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املقال االفتتاحي

حين توليت منصب
االمين العام
لالنتوساي انتهجت
المنظمة رؤى جديدة
وسرت فيها روح
التجديد واالبتكار".

نعمل على صعيد
العالم من اجل
مستقبل دائم

أنه لشرف كبير ومن دواعي سروري أن انتهز هذه الفرصة في
نهاية واليتي التي دامت  12عاما في منصب االمين العام ملنظمة
االنتوساي لتسليط الضوء على ابرز ماتحقق خالل السنوات
العشر الفائتة واستشراف مستقبل الفرص والتحديات املاثلة
امامنا.
عندما توليت منصب االمين العام ملنظمة االنتوساي انتهجت
املنظمة رؤى جديدة ودبت فيها روح التجديد واالبتكار ،وقد
جاء تكليفي بهذا املنصب متزامنا مع اعتماد املنظمة ألولى
خططها االستراتيجية التي انطوت على اساليب مبتكرة في
التفاعل والقيادة .هذه الخطة الرائدة إلى جانب الخطة

ترجمة ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق

مجلة التدقيق الحكومي  -عدد الصيف 2016

5

املقال االفتتاحي
االستراتيجية الثانية اسهمتا معا في اعالء شان املنظمة وابراز
مكانتها بارساء اربعة اهداف
اساسية والعمل على وضع معايير تدقيق مهنية وتنسيقها
لكي تصبح االنتوساي واضع للمعايير املهنية ومنظمة
نموذجية.
وعلى هذا النحو ،لم يقتصر دور املنظمة على تطوير هيكلها
التشغيلي بل تعدى ذلك ليشمل توسيع نشاطاتها وتفاعلها على
نطاق العالم من خالل مد جسور التعاون املكث مع شرااء
املنظمة الخارجيين ،والسيما مع منظمة االمم املتحدة ومجتمع
املانحين ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي واتحاد
البرملانات الدولي ،هذه الشرااات التي يعود الفضل في صيرورتها
جميعا إلى روح الزمالة الرائعة واالحترام املتبادل.
وقد دأبت طيلة السنوات االثني عشر الفائتة على تكريس
اعمال االمانة العامة لخدمة الصالح العام للمنظمة  ،خصوصا
عبر تنظيم الندوات ملنظمتي االمم املتحدة واالنتوساي،
يحدوني في ذلك تعزيز مستوى التعاون بين املشاركين اافة.
علما ان دور هذه الندوات لم يقتصر على رفع مكانة املنظمة
كشريك لالمم املتحدة فحسب ،بل شمل بال ريب التصدي
للقضايا املستجدة مما ترك اثرا اليمحى على عمل االنتوساي
وانجازاتها ،من هذه الندوات:
 املنتدى التاسع عشر حول قيمة ومنافع التدقيق الحكومي
في  2007حيث تمخض عن تبني املعيار املحاسبي الدولي
رقم  12الذي اان له الفضل في زيادة االهتمام بهذا
املوضوع.
 املنتدى العشرون حول مكافحة الفساد في  2009والذي
دعا ،والول مرة ،إلى تعزيز استقاللية أجهزة الرقابة العليا
بقرار صادر عن االمم املتحدة.
 املنتدى الحادي والعشرين حول سبل التعاون الفاعل بين
أجهزة الرقابة العليا واملواطنين في  2011والذي ارس ى سبل
التعاون الناجحة واساليب جديدة مبتكرة.
 املنتدى الثاني والعشرون حول انشطة التدقيق واملشورة
التي اضطلعت بها أجهزة الرقابة العليا في  2013والذي
سلط الضوء على سبل ترسيخ اثر العمل الرقابي الجهزة
الرقابة العليا.

 املنتدى الثالث والعشرون حول اهداف التنمية املستدامة
والذي اسفر بنجاح عن اعتماد .
 بناء القدرات الجهزة الرقابة العليا وتعزيز الشفافية في
إعداد املوازنة ضمن برنامج عمل اديس ابابا ومن ثم في
برنامج عمل االمم املتحدة لسنة .2030
وفي خضم ذلك ،اسفرت مبادرة االنتوساي حول تعزيز
استقاللية أجهزة الرقابة العليا والتي حظيت بدعم راسخ
وحيوي من مجتمع االنتوساي عموما عن صدور ثالثة قرارات
من الجمعية العامة لالمم املتحدة لم يقتصر دورها على دعم
تنفيذ مبادئ االستقاللية التي نص عليها اعالني ليما
واملكسيك ،بل على تطوير نظم املحاسبة العامة إلى جانب
قدرتها على تذليل الطريق امام حصول االجهزة الرقابية
ان تحقيق مثل هذه النتائج االستثنائية ما اان له ان يتحقق
لوال املشاركة الفاعلة واالنخراط الجماعي ملجتمع االنتوساي
ككل .لذلك فان مايحدد قيمة اية منظمةليس منجزاتها
الكبيرة فقط ،وانما كيفية تفاعل منتسبيها مع بعضهم
بعضا ،وان استمرار روح التعاون البناء وتعزيزها اان احد
اهدافي الذي سعيت اليه من خالل تنفيذ سياسة التواصل
واعداد دليل التواصل واستراتيجيته في املنظمة .ورغم أن
ادارتي للمنظمة شهدت تصاعدا في حجم التحديات في ظل
عالم سريع التغير ولكن ما يثير شعوري بالرضا واالمتنان
طيلة تلك الفترة هو ماملسته لدى اعضاء املنظمة من
استغالل الوقت وتظافر الجهود واعتماد التنوع الثقافي الذي
تتميز يه انظمتهم على اختالفها في تطوير الرقابة الحكومية
في سائر انحاء العالم.
ومن بين األدلة االخرى على استعداد االنتوساي للتطور هو
عدم توق اعضاء املنظمة عن املراجعة النقدية لهيكلياتهم
التنظيمية واجراءاتهم الرقابية ،ولعل خير مثال على ذلك هو
اطار قياس االداء في اجهزة الرقابة العليا الذي خضع لدراسة
دقيقة من قبل مجموعة العمل املعنية بقيمة ومنافع االجهزة
الرقابية بالتعاون مع لجنة بناء القدرات التابعة لالنتوساي
واللجنة االدارية التابعة لالنتوساي والجهات املانحة وعمليات
مرجعة النظير التي قامت بها العديد من االجهزة العليا للرقابة
واملحاسبة.
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وقد بادرت االمانة العامة للمنظمة إلى اطالق احدث
مشروع في هذا الصدد شمل ،انطالقا من روح الشمولية،

اافة منظمات االنتوساي التي تحدوني مشاعرالفخرتجاهها.

_______________________________________________
" لقد جسدت اإلنتوساي طيلة هذه السنوات ،شانها في ذلك شأن
العائلة الكبيرة ،روحًا من الشمولية والمساواة حتى في
أوقات احتدام النقاش واختالف وجهات النظر "

________________________________________________________________________________
املتحدة إلى تضمين األهداف املوجودة في جدول أعمال
 2030في عملياتها لصنع القرار من اجل ضمان مستقبل
وهنا اليسعنى اال ان اتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم
مستديم لالجيال القادمة.
في نجاح عمليات التدقيق املوقعي التي جمعت العديد من
الثقافات ومختل نظم الرقابة معا من اجل اغناء خبرات
ً
وانا اؤمن بشدة أن اإلنتوساي قد نجحت في وضع أساسا
مجتمع املنظمة عموما.
ً
صلبا للمطالب والتوقعات التي وضعها شراائها الخارجيين في
أود أيضا أن أعرب عن امتناني العميق ملجلس اإلدارة
هذا الصدد .كما أنني فخور التاحة الفرصة لنا في تشكيل
ولجميع رؤسائه ،لدورهم املهم في التطوير املستمر واملميز
هذا األساس وان ااون جزءا فاعال من هذا التطور.
للمنظمة وعمله االستثنائي .وخالل اجتماعات املجلس
ُ
السبعة عشر التي أتيح لنا فرصة املشاركة فيها ،أرس ى
وفي الختام ،اعرب عن امتناني الرساء روابط الصداقة التي
جميع املشاركين القيم الجوهرية للتعاون والشفافية
أغنت خبراتي لفترة ابعد بكثير من فترة وجودي في منصب
والشراكة.
األمين العام لإلنتوساي ،وبكلمات نيلسون مانديال العظيم
لقد جسدت االنتوساي طيلة هذه السنوات ،شانها في ذلك
شان العائلة الكبيرة حتى في اوقات احتدام النقاش
ً
واختالف وجهات النظر روحا من الشمولية واملساواة .وأنا
مقتنع تماما أن هذه الروح هي سر نجاح اإلنتوساي على
االستجابة للتطورات الصعبة .كما أن هذه القدرة على
تمييز الفرص الناشئة ستكون ذات أهمية جوهرية في
األوقات التي أصبحت فيها اإلنتوساي العبا معروفا ومحترما
في املجتمع الدولي .وسوف تكون مهمتنا الوقوف مرة أخرى
جنبا إلى جنب عندما دعت الدول األعضاء في األمم

" أمس أصبح من املاض ي  ،وغدا يمثل فرصة ،اما اليوم فهو
ال ما لدينا .دعونا نبني معا اآلن" .آمل ان تستمر اإلنتوساي
في مسارها الناجح وفي تجسيد قيمنا الجوهرية من املساواة
بين جميع األعضاء والشمولية والشفافية والشراكة واملهنية.
شكرا لكم مرة أخرى على ثقتكم وعلى التعاون املتبادل
املمتاز وعلى صداقتكم.
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كككككلمة ترحيبية
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محكمة الحسابات
النمساوية
ومنظمة االنتوساي
ترحبان بالرئيس
الجديد
تولت الدكتورة مارجيت كراكر منصب رئيس محكمة التدقيق
النمساوية ( )ACAواألمين العام ملنظمة اإلنتوساي في األول من
ُ
تموز .2016 ،فقد أنتخبت ملنصب الرئيس من قبل البرملان
النمساوي في حزيران 2016وفقا ألحكام القانون الدستوري
االتحادي النمساوي لوالية أمدها 12سنة.
الدكتورة كراكر تمتلك خبرة طويلة في مجال التدقيق الحكومي
املحلي والدولي باعتبارها مدير سابق ملحكمة التدقيق في مقاطعة
ستيريا (النمسا) وعضو في اللجنة االدارية للمنظمة األوروبية
ملؤسسات التدقيق املالي العام الخارجي اإلقليمي (.)EURORAI
حيث شغلت هذه املناصب حتى توليها املنصب في محكمة التدقيق
النمساوية ). (ACA
كما حصلت كراكر على خبرة واسعة باعتبارها خبير قانوني في
البرملان النمساوي ملقاطعة ستيريا وكذلك عضو في املجلس
اإلشرافي في شراات القطاع الخاص ،ومنها رابطة السياحة
ستيريا.
في
املستشفيات
ومؤسسة
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تغير هيئة املجلة

كككك

لعلك الحدة ماحصظ
من تعيير...
على مدى سنوات عديدة والى اليوم اان توجه املجلة نحو
مشاركة املعلومات الخاصة بتدقيق القطاع العام من
خالل الوسائل التقليدية واالجتماعية  ,يتمثل الجانب
الرئيس ي لهذا العمل في البدء بتغيير هيئة املجلة تجاه
حضور اكثر فاعلية على االنترنت  .اانت احدى التغييرات
ً
األولى في هذا املسعى في انتقال املجلة حصريا للتصميم
اإللكتروني .
تلتزم املجلة بهذا التغيير املستمر  ,وانك قد تالحظ تغيير
الشكل في النظرة الشاملة وصفات هذه الطبعة .ان
األهداف من اعادة تصميم املجلة تشمل اعطاءها نظرة
ووصفة معاصرة  ,بل مشتركة  ,وتقديم تجربة اوضح
ً
واكثر جذبا للقراءة وزيادة امكانية ولوج القراء وتهيئة
املجلة آلداة اكثر قوة لتبادل املعرفة.
ضمان ادراج املجلة في األماكن الرئيسية على شبكة
االنترنت وبقاء املنبر في الصدارة  .وال تزال الخطط
جارية إلشراك جمهور االنتوساي في تعزيز تبادل املعرفة
وبناء القدرات من خالل تطوير املوقع على شبكة
االنترنت والذي سيقوم بإبراز محتويات املجلة التي تم
تحسينها وزيادتها فيما يتعلق بدوائر التدقيق الوطنية ,
واملزيد من املقاالت الخاصة حول تدقيق القطاع العام
واملزيد من الفرص التعاونية ملجتمع التدقيق .وتتواصل
املجلة ليكون لها حضور فاعل عبر وسائل اإلعالم
االجتماعية لتكون في متناول اليد ألولئك الذين
يطمحون ألفضل املمارسات في الحوكمة الرشيدة
والتدقيق العام  .وان احدى املبادرات التي تهدف الى
دفع املزيد من املستخدمين الى موقع املجلة هي لدمج
املوقع ( )www.intosaijournal.orgواملل الشخص ي

للفيسبوك ()www.facebook.com/intosaijournal
وموقع التويتر)www.twitter.com/intosaijournal
ً
فيما يتعلق باملواد املطبوعة وضمانات التسويق .وحاليا
ً
فأن جمهور املجلة يقارب  676على الفيسبوك وتقريبا
 420متابع على تويتر وتضاع الولوج الى التويتر ملا
عدا الجمهور املتابع ليصل في بعض األحيان الى اكثر من
 600على تغريدة معينة  .ومنذ انضمام املجلة لتويتر
عام  2014فقد علق بالتغريد على املجلة العديد من
الشخصيات منهم املراقبين العموميين للعديد من
االجهزة الرقابية وممثلي منظمة االتحاد الدولي
للمحاسبين ومجلس املعايير املحاسبية للقطاع العام
الدولي ورئاسة منظمة االيروساي ومحكمة التدقيق
االوربية واالعالم في مكتب التدقيق النرويجي.ستواصل
ً
املجلة توسعها بناءا على الوقت الحقيقي ملشاركة
الجمهور من خالل نشاطات ومواقع وسائل االعالم
ً
االجتماعية االضافية مثل االنستكرام  .ان املجلة أيضا
مهتمة في العمل مع الهئيات اآلخرى لالنتوساي إليجاد
سبل لتبسيط وتسهيل اتصاالت االنتوساي واملعرفة
وتبادل الخبرات واستراتيجيات وسائل االعالم
االجتماعية الخاصة باملنظمة .وادركت املجلة الدعم
الواسع من لدن االجهزة الرقابية األعضاء الذين
يقدمون بسخاء املقاالت واالفتتاحيات والتحديثات .
وستزيد املحتويات االضافية واملزيد من التقنيات
التفاعلية من قيمة املجلة لقرائها  .ونرحب باالقتراحات
من األعضاء في االنتوساي فيما يتعلق بتحسين فائدة
املجلة للمنظمات االعضاء  ,النه في نهاية املطاف "
الجميع يستفيد من التجربة املتبادلة "
يرجى ارسال تعليقاتكم واقتراحاتكم على املوقع التالي:
. intosaijournal@gao.gov
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كككك

رسالة رئيس التحرير

ج

بصفتنا كصحفيين لن نألو جهدا لضمان ان ال ش يء واضح ودقيق
وصحيح .غير اننا نصادف اوقاتا ال نرقى
فيها تماما الى مستوى التحديات وباالخص بالنظر الى طبيعة عملنا.
وفي عدد ربيع  2016ملجلة االنتوساي نشرنا عددا الباس به من االخبار
وبعض املقاالت املمتعة.ولقد تلقينا في الحقيقة اسئلة عدة حول بعض
التقارير الواردة في العدد املاض ي وتحديدا من مكتب التدقيق الحكومي
لجمهورية التيفيا.حيث ان املكتب وكما قرأتم قد اقترح تعديالت مصممة
لضمان تحقيق مراقبة دقيقة الجراءات املسؤولين الحكوميين عندما
يتعلق االمر باستخدام (واساءة استخدام)اموال القطاع العام.وقد جاء
وص تلك التعديالت في ال من موجز االخبار وباب القصة املصورة في
املجلة.
والن جمهور القراء اثار بعضا من االسئلة الهامة السيما تلك املتعلقة
بموضوعة "البحث عن سبل زيادة مسؤولية املوظفين املدنيين واملوظفين
الحكوميين عن هدر االصول العامة" "فقد شعرنا بضرورة االجابة عن
تلك االسئلة .وقد اتصلنا بالجهاز الرقابي لدولة التيفيا والذي زودنا
مشكورا بالتوضيحات التي طالبنا بها بعض القراء.وفيما يلي نورد االسئلة
التي تلقي الضوء على زيادة مساءلة املوظفين الحكوميين مع اجاباتها.

السلوك الس يء للموظفين واتخاذ القرار بفرض عقوبات
ممكنة في غضون خمسة اشهر من صدور تقرير الرقابة
.وهذا الشرط يفرضه االطار القانوني بالفعل .و تقض ي
التعديالت بانه في حاالت معينة وعندما ال يتم التقييم
على نحو سليم او اليكون قرار املؤسسة مبررا ،يعمد
الجهاز الرقابي الى مراجعة الحالة و اتخاذ القرار بشان
عمليات االسترداد.وفي الحقيقة فان ذلك يعني ان الجهاز
الرقابي لدولة التيفيا وعالوة على مهمتهه التدقيقية
سيتولى مهمة اضافية اال وهي وظيفة محكمة تدقيق كما
هو الحال مع بعض الدول االعضاء في االتحاد االوروبي.

س :ما املقصود بعبارة "زيادة املسؤولية "؟

ج

 :ان الهدف العام هو تعزيز مساءلة املوظفين الحكوميين.حيث ينظر الى

التعويض عن الخسائر التي تلحق باملوازنات على مستوى الدولة والبلدية
على انه احد االدوات التي تميل الى ان تكون ذات طبيعة وقائية .ووفقا
للتعديالت املقترحة على القانون في جميع الحاالت وعندما تلحق خسائر
باملوازنات على صعيد البلدية او الدولة نتيجة الجراء قانوني،فيتم
استرداد الخسارة من املوظفين .اذ ال تتعلق التعديالت باالستخدام غير
االقتصادي وغير الكفوء وغير الفاعل ملوارد املوازنة بل تتركز على
االجراءات القانونية.

س

:في الحالة االولى تكون املؤسسات مسؤولة عن تقييم

س

 :هنالك اشارة ايضا الى احتجاز االموال العائدة
الولئك الذين ُي ّ
عدون مسوؤلين عن اساءة استخدام
املوارد .فهل احتجاز االموال هذا سيكون على مستوى
املنظمة والفرد على حد سواء؟

ج

 :تقض ي التعديالت االولية باسترداد التعويضات من

شخص مادي محدد اساء التصرف بموارد املوازنة على
صعيد الدولة والبلدية (وليس املنظمة).

س

 :هل يتسنى للمتهم في جميع الحاالت محاولة تنفيذ

االجراءات املوص ى بها قبيل تحديد العقوبات بحقه؟

ج

 :ال يعفي تنفيذ التوصيات الصادرة نتيجة للتدقيق

الفرد من مسؤوليته في استرداد التعويضات املترتبة عن
االجراء غير القانوني غير انه يمكن للشخص تعويض
/دفع التعويض عن الضرر املتحقق في اي وقت دون
الحاجة الى انتظار صدور اجراء اداري بخصوص
استرداد التعويضات.

:هنالك اشارة الى فرض الجهاز الرقابي لدولة التييفيا للعقوبات ،فهل

سيكون ذلك بصفة استشارية بالنسبة للمحكمة وملؤسسات فرض
القانون االخرى ؟
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اخبار من اجهزة الرقابة العليا في
العالم
خبر من الصين

الصورة :ليو جياي المراقب العام لجمهورية الصين الشعبية وجين ديدارو
المراقب العام للواليات المتحدة

الجهازان الرقابيان لكل من الصين والواليات
املتحدة االمريكية يرسيان سبل التعاون الثنائي
الفاعل
وقع ال من رئيس ي الجهازين الرقابيين للصين والواليات املتحدة
االمريكية عام  2012مذكرة تفاهم .ووفقا لهدف املذكرة "ينوي
الطرفان ارساء سبل التعاون في مجال التدقيق الحكومي وتعزيز
التفاعل املؤثر بين الطرفين وفق اسس املساواة والعمل املشترك
واملنفعة املتبادلة "وقد اتاحت مذكرة التفاهم للجهازين الصيني
واالمريكي فرصة تطوير الخبرات لدعم التشارك املعرفي الفاعل
والذي حقق نتائج ّ
قيمة.
وقد زار رئس الجهاز الصيني مكتب املساءلة االمريكي في عام
 2011والقى المة امام املدققين الحكوميين االمريكيين
حول"التدقيق الحكومي والحوكمة الوطنية"وقد طرح رئيس
الجهاز الصيني في المته ممارسات وتجارب الجهاز الرقابي لدولته
في تعزيز الحوكمة الرشيدة في الصين من خالل املمارسة
والتصرف العقالنيين بالسلطة وتقديم املعلومات املوضوعية

واملوثوقة لصناعة القرار وتسريع تنفيذ اجراءات سياسة
واملخاطر االقتصادية
الحوكمة وكش مواطن الضع
واالجتماعية بهدف حماية االمن الوطني واملصالح
االساسية للشعب .وفي عام  2012زار رئيس
الجهاز الرقابي االمريكي الجهاز الرقابي
للصين والقى المة حملت عنوان "دور
التدقيق املتنامي
في املساهمة في مواجهة التحديات
الدولية واملحلية املتغيرة" وشرح فيها
للمدققين الصينين تاريخ التدقيق
الحكومي في الواليات املتحدة
االمريكية وجهود مكتب املساءلة
االمريكي في املجاالت الرئيسية الثالث –
الرقابة والبصيرة واالستشراف  -مشيرا الى
نشاطات االستشراف للجهاز
والتي تحدد االتجاهات والتحديات الناشئة.وقد
عادت هاتان الزيارتان رفيعتا املستوى بالنفع على الجهازين
حيث تبادال املعرفة السيما فيما يتعلق باالبتكار والتحسين في
مفاهيم التدقيق واساليبه.
لقد اثرى التعاون ضمن اطار االنتوساي النقاشات حول
قضايا االنتوساي الرئيسية بين الجهازين الصيني
واالمريكي.وقد استحدث الجهاز الصيني بصفته رئيس
مجلس ادارة االنتوساي لجنة استشارية حول القضايا
الناشئة ودعا الجهاز االمريكي الى تولي منصب نائب رئيس
اللجنة .ومنذ ذلك الحين عقد الجهازان اجتماعات عدة
ملناقشة املسائل الهامة
ذات االهتمام املشترك والتي تواجهها االنتوساي
.وعالوة على ذلك يترأس الجهاز االمريكي
مجموعة العمل حول التحديث املالي واالصالح
التنظيمي بينما يعد الجهاز الصيني احد قادة
املجموعة الفرعية.ويتبادل الجهازان الخبرات
بفاعلية ويستمران في تقص ي السبل التي يمكن
.وقد
لالجهزة الرقابية من خاللها االضطالع بدورها
2030
اسهم الجهازان ايضا في رفد االنتوساي الجندة
للتنمية املستدامة
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فيما يخص مهام االجهزة الرقابية.
وقد عقد الجهازان وكجزء من مذكرة التفاهم
تبادل حلقات دراسية دولية منتظمة لتسهيل الخبرات العملية في
التدقيق.وعقدت اولى تلك الحلقات الدراسية في نانجنغ –الصين
في  2014تحت عنوان"تنفيذ السياسات التنظيمية املالية".وقد
حضر الحلقة الدراسية ،باالضافة الى الجهازين الصيني
واالمريكي ،االجهزة الرقابية لكل من استراليا واملانيا واوريا
وبريطانيا حيث ناقشوا العديد من القضايا ذات الصلة باالزمة
املالية والقوانين املالية واشكال الحماية املالية للمستهلك
ومحاربة الفساد وووضعوا تصورا الفاق تحسين القانون املالي
وتدقيق النظام املالي في مرحلة ما بعد االزمة.
وفي ختام الحلقة الدراسية ،خرج املشاراون بعدة نتائج مشتركة
(قدمت الى مجموعة العمل حول التحديث املالي واالصالح
التنظيمي) حول املوضوع وحددوا املجاالت لتنسيق جهود
التعاون املستقبلية.وهي ااالتي:
 لالجهزة الرقابية دور هام في املشاركة في مراقبة نظام
التنظيم املالي
 على الدول تحسين القانون املالي في مرحلة مابعد االزمة
 على االجهزة الرقابية االستمرار في مراقبة االثار املترتبة على
االزمة املالية العاملية
 لالجهزة الرقابية دور في حماية املستهلكين املاليين
 على االجهزة الرقابية االستمرار في ابتكار اساليب تدقيق
جديدة والبحث عنها في ضوء تحليل البيانات الضخمة.
اما في عام  2015فقد عقد الجهازان حلقة دراسية ثانية
حول"استخدام اساليب تحليل البيانات والرقابة في التدقيق
واملساءلة الحكومية" في العاصمة واشنطن .وقد اان هدف
املوضوع ،الذي يعد مثار اهتمام الحكومة واملواطن،هو بحث
السبل التي يمكن لالجهزة الرقابية فيها استخدام ادوات الرقابة
واساليب تحليل البيانات الضخمة لتحسين اساليب التدقيق
وضمان اعتماد االجهزة الرقابية تقنيات التدقيق الحديثة
ومنهجياته في بيئة مطردة التغير.وقد سلطت الحلقة الدراسية
الضوء على طموحات املواطنين في استخدام االجهزة الرقابية
للرقابة لغرض
تاشير ومنع حالة ما (وليس االبالغ عنها بعد حدوثها)الى

جانب تصحيح املشاال القائمة.
حضر الحلقة الدراسية هذه ما يقارب الثالثين مشاراا من
االجهزة الرقابية للصين والواليات املتحدة االمريكية والبرازيل
وكندا وفنلندا واوريا وهولندا ونيوزلندا وبريطانيا الى جانب
خبراء من خارج مجتمع التدقيق بضمنهم مؤسسة بوليس ي
هورايزنز كندا ومعهد التيرنت فيوتشرز.وقد ركزت الحلقة
الدراسية على ثالث موضوعات تحديدا وملست الحلقة من
املشاركين اهتماما كبيرا في االستمرار بالجهود املبذولة في مجال
الرقابة واساليب تحليل البيانات وتوسيع املجموعة:
 تطبيق الرقابة على مجتمع املساءلة
 اساليب تحليل البيانات واثارها على مجتمع التدقيق
 ايجاد شبكات تعاون للعمل الرقابي
ان تبادل الخبرات والتعاون املتعدد االبعاد بين الجهازين
الرقابيين اظهر نشاطا مكثفا وامكانية هائلة تمخض عنها نتائج
سليمة عادت بالنفع على االجهزة الرقابية والحكومات
واملوطنين والشرااء في مجتمع املساءلة العالمي وستسهل
التطوير املشترك لجميع االطراف املعنية.
اما الحلقة الدراسية الثالثة فستعقد في ايلول  2016في بيجين
تحت عنوان"تدقيق االداء للبرامج املعدة لتأمين رفاهية املواطن
وأمنه املالي "نظرا الن كال البلدين لديهما برامج الضمان
االجتماعي ويواجهان قضايا مشابهة االشعوب املسنة وتزايد
الطلب على الضمان االجتماعي.
يجتمع رئيسا الجهازين على نحو منتظم الستعراض ممارسات
التعاون القائمة والتباحث بشان االفكار الرامية الى تبادل
الخبرات بموجب مذكرة التفاهم.وعلى مستوى العمل فان
الجهازين على تواصل دائم فيما يتعلق باملسائل الخاصة
باملنظمة وتلك الخاصة بهما وسيستمران بالعمل سوية للمض ي
في هذا التعاون املثمر واالرتقاء به الى افاق جديدة.
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خبر من ميانمار

خبر من ميانمار

تعيين مراق عام لج ا الرقابة في ميانمار
تولى السيد ماو ثان (وهو اقتصادي معروف ،ولد في  28آب  )1939رسميا منصب املراقب العام
لالتحاد الخاص بمكتب املراقب العام لجمهورية اتحاد ميانمار بتاريخ  5نيسان  .2016واختير لتولي
املنصب من قبل رئيس الدولة في سنة  2016بعد موافقة البرملان لفترة امدها خمس سنوات .تقلد
السيد ثان العديد من املناصب الرفيعة من بينها ،رئاسة جامعة يانغون للعلوم االقتصادية ورئيس
املجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لرئيس الدولة وعضو مجلس املحاسبة في دولة ميانمار وعضو املجلس الدوري مليانمار وعضو
مجلس ادارة رقابة تحصيل الضرائب ومدير البنك املركزي لدولة ميانمار .كما نال العديد من الدرجات والشهادات الدولية.
انطالقا من اون الجهاز الرقابي مليانمار احد االعضاء املنضوين في منظمات االسوساي واالسيانساي واالنتوساي ،يتطلع املراقب العام
مليانمار الى بناء مجتمع يتسم بقدر اكبر من الشفافية و التفاعل من خالل تعزيز التعاون مع األجهزة األخرى على الصعيدين الثنائي
ومتعدد االطراف .عالوة على ذلك فقد شدد على اهتمامه بعدد من مجاالت العمل منها تحديث قدرات املوارد البشرية وتنفيذ ضمان
الجودة الشاملة لتحقيق االهداف املنشودة للجهاز الرقابي مليانمار.
______________________________________________________________________

خبر من فيتنام

ج ا الرقابة الفيتنامي يعين مراق عام

فيي الايامم مين

نيسييان  2016عييين املجلييم الييودكت الييددتور هييو دوب فييوب مراقبييا عامييا لجهيياز الرقابيية الفي نييامي ب ر ييي ميين رئيسيية
املجل ييم ال ييودكت ومص ييادقة ا لبي يية املجل ييمس يق ييول ال ييددتور ف ييوب" س ييرحاول و رق ي ي جه ييد

بالتع يياون مي ي دب ييار

موظفي الجهاز الرقابي الفي نامي و جمي من سبيه تحقيق االهيدا واملهياا السياسيية املسيندة انيي مين قبيل الجهياز
الرق ييابي الفي نييامي والعم ييل عل ييى تحقي ييق ال ييفافية ف ييي عم ييل الوكيياالت و املؤسس ييات الخييت تس ييتالدا و تييدير االم ييوال و
االصول العامة و املساهمة في ضمان ديمقرادية وامللكية للموادن و تعزيز الرقابة واال يرا عليى االميوال العامية و
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ادارة االصييول والح ييدمن الفس يياد واله ييدر ومكافحل ما"سيحمييل الييددتور ف ييوب ييهادة الييددتورا ف ييي العلييوا االقتص ييادية و قييد ت ييونى مناصيين هاميية ضييمن

السييلتات السياسييية القليييم نغيييان وتبلييه مييدة بقييا فييي املنصيين 2020-2016سللمزيييد ميين املعلومييات الرجييا االتصييال بالجهيياز الرقييابي الفي نييامي البريددد
االلكتروني vietnamsai@sav.gov.vn :
املوقع االلكتروني http://www.sav.gov.vn :

خبر من ماللا

جهاز الرقابة في مالطا يعين مراقب عام ونائب مراقب عام
في في الثالثين من اذار  2016عين تشارلز
ديغوارا املراقب العام الجديد من قبل
رئيس الدولة بعد موافقة البرملان باالجماع
ولفترة خمسة سنوات بموجب الدستور
املالطي .وياتي تعيينه خلفا النتوني س ي.
ميفسود الذي عين مفوض برملاني في 16
اذار .2016
عمل تشارلز ديغوارا قبل تعيينه معاونا للمراقب العام ضمن
الجهاز الرقابي املالطي للفترة من تشرين الثاني  2008و حتى
اذار  2016حيث اان لتعاونه الوثيق مع املدقق العام
الفضل في تعزيز القدرات املؤسساتية للجهاز الرقابي املالطي
(فيما يتعلق باملوارد البشرية و املادية و التقنية ملؤسسة
التدقيق ) والذي اسفر عن زيادة واضحة في كمية التقارير
الرقابية الصادرة ونوعيتها ،بما في ذلك التقارير الصادرة عن
اقسام الشؤون املالية واالمتثال واالداء وتكنولوجيا
املعلومات وعمليات التدقيق الخاصة والتحقيقات.
كما عمل السيد ديغوارا على تنسيق جميع الترتيبات الخاصة
بفريق تنظيم مؤتمر املراقبين العموميين لدول الكومنولث
الذي عقد في مالطا في اذار  2014و الذي حضره  87مشاراا
من  35بلدا من دول الكومنولث ،وتولى ادارة املفاوضات مع
مسؤولي االتحاد فيما يتعلق باتفاقيتين مشتركتين ،تعزيز

االجراءات املالئمة للمجتمع اضافة إلى مبادرات
الجهاز الرقابي املالطي الخالقة الهادفة إلى تعزيز
تحفيز الكادر و االنتاجية و زيادة مستويات
الفعالية .
كما شغل تشارلز ديغوارا مناصب السكرتير الدائم
في وزارة العدل وشؤون الداخلية للفترة من (-2004
 )2008ورئيس فريق عمل شينغن و املدير العام لدائرة
االراض ي والسجل العام (.)2004-2002
كذلك عين نويل ااميليري في الثالثين من اذار  2016معاونا
للمدقق العام و بفترة والية تستمر خمس سنوات بموجب
دستور مالطا.
قبل تعيينه معاونا للمدقق تولى ااميليري منصب املحاسب
العام في الخزينة ملدة  14سنة و اان مسؤوال خالل تلك
الفترة عن توحيد الحسابات الحكومية و ادارة الدين و ادارة
اموال االتحاد األوربي (الرقابة املالية و املدفوعات).
لقد مهد الطريق العادة هيكلة الخزينة و الذي تضمن تركيزا
اكبر على مهام الخزينة الجوهرية و بناء القدرات و تحديد
النشاطات غير ذات الصلة في محاولة لجعلها تبرز في مجال
االبالغ املالي و الرقابة املالية و ادارة الدين.
في السنوات املاضية عمل اامليري في اقسام مختلفة شاغال
مناصب متنوعة ضمن دائرة الخزينة و بضمنها دائرة النقد و
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العمليات و االدارة املحاسبية .كما تزعم تنفيذ النظام
املحاسبي للشراات عبر مختل الدوائر الحكومية.
للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال بالجهاز الرقابي على
العنوان االلكتروني االتي:
البريد االلكتروني nao.malta@gov.mt:

املوقع االلكترونيhttp://www.nao.gov.mt :
حساب الفيسبوكwww.facebook.com/NAOMalta :

خبر من ليتوانيا
مكتب التدقيق الوطني في ليتوانيا يكشف
عن استراتيجية جديدة للسنوات -2016
2020

صادق جهاز الرقابة الليتواني على وثيقة جديدة للتطوير
طويل االمد تتناول مهمة املؤسسة ورؤيتها و قيمها

االثر والنوعية والتواصل ،توجه تطويري جديد للجهاز
من اجل رفع مستوى كفاءة القطاع العام واهميته
باإلضافة إلى هدفها االستراتيجي الطموح إال وهو زيادة
فعالية القطاع العام و القيمة التي يولدها للمجتمع.
وسيسعى الجهاز الرقابي لتحقيق هذا الهدف عبر زيادة
أثر التدقيق و جودته وتوصيله.
ينبغي ان نطور نشاطنا ليكون بإمكاننا اضافة اعظم قيمة
و منافع مضافة ممكنة ملواطنينا و اطالع العامة حول
املخاطر املحلية املتولدة الهامة و اقتراح طرق الدارة هذه
املخاطر و تنفيذ عمل يخرج بنتائج قيمة و قابلة للقياس
و ان يكون مثال للقطاع العام.
سنلزم انفسنا باعلى معايير الجودة و الذي سيضمن
نتائج نوعية و سيتطابق مع متطلبات املعايير الدولية
ألجهزة الرقابة العليا و املعيار الدولي النظمة ادارة الجودة
(ايزو  ) 9001و باإلضافة إلى ممارسات فضلى متنوعة .
سنستخدم التواصل الداخلي و الخارجي لصياغة و عكس
دور مكتب التدقيق الوطني الليتواني كجهاز رقابي في
القطاع العام و القيمة املضافة التي يولدها عند انشاء
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ادارة امللكية و االموال العامة العادلة و السليمة و
املستندة الى النتائج .
من خالل تنفيذ سياسة التطوير الجديدة للفترة -2016
، 2020سترشدنا قيم املهنية و املسؤولية و التعاون و
االبتكار .سيسعى الجهاز الليتواني الن يصبح معترفا به
كجهاز رقابي مستقل حيث نحن نحظى بالتقدير كخبراء في
مجالنا حيث تؤخذ ارائنا بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات
ذات االهمية الوطنية و كذلك نسهم في التغييرات
االيجابية في القطاع العام و بالتالي االسهام في رفاهية
العامة .

خبر من المملكة المتحدة
والعدالة واملجتمعات الشاملة .احد أهداف هدف التنمية
املستدامة رقم  16هو "تنمية املؤسسات الفاعلة والشفافة
والخاضعة للمساءلة على ال املستويات" .واوننا أجهزة
رقابية عليا ،لدينا دور رئيس ي في هذا املجال.
يشارك مكتب التدقيق الوطني للملكة املتحدة ( )NAOفي
عملية التحكيم لجائزة ّ
"التميز في االبالغ في القطاع العام" .في

بناء الثقة العامة من خالل االبالغ المفتوح
والنزيه في المملكة المتحدة

تم العمل بجوائز بناء الثقة العامة في اململكة املتحدة،
برعاية  ،PwCملدة  13عاما حتى اآلن .إذ تهدف جميعها الى
االعتراف بثقة وشفافية ابالغ الشراات ومكافئتها .في ال عام،
يتم الحكم على مئات التقارير
دراسة حالة:
السنوية ،مع تقديم أفضل تكريم اطار التميز البحثي 2014
لجوائز بناء الثقة العامة ،والذي يقام
إن اطار عمل التميز البحثي  2014هو نظام لتقييم جودة البحث املنفذ في مؤسسات التعليم العالي في اململكة املتحدة .إذ تخصص جهات تمويل التعليم العالي االربعة
للملكة املتحدة حوالي مليار لكل سنة للتمويل البحثي لجامعات اململكة املتحدة .سيتم استخدام النتائج املستخلصة من اطار التميز البحثي  2014لتخصيص التمويل من
سنويا في تشرين االول.
 ،2016-2015وتدعم قطاع البحث الديناميكي وذات القدرة التنافسية الدولية في اململكة املتحدةّ .
قدمت البحوث الجامعية في تشرين ثاني ّ ،2013
وتم نشر النتائج
ومراجعة النظير النهائية في اانون اول .2014
تعتبر ال الجوائز ذات صلة ومهمة
شهد اطار التميز البحثي  2014مشاركة  36لجنة خبراء في تقييم البحوث من  154جامعة ،شملت اكثر من  190.000بحث من اململكة املتحدة صادر من قبل  52.000اادر
اااديمي.
لالقرار الحديث لبرنامج  2030للتنمية
ّبينت النتائج إن جودة البحوث ّ
ّ
بالتحسن.
املنفذة في اململكة املتحدة استمرت
املستدامة من قبل قادة العالم في قمة
تم االعتراف بد %99من البحوث على الصعيد الوطني او اكثر ،مع  %76تميز دولي او املراتب االولى:
 %30مراتب اولى (.)*4

األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
 %46تميز دولي (.)*3

ً
 %20تم االعتراف بها دوليا (.)*2

هناك  17هدف للتنمية املستدامة،
ً
 %3تم االعتراف بها محليا (.)*1

متضمنة هدف التنمية املستدامة رقم
تتوافق هذه النتائج مع الدليل املستقل على االداء املتقدم وجودة اساس بحث اململكة املتحدة والتحسينات الكبيرة التي اجريت منذ التقييم الشامل االخير في .2008
تضمن اطار التميز البحثي  2014للمرة االولى تقييم االثر الناش ئ من البحث املتميز الذي تم توضيحه من خالل  7000دراسة حالة لالثر .تم الحكم على  %44من االثار
 ،16والتي تهدف إلى تعزيز السالم
املقدمة بااليقاف من قبل اكثر من  250مستخدمي البحوث الخارجيين الذين يعملون مع اعضاء اللجنة االااديمية ،كما تم الحكم على  %40منها باملهمة جدا.
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العام املاض ي ،راجع مكتب التدقيق الوطني أكثر من 50
تقارير بموجب معايير تحكيم مختلفة .تمتلك أفضل
التقارير استراتيجية واضحة ومفهومة ملنظماتهم ،مفصلة
املخاطر التي يواجهونها وكيفية تخفيفها ،وإضهار النزاهة
فيما يخص األداء املالي والتشغيلي ودرجة وضوحها
واستيعابها .
في تقاريرهم .فازت وزارة األعمال واالبتكار واملهارات الجائزة
في عام  2015عن حساباتها وتقاريرها السنوية.
للعام الثاني على التوالي ،أصدر مكتب التدقيق الوطني دليل
حول أمثلة على افضل املمارسات في التقارير السنوية

لتشجيع هيئات القطاع العام أن تكون شفافة ونزيهة
وتتشارك في عملية االبالغ الخاصة بهم .وقد أدى ذلك إلى
ردود فعل إيجابية من موظفي الحكومة وأصحاب املصلحة
األوسع نطاقا التابعين ملكتب التدقيق الوطني.
تضمنت بعض األمثلة" :دراسات حالة إثبات تحقيق
األولويات" (ابتكار األعمال واملهارات ،صفحة  )21راجع
الشكل 1؛ "عدم تحقيق إجراءات املراقبة" (وزارة النقل،
صفحة  )30راجع الشكل .2و"استخدام الرسوم البيانية
لتسليط الضوء على اإلنجازات الرئيسية" (وزارة العمل
والتقاعدات ،صفحة  )7راجع الشكل .3

 28-3هنالك  11خطة عمل تجارية مصنفة كمتاخرات بنهاية السنة المالية .وهي مدرجة في الجدول  4-3ادناه باالضافة الى
ملخص بتقدم سير العمل الحالي.
جدوظ  4-3خلل العمظ التجارية
خلل العمظ التجارية
شركة  -HS2التشاور حول طرق ومحطات
ليدر ومانشستر ،تحليل االستجابات ،واعالن
القرارات.
(المقررة بتاريخ –  14كانون اول)
شركة  -HS2بدء التصميم الهندسي ،تقييم
االثر البيئي ،اعداد القوائم المختلطة استنادا
الى القرار الذي يتبع التشاور.
(المقررة بتاريخ –  15كانون ثاني)

قرار حول موقع االستثمار الجديد الكبير بقدرة
اضافية لعبور نهر التايمز السفلي.
(المقررة بتاريخ  13كانون اول)
نشر اقتراحات لتحسين اختبار وتدريب
السائقين الجدد للمساعدة في تحسين سالمة
السائق الشاب.
(مجدولة بتاريخ  13كانون اول)
ازالة االوراق النظيرة لرخصة القيادة.
(المقررة بتاريخ  14كانون اول)

وضع استراتيجية اهداف وقود الكاربون
المنخفض ما بعد  2014ومناقشتها ،آخذين في
الحسبان قرارت االتحاد االوربي حول تغيير
استخدام االراضي غير المباشر.

في  2015-2014نفهّنا التالي:

تتدم سير العمظ الحالي
اغلقت المشاورات بتاريخ  31كانون ثاني  .2014تم
تحليل استجابات المشاورات وجاهزة للنشر .نشر
السير ديفيد هيكينز تقريرا ً ثانيا ً في  27تشرين اول
 . 2014ستحدد الحكومة طريقة تخطيطها للمضي قدما
في تنفيذ مرحلة  HS2في .2015
في ضوء التوصيات المقدمة في تقارير السيد ديفيد
هيكينز ،المنشورة في آذار وتشرين اول ،2014
ستحدد الحكومة طريقة تخطيطها للمضي قدما في تنفيذ
مرحلة  HS2في  .2015أن التصاميم الهندسية جارية.
تم اعداد مشتريات تقييم االثر البيئي وإعداد القوائم
المختلطة وستقدم خالل  2015حالما يتم اتخاذ
القرارات.
اعلنت الحكومة في  12كانون اول  2013عن قرار
اللغاء الخيار رقم  .8ستنفذ الحكومة المزيد من اعمال
التقييم حول الخيارين المتبقيين قبل اتخاذ قرار نهائي.
إن سالمة السائق الشاب قضية صعبة .إذ ان الجكومة
تدرس القضية بعناية قبل نشر المقترحات.
متابعة القرارات مع الصناعة واصحاب المصالح
ولمنحهم الوقت لالستعداد للتغير ،والغاء االوراق
النظيرة لرخصة القيادة التي تمت من  8حزيران
2015
من المتوقع ان تتم اتفاقية االتحاد االوربي حول
مفاوضات تغيير استخدام االراضي غير المباشر
قريبا ،كما وتنتظر اتفاقية ما بين المؤسسات تأكيدا من
قبل المجلس األوروبي .تم نشر توصيات فريق طاقة
النقل حول مسار الوقود الحيوي المستقبلي في آذار
 2015وسيتم مناقشتها مع الوزراء البالغ التغييرات
التشريعية المحلية المطلوبة نقلها بحلول الموعد
النهائي المتوقع في منتصف .2017

رقم  :2مراقبة االعماظ التي لم تنج

ثكظ رقم  :3استخدام الصور لتسليل التوة علب
المنج اة الرئيسية

ترجمة ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق

مجلة التدقيق الحكومي  -عدد الصيف 2016

اخبار موج ة
اخاخا

16

واعتبارا من اآلن ،سوف نستمر في نشر أدلة املمارسات الجيدة ومشاركتها على أوسع نطاق ممكن ،والتأثير على أصحاب املصالح
التابعين لنا لفهم أهمية اإلبالغ الجدير بالثقة للجمهور .لكن الرسائل تنطبق علينا أيضا .واوننا أجهزة رقابية ،نحن بحاجة للتأكد
من أن تقاريرنا السنوية ما زالت تعكس أفضل املمارسات .كما اننا بحاجة للتأكد من تواصلنا بشكل سلس وبمعلومات غنية قدر
اإلمكان لتتمكن برملاناتنا وحكوماتنا ومواطنينا من استيعاب عملنا وطريقة تنفيذه وكي يمكننا االستفادة من األموال املقدمة
لدينا.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بالسيدة راشيل نوجنت في مكتب التدقيق الوطني للمملكة املتحدة:
rachel.nugent@nao.gsi.gov.uk
_________________________________________________________________________________________________

خبر من كوستاريكا
جهاز الرقابة الكوستاريكي يجالي مسحا وطنيا على الشفافية

في شباطّ ،نفذ فريق فني متخصص من الجهاز الرقابي الكوستاريكي مسح وطني عبر الهات لدراسة آراء املواطنين ومقدمي
العطاءات املتعلقة باملشتريات العامة حول الشفافية في البالد .وبشكل محدد ،تم طرح األسئلة حول املواضيع التالية:
 الوصول انى املعلومات :التصور املتعلق بالوصول الى املعلومات من البلديات واملؤسسات والجهات الحكومية وغيرها.
 املسائلة :التصور املتعلق باملسائلة من املسؤولين واملؤسسات والخطط االقتصادية واملالية والتنموية.
 م اردة املوادنين :التصور املتعلق باملجاميع املحلية وجلسات االستماع العامة وصياغة الشكاوي واملطالبات وغيرها.
 التعاقد اإلدار  :التصور املتعلق بالشفافية في مراحل التعاقد الحكومي وانظمة الشراء اإللكتروني.تستند جهود مكتب
املراقب املالي على الخطة االستراتيجية املؤسساتية  .2020-2013واانت النتائج مدخالت ّ
قيمة لرقابة االموال العامة
اثناء مساهمتها في تعزيز الرقابة االجتماعية والسياسية على السلطة التشريعية .يمكن االطالع على نتائج املسح من هنا:
نتائج املسح الودكت حول مدركات ال فافية 2016س
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

خبر من المملكة العربية السعودية
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 صدر مرسوم ملكي حول تعيين الدكتور حسام
العنقري رئيسا جديدا لديوان املراقبة العامة في
اململكة العربية السعودية (.)GAB

 افتتح رئيس الديوان أول قسم للنساء تابع
للديوان في مدينة الدمام .ويتم حاليا وضع اثني
عشر قسم للنساء في جميع محافظات اململكة.

 افتتح الديوان الحلقة الدراسية السنوية الثالثة
عشر تحت عنوان "سبل تعزيز التعاون لتحقيق
أهداف شاملة وخاصة بتدقيق األداء" ،والتي
عقدت بتاريخ  19-18نيسان .2016

 استضاف الديوان االجتماع التاسع للجنة بناء
القدرات املؤسساتية التابعة لألرابوساي في
الرياض .وحضر االجتماع وفود من الدول األعضاء
التابعة لألرابوساي.
 تم تنفيذ برنامجين تدريبيين ملوظفي الديوان من
قبل خبراء من الجهاز الرقابي الباكستاني في
ً
 ،2016متضمنا :املعايير الدولية ( )ISSAIsوإدارة
ً
الوقت .واان هذين البرنامجين جزءا من التعاون
الفني بين الديوان ومكتب املدقق العام
الباكستاني.

 أقيمت احتفالية مسائية ملتقاعدي الديوان تحت
رعاية الرئيس السابق لديوان املراقبة العامة في
اململكة العربية السعودية في الرياض بتاريخ 10
نيسان  .2016وألقى السيد فقيه المة في الحفل
بحضور كبار املسؤولين في الديوان.

خبر من رواندا
جهاز الرقابة العالي في رواندا يفوز بجائزة افضل رقابة اداء لسنة  2015عن منطقة االفروساي الناطقة باالنجليزية
في االجتماع الثالث ع ر ملجلم ادارة املنظمة االفريقية الجهزة الرقابة العليا النادقة
باللغة االنكليزية الذ انعقد في ابوجا – نيجيريا في هر ايار  2016من املدقق العاا في
راوندا جائزة سنة  2015عن افضل تقرير في تدقيق االدا في االقليم النادق باللغة
االنكليزية التاب ملنظمة االفروسا س تعتبر املنظمة االفريقية الجهزة الرقابة العليا
النادقة باللغة االنكليزية هي املنظمة االقليمية الفرعية الجهزة الرقابة العليا في الدول
النادقة باللغة االنكليزية في قارة افريقياس بد العمل ب ذ الجائزة في سنة  2008من قبل
منظمة االفروسا الجهزة الرقابة العليا النادقة باللغة االنكليزية بالتعاون م مكتن
التدقيق الودكت السويد من اجل تعزيز التقارير عالية الجودة الخت تعد خالل مدة
يصل الحد االعلى من ا انى سنة (  12هرا ) س تى التقرير الفائز الذ يحمل عنوان "
استالداا معدات املكننة والر والحفاظ علي ا " القتاع الزراعي س
لفد اختير التقرير الفائز من بين  12تقريرا مقدما من قبل الدول االعضا في منظمة
االفروسا الجهزة الرقابة العليا النادقة باللغة االنكليزية س تالفت هيئة املحكمين
الدولية املستقلة من رئاسة الجهاز الرقابي العاني السويد و ثالث اعضا من اجهزة
الرقابة العليا في هولندا و النرويج واململكة املتحدة س
ترجمة ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق
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حللت التقارير االثك ع ر وفقا انى معايير الجودة الخت تتماش م املعايير الدولية الجهزة الرقابة العليا س سلط اعضا فريق املاق ة الضو على
ان التقرير الصادر من الجهاز الرقابي العاني في راوندا له وصف جيد ملجال امل كلة واملنهجيات املستالدمة في جم البيانات واالدلة الخت تضمنت
صور عن الزيارات امليدانية والتفتيش س الحظت اللجنة ايضا ان التقرير قد عرض الصلة الواضحة بين النتائج واالستنتاجات والتوصيات
السليمة س لقد توصلت انى استنتاج ان التقرير كان بحق ذو قيمة جيدة في تدقيق االموال الخت تعك باالنفاق واالدارة الحكومية املبا رة ولهذا فله
اهمية واضحة للبرملان في دور اال رافي في راوندا س

____________________________________________________________________________

خبر من مولدوفا
البعثة االوربية تشيد بالتقدم الذي احرزته محكمة الحسابات في جمهورية ملدوفا
نجحت نفذت محكمة الحسابات في جمهورية ملدوفا بتنفيذ
االجراءات املتوقعة لسنة  2015في دعم برنامج التعديالت على
السياسة املالية لحكومة مولدوفا  .وتعتبر محكمة الحسابات
املؤسسة الوحيدة في البالد التي سجلت نسبة  %100فيما يخص
مصفوفة الئحة السياسات التي لبت بنجاح جميع الشروط .ووفقا الى
اتفاقية التمويل ( املوقعة في  27تشرين اول  ) 2014بين حكومة
جمهورية ملدوفا و االتحاد االوربي  ،فان محكمة الحسابات الى جانب
الحكومة ووزارة املالية والبرملان (لجنة التمويل واملوازنة واالقتصاد)

ستتلقى املساعدة لتعزيز الحوكمةالرشيدة وتنفيذ سياسة مالية
سليمة.ستدقق الشراات التي تملك الحكومة منها ثلث واحد من
حصة راس املال – ان ملحكمة الحسابات الحق في التحقق من
الشراات التي تملك الحكومة على االقل ثلث واحد منها من حصة راس
املال .في  8نيسان ، 2016دخل القانون رقم  ( 37في  17اذار ) 2016
حيز التنفيذ والذي عدل املادة رقم  28من قانون محكمة الحسابات .
قبل اجراء التعديالت اان ملحكمة الحسابات الحق في تدقيق
الشراات التي تملك الحكومة منها اكثر من  %50من حصة راس املال .
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توقي اتفاقية تعاون بين محكمة الحسابات في جمهورية مالدافيا

 2016/3/22للتعاون لتعزيز عمليات التدقيق الداخلي والخارجي .وتم توقيع
ً
اتفاقية تعاون بين الطرفين في  .2016/3/ 22ووفقا لهذه االتفاقية سيتعاون

جمهورية مالدافيا اتفاقية تعاون بتاريخ  8نيسان  2016تكفل ايجاد

الطرفان في مجاالت تدريب مراقبي الحسابات والتطوير املنهي عن طريق التشارك

تعاون وثيق وحوار بناء من اجل تحقيق ادارة ورقابة تتسمان

في الخبرات واملمارسات الجيدة واالنشطة التعليمية االخرى .كما سيقوم الطرفان

بالشمولية والفاعلية ملوارد املوازنة بين التي املؤسستين.

ببذل الجهود لتطبيق شروط االتفاقيات املوقعة وبنودها مع مؤسسات مماثلة

تركز هذه االتفاقية على تقوية نظام الرقابة املالية الداخلي

على الصعيدين الدولي واالوربي.

ووزارة املالية -وقع ال من محكمة الحسابات ووزارة املالية في

للمزيد من املعلومات يرجى االتصالبمحكمة املحاسبين على العناوين التالية:
(وعلى وجه التحديد نظام الرقابة واالدارة املالية ونشاط التدقيق الداخلي) عالوة
البريد االلكترونيccrm@ccrm.md :
املوقع على شبكة االنترنتwww.ccrm.md :

ً
املسؤوليةفنلندا
خبر من
االدارية الدارة املوارد وفقا الهداف الجهة الحكومية استنادا
على تعزيز
الى مباديء الحوكمة الرشيدة.
توقي اتفاقية تعاون م جمعية املدققين الداخليين  -وقع ال محكمة
الحسابات في وجمعية املدققين الداخليين في جمهورية مولدافيا اتفاقية تعاون في

تاهيل نظام التدقيق المالي في فنلندا
بقلم :ميكا هالمي ،مراقب حسابات اول

العام) وثالث فئات للمدققين وشراات التدقيق هي KHT :و HTM
و  GHTTوتعني على التوالي ،محاسب قانوني ومحاسب مجاز
ومحاسب مالي عام.

بدا العمل بنظام تدقيق مالي جديد في فنلندا في االول من اانون
الثاني  2016الذي يتصادف مع دخول قوانين التدقيق ،والرقابة
على االدارة العامة ،والتمويل الحكومي العام الجديدة حيز التنفيذ
والذي سيعمل على مناغمة عمليات الفحص التي يجريها مراقب
الحسابات واالشراف على عمليات التدقيق ،علما لدى فنلندا نحو
 1600مدقق معتمد
وحتى نهاية سنة  ،2015اان لدى فنلندا نظامين للمدققين (األول
لعمليات تدقيق القطاع الخاص والثاني لعمليات تدقيق القطاع

اان مراقبو الحسابات في القطاع الخاص (من فئتي محاسب
قانوني ومحاسب مجاز) مدققين معتمدين ورد ذكرهم في
التعليمات الرقابية الخاصة باالتحاد االوربي ،ولهم الحق بتدقيق
الشراات واملؤسسات التجارية التي تلبي املعايير املنصوص عليها في
قانون الرقابة (لديها صافي مبيعات يبلغ  200.000يورو وميزانية
اجمالية تصل الى  100,000يورو وثالث موظفين على اقل تقدير).
وباملقارنة مع دول االتحاد االوربي االخرى ،تعد هذه الحدود
منخفضة الى حد كبير.
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واان الفرق بين مراقبي الحسابات القانونيين ومراقبي الحسابات

ً
القانونيين العامين .كما واندرج ايضا في قانون التدقيق الجديد وقانون عمليات

املجازين املخولين يكمن في ان حسابات الشراات املسجلة

التدقيق الخاصة باالدارة العامة والتمويالت الحكومية العامة التي ال يطبقوها

والشراات الكبيرة االخرى (كيانات املصلحة العامة) ينبغي تدقيقها

على مكتب التدقيق الوطني .اضافة الى ذلك ،ال يعد مكتب التدقيق شركة

من قبل مدققي  C.P.A.او شراات تدقيق  .C.P.A.وقد تضمن قانون

تدقيق يشار اليها في هذه القوانين وال يعد املدققين العاملين في املكتب مطالبين

الرقابة

بالحصول على التخويل بالعمل كمدققين .على ان هناك عدد قليل من مدققي
 CPFAعملوا في مكتب التدقيق الوطني وتم توظي

معظهم في دائرة تدقيق

االلتزام والتدقيق املالي.
املعايير الخاصة بهذه الشراات واملؤسسات (لديها صافي مبيعات  50مليون
وكجزء من اصالح نظام التدقيق فان نظم الفحص واالشراف املنفصلة لكل
يورو واجمالي امليزانية العمومية  25مليون يورو و 300موظ على االقل).
من مدققي القطاعين العام والخاص قد تم الغاؤها وتم استبدالها بالنظام
وينبغي على محاسبين مالي عام تدقيق حسابات البلديات والسلطات البلديةالجديد املوحد الذي يكون فيه فحص مدقق  HTفحص التدقيق االساس ي.
املشتركة والشراات التشريعية والقانونية العامة .ويمتلك ال نظام تدقيقتحقق متطلبات املوافقة في اختبار وفحص  HTمتطلبات املوضوعة للمدققين
الفحوصات والختبارات الخاصة بمدققيه وهيئات التخويل واملوافقةفي الدائرة التوجيهيية للتدقيق لالتحاد االوربي .وبعد اجتياز املدققين لفحص
ً
واملشرفين .اان مدققو  C.P.A.معتمدين واانت الغرفة التجارة الفنلنديةواختبار  HTيمكنها ان توسع نطاق خبرتهم باعتماد فحص واختبار ( C.P.A.بدال
تشرف على عملهم .وافقت غرف التجارة لدول االعضاء في االنتوساي علىمن تخصص املدققين في االدارة العامة والتمويالت الحكومية العام) .عالوة على
ً
تقديم نظام موحد لالختبارات والفحص الغى االصالح ايصا نظم االشراف
مدققي  HTMاملعتمدين واشرفت على عملهم في الوقت الذي اانت فيه
املنفصلة ويعد االن اشراف اافة املدققين املعتمدين من مسؤولية وحدة
املوافقة على مدققي  CPFAواالشراف عليهم من مسؤولية مجلس التدقيق
االشراف على املدقق في مكتب التسجيل واصدار براءات االختراع الفنلندي.
القانوني املالي العام الذي يقع محط اهتمام وزاة املالية.
وستبقى معايير الشرااتواملؤسسات التي خضعت للتدقيق مدرجة في قانون
اندرجت عمليات التدقيق التي نفذها مكتب التدقيق الوطني خارج نطاقالتدقيق على حالها وال تتغير.
تطبيق قانون التدقيق القديم والقانون امللغى الخاص باملدققين املاليين

خبر من متدونيا
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تدقيق االداء التعاوني حول تنمية السياحة
لعمليات التدقيق التعاوني فوائد جمة وعلى وجه التحديد فرصة
التطوير املنهي للمدققين من خالل نشاطات النظير للنظير وتشارك
املعلومات والخبرة واملمارسة الجيدة والسليمة مع االجهزة الرقابية
الشريكة االخرى.
ً
ً
وتعد ال من كرواتيا ومقدونيا وهنغاريا دوال تلعب السياحة دورا
ً
كبيرا في اقطاعها االقتصادي وقد اعتمدت جميعها وثائق
استراتيجية متعلقة باملزيد من التطوير السياحي .وقعت االجهزة
الرقابية لهذه الدول الثالث اتفاقيات حول التعاون املتبادل ونفذت
عملية تدقيق منسقة بعنوان " فاعلية االجراءات /النشاطات التي
حددتها الوثائق /النشاطات االستراتيجية التي حددتها
الوثائق/البرامج لتطوير السياحة" .واستندت هذه االتفاقيات على
مبادئ املعيار الدولي لالجهزة الرقابية العليا  " ،5800الدليللبرامج
التدقيق التعاوني بين املؤسسات الرقابية العليا -مسودة افصاح"
ونصائح االنتوساي وامثلة لعمليات التدقيق التعاوني .واان منهج
ً
التدقيق متماشيا مع املعايير الدولية للمؤسسات الرقابية العليا
(املعيار الدولي لالجهزة الرقابية العليا) ومعايير التدقيق الوطنية
واالدلة .خالل سنة  ،2015اقامت فرق التدقيق الثالث هذه ثالث
اجتماعات عمل في زاغريب وسكوبجي .وضعت االجهزة الرقابية
املشاركة اطار عمل مجاالت التدقيق ليتم معالجتها في ال عملية

صادقت لجنة البرامج والتقارير في محكمة الحسابات في الجزائر
على الخطة االستراتيجية الثانية للجهاز الرقابي التي تغطي
السنوات من  2018-2015في اجتماعها املنعقد في /1ابريل.2015/
اخذت الخطة بنظر االعتبار توصيات مراجعة النظير االخيرة
الخاصة بها والشراكة مع محكمة الحسابات الفرنسية.
استنادا الى توصيات تقريرها ملراجعة النظير ،عبرت محكمة
استعدادها لتلقي الدعم املؤسساتي لتقوية قدرتها
الحسابات
منعنالج ائر
خبر
املهنية وضمان االلتزام باملعايير الدولية واالوربية وافضل
املمارسات.
في مارس  ،2015تم اختيار اتحاد مؤل من محكمة الحسابات
ً
الفرنسية (رئيسا) ومحكمة املدققين البرتغالية (شريك اصغر)
املدرسة الفرنسية الوطنية لالدارة .تم عقد عدة جلسات عملية

تدقيق محلية ووطنية .وتم تحديد مجاالت التدقيق العامة املتعلقة
باسئلة التدقيق  :اطار العمل القانوني واالستراتيجي واملؤسساتي
لتطوير السياحة ،وتنفيذ االجراءات االستراتيجية والنشاطات
االخرى املحددة في الوثائق /البرامج االستراتيجية لتطوير السياحة
ومراقبة واالبالغ عن انجازات االهداف االستراتيجية وتأثير
االجراءات املتخذة وتنفيذ االتفاقيات الثنايئة بين الحكومات.
ُ
ون ِفذت مناهج التدقيق الوطنية بضمنها معايير التدقيق واملنهجية
ً
ورقابة الجودة واصدار النتائج الوطنية وفقا لالجراءات القياسية
للبلد .وتبادلت االجهزة الرقابية الثالث منظومة/برامج التدقيق
ً
املنجزة واعدت موجزا للتقارير الوطنية.ويبين التقرير املشترك
الخاص بعملية التدقيق التعاوني نتائج عمليات التدقيق الوطنية.
ً
ووقع رؤساء االجهزة الرقابية املشاركة 1هذا التقرير رسميا في
شباط  2016في بودابست .وتم نشره وطباعته باللغة الكرواتية
ً
واملقدونية والهنغارية واالنكليزية .كما وتتوفر ايضا نسخ الكترونية
من التقرير على مواقع االجهزة الرقابية على االنترنت:
www.revizija.hr
www.dzr.mk
https://www.asz.hu/en

مع ممثلي هذا االتحاد لتحسين وتنقيح محتوى االتفاقية .بدأ
تطبيق املشروع في يناير .2016
تم تنظيم االتفاقية حول اربعة اهداف رئيسية:



تحصل املحكمة على املوارد لتنحاز بادارتها وانشطتها الى
املعايير الدولية وافضل املمارسات.
تم اعادة تنظيم العمل القضائي للمحكمة ليكون اكثر
كفاءة ويستهلك اقل املوارد.
 يوفر تقرير املحكمة حول املسودة البرملانية لقانون
املوازنة معلومات ذات جودة عالية ومناسبة ومفيدة
وقد تم اعداده بكفاءة ويستهلك موارد اقل.
 تتطابق الضوابط على جودة االدارة واالداء مع املعايير الدولية
واالوربية وافضل املمارسات.
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 تدقيق املحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعب
املؤسسة في اروشا تنزانيا

تشمل هذه االهداف على  19نشاط و 49عملية .يجب اكمال املشروع
خالل سنتين وبكلفة  1.72مليون يورو.
باالضافة الى ذلك ،تسلمت محكمة الحسابات الجزائرية رئاسة مجلس
 تدقيق حسابات اللجنة االفريقية اديس ابابا
املدققين الخارجيين التابع لالتحاد االفريقي .ادت التنقيحات على االنظمة
املالية لالتحاد االفريقي الى انشاء مجلس تدقيق من خمسة اعضاء .كمامراجعة النظير للجهاز الرقابي الجزائري متوفر على املوقع
جزر
:
يشمل املجلس الحالي على االجهزة الرقابية لد غينيا االستوائية و الرأسااللكتروني
االخضر جنوب افريقيا واوغندا .شارك الجهاز الرقابي الجزائري في فريقين
http://www.ccomptes.org.dz/documents/rapport_r
رقابة هي:

evue_par_les_pairs_2016.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________

خبر من الكوية
 استضاف ديوان املحاسبة الكويتي ورشة عمل حول "تدقيق االداء" للفترة من /6-5ابريل ،2016/ضمن اطار عمل اتفاقية
التعاون مع محكمة التدقيق الهولندية .شارك في ورشة العمل عدد من املشاركين من اادر الديوان ومدربين من محكمة التدقيق
الهولندية.
 شارك ديوان املحاسبة في جلسة الربيع ملجموعة عمل التدقيق البيئي التابعة للمنظمة االوربية الجهزة الرقابة العليا(االوروساي)
للفترة من /28-27ابريل 2016/في استونيا .جاءت هذه املشاركة ضمن اطار حرص الديوان على تعزيز التعاون الدولي في مجال
التدقيق البيئي.
 شارك ديوان املحاسبة في االجتماع الخامس والعشرون ملجموعة عمل تدقيق تكنولوجيا املعلومات التابع لالنتوساي املنعقد
للفترة من /29-26ابريل 2016/في البرازيل.
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بقلم ايلين فان سكوتن ،االمين العام ملحكمة التدقيق
الهولندية

الثورة الرقمية
تهديد ام فرصة امام ميدان التدقيق؟

لقد اشركت مهنة التدقيق في هولندا بسلسلة من االحداث
الرئيسة في السنوات االخيرة .ومن االخبار الجيدة ان مهنة
التدقيق الهولندية تبنت محموعة من املقاييس منذ ان خاطبنا
البرملان في ُ 2014مسلطة الضوء على االهتمامات الرئيسية من
وجهة نظر القطاع العام .ويتمحور السؤال حول ما اذا كنا
نخوض املعركة االخيرة في حرب استعادة الثقة العامة ام انها
مجرد حلقة تالية في سلسلة طويلة من املعارك .هل ملهنة
التدقيق مستقبل في عالم البيانات وسلسلة الكتل
االلكترونية( )block chainsوالروبوتات؟ هل سيبقى القطاع
العام سوق مغري للشراات االربعة الكبرى؟ واخيرا وليس اخرا،
كي ستؤثر هذه التطورات علينا ااجهزة رقابية؟
منذ عام  ،2014عملت شراات التدقيق الهولندية واملعهد
الهولندي للمحاسبين القانونيين كرد على االحداث الكبيرة التي
تشمل ضع جودة العمل وسلوك غير مناسب في مهنة
التدقيق .وهذه مسالة تثير القلق البالغ الن جودة اعمال
التدقيق املنجزة من شراات تدقيق خاصة تعمل لصالح القطاع
العام اذ يجب ان تكون فوق مستوى الشبهات حيث يكون هذا
شرط مسبق لثقة العامة بان الحكومات تمارس االهتمام
املطلوب في انفاق مال دافعي الضرائب .استجاب املعهد
الهولندي للمحاسبين القانونيين لتصاعد الضغط الجماهيري
فورا حول تحسين جودة اعمال التدقيق وقدم  53مقترحا
للتحسين .ماذا تشمل املقترحات؟ من بين العناصر الرئيسية
نظام املكافاة على اساس الجودة ومخطط استعادة االموال
لشرااء التدقيق وانموذج القدرة االفضل وسياسة الترقية التي
اتخذت من املهارات املهنية التي تم اثباتها نقطة بداية لها .عالوة
على تلك املبادرات الطوعية ،تخطط الحكومة ايضا التخاذ
االجرا ات ال ريعية لتحسين جودة اعمال التدقيقس ومن ا
مؤسسة اال را الداخلي االلزامي على رار مجلم اال را في
نظاا حودمة ال ركات على مستوى قارتينس ومن املعتقد ان
ركات
الداخلي املستقل يجن ان يجبر
اال را
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املدققين الهولنديين التي تعني ان يكتسب املحاسبين املؤهلين هذه املعرفة
التدقيق على اعتماد سياسة طويلة االمد تهدف الى النزاهة
باملمارسة.
واالستقاللية واملهارات املهنية وتغيير ثقافة الشراات
من ثم هناك تحدي في التسجيل الرقمي  .كي يمكن ان تؤثر الثورة
بفاعلية.
الرقمية على مهنة التدقيق ؟ هل تشكل تحدي او فرصة معينة؟ هل
وان يكون الشرط القانوني ألعضاء السلطة التنفيذية
ً
ستساعد املهنة في استعادة الثقة العامة؟ بينما اقتصرت الحوسبة تاريخيا
واملجالس اإلشرافية في شراات التدقيق اجتياز اختبار
على املهام الروتينية متضمنة النشاطات الصريحة والقائمة على الحكم
الجدارة واالهلية .ينبغي ان ٌتدار شراات التدقيق من
والخوارزميات للبيانات الكبيرة التي تدخل في مجال املهام واملعرفة
اشخاص ذو معرفة ،وخبرة وكفاءة.
االدراكية  .هذا ومن املرجح أن تغيير طبيعة العمل في الصناعات
إعادة تصنيف املؤسسات به العمومية
واملهن،هل لدى املدققين العاملين في القطاع الخاص والحكومي مستقبل؟
أعلن وزير املالية الهولندي في عام  2015بان الجمعيات
البيانات الكبيرة :نقل عمليات التدقيق
اإلسكانية ومشغلي شبكات الطاقة وصناديق التقاعد الكبيرة
تفيد الحكمة املقبولة في أن البيانات الكبيرة سيكون لها تأثير كبير من حيث
واملؤسسات السياسة العلمية الكبرى سيتم تصنيفها من
تعزيز اإلنتاجية واالرباح و مخاطر االدارة .احد
كجهات املصلحة
اآلن فصاعدا
________________________________
اهم املجاالت ذات احتمالية كبيرة هي نقل
العامة .هذا يعني ان املدققين الذين
عمليات التدقيق  .من املمكن ان تساهم
يقومون بتدقيق بياناتها املالية
عمليات التدقيق املنقولة في توسيع اختبار
سيخضعون للمتطلبات الصارمة.
مستندة على عينة معينة ليشمل تحليل معين
عندما تصن منظمة معينة على انها
للنسب الكاملة للبيانات املتعلقة بالتدقيق
جهة مصلحة عامة والتي يمكن ان
باستخدام التحليالت الذكية لتوفير نوعية
تساعد بدون شك في تحسين الوعي
افضل للدليل التدقيقي و رؤى عميقة ذات
بالجودة  ،من املمكن ان ترفع تكالي
صلة .كي يمكن ان يؤثر هذا على االنموذج
التدقيق  .انمعدالت الرواتب في
ً
التجاري لشركة التدقيق الكبرى؟
القطاع العام دائما ما تكون تحت
_____________________________
من بيانات متاحة للموادنين انى عمليات
الضغط وان السؤال يكمن فيما اذا
اانت شراات التدقيق الكبرى
تدقيق املوادنين؟
ماذا لو اانت البيانات الكبيرة بيانات متاحة للمواطنين .حققت البيانات
ستستمر في اعتبار القطاع العام كسوق جذاب.
املتاحة للعامة مبتغاها عندما اصدر الرئيس اوباما ورقة سياسته األولى في
م كلتان لم يتم معالجل ما
يناير  ،2009مما دفع الحكومة االمريكية التاحة آالف من مجاميع البيانات
لم تتم معالجة قضيتان اساسيتان من قبل  53مقترح
__
للتدقيق العام .قامت البلدان االخرى التي تابعت القضية باتاحة البيانات
للتحسين .القضية االولى هي معرفة القطاع العام .ان
ً
الى مواطنيهم .تم تحقيق مثل هذا التقدم منذ ذلك الحين ،على الرغم من
القطاع العام مسيطر بشكل كبير ابتداءا من قطاع التعليم
انه ابطيء من املتوقع  .في شهر مارس من هذه السنة ،استنتجت محكمة
الى الرعاية والحكومة املركزية .لدى ال قطاع
خاص قانون و احكام و تعليمات مالية خاصة به .باإلضافة الى أصحاب التدقيق الهولندية في انه "على الرغم من الشكك الذي شاب وفرة البيانات
املصالح الخاصين به .نظرا للتوقعات في وجود فجوة بين ما يرغب به املتاحة في السنة املاضية.اال ان الزيادة التي تم تحقيقها بصورة رئيسية
ً
اصحاب املصالح من عملية تدقيق معينة وما يقدمه املدقق بالفعل عن اانت نتيجة الدراج البيانات من احصائيات هولندا .بعيدا عن هذا .تمت
طريق ضمان .ينبغي ان يكون املدققين على علم بالحاجات الضرورية اتاحة مجموعة من البيانات على الرغم من ان امكانية اتاحة الكثير منها .
الصحاب املصالح املختلفين  .ال يلعب هذا املجال دور بارز في تدريب الحكومة الهولندية تفتقد الى الفرص".

"من الممكن ان تتغير ادوارنا من
اعطاء التاكيد بشان البيانات الى
تفسيرها.
ان اعظم فرصة لنا تكمن في عالم
البيانات الضخمة"
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على الرغم من ذلك ،لدى البيانات املتاحة امكانيات هائلة على
سبيل املثال ،في متابعة وتحليل االنفاق الحكومي  .من املمكن ان
يتمكن املواطنين في املستقبل من متابعة االنفاق الحكومي من
الرموز البريدية الخاصة و من ثم البدء باالتصال مع الحكومات
وبالتالي التاثير على االنفاق الحكومي  ،لذلك هل بامكان املواطنين
بالفعل انهاء تدقيق اإلنفاق الحكومي؟  ،اذا اان ذلك ممكنا كي
سيؤثر هذا علينا كمدققين وأجهزة رقابة عليا.
الجواب الصحيح على ذلك هو اننا ال نعلم لحد االن .لكن من
املمكن ان يكون هناك وقت معين عندما يكون تفويضنا
باعتبارنا جهاز رقابي عالي ال يكون شمولي كما اان ذات مرة
.ببساطة الن اغلب البيانات متاحة للعامة و يمكن جميع
املواطنين املعنيين الذين يعملون كمدقق مكتبي باستخدام
التكنولوجيا الحديثة الوصول اليها  .في هذا العالم من
البيانات الهائلة املتاحة وغير املقيدة .ماذا سيكون دورنا
ااجهزة رقابية عليا وماهو الغرض من ابداء راي تدقيقي معين
؟ وكي يمكن ان يوثر هذا على ثقة الجمهور؟
السجالت الرقمية لالحداث  :التريق انى الثقة والعدالة ؟
ً
اخيرا  ،دعنا نلقي نظرة الى السجالت الرقمية لالحداث  .ان
ً
السجل الرقمي هو اساسا ًً سجل رقمي لالحداث يتشاركها
أطراف مختلفة  .من املمكن تحديثها فقط عند موافقة غالبية
املشاركين في النظام  .عندما يتم تسجيل مجموعة من
البيانات في دفتر الحسابات للسجالت الرقمية  .فانه امر في
غاية الصعوبة لتغييرها او ازالتها .ان السجالت الرقمية طريقة
لذكر عدالة وصحة معاملة معينة  .هذا ،باختصار ما يقوم به
املدققين في التعبير عن راي معين حول حقيقة و عدالة
البيانات املالية  .السؤال املحير هو :هل ستحل السجالت
الرقمية محل املدققين و اجهزة الرقابة العليا او هل هي
ببساطة فرصة معينة لتضمين العامة في االنفاق الحكومي
،الوقت كفيل باثبات ذلك .
االستنتاج
ً
اخيرا ،دعونا نلقي نظرة على الوضع في هولندا.تشير
االخبار السارة الى أن الخطوات التي اتخذت هي في استعادة ثقة
الجمهور في مهنة التدقيق .لسوء الحظ  ،فان التدابير املتخذة ال
تأخذ بعين االعتبار التأثير الكبير للرقمنة .الحقيقي الذي ينبغي ان

يمكن لنا إضافة

تطرحه الحكومة واملدققين الخاصين هو :كي
قيمة في عالم الغد؟
نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إذا أردنا أن نبقى على صلة .ففي
هولندا ،كما ال شك في بقية عالم شراات التدقيق الكبرى تستثمر
مبالغ ضخمة من املال في تحليل البيانات .على نطاق أصغر بكثير،
ونحن في محكمة التدقيق الهولندية أيضا نرغب باستثمار الوقت
واملال في تجربة هذه التقنيات .أما بالنسبة للسجل الرقمي لألحداث
واستخدام األجهزة االلكترونية  .فان انتشار نظام السجل الرقمي
لالحداث من املمكن ان يكو ن له تأثير كبير بصورة صريحة على
عملنا  .وربما يجبرنا في نهاية املطاف إلى تغيير انفسنا .أنا شخصيا
أعتقد أن املستقبل الذي تتم فيه استبدال تقاريرنا حول
الحسابات الحكومية املركزية من خالل تقنية السجل الرقمي
لألحداث في العقود الخاصة امر مثير للشك .من املمكن ان تكون
التكنولوجيا املستخدمة في املعامالت الفردية هي مستقبل مثيرة
للشك .قد تصبح اراء التدقيق التي قمنا بها في نهاية املطاف امر غير
ضروري .من املمكن ان تتغير أدوارنا إعطاء الضمان على البيانات
الى تفسير البيانات .في عالم من البيانات الكبيرة ،حيث تكمن أعظم
فرصة لدينا.
بالنسبة لشراات التدقيق ،فانها ليست مجرد مسألة وطريقة
االستثمار في تقنيات جديدة ملراجعة التدقيق .يمكن أيضا ان تكون
مسالة امكانية و طريقة اجراء تغيير في األعمال التجارية وطريقة
االستمرار في جذب املهنيين من الشباب املوهوبين .
ارغب بالسماع من زمالئي من اجهزة الرقابة العليا االخرى حول
امكانية األخذ باالعتبار الرقمنة كتهديد او فرصة معينة او ربما
كالهما .ارجو االتصال بي على املوقع االلكتروني
e.vanschoten@rekenkamer.nl
املراج
 1محكمة التدقيق الهولندية  ،تقرير حول مسار البيانات املفتوحة
 ،2016الهاي.2016،
مالحظة املدقق :تتعلق هذه املقالة بالجزء السابق الذي كتبته ايلين
فان سكوتين املنشور في طبعة يناير  2015في مجلة االنتوساي الذي
املوقع:
على
إيجاده
يمكن

http://www.intosaijournal.org/highlights/regaining_pu
blic_trust_jan2015.html
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اطار عمل
مراقبة
المخاطر الناشئة
عمل
تجاه النظم المصرفية
واالستجابة التنظيمية

بقلم ستيفان جونكمان ومبايا دياغني ،مكتب املسائلة الحكومي
الواليات املتحدة
تقدم األسواق واملؤسسات املالية خدمات جوهرية إلى الواليات املتحدة
واالقتصاديات العاملية .وعلى أي حال ،فقد أسهم الضع في الرقابة
الفدرالية في التقش واألزمة املصرفية في الثمانينيات واألزمة املالية
التي حدثت خالل السنوات  .2009-2007على سبيل املثال فأن حل
البنوك والتقش خالل تلك األزمة ال البنك الفدرالي وتأمين
التقش أموال تتجاوز  165مليار دوالر مما أسفر عن مساعدة لم
يسبق لها مثيل من دافعي الضرائب .وحدد مكتب املسائلة الحكومي
األمريكي في تقرير " 2015الالئحة التنظيمية للبنوك وإطار عمل مراقبة
املخاطر الناشئة واالستجابة التنظيمية" الدروس املكتسبة من نقاط
الضع التنظيمية أو أوجه القصور التي أدت إلى األزمات السابقة.
وشملت تلك الدروس أهمية ما يلي:
 اتالاذ اإلجرا ات في وقت مبكر و فاعليةس تحدد الجهات
التنظيمية أية أزمة مالية مبكرا في البنوك ذات املمارسات اإلدارية
الضعيفة واملنزجة في نشاطات خطيرة .ومع ذلك فأنهم لم يكونوا
فاعلين في تصحيح مسار تلك املشاال قبل التعرض للنقص في
رؤوس األموال والفشل.

 تقييم مستقبلي للمالادرس كشفت األزمة عن القيود التي واجهت األدوات
الرقابية لرصد ومعالجة املخاطر الناشئة في البنوك .إذ ال يدرج املختبرون
باستمرار املعلومات املستقبلية عند تقييم نزاهة البنك أو التعرض للمخاطر.
 اخذ املالادر الناجمة عن النظاا املاني املوس بعين االعتبارس ألقت األزمة
املالية  2009-2007الضوء على حاجة الجهات التنظيمية في النظر إلى اإلفراد
واملجاميع املصرفية عالوة على النظام املحاسبي بغية تحديد املخاطر الناشئة.
وقد اتخذت الجهات التنظيمية املصرفية الفدرالية خطوات نحو اخذ تلك
الدروس املكتسبة بالحسبان وتحسين قدرتهم في تحديد املخاطر الناشئة
واالستجابة لها .على سبيل املثال متابعة االلتزام املصرفي بدقة مع اختبار النتائج
ملعالجة املشاال الناشئة على نحو مناسب ،كما أدرجوا املزيد من العناصر
املستقبلية في أدوات الرقابة .وبما إن الجهات التنظيمية تقوم بمراجعة النهج
اإلشرافية ،فأن التقييم املستمر لجهودهم من املمكن أن يسهم في تحديد نقاط
ضع الرقابة وسبل تعزيز فاعليتها .وتحقيقا لهذه الغاية ،فقد وضع مكتب
املسائلة الحكومي األمريكي إطار عمل ملراقبة ( )1املخاطر الناشئة املعروفة
لتأمين سالمة النظام املصرفي ونزاهته)2( .االستجابة التنظيمية لتلك املخاطر
من اجل تحديد املسارات التي قد تشير إلى وجود ضع في الرقابة التنظيمية.
وقد تستخدم األجهزة الرقابية آخرين كذلك إطار العمل ملراقبة الجهود
التنظيمية.
مراقبة املالادر النا ئة
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اثر
يدرج الجزء األول من إطار العمل مؤشرات مالية كمية ونوعية تقتفي 
املخاطر الناشئة وتحللها في ثالث مجاالت :الوضع املالي للبنك وأدائه وسوق
األصول واملسارات العاملية واالقتصادية الواسعة .وإن متابعة الروتين ومراجعة
تلك املؤشرات من شأنه أن يساعد في إبالغ املستخدمين عن املسارات الرئيسية
للمخاطر املعروفة والتي يتعرض لها النظام املصرفي والسياق الذي
تعتمده إجرا ات التنفيذ :تحليل اتجاهات إجراءات التنفيذ الرسمية وغير

الجهات التشريعية من اجل االستجابة للمخاطر.
الرسمية التي تتبعها الجهات التنظيمية إزاء البنوك.
الوض املاني للبنك وأدائه
 اللوائ التنظيمية ودليل الوكالة :متابعة وتحليل الدليل واللوائح
تقدم املؤشرات املالية ،التي تتبع الوضع املصرفي وأدائه ،رؤية عن
التنظيمية الصادرة من الجهات التنظيمية استجابة للقضايا الناشئة.
االئتمان الناش ئ والسيولة والسوق واملخاطر األخرى .على سبيل املثال ،تعمل الجهات التنظيمية املصرفية الفدرالية على تعزيز حماية البنوك والنظام
من املمكن أن تستخدم تلك املؤشرات في مراقبة املستويات الرأسمالية املصرفي وسالمتها .إذ إن التعليمات الفاعلة والرقابة من املمكن أن تحد من
والنفوذ وجودة األصول ومسارات األرباح وتمويل السيولة .كما يمكن أن احتمالية األزمات املالية املستقبلية وحجمها وتعزز ثقة السوق بالقطاع املصرفي.
تساعد في تحديد مخاطر بناء مسارات االئتمان أو تدهورها.
وفي املقابل ،فأن الرصد املستمر لجهود إشراف الجهات الرقابية على املصارف من
أسواق األصول
املمكن أن يكون بمثابة أداة إستراتيجية لتحديد فرص التدقيق في الحصول على
ً
تقدم املؤشرات املالية األخرى رؤى حول السعر والتغيرات األخرى في تقييم أكثر تركيزا ومناسب لتلك الجهود .وقد طبق مكتب مسائلة الحكومة إطار
أسواق األصول وبما في ذلك العقار السكني والتجاري واألسهم والديون عمل خاص به وسيقوم بإضفاء التحسينات عليه حاملا تتاح مصادر معلومات
وأسواق السلع .إن مثل تلك املؤشرات من املمكن أن تستخدم في متابعة كمية ونوعية حديثة باعتبارها أدوات تحليلية جديدة.
التغيرات في النفوذ والتقلبات على سبيل املثال نسب الدين إلى الدخل اسس مجلس إدارة االنتوساي فريق عمل يعنى بالتحديث املالي واإلصالح
للشراات واألسر التي من شأنها أن تؤثر على النظام املصرفي.
التنظيمي ( )WGFMRRفي  2012وذلك لتعزيز خبرات أعضاء االنتوساي
املسارات العاملية واالقتصادية الواسعة
وإمكانياتهم ملواجهة التحديات املصاحبة لإلشراف على النظم املالية الوطنية
ً
إن املؤشرات املالية حول االزدهار الشامل لالقتصاد األوسع نطاقا ،على والعاملية.
سبيل املثال دخل األسرة ودينها والبطالة والناتج املحلي اإلجمالي ،من ويهدف فريق عمل التحديث املالي واإلصالح التنظيمي ،في إطار التخصصات التي
شأنها أن تتيح للمستخدمين فرصة تخمين االقتصاد وتأثيره املحتمل على يعمل بموجبها ،إلى مساعدة أجهزة الرقابة العليا في مواجهة تلك التحديات عبر
أداء البنك ومدى الربحية .ومن املمكن أن تقدم
رؤى حول الترابط وضع أدوات وخلق فرص لتبادل املعرفة لتقييم اإلصالحات الوطنية وإنشاء
ً
ومخاطر الكش بين القطاع املالي واقتصاد األوسع نطاقا.
آليات ملبادلة املعلومات حول سير عمل اإلصالحات في االنتوساي والجهات
مراقبة االستجابة التنظيمية
الدولية ومتابعة املعلومات التي تعنى باإلصالحات بصورة منتظمة على كال
يركز الجزء الثاني من إطار العمل على مراقبة االستجابات التنظيمية للمخاطر
املستويين الوطني والدولي وتحديد الثغرات واملخاطر الناشئة ،وتحقيقا لهذا
الناشئة .إذ إن مثل تلك املراقبة من شأنها أن تسهم في تحديد املسارات
الغرض ،ثمة حاجة إلى أن يجري فريق عمل التحديث املالي واإلصالح التنظيمي
املهم
أعضائه
اسة إضافية .وقد نظم فريق عمل التحديث املالي واإلصالح التنظيمي
التنظيمية والقضايا البارزة للمزيد من املراجعة .وفي هذا السياق ،من در
ِ
تحديد األدوات التي تستخدمها الجهات التنظيمية في معالجة املخاطر الناشئة
ليشكلوا ثالث مجاميع فرعية لتحقيق هذه األهداف برئاسة ال من الصين
وأهداف األدوات واملقايضات املحتملة .وقد تؤمن العديد من املصادر رؤية عن
وكندا والواليات املتحدة على التوالي.
تحديد الجهات التنظيمية للمخاطر الناشئة واالستجابة لها وبما في ذلك:
االختبار و يانات التنفيذ :تحليالت مسار نسب الرقابة على البنوك من
شأنها أن تعكس التخمين التنظيمي للكش عن املخاطر الخاصة برأس
املال وجودة األصول واإلدارة واألرباح والسيولة ومدى الحساسية ملخاطر
السوق.
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ركائ الحوكمة الرثيدة
تسليط الضو على مكتن التدقيق الودكت الهنغار دجهاز رقابي عاني
بقلم البرفسور الدكتور ايرزسيبت نيميث ،محرر ،مدير إشراف
مكتب التدقيق الحكومي الهنغاري
جدد مكتب التدقيق الحكومي الهنغاري نشاطاته على نحو
ً
جوهري في السنوات الخمسة املاضية واضعا املزيد من املبادئ
الدولية للحوكمة الرشيدة .وقد أجرى مكتب التدقيق الحكومي
سلسلة دراسات بعنوان "راائز الحوكمة الرشيدة" ويجسد
االنموذج الهنغاري الخاص بالحوكمة الرشيدة نتائج عملنا
وخبراتنا املكتسبة من خالل تجديد معرفتنا وتجميع معلوماتنا.
وتكمن مهمة مكتب التدقيق الحكومي الهنغاري ،بما يتسق
وإستراتيجيته املؤسساتية ،في االرتقاء بالشفافية ودقة املالية
بقيمه التي تخلق عمليات تدقيق تستند على أساس منهي
العامة
ِ
متين وبالتالي املساهمة في "الحوكمة الرشيدة" .واآلن أصبحت
الحوكمة الرشيدة مفهوم من املمكن وصفه بأنه مجموعة معقدة
من املعايير التي من خاللها يقاس أداء السياسات االقتصادية
الفردية واملؤسسات الحكومية.
وبدورها تعد األجهزة الرقابية العليا من املكونات املهمة في
الحكومة الرشيدة ،ومن وجهة نظرنا ،فأن األجهزة الرقابية هي
املؤسسات األكثر أهمية في الحوكمة الرشيدة.
دور مكتن التدقيق الحكومي الهنغار في الحودمة الر يدة –
االنموذج الهنغار
بما يتسق وصالحيات مكتب التدقيق الحكومي الهنغاري ومهامه
املنصوص عليها في التشريع الجديد ،فقد اعد املكتب أنموذجا
ً
جديدا من اجل تقديم نظرة عامة

وتصني عن مساهمة أجهزة الرقابة العليا في الحوكمة الرشيدة
ويمثل األنموذج الهنغاري (الشكل  )1األوضاع واملبادئ واألدوات
األساسية ونطاق التأثير املصاحب لعملية االرتقاء بالحوكمة
الرشيدة ،أما قبل هذا االنموذج فأن دور األجهزة الرقابية العليا
ً
في دعم الحوكمة الرشيدة لم يكن واضحا من خالل انموذج
شامل مماثل.
املستوى األول :األسم
كما هو الحال في مبادئ التأسيس واملبادئ الجوهرية لالنتوساي،
واستقالليته تمثل
فأن الوضع الدستوري لجهاز الرقابة العالي
ِ
حجر األساس لالنموذج الهنغاري وتضمن تحقيق املؤسسة
االنموذجية ألهدافها وتحقق نتائج عادلة وتختار أعمال التدقيق
واألساليب الخاصة بها باستقاللية – ال ذلك محاولة لضمان
حوكمة رشيدة فاعلة
املستوى الثاني  :املبادى واالهدا االساسية
اضافة الى ذلك  ،يحدد النموذج الهنغاري املبادىء االساسية
واالهداف االستراتيجية ( املستوى الثاني ) الذي يكون بمثابة دليل
لالجهزة الرقابية في دعم الحوكمة الرشيدة
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املستوى الثالث  :الوسائل
منها تحديد االهداف واختيار املؤسسات املدققة وتخطيط املهام الفردية وتقييم النتائج
 .ومن الراائز الخاصة باجهزة الرقابة في دعم الحوكمة الرشيدة وفقا لالنموذج الهنغاري
هي ااالتي:
 سن القوانين عالية الجودة
 املشروعية
 املساءلة
 الشفافية
 النزاهة
 االستدامة االقتصادية واملالية
 املنظمة االنموذجية .
 االدارة املالية الفاعلة واملناسبة .

املستوى الثالث  :الوسائل
يعدد مستوى االنموذج القادم االدوات التي يمكن ان تعتمد عليها اجهزة الرقابة في جهودها لتدعم الحوكمة الرشيدة .تمارس االجهزة الرقابية تاثيرها باصدار
التقارير والنتائج والتوصيات والتحاليل والدراسات واملطالبة وتقييم خطط العمل وعمليات تدقيق متابعة االنجاز وتبادل االعمال الجيدة وخبرات التدقيق
واصدار اشعارات ومؤشرات ادارية واعداد وثائق املعلومات ونشر االراء واملشاركة في التواصل االجتماعي واملنهي بنشاط .
املستوى الراب  :نتاق التاثير
في املستوى الرابع  ،يوضح االنموذج طرق اجهزة الرقابة التي تؤثر على املجاميع االجتماعية واملهنية واملؤسساتية عن طريق االستفادة من االدوات املتاحة لهم
من اجل دعم ادارة الدولة بشكل جيد  .ومن الطرق هي :
 الجمعية الوطنية والحكومة .
 املؤسسات املدققة .
 جميع املنظمات التي تستخدم االموال العامة وبالتالي تكون في وضع لالستفادة من نتائج التدقيق وتوصيات االجهزة الرقابية .
 الجماهير االااديمية واملهنية .
 املجتمع برمته وخاصة املجتمع من املواطنين دافعي الضرائب .
املستوى الاامم  :النتائج
وفقا لالنموذج الهنغاري  ،تكون النتيجة الحوكمة الرشيدة بحد ذاتها .وان الغرض من نشاطاتنا هو لضمان سن القوانين عالية الجودة وتعزيز املشروعية
ونشر العمليات على اساس النزاهة وتعزيز اعمال الجهاز الجيدة وتحسين شفافية االنفاق العام وتعزيز االستدامة املالية واالقتصادية واستقراره وزيادة
تغطية التدقيق واملساءلة املحاسبية وتنفيذ ادارة مالية فاعلة ومناسبة  .ويمكن ان ناخذ باالعتبار اعمالنا الفاعلة اذا تم اتخاذ الخطوات املتقدمة القابلة
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للقياس فيما يتعلق بالجوانب املذاورة اعاله  .وان هذا االنموذج ال يقدم اطار عمل نظري النشطة مكتب التدقيق الحكومي الذي يدعم الحوكمة الرشيدة
الخاصة به فقط  ،ولكنه ال يقدم ايضا الدليل لتحديد متطلبات دولية مترابطة.
سلسلة الدراسة – تجمي املعرفة من الجهاز الرقابي
لقد حقق تعزيز الحوكمة الرشيدة وتبادل املعرفة دورا
في غاية االهمية بين االجهزة الرقابية  .ويمكن القول انه
في السنوات االخيرة تم تنفيذ ال نشاط تابع ملكتب
التدقيق الحكومي الهنغاري بواسطة النهج الذي يسهل
الحوكمة الرشيدة ويمارس التاثير على مجموعة واسعة
من االنشطة مثل عمليات التدقيق واستخدامها واهمية
التحليالت والدراسات والجهود الرامية بدعم نزاهة
القطاع العام .

-6
-7
-8
-9
-10
-11

وضع ثقافة النزاهة في القطاع العام الهنغاري
حفظ استدامة املوازنة
دعم الحوكمة الرشيدة في تخطيط التدقيق
خلق ووضع القيمة – تجديد املنظمة وعمليات
مكتب التدقيق الحكومي
دعم فاعلية الحوكمة الرشيدة
تجديد االدارة العامة

دراسات مستقلة

وان سلسلة الدراسات الفردية بعنوان " راائز الحوكمة
الرشيدة " تركز على مكتب التدقيق الحكومي الهنغاري
كجهاز رقابة عالي تمثل دور االجهزة الرقابية في تعزيز
الحوكمة الرشيدة في املقارنة على الصعيد الدولي وتحدد
معايير ومبادىء ومتطلبات ووسائل ومجاالت تأثير
الحوكمة الرشيدة وتقدم تقريرا حول كيفية تم تحقق
املتطلبات حول دعم الحوكمة الرشيدة في مكتب
التدقيق الحكومي الهنغاري .
تتال سلسلة الدراسات ( انظر الشكل  ) 2التي اعتبرت
واحدة من اهم النتائج الفكرية ملكتب التدقيق الحكومي
في السنوات الخمسة املاضية املتضمنة احدى عشرة
دراسة فردية  .وتقدم هذه االعمال املترابطة داخليا
النشاطات من جانب وظائ مكتب التدقيق الحكومي
التدقيقية والتحليلية واالستشارية وكذلك ارتباطها
بالحوكمة الرشيدة  .وتشكل الدراسات املفصلة ادناه
مجلد واحد ( او دليل ) :
 -1مساهمة اجهزة الرقابة بالحوكمة الرشيدة \
 -2الراائز االساسية لدعم الحوكمة الرشيدة
 -3مساهمة مكتب التدقيق الحكومي الهنغاري بجودة
التشريعات
 -4التدقيق واستخدامه عند الجهات الخاضعة
للتدقيق
 -5شفافية االدارة املالية العامة

نشرت هذه السلسة من الدراسات الفردية باللغتين
الهنغارية واالنكليزية على شكل اوراق عمل وتكون
متوفرة الكترونيا على املوقع :
https://www.asz.hu/en/publications/pillars-of-goodgovernance
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تايالند تستضيف اجتماع مجلس ادارة االسوساي والندوة الدولية

استضاف مكتب املدقق العام في تايالند ( )OAGاجتماع
مجلس إدارة ( )GBMأجهزة الرقابة العليا اآلسيوية
( )ASOSAIالخمسون إضافة إلى الندوة الدولية حول (نظام
النزاهة الوطنية )  .( (NISللفترة من  19-15شباط 2016
بمناسبة الذكرى السنوية الد 100على تأسيسها.
واانت أهداف الندوة:
 دعم القيم األساسية لألنتوساي حول النزاهة.
 تعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة العليا و الوااالت األخرى في
بناء نظام النزاهة الوطنية ).. ( NIS
 تعزيز تبادل أفضل املمارسات و الخبرات بين األجهزة
الرقابية العليا و الوااالت األخرى حول نظام النزاهة
الوطنية ) . ( NIS
و شارك في الندوة ممثلون بارزون من  20دولة .واان من
دواعي الشرف ملكتب املدقق العام في تايالند ( )OAGأن يكون
املتحدث الرئيس ي للندوة السيد ليو جياي,املدق العام ملكتب
التدقيق الوطني لجمهورية الصين الشعبية و رئاسة
االنتوساي.

كما اان من دواعي الشرف ملكتب املدقق العام في تايلند
( )OAGأيضا ان يستضي مقدم الندوة الدكتور جوزي
موزر رئيس محكمة التدقيق االسترالية و األمين العام
لألنتوساي.
ومن بين املتحدثين االاارم الذين ساهموا في نجاح هذا
الحدث الخاص السيد تان سري الحاج أمبرين بن بوانغ،
املدقق العام لدائرة التدقيق الوطنية في ماليزيا و السيد
شاش ي اانت شارما
املراقب املالي واملدقق العام في الهند (بروفيسور) ،الدكتور
ريساي اكيل رئيس املحكمة التركية للحسابات و السيدة انا
دي هان كبير مدققي محكمة التدقيق الهولندية و
االنتوسنت
(خبير) والسيد الزيلو دومواوس رئيس مكتب التدقيق
الحكومي الهنغاري و السيد بيتر جي انسورث كبير مجلس
مكافحة الفساد -ووزارة العدل األمريكية والسيد توني اووك
مان واي نائب املفوض السابق و رئيس قسم العمليات في
اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد ( -)ICACهونغ اونغ.
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أبو ظبي تستضيف
اجتماع مجلس
إدارة االنتوساي
السابع والستون
افتتح معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان
املحاسبة والنائب األول لرئيس مجلس ادارة االنتوساي،
أعمال االجتماع إل  67ملجلس إدارة املنظمة ،والذي انعقد
في مدينة أبوظبي ،خالل الفترة  11-9تشرين ثاني  2015 ,في
ً
فندق قصر اإلمارات .وألقى معاليه المة االفتتاح مرحبا
برؤساء األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة أعضاء
مجلس االدارة ،وممثلي األمم املتحدة وممثلي املنظمات
الدولية املشاركة في االجتماع .وقد أكد على أهمية الدور
الذي تقوم به منظمة االنتوساي من خالل وضع معايير
الرقابة على القطاع العام ،وإرساء مبادئ الشفافية
واملساءلة والنزاهة واستقالل األجهزة الرقابية ،وبما يخدم
الحفاظ على األموال العامة ،وحسن استخدامها لألغراض
التي خصصت من أجلها.
وشدد الدكتور العميمي على ضرورة تضافر الجهود
ملواجهة تحديات املرحلة القادمة ،خصوصا ان األمم
املتحدة أقرت األهداف اإلنمائية ملا بعد العام  2015والدور
املرتقب ألجهزة الرقابة املالية حول تقييم مستوى تحقيق
تلك األهداف ،محددة جوانب الضع في النظم املالية
ومستوى أدوات التحكم املؤسس ي لدى إدارات القطاع
الحكومي.
ويتضمن جدول أعمال مجلس االدارة عددا من املواضيع
املهمة ،من بينها مشروع تفعيل دور املجلس التنفيذي
لالنتوساي ،والخطة اإلستراتيجية للفترة من 2022-2017
وتقارير اللجان الفرعية ومجموعات العمل اإلقليمية
التابعة للمنظمة ،باإلضافة إلى تقرير ديوان املحاسبة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة عن االستعدادات والترتيبات حول

استضافة املؤتمر الدولي القادم للمنظمة واملقرر عقده في
شهر اانون أول في مدينة أبو ظبي.
وفي تصريح صحفي على هامش أعمال االجتماع ،قال الدكتور
العميمي إن منظمة االنتوساي تعنى بالحفاظ على األموال العامة،
وعملية استمرارية النمو االقتصادي في الدول األعضاء ،مشيرا إلى
أن دور هذه األجهزة سيكون بشكل آخر عند اعتماد األمم املتحدة
األهداف اإلنمائية بعد العام .2015
كما قال أنه خالل املؤتمر القادم لالنتوساي الذي سيعقد في دولة
اإلمارات العربية املتحدة في ديسمبر  2016ستتم بلورة دور أجهزة
ً
الرقابة املالية ليتضمن رفع التقارير وموضحا مدى تحقق األهداف
اإلنمائية  .وهذا العمل يصب في مصلحة شعوب العالم بشكل عام،
باعتبار أن الحفاظ على األموال العامة يترتب عليه استدامة النمو
االقتصادي ،واملحافظة على مستوى عال من الخدمات الحكومية
ألفراد الشعب .وأضاف أن ديوان املحاسبة اعتمد خالل العشر
سنوات املاضية جملة من التغييرات في منهجية العمل بنيت على
أفضل املمارسات في األجهزة الرقابية في العالم ،وتم تطبيق املنهجية
بشكل فاعل خالل الخمس سنوات املاضية.
ً
ً
وأكد الدكتور العميمي أن هناك تعاونا كبيرا بين ديوان املحاسبة،
ومراكز اتخاذ القرار السياس ي في الدولة ،ممثلة بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  ،ومجلس الوزراء
واملجلس الوطني االتحادي .ويركز التعاون على إرساء مبادئ
الشفافية والنزاهة واملساءلة ،إضافة إلى ذلك أن الديوان قد ال
بالعمل على مل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،والتي
وقعت دولة االمارت العربية املتحدة عليها في العام .2006
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اجتمعت لجنة املعايير املهنية ) (PSCفي
اوبنهاغن في شهر أيار  .2016و شهد
هذا االجتماع حدثا مهما لرئيس لجنة
املعايير املهنية )( (PSCالدنمارك) حيث
إن هذا العام هو العام األخير للدنمارك
رئيسا لهذه اللجنة.
و ناقش مندوبو ال من Tribunal de
 )TCU( contasفي البرازيل (رئيس اللجنة
القادم) و محكمة أعمال التدقيق
األوربية (نائب رئيس اللجنة القادم)

الجهود املبذولة لتسهيل االنتقال بعد
االجتماع الثاني والعشرين لألنكوساي.
وناقشت اللجنة أيضا مقترح دمج اثنان
من لجانها الفرعية  -لجنة املحاسبة
واإلبالغ الفرعية ولجنة معايير التدقيق
املالي الفرعية.
و صادقت اللجنة على مشروع اإلفصاح على
املعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا رقم 30
– قانون األخالقيات بعد النظر في عدد من
التعليقات .و ملزيد من املعلومات املوجزة
للمعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا رقم 30

 ISSAIالجديد ،يرجى الرجوع إلى مقال
مجلة األخيرة (املوجود على الصفحة :)20
http://w.w.w.intosaijournal.org/pdf/ij
gawinter16-eng- www-color.pdf

واستمعت اللجنة إلى التصريحات املهنية ملمثلي
منتدى االنتوساي املكلفة بوضع إطار معيار دولي
جديد .وقد اخذ املنتدى على عاتقه مشروع
إطار العمل والذي يمكن أن يغير أدلة منظمة
املعايير و االنتوساي للحوكمة الرشيدة.

____________________________________________________________________________________________________________________

تحسين إطار عمل المنشورات
المهنية

بقلم مايكل اور سورينسن ،جهاز الرقابة األعلى الدنماراي (أمانة لجنة
املعايير املهنية)
شرعت لجنة املعايير املهنية ( )PSCبعملية تحسين إطار املنشورات املهنية
لألنتوساي .و تهدف العملية أن يكون اإلطار فعال في عام .2019
واان مجلس إدارة االنتوساي قد قرر في عام  2014تشكيل منتدى عام
للخبراء ملعالجة مواضيع إعداد املعايير في اإلطار الكامل للمعايير املهنية اعد
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هذا املنتدى املعروف أالن بمنتدى املنشورات املهنية االنتوساي مسودة

اقتراح لوضع أطار عمل

منقح للمنشورات املهنية التي ستقدم ملجلس اإلدارة للمصادقة
عليها في اجتماع االنكوساي القادم في ابو ظبي  ،اانون اول .2016
إن الغرض من إطار العمل املتطور هو تعزيز مصداقية
املنشورات املهنية لالنتوساي  ،باإلضافة إلى استخدام املعايير
الدولية ألجهزة الرقابة العليا كمعايير رسمية لتدقيق القطاع
العام وتزويد األدلة العملية وذات الصلة للمدققون حول العالم
.
يعكس االقتراح هذا الغرض من خالل السعي وراء :
• توفير فروقات واضحة ما بين معايير التدقيق ومعايير أخرى
(متطلبات ) وادلة ووثائق املمارسة الجيدة الخ و تغطية عملية
التدقيق واألخالقيات واالستقاللية وتنمية القدرات.

األساسية واملعايير واألدلة .أن فائدة إطار العمل املنقح هو
التحديد الواضح للمنشورات التي تتطلب االلتزام من أجهزة
الرقابة العليا التي ترغب باملطالبة بااللتزام باملعايير الدولية
ألجهزة الرقابة العليا في تقاريرها التدقيقية والتي تقدم تمييز
واضح ما بين املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا واألدلة غير
اإللزامية يتطلب االنتوساي معايير واضحة وعملية ومهنية التي
قد يستخدمها أعضاءها.وقد يهدف أطار العمل املنقح ألداء ذلك
من خالل تعزيز القيادة لتقوية عملية تدقيق مستقلة وفاعلة
التي أكدتها الجمعية العمومية لألمم املتحدة أيضا في القرار رقم
/66/209أ  ،الذي يشدد على ضرورة "تعزيز كفاءة ومسائلة
وفاعلية وشفافية اإلدارة العامة من خالل تقوية أجهزة الرقابة
العليا ".

 تقديم توجيهات واضحة بشأن شكل وجودة املتطلبات
لكل فئة من فئات الوثائق املختلفة .
اعد مسودة االقتراح  15خبير في منتدى املنشورات املهنية
لالنتوساي  .رشح هؤالء الخبراء أعضاء االنتوساي واختارهم
الرؤساء املسؤولون عن األهداف اإلستراتيجية لالنتوساي
املتعلقة بوضع املعايير وبناء القدرات وتشارك املعرفة .اعد
منتدى املنشورات املهنية لالنتوساي تقريره األول إلى لجنة
املعايير املهنية في اجتماع اللجنة التوجيهية في اوبنهاكن بتاريخ
 27-26آيار  ، 2016بحضور رؤساء األهداف لبناء القدرات
وتشارك املعرفة  .رحب رؤساء االهداف واللجنة التوجيهية للجنة
املعايير املهنية على نطاق واسع باالقتراح املقدم من منتدى
املنشورات املهنية لالنتوساي
االرتقا بمستوى النجاح ؟
على الرغم من أن اإلطار الحالي الذي أقر في عام  2007قد حقق
نجاحا كبيرا ،فقد وصلنا اآلن إلى النقطة التي ينبغي إعادة النظر
فيه .حدد اإلطار الحالي فئتي املنشورات املهنية التي أصدرها
اإلنتوساي -املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ودليل
االنتوساي للحوكمة الرشيدة .
منذ  ، 2007تطور أطار العمل املنهي لالنتوساي على نحو كبير .
اخذين بنظر االعتبار الوثائق التي من املحتمل أن يقرها
االنكوساي في  ، 2016ونستنتج من ذلك أن إطار العمل
سيتضمن  93منشور ينشر على  3,100صفحة  .أصبح إطار
العمل مكث جدا ويتطلب توضيح االختالفات ما بين املبادئ

الركائز والجوانن الداعمة إلدار العمل املنق
وضح اقتراح املسودة في الشكل رقم  : 1إطار العمل املنقح
للمنشورات املهنية  .هناك ثالث مجاميع كبيرة من املستندات
ضمن إطار العمل هذا  .بين في أعلى املستوى مبادئ االنتوساي
( باللون األخضر في الشكل رقم  ، ) 1بضمنها إعالن ليما وإعالن
املكسيك بشأن استقاللية جهاز الرقابة العالي  .ويتبعها معايير
التدقيق ( املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ) (في اللون
األحمر في الشكل .)1
هنالك متطلبات ينبغي على جهاز الرقابة العالي انجازها التي
تفرض املطالبة بااللتزام باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا
في تقاريرها التدقيقية  .وأخيرا ،ذكرت هناك وثائق ادلة (باللون
األزرق في الشكل رقم  . )1تعد تلك املستندات غير إلزامية وتقدم
الدعم لجهاز الرقابة العالي واملدقق في تطبيق املعايير الدولية
ألجهزة الرقابة العليا  ،ورفدهم بالرؤى في مرحلة التخطيط
والتنفيذ أو اإلبالغ عن مواضيع معينة أو أدوات لتقييم مدى
االلتزام باملعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ...الخ  .باإلضافة
إلى مجاميع الوثائق الثالثة الشاملة هذه  ،يتضمن إطار العمل
أيضا حيزا للتطوير املستقبلي الدلة ومعايير الكفاءة ( وبينت هذه
في يمين معايير وادلة التدقيق في الشكل رقم . )1
التغييرات الرئيسية املق رحة
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تسعى الصيغة الحالية ملقترح اطار العمل املنقح لتحسين
مصداقية املنشورات املهنية لالنتوساي  ،واملساعدة في جعلها
اطار عمل معتمد لتدقيق القطاع العام وتعزيز الجودة .ومع
ذلك  ،من املحتمل ان يعدل املقترح  .حيث انه بانتظار تعليقات
من أعضاء االنتوساي  .لذلك  ،يعد الوص التالي الطار العمل
خاضعا للتغيير .
وسيطلق على أطار العمل املنقح " أطار عمل االنتوساي
للمنشورات املهنية " من اجل عكس حقيقة تضمنه وثائق اخرى
فضال عن املعايير الدولية ألجهزة
الرقابة العليا  .من اجل ان توص على أنها املعايير الدولية
ألجهزة الرقابة العليا  ،ويتطلب ان تكون الوثائق بنسق املتطلبات
املبينة في املعيار الدولي رقم  ،100املبادئ الرئيسية لتدقيق
القطاع العام (املكون رقم  ، )4من املحتمل وضع دليل يخص
موضوع معين (املذاور حاليا في سلسلة رقم  5000من املعايير
الدولية ألجهزة الرقابة العليا ) في املكان املناسب كجزء تكميلي
لدليل موضوع معين غير إلزامي قد يجده أجهزة الرقابة العليا

واملدققون نافعا عند تنفيذ عمليات التدقيق املالي واالدء أو
االلتزام في املجاالت املقصودة .
قد يتضمن إطار عمل االنتوساي للمنشورات املهنية وثائق
أخرى ضمن فئات اخرى او مرتبطة بها في املوقع االلكتروني
للمعايير الدولية الجهزة الرقابة العليا ( . ) .www.issai.orgنقترح
فئتين اخرى ذات صلة باطار عمل االنتوساي للمنشورات املهنية
– مبادئ االنتوساي ودليل التدقيق  .يعكس اطار العمل املنقح
الحاجة لتقليل عدد املعايير الدولية الجهزة الرقابة العليا
املطبقة لتحقيق االلتزام باملعايير الدولية الجهزة الرقابة العليا ،
وبالتالي تسهيل التطبيق االسهل للمعايير الدولية ألجهزة الرقابة
العليا .
واخيرا ،يتيح توضيح الدور الريادي للمبادئ االساسية احتمالية
إمكانية مراجعة منهجية املنشورات الحالية لضمان أن تكون
متماسكة مع هذه املبادئ االساسية وخالية من التناقضات.
يمكن متابعة عملية مراجعة اطار العمل املنقح على املوقع
االلكتروني التالي .www.issai.org
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الخــــــــــلة االســــــــــــتراتيجية تختــــــــــــع للتـــــــــــــحديث
اصدر رئيس اللجنة اإلدارية واملالية ( )FACالتابعة لالنتوساي وفريق
العمل الخاص بالخطة اإلستراتيجية  ، 2022-2017السيد جين
دادارو مسودة الخطة اي يتم النظر فيها بين األعضاء الدائمين
لالنتوساي في وقت مبكر من هذا العام .تعتبر املسودة  ,وباالعتماد
على مدخالت مدروسة للعديد من أعضاء مجتمع االنتوساي  ،خير
مثال لشعارنا "التجربة املتبادلة تفيد الجميع".
لقد أعدت اللجان الرئيسية التابعة لالنتوساي والتي هي ،
ً
 PSC,CBC,KSC,FACالفقرات األساسية للخطة فضال عن تقديمها
املدخالت املوضوعية على مدار الوقت .كما قدمت ال املنظمات
اإلقليمية التابعة لالنتوساي ،ومجلس اإلدارة ،واألمانة العامة
،ومبادرة تنمية االنتوساي ،ومدير التخطيط االستراتيجي مساهمات
ً
متساو لنجاحنا في تطوير الخطة.
اانت حاسمة أيضا وبشكل
ٍ
ال تزال عملية تحديث الخطة االستراتيجية  2022-2017جارية ،وهناك بعض
املبادرات الرئيسية الجديدة التي ستوجه مجتمع التدقيق العالمي في السنوات
ً
القادمة .وتعتبر الخطة جزءا من جهد اكبر يعمل على تحسين اآللية
التي نؤدي بها أعمالنا ،وكيفية االستمرار في تقديم القيمة للجمهور ،والبقاء
ثابتين في تعزيز الحوكمة الرشيدة.وعند إقرار الخطة ،ستوجه الجهود حول
أربع أهداف:

 تنمية القدرات املؤسساتية
 تبادل املعرفة وخدماتها
 تحقيق أقص ى قدر من قيمة اإلنتوساي باعتبارها منظمة دولية
عبر استعراض األهداف اإلستراتيجية ،هناك فريق مكرس من رؤساء
هدفهم املساعدة على اعتماد هذه الخطة االستراتيجية الجديدة بغية:
 إبالغ اإلستراتيجية طويلة األجل
 طرح عملية التخطيط و وضع املوازنة
 تحديد فرص التحسين املستمر ،بما فيها إدارة املخاطر
 تحسين زمن االستجابة لعملية صنع القرار،
 تعزيز التعاون عبر املنظمة ،و
 رفع مستوى الشفافية.
إن هذه املراجعات ستكون عمليات متجانسة من شأنها ،في نهاية
األمر ،املساهمة في مواصلة التعلم والتطور.ومع تنوع الهياال العاملية
لفرق العمل ووضع اساس مراجعة األهداف االستراتيجية القائمة
على تبادل الخبرات والدروس املستنبطة،تعد الخطة االستراتيجية
ً
2022-2017وسيلة االنتوساي للمض ي قدما بمجتمع التدقيق في
املستقبل.

 املعايير املهنية
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مشاركة رائسة االنتوساي في اجتماع
رفيع المستوى لالمم المتحدة
بقلم مونيكا غونزاليس اوس ،مدير األمانة العامة التابعة
لالنتوساي
كجزء من االجتماع الوزاري للمجلس االجتماعي
واالقتصادي ( )ECOSOCللمنتدى السياس ي الرفيع
املستوى لعام  ،2016جرت مناقشة املائدة املستديرة ذات
مستوى عالي في األمم املتحدة ( )UNنيويورك حول
"مساهمة األجهزة الرقابية للتأكد من إن جميع املشاركين
عملوا على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ()SDGs
"بمشاركة فعالة من أغلب رئاسات اإلنتوساي.وان التفاني
واالستعداد لالرتقاء بمساهمة األجهزة الرقابية في تنفيذ
متابعة جدول أعمال  2030الخاص بالتنمية املستدامة هو
محل تقدير كبير.
ً
ً
لقد اان نجاحا بارزا بمشاركة السفراء وممثلي السفارات
لألمم املتحدة السيما موظفيها ذوي املستوى العالي .حيث
سلطت املناقشة الضوء نحو فرص األجهزة الرقابية
ومساهماتهم املحتملة في تطبيق اهداف التمنية املستدامة
على مختل املستويات.
تساهم أهمية عمليات تدقيق األداء وإطار عمل نتائج
التدقيق الحديث ل ، SDGsوالقدرات الالزمة واستقاللية
وصالحيات األجهزة الرقابية والتي تتمكن من دعم تطبيق
 SDGبالتالي في رفع املستوى املعاش ي للمواطنين ودور
بوجه
األجهزة الرقابية في تقييم وتعزيز تنفيذ  SDG16و ٍ

خاص الهدف  ،16.6والذي ينص على شفافية وكفاءة وقابلية
املساءلة لجهاز الرقابة املالية كما تقييم األجهزة الرقابية
استعداد األنظمة الوطنية والشروط املسبقة لإلبالغ عن
التقدم املحرز لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ، SDGsوعلى
اعتبار األجهزة الرقابية كقدوة يحتذى بها لضمان الشفافية
واملساءلة املحاسبية في عملياتها الخاصة  ،ومساهمة هذه
األجهزة في مكافحة تحويل األموال غير املشروعة ،التي تعيق
تنفيذ .SDGs
تمت اإلشارة إلى الجهود امللموسة لإلنتوساي ومبادرات دعم
األجهزة الرقابية في متابعة تنفيذ  ، SDGsمثل:
 لجنة تبادل املعرفة ملبادرة تنمية االنتوساي /االنتوساي
واملبادرة حول "تدقيق عملية تطبيق أهداف التنمية
املستدامة ،SDGs
 األولوية االستراتيجية الشاملة لإلنتوساي بشأن ،SDGs
ومؤتمر االنكوساي الثاني والعشرين ،والتي ستتناول
بشكل بارز مسألة املساهمة املستقبلية لإلنتوساي
لتنفيذ جدول أعمال  2030من أجل التنمية املستدامة،

 واإلقرار بأن  SDGsهي فرصة فريدة ونفيسة لألجهزة
الرقابية لالستثمار في جميع مجاالت عملها.
اديرو اارديز رئيس محكمة الحسابات في البرازيل وكيمي مااويتو املراقب العام لجنوب افريقيا وشانتي
شارما املراقب العام الهندي يقدمون تصوراتهم حول مساهمة االجهزة الرقابية العليا للتاكيد على
عدم تخل اي منهم عن تنفيذ اهداف التنمية املستدامة.
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احدث اخبار مبادرة تنمية االنتوساي
ان التحديثات الخاصة بمبادرة تنمية االنتوساي تبقيك على اطالع على اخر المستجدات في مجال عمل مبادرة تنمية االنتوساي .للحصول على المزيد من
المعلومات بشان " " IDIومواكبة اصدارات المجلة قم بزيارة موقع المبادرة االلكتروني  .http://www.idi.noومن
يرجى زيارة الموقع:
اجل المعلومات المتعلقة بمبادرة تنفيذ المعايير الدولية ( ISSAIبرنامج )i3
http;//www.idicommunity.org/3i

تعيين عضو جديد في مجلس ادارة مبادرة تنمية االنتوساي IDI
تم تعيين السيدة فرانسين اسيكم نائن رئيم محكمة التدقيق الهولندية دعضو ملجلم اإلدارة الجديد بدال من العضو املنل ية
واليته السيد أرنو فيسر رئيم محكمة التدقيق الهولندية حخ آذار 2017س تم تمديد مدة السيد مايكل فيرجسون املدقق العاا
لكندا والسيدة ميلدريد ت ير املدقق العاا لزيمبابو ملدة عاا واحد حخ ديسمبر عاا  2016في انتظار إعادة تنظيم املجلم وفقا
للمتابعة الااصة بمراجعة حودمة مبادرة تنمية األنتوسا IDIس

مبادرة تطبيق المعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ( ISSAIالبرنامج )3I
مرحلة CREFIAF 1-
 برامج منح شهادة  ISSAIلتدقيق االلتزام و التدقيقالمالي –
كجزء من برنامج منح شهادة  ISSAIللتدقيق املالي وتدقيق االلتزام ،تم
تدريب املشاركين املختارين في استخدام أدوات تقييم االلتزام ()iCATs
باملعايير الدولية وتطبيق  ISSAIsعلى مستوى ممارسة التدقيق .حيث
عقدت ورشتا عمل في دواال ،الكاميرون للفترة  15شباط 4-اذار .2016
ً
شارك فيها  33شخصا من  19دولة في ورشة عمل تدقيق االلتزام مع خبراء
من السنغال والكاميرون والغابون وأوروغواي وجمهورية الكونغو
ً
الديمقراطية .شارك في ورشة عمل التدقيق املالي  28مشاراا من  14دولة.
واان هناك ست اشخاص خبراء من بوروندي والكامرون والسنغال
ومحكمة التدقيق األوربية.ولقد تم أجراء تدريب
خاص على تدقيق األداء لفريق من الجهاز الرقابي الغيني بغية أعادتهم
على برنامج  3Iوالذي اان قد توق بسبب تفش ي فيروس إيبوال.

ور ة عمل مراجعة  iCATلتدقيق األدا و ور ة عمل تسهيل عملية تتبيق ___ISSAI
عقدت ورشات العمل املذاورة أعاله في ليبرفيل ،الغابون-25 ،نيسان الى  6أبريل  .2016استعرض فريق من الخبراء  iCATsالتي أجرتها 15
جهاز رقابي خالل ورشة عمل مراجعة  .ICATومن املتوقع أن تعدل األجهزة الرقابية  iCATsوتضع استراتيجيات تنفيذ .ISSAIفيما يخص
ورشة عمل تسهيل عملية تطبيق املعايير الدولية يكون مشاراي برنامج منح شهادة املعايير الدولية الخاصة بتدقيق األداء مطلعين
وممارسين لدورهم كمؤيدين للمعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ومدراء للمشروع الخاص بها ومساعدين لتعليم تلك املعايير .وقد اان
هناك  31مشاراا من  15جهاز رقابي .وشارك فيها الخبراء من بوروندي والكاميرون وجيبوتي والسنغال.
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برنامج  3iاملرحلة االونى ملنظمة االوالسيفم
 مراجعة ادوات تقييم االل زاا (26 i CATs) 26خالل ورشة عمل مراجعة ادوات تقييم االلتزام الذي انعقد في جمهورية الدومينكان من  11-7اانون اول  ،2015تمت مراجعة ادوات تقييم االلتزام 26
 iCATsمن احد عشر جهاز رقابي من خبراء وموارد بشرية اقليمية .منذ ذلك الحين ،عملت االجهزة الرقابية على تعديل ادوات تقييم االلتزام
ّ
iCATوصياغة استراتيجيات تطبيق املعايير الدولية الخاصة بها .اذ يوجد حاليا  56لجنة للمعايير املهنية التابعة ملبادرة تنمية االنتوساي ّ
اقر ْت بمنظمي
املعايير الدولية من  17دولة لالقاليم الناطقة باللغة االسبانية اضافة الى تسعة مستشارين.
 عقد اجتماع التالتيط لعملية التدقيق حول تدقيق االدا التعاوني للحد من الفقر -ُعقد االجتماع في اويتو – االاوادور من  29 - 22نيسان  .2016وحضر االجتماع ثمان وعشرون مشارك من عشرة دول .كما شارك خمس مستشارين
من االرجنتين والبرازيل والسلفادور واواتيماال .وقدم املستشارون والنظراء معطيات حول مسودة خطة التدقيق التي اعدتها عشرة اجهزة رقابية
مشاركة في هذا االجتماع .حيث عملت فرق الجهاز الرقابي على تعديل خططهم بموجب هذه املعطيات التي سترتقي بمستوى اعمالهم التدقيقية.
ت) برنامج  3iاملرحلة الثانية
 جهاز الرقابة في بوتان يناقش املستوى التجريبت للجهاز الرقابي -وقع ال من املدقق العام لبوتان ورئيس مجلس مبادرة التنمية الدولية بيان التزامات خاص ببرنامج  3iاملرحلة الثانية في الجهاز الرقابي لبوتان .حيث
ستقدم مبادرة التنمية الدولية ،وكجزء من بنود هذا البرنامج التجريبي ،الدعم الشامل الى الجهاز الرقابي في بوتان بغية اجراء التخطيط التمهيدي
ملمارسات التدقيق ،واجراء ممارسات ادوات تقييم االلتزام وتطوير استراتيجية تنفيذ املعايير الدولية ومراجعة املنهجيه وتطبيق عمليات التدقيق
التجريبي ورفع مستوى الوعي ووضع اليات ضمان الجودة .وقد استهل العمل بهذا العمل التجريبي بناءا على طلب جهاز الرقابة في بوتان الذي عمل على
تطوير خطة استراتيجية جديدة تستند على تقييماتها الطار عمل قياس اداء االجهزة الرقابية .ويشكل تنفيذ املعايير الدولية هدف استراتيجي جوهري في
خطتها االستراتيجية الجديدة
 -3برنامج التدقيق التعاوني  3iالااص بمبادرة التنمية الدولية – االسوسا حول تدقيق ادارة الكوارث
ُ
عمل ال من النظراء والخبراء على مراجعة خطط التدقيق لسبعة عشر جهازا رقابيا خالل اجتماع التخطيط لعملية التدقيق التعاوني الذي عقد في
ماليزيا للفترة من  15 - 11نيسان  2016بحضور  50مشاراا من سبعة عشر جهازا رقابيا
 -4برنامج اس راتيجة الجهاز الرقابي وقياس االدا واالبالغ
عملت مبادرة التنمية الدولية على دعم جهاز الرقابة في بوتان لتطوير خطتها االستراتيجية للسنوات  2020-2015باعتبارها احد مناهج هذا البرنامج.
 -5تدقيق امل اري املمولة خارجيا في قتاع الزراعه و االمن الغذائي
تقديم دعم التالتيط لعملية التدقيق انى سب فرق تابعة للجهاز الرقابي
في شهر شباط  ،2016خضعت سبعة فرق تابعة للجهاز الرقابي الى التدريب ،حيث تضم ال فرقة من هذه الفرق احدى وعشرون مشارك .تمثل هذا
التدريب في اجراء عمليات التدقيق املالي وتدقيق االلتزام املستند الى املعايير الدولية للمشاريع املمولة من الخارج .وفي الوقت الذي عملت فيه االجهزة
الرقابية لكل من سيراليون وماالوي وزامبيا على وضع خطط التدقيق لعمليات التدقيق املالي وااللتزام ،فان الفرق االخرى تعمل حاليا على وضع خططها
التدقيقية بناءا على سلسلة عملياتها التدقيقية .وخالل الفترة ما بين شهري اذار واب  2016عملت مبادرة التنمية الدولية على تقديم الدعم لهذه
االجهزة الرقابية في وضع خططها التدقيقية عن طريق تقديم الدعم عن بعد من خالل البرنامج التعليمي االلكتروني ملبادرة التنمية الدولية.
 -6تدقيق برنامج اهدا التنمية املستدامة
ان املساهمة في تنفيذ اهداف التنمية املستدامة هي اولوية استراتيجية ومجال اهتمام االنتوساي .وانسجاما مع هذا املجال االستراتيجي تشترك مبادرة
تنمية االنتوساي ولجنة التشارك املعرفي مع اصحاب املصالح االخرين لتنفيذ برنامج حول "تدقيق اهداف التنمية املستدامة" .يهدف البرنامج الى تسهيل
عمليات تدقيق عالي الجودة الهداف التنمية املستدامة من خالل توفير دليل ارشادي حول جاهزية التدقيق لتنفيذ اهداف التنمية املستدامة ودعم ما
يقارب االربعين جهازا رقابيا لجاهزية التدقيق لتنفيذ اهداف التنمية املستدامة ,وتوثيق الدروس املستقاة وتوفير مجتمع ممارسة فيما يتعلق باهداف
التنمية املستدامة لغرض التشارك املعرفي.
اجتماع التالتيط املنعقد في فيينا للف رة من  16-15مارس 2016
اجتمع ال من مبادرة تنمية االنتوساي ولجنة التشارك املعرفي باصحاب املصالح الرئيسيين ضمن االنتوساي واالمم املتحدة لتخطيط تفاصيل البرنامج
.
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 -7برنامج استقاللية الجهاز الرقابي
تواجه العديد من االجهزة الرقابية تحديات فيما يخص االستقاللية ذات الصلة باعالن املكسيك .والهمية ذلك في مصداقية الجهاز الرقابي وفاعليته
فقد شرعت مبادرة تنمية االنتوساي ببرنامج ارشادي لدعم ثالثة اجهزة رقابية لتحقيق مزيد من االستقاللية لها.
اجتماع التالتيط املنعقد في فينا من 17انى 18مارس 2016
اجتمع اصحاب املصالح الرئيسيين من االنتوساي لطرح االفكار حول تنفيذ االستراتيجية الخاصة بالبرنامج .حددت املجموعه عدد من االستراتيجيات
من ضمنها تشكيل لجنة استشاريه عالية املستوى حول االستقالل ،واالدلة حول استقاللية الجهاز الرقابي ومستوى دعم جهز الرقابة
 -8ادار عمل قياس ادا االجهزة الرقابية
أ) االجتماع العمل الااص بادار عمل قياس ادا االجهزة الرقابية م اجهزة الرقابة العليا ذات املهاا القضائية واملنعقد في اوسلو
استضافت امانة املانحين و االنتوساي اجتماع عمل مع ممثلي االجهزة الرقابية ذات املهام القضائية في اوسلو للفترة من  18-17مارس  .2016وقد
حضر االجتماع ممثلين من االجهزة الرقابية لكل من السنغال وفرنسا وتونس والبرازيل والبرتغال باالضافة الى امانة تعاون املانحين واالنتوساي والتي
تعمل كمنسق لفريق عمل اطار عمل قياس االجهزة الرقابية .تضمن االجتماع مناقشة مقترحات ومالحظات مجموعة العمل ضمن منظمة االجهزة
الرقابية الناطقة باللغة الفرنسية ،بقصد جعل نسخة اقرار االطار القادمة اكثر مالءمة لبيئة االجهزة الرقابية ذات املهام القضائية .
ب) ور ة عمل مراجعة جودة ادار عمل قياس ادا االجهزة الرقابية في املكسيك
عقدت ورشة عمل مراجعة جودة اطار عمل قياس اداء االجهزة الرقابية في مكسيكو ستي للفترة من  11-9مارس  2016لتقديم تدريب مكث لخبراء
اطار عمل قياس اداء االجهزة الرقابية في منظمة االوالسيفس لتمكينهم من اجراء عمليات مراجعة جودة تقييمات اطار عمل قياس اداء االجهزة
الرقابية.
 -9دعم منظمات االنتوسا االقليمية و بكات ا ومجتمعات ا
أ) الشروع ببوابة االنتوساي االليكترونية املجتمعية للجنة التشارك املعرفي– مبادرة تنمية االنتوساي
تعاون ال من مبادرة تنمية االنتوساي ولجنة االنتوساي للتشارك املعرفي (التي يتراسها جهاز الرقابة الهندي) النشاء بوابة اليكترونية مجتمعية للجنة
التشارك املعرفي– مبادرة تنمية االنتوساي .وللبوابة التي بوشر العمل بها مؤخرا ،العديد من الوظائ ومنها استضافة مجتمعات املمارسة منتديات
النقاش واملكتبة واملحادثات والفيديو واالخبار واالعالنات الرسمية .و ورد عن لجنة التشارك املعرفي وجهاز الرقابة الهندي بانه يجري حاليا استخدام
البوابة الى الحد االقص ى من قبل هيئات /منظمات االنتوساي املختلفة لتبادل املعرفة ضمن مجتمع اجهزة الرقابة العليا.

وبغيد ددة تحقيد ددق هد ددذا الهد دددف  ،فقد ددد اتفقد ددوا علد ددى تسد ددهيل عقد ددد االجتماعد ددات واج د دراء النقاشد ددات عبد ددر االنترند ددت واستضد ددافة املواضد دديع املتاحد ددة
ومجتمع ددات ممارس ددة املهن ددة نياب ددة ع ددن مؤسس ددات االنتوس دداي واقاليمه ددا .ويمك ددن التواص ددل م ددع مب ددادرة التنمي ددة الدولي ددة -لجن ددة تقاس ددم وتب ددادل
املعرفة التابعة لالنتوساي عن طريق املوقع http://www.intosaicommunity.org
ب -دعم فريق العمل التابع لليوروساي املعنية بالتدقيق و االخالقيات
تعاونددت مبددادرة التنميددة الدوليددة مددع فريددق العمددل التابعددة لليوروسدداي املعنيددة بالتدددقيق لعقددد اجتماعاتهددا بشددان بوابددة مجتمددع مبددادرة التنمي دة
الدولية.
 )10الدعم الثنائي ملبادرة التنمية الدولية ب ان الجهاز الرقابة العاني الصوماني
يهدددف الدددعم الثنددائي ملبددادرة التنميددة الدوليددة املقدددم الددى الجهدداز الرقددابي الصددومالي الددى وضددع خطددة اسددتراتيجية للجهدداز الرقددابي  .حيددث التقددى اددل
مددن مبددادرة التنميددة الدوليددة و الجهدداز الرقددابي الصددومالي فددي نيروبددي ،كينيددا  3-2ايددار  ،2016ملناقشددة سددير العمدل والخطددط لبقيددة العددام .اضددافة
إلدى ذلددك ،وكجدزء مددن الجهددود املبذولدة لتنسدديق دعدم املددانحين لجهدداز الرقابدة العددالي الصدومالي ،التقددت مبددادرة التنميدة الدوليددة رسدميا مددع املدددقق
العددام الصددومالي والبنددك الدددولي ووزارة التنميددة الدوليددة والسددفارة النرويجيددة فددي كينيددا .اذ تمخضددت نتددائج االجتماعددات عددن وضددع خطددط منقحددة
الغراض التعاون ،فضال عن افضل خطط التنسيق بدين الجهدات املانحدة للجهداز الرقدابي الصدومالي ومبدادرة التنميدة الدوليدة باعتبارهدا املنسدق
الفني للدعم
 )11تواصل أصحاب املصالح من خالل م اردة مبادرة التنمية الدولية في االجتماعات
• تعمل مبادرة التنمية الدولية جنبا الى جنب مع اصحاب املصالح من خالل املشاركة في عدد من االجتماعات التي تنظمها الجهات املعنية.
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• حض ددرت مب ددادرة التنمي ددة الدولي ددة منت دددى النزاه ددة  2016الت ددابع ملنظم ددة التع دداون و التنمي ددة االقتص ددادي ( )OECDال ددذي عق ددد  20-19نيس ددان
 2016فد ددي بد دداريس ،فرنسد ددا .وجد ددرى خد ددالل املد ددؤتمر نقاشد ددات مد ددع مديريد ددة االدارة العامد ددة والتنميد ددة االقليميد ددة التد ددابع ملنظمد ددة التعد دداون والتنميد ددة
االقتصادي بشأن القضايا ذات الصلة لتنمية قدرات األجهزة الرقابية العليا باإلضافة إلى القضايا املعنية بمكافحة الفساد في القطاع العام.
• شدداركت مب ددادرة التنمي ددة الدولي ددة فددي النقاش ددات الت ددي ج ددرت ف ددي الندددوة املقام ددة ف ددي مجل ددس الت دددريب والتنميددة اإلقليم ددي لألجه ددزة الرقابي ددة العلي ددا
الفرنكوفونيددة الواقعددة جنددوب الصددحراء الكبددرى  -أفريقيددا ( )CREFIAFحيددث سددلطت هددذه الندددوة الضددوء علددى التعدداون مددع أصددحاب املصددلحة
الرئيسيين والتي عقدت بتاريخ  31-29اذار  ،2016في ياوندي ،الكاميرون.
• خددالل االجتمدداع الثالددث عشددر للمنظمددة االفريقيددة ملجلددس ادارة اجهددزة الرقابددة العليددا الناطقددة باللغددة االنكليزيددة (االفروسدداي )E-الددذي عقددد فددي
أبوجددا ،نيجيريددا 13-09 ،ايددار ، 2016قدددمت مبددادرة التنميددة الدوليددة حقيبددة اعمالهددا التددي تخددص ب درامج تنميددة القدددرات ومشدداركتها فددي دراسددات
مستفيضة اخرى.
• في  4ايار  ،2016قدمت مبادرة التنميدة الدوليدة عرضدا إلدى اعضداء املددقق الددولي التدابع ملكتدب التددقيق الحكدومي االمريكدي حدول بدرامج مبدادرة
التنمية الدولية.
• شدداركت مبددادرة التنميددة الدوليددة فددي اجتمدداع اللجنددة التوجيهيددة  PSCفددي اوبنهدداغن بتدداريخ  27-26ايددار  ،2016وقدددمت دراسددة حددول برنددامج .3i
كمددا حضددرت االجتمدداع الخددامس والعشددرون ملجموعددة العمددل املعنيددة بتدددقيق تقنيددة املعلومددات ( )WGITAفددي برازيليددا -البرازيددل بتدداريخ 27-26
نيسددان  2016الددذي انطددوى علددى اجدراء نقاشددات تتعلددق باملعددايير الدوليددة  ISSAIsحددول تدددقيق تقنيددة املعلومددات وتحددديثات دليددل تدددقيق تقنيددة
املعلومات الخاص بمجموعة العمل ( – )WGITAالتابعة ملبادرة التنمية الدولية.
ُ ْ
• ش دداركت مب ددادرة التنمي ددة الدولي ددة ف ددي سلس ددلة م ددن االجتماع ددات امل ّنظم ددة لفري ددق مه ددام اليوروس دداي املعن ددي بالت دددقيق واالخالقي ددات وفري ددق عم ددل
الهدددف رقددم  1الت ددابع لليوروسدداي املعنددي بتنمي ددة القدددرات و لجنددة بن دداء قدددرات االنتوسددينت التابع ددة لالنتوسدداي عبرمددؤتمر مرئ ددي .كمددا حض ددرت
منظمة التنمية الدولية ايضا اجتماعا للمدققين العامين لبلدان الشمال األوروبي في لوند -السويد في  6نيسان .2016
االتصال بمبادرة التنمية الدولية
لغرض مناقشة أي من القضايا املطروحة في هذه الطبعة لتحديث مبادرة التنمية الدولية  ،يرجى االتصال بنا عبر:
الهات  +4721540810 :البريد الكترونيidi@idi.no :
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مستجدات التعاون بين االنتوساي والمانحين
االدارة المالية العامة -القضايا والتحديات المعاصرة
ضمن اطار اخر املستجدات في هذا الشان ،يسهم التعاون
الحاصل بين الجهات املانحة لإلنتوساي بتقديم الدعم واملنح من
البنك الدولي وامانة اإلنفاق العام واملسائلة املالية ( )PEFAوقسم
التنمية الدولية() DFIDملشاريع التنمية الحديثة من مجتمع
املانحين املعني بمجاالت اإلدارة املالية العامة( .)PFMحيث تشمل
املوضوعات أهداف التنمية املستدامة() SDGsوالتقييمات
ومكافحة الفساد الخاصة باالنفاق العام واملسائلة املالية  .تتناول
هذه املواد ومن مختل االتجاهات  ،مناقشة دور األجهزة الرقابية
وماهية خططها املستقبلية.

الجمعية العامة لألمم املتحدة ّتق ْر في  2014باهمية
دور االجهزة الرقابية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية
فضال عن اهداف التنمية املتفق عليها دوليا.

دور
مابعد-
ملرحلة
التنمية
برنامج
العليا في
البنك
املالية في
اإلدارة
بشؤون
الرقابةاملختص
اجهزة ناروال
بقلم راجات
الدولي

2015جدوظ اعماظ التنمية

منذ اصدار قرار االمم املتحدة في  ، 2015اصبحت اهداف
التنمية املستدامة  17مع اهدافهم  169قوة محركة لجدول
أعمال التنمية .حيث عبر رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ
كيم بقوله "ان تركيز اهداف التنمية املستدامة  SDGsعلى
الناس وما يحيط بهم واالزدهار والسالم والشراكة يمهد الطريق

امام انطالق تنمية قوية شاملة للعالم ملتابعة العمل على مدى
 15سنة القادمة.
ان االستثمار الذي يتطلب تلبية أهداف التنمية املستدامة SDG
هائل جدا ,اذ يمكن ان تصل تكلفة البنية التحتية وحدها الى 1.5
 $تريليون سنويا في البلدان الناشئة والنامية .ويعد تحشيد
طاقات املوارد واستخدامها استخداما فاعال هو املفتاح الرئيس
ُ ّ
لهذا االمر كما تعد املساءلة والحكم الرشيد من املسلمات
لالستخدام الفاعل للموارد.ومن خالل ماتقدم ،فان دور االجهزة
الرقابية العليا في تعزيز املساءلة واالدارة الفاعلة وتعزيز أثر
تقديم الخدمات من أكثر االمورأهمية في أي وقت مض ى .ان قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة  2014بشان" تعزيز وتحسين
الكفاءة واملساءلة والفاعلية والشفافية في اإلدارة العامة من
خالل تطوير االجهزة الرقابية" ّيق ْر بأن دور األجهزة العليا للرقابة
ذو اهمية في تحقيق اهداف التنمية الوطنية الى جانب اهداف
التنمية املتفق عليها دوليا.
وتسهم األجهزة الرقابية العليا في التنفيذ الفاعل الهداف
التنمية املستدامة  SDGsفي عدة الطرق:
• يمكن دعم الجهود الوطنية لبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة
فاعلة ومسؤولة وشاملة.
• يمكن مراجعة النظم الوطنية ،وتقييم التقدم لتحقيق
األهداف الوطنية للتنمية املستدامة.
• من خالل عمليات تدقيق األداء يمكنها دراسة االقتصاد
والكفاءة والفاعلية لبرامج الحكومية الرئيسية التي تساهم في
جوانب محددة للتنمية املستدامة .SDGs
• يمكن أن تكون انموذجا للشفافية واملساءلة في عملياتها
الخاصة ،بما في ذلك عملية التدقيق واالبالغ.
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• يمكن االستجابة ملخاطر النزاهة املالية واالحتيال والفساد.
• يمكنهم ايصال نتائج التدقيق علنا وبوضوح لتعزيز سير العمل
والشفافية واملساءلة العامة.
كما يمكن أن تسهم األجهزة الرقابية على وجه التحديد ومن
املنطلق العملي في جدول األعمال ،على سبيل املثال ،تقديم
بيانات األداء األساس ي و كفاية نظام األداء العام.
ان قدرة جهاز الرقابة االعلى هي مسألة في غاية االهمية  .يكش
اطار عمل االنفاق العام و املساءلة املالية وادوات التشخيص
أالخرى باستمرار الحاجة الى تعزيز هذه القدرة .وقد أظهر
استطالع عالمي في عام  2014أن  % 67من اجهزة الرقابة العليا
تعتبر حاجاتها الى تنمية القدرات على أنها ذات أولوية عالية أو
متوسطة .ينبغي ملنظمة االنتوساي وشرااء التنمية إلى حشد
وتنسيق دعمهم للتركيز على بناء قدرات اجهزة الرقابة العليا.
ومن املشجع أن نرى الخطة االستراتيجية لإلنتوساي -2017
 2022تجيب عن السؤال التالي" :كي يمكن اإلنتوساي
املساهمة في جدول أعمال  2030للتنمية املستدامة ،بما في ذلك
الحوكمة ،لتعزيز مكافحة
الفساد؟" من خالل ادراج هذه املسألة ضمن الخطة
االستراتيجية فقد بين اإلنتوساي للعالم أن اجهزة الرقابة العليا
االنسانية
المالية مشاال
الحل الكثر
جزءا من
علىاناستعداد
واجهزة الرقابة
المساءلة
لتكونالعام و
اطاراالنفاق
الوعد.
الحل بهذا
الرئيسيين-الوفاء
المكونينالتحدي هو
الحاحا  .غير ان
مالية عامة أفضل
إلدارة
العليا هما
______________________________________________________

االجهزة الرقابة العليا دور هام فيما يتعلق بتقييمات اطار
االنفاق العام و املساءلة املالية .ان التدقيق الخارجي هو عنصر
هام في إطار عمل قياس االنفاق العام املساءلة املالية.
بقلم لويس هوك ،رئيس االنفاق العام و املساءلة املالية
أطلق شرااء االطار تغييرا كبيرا على إطار تقييم أداء إدارة املالية
العامة املستخدم منذ خمسة عشر عاما وذلك في في بودابست-
هنغاريا في نيسان .وقد حضر الحفل أكثر من  260شخصية من
حوالي سبعين بلدا ممن اانوا يرغبون في رؤية وسماع ما قد تغير.
تم توسيع اإلطار ليشمل مواضيع جديدة ،بما في ذلك
االستراتيجية املالية و االستثمار العام ،واألصول العامة واألداء
غير املالي .وزاد من نطاق إدارة اإليرادات ليشمل جميع اإليرادات
ال الضرائب فحسب.وله تركيز كبير على الرقابة الداخلية واجرى

الدعم القانوني لعمليات تطوير أنظمة اإلدارة املالية العامة من
خالل النهوض بممارسات املحاسبة الحكومية ،وتدقيق امكانية
انظمة السجالت اإلحصائية والحيوية الوطنية للحصول على
البيانات الالزمة لضمان شفافية اي من القضايا الفردية أو
االجتماعية  .وتقييم نفاذ األهداف ومقاييس األداء الوطنية.
تحسينا على العديد من املؤشرات املستمرة لتعكس بشكل
أفضل املمارسات الدولية الجيدة وتحقيق قدر أكبر من االتساق
مع أدوات التشخيص األخرى مثل اطار عمل االنتوساي لقياس
اداء اجهزة الرقابة العليا .وخالل هذا الحدث في بودابست ،شرح
شرااء االطار وهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واالتحاد
األوروبي وحكومات فرنسا والنرويج وسويسرا واململكة املتحدة،
الهدف من اتخاذهم قرار تحديث االطار .حيث قالت السيدة
جنيفر طومسون ،مدير السياسة التشغيلية والخدمات
القطرية ،أن االطار بحاجة الى مواكبة الدروس املستقاة من
خبرة امدها
اكثر من عشرة اعوام  .وأشار راجيش كيشان ،مستشار حوكمة
في فريق املساءلة املالية ومكافحة الفساد في وزارة التنمية
الدولية الى أن االطار املحدث هو إطار فاعل يساعد الحكومات
على تحسين نظم اإلدارة املالية العامة الخاصة بها.
وقد استخدمت االطار  149دولة اذ صدر اكثر من  500تقرير
لالطار على مدى العقد املنصرم .فلماذا اذا استخدم االطار على
نطاق واسع؟ ان األسباب الرئيسية تتعلق بشمول واسع
للمجاالت الرئيسية لإلدارة املالية العامة والتي تنوعت بين
االستراتيجية املالية وتخطيط املوازنة ،وإدارة اإليرادات وتنفيذ
املوازنة واملحاسبة وإعداد التقارير والرقابة الخارجية .فهو يمنح
عالمات متدرجة وكمية لألداء واملستندة الى ممارسات جيدة
معترف بها عامليا في ال مجال  .ويقدم االطار تقريرا عن نقاط
القوة والضع في نظم اإلدارة املالية العامة للحكومات
لتستخدمه في تحديد التحسينات حسب االولوية  .كما تم
استخدامه لرصد التقدم املحرز لإلصالح باستخدام مقاييس
أداء معينة لالنفاق العام واملساءلة املالية و من خالل تقييمات
متتالية .وقد استخدمت بعض البلدان االطار أربع مرات بين
عامي  2008و  ،2016مستحصلة التحديثات ال بضع سنوات
عن التقدم املحرز لإلصالح ،وفي بعض الحاالت ،او عن تراجعه
خالل هذه الفترة.
ويطلق على االطار تسمية "املعيار الذهبي" الدوات تشخيص االدارة
املالية اال انه يحتاج إلى ان يتم التعامل به بحذر  .اذ انه ال يقيم
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السياسات أو األسباب الجذرية الكامنة وراء نتائج األداء .ولهذه
األسباب ،وغيرها ،ال تتضمن تقارير االنفاق العام واملساءلة
املالية توصيات خاصة باجراءات اإلصالح .حيث يتعين على
الحكومات واصحاب املصلحة الداخليين والخارجيين لها

استحصال معلومات إضافية لتحديد أفضل السبل لالستجابة
لنتائج تقييمات االطار.و في حالة استخدام عالمات االطار على
نحو مبالغ في تبسيطه كحل لإلصالح ،فستكون سببا في خيبة
االمل بدال من ذلك .وينبغي ربط تقارير االطار بمعرفة االسباب

وراء تلك العالمات وآثارها فيما
يتعلق باملخاطر والنتائج املالية
ونوع التدخل الذي من شأنه أن
يؤدي إلى تحسينات في ال حالة
الجهزة الرقابة العليا دور هام الى
جانب تقييمات اطاراالنفاق العام
واملساءلة املالية .وان التدقيق
الخارجي هو مكون هام في إطار
عمل قياس االطار ،ولكن يمكن
الجهزة الرقابة العليا ان تقدم
املعلومات حول االداء في مجاالت
اخرى من اطار االنفاق العام
واملساءلة املالية على سبيل
املثال ،من خالل نتائج التدقيق
على أداء املشتريات وإدارة النقد
وإدارة اإليرادات والرقابة الداخلية واالبالغ املالي وتقديم الخدمات .ولألجهزة الرقابية أيضا دور هام في مناقشة الكيفية التي تستخدم بها
نتائج االطار لتحسين أداء االدارة املالية العامة .وتعد املعرفة بأنظمة االدارة املالية العامة واملخاطر والعواقب املترتبة على نقاط الضع
في تلك النظم هي مكون هام في الحل إلحداث اصالح فاعل ودائم.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة www.pefa.org

________________________________________________________________________________________________________________
قمة مكافحة الفساد-االلت اماة والعتقة بعمظ ج ا الرقابة
االعلب
ان أجهزة الرقابة العليا هي أحد االوجه الرئيسية لنظام املساءلة
الفاعل والفحص املستقل الذي تقدمه االجهزة الرقابيةهو
بمثابة رادع للفساد واالحتيال ويسهم ايضا في كشفه
بقلم راجيش كيشان ،استشاري الحوكمة – فريق املساءلة
املالية ومكافحة الفساد  -وزارة التنمية الدولية (اململكة املتحدة)

في مايو  ،2016ضيفت حكومة اململكة املتحدة قمة مكافحة
الفساد في لندن والتي جمعت زعماء العالم وممثلين من قطاع
األعمال واملجتمع املدني للتاكيد على أن الفساد يشكل لب
الكثير من املشاال في العالم لالتفاق على مجموعة من الخطوات
العملية لكش الفساد ومعاقبة مرتكبيه ومافحته ،فضال عن
دعم أولئك الذين عانوا منه .وقد ترأس القمة رئيس وزراء
اململكة املتحدة ،ومثلت القمة خطوة كبيرة في الجهود العاملية
لزيادة الشفافية ومحاربة الفساد مع تعهدات كبيرة في مجموعة
واسعة من املجاالت .وتضمنت أول إعالن عالمي على االطالق
ملكافحة الفساد ينص على التزام القادة املشترك في التصدي
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مفكرة االنتوساي
للفساد وبيان القمة (متاح على الرابط أدناه) والذي يحدد نهجا
مشتراا ملكافحة الفساد .و اتفق على ذلك جميع الدول املشاركة

واملنظمات الدولية.
واانت هناك بيانات لدول ال على حدة تعهدت خاللها
باالجراءات الفعلية التي ستتخذها ملحاربة الفساد .
اعلن في بيان القمة عن الشفافية املالية ورقابة املوازنة
على انهما ركيزتان اساسيتان هامتان في كش الفساد
وقد تم االتفاق أيضا على جزء من ذلك على تسليط الضوء
بشكل خاص على الدور الهام الذي تضطلع به األجهزة
الرقابية العليا  .حيث تمثل األجهزة الرقابية أحد الجوانب
الرئيسة لنظام املساءلة الفاعل وان التدقيق املستقل
الذي تقدمه األجهزة الرقابية هو بمثابة رادع للفساد
واالحتيال ،فضال عن االسهام في كشفه .تلعب بعض
األجهزة الرقابية دورا مباشرا في مكافحة الفساد ،بما في
ذلك كش املجاالت التي ينشط فيها خطر الفساد والعمل
بشكل وثيق مع مؤسسات مكافحة الفساد االخرى.
وقد كش اخر مسح للموازنة املفتوحة لعام ( )2015عن
بعض النتائج الهامة حول واقع األجهزة الرقابية في العديد
ُ
من البلدان النامية .اذ خلص املسح الى ان األجهزة الرقابية
ً
حاليا وفي عدد كبير جدا من البلدان تفتقر الى االستقاللية
واالنفتاح ومستوى املوارد الالزم لتنفيذ مهامهاعلى نحو
فاعل  .ففي ما يقرب من ربع البلدان التي شاركت في املسح،
يمكن للسلطة التنفيذية تنحية رؤساء األجهزة الرقابية
دون موافقة السلطتين التشريعية أو القضائية .وتوصل
املسح الى حقيقة ان تقارير التدقيق حول املوازنات الوطنية
في أكثر من ثلث البلدان املشمولة باملسح اانت اما انها ال
تنشر على اإلطالق أو تنشرفي وقت متاخر االمر الذي
يجعلها غير ذات فائدة .وفي أكثر من نص البلدان
املشمولة باملسح  ،ال يتم نشر التقارير التي تتبع سير
اجراءات املتابعة على تقارير التدقيق.

ولهذه األسباب  ،اعلن في بيان القمة عن تعهد واضح
"لتعزيز قدرة األجهزة الرقابية العليا" و"دعم استقالليتها"
ونشر نتائج التدقيق ".وفي الوقت الذي تقوم فيه العديد
من البلدان بذلك بالفعل فان اململكة املتحدة تؤمن
بأهمية استمرار الجهود لضمان استيفاء الحد األدنى من
املعايير في جميع البلدان.
ُ
وهناك مجموعة من التعهدات االخرى التي أعرب عنها في
القمة وبضمنها ما يلي:
 تعهدت ستة بلدان بااللتزام بالسجالت العامة مللكية
االنتفاع وتعهدت ست دول اخرى باتخاذ اجراءات مماثلة
.
 تعهد شراات الخدمات املهنية الدولية الرائدة واملتضمن
األنظمة الفاعلة والتعليم والتدريب و تعزيز ثقافة رفض
تقبل ممارسات الفساد
 إنشاء مركز تنسيق دولي ملكافحة الفساد ملساعدة
الشرطة واملدعين العامين للعمل سويا ملعاقبة مرتكبي
الفساد.
 قانون استرجاع األصول الجديد في  22بلدا يساعد على
إرجاع عائدات الفساد ؛
 دعم خاص لتلك البلدان املتأثرة بالفساد مع حماية
اكبرللمبلغين عن حاالت الفساد
 تعهد  17بلدا بااللتزام بالشراكة املؤسسية واملهنية
والتي تتضمن" توأمة" مفتش ي الضرائب ملختل البلدان .
 انشاء محور ابتكار يجمع  16دولة واملجتمع املدني
ومجتمع االعمال لتبادل االساليب التقنية واملبتكرة
االخرى ملحاربة الفساد .
رابط وثائق القمة:
https://www.gov.uk/government/uploads/syst
em/uploads/attachment_data/file/522791/F
_INAL_-_AC_Summit_Communique_May_2016.pdf
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مفكرة االنتوساي
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مفكرة انشطة االنتوساي
_ 8آب/أ ستم________________________________________________

9

مؤتمر الباساي التاسع عشر- -بوهينبي مكرونيسيا
5-2
مومباسا،
 26-24مجموعة العمل حول الصناعات االستخراجية -االجتماع الثالث ملجموعة العمل حول الصناعات االستخراجية
كينيا
 31-29مجموعة العمل حول قيمة ومنافع االجهزة الرقابية  -االجتماع التاسع ملجموعة العمل حول قيمة ومنافع األجهزة الرقابية –
أروشا ،تنزانيا

__أيلول/سبتمبر

______________________________________________________________________________________

 9 -7لجنة التشارك املعرفي – االجتماع الثامن للجنة التوجيهية للجنة التشارك املعرفي والخدمات املعرفية،
مكسيكو سيتي -املكسيك
10
00

 0ت رين أول/أدتو ر

______________________________________________________________________________

 5-3لجنة بناء القدرات-اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة بناء القدرات –كيب تاون  -جنوب أفريقيا
 6-5اللجنة التوجيهية لتعاون االنتوساي واملانحين  -اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون اإلنتوساي واملانحين في كيب تاون ،جنوب أفريقيا
 21 -17االجتماع السادس والعشرين الجمعية العمومية لوالسيفس – بونتا اانا ،جمهورية الدومينيكان
 27-24مجموعة العمل حول التدقيق البيئي  -االجتماع  17ملجموعة االنتوساي حول التدقيق البيئي -جاكرتا ،إندونيسيا
11

ت رين الثاني – نوفمبر

____________________________________________________________________________

لم تدرج اي نشاطات
12

كانون اول /ديسمبر

_
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 7االجتماع  68ملجلس ادارة اإلنتوساي– أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
 11-8مؤتمر اإلنكوساي الثاني والعشرين – أبو ظبي -اإلمارات العربية املتحدة.
 11االجتماع  69ملجلس ادارة االنتوساي – أبو ظبي -اإلمارات العربية املتحدة.
مالحظة رئيس التحري ر :ان الغرض من نشر هذه المفكرة هو دعم استراتيجية التواصل في االنتوساي وكوسيلة لمساعدة اعضاء االنتوساي على تخطيط وتنسيق جداول اعمالهم .وسيشمل هذا الباب
الدوري من المجلة ما يقام من انشطة في االنتوساي ومنظماتها االقليمية مثل المؤتمرات و االجتماعات العامة واجتماعات مجالس االدارة .وبسسب ضيق المساحة ،تعذر ادراج العديد من الدورات
التدريبية واالجتماعات المهنية االخرى التي تقيمها المنظمات االقليمية .وللمزيد من المعلومات يرجى االتصال باالمانة العامة لكل مجموعة عمل اقليمية.
ولمعلومات االتصال الرجاء زيارةhttp://www.intosai.org/regional-working-groups.html :

ترجمة ديوانتتتتتتت
تة المالية االتحادي في العراق
الرقابة

