد
االلكتروني.amycondra@gmail.com :
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أخرب ر رار

من األج زة العليا للرقابة في جميع أنحاء العال

اﺣﺘﻔﺎل ﺑﻠﻐﺎرﺎﻳ ﺎﺑﻟﻌﻴﺪ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺎﺋﺔ وﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ

اﺣﺘﻔﺎﻻ ﲟﺮور ﻣﺎﺋﺔ وﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣ ﺎً ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻗ ﱠﺪم اﻷﺳﺘﺎذ /ﺗﺰﻓﻴﺘﺎن ﺗﺰﻓﻴﺘﻜﻮف رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ،
ً
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ ،ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﱄ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ /أرﻧﻮ ﻓﻴﺴﺮ ،رﺋﻴﺲ اﻷوروﺳﺎي وﳏﻜﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ؛ واﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﻴﻜﺘﻮر
ﻛﺎﻟﺪﻳﺮا ،رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﲔ؛ واﻷﺳﺘﺎذة /إﻳﻠﻴﺎﺎﻧ اﻳﻔﺎﻧﻮﻓﺎ ،اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﻠﻐﺎري ﺎﺑﶈﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﲔ؛ واﻷﺳﺘﺎذ /إﳚﻮر
ﺷﻮﻟﺘﻴﺲ ،ﺎﻧﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺎﺑﻟﱪﳌﺎن اﻷورﰊ؛ واﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺎﻧﻔﺮﻳﺪ ﻛﺮاف ،ﺎﻧﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ،

اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ،واﻷﺳﺘﺎذة /ﻟﻴﺪﺎﻳ رووﻣﻴﻨﻮﻓﺎ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ ﰲ .6103-6105

ﻛﺎن ﻋﺎم  6105ﻋﺎﻣ ﺎً ﻣﺸﻬﻮد اً ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ .ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻔﻞ اﳌﻜﺘﺐ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﲔ :ﻣﺮور ﻣﺎﺋﺔ

ومع تعديل القانون سنة  ،0943ت إنشاء مكاتب إقليمية.
وأجيز للمحكمة العليا للحسابات والمكاتب اإلقليمية الرقابة

وﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣ ﺎً ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻪ ،و ﻣﺮور ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ ﺎً ﻋﻠﻰ

عل التنفيذ الكلي للموازنة العامة للدولة؛ وموازنات جميع

ﺑﺪأ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺻﺪور أول ﻗﺎﻧﻮن

ومجالس إدارة المدارس الحضرية والريفية؛ والكنيسة

إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﺑﻠﻐﺎرﺎﻳ .

الوحدات الحضرية والريفية؛ واللجان الدائمة اإلقليمية؛

ﺑﺸﺄن اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺎﺑت ﺳﻨﺔ  0881ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ

والمؤسسات الدينية؛ وجميع هيئات الدولة ذات الطابع

أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ .واﻟﺘﺰﻣﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و إﺻﺪار

والفحوص الميدانية.

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .و ﰎ ﰲ ﺳﻨﺔ 0885إﻗﺮاراﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ المستقل والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية .وباإلضافة
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺎﺑت اﻟﺬي ﻇﻞ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﺪار إل الرقابة السابقة والرقابة الالحقة ،أجروا اختبارات التحق

أذوﺎﻧت ﳉﻤﻴﻊ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ،شتاء 6102

وأقر البرلمان البلغاري ،عشية الحرب العالمية الثانية في مارس
 ،0949قانون تكبد نفقات الجيش وصرف ا والرقابة علي ا 

5

موجز األخبار

ﻗﻴﺎم اﻷﺳﺘﺎذ /ﺗﺰﻓﻴﺘﺎن ﺗﺰﻓﻴﺘﻜﻮف رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ دوﱄ ﺣﻮل دور اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﲤﺮ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺎﺋﺔ وﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ،

وذﻟﻚ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ  09ﻧﻮﻓﻤﱪ .6105

ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب .و ﻋﻤﻠﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺎﺑت ﺣﱴ ﻬﻧﺎﻳﺔ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎً وﻳﺮاﺟﻊ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻷﻛﺜﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱵ

. 0938

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺆﲤﺮ أﻧﻨﺎ

ﺳﻨﺔ  0937ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺣﻠﻬﺎ .وأﻏﻠﻘﺖ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ

و ﰲ  67ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،0995أﻗﺮت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

ﲢﺘﺎج ﻹﺻﻼح .وأوﺿﺢ اﻷﺳﺘﺎذ /ﺗﺰﻓﻴﺘﺎن ﺗﺰﻓﻴﺘﻜﻮف رﺋﻴﺲ
ﺳﻨﺴﺘﻄﻴﻊ ،ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،اﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ دﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﲨﻴﻊ

واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ و ﻣﻌﻪ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﺪ

ﻫﻴﺌﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﳎﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ .وأﺷﺎر

وﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﲔ ،ﻳﻮم

اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ ﺎً اﻟﱵ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻓﱰة ﺗﻐﻴﲑات دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .و ﻛﺎن

اﻟﱪﳌﺎﱐ ،و ﺗﻄﻮرﻛﺠﻬﺎز ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻷوروﺳﺎي وﳏﻜﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ؛ واﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﻴﻜﺘﻮر

اﻷﺳﺮة اﻷو رﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﺑﻠﻐﺎرﺎﻳ .

اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ  09ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،6105ﻣﺆﲤﺮ اً ﺣﻮل دور

ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﻜﺮامﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ /أرﻧﻮ ﻓﻴﺴﺮ ،رﺋﻴﺲ

ﻛﺎﻟﺪﻳﺮا ،رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﲔ؛ واﻷﺳﺘﺎذة /إﻳﻠﻴﺎﺎﻧ
اﻳﻔﺎﻧﻮﻓﺎ ،اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﻠﻐﺎري ﺎﺑﶈﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﲔ؛

رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ إﱃ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻓﱰة

ﺑﻠﻐﺎرﺎﻳ ،ﺗﻮﻃﺪ اﳌﻜﺘﺐ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﻬﺎز أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ إﻟﻜﱰوﱐ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،واﻧﻀﻢ إﱃ

وﻗﺪ وﺟﻬﺖ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،ﳓﻮ ﲢﺴﲔ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺎﺑت واﻟﻐﺮاﻣﺎت .وﻗﺪ أﻧﺘﺞ

واﻷﺳﺘﺎذ /إﳚﻮر ﺷﻮﻟﺘﻴﺲ ،ﺎﻧﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8511ﺗﻘﺮﻳﺮ اً ﺣﺪد

ﺎﺑﻟﱪﳌﺎن اﻷورﰊ؛ واﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺎﻧﻔﺮﻳﺪﻛﺮاف ،ﺎﻧﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ،واﻷﺳﺘﺎذة /دﺎﻳﺎﻧ

ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى

اﻟﻮﻃﲏ و ﻗﺪ أوﺻﻰ ﲝﻠﻮل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ .و ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

ﻳﻮداﻧﻮﻓﺎ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺎﺑﳉﻤﻌﻴﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﲟﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ

اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ.

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐintrel@bulnao.government.bg :

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﺣﻀﺮ اﳌﺆﲤﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﻟﺒﻠﻐﺎرﺎﻳ :

ﻳﻔﺤﺺ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﻷﻛﺜﺮ
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اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﺣﺴﺎﺎﺑت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
وﺳﻴﻘﻮم اﻷﺳﺘﺎذ /ﺷﻴﻠﲑ ﻬﺑﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ َﺧﻠَﻔﺎً ﻟﻠﺴﲑ /أﻣﻴﺎس ﻣﻮرس،

اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة .وﻳﺘﻮﱃ ﳎﻠﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﺣﺴﺎﺎﺑت

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺎﺑت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  61ﻣﻨﻈﻤﺔ ً ﺎﺗﺑﻌﺔً
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻌﺜﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .وﺳﻴﻌﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ /ﻛﺎي ﺷﻴﻠﲑ ،اﻋﺘﺒﺎر اً ﻣﻦ
١ﻳﻮﻟﻴﻮ ، 6102ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﳌ ﻠﺲ اﻵﺧﺮﻳﻦ :اﻷﺳﺘﺎذ /ﺷﺎﺷﻲ

ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎرﻣﺎ ،اﳌﺮاﻗﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻨﺪ )اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﻳﺘﻪ

ﰲ 41ﻳﻮﻧﻴﺔ  ،(6161و اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﻮﺳﻰ ﲨﻌﺔ أﺳﻌﺪ ،اﳌﺮاﻗﺐ

واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﳌﺘﺤﺪة )واﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﰲ

انتخب األستاذ /كاي شيلير ،رئيس الج از األعل للرقابة

 ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ .(٢٠١٨

وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ

أللمانيا ،عضوا في مجلس مراجعي حسابات األم المتحدة من ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ:

قبل الجمعية الوطنية لألم المتحدة في  04نوفمبر .6105
وسيبدأ واليته من  0يوليو  6102ولمدة س سنوات.

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐinternational@brh.bund.de :
ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐwww.bundesrechnungshof.de :

إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻴﺎﺎﺑن

ﻗﺪم اﻷﺳﺘﺎذ /ﺗﺮوﻫﻴﻜﻮ ﻛﺎواﺗﻮ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺎﺑﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ اﳌﻮاﻓﻖ  2ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  6103إﱃ اﻷﺳﺘﺎذ /ﺷﻴﻨﺰو آﰊ ،رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﻬﺑﺎ اﳉﻬﺎز
ﺧﻼل  ٢٠١٥-6103ﺑﺸﺄن اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت
واﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌ ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  6103وﺑﺸﺄن ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى .و ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
إﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺳﻴﻌﺮﺿﻪ اﻟﻤ ﻠﺲ ﻋﻠﻲ اﳉﻠﺴﺔاﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﻪ اﳊﺴﺎﺎﺑت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ ﳌﺼﺮوﻓﺎت وإﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻳﺴﻌﻰ اﳉﻬﺎز ﻟﻠﺮد ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺎﺑﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ

• حسن تنفيذ الموازنة واإلدارة المالئمة للحسابات العامة؛
• األصول والصنادي وغيرها من األوراق المالية؛

• االستخدام الفعال للمصروفات اإلدارية وفعالية المشروعات؛
• الضمان االجتماعي؛
• البيئة والطاقة؛

• تكنولوجيا المعلومات.

وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳉﻬﺎز رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﱃ اﻟﱪﳌﺎن وﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﰲ أي

وﻗﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻵراء اﳌﻌﺮوﺿﺔ ،و اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﳌﺴﺎﺋﻞ

اﻟﱵ ﻳﺮى اﳉﻬﺎز ﺿﺮو رة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﰎ رﻓﻊ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻦ ﺳﺖ ﺣﺎﻻت ﺳﻨﺔ .6105-6103
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﱪﳌﺎن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺪاوﳍﺎ اﻟﱪﳌﺎن أو ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو اﻟﱵ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳏﺪدة وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .وﻗﺪ أﻋﺪ

و ﺗﻨﺎول اﳉﻬﺎز ،ﰲ أﺣﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺺ اﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻴﺎﺎﺑن:

ﺗﺸﻐﻞ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺷﻴﻘﺔ
وﻣﺮﻧﺔ.
من المسائل ،من بين ا ما ياتي:

• التعافي من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان؛.

اﳉﻬﺎز ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ إﱃ اﻟﱪﳌﺎن ﺳﻨﺔ  .6103-6105و

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐliaison@jbaudit.go.jp :

ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐwww.baudit.go.jp/english :

• تامين سالمة ورفاهية الناس؛
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إسناد م ام ومسئوليات جديدة للج از األعل للرقابة لكازاخستان
است داف قانون المراجعة العامة والرقابة المالية تنفيذ خطوات ملموسة
إلجراء إصالحات مؤسسية
ﺻ ّﺪق رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻷﻣﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺶ

اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ واﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﲏ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎز
اﺧﺴﺘﺎن.

ﺗﻨﻔﻴﺬ  011ﺧﻄﻮ ة ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ً ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ .ﻛﻤﺎ وﳚﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳊﺴﺎﺎﺑت ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ،وﻓﻘ ﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،

ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﱄ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﰲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ .ﻛﻤﺎ ﻃّ ﻮر اﳉﻬﺎز

وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎم ﳏﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎن ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺎﺑت اﳋ ﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ،ﻧﻈﺎم ﺄﺗﻫﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﳊﺴﺎﺎﺑت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

أﺳﻨﺪ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ

وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻓﻘ ﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎن:

ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻛﻔﺎءة ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺎﺛﺋﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐint.rel@esep.gov.kz :
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺎﺑﳌﻮازﻧﺔ وإدارة اﻷﺻﻮل

ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐwww.esep.kz :

أﺧﺒﺎر ﻣﻦ دﻳﻮان اﶈ ﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ
ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

ﻧﻈ ﱠﻢ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان:
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ  -ﺧﱪة اﻷراﺑﻮﺳﺎي ﰲ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ،
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ" ،وﻧﺪوة ﺣﻮل "اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻷﺳﺎس
ﺳﻮﻳﺴﺮا ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  64إﱄ  65ﻧﻮﻓﻤﱪ .
و ﺷﺎرك دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺷﺮ ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ

اﻟﻨﻘﺪي إﱃ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق" ﻋﻘﺪا ﻳﻮﻣﺎ  67و 68أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﺆﺧﺮ اً ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺠﻨﺔ

 65ﻧﻮﻓﻤﱪ  .6105وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﺎرك دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ

. 6105

ﻟﻸوﻻﺳﻴﻔﺲ ،اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﰲ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  64إﱄ

ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷﻳﺰو اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  695ﺑﺸﺄن "ﲨﻊ

اﳌﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺜﻲ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻶﺳﻮﺳﺎي ،ﺑﻌﻨﻮان "أﺳﺎﻟﻴﺐ

اﺳﺘﻀﺎف دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  62 - 05ﻧﻮﻓﻤﱪ

وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل

ﺑﻴﺎﺎﻧت اﳌﺮاﺟﻌﺔ" .وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻮﻣﻲ  4و 3ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،6105وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ" و"ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
ﰲ ﺑﻜﲔ ،اﻟﺼﲔ .
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص".
 ،6105ورﺷﱵ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل "ﻣﺮاﺟﻌﺔ أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ" و"ﺗﻴﺴﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي" ،ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ،شتاء 6102

ﺑﺪﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ:

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐpresident@sabq8.org :
ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐwww.sabq8.org :
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أخبار من ديوان المراقبة العامة للمملكة العربية السعودية
ﻗﺎم اﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﲔ إل دودارو ،اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻻﺎﻳت اﳌﺘﺤﺪة،

ﺑﺰﺎﻳرة دﻳﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .واﺟﺘﻤﻊ

ﻛﻤﺎ ﻗﺎد ﻣﻌﺎﱄ اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﻘﻴﻪ وﻓﺪ اً ﳊﻀﻮر اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان:

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ  -ﲡﺮﺑﺔ اﻷراﺑﻮﺳﺎي ﰲ

اﻷﺳﺘﺎذ /دودارو ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺰﺎﻳرة ،ﻣﻊ ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ،

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ" ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖﻳﻮﻣﻲ  67و68

ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﱄ اﻷﺳﺘﺎذ /أﺳﺎﻣﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻘﻴﻪ ،رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ

وأﺧﲑا ،ﺗﺮأس ﻣﻌﺎﱄ اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﻘﻴﻪ وﻓﺪ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺬي ﺣﻀﺮ

اﳌﻠﻚ /ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ .و أﺟﺮى اﻷﺳﺘﺎذ /دودارو ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت أﻛﺘﻮﺑﺮ . 6105

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﴰﻠﺖ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ

اﳉ ﻬﺎزﻳﻦ.

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﱄ رؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺪول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪوﺣﺔ،

ﺷﺎرك دﻳﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻗﻄﺮ،ﻳﻮﻣﻲ  04و 03أﻛﺘﻮﺑﺮ . 6105

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي وﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺗﺮأس ﻣﻌﺎﱄ اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﻘﻴﻪ وﻓﺪ اً ﳊﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ

اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ

ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ ،اﻟﱪازﻳﻞ ،ﻳﻮﻣﻲ  2و 7أﻛﺘﻮﺑﺮ .6105

و ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪﻳﻮان

اﳌ ﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐgab@gab.gov.sa :

ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐwww.gab.gov.sa :

أخبار من محكمة المحاسبات التركية

ﻋﻘﺪت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻜﺒﺎت واﻟﻜﻮارث ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ  61و 60أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 6105
ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﶈﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ.

ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﻮال
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻜﺒﺎت واﻟﻜﻮارث

ﻋﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  61و 60أﻛﺘﻮﺑﺮ  6105ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ

اﻷوروﺳﺎي ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻜﺒﺎت واﻟﻜﻮارث -

ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ "ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ :5511

اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﻜﻮارث".
وﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪت اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﻮﻟﺒﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ

التابعة لمحكمة المحاسبات التركية ،حيث كان المحكمة هي

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ،شتاء 6102

اﳉﻬﺎز اﳌﻀﻴﻒ و ﻛﺎن اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

وﻗﺪ أﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﻳﻮم  60أﻛﺘﻮﺑﺮ

6105ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر /رﻳﻜﺎي أﻛﻴﻴﻞ ،رﺋﻴﺲ ﳏﻜﻤﺔ
اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻓﺆاد أوﻛﺘﺎي ،رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ إدارة

اﻟﻜﻮارث واﻟﻄﻮارئ.

و ﻗﺪ ﺷﺎرك ﰲ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ،ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ،

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ وأﻟﺒﺎﻧﻴﺎ وﻻﺗﻔﻴﺎ وﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ

وبولندا ورومانيا وصربيا .
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء ،ﲟﺪﻳﻨﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  ١٨إﱄ  ٢٥أﻛﺘﻮﺑﺮ ،٢٠١٥
ﻻﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺎﺑت ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﳌﻨﻐﻮﻟﻴﺎ.

رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻟﻌﺎم 6103
إﱄ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﻜﱪى

ﻗﺎم اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر /رﻳﻜﺎي أﻛﻴﻴﻞ ،رﺋﻴﺲ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ،
ﺑﺰﻳﺎرة اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺼﻤﺖ ﻳﻠﻤﺎز ،اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﻜﱪى ،ﻳﻮم  01ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،6105ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻋﻤﺎل

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻟﻌﺎم  .6103ﻛﻤﺎ

ﻗﺪم ﺑﻴﺎن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم  .6103و ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻴﺎ ن اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم  ،6103ﰎ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ،

وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺸﺎط ،وﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﺮﻳﺮ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،و ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻌﺪد  618ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻋﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻋﺎم  .6103و

رﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺮﺎﺋﺳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﻜﱪ ى.

أﻛﻤﻠﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻌﺎم  6103ﻃﺒﻘﺎً
ﻟﻠﻤﻮاد  021و 023و 025ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻓﻘ ﺎً
ﻟﻘﺎﻧﻮن إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  5108و ﻗﺎﻧﻮن ﳏﻜﻤﺔ

اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ رﻗﻢ  .2185و أﻋﺪت ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ

اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻋﺎم .6103

ورﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﻜﱪ ى.

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أداء ﳌﺮاﺟﻌﻲ اﳊﺴﺎﺎﺑت
ﻣﻦ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﳌﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء ،ﲟﺪﻳﻨﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
ﻣﻦ  08إﱄ  65أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،6105ﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺎﺑت
ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﳌﻨﻐﻮﻟﻴﺎ .وﻗﺪ ﰎ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻔﻀﻞ
ﻣﺴﺎﳘﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﱰﻛﻴﺔ ،ﰲ إﻃﺎر ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ واﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﳌﻨﻐﻮﻟﻴﺎ.
وﻗﺪ ﺷﺎرك ﰲ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﱯ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌ ﻨﻐﻮﻟﻴﺎ.
واﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﱃ أﻋﻤﺎل اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
وﳑﺎرﺳﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء ،اﻟﱵ ﰎ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ.
و اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ،ودراﺳﺎت
اﳊﺎﻟﺔ ،وأدرج ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳑﺎرﺳﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
وﺗﺮﲨﺖ اﳌﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻐﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﲟﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ أوﻻن ﺎﺑﺗﻮر ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﱰ ﻛﻴﺔ.
و ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺎرﻛﻮ ن ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺷﻬﺎدات أﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﶈﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰ ﻛﻴﺔ.
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﲟﺤﻜﻤﺔ
اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ:

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐint.relations@sayistay.gov.tr :
ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐwww.sayistay.gov.tr :

وﺳﺘﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ

ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﻓﻘ ﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  33ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،2185ﺑﻌﺪ

ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﻜﱪى و  /أو اﻷﻃﺮاف ذات
اﻟﺼﻠﺔ.
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موجز األخبار

أخبار من الج از األعل للرقابة لفيتنام

األستاذة /ها ثي مي دزون  ،مدير عام إدارة التعاون الدولي ،الج از األعل للرقابة لفيتنام ،تجلس ناحية اليسار،
واألستاذة /آجوستينا موس  ،كبيرة أخصائيي اإلدارة المالية ،بن التنمية اآلسيوي ،تجلس ناحية اليمين.

إﺑﺮام ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم وﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻵﺳﻴﻮي ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

أبرم الج از األعل للرقابة لفيتنام وبن

التنمية اآلسيوي مذكرة تفاه

(مذكرة تفاه ) من أجل مشروع "تعزيز دور األج زة العليا للرقابة في
دول مختارة من رابطة أم جنوب شرق آسيا".

يت تمويل المشروع من قبل صندوق اليابان للحد من الفقر لدع

الج از األعل للرقابة لفيتنام (باإلضافة إل ثالثة أعضاء آخرين من
األج زة العليا للرقابة لرابطة أم جنوب شرق آسيا ،بما في ذل الج از

األعل للرقابة جم ورية الو الديمقراطية الشعبية ،ومكتب المراجع العام
التحاد ميانمار ،ولجنة المراجعة لجم ورية الفلبين) في تحسين مطابقة
مراجعة الحسابات المالية مع المعايير الدولية لألج زة العليا للرقابة.

ويشارك بن التنمية اآلسيوي في المشروع باعتباره منس المشروع.

واتف الج از األعل للرقابة لفيتنام وبن

النتائ المتوقعة من المشروع تشمل ما يلي:

التنمية اآلسيوي عل أن

• تقرير تقيي عن المبادئ التوجي ية وقدرة الج از األعل للرقابة
لفيتنام.

• مبادئ توجي ية منقحة للدولة بشان المراجعة المالية عل أساس معايير
المراجعة للج از األعل للرقابة لفيتنام وفقا للمعايير الدولية لألج زة

العليا للرقابة.

وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﺣﺪة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﻄﺎء اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن

اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم ﰲ ﳎﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛

وﺿﻊ اﺳﱰ اﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم.

ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم إدارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

• ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت إﱃ اﳌ ﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﺻﺪار ﺿﻮاﺑﻂ
وﺳﻴﺎﺳﺎت وأدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

• اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن اﳋﻄﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳋ ﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻗﻴﺎدة إﺷﺮاك اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم ﰲ

• ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،واﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﰲ إﻃﺎر
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.

• إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺎﺑ ت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

• اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم أﺧﺮى ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم إدارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ
والمراجع العام.

و ﻳﻘﺪم ﺄﺗﺳﻴﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻌﻬﺪ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﳎﺎل

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺪوﱄ.

• مشاركة المبادئ التوجي ية المنقحة للمراجعة المالية للج از األعل

للرقابة لفيتنام مع األج زة العليا للرقابة لرابطة أم جنوب شرق آسيا وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل

األعضاء اآلخرين.

ﺑﺪأ اﳌﺸﺮوع ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  6105وﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ . 6107

اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم ﻳﺆﺳﺲ وﺣﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﰎ ﻳﻮم  6أﻛﺘﻮﺑﺮ  6105إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ إدارة

ﺎﺑﳉﻬﺎز اﻷﻋﱃ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم:

بريد إلكترونيvietnamsai@sav.gov.vn :
موقع إلكترونيwww.sav.gov.vn/ :

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﺎﺑﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم.
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مقاالت متميزة

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﻃﺎر أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
إﻋﺪاد اﻷﺳﺘﺎذة /ﺑﻮﻻ ﻫﻴﺒﻠﻴﻨﺞ دوﺗﺮا ،ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻻﲢﺎدﻳﺔ – اﻟﱪازﻳﻞ
ﰎ ﺗﻨﺎول اﻷﻫﺪاف اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻟﺬي ﻗُﺪﱢم َﰲ ﻣﺆﲤﺮ رﻳﻮ  61 +واﳌﻘﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ

 6102إﱄ .6141وﺗﺘﺼﺪر أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  .6105وﺳﺘﻄﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف

اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﺎﻳت ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول ،وﺳﻴﻜﻮن ﳍﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎﻻ ت.

وﻻ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻫﺪاف اﳉﺪﻳﺪة

ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ .ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ روﻋﻲ ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ

ﲟﻮﺟﺐ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻗﺪم ﺑﻮﺻﻔﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ أو ﻓﺮﻋﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى وﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ أﻗﺮت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﳌﺎﺿﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﻷن أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﲤﺜﻞ أوﻟﻮﻳﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ،إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ،
وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺪول.
وﰲ ﺿﻮء ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣـ ـ ــﺔ ﳍﺎ ﰲ ﲨﻴ ــﻊ ﳎ ــﺎﻻت اﳌﺼﺮوﻓــﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻌﺎوﻧﻬ ــﺎ اﻟﻔﻌـ ــﺎل ﻣـ ـ ــﻊ اﳌﻨﻈﻤـ ــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴ ـ ـ ــﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬﻩ اﻷﺟﻬ ــﺰة ﳝﻜ ــﻦ أن ﺗﻌﻤ ــﻞ ﺑﺸﻜـﻞ
إﳚﺎﰊ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .و ﳝﻜﻦ أن

ﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت واﳋﱪات اﳌﻮﺟﻮدة ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪى
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،وﰎ وﺿﻊ إﻃﺎر
ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ
اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﻳﺴﺘﻨﺪ اﳌﻨﻬﺞ رﺎﺑﻋﻲ
اﳋﻄﻮات إﱄ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي
ﳌ ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺻﻔﻬﺎ.

اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ :اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺨﺘﺼﺮ اﳌ ﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﻬﺑﺎ :

ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻄﺎء اﻟﻘ ﱠﺮاء اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻼزم واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﻬﺑﺎ ،ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﻮﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ

ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ .ﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 (0ﺧﻠﻔﻴﺔ وأﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع؛

 (6ﻫﺪف وﻧﻄﺎق اﳌﺮاﺟﻌﺔ ؛

 (٣اﳌﻨﻬﺞ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ .

اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﲢﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أو اﻟﻐﺎﺎﻳت ﻛﺎن
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ :

ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ذات ﻧﻔﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ

ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ً ﺗﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻏﺎﻳﺔ

وﺑﻨﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻟﻮ ﺎﺋﻖ

ﺳﺘﺘﻤﺜﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻫﺪاف وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﺳﺘﲔ ﻫﺪﻓﺎ ﳏﺪدا وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل وﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎءﻟﺔ.
ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .وﻣﻦ ﰒ

اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻳﺘﺒﲔ أن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎ ﻟﻔﻌﻞ

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ .

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﺎدت

اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌ ﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ ة اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ :

ﺎﺑﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ .وﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ
اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﻬﺑﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ،وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ،ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ إﻧﻬﺎ
وردت أﻳﻀﺎً ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
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مقاالت متميزة
ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺈﺑﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ

داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء

اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .وﻗﺪ رد ﻋﻠﻲ اﳌﺴﺢ  56ﺟﻬﺎزاً أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ

ﺣﺪدوا  01ﻗﻀﺎﺎﻳ ﲢﻈﻰ ﺄﺑﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى

) http://www.environmental-auditing.org/LinkClick.

.(aspx?fileticket=zo0JfbJMX2E%3d&tabid=261

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،إﻻ إﻧﻪ ﳝﻜﻦ

ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .و ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام

ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ ﻹﺟﺮاء ﻧﻮع ﻣﻦ "ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ" ﻳﺼﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﻌﻒ أداء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ
ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ،وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮاردة ﻬﺑﺬﻩ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ أدﺎﻧﻩ

 (0ﻏﻤﻮض/ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت

ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑ

 )6ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻋﻠﻲ
اﳌﺴﺘﻮﺎﻳ ت

اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  /ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات أو اﳍﻴﺌﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ا ﺠﻤﻟ ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ  /اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،اﱁ...

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺎﺑ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ

ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ .ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﻟﱵ

ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وزارة واﺣﺪة
ﳏﺪدة أو ﺣﱴ ﻓﻘﻂ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ

اﳌﺴﺘﻮﺎﻳت ،ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﺗﺆﺛﺮ ﰲ

اﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻬﻧﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ
اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺧﻼل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ .و ﲢﺘﺎج اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳉﻴﺪ

ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت

وإﳒﺎز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة.
 (4ﻏﻴﺎب أو ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت:

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻜﻴﻔﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻫﺬا

ﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .و ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أدوات وﻋﻤﻠﻴﺎت

وﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻹدﻣﺎج اﳉﻮاﻧﺐ

ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ أدوات وﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ

اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻮزارات

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ .ﳚﻮز وﺟﻮد ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ،أو

أدى إﱃ ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻋﱪ اﻟﻮﻛﺎﻻت واﻹدارات .و ﻫﺬﻩ

وﳏﺪدة ووﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .وﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﺎﻳت

واﻹدارات واﻟﻮﻛﺎﻻت واﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺸﺮوﻋﺎت .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪم أﻫﺪاف ،أو ﺗﻌﻬﺪات ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ دﻋﻤﻬﺎ
وﺿﻮح ﺑﺸﺄن اﻟﺪور اﶈﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﳑﺎ داﺋﻤ ﺎً ﺎﺑﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ وﻃﻨﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﺪاﺧﻼت ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ازدواﺟﻴﺔ اﳉﻬﻮد.

شاملة وال يمكن إنجاز النتائ الوطنية المنشودة .

أهداف التنمية المستدامةhttps://sustainabledevelopment.un.org/ ،
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مقاالت متميزة

َﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ ﻛﻞ اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات اﳌﻮﺟﻮدة ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ
ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،ﰎ وﺿﻊ إﻃﺎر ﳉﻤﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ واﻟﱵ ﰎ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺎﺑﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﻟﱵ
ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ

 (3ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺎﺛر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  /اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ:

ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ .وﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪرات إدارﻳﺔ

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻏﺎﻟﺒ ﺎً ﻣﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ دراﺳﺔ واﻓﻴﺔ وﺗﻌﻬﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
وﰲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻛﺒﲑة ﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻣﺸﺮوع .وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  (9ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر اﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ

اﳊﻜﻮﻣﺎت ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌ ﺴﺘﺪاﻣﺔ.

 (5وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻴﺌﻲ( ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮارات
ﻻ ﺄﻳ ﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  -اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  -ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ
اﻟﻘﺮارات .ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ أﻓﻀﻞ

وﻻ ﻳﻮﺟﺪ داﺋﻤ ﺎً ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻴﺎرات وأدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﻧﻈﺮاً
ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻴﺪ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﻘﻮم ﺈﺑﻋﺪاد

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻗﻴﺎس اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﳓﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أو ﲢﺪﻳﺪ اﺠﻤﻟﺎﻻت

اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم إﺟﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى.

 (01ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲣ ﺎذ اﻟﻘﺮارات

ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﺎﻧت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺮاراﻬﺗﺎ

وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ .ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ إﺎﺗﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺿﻤﻦ أﻃﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ و ﺎﺑﳉﻮدة واﻟﺪﻗﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .و ﻳﻮﺟﺪ ،ﻋﻤﻮﻣ ﺎً ،ﻧﻘﺺ ﰲ
اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﳕﺎﺋﻲ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗ ﺎً .و ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺆﺧﺬ اﳌﻘﺎﻳﻀﺎت
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ.
واﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ.

 (2اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ وﺟﻮد ﲣﻄﻴﻂ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ
أﺣﻴﺎﺎﻧ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲣﻄﻴﻂ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ أو ﺧﻄﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ

ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ .ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺎﺑﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﺎﺑﳊﺎﺿﺮ .وﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ً اﻵن،
ﻟﻜﻦ إذا ﱂ ﺗﻌﺎﰿ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﰲ اﳌ ﺴﺘﻘﺒﻞ.

 (7ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ:

ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱄ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻷﺧﺮى ﻋﺪم وﺟﻮد إﻃﺎر

ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻺدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ ،وﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﻬﺎرات اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ.

 (8ﻋﺪم إﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﻻ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ
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اﳋﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌ ﺮاﺟﻌﺔ
وإﳒﺎز ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ

ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻹﻃﺎر ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌﻮﺿﻮﻋﺎت

اﻟﻮاردة ﰲ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة
اﺧﺘﺘﺎم ﻫﺬا اﳉﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﰲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،

ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

اﳋﻄﻮات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻟﻘﺪ ﻃﺒﻖ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ
اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﱪازﻳﻞ ،و ﳚﺮي ﺣﺎﻟﻴ ﺎً اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ "ﺑﺮﻫﻨﺔ

اﳌﻔﻬﻮم" ،ﻣﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻃﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻬﺗﺎ

ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﻜﻮﺳﺎي

اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮون.
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استخدام نظ المعلومات الجغرافية:
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﳕﺎط اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ،ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
إﻋﺪاد :ﺳﻮﳒﻮﻳﻮن ﱄ ،ﻣﻌﻬﺪ ﲝﻮث اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،دﻳﻮان اﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻜﻮرﺎﻳtexaswater@korea.kr ،؛ ﻳﻮﻧﺞ ﻫﻮﻩ،

ﻣﻌﻬﺪ ﲝﻮث اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ و أرض ﻛﻮرﺎﻳ، huhyong@lx.or.kr؛ ﺟﻴﻨﻮون ﻫﻮ ،ﻣﻌﻬﺪ ﲝﻮث اﳌﺮاﺟﻌﺔ

واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻜﻮرﺎﻳ، jwho@bai.go.kr؛ ﻫﻮ ﺷﻴﻢ ،ﻣﻌﻬﺪ ﲝﻮث اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻜﻮرﺎﻳshim2000@korea.kr ،

ﺗﻘﻮم اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺎﺑﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻲ ﳓﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ

و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮذج

اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ

ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ .وﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ

اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﳓﻮ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳍﻴﺌﺎت

وﲡﻤﻴﻊ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ،

وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺎﺑﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎﺑﳊﺎﺳﺒﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ وﺻﻒ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ.

وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺬا ﻗﻴﻤﺔ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات

اﳌﺮاﺟﻌﺔ.

ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻒ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﲢﻠﻞ ﺑﻜﻔﺎءة ﺑﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺴﻤﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻮر .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺪأ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة

اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة

أﻛﱪ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﺳﺘﺜﻤﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر

ﲟﺒﻠﻎ  0.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ دارة اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاء اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف
اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ إدارة اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﻛﻮرﺎﻳ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻟﻨﻤﺎذج وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻳﻘﻮم اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة
اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﺑﻔﺤﺺ دﻗﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد

 6118إﱄ . 6106
ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﰲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻨﻈﻢ
وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻄﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺪن ﺗﻘﻊ ﰲ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ،ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺪﻋﻢ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺟﻴﻮﳒﺠﻲ :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮون)اﳌﺴﺎﺣﺔ 060:ﻛﻢ ،(6ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺒﺎﱐ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺟﻴﻮﳒﺠﻲ ،وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
واﻟﺼﻮﺎﺑت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺎﻳﻧﺞ )اﳌﺴﺎﺣﺔ ٢٦٨ :ﻛﻢ (٢ﻓﺘﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،و ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﺟﻮ )اﳌﺴﺎﺣﺔ ٦٠٨ :ﻛﻢ (٢ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﻛﻮرﺎﻳ .
ﺎﺑﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳉﺒﻠﻴﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﲨﻊ ﳐﺘﻠﻒ

ﺧﻠﻔﻴﺔ

ﻟﻘﺪ وﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺴﻮء إدارة أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،

واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﻧﺴﺒﺔ  ٪ 46.3ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ

ﻋﱪ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻟﻜﻮرﻳﺎ ﺄﺑﻛﻤﻠﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﺸﻜﺎوى

ﺣﻮل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺮارﻫﺎ وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ،واﻟﻄﻠﺐ

اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ دارة اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ أواﺋﻞ . 6103

وﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (0ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﺪن اﻟﺜﻼث ،ﺟﻨﺒ ﺎً إﱃ ٍ
ﺟﻨﺐ
مع محافظة جيونججي في كوريا.

اﻟﻘﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
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الشكل رق ( :)0موقع المدن الثالث

ﻳﻮﺟﺪ إﲨﺎﱄ 032.583ﻗﻄﻌﺔ أرض و ﻃﻨﻴﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ

اﳌﺪن اﻟﺜﻼث ،ﻣﻨﻬﺎ  21.377ﻗﻄﻌﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﺟﻮ ،و 51.463ﻗﻄﻌﺔ

ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻳﺎﻧﺞ و 45.784ﻗﻄﻌﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮون .و ﻳﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﲔ اﳌﺪن اﻟﺜﻼث ،وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺳﻌﺮ اﻷراﺿﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻲ

ﺣﺪة ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ،ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻌﺮ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ

ﺳﻮون ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ .وﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (0اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﻊ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﳌ ﺪن اﻟﺜﻼث .اﳉﺪول

رﻗﻢ ) :(0ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ

اﳌﺪن اﻟﺜﻼث

الشكل رق ( :)6خريطة رقمية مساحية مسلسلة لألراضي الوطنية
والمملوكة للشعب استنادا للملكية بمدينة سوون

اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت إدا رﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﺗﺘﻜﻮن

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻣﺼﺤﺤﺔ (اﻟﺪﻗﺔ 50 :ﺳﻢ) و ﺧﺮاﺋﻂ رﻗﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺴﺎﺣﻲ ،واﳌﺴﺎﺣﺔ،

وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،وﺧﺮاﺋﻂ رﻗﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺒﺎﱐ
واﻟﻄ ﺮق.

وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹدا رﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ إدارة
اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻠﺮﻗﻢ اﳌﺴﺎﺣﻲ،

واﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺎﺣﺔ و ﻓﺌﺔ اﻷرض ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ:

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ "اﻹﲨﺎﱄ" إﱄ ﳎﻤﻮع اﳌﺪن اﻟﺜﻼث ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ "ﻋﺪد ﻗﻄﻊ

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ وأﻋﺒﺎء ﻟﻺﻟﺰام ﺎﺑﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أﻧﺸﻄﺔ

ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ أرض وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .و

ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،اﺳﺘﺨﺪم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ

اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ "ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﺒﺎﱐ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎً ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

"اﻹﲨﺎﱄ" ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌ ﺪن اﻟﺜﻼث.

ﻳ ﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ،ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻄﻊ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :اﳌﺒﺎﱐ و اﻟﺼﻮﺑﺎ ت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ.

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" و"ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﺒﺎﱐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ.
اﻷراﺿﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﺪة ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ،ﻳﻌﲏ
اﳌ ﻨﻬﺠﻴﺔ
و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﻈﻤﺎت ،ﺗﺸﻐﻞ وزارة اﻷراﺿﻲ

واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ  ٪40ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ وﺗﺸﻐﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺜﻼث ،ﰲ اﻹﲨﺎﱄ،

ﻧﺴﺒﺔ .٪ 34.8وﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (6اﻟﻈﺮوف اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس اﳌﻨﻈﻤﺎت ،اﻟﱵ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0.111ﻗﻄﻌﺔ أرض

وﻃﻨﻴﺔ وﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،وﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (6ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻠﻜﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮون.

اﳉﺪول  :6اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0.111ﻗﻄﻌﺔ أرض وﻃﻨﻴﺔ
وﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ

اﳌﺒﺎﱐ

ﰎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ رﺳﻢ اﳋ ﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )،(0

ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ ﻣﺴﺎﺣﻲ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎدة ً ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ و ﺳﺠﻞ اﻹدارة .ﰒ ﰎ رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ ،ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ إذن اﻹﺷﻐﺎل،
واﻟﺮﺳﻮم ،واﻷﻋﺒﺎء ،اﱁ ...وﺑﻌﺪ رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﻴﺔ

ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ،

ﰎ رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ ﺎﺑﺳﺘﺒﻌﺎد ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ
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اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﺎﺑﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ

وﳜﺼﺺ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،اﻷرﻗﺎم  0-4ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ

اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﺎﺑﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ.

ﻋﻨﺪ رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ .و ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر

اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ أﺧﻄﺎء ﻛﺜﲑة

وﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (4اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ

رﻗﻢ  3ﻷﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳏﺪودة ﺟﺪا ً ﻋﻦ ﻣﺒﲎ إذا ﻛﺎن اﳌﺒﲎ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(4ﺧﺮﻳﻄﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻷرض ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﲎ ﻋﺎم .وﻳﺸﺘﻖ اﳌﻌﻴﺎر رﻗﻢ  2ﻷﻧﻪ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﳌ ﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮون.

واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮون

ﳜﻀﻊ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت .ووﺿﻊ اﳌﻌﻴﺎر رﻗﻢ  5ﻷن اﳌﺒﲎ ﰲ ﻓﺌﺎت
6

ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ  51م وﻳﺼﻌﺐ ﻓﺤﺺ

ﻛﻞ ﻣﺒﲎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ .وأﺧﲑ اً ،ﻳﺸﺘﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻷﺧﲑ ﻷﻧﻪ ﳚﺐ

اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﺒﲎ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻓﱰاض أﻧﻪ ﻋﺎم ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲰﺔ "اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ" ﻟﻄﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺒﲎ .وﺗﻌﺘﱪ اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ  0إﱃ 2ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ

ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺮﻗﻢ 7ذاﺗﻴﺎ.

اﻟﺼﻮﺑﺎ ت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮﺑﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ،ﻗﻄﻊ اﻷرض اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﳊﻘﻮل

اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ وﺣﻘﻮل اﻷرز ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮ ﺎﺛﺋﻘﻲ ،ورﲰﺖ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﰒ وﺿﻌﺖ ﻃﻮاﺑﻖ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻐﲑ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ ،وإذا ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﲎ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷ رض
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﳋﺮﻳﻄﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ
اﻓﱰض أن اﳌﺒﲎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺒﲏ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ
واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ،ﰎ اﻛﺘﺸﺎف ﻇﻮاﻫﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .
وﻟﺬﻟﻚ ،وﺿﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﺎﻳدة دﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮذج .وﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ
) (٣ﻣﻌﺎﻳﲑ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ .
اﳉﺪول  :٣ﻣﻌﺎﻳﲑ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﱐ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ.
اﳉﺪول  :4ﻣﻌﺎﻳﲑ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﱐ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ.

اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻟﻠﺤﻘﻮل

اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ وﺣﻘﻮل اﻷرز ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺛﺎ ﺋﻘﻲ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﻮاﺑﻖ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ،ﺗﻌﺘﱪ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮﺑﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﳏﺪودةً .
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .و ﻟﺬﻟﻚ ،ﲨﻌﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻮﺑﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺼﻮرة و اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺼﻮر
اﳌﺼﺤﺤﺔ .وﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (3ﻣﺜﺎﻻ ً ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺼﻮرة و اﺳﺘﺨﺮ اج اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻔﺮدي.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(3ﻣﺜﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺼﻮرة و اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻜﺎﺋﻦ
اﻟﻔﺮدي ﻋﻠﻲ ﺻﻮرة ﻣﺼﺤﺤﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺼﻮرة و اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻔﺮدي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲡﻤﻴﻊ

وﺣﺪات ﺑﻜﺴﻞ ﳍﺎ ﲰﺎت ﻃﻴﻔﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﻧﺴﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ .وﻫﻜﺬا،

ﺗﻘﺴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻠﻴﺔ إﱄ أﺟﺰاء ،ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎت

ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ )ﲟﻌﲎ اﳌﺒﺎﱐ و اﻟﺼﻮﺎﺑت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ،واﻟﻄﺮق،

اﱁ( .وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (٤ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ
اﻷﺟﺰاء اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺼﻮﺎﺑت زراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﺑﻴﻀﺎء وﺳﻮداء ﻋﻦ

(ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﺎﺋﻨﺎت أﺧﺮى ﰲ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة.
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الجدول  :3معايير للكشف عن الصوبات الزراعية الفينيل األبيض الشكل رق ( :)2مثال للكشف عن الصوبات الزراعية الفينيل في مدينة
جويان

واألسود

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ:

اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ :ﻳﺸﲑ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﺸﻜﻞ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ اﶈﻮر اﻟﻜﺒﲑ إﱃ اﶈﻮر

اﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﻀﻠﻊ .وﻳﺸﺘﻖ اﶈﻮر اﻟﻜﺒﲑ واﶈﻮر اﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻊ
اﻹﺣﺎﻃﺔ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي اﳌ ﻀﻠﻊ.

ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ :ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﺸﻜﻞ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى ﺟﻮدة ﺗﻮﺻﻴﻒ

اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ .ﺗﻘﺎرن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻀﻠﻊ إﱃ ﻣﺴﺎﺣﺔ

ﻣﺮﺑﻊ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي اﳌﻀﻠﻊ.

ﻃﻮل اﶈﻮر اﻟﺼﻐﲑ  :ﻃﻮل اﶈﻮر اﻟﺼﻐﲑ ﳌﺮﺑﻊ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺬي

ﳛﺘﻮي اﳌﻀﻠﻊ)م(.

6

اﳌﺴﺎﺣﺔ :ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻀﻠﻊ )م (.

اﻟﺘﺸﺒﻊ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮن ﺎﺑﻟﺒﻜﺴﻼت .و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻮن

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) ،(5ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻘﻄﻊ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أن ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﲎ ﺑﺪون

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻮ  542ﻗﻄﻌﺔ ً .وﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (7ﻣﺜﺎﻟﲔ ﳌﺒﺎﱐ ﺑﺪون
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﲟﺪﻳﻨﱵ ﺳﻮون وﻳﻮﺟﻮ.

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(5ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﱰض أن ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﱐأﻧﺸﺌﺖ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ.

ﻣﺸﺒﻌﺎ ﺎﺑﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻠﻮن ﰲ أﺻﺪق ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻮل اﳌﻮﺟﻲ أﲪﺮ )أﺧﻀﺮ ،أزرق( :ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻜﺴﻼت ﺗﻀﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻮل اﳌﻮﺟﻲ اﻷﲪﺮ )اﻷﺧﻀﺮ ،اﻷزرق( .

ﰒ ،ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺟﺰاء اﻟﺼﻮﺎﺑت اﻟﺰ راﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﻊ اﳋﺮﻳﻄﺔ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ:

اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮل

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ "اﻹﲨﺎﱄ" ﺠﻤﻟﻤﻮع اﳌﺪن اﻟﺜﻼث ﰲ "ﻋﺪد ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ

اﻟﺸﻜﻞ  :5ﻣﺜﺎل ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻮﺑﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ

اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺜﻼث.

اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ وﺣﻘﻮل اﻷرز ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺎﺛﺋﻘﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء دون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،إﻻ أن "اﻹﲨﺎﱄ" ﻳﺸﲑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺼﻮﺑﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ .وﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ) (5ﻣﺜﺎﻻ ً
"ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ"
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮارد ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ ) .(3ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺎﻳﻧﺞ
و"ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻷراﺿﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﺪة ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ

ﺟﻮﻳﺎﻧﺞ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(7أﻣﺜﻠﺔ ﳌﺒﺎﱐ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﲟﺪﻳﻨﱵ ﺳﻮون

وﻳﻮﺟﻮ

ومع ذل  ،عند تطبي اللوغاريت المذكور أعاله ،تحدث مشكلة حيث

يت أيضا في بعض األحيان استخراج كائنات أخرى .بمعن أنه يت

أيضا استخراج ظل البناء في الصورة المصححة ،حيث يتس في بعض

األحيان بنفس خصائ

الطيف ال ندسي مثل الصوبات الزراعية

الفينيل السوداء .ويبين الشكل رق ( )2مثاال حيث يت استخراج ظل

البناء.
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ﺻﻮﺎﺑت زراﻋﻴﺔ ﻓﻴﻨﻴﻞ ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ٪71ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ.
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مقاالت متميزة
ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (2اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﲑا إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺎت .ﻳﻮﺟﺪ 59

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت

ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ

ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أداة ﻣﻔﻴﺪة

ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮون .ورﻏﻢ أن  49ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ

ﻫﻴﺎﻛﻞ ﰲ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ،ﺟﻨﺒ ﺎً إﱃ ٍ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﺎﻧت اﻹدارة

ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺎﻳﻧﺞ و  33ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺒﺎﱐ واﻟﺼﻮﺎﺑت
واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﺟﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻗﻄﻌﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺗﻠﻚ

اﻟﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪرﺟﺔ ًﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) ،(2ﺣﻴﺚ ﱂ ﳝﻜﻦ ﲨﻊ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(2ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﱵﺗﻘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﺼﻮﺎﺑت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲟﻨﻬﺞ

أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ً وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ً .و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﶈﺪدات
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﺳﺘﺒﻌﺎد  05.519ﻗﻄﻌﺔً ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ

اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ وﺳﺠﻞ اﻹدارة؛ وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻌﺪد

 542ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﰎ

اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺒﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل
أﺣﺪ اﻟﺸﺮ و ط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳊﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪﻗﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ .وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﰎ وﺿﻌﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ

اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ

.

وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪﻗﺔ ،ﰎ اﺧﺘﻴﺎر  61ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺎء ،ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ زارﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ

ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪد 21ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ

اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

اﳌ ﺮاﺟﻊ

ﺟﻮﳒﺴﻤﺎ إي ،ﺟﺮاف إف "اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب"،

اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊ ﻜﻮﻣﻴﺔ،

ﻳﻮﻟﻴﻮ  .6118وزارة اﻷراﺿﻲ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺌﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻜﻮرﺎﻳ،

"ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ  (6104 ،6106 ،6100) 6101ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ

اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ") ،ﰲ ﻛﻮرﺎﻳ(

اﻷراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺒﺎﱐ

وزارة اﻷراﺿﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻟﻜﻮرﺎﻳ " ،ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺒﲎ ﻣﻨﺸﺄ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد 21ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ

اﻷراﺿﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﺑﻜﻮرﺎﻳ " ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

أﻧﺸﺌﺖ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ .واﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وﺟﺪ 58

 6103ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ") ،ﰲ ﻛﻮرﺎﻳ( وزارة

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل دﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﳌﺴﺎﺣﻲ اﻟﻮﻃﲏ ) ،"6103ﰲ ﻛﻮرﺎﻳ( ﺑﻼﺷﻚ ،ﰐ،

 .٪ 97اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(8اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ دون
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺣﻠﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺎﻳﻧﺞ

" ،6101ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮر اﺳﺘﻨﺎد اً ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ" ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي و اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ

ﺑﻌﺪ ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي و اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،25 ،

 .6-02ﺣﺴﲔ ،إم ،ﺗﺸﻦ ،دي ،ﺗﺸﻨﺞ ،إﻳﻪ ،و ﻳﻲ ،إﺗﺶ،

ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،دي" ،6104 ،اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر

ﻋﻦ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻟﻠﺒﻜﺴﻼت إﱃ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت" ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي و اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي و اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،٨٠ ،

.٩١-١٠٦

ويبين الشكل رق ( )8مثاال وجد بمدينة جويان .
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داخل اإلنتوساي

داخل اإلنتوساي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  41أﺧﻼﻗﻴﺎت

اﳌﻬﻨﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي

ﺧﻠﻔﻴﺔ أﻗﺮ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮ ﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ - 41

ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ؛ و إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ

أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي  -ﺎﺑﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي اﳌﺒﺎدئ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻧﺘﻴﻔﻴﺪﻳﻮ ﺳﻨﺔ  .0998وﻛﻮﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إدارة اﻷﺧﻼق واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ وﲢﺴﲔ درﺟﺔ وﺿﻮح اﳌﺴﺘﻨﺪ .وأﺷﺎر اﳌﺴﺢ أﻳﻀ ﺎً إﱃ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ،ﰲ ﻳﻮﻧﻴﺔ
اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وأﻣﺜﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ .وﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﰎ ﺗﻘﺪﱘ
 ،6104ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أوﱄ ﳌﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  41ﳛﺘﺎج إﱃ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ

ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺎﺑت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻴﺔ .و ﰎ

ﺗﻜﻮﻳﻦﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ

ﻣﺸﺮوع اﻗﱰاح وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ

ﰲ ﻣﺎﻳﻮ . 6103

 41وﺿﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ و ﺑﻮﻟﻨﺪا

إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﻨﻘﺤﺔ

اﳌﺘﺤﺪة.

اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ ، 41وإﺎﺗﺣﺔ ﲤﺜﻴﻞ إﻗﻠﻴﻤﻲ

)ﻗﺎﺋﺪ اﳌﺸﺮوع( و اﻟﱪﺗﻐﺎل واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﺎﻳت

ﰎ زﺎﻳدة أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أوﺳﻊ ،ﻟﻴﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷوﱄ

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،ﰎ

ﻃﻠﺐ ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻛﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ و ﺗﺸﻴﻠﻲ واﺠﻤﻟﺮ و اﻟﻜﻮﻳﺖ و اﳌﻜﺴﻴﻚ و

ﺎﻧﻣﻴﺒﻴﺎ و ﻫﻮﻟﻨﺪا وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻊﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ .وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﻦ

ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﳌﺮاﺳﻼت ،ﺈﺑﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻣﻦ

ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ  .6103ووﻓﻘ ﺎً ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  ،٣٠واﺿﻌ ﺎً داﺋﻤ ﺎً ﰲ

اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺟﻊ اﳊﺴﺎﺎﺑت اﻟﻔﺮد إﱃ ﻣﻨﻈﻮر اﳉﻬﺎز

ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ

اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ ،ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  41اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺴﺢ .وأرﺳﻠﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ﰲ
إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ أن ﻳﺮﻛﺰ -ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى -ﻋﻠﻲ
ﺧﺮﻳﻒ  ،٢٠١٥إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﻊ إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن؛
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ﻣﺎذا ﺗﻐﲑ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ
 ٣٠اﳌﻌﺪل

ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻬﺑﺎ وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺎﺑﳊ ﻮاﻓﺰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻋﺘﺰاز

ﺎﺑﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﻢ وﺣﺪﻫﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﳌﻌﻀﻼت
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.

ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺎﺑﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت

اﳌﻬﻨﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ .وﻧﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ،ﺟﻨﺒ ﺎً إﱃ ٍ
ﺟﻨﺐ

ﻣﻊ ﺷﺮح ﻣﻮﺟﺰ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺄﻳﰐ :

• اﻟﻨﺰاﻫﺔ  -اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺼﺪق وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﻬﺑﺎ و ﲝﺴﻦ ﻧﻴﺔ
و ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم.

• اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  -اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﻳﺪة
وﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة.
• اﻟﻜﻔﺎءة  -اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪور،
واﻟﻌﻤﻞ ﺎﺑﺳﺘﻤﺮار ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﻤﻮل ﻬﺑ ﺎ.

ﻳﺘﺒﻊ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  41اﳌﻌﺪل ﻫﻴﻜﻼ ً

ﺟﺪﻳﺪ اً ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ وﻗﺴﻢ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ،و ﻗﺴﻢ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

ﳝﻴﺰ اﻻﻗﱰاح ﺑﲔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻹرﺷﺎدات ﲤﻴﻴﺰاً واﺿﺤ ﺎً .ﳚﺐ

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻬﺑﺎ .وﻳﺴﺘﻬﺪف ذﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺒﺎدرات

واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺜﻘﺔ واﳌ ﺼﺪاﻗﻴﺔ.

وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ إرﺷﺎدات اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻛﻞ ﻣﻦ

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻬﺑﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ
ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ اﳌﺸﺎرﻛﻮ ن ﰲ اﳌﺴﺢ .ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت و

• اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻬﻨﻲ  -اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺗﺸﻮ ﻩ ﲰﻌﺔ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ
اﳌﻌﻤﻮل ﻬﺑﺎ ،وﲡﻨﺐ أي أﻧﺸﻄﺔ ﻗﺪ ّ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  41اﳌﻌﺪل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض اﳌﺮﺋﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل

• اﻟﺴﺮﻳﺔ  -ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ.

اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

وﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮﻫﺮي آﺧﺮ ﰲ أن اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

إرﺷﺎدات اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻠﻐﺔ اﳌ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،6105

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  41ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻵن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة

 41اﳌﻌﺪل .وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻣﺴﻮدة اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ

اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،و اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ وﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد

 www.issai.orgو اﻟﺬي ﻇﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎت

اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﳌﻬﲏ و ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ

وﲟﺠﺮد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺒﺎت ،وﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز اﻹﺟﺮاءات

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻬﺑﺎ .وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ رﺋﻴﺲ

اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻬﺑﺎ ،أو اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﳌﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ً ﻋﻦ اﳉﻬﺎز ﺣﱴ  0ﻓﱪاﻳﺮ . 6102
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وﳚﺐ ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴﻢ
اﳊﺎل ﰲ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ اﳋ ﺎﺻﺔ.
و أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  41اﳌﻌﺪل ﻫﻮ ﻗﺴﻢ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﺳﻴﻘﺪم اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ  41اﳌﻌﺪل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﲤﺮ
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ . 6102
و ﳝﻜﻦ إرﺳﺎل أي أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑﺬا اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ

اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺧﻼق واﻹدارة .اﻵﰐ.ISSAI30.Review@nik.gov.pl :
وﻗﺪ ﰎ ذﻟﻚ ﻬﺑﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
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داخل اإلنتوساي

منظمة األج زة العليا للرقابة ألمريكا الالتينية والكاريبي (أوالسيفس)

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون :ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻣﻦ

اﻻﺗﺼﺎﻻت ،واﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت ﰲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
األستاذ /إنريكي بينيا نييتو
رئيس الواليات المكسيكية
المتحدة يتحدث أمام
الوفود المشاركة في

الجمعية الخامسة والعشرين
ألوالسيفس بشان أهمية
مساءلة القطاع العام والدور
الذي تؤديه األج زة العليا
للرقابة للتاكد من ثقة
الشعب في حكومته.

وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ دﻋﻤﺎ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﻻﺣﻈﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺈﺑﺷﺮاك

اﳌﻮاﻃﻨﲔ .واﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﻮﻓﻮد وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

ﺣﻮل ﺳﺆاﻟﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ :ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ ﺎﺑﻟﻀﺒﻂ إﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﻣﺎ

اﻵﺎﺛر اﳌﱰ ﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻃﺮﺣﺖ أﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﻠﻚ

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮاردة ﻣﻦ

اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ؛ و ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ؛ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ

رﺣﺐ اﻷﺳﺘﺎذ /إﻧﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ ﻧﻴﻴﺘﻮ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﺎﻳت اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌ ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺎر ﻛﻴﺔ.
اﳌﺘﺤﺪة ،ﺎﺑﻟﻮﻓﻮد اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ

اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ

اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ﻻﺣﻈﻮا ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،أن

اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﱯ )أوﻻﺳﻴﻔﺲ( اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم  64ﻧﻮﻓﻤﱪ

زﺎﻳدة إﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ

اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﻮﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ  64دوﻟﺔ.

وﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ أﻳﻀ ﺎً ﻫﺬا اﻹﺷﺮاك ﰲ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ،

 6105ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻳﺮﻳﺘﺎرو ،ﺎﺑﳌﻜﺴﻴﻚ( .ﺣﻀﺮ اﳉ ﻤﻌﻴﺔ
واﻧﻀﻢ إﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ /ﻧﻴﻴﺘﻮ ،ﻣﻦ ﺑﲔ آﺧﺮﻳﻦ ،اﻷﺳﺘﺎذ/

ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ دوﻣﻴﻨﺠﻴﺰ ﺳﲑﻓﻴﺎن ،ﺣﺎﻛﻢ وﻻﻳﺔ ﻛﻮﻳﺮﻳﺘﺎرو،

واﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﲑﺟﻴﻠﻴﻮ اﻧﺪرادي ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ،وزﻳﺮ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ،

واﻷﺳﺘﺎذ /ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺎﻟﺪوﺎﻧدو ﻓﻴﻨﻴﺠﺎس ،رﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻹﺷﺮاف

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﺠﻤﻟ ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.
وﲢﺴﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ،واﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وﺎﻧﻗﺸﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺎﺛن :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻﺎﻳت اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة .و ﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﰲ

ﺑﻜﻔﺎءة .ﻻﺣﻈﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ أن ﻣﻮارد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺼﺮ

ﺟﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ-ﺟﺎرﺳﻴﺎ-ﻛﻮس ،ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

ﻋﻤﻠﻬﺎ .ﻳﻘﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﳊﻀﻮر زﻣﻼء ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﺜﻞ اﻷﺳﺘﺎذة /ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ

ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي .و اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﺮﻳﺪي ﻧﺪﺟﻴﻤﺒﺎ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﻓﺮوﺳﺎي(؛ و اﻷﺳﺘﺎذ /ﻫﻮراﺳﻴﻮ ﺳﺎﺑﻮآي ﻓﻴﲑ ا ،ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ

أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺟﻌﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وزﺎﻳدة ﺄﺗﺛﲑ

اﳌﺰاﺎﻳ ،ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ،وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
وﺗﻜﺎﻣﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﺎﻧت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ أن ﻗﻀﺎﺎﻳ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي؛ ﻻﻇﻬﺎر اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸوﻻﺳﻴﻔﺲ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﻄﺮح ﻋﺪد اً ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﺎﻳت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺟﻬﺰة

واﻟﻮزﻳﺮ /أروﻟﺪو ﺳﻴﺪراز دي أوﻟﻴﻔﲑا ،رﺋﻴﺲ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت
اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ،ﺎﺑﻓﺘﺘﺎ ح اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻷوﻻﺳﻴﻔﺲ.

اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﲟﺨﺎﻃﺮة ﻋﺪم ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

وﺑﺪأت اﻟﻮﻓﻮد ،ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻪ ،واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ

وﻗﺎم اﻷﺳﺘﺎذ /ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﻮرﺎﺗل ،اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .و أﻋﺮب اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ إزاء

اﻷول ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ :ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

و واﻓﻘﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ

اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺄن ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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داخل اإلنتوساي
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺆﲤﺮ ،ﻗﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎﻬﺗﻢ،
واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ دﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎدات ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون

لجنة المعايير الم نية

ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺸﱰك ﻟﻠﺨﱪاء اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ

ﻗﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ  6103ﲟﺪﻳﻨﺔ

ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ رؤﺳﺎء أﻫﺪاف ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،و ﳉﻨﺔ ﺑﻨﺎء

اﻟﻘﺪرات ،وﳉﻨﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎﺑﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،و اﻟﱪ ﺎﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،و ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎم

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون

اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ.

و ﺗﻠﻘﻰ أﻋﻀﺎء اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﰲ ﻣﺎرس  ،6105ﺧﻄﺎﺑ ﺎً ﻣﻦ

رؤﺳﺎء اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ

ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﳌﺸﱰ ك.

وﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﻘﺪم  41ﺟﻬﺎزاً أﻋﻠﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ  -ﳝﺜﻠﻮن ﺳﺘﺔ ﻣﻦ

اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻋﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺪى ﺧﱪاء ﺗﻘﻨﻴﲔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﺎﻳ وﺿﻊ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي اﻟﺴﺒﻌﺔ  -وأﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺎﺑﻟﻎ ﺎﺑﳌﺸﺎرﻛﺔ

وﻟﺬا ﻓﺈن اﳌﻬﻤﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮوق واﺿﺤﺔ ﺑﲔ

اﺠﻤﻟﺎل إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳐﺘﺼﺮة ﺗﻀﻢ  61ﻣﺮﺷﺤ ﺎً ،ﰎ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﻣﺮة

ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺷﻴﺢ  86ﻣﺮﺷﺤ ﺎً
اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي .وﻗﺪ ﺗﺰ اﻳﺪ وﺿﻮ ح اﳊﺎﺟﺔ إﱄ "ﻓﺮز"
إﻃﺎر اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺪد اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻨﺘﺪى .وﻗﺎم رؤﺳﺎء اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ
وﻳﻮﻧﻴﺔ وﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰎ ﺗﻀﻴﻴﻖ
ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ )اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت( ،واﳌﺒﺎدئ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ووﺎﺛﺋﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﺮاﺟﻌﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات.

وﻗﺪ ﰎ اﻵن إﻧﺸﺎء اﳌﻨﺘﺪى اﳌﺸﱰك وﻳﻀﻢ اﻵن  05ﻋﻀﻮاً
ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة اﻷﺳﺘﺎذة /ﺟﺎﳒﺎ ﻛﺎﺎﺑ ﻓﺎراﺑﻮ
ﻣﻦ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،اﻟﱵ ﻋﻴﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى.

واﻟﺘﻘﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻷول ﻣﺮة ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  6105ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع

اﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺬي ﴰﻞ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ

ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ وﻣﻌﻬﺪ اﳌﺮاﺟﻌﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ،و زﺎﻳرة إﱃ اﻷﻣﻢ

اﳌﺘﺤﺪة  -ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول
اﻷﻋﻤﺎل -وﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺪى اﳌﺸﱰك ،ﻳﺮﺟﻰ زﺎﻳرة

ﻣﻮﻗﻊ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ.www.psc-intosai.org :

ﻛﻴﻒ ﰎ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺪى ؟

ﺣﻈﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﳌﺸﱰك ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻀﻮﻳﺔ

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،وﳕﺎذج اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وأﻧﻮاع اﳌﺮاﺟﻌﺔ و ﺧﱪة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺄﺑﳘﻴﺔ

ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ورؤﺳﺎء اﳍﺪف ،و أرﺷﺪ ﻫﺬا

اﳌﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
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أﺧﺮى إﱃ  02ﻣﺮﺷﺤ ﺎً (ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى) ﺑﻌﺪ أن ﰎ
إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻋﱪ اﳍ ﺎﺗﻒ.

اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ

ﺳﲑﻓﻊ اﳌﻨﺘﺪى ﺗﻘﺮﻳﺮ اً ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ و ﳉﻨﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﳉﻨﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ

اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﺔ  6102وﺳﻴﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻬﻧﺎﺋﻲ ﻋﻦ

اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺳﻨﺔ  6102ﻣﻊ

ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إﻃﺎر اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﻘﺮر أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن

ﳚﺐ أن ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻨﺘﺪى اﳌﺸﱰك ﻫﻴﺌﺔ داﺋﻤﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺑﻌﺪ

ﺳﻨﺔ . 6102

و رﲟﺎ ﻳُﻄْﻠَﺐ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺪى ﺗﻮﱄ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ

اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﳑﺎ
ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ

ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي .و ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻊ

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول أو اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،6102ﺑﺸﺄن

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر

اﶈﺘﻤﻞ.

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ

ﺗﻘﺮر ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻮﻣﻲ  62و 67ﻣﺎﻳﻮ  ،6102ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ.
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ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺗﺮﺣﺐ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

اﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ
اﻷوروﺳﺎي ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﰲ ﻣﺎﻟﻄﺎ ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  2إﱄ 8
أﻛﺘﻮﺑﺮ  .6105و ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
ﻗﻀﺎﺎﻳ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﻨﻔﺎﺎﻳت واﻟﻜﻴﻤﺎوﺎﻳت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .وﻛﺎن
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن

ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذة /ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ ﺟﺎوروﻧﺴﻜﺎ )اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ(،

واﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﲑﳝﻲ ﻛﺮﻳﺴﺒﲔ )اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ،اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ( ،و اﻷﺳﺘﺎذة /ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﺑﻮرﴰﺎن )اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷو رﺑﻴﺔ،

اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ( ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﻠﻤﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﻗﺎم اﻷﺳﺘﺎذ /أﻧﺘﻮﱐ ﻣﻴﻔﺴﻮد ،اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﳌﺎﻟﻄﺎ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ

ﺎﺑﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .و ﺳﺒﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻧﺪوة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﻀﻴﻒ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر /آﻻر ﻛﺎرﻳﺲ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻵﺎﺛر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻧﻌﻘﺪت ﻳﻮم  5أﻛﺘﻮﺑﺮ
. 6105
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ﺟﻬﺎزاً أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﺿﻤﻮا ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي(

وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﱯ )أوﻻﺳﻴﻔﺲ( .
ورﻛﺰت اﻟﻨﺪو ة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺎﺛر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ

ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻹدارة ﻫﺬﻩ اﻵﺎﺛر ودﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت

اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﰊ .ﻛﻤﺎ ﴰﻠﺖ اﻟﻨﺪوة ﻋﺮوﺿ ﺎً ﺗﻘﺪﳝﻴﺔ ً
وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل ﲡﺎرب اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﲑ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ .و ﻗﺪ ﻗﺎم
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اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي

ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺎﺑﻟﱰﺣﻴﺐ اﻟﺮﲰﻲ ﺎﺑﻟﻮﻓﻮد ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎيﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .وﺗﻨﺎول
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع :ﻗﻀﺎﺎﻳ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﻨﻔﺎﺎﻳت

واﻟﻜﻴﻤﺎوﺎﻳت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮ رة /ﻛﺎﺛﻲ ﻣﺎﺟﻮاﻳﺮ

)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ( ،واﻷﺳﺘﺎذ /ﻛﻴﻔﻦ ﺟﺎت )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ(،

واﻷﺳﺘﺎذة /ﻣﺎري دوﳍﻮﻓﲑ (ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﱪو) ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﻠﻤﺎت
رﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﲤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻨﻔﺎﺎﻳت

واﻟﻜﻴﻤﺎوﺎﻳت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة

ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

ورﻛﺰت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﺳﺎﺳ ﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ

اﻟﻨﻔﺎﺎﻳت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وإدارة اﻟﻨﻔﺎﺎﻳت اﳋﻄﺮة ،و ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﺎﻳت
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اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﻟﻨﻔﺎﺎﻳت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ً

اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ

و ﰎ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻌﻨﻮان

ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻮي اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﳒﺎز ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وﺎﺑﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺎﺑت اﻷﻣﻮال

ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء ،وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻐﲑ اﳌ ﻨﺎخ.

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﺪﻛﺘﻮر /آﺟﻲ ﺟﻮﻧﺴﻦ( ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﺳﻠﻮ

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌ ﺘﻌﻠﻘﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻜﺒﺎت واﻟﻜﻮارثً ،

واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺻﻮل اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ

اﻟﺘﻠﻮث .و أدرج ﻬﺑﺬﻩ اﳉﻠﺴﺔ أﻳﻀ ﺎً ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﳉﺎرﻳﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ

ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﳒﺎز وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

و أﻛﺮﺷﻮس) .وﻋﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض ﻣﺼﺎرف اﳌﻴﺎﻩ ﻟﻨﻬﺮ ﺑﻮك ﺄﺑوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻣﻦ

ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺮاﺟﻌﺔ إﱄ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن.

واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺎﺑﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ أﻣﺎﻧﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ

ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻘﺒﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

وﺗﺘﺎح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺎﺑﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ

ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوﻻﺳﻴﻔﺲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ

http://www.eurosaiwgea. org/meetings/Pages/13th-Annualmeeting. aspx

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﳒﺎز وﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎدراﻬﺗﺎ اﳌﻘﺒﻠﺔ .و ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ

ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي ﳌ ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ:

ﺗﻮﺟﺪ اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﺎﺗﺑﻌﻮﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﱰ ﰲ:
@INTOSAIJournal
أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻜﻢ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﰲ:
www.facebook.com/INTOSAIJournal
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوساي
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﳎﻠﺲ إدارة ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ

يبقير ر ر تح ر ررديث مب ر ررادرة تنمي ر ررة اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ أوﺳﻠﻮ

اإلنتوسرراي عل ر عل ر بررالتطورات اﻟﺘﻘﻰ ﳎﻠﺲ إدارة ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﲟﺪﻳﻨﺔ
فيمررا يخ ر عمررل وب ررام مبررادرة أوﺳﻠﻮ ﻳﻮم  4ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،6105ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
تنمية اإلنتوساي.

اﻟﺜﺎﱐ ﳍﺬا اﻟﻌﺎم .اﻋﺘﻤﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ  6102إﱄ

ولمعرفر ر ر ررة المزير ر ر ررد عر ر ر ررن هر ر ر ررذه  6108واﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة .وﻗﺪ ﲤﺖ
المبررادرة ،ومواكبررة الفعاليررات بررين اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﳋﻄﺔ

طبعر ررات المجلر ررة ،يرج ر ر القير ررام اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
بزير ر ر ر ررارة الموقر ر ر ر ررع اإللكترون ر ر ر ر رري وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ :اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ

للمبادرة:

http://www.idi.no

ولمطالعر ررة المعلومر ررات المرتبط ر ررة

بمبر ررادرة تنفير ررذ المع ر رايير الدولير ررة
لألج ررزة العلير ررا للرقابر ررة (برنر ررام

ث ررري آي) ،يرج ر ر زي ررارة الموقر ررع

اإللكتروني ل ذه المبادرة:

http://www.
idicommunity.org/3i

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ؛ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي؛

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻗﻴﺎس اﻷداء

وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ؛ دور اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ

وﺗﺘﺎح أوراق اﺟﺘﻤﺎع ﳎﻠﺲﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

ﺎﺑﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة. www. idi.no :

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

واﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﱰﻛﻴﺎ

ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي وﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت

اﻟﱰﻛﻴﺔ ،ﻳﻮم  04أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،6105ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻗﺪرات اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون

ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ﰲ

ﻃﺒﺎﻋﺔ اﳌﻮاد اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي،

واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي وإﻋﺎرة

اﳌﻮﻇﻔﲔ .

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد؛ إﺷﺮاك اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ

أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن؛ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ؛ اﻧﻀﻤﺎم وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮ

اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ؛ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﻪ ﺟﻬﺔ ﻣﺎﳓﺔ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌ ﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺪاول اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻗﻀﺎﺎﻳ أﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺸﱰﻛﺔ ،دﻋﻢ

ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺠﻤﻟﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﲟﺒﻠﻎ

 068.111.111ﻓﻮرﻧﺖ ﳎﺮي ﻟﺘﻤﻮ ﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻷﺟﻬﺰﻩ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أﻋﻀﺎء

ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ

اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻮ ﻛﻤﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .6102

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي ،اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد .وﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﺑﲔ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و وزارة اﻟﺸﺌﻮن
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.

الوفود المشاركة في اجتماع مجلس
إدارة مبادرة تنمية اإلنتوساي،
نوفمبر 6105
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوساي
اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ
اﻧﻌﻘﺪ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻮﻣﺎ  2و 7أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،6105وﺣﻀﺮﻩ  51ﳑﺜﻼ ﻣﻦ
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي وﳎﺘﻤﻊ اﳌﺎﳓﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ .ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﳒﺎزات ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ،ﺑﻌﺪ
ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻪ ،و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻔﱰة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .و درﺳﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ أﺟﺮى ﻣﺆﺧﺮ
اً ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ .أﻛﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺸﺮاﻛﺔ وأﺑﺮز أﻧﻪ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﻴﲑات إﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﺬ ﺄﺗﺳﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺳﻨﺔ
 ،6101ﰲ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت
اﳌﺎﳓﺔ .وﳚﺮي اﻵن إﳒﺎز ﻋﻤﻞ ﻟﻮﺿﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﻟﻔﱰة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ (. )6102-6108
ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي(

ﺑﺪء اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي ﰲ ﺑﻮﺎﺗن ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
ﻣﻦ  64إﱄ  67ﻧﻮﻓﻤﱪ  .6105واﺳﺘﻬﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﲢﺪﻳﺪ إﻃﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي ،و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ردود ﻓﻌﻞ اﳋﱪاء
ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع إﻃﺎر ﻛﻔﺎءات اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺚ إﺻﺪارات ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي .وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ
ﺗﺴﻌﺔ ﺧﱪاء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻷﻫﺪاف اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ.
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺛﺮي آي ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-اﻷراﺑﻮﺳﺎي

ﺣﻮل اﺳﺘﻌﺮاض أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة

ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺟﻬﺰة ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وﻫﺬﻩ اﳌﺮ اﺟﻌﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ

اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ ة واﻟﺘﺄﻛﺪ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ

إﱃ ﲡﺮﻳﺐ ﳕﻮذج اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي .اﺟﺘﻤﻊ ﺳﺘﺔ ﺧﱪاء ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ

اﻷرﺟﻨﺘﲔ و اﻟﱪازﻳﻞ و ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ و اﻟﺴﻠﻔﺎدور و ﺟﻮ اﺗﻴﻤﺎﻻ ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  05إﱄ  65ﺳﺒﺘﻤﱪ  6105ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ

ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺸﱰك ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻌﺔ  .و ﰎ

ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺟﻬﺰة ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﱃ دﻳﺴﻤﱪ .6105وﺑﻌﺪ

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﰲ أﺟﻬﺰ ﻬﺗﻢ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﺼﻪ.

ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي :ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺷﻬﺎدة اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

)اﳌﺸﺎرﻛﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ﺷﻬﺎدة ﺛﺮي آي (
أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ
ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي .وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ  084ﻣﺮﺷﺤ ﺎً ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة ﲤﺜﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ و اﳌﻨﺼﺐ
اﻹداري .وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر  92ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻣﻦ  09ﺟﻬﺎزاً أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﻊ ﲣﺼﻴﺺ  46ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ :ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ،و اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء .وﻗﺪ ﰎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﻮم00
ﺳﺒﺘﻤﱪ . 6105
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ
ﻋﻘﺪت ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  02إﱄ  60ﻧﻮﻓﻤﱪ  6105ورش ﻋﻘﺪت ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  6إﱄ 61ﻧﻮﻓﻤﱪ ، 6105ﰲ
اﻟﻜﺎﻣﲑون ،ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﳌﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﻌﺮاض أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء وﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أدوات
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ (اﳌﺴﺘﻮﻳﺎن 6
واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﱘ ردود ﻓﻌﻞ اﳋﱪاء واﻟﺰﻣﻼء ﺑﺸﺄن
و )3ﻟﺘﻌﻴﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺟﻬﺰ ﻬﺗﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ووﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻷدوات اﳌﻔﻌﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﰎ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺮاض ﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮ اً ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ) 05ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء.
اﻟﺘﺰام 03 ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اً ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 03 ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اً ﻣﺮاﺟﻌﺔ أداء( .وﻋﻘﺪ ﰲ
وﺣﻀﺮ واﺣﺪ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﺧﱪاء ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﲑون
ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ،ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎﱄ ،ﺛﻼث ورش ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ
وﻛﻨﺪا وﺑﻮروﻧﺪي وﺟﻴﺒﻮﰐ واﻟﺴﻨﻐﺎل.
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،و اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ،
ﺑﺮﺎﻧ ﻣﺞ ﺛﺮي آي ﳌ ﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي -اﻷوروﺳﺎي
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء( .وﲤﺜﻞ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
إﺟﺮاء و رﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻌﺮاض أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻷراﺑﻮﺳﺎي .ﰎ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ.
اﺛﻨﲔ وﲦﺎﻧﲔ ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻣﻦ  02ﺟﻬﺎزاً أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ) 65ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،و 68ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﺪرﺟﺔ ﺎﺑﳋﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ ﺑﺴﺒﺐ
أداء ،و 69ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺰام( .
ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪم ﻷدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-اﻷوﻻﻟﺴﻴﻔﺲ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷوروﺳﺎي .ﺷﺎرﻛﺖ
اﻷداء اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ
ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ  06أﻛﺘﻮﺑﺮ، 6105
ﺗﻘﻮم ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﻷوﻻﺳﻴﻔﺲ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي ﻣﻊ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻲ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻻﺳﻴﻔﺲ ،ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ 
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوساي

ندوة القيادة العالمية لمبادرة تنمية اإلنتوساي التي انعقدت في نوفمبر الماضي بمدينة شيمال ،ال ند .قام كل مشارك في
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،و أﺟﻬ ﺰﻬﺗﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،وأﻗﺎﻟﻴﻢ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض وﺎﺛﺋﻖ أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎﱄ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻓﺮﻳﻖ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ دورة إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ ،واﲢﺎد اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺮﺑﻴﺔ.

دورة إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺘﻪ

وﺣﻀﺮ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ  06ﻋﻀﻮاً ﻓﻨﻴ ﺎً ﻣﻦ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

وﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﺻﺪار وﺎﺛﺋﻖ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻷدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺎﺑﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ أول

اﳉﺪﻳﺪة ﳊﻮاﱄ  011ﻣﺸﺎرك ﻣﻦاﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ

ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲨﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻴﺎم اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

الثالثة .وتعمل اآلن سلطات المراجعة بشان استراتيجيات التنفيذ.

ﻣﻨﺘﻈﻢ .

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ

ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

ﻳﻌﺘﱪ دﻋﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳋﺎص ﻬﺑﺎ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻃﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .و اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻫﻮ أول ﺟﻬﺎز ﰎ دﻋﻤﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ

اﻟﺘﻌﻠﻢ .
اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ اﺗﻔﻘﺖ

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﺐ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ .و ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ

ﺳﺘﻜﻮن و رﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻊ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﲰﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺘﺎدة .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﺎﻳت ﺳﻨﺔ  ،6103دﻋﺖ ﻣﺒﺎدرة
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ ﺳﻨﺔ  6105ﻛﻼ ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻗﻴﺎس اﻷداء ،وإﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ .ﻋﻘﺪت ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺪرات اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ.

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي :اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﻗﻴﺎس اﻷداء،
وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

اﻧﻌﻘﺪت ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﲟﺪﻳﻨﺔ أوﺳﻠﻮ ،اﻟﻨﺮوﻳﺞ ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ
اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﰲ إﻧﺸﺎء وﻇﻴﻔﺔ
 03إﱄ  02ﺳﺒﺘﻤﱪ  .6105وﲤﺖ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ .وﻗﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﻃﺒﻘﺎً
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ودورة اﻹدارة ،واﻟﺘﻤﺎس ردود ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﺗﻘﺪﱘ
ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺐ ،ﺑﺪﻋﻢ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﰲ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم إدارة
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﻃﻠﺒﺖ دﻋﻢ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎص ﺑﻪ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺑﺘﺪرﻳﺐ 65
ﰲ ﳎﺎل ﻗﻴﺎس اﻷداء وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺸﺄن
ﻣﺴﺌﻮﻻ ً ﻣﻦ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم إدارة
ﻣﻮاءﻣﺔ وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ ﺗﺪرﻳﺐ 60ﻣﺴﺌﻮﻻ ً ﻛﻤﺪرﺳﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .و
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﻗﻴﺎس اﻷداء ،وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ .وﺣﻀﺮ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻘﺪت ورﺷﺘﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 03إﱄ
ﳑﺜﻠﻮن ﻋﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
 65ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،6105ﺑﻨﻴﻮدﳍﻲ ،اﳍﻨﺪ.
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي ،واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوساي
لألفروساي واألج زة العليا للرقابة لرابطة أم جنوب شرق آسيا ،ولجنتا

ورﲟﺎ ﺗﺸ ّﻜﻞ ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻗﻴﺎدة اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

الحضور.

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.

اإلنتوساي لبناء القدرات والمعايير الم نية .ول تتمكن الكاروساي من

اﻟﻘﺎدة ،أﻳﻀ ﺎً ﺟﺰء اً ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ

ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻃﺮ اﻹﻗﺮاض واﻻﻗﱰاض

أﺟﺮﻳﺖ اﻟﻨﺪوة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  02إﱄ  09ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،6105ﲟﺪﻳﻨﺔ

ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌ ﻌﻠﻮﻣﺎت

أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ
اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻻﺳﻴﻔﺲ ﰲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻧﻈﺮ اً ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﻘﻴﺎدة .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻻﺳﻴﻔﺲ ﰲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
"اﻟﻐﺪ" ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﻘﺎدة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﶈﺘﻤﻠﲔ .واﻧﻄﻠﻖ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  7إﱄ  00ﺳﺒﺘﻤﱪ  .6105وﻗﺎم ﺧﱪاء إﻗﻠﻴﻤﻴﲔ
اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻧﺪوة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﳌ ﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻴﲔ ﺎﺑﺳﺘﻌﺮاض وﺗﻘﺪﱘ ردود ﻓﻌﻞ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺟﻬﺰة ﻋﻠﻴﺎ
ﳌ ﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ
ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﱪﺎﻧ ﻣﺞ.
ﻧﺪوة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي
ﺷﻴﻤﻼ ،اﳍﻨﺪ .واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻨﺪوة ﲨﻊ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮاﺟﺐ

اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﰲ اﺠﻤﻟ ﺮ

ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﺣﻀﺮ اﻟﻨﺪوة  42ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻣﻦ 09

اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﻋﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  7إﱄ  00ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،6105ﲟﺪﻳﻨﺔ

وﺳﺎﻣﻮا و ﺟﻮام وﺳﻮرﻳﻨﺎم وزﳝﺒﺎﺑﻮي .و ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻴﺎدات ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ

اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻬﺗﺎ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ دﻋﻤﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة

ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎدة اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﻬﺰة ﺣﻀﺮ أرﺑﻌﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻣﻦ  08ﺟﻬﺎزاً أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  06ﺑﺸﺄن اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي ،و اﻟﻜﺎروﺳﺎي ،واﻷوروﺳﺎي اﺟﺘﻤﺎع

دوﻟﺔ ً ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ وﻟﻴﺒﲑﺎﻳ

ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،اﺠﻤﻟﺮ .واﺳﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎﻬﺗﺎ ﰲ اﳌ ﻨﺎﻗﺸﺎت.
و ﱠ
ﺷﻜ ﻞ اﻟﻘﺎدة ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻃﺎ راً ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﺑﺸﺄن ﺻﻔﺎت ﻗﺎﺋﺪ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .و اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﱪﺎﻧﻣﺞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
وﺎﻧﻗﺶ ﻗﺎدة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أﻳﻀ ﺎً ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺘﻮى
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .وﴰﻠﺖ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ دور اﳌﺮأة

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻦ ﺧﻼل دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﺟﺘﻤﺎع ﲣﻄﻴﻄﻲ

واﻟﺘﺤﺪﺎﻳت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ .وﺎﻧﻗﺶ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﱄ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﺴﻘﻒ
اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ" اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﳌﺮأة .ﻛﻤﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﻗﻴﺎدات ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ

دروس ﻗﻴﻤﺔ وﻧﺼﺎﺋﺢ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎدرات ﻟﺰﺎﻳدة ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة .و ﺣﺪد ﻛﻞ

ﻣﺸﺎرك ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻴﺎدي ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ و ،
أﺟﻬﺰ ﻬﺗ ﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔوأﻗﺎﻟﻴﻤﻬﻢ .

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﱪﺎﻧﻣﺞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
أﻋﻘﺐ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺪوة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ  61و 60ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ،6105ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺷﻴﻤﻼ ،اﳍﻨﺪ .وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وﻣﺪاوﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﺸﺄن
ﺻﻔﺎت ﻗﺎدة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻒ  08ﻣﻨﺪوﺎﺑً ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي
واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺎﺑﻗﱰاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﳑﻜﻨﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻨﺸﻮد ﻳﺘﻢ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ
إﻃﺎر ﻗﺎدة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬي وﺿﻊ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة .و ﻗﺪم
اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ ً ﻗﻴﻤﺔ ً ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ .و ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﱪﺎﻧﻣﺞ ،ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر  65ﻗﻴﺎدة ً ﺷﺎﺑﺔ ً ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﳌﺪة ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،و اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻐﻴﲑ
اﻟﻘﻠﻮب واﻟﻌﻘﻮل!
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ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ.

ﺗﻠﻘﺖ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﰲ

اﻻﺟﺘﻤﺎع ،و ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ،

وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱄ أﺟﻬﺰ ﻬﺗﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌ ﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ دﻋﻢ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-اﻵﺳﻮﺳﺎي ﻹدارة
اﻟﻜﻮارث

ﺗﻌﺘﱪ دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﳌﺪة ﲬﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة

ﻣﻦ  5أﻛﺘﻮﺑﺮ إﱄ  2ﻧﻮﻓﻤﱪ  6105أﺣﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺛﺮي آي ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-اﻵﺳﻮﺳﺎي ﺑﺸﺄن

ﻣﺮاﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻜﻮارث .ﺣﻀﺮ أرﺑﻌﺔ وﲬﺴﻮن ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻣﻦ  08ﺟﻬﺎزاً
أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .وﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻀﻢ ﺧﱪاء إﻗﻠﻴﻤﻴﲔ
ﻣﻦ اﻵﺳﻮﺳﺎي و رﺋﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺈﺑدارة اﻟﺪورة اﻹﻟﻜﱰ وﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪورة ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﺎﻳ إدارة اﻟﻜﻮارث و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وﺳﺘﺘﺒﻊ

ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎل اﻟﺪورة ،ﺗﻘﻮم ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻵن ﺈﺑﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﺧﻄﻂ اﳌﺮاﺟﻌﺔ .وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪ

اﺟﺘﻤﺎع ﲣﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ا ﻣﺎرس  /أﺑﺮﻳﻞ  ،6102ﺣﻴﺚ
ﺳﺘﻘﺪم ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﻮدة ﺧﻄﻂ اﳌﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت
األخيرة ل ا مع تلقي ردود الفعل من األشخاص ذوي الخبرة.
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوساي
ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ ﺛﺮي آي ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-اﻟﺒﺎﺳﺎي ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام

ﺗﻮاﺻﻞ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن

اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰﺎﻳ ت

اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﰲ أوﺳﻠﻮ

وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و اﻟﺒﺎﺳﺎي

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮاﺻﻞ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ".وﻳﺸﻤﻞ إﻃﺎر

ﺣﺴﺎﺎﺑت اﳌﺸﱰﺎﻳت ﲟﺪﻳﻨﺔ أوﻛﻼﻧﺪ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  9إﱄ

اﻟﺸﺄن ،ودﻋﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إﺷﺮاك

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺳﺎي وﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺎﺑﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺞ ﳐﺘﻠﻒ ﻟﺘﻘﺪﱘ
اﻟﺪﻋﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ وﺟﻬ ﺎً ٍ
ﻟﻮﺟﻪ ﺑﺪﻻ ًﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺎر  07ﺳﺒﺘﻤﱪ . 6105
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أوﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
ﰎ إﻃﻼق ﻫﺬا اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ﻬﺑﺪف "إﺣﺪاث ﺄﺗﺛﲑ أﻛﱪ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻟﻠﱪﺎﻧﻣﺞ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ

ﺎﺑﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام .ﻋﻘﺪت ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ

 61ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،6105ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﺎﻧﻣﺞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ إﺟﺮاء ﲝﻮث ووﺿﻊ إرﺷﺎدات ﲣﺺ إﺷﺮاك أﺻﺤﺎب

اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ،وﻣﺴﺎﻋﺪة

اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-اﻟﺒﺎﺳﺎي

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﻬﺗﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ

ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻣﻦ  00ﺟﻬﺎزاً أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وﺗﻨﺎوﻟﺖ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺬي ﺿﻢ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﰲ ﳎﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺸﱰﺎﻳت .و ﺷﺎرك ﰲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون

أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن .و ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع

اﻟﺸﺮاء وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻟﻜﻨﺪا و ﳉﻨﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات و ﻣﻨﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ

وﺗﻨﺎوﻟﺖ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺸﱰﺎﻳت وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺎﺑﳌ ﺮاﺟﻌﺔ.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وﺳﺘﺘﺒﻊ

اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﱵ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﻋﱪ

اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع رؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ

ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﰲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي

ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ

اﳉﺪﻳﺪﻳﻦ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺑﺸﺄن دور اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ

اﳌﺮاﺟﻌﺔ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ .وﺗﻘﻮم ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﻣﻲ ،ﺗ ﻮﺟﻮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  68إﱄ 41
ﺑﻌﺪ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺈﺑﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﺧﻄﻂ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ
ﺳﺒﺘﻤﱪ  .6105وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﱪﺎﻧﳎﲔ

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ( )lms.idielearning.orgﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد و ﺗﻮاﺻﻞ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن.

ذوي اﳋﱪ ة.

وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪات واﻟﺘﺤﺪﺎﻳت

دور اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد؛ و اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺎون أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﳍﺬا اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ﰲ  08ﺳﺒﺘﻤﱪ

ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي وأدوارﻫﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﻬﺗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ

اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺎون أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﰲ أوﺳﻠﻮ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻮاﺻﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

 .6105و ﺷﺎرك ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻋﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و وزارة

اﻟﱪاﻣﺞ؛ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي-

ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال و أداة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ ووﻓﺮﻳﻖ

وﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪ وﲬﺴﻮن ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﰲ اﻹدارة

اﻟﺸﺌﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜﻨﺪا و ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

اﺠﻤﻟ ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي.

ﻋﻤﻞ اﻷوروﺳﺎي ﺑﺸﺄن اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت وﳉﻨﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﺒﻨﺎء

اﻟﻌﻠﻴﺎ ورؤﺳﺎء أﺟﻬﺰة ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ  60ﺟﻬﺎز اً ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ

ﺑﺸﺄن دور اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد و ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻘﺪرات و اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺒﻮﻟﻨﺪا واﳉ ﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮ .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي .و ﻧﻮﻗﺶ ﻫﻴﻜﻞ وﻣﻜﻮﺎﻧت اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ ﻟﻜﻞ
وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺎﻧﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪة واﳉﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ .وﻧﻮ ﻗﺶ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ وﲤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع.

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻤﻴﺰ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ رﻗﻢ  -41أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي؛ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻃﺮ

ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ  60ﺟﻬﺎز اً اﳌﺸﺎرﻛﲔ .

وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﺎﻧت ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﺟﻬﺰة

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي وﻛﻞ

اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ "اﳊﻮﻛﻤﺔ ،واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺎت ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ و أﺻﺤﺎب

ﰎ ﺗﺪرﻳﺐ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ ً ﻣﻦ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ

واﻟﻨﺰاﻫﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت" ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ؛ ودﻋﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻬﺎز .و ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﺎﻧت ﰲ إﳒﺎز ﻫﺪف

ﺗﻄﺒﻴﻖ أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ

اﻟﱪﺎﻧﻣﺞ "زﺎﻳدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد".

ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ (ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ

اﻷداء) ،و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻹﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوساي
ﺟﻬﺎ زﻫﻢ .ﻋﻘﺪت ورﺷﺘﺎ ﻋﻤﻞ ﳌﺪة أﺳﺒﻮع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  03إﱄ  62ﺗﻮاﺻﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

ورش اﻟﻌﻤﻞ ﺧﱪاء ٌ ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،6105ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻳﺒﻮر ،اﳍﻨﺪ .و دﻋﻢ َ
ﺮب اﳉﻬﺎز
ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ وﻧﻴﺒﺎل واﳍﻨﺪ وﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي .وﻗﺪ ﱠﺟ َ

ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﺧﱪاء ﺧﻼل و رﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺣﻘﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ

أﻗﺮ ت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ

اﺳﺘﻌﺮض اﳋﱪاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻹﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،6105اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ارﺂﺗﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ إﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻧﻈﻤﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن.

ﺟﺎﻳﺒﻮر ،اﳍﻨﺪ ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  41ﻧﻮﻓﻤﱪ إﱄ  3دﻳﺴﻤﱪ  .6105ﻛﻤﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺎﻧﳒﻴﻨﺞ ،اﻟﺼﲔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  03إﱄ 02

ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  41ﻧﻮﻓﻤﱪ إﱄ  00دﻳﺴﻤﱪ  .6105وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻛﺘﻤﺎل

اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺎور

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة

واﳋﱪات اﳌ ﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ.
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 ،6105ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرت ﻓﻴﻼ ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ وﻋﻘﺪت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وإﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺼﺮﺑﻴﺎ

ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺒﺎﺳﺎي اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  04إﱄ  02أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي ﲟﺪﻳﻨﺔ ﳒﺎﻣﻴﻨﺎ ،ﺗﺸﺎد ﺧﻼل اﻟﻔﱰة

أﺟﺮت ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﻳﻮﻣﺎ  64و 63ﺳﺒﺘﻤﱪ ،6105

ﻣﻦ  61إﱄ  64أﻛﺘﻮﺑﺮ  .6105و ﻗﺪم ﻣﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ

اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  .6102إﻃﺎر

ﻣﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳌ ﻌﻨﻴﺔ.

اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ إﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ

ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ،اﺠﻤﻟﺮ ﻳﻮﻣﺎ  69و 41أﻛﺘﻮﺑﺮ  .6105و ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻗﻀﺎﺎﻳ

ﻋﻘﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ إﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳋﺎﻣﺲ

اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﺳﻨﺔ  .6103واﻧﻌﻘﺪ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺼﺮﺑﻴﺎ ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﻄﺔ
ﻗﻴﺎس أداء اﳉ ﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻛﻴﺐ ﺎﺗ ون

ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  62إﱄ  41أﻛﺘﻮﺑﺮ  .6105واﺳﺘﻬﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎع

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻧﻮﻗﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي
واﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﳍﺪف اﻷول ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻸوروﺳﺎي
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ،و ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻊ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ؛ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺑﺪء ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  8إﱄ  01ﺳﺒﺘﻤﱪ  .6105واﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮاردة ﺑﺸﺄن إﻃﺎر

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ

ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ إﻃﺎر

واﺷﻨﻄﻦ ،اﻟﻮﻻﺎﻳت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ  05و 02أﻛﺘﻮﺑﺮ  .6105و

ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻣﺆﺷﺮات ﳕﻮذج اﶈﻜﻤﺔ؛ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ

ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت .وﴰﻠﺖ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وأدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻧﻮﻗﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ

اﳋﻄﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﻌﻤﻖ ﻹﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز

ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ ،اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻫﺪاف

 6105وإﻗﺮارﻩ ﰲ اﻹﻧﻜﻮﺳﺎي اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ  .6102وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،و دور اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﱴ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﳌﻨﻘﺢ ﺎﺑﻟﻜﺎﻣﻞ ﲝﻠﻮل ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،أﻃﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻗﺮاض واﻻﻗﱰاض ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻨﻘﺤﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻷول ﻟﺴﻨﺔ

وﻗﺪﻣﺖ ﲢﺪﻳﺜﺎت ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و أﻣﺎﻧﺔ اﳍﻴﺌﺎت

أﻣﺎﻧﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي وﺑﻨﻚ إﻧﱰ-أﻣﲑﻛﺎن ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮ ﻇﱯ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺎﺛء

 .6102ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻋﻦ اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي إﱄ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺴﺘﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
وﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.

اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻲ إﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

اﳌﻮاﻓﻖ  01ﻧﻮﻓﻤﱪ  .6105و ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي أﻳﻀ ﺎً
ﰲ "اﳌﺆﲤﺮ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ" ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارة ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻮاﻓﻖ 03

أﺟﺮﻳﺖ دو رﺎﺗن ﺗﺪرﻳﺒﻴﺘﺎن ﻋﻠﻲ إﻃﺎر ﻗﻴﺎس أداء اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،6105ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑ ﻴﺌﺎت اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي.

وﺣﻀﺮ  38ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً اﻟﺪورة اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﺑﱪﻳﺘﻮرﺎﻳ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 6

ﻣﻨﺘﺪى ﺎﺑﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻮل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻻﻫﺎي ،ﻫﻮﻟﻨﺪا ،و ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺘﻮرﺎﻳ ،ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .و ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﻳﻮﻣﺎ  62و 67أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،6105ﰲ

إﱄ  2ﻧﻮﻓﻤﱪ  6105وﺣﻀﺮ  40ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً اﻟﺪورة اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﺑﻼﻫﺎي

اﻻﺗﺼﺎل ﲟ ﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي

ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪد  42ﻣﺸﺎرﻛ ﺎً ﲟﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮﻧﺴﻴﻮن ،ﺎﺑراﺟﻮاي ﺧﻼل

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ :ﻫﺎﺗﻒ+47 21 54 08 10 :

ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  02إﱄ  61ﻧﻮﻓﻤﱪ  .6105وأﺟﺮﻳﺖ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  09إﱄ  64أﻛﺘﻮﺑﺮ  .6105وأﺟﺮﻳﺖ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﺎﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮوﺳﺎي ،ﻟﻌﺪد

ﻳﺮﺟﻰ ،ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺎﻳ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺒﺎدرة

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐidi@idi.no :

 08ﻣﺸﺎرﻛﺎً ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  61إﱄ  63أﻛﺘﻮﺑﺮ  6105ﲟﺪﻳﻨﺔ ﳒﺎﻣﻴﻨﺎ،

ﺗﺸﺎد.
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التعاون بين اإلنتوساي وال يئات المانحة

تحديث التعاون بين اإلنتوساي
وال يئات المانحة

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي و اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ  -ﲡﺮﺑﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

انصب التركيز الرئيسي للتقيي عل التعل  ،حيث كان

الفترة

منذ بداية "التعاون" تقل عن خمس سنوات .طبَّ فري التقيي
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬ ﻛﺮة أساليب مختلفة لتقيي عمليات ونتائ "التعاون" بالمقارنة مع
معايير التقيي  ،بما في ذل المراجعة المكتبية ،ونظرية تحليل
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي وﳎﺘﻤﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓ ﺔ ،وإﻧﺸﺎء
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ" ،ﺎﺑﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ التغيير ،والمقابالت ،واالستطالع عل االنترن  .كما كان
"
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺎون إزاء ﻣﺒﺎدئ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ .ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎون" ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دراسات حالة الدول جزءا رئيسيا من من فري التقيي .

"ﺟﻬﻮد ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .و

ﺳﻴﺘﻢ اﻵن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ -

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﳘﺔ أﻗﻮى ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ.

ت تفعيل "التعاون" منذ سنة  ،6101بعد التوقيع عل مذكرة

التفاه سنة  .6119وهذا "التعاون" عبارة عن شراكة بين
اإلنتوساي و 64منظمة مانحة ،تست دف عموما "تحسين

الج ود المشتركة ل ؤالء الشركاء في تعزيز قدرات األج زة
العليا للرقابة في الدول النامية".

دراسات مكتبية لتقيي

األنشطة والنتائ

والسلفادور وباراجواي وأوغندا.

في بنجالديش

خل

التقيي إل أن تصمي وانشاء "التعاون بين اإلنتوساي

وال يئات المانحة" يحظ باألهمية في ضوء السياق المتطور.
تؤدي األج زة العليا للرقابة دورا هاما باعتبارها هيئات م نية
مستقلة تدع المساءلة أمام الشعب .تختلف طاقات ا وقدرات ا

اختالفا ملحوظا وتحتاج إل مزيد من التعزيز .وبالرغ من
التقدم المحرز ،من الم

وكلف اللجنة المحفزة ،في سنة  ،6103إجراء تقيي خارجي،
ب دف تقيي األداء وتحديد الدروس المستفادة .وت في هذه
العملية تقيي أنشطة التعاون باستخدام مزي معترف به من

• المالءمة

الدومينيكان ونيبال وزامبيا .وباإلضافة إل ذل  ،نفذت أربع

النتائ  :مبادرة هامة للغاية

اتخاذ قرار ب جراء تقيي

معايير ومقاييس تقيي موحدة ومحددة ،وباألخ

وأجري

دراسات حالة ألربع دول في بوركينا فاسو وجم ورية

ما ياتي:

• اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ
•ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ
• تغيير السلوك في اإلنتوساي
• الفعالية

• الكفاءة
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أيضا التنسي األفضل لدع تنمية

القدرات لألج زه العليا للرقابة في الدول النامية الشريكة .وكان

من المسل به أنه إلنجاز ذل  ،توجد حاجة لبذل ج ود عل
المستوى اإلقليمي وعلي مستوى كل دولة ،بينما لف

"التعاون" في الممارسة مزيدا من العناية إل المستوى العالمي.

سلط التقيي الضوء عل نجاح تطوير وتجريب وطرح إطار
قياس أداء الج از األعل للرقابة ،الذي حظ بدع حاس من

"التعاون" وأمانته .وتوجد أنشطة رئيسية أخرى تعتبر هامة جدا
"للتعاون" بالرغ من أن ا تواجه بعض تحديات التنفيذ ،مثل

الدعوة العالمية لتقدي مقترحات ،وقاعدة بيانات تنمية قدرات
األج زة العليا للرقابة .أوص التقيي بتحديد أقوى ألولويات
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التعاون بين اإلنتوساي وال يئات المانحة
قيادة اإلنتوساي

قيادة الج ة المانحة

مشاركون آخرون

الدعوة العالمية لتقدي

المعونة االيرلندية

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،

بن التنمية اآلسيوي ،الوكالة األمريكية للتنمية

قاعدة بيانات تنمية قدرات

البن الدولي

المكسي

وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ،كندا

إطار قياس أداء الج از

بن إنتر أميركان

محكمة المحاسبات،

ﻗﻴﺎدة اﻟﺪﻓﺎع اﳉﻮي ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺐ

إطار النتائ ومؤشرات

البن الدولي

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،

مكتب المراجعة الوطني ،المملكة المتحدة

االتصاالت

البن الدولي

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،

مراجع عام جنوب أفريقيا

مقترحات

األج زة العليا للرقابة

األعل للرقابة
التعاون

للتنمية

اﻟﻮﻻﺎﻳت اﳌﺘﺤﺪة

البرازيل

اﻟﻮﻻﺎﻳت اﳌﺘﺤﺪة

الدولية ،مكتب المراجعة الوطني ،السويد

اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻮﻻﺎﻳت اﳌﺘﺤﺪة

اﻟﻮﻻﺎﻳت اﳌﺘﺤﺪة

اﻷﻧﺸﻄﺔ و ﻣﻮاءﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ،ﻣﻨﻮﻫ ﺎً اﱃ

ﲢﻮل ﳏﺘﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ

"اﻟﺘﻌﺎون" .وأﻳﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .و ﺗﺮﺣﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﺄﺑدﻟﺔ إﺛﺒﺎت ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﳓﻮ

اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

دﻋﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﱃ أن ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ "ﻟﻠﺘﻌﺎون" ﻣﺎ زاﻟﺖ

واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻸﺛﺮ
اﻹﳚﺎﰊ "ﻟﻠﺘﻌﺎون" .وﻳﺘﻌﻬﺪ "اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي واﳍﻴﺌﺎت

ﻣﻼﺋﻤﺔ ،رﻏﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل .وﻣﻦ
اﳌﻬﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﲤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎﳓﺔ" ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺜﻠﻰ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي
وﳎﺘﻤﻊ اﳌﺎﳓﲔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺪول
ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة .ﺗﺆدي اﳍﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻮﺳﺎي دور اً
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .و ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداة ً ﻣﻔﻴﺪة ً
ﺣﻴﻮﻳ ﺎً ﰲ رﺑﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى
ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف.
ﻛﻞ دوﻟﺔ ،وﺎﺑﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ "اﻟﺘﻌﺎون" ﻫﺎﻣﺔ
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ .وﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي
اﻷﺧﺮى ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﳉﻨﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،ﺳﻠﻴﻤ ﺎً وﻣﺘﻮاﺻﻼ ً.

وﻻﺣﻆ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻳﻀ ﺎً وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺰﺎﻳدة وﺿﻮح "اﻟﺘﻌﺎون"،

وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

وﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ دوﻟﺔ.

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ :ﻣﺪﺧﻼت ﳏﺘﻔﻰ ﻬﺑﺎ ﰲ اﻻﲡ ﺎﻩ
اﳌ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ "ﻟﻠﺘﻌﺎون"

وﻗﺪ أﻧﺸﺄت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﲬﺲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ً

ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻣﻊ ﻣﻨﺪوب رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ و

اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ .و ﺳﺘﻘﻮم ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺎﺑﻹﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﰲ ﳎﺎﻻﻬﺗﺎ

اﳌﻌﻨﻴﺔ .وﺳﱰاﻋﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺪاوﻻت ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ

ﰲ دﻋﻢ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ "ﻟﻠﺘﻌﺎون" ،واﻟﺬي ﺳﻮف

ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀ ﺎً وﺿﻊ إﻃﺎر ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

وﻳﻌﺮض اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ.

ﰲ ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة
وﻳﺘﺎح ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ،اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎﻓﻪ اﳉﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﱪازﻳﻞ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي )،(www.idi.no
ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  .6105ورﺣﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﺨﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻔﺰة اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺎﺑﻟﱪازﻳﻞ،
ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ
وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﳉﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون.
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فعاليات اإلنتوساي سنة 6102
فبراير/شباط

 06-8االجتمر ر ر ر رراع الثر ر ر ر رراني للمنتر ر ر ر رردى
المشر ر ر ررترك للخب ر ر ر رراء التقنير ر ر ررين،

بريتوريا ،جنوب أفريقيا

01

مارس/آذار

اجتمر رراع مجلر ررس إدارة مبر ررادرة تنمير ررة
اإلنتوساي ،أوسلو ،النروي

أبريل/نيسان

 68-62االجتماع التاسع لمجموعرة عمرل
اإلنتوسر ر رراي للمؤش ر ر ررات الوطنير ر ررة

 02-05االجتم ر رراع التاس ر ررع للجن ر ررة الفرعي ر ررة

الرئيسية ،يريفان ،أرمينيا

لمراجعة األداء ،ليما ،بيرو

 69-62االجتم ر رراع الخ ر ررامس والعش ر رررون

 02-05االجتم رراع الخمس ررون للمجل ررس
التنفير ر ررذي لآلسوسر ر رراي ،شر ر رريان

ماي ،تايالند

لمجموعة عمل مراجعرة تكنولوجيرا
المعلومات ،برازيليا ،البرازيل

يونيه/حزيران

مايو/أيار

 06-00االجتماع الثالث لمجموعة عمرل  03-04اجتمر رراع المجلر ررس التنفير ررذي الرابر ررع
واألربعر ر ررين لألوروسر ر رراي ،المحكمر ر ررة

التح ر ر ررديث الم ر ر ررالي واإلص ر ر ررالح

األوربية للمراجعين ،لوكسمبورج

التنظيم ر رري ،واش ر ررنطن ،الوالي ر ررات

المتحدة األمريكية

 67-65االجتمر رراع الثالر ررث عشر ررر للجنر ررة

يوليو/تموز

 2-3اجتم ر رراع مجموع ر ررة عم ر ررل ال ر رردين
العام ،نانجين  ،الصين

 66-60االجتمر رراع الثالر ررث عشر ررر للجنر ررة
المالي ر ر ر ر ر ر ررة واإلدارة ،واش ر ر ر ر ر ر ررنطن،

الواليات المتحدة األمريكية

المحفرزة للجنرة المعرايير الم نيرة،
كوبن اجن ،الدنمارك

أغسطس/آب

سبتمبر/أيلول

أكتوبر/تشرين أول

 9-7االجتماع الثامن للجنة المحفزة للجنرة  2-6االجتمر ر رراع السر ر ررنوي للجنر ر ررة بنر ر رراء
مشرراركة المعرف ررة وخ رردمات المعرف ررة،

مكسيكو سيتي ،المكسي

القر رردرات ،كير ررب تر رراون ،جنر رروب

أفريقيا

مالحظة المحرر:
ينشررر هررذا الجرردول الزمنرري دعمرا إلسررتراتيجية اتصرراالت اإلنتوسرراي وكوسرريلة لمسرراعدة أعضرراء اإلنتوسرراي علرري تخطرريط وتنسرري

جداول المواعيد .وشمل هذه الميزة المنتظمة للمجلة الفعاليات عل نطاق منظمة اإلنتوساي وعل نطاق المناط باسرها ،مثل:
المرؤتمرات ،والجمعيرات العامرة ،واجتماعرات المجلرس التنفيرذي .وبسربب المسراحة المحردودة ،سريت إدراج العديرد مرن الردورات
التدريبيررة واللقرراءات الم نيررة األخرررى الترري توفرهررا المنرراط طبقررا للمسرراحة المتاحررة .وللحصررول عل ر معلومررات مستفيضررة ،يرج ر

االتصال باألمين العام لكل مجموعة عمل إقليمية.

وللحصول عل معلومات االتصال ،يرج زيارة الموقع.http://www.intosai.org/regional-working-groups.html :

فعاليات اإلنتوساي
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