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ذُّٕح اٌمذساخ
تنمٌة قدراتنا العالمٌة لتصبح منظومة التدقٌق أكثر قوة
وبروزا ومزنٌّة فً المستقبل .
بقلم هٌذر سانتوس ،محرر المجلة الدولٌة للرقابة المالٌة
العامة.

اختتمت لجنة بناء القدرات اجتماعزا الذي عقد
بمدٌنة كٌب تاون فً جنوب افرٌقٌا .حٌث تم طرح
العدٌد من األفكار التً ألزمتنً للمشاركة فكٌؾ
ٌمكننا المضً قدما فً بناء القدرات ،وبذلك نسزم
بجعل دور المنظمة الدولٌة لؤلجززة العلٌا للرقابة
المالٌة العامة والمحاسبة (اإلنتوساي) أكثر صبلبة
وبروزا ومزنٌة .
عند انضمامً لمكتب المساءلة الحكومً ()GAO
من أجل دعم المجلة الدولٌة للرقابة المالٌة العامة
(المجلة) كنت فً ؼاٌة الحماس ألكون جزءا من
"صوت" اإلنتوساي وبعد االطبلع على العدٌد من
المقاالت خبلل األشزر القلٌلة الماضٌة واكتساب
فزم أفضل لمنظمة االنتوساي ومنظومة التدقٌق
بشكل عام .فثمة وجود قدرا استثنابٌا من األفكار
والمعارؾ والخبرات ٌمكن االستفادة منزا فً حال
تم تشاركزا على نطاق أوسع واحداث تؽٌٌر
اٌجابً.
قد ٌكون التؽٌٌر صعبا وقد ٌكون بطٌبا ،ومع ذلك
و بالرؼم من كل العقبات  ،فزل الجزد الذي نبذله
كافً؟ وهل نقوم باتخاذ الخطوات والقرارات
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الصحٌحة؟ وهل نقوم باإلجراءات المناسبة إلقامة
منظمة تتسم بسبلسة وتواصل نقل المعرفة
وتشاركزا؟
استخدمت المجلة كلمة "نحن" التً ٌتوجب أن
تكون القوة الدافعة للتوعٌة وتوفٌر وسٌلة للتعلّم
ومسارا لتعزٌز الشفافٌّة والحوكمة الرشٌدة وأداة
لنقل جمٌع األفكار والمعارؾ والخبرات التً
تقدمزا األنتوساي.
كما أكرر التؤكٌد على توجزات ربٌس المجلة
جٌمس – كرٌستٌان بلوكوود الذي أعرب فً -
المقالة االفتتاحٌة لعدد كانون الثانً  -6005/عن
رؼبته فً تعزٌز وحدة أعضاء اإلنتوساي .حٌث
تقدم المجلة دعوة مفتوحة لمدققً الحسابات العامة
لتشارك التحدٌات والمخاوؾ التً تواجززم وأفضل
الممارسات .بحٌث ٌتعدى تطبٌق المعرفة اقتصاره
على األفراد لٌشمل الصعٌد اإلقلٌمً والعالمً.
ال تخشى المشاركة فلٌس بالضرورة أن ٌكون
المفزوم الذي تعرضه كبٌرا وجدٌدا أو مكوّ ن من
ألؾ كلمة بل تكمن األهمٌة بإضافة الفابدة للمجتمع
الدولً وهذا ال ٌتحقق إال بتبادل األفكار واآلراء.
كما أننا نحتاج لخلق واٌجاد هذه الفرص.
ثمة هناك استحداث لجزء جدٌد فً هذا اإلصدار
تحت عنوان "أضواء على بناء القدرات" ٌزدؾ
لتسلٌط الضوء على األدوات واإلرشادات واألدلة
المقدمة من قبل منظومة التدقٌق وتحفٌز
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المشاركات التً ٌمكن استخدامزا وتنفٌذها على
جمٌع المستوٌات .ولزذا ادعو الجمٌع للمشاركة.
فلننظر الى المستقبل  ،كٌؾ ٌمكننا االنخراط أكثر
لنكون جزء من التؽٌٌر (التؽٌٌر نحو األفضل).
مع اقتراب موعد عقد مإتمر اإلنكوساي الثانً
والعشرون حٌث ستتاح لنا المزٌد من الفرص
لتبادل المعرفة والخبرات والتعلم من بعضنا
البعض والمزٌد من فرص التطور .سٌقوم المإتمر
هذا العام بإتاحة الفرصة إلجراء مناقشة مفتوحة
بشؤن عدة تطورات محور ٌّة مما سٌطرح المزٌد
من األفكار والقرارات كما سنتؤمل توجه
اإلنتوساي المستقبلً مع بدء تنفٌذ الخطة
االستراتٌجٌة المقبلة.

الى
باإلضافة
على
التركٌز
الوصول الى مجتمع
تدقٌق أكثر قوة
ووضوح وفاعلٌّة.
هناك مواضٌع سٌتم
تناولزا فً فعالٌات
هذه السنة من
المإتمر الذي ٌعقد
كل ثبلث سنوات.

 الموضوع
األول كٌؾ
ٌمكن
لبلنتوساي
لقد تم صٌاؼة الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة لؤلعوام
المساهمة
( )6066-6004بنزج أكثر شمولٌّة مما أدى
فً جدول
إلبراز عدة محاور بما فً ذلك اعادة التؤكٌد على
أعمال
فً
االستمرار
6030
المعاٌٌر
وضع
للتنمٌة المستدامة ،بما فً ذلك الحوكمة
وتنمٌة القدرات
ان نجاح االنتوساي واالقالٌم التابعة
الرشٌدة وتعزٌر مكافحة الفساد ؟
وتبادل المعرفة.
لزا ٌكون باسزامنا جمٌعا من أجل
 الموضوع الثانً :المزنٌّـة
أداء وقدرات األجززة العلٌا للرقابة.
حجر
بوصفزا
ألنشطة
أساس
ما الذي من شؤنه تعزٌز مصداقٌة
اٌنار ٌوها جورٌسٌن
االنتوساي،
االنتوساي لتصبح منظمة دولٌّة أكثر
المدٌر العام
والتزاما بالدور
بروزا؟
مبادرة تنمٌة االنتوساي
إزاء
الربٌسً
اتطلع بشوق للمشاركة بزذا الحدث الذي
استعراض
ٌجري كل ثبلث سنوات واشعر بالحماس
ومتابعة جدول أعمال  6030المعنً بالتنمٌة
تجاه كافة الفرص التً ستتاح للعمل معا واظزار
المستدامة التً تبنتزا األمم المتحدة فً عام 6005
قٌمة االنتوساي وبحث كل ما هو جدٌد وتعزٌز
فإن ضمان دعم االنتوساي لكافة أعضابزا وحماٌة
سبل القٌام بذلك .ما علٌنا سوى اؼتنام هذه الفرص
استقبلل األجززة العلٌا للرقابة من النواحً المالٌة
واٌجادها لبلستفادة منزا .أشعر بالسعادة إزاء هذا
واإلدارٌة والتشؽٌلٌّة والمساهمة فً تطوٌر
التحدي وحرٌص على الذهاب فً هذه الرحلة مع
المنظمات األقلٌمٌّة التابعة لئلنتوساي وتوفٌر
االنتوساي.
المزٌد من الدعم الفنً لؤلجززة العلٌا للرقابة
وتوطٌد أواصر العبلقات وتلبٌة االحتٌاجات
كما نؤمل منك ذلك أٌضا !
والخدمات المقدمة من االنتوساي ألعضابزا من
األجززة العلٌا للرقابة.
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موجز األخبار

أخبار األجهزة العلٌا
للرقابة حول العالم

أخبار من االكوادور
ش ّكل الجهاز األعلى
للرقابة باإلكوادور
لجنة لتحدٌث
المعاٌٌر الوطن ٌّة
ش ّكل مكتب المراقب
لجمزورٌة
العام
اإلكوادور لجنة تدقٌق
لتقٌٌم "معاٌٌر التدقٌق
الحكومٌة األكوادورٌة "
الحالٌة وادراج المحتوى
الربٌسً للمعاٌٌر الدولٌة
لؤلجززة العلٌا للرقابة
ضمن القواعد المح ّدثة.
تؤتً هذه المبادرة من:
 )0االجماع الدولً على أهمٌة تطبٌق المعاٌٌر
الدولٌة لؤلجززة العلٌا للرقابة فً آلٌات
التدقٌق.
 )6اجراء مشاورات حول المعاٌٌر مع
األجززة العلٌا للرقابة التً سبق لزا تطبٌق
المعاٌٌر الدولٌة فً أطر عملزا مثل
التشٌلً والمكسٌك والسلفادور.
ان االقتراح المقدم من السٌد فالنتٌنا زاراتً
ربٌس التوجٌه الفنً والمعاٌٌر والتنمٌة
االدارٌة (المدعً العام) قد وضع حٌز التنفٌذ
بناء على موافقة المراقب العام الدكتور
كارلوس بولٌت فاقٌونً ،وترأس لجنة التدقٌق
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

"أستاذ العلوم السٌاسٌة السٌد أنطوان
باركوٌت" ربٌس تنسٌق الشإون الدولٌة
ونابب الربٌس المزندس هوؼو بٌرٌز ربٌس
التخطٌط والتقٌٌم المإسسً وتضم اللجنة
أعضاء آخرٌن من رإساء وحدات الرقابة
والموظفٌن الذٌن تم تدرٌبزم من قبل برنامج
 /3iمبادرة اإلنتوساي للتنمٌة فً مجموعة
األجززة العلٌا للرقابة بدول أمرٌكا البلتٌنٌة
والكارٌبً.
عقدت لجنة التدقٌق حتى اآلن أربعة اجتماعات
بزدؾ تقدٌم هذه المبادرة وقامت المنظمة الدولٌة
لؤلجززة العلٌا للرقابة والمحاسبة (االنتوساي)
بعرض  00إطار عمل ومناقشة المشارٌع التً
تشمل عدة قطاعات من شؤنزا ان تساهم فً
المعاٌٌر الدولٌة لؤلجززة العلٌا للرقابة وبحث
واستعراض المعاٌٌر مثل :اطار العمل الخاص
بقٌاس أداء الجزاز االعلى للرقابة وبرنامج ،3i
ومشروع بنك تنمٌة البلدان األمرٌكٌة (.)IDB
اشتمل جانب من مشروع بنك التنمٌة للبلدان
األمرٌكٌة على مراجعة معاٌٌر التدقٌق
االكوادورٌة بزدؾ تحدٌث ( )10معٌارا على األقل
حٌث ان عمل لجنة التدقٌق سٌكون بمثابة األساس
إضافة للمبلحظات المقدمة من مدٌري وحدات
الرقابة .
ٌتوقع الجزاز األعلى للرقابة فً اإلكوادور بدء
العمل بالمعاٌٌر المحدثة ،جنبا إلى جنب مع
اإلجراءات الجدٌدة التً من شؤنزا تعزٌز صبلحٌة
الجزاز األعلى للرقابة والمساهمة فً الرقابة
الفعالة على الموارد العامة.
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أخثاس ِٓ االذحاد األوسوتٍ
ذىٌٍ سئُس ِحىّح اٌّذلمُٓ األوسوتُح ِٕصثه
ر ٌٝٛاٌغ١ذ والٚط٘-بٕ٠ش ٌِٕ ٓٙ١صجٗ وشئ١ظ (دبد ٞػشش) ٌّذىّخ اٌّذلم ٓ١األٚسٚث١خ فٟ
 /1رشش ٓ٠أٚي ٌؼبَ ٌّٚ 6112ذح صالس عٕٛاد لبثٍخ ٌٍزجذ٠ذ .اٌغ١ذ ٌِٛ ٓٙ١اطٓ أٌّبٔ ٟأصجخ
ػضٛاً فِ ٟذىّخ اٌّذلم ٓ١األٚسٚث١خ ػبَ  6112د١ش وبْ ِغإٚالً ػٓ ػٍّ١بد رذل١ك
اٌذغبثبدٌٚ .ذ اٌغ١ذ ٌ ٓٙ١فِ ٟذٕ٠خ دٚعٍذٚسف ،أٌّبٔ١ب ػبَ ٚ 1391ػًّ ػضٛاً ف ٟاٌجشٌّبْ
األٌّبٔ( ٟاٌجٔٛشعزبؽ) ٚاٌجشٌّبْ األٚسٚث ٟوّب شغً ػذح ِٛالغ ف ٟاٌٍجبْ اٌجشٌّبّٔ١خ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخثاس ِٓ دوٌح اٌىىَد
 شبسن دٛ٠اْ اٌّذبعجخ ف ٟدٌٚخ اٌى٠ٛذ ٌجٕخ ِششٚع جّغ ث١بٔبد اٌزذل١ك ٌٍّٕظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؼب١٠ش ( )ISO / PC 295فٟاجزّبع اٌٍجٕخ اي62اٌز ٞػمذ ف 69-62( ٟأ٠بس )6112 /ثبٌص .ٓ١د١ش جّغ االجزّبع ػذح دٚي ِٓ ِخزٍف أٔذبء اٌؼبٌُ ٌزط٠ٛش
ِؼب١٠ش د١ٌٚخ ِٓ شأٔٙب أْ رذذد و١ف١خ دصٛي اٌّذلم ٓ١ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌّذبعج١خ.
 شبسن دٛ٠اْ اٌّذبعجخ ف ٟدٌٚخ اٌى٠ٛذ ف ٟاالجزّبع اٌضبٔ ٟفش٠ك ػًّ اإلٔزٛعب ٞاٌّؼٕ ٟثزؼذ ً٠إٌظبَ األعبع ٟف61( ٟرّٛص )6112 /ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزذذحٚ .أضُ ئٌٚ ٝسشخ ػًّ ِجبدسح رّٕ١خ اإلٔزٛعبِ ٞغ ألبٌ ُ١اإلٔزٛعب 21( ٞآة 6 -أٍٛ٠ي
ٌؼبَ  ، )6112ف ٟإٌش٠ٚج.
 ٘زا  ِٓٚاٌّمشس ِشبسوخ دٛ٠اْ اٌّذبعجخ ف ٟدٌٚخ اٌى٠ٛذ ثبجزّبع االٔزٛعب ٞاٌضبٌش ٌّجّٛػخ ػًّ االٔزٛعب ٞاٌّؼٕ" ٟثزذل١كاٌصٕبػبد االعزخشاجّ١خ" خالي اٌفزشح ِٓ  ،62- 62رشش ٓ٠أٚي  6112/ف ٟو١ٕ١ب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخثاس ِٓ اٌثُشو
ذؼُُٓ اٌّشالة اٌؼاَ اٌجذَذ ٌٍجهاص األػًٍ ٌٍشلاتح فٍ اٌثُشو
ف ،3 ٟدض٠شاْ 6112 ،صبدق اٌىٔٛغشط ف ٟجّٛٙس٠خ اٌج١ش ٚػٍ ٝرؼ ٓ١١اٌّشالت اٌؼبَ اٌجذ٠ذ
اٌغ١ذ ئدغبس االسو ْٛر١جبدا وّشالت ػبَ جذ٠ذ ٌٍفزشح اٌّّزذح ِٓ (٘ .)6162 - 6112زا ٚشغً
االسو ْٛر١خبدا ِٕصت اٌّشالت اٌؼبَ ٌألػٛاَ (ٌ ٚ )6112 - 6112ذ )13( ٗ٠ػبِبً ِٓ اٌخجشح فٟ
اٌجٙبص األػٌٍٍ ٝشلبثخ ٌجّٛٙس٠خ اٌج١ش.ٚ
٘زا ٚػًّ ِذ٠شاً ِبٌ١بً ِٚذ٠شاً سئ١غ١بً ٌٍؼٍّ١بد ِٚذ٠شاً ٌؼٍّ١بد اٌزذل١ك اٌّزخصصخِٚ ،شالت ػبَ
ٚأوذ ِجذداً اّ٠بٔٗ اٌشاعخ ٚاٌزضاِٗ ثبٌؼًّ ف ٟعج ً١رؼض٠ض دٚس اٌّإعغخ ػٍ ٝاٌصؼ١ذ ٓ٠اإللٍّٟ١
ٚاٌؼبٌّ.ٟ
ٌالرصبي ثبٌجٙبص االػٌٍٍ ٝشلبثخ ف ٟجّٛٙس٠خ اٌج١ش ٚػٍ ٝاٌؼٕٛاْ  cooperacion@contraloria.gob.pe :أ ٚػجش االٔزشٔذ
. www.contraloria.gob.pe
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخثاس ِٓ اٌٍّّىح اٌّرحذج
ِىرة اٌرذلُك اٌىطٍٕ اٌثشَطأٍ َصذس ِٕشىساخ جذَذج
اصذس ِىزت اٌزذل١ك اٌٛطٌٍٍّّٕ ٟىخ اٌّزذذح ٔششح ثؼٕٛاْ "اٌذٛوّخ ٚاألجٙضح اٌؼٍ١ب ٌٍشلبثخ  :أفىبس ِٓ اٌٍّّىخ اٌّزذذح" أدذ
اٌزذذ٠بد اٌز ٟرٛاجٗ األجٙضح اٌؼٍ١ب ٌٍشلبثخ ٘" ٛإٔٔب ٔفؼً ِب ٔمٛي" د١ش ٠ظٙش ٘زا اإلصذاس و١ف١خ عؼِ ٟىزت اٌزذل١ك اٌٛطٕٟ
ٌضّبْ سعُ اٌزشر١جبد اإلداس٠خ اٌخبصخ ثٗ ثأفضً اٌّّبسعبد ف ٟاٌمطبػ ٓ١اٌخبص  ٚاٌؼبَ ػٍ ٝدذ عٛاء ٠ ٚزُ دػُ ٘زٖ
إٌّٙج١بد ػبٌّ١ب ً ػجش ِجزّغ اٌجٙبص األػٌٍٍ ٝشلبثخ ّ٠ٚىٓ ا٠جبد ٔغخخ ِٓ االصذاس ضّٓ ٘زا اٌؼذد.
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اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ
ملخص األخبار
أخبار من رومانٌا

اذخار ِحىّح اٌحساتاخ اٌشوِأُح دوس ِرمذَ فٍ
ػٍُّاخ اٌرذلُك اٌّرؼٍمح تاٌّشرشَاخ اٌؼاِح

المشترٌات العامة الممولة من االتحاد االوروبً.
(هذا من شؤنه أن ٌساعد على تحقٌق التناؼم فً
النزج المتبع واالجتزادات).

بقلم اٌلٌنا دوٌنا داسقالو -نابب ربٌس محكمة الحسابات
الرومانٌة ،كرٌستٌنا برٌدن مدٌر تدقٌق المشترٌات العامة
والمنزجٌة والتدرٌب.

 مراقبة العملٌة التشرٌعٌة فً رومانٌا ووسابلاالعبلم والجزات الدولٌة المعنٌة بقضاٌا
المشترٌات العامة.

وافقت الحكومة الرومانٌة فً العام الماضً على
االستراتٌجٌة الوطنٌة المتعلقة بالمشترٌات العامة
التً تزدؾ إلصبلح اإلطار المإسسً لنظام
المشترٌات العامة الرومانٌة وٌتم تحقٌق هذا
االصبلح من خبلل دمج التوجٌزات األوروبٌة مع
القانون الوطنً اضافة لتعدٌل النظام المإسسً
وضمان األداء الوظٌفً.

 تحدٌد عوامل احتمال التعرض للخطر المرتبطةبالمشترٌات العامة .ال سٌما اٌنما وجد احتمال
متزاٌد لسوء استعمال األموال العامة وتسجٌل
العوامل المشار إلٌزا من قبل الوكالة الوطنٌّة
للمشترٌات العامة ،والوكالة الوطنٌّة للنزاهة
ومجلس المنافسة ونشر المعلومات ذات الصلة
على الشبكة الداخلٌّة للمدٌرٌّة فً محاولة لتسزٌل
امكانٌة حصول جمٌع المدققٌن على البٌانات
ومساعدتزم فً تطوٌر خطة التدقٌق.

اهتمت محكمة الحسابات الرومانٌة بفعالٌة اصدار
هذه االستراتٌجٌة خاصة فٌما ٌتعلق بالتدقٌق
البلحق والتشرٌعات األساسٌة والثانوٌة .قدمت
المحكمة مبلحظاتزا على مشارٌع القوانٌن
والتشرٌعات األساسٌة والثانوٌة قبل اعتمادها.
وشارك فً المناقشات التً نظمتزا لجان
متخصصة فً البرلمان الرومانً والوزارات
والزٌبة الوطنٌة للمشترٌات العامة.
تبعا ألحكام القوانٌن المتعلقة "بالمشترٌات العامة"
المعتمدة مإخرا ،فقد أصبح من الضروري تعزٌز
دور محكمة الحسابات الرومانٌة فقد تمت الموافقة
على ( )300وظٌفة مدقق عام اضافٌة أقرها
القانون لزٌادة قدرة المحكمة على أداء عملٌات
التدقٌق المتعلقة بالمشترٌات العامة حٌث أن عملٌة
التوظٌؾ جارٌة ومن المتوقع أن تستمر لؽاٌة عام
 ،6004حٌث وافقت محكمة الحسابات الرومانٌة
على انشاء مدٌرٌة معنٌّة بتقدٌم تقارٌر فورٌّة
لربٌس المحكمة بزذا الخصوص .وستقوم هذه
المدٌرٌّة بالمزام التالٌة:
 وضع مبادئ توجٌزٌة شاملة لعملٌات تدقٌقالمشترٌات العامة.

 اعداد دراسات وتقٌٌمات وتقارٌر حولالمخالفات المتعلّقة بنظام المشترٌات العامة.
 تدرٌب ما ٌقارب  0000مدقق من مدققً محكمةالحسابات الرومانٌّة العاملٌن فً المكاتب المركزٌّة
والمحلٌّة ،حٌث سٌبدأ البرنامج التدرٌبً مع نزاٌة
عام  6006وسٌستمر خبلل الربع األول من عام
.6004
 اجراء عملٌات تدقٌق حسابات للمشترٌات العامةفً المواضع والمجاالت األكثر عرضه للمخاطر.
قامت محكمة الحسابات الرومانٌة باتخاذ هذه
التدابٌر بزدؾ تعزٌز دور المحكمة فً عملٌة
تدقٌق المشترٌات العامة وتحسٌن نوعٌة عمل
التدقٌق بشكل عام.
للحصول على المزٌد من المعلومات ٌمكنك زٌارة الموقع
الرومانٌّة:
الحسابات
لمحكمة
االلكترونً

www.curteadeconturi.ro
أو ارسال برٌد الكترونً آلً:
.rei@rcc.ro

 مواءمة أسالٌب واجراءات تدقٌق المحكمة مع ماتقوم به هٌبة التدقٌق التً تقوم بتدقٌق حسابات
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فً هذه الصورة (من الٌسار إلى الٌمٌن) :تاتٌانا مانوٌلوفا مدققة فً ؼرفة حسابات االتحاد الروسً ،والسٌد شاشً كانت شارما المراقب والمدقق العام
فً الزند ،والسٌد لٌو جٌا ًٌ المدقق العام فً الصٌن ،والسٌد كٌمً ماكوٌتو المدقق العام لجنوب أفرٌقٌا ،والسٌد أرولدو سٌدراز دي أولٌفٌرا ربٌس محكمة
الحسابات البرازٌلٌة.

ذجّغ "تشَىس" ٌٍماء اٌمادج االفرراحٍ
األثش واٌجىدج واالذصاالخ :ذرجه اٌرُّٕح اٌجذَذج ٌشفغ وفاءج ولُّح اٌمطاع اٌؼاَ
ػمذ اجزّبع ٌشؤعبء األجٙضح اٌؼٍ١ب ٌٍشلبثخ ف ٟدٚي "ثش٠ىظ"  ٟ٘ٚاٌجشاصٚ ً٠سٚع١ب ٚإٌٙذ ٚاٌصٚ ٓ١جٕٛة
أفش٠م١ب ف 62 ٟدض٠شاْ  6112ف ٟثى ،ٓ١اٌص .ٓ١دضش االجزّبع اٌغ١ذ ٌ ٛ١ج١ب  ٟ٠اٌّذلك اٌؼبَ ف ٟاٌص،ٓ١
ٚاٌغ١ذ شبش ٟوبٔذ شبسِب اٌّشالت ٚاٌّذلك اٌؼبَ ف ٟإٌٙذٚ ،اٌغ١ذ أسٌٚذ ٚع١ذساص د ٞأ١ٌٚف١شا سئ١ظ ِذىّخ
اٌذغبثبد اٌجشاص١ٍ٠خٚ ،اٌغ١ذ صّ١ج١ى ٍٟ١وِ ّٟ١بو٠ٛز ٛاٌّذلك اٌؼبَ ٌجٕٛة أفش٠م١بٚ ،اٌغ١ذح ربر١بٔب ِبٍٔٛ٠ٛفب
ِذلمخ ف ٟغشفخ دغبثبد االرذبد اٌشٚعٚ ،ٟجّ١غ اٌٛفٛد اٌّشبسوخ.
ٚرجبدي اٌّشبسو ْٛاٌخجشاد ٚفك شؼبس ٘زٖ اٌفؼبٌ١خ اٌز٠ ٞزّذٛس دٛي "دٚس األجٙضح اٌؼٍ١ب ٌٍشلبثخ ف ٟرؼض٠ض
اٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ اٌٛطٕ١خ" ،ادسن اٌّشبسو ْٛو١ف١خ اعٙبَ ػٍّ١خ اٌزذل١ك فِ ٟذبسثخ اٌفغبد
ٚاٌمضبء ػٍ ٝاٌفمش ٚدّب٠خ اٌج١ئخ ٚرذغ ٓ١أعٍٛة االداسح ٚعجً اٌؼ١ش ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌزذذ٠بد اٌّشرجطخ
ثبٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ.
ف ٟخزبَ االجزّبع ادسوذ األجٙضح اٌؼٍ١ب ٌٍشلبثخ ف ٟدٚي "ثش٠ىظ" اٌذبجخ ٌزؼض٠ض اٌزؼبٚ ْٚرجٕذ "ٚص١مخ
ٔزبئج" رشوض ػٍ ٝأشبء آٌ١خ ٌٍزجبدي ٚاٌزؼب ْٚفضالً ػٍ ٝا٠جبد عجً ٌزؼض٠ض رجبدي اٌّؼبسف ٔٚمٍٙب .
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اٌّذلك اٌؼاَ فٍ اٌصُٓ َرسٍُ اٌجائضج اٌفخشَح
فً /65أٌار  6006/منح الربٌس االتحادي لجمزورٌة النمسا
الدكتور هاٌنز فٌشر وسام الشرؾ الذهبً مع الوشاح للسٌد لٌو
جٌاًٌ اعترافا بمساهماته البارزة بصفته المدقق العام للصٌن
ربٌس مجلس إدارة االنتوساي إضافة لكونه ربٌس وعضو فً
مجلس مدققً الوالٌات المتحدة .
أكد السٌد فٌشر فً خطابه على جزود السٌد لٌو فً تعزٌز
التعاون بٌن األجززة العلٌا للرقابة بٌن الصٌن والنمسا وتقوٌة
دور األجززة العلٌا للرقابة فً دعم الحوكمة الوطنٌة وتعزٌز
دور االنتوساي فً اإلدارة االقتصادٌة العالمٌة وتنفٌذ أهداؾ التنمٌة المستدامة 6030وتعزٌز التعاون بٌن
االجززة العلٌا للرقابة بٌن الصٌن والنمسا.
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ػمذ ِٕرذي ٌٍّذلمُٓ اٌشثاب فٍ اٌصُٓ واٌهٕذ
عقد فً الصٌن خبلل الفترة ما بٌن  60-00أٌار،6006/
المنتدى السابع للمدققٌن الشباب ،حٌث شارك فً جلسة
الحوار ( )60مدقق بواقع ( )00مدققٌن من كل جزاز
رقابً فً الحوار الذي اعتمد محورٌن ربٌسٌٌن "الرقابة
على جودة عملٌة التدقٌق" و"تحلٌل البٌانات".
بدأت فكرة المنتدى باالقتراح المقدم من قبل مدققً الحسابات العامة فً كل من الصٌن والزند عام  ،6000حٌث تنامى
دور المنتدى منذ انشابه وأشاد السٌد لٌو جٌا ًٌ المراجع العام فً الصٌن بقوة هذه اآللٌة فً بناء قدرات مدققً
الحسابات من الشباب وتطوٌر الجزاز الرقابً.
حضرت المنتدى السٌدة تشٌن بوٌونج نابب المدقق العام والسٌد كمالجٌت سٌنػ رامووالٌا نابب أول المحاسب العام
وربٌس الوفد الزندي الذي أعرب عن امتنانه للسٌد لٌو جٌا ًٌ ومكتب تدقٌق الحسابات الوطنً الصٌنً ()CNAO
إلتاحة فرص نقل المعرفة وحسن الضٌافة والفٌض الثقافً وتطور وانجازات مكتب تدقٌق الحسابات الوطنً الصٌنً.
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أخثاس ِٓ واصاخسراْ

عقدت مإسسات الرقابة المالٌة العلٌا للدول األعضاء فً
منظمة شانؽزاي للتعاون ( )SCOاجتماعزم الثالث فً 64
أٌار  ،6006بمدٌنة أستانا فً جمزورٌة كازاخستان.
شارك فً االجتماع رإساء وممثلٌن عن كل من جمزورٌة
الصٌن وجمزورٌة قٌرؼٌزستان وجمزورٌة كازاخستان
واالتحاد الروسً وجمزورٌة طاجٌكستان وجمزورٌة
أوزبكستان.
رحب السٌد ارالن إدرٌسوؾ وزٌر الشإون الخارجٌة فً
جمزورٌة كازاخستان بالمشاركٌن فً الجلسة االفتتاحٌة
لزذا الحدث حٌث ناقش الحضور قضاٌا تتعلق بزٌادة فاعلٌة
عملٌة تدقٌق الحسابات العامة فً ضوء عدم استقرار
األوضاع االقتصادٌة والمخاطر العالمٌة والقضاٌا المرتبطة
بالرقابة المالٌة العامة (تدقٌق الحسابات) وسبل التعاون.
كما تحدث ربٌس لجنة الحسابات السٌد كوزٌكوربٌش
جانبورتشٌن للحضور حول التؤكٌد على االنتقال لتدقٌق
الحسابات العامة التً اجرٌت عام  6006وفقا لمرسوم
ربٌس جمزورٌة كازاخستان نور سلطان نزارباٌٌؾ حٌث
تتمثل األهداؾ الربٌسٌة لزذا االنتقال فً الكشؾ عن
المخالفات المالٌة وتحدٌد أسبابزا وطرق الوقاٌة منزا.
أضاؾ السٌد جانبورتشٌن "أنه ٌنبؽً على هٌبات تدقٌق
الحسابات العامة فً ظل الظروؾ االقتصادٌة الحالٌة
ومحدودٌة الموارد أن تشجع على زٌادة كفاءة استخدام
األموال العامة ألقصى درجة .كما أن تحقٌق التكامل بٌن
جزود المإسسات العلٌا لتدقٌق الحسابات العامة والرقابة

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

المالٌة لبلداننا هو أحد أهم محاور النشاط فً منظمة
شنؽزاي للتعاون".
كذلك أشار الربٌس الى أن التفاعل داخل المنظمة ٌعزز
بناء القدرات والنمو المزنً من خبلل القٌام بؤنشطة التدقٌق
وتبادل المعرفة والخبرات وابتكار طرق فعالة لمواجزة
التحدٌات الجدٌدة وتدعٌم عملٌات التدقٌق العامة.
فً نزاٌة االجتماع تم اعتماد البٌان المشترك وخطة العمل
لؤلعوام  6004 -6006ومحاضر االجتماع.
أعلن البٌان المشترك عزم المشاركٌن على تشجٌع وتعزٌز
التفاعل والتعاون و تعزٌز تبادل المعارؾ من خبلل تنظٌم
ورش عمل ومإتمرات وأنشطة أخرى حول أهم القضاٌا
المتعلقة بتدقٌق الحسابات ،و تدعو خطة العمل الخاصة
بالدول االعضاء فً "منظمة شنؽزاي للتعاون" للمشاركة
فً ندوة بعنوان "تجربة األجززة العلٌا للرقابة من الدول
األعضاء والدول المراقبة وشركاء الحوار لمنظمة شنؽزاي
للتعاون فً تنفٌذ نظام شزادات لمدققً الحسابات العامة"
فً تشرٌن أول  6006/بمدٌنة استانا.
هذا وسٌعقد االجتماع القادم لمإسسات الرقابة العلٌا للدول
األعضاء فً منظمة شنؽزاي للتعاون بجمزورٌة
قٌرؼٌزستان عام  .6001للحصول على المزٌد من
المعلومات ٌمكنك االتصال عبر البرٌد االلكترونً للجزاز
األعلى للرقابة فً كازاخستان int.rel@esep.gov.kz
أو زٌارة الموقع اإللكترونً عبر االنترنت .www.esep.kz.
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اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ
أخبار من تركٌا

ِحىّح اٌحساتاخ اٌرشوُح ذشحة تشئُسها اٌجذَذ
وذىدّع اٌشئُس إٌّرهُح والَره

تم تعٌٌن السٌد
أحمد باش ربٌسا
لمحكمة
الحسابات التركٌة
جلسة
فً
"الجمعٌة الوطنٌة
الكبرى التركٌة"
خمس
لمدة
سنوات ،وشؽل
السٌد أحمد باش
عدة مناصب منزا
ربٌس محكمة الحسابات التركٌة
أمٌن عام ونابب
عام،
أمٌن
مستشار ومفتش
ضرابب فً وزارة المالٌة ،وربٌسا لقسم إدارة اإلٌرادات
العامة والمدٌر العام المإسس للمدٌرٌة العامة لسٌاسات
االٌرادات كما وشارك فً العدٌد من اللجان وفرق العمل
ومنزا ربٌس مشارك فً لجنة الضرابب والحوافز لمجلس
تنسٌق تحسٌن بٌبة االستثمار ،وعضو فً مجلس التنسٌق،
وربٌس لجنة الضرابب فً مشروع مركز اسطنبول
للتموٌل العالمً وربٌس الوفد الفنً التركً ضمن إطار
برنامج المساعدات االنسانٌة لجمزورٌة شمال قبرص
التركٌة والربٌس المإسس لزٌبة معاٌٌر الرقابة والمحاسبة
والتدقٌق العامة.
تخرج من قسم اإلدارة العامة فً جامعة اسطنبول عام
 ،0991وحصل على درجة الماجستٌر فً التموٌل من
جامعة بوسطن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وٌتحدث
اللؽتٌن االنجلٌزٌة والعربٌة.

د .رجابً عقٌل
الربٌس السابق لمحكمة الحسابات التركٌة

بدأت فترة رباستً لمحكمة الحسابات التركٌة قبل
سبع سنوات باالنتخابات التً اجرتزا "الجمعٌة
الوطنٌة الكبرى التركٌة" فً  65حزٌران 6009
وانتزت رسمٌا ،وبالرؼم من انتزاء صفتً كربٌس
إال اننً سؤواصل العمل ضمن محكمة الحسابات
التركٌة كعضو له أقدمٌة.
كما أود ان اعرب عن امتنانً وشكري الخاص
لجمٌع الزمبلء فً األجززة العلٌا للرقابة على
الدعم الذي قدموه خبلل فترة عملً وٌحدونً
األمل بزٌادة تعزٌز التعاون القابم والعبلقات الود ٌّة
بٌن محكمة الحسابات التركٌة وؼٌرها من األجززة
المقبلة.
الفترات
فً
للرقابة
العلٌا

توقٌع اتفاقٌة تعاون مع دٌوان المحاسبة فً دولة قطر
وقعت محكمة الحسابات التركٌة ( )TCAودٌوان المحاسبة بدولة قطر اتفاقٌة تعاون فً  30أٌار .6006
تعزز االتفاقٌة التعاون فً مجاالت تبادل الخبرات ،ومنزجٌة واجراءات التدقٌق الخارجً للحسابات العامة
والتدرٌب المزنً وتحسٌن المعاٌٌر المزنٌة للموظفٌن وتشارك كبل الطرفٌن للمعرفة الخاصة باألنشطة المزنٌة
من خبلل (اجراء المشاورات والبحوث وعملٌات تدقٌق الحسابات المتوازٌة المشتركة والندوات والمإتمرات
واللقاءات الفنٌة).

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

00

اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ

نجاح البرامج التدرٌبٌّة المتعل ّقة بعملٌات تدقٌق الحسابات باستخدام تكنولوجٌا المعلومات
استضافت محكمة الحسابات التركٌة برنامج تدرٌبً حول "التدقٌق باستخدام تكنولوجٌا المعلومات"  64-63أٌار  ،6006للمإسسة العلٌا
للرقابة ( )SAIالزمبلء من جمٌع أنحاء العالم .شارك فً البرنامج عشرون ممثبل من األجززة الرقابٌة العلٌا من ألبانٌا ،وإستونٌا وجورجٌا
وقطر قٌرؼٌزستان ،شمال قبرص (جمزورٌة شمال قبرص التركٌة) ،التفٌا ،مولدافٌا ،المملكة العربٌة السعودٌة وسلطنة عمان واألردن
وتركٌا فً هذا الحدث لمدة أسبوع.
أخبار من بلؽارٌا

ِشاجؼح ِىرة اٌرذلُك اٌىطٍٕ اٌثٍغاسٌ ٌفاػٍُح
اٌشلاتح ػًٍ اٌؼٍُّاخ اٌّصشفُح
كلفت الجمعٌة الوطنٌة البلؽارٌة مكتب التدقٌق الوطنً ()BNAO
باجراء عملٌة تدقٌق على الرقابة المصرفٌة عقب اهتمام الرأي
العام بصعوبة وضع أحد البنوك على وجه الخصوص.
بمقتضى قرار الجمعٌة الوطنٌة فً نٌسان لعام ،6005قام مكتب
التدقٌق الوطنً بتنفٌذ عملٌة تدقٌق تمحورت حول "فاعلٌة
وكفاءة الرقابة على العملٌات المصرفٌة من قبل البنك الوطنً
البلؽاري للفترة من  6006/0الى ."6004/06
تبنت عملٌة التدقٌق مضمون "بٌان لجنة االتصال" لرإساء
األجززة الرقابٌة العلٌا بالدول األعضاء فً االتحاد األوروبً
ومدققً حسابات المحكمة األوروبٌة فً اجتماعزا السنوي الذي
انعقد فً شزر حزٌران لعام  6005بمدٌنة رٌؽا فً التفٌا ،والذي
ٌزدؾ إلى ضمان اجراءات رقابٌّة فعالة على العملٌات
المصرفٌة بعد إدخال آلٌة رقابة موحدة ( ،)SSMوهو نظام
أوروبً جدٌد للرقابة على العملٌات المصرفٌة.
شمل نطاق التدقٌق تحدٌد المسابل الربٌسٌة المتعلقة بـ ()0
اإلطار القانونً للرقابة المصرفٌة ( )6تنظٌم المزام االشرافٌة،
وكذلك ( )3اجراء واعداد تقارٌر رقابٌة عن بعد والقٌام بفحوص
فجاتٌة مٌدانٌّة .هذا وتم فحص أنشطة رقابٌة محددة باستخدام
عٌنة عشوابٌة من الفحوص وأداء الرقابة خبلل فترة التدقٌق.
تم اتباع نظام واسالٌب موجزة نحو تحقٌق نتابج تعتمد على
اساس تقٌٌم المخاطر المرتبطة بتنفٌذ عملٌات التدقٌق ،وتضمنت
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

طرق جمع المعلومات المستخدمة فً تحقٌق أهداؾ تدقٌق
الحسابات ما ٌلً:
( )0دراسة اإلجراءات القانونٌة والداخلٌة ،و( )6تجمٌع
ودراسة الوثابق التً تتناول ما ٌلً:
 االطار القانونً للرقابة المصرفٌة تخطٌط وتنفٌذ فحوص رقابٌة (تشمل كذلك المٌدان). جمع وتحلٌل الوثابق التخاذ إجراءات ناتجة عن العملٌةالرقابٌة.
 فحص الوثابق والمقاببلت واالستبٌانات ودراسة الوثابقالمتعلّقة بالفحوص الفجابٌة والرقابة المٌدانٌة المحددة باستخدام
العٌنات.
واستخدمت فً عملٌة تحلٌل البٌانات الكمٌة والنوعٌة وتحلٌل
النظام وتصنٌؾ المنزجٌات ،ثم خبلصة ما تم جمعه من
االستبٌانات والمقاببلت والتقارٌر.
وتضمن تقرٌر تدقٌق الحسابات الذي تم تقدٌمه إلى الجمعٌة
الوطنٌة من قبل السٌد تزفٌتان تسفتكوؾ ربٌس مكتب التدقٌق
الوطنً البلؽاري بـ  03توصٌة مقدمة لمجلس ادارة البنك
الوطنً البلؽاري حول كٌفٌة تحسٌن الرقابة المصرفٌة وزٌادة
فاعلٌتزا ،حٌث أعلن البنك الوطنً البلؽاري أن العدٌد من
التوصٌات قد تم تنفٌذها بالفعل رؼم أن الموعد النزابً لتنفٌذ
التوصٌات فً  /0تشرٌن ثانً.6006 /
ّ٠ىٕه اٌذصٛي ػٍ ٝرمش٠ش رذل١ك اٌذغبثبد إٌّشٛس ػٍٝ
اٌّٛلغ اإلٌىزشٌّ ٟٔٚىزت اٌزذل١ك اٌٛطٕ ٟاٌجٍغبس ٞػٍ:ٝ
. www.bulnao.government.bg
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أخبار من المملكة العربٌة السعودٌة

قاد الدكتور العنقري كلٌة االقتصاد واإلدارة إلنشاء
أول مكتبة رقمٌة فً المملكة وتنظٌم المإتمر
االكادٌمً األول حول "االقتصاد الوطنً" وتنسٌق
الندوات االكادٌمٌة الدورٌّة وتحوٌل قسم القانون
الى كلٌة الحقوق وتحوٌل مركز االقتصاد
اإلسبلمً الى معزد مستقل بمسمى "معزد
االقتصاد االسبلمً" وأنشاء عدد من مقاعد
االبحاث األكادٌمٌة.

تم تعٌٌن الدكتور حسام العنقري ربٌسا لدٌوان
المراقبة العامة ( )GABفً المملكة العربٌة
السعودٌة بتارٌخ  4أٌار 6006م .بدأ مراحل
تعلٌمه ما قبل الجامعً فً مدرسة الثؽر بجدة،
وكذلك اكمل دراسته الجامعٌة بقسم المحاسبة بكلٌة
االقتصاد واإلدارة فً جامعة الملك عبد العزٌز،
وحصل على شزادة الدكتوراه فً المحاسبة
واإلدارة المالٌة من جامعة إسكس فً المملكة
المتحدة.
ٌمتلك الدكتور حسام العنقري سجبل حافبل من
البحوث فً مجال المحاسبة كما انه مإلؾ وله
اصدارات باللؽتٌن اإلنجلٌزٌة والعربٌة .وتنطوي
خبرته على المشاركة الفعالة فً مٌادٌن اإلدارة
والعلوم اإلدارٌة والمحاسبة وتدقٌق الحسابات ،كما
وساهم فً عمل عدد من المجالس واللجان اإلدارٌة
واألكادٌمٌة.
شؽل عدة مناصب سابقا كمساعد عمٌد الدراسات
العلٌا والبحث العلمً بكلٌة االقتصاد واالدارة فً
جامعة الملك عبدالعزٌز ،وعمٌدا لكلٌة االقتصاد
واإلدارة وكلّؾ بؤعمال عمٌد كلٌة الحقوق حٌث
كان له دور فعال فً تحسٌن تصنٌفات الكلٌة
وحصول برامج الماجستٌر فً إدارة األعمال
( )MBAعلى االعتماد االكادٌمً.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

فً عام  ،6003تم اختٌاره لٌكون عضوا فً
مجلس الشورى حٌث تم تعٌٌنه فً منصب نابب
ربٌس اللجنة المالٌة ومن ثم ربٌس اللجنة المالٌة
وخبلل هذه الفترة قدم الدكتور العنقري خمسة
مقترحات إلصدار قوانٌن جدٌدة وتعدٌل القوانٌن
القابمة ،بما فً ذلك الحوكمة فً القطاع العام
ورسوم التحوٌبلت النقدٌة للعامل األجنبً،
والتقاعد المدنً ،والمحاسبٌن القانونٌٌن والقضاة.
 ترأس معالً الدكتور حسام العنقري ربٌسدٌوان المراقبة العامة وفد الدٌوان فً االجتماع
ال 03للجنة الشإون المالٌة واإلدارٌة للمنظمة
الدولٌة لؤلجززة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة
(االنتوساي) الذي عقد فً واشنطن بالوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة خبلل الفترة من ٌ 66-60ولٌو،
.6006
 سٌستضٌؾ دٌوان المراقبة العامة اللقاء ال05لرإساء االجززة الرقابٌة لدول مجلس التعاون
الخلٌجً فً الرٌاض ما بٌن  ،64-66تشرٌن
األول لعام  ،6006كما ستستضٌؾ أٌضا اللقاء
التاسع لممتلً أجززة الرقابة العلٌا لدول مجلس
التعاون الخلٌجً فً  ،66-60أٌلول لعام .6006
 ترأس الدكتور العنقري فً اللجنة التوجٌزٌةالمعنٌة بتعاون االنتوساي مع مجموعة المانحٌن
إضافة الجتماع اللجنة التوجٌزٌة المعنٌة ببناء
القدرات ما بٌن  6-3تشرٌن أول ،لعام  6006فً
مدٌنة كٌب تاون ،جنوب افرٌقٌا.
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اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ
أخثاس ِٓ ُٔىصٌٕذا
مدقق الحسابات العام فً نٌوزلندا "السٌدة لٌن
بروفوست" كتبت تقرٌر حول "تؤمبلت من عملٌات
تدقٌقنا للحسابات :الحكم الرشٌد والمساءلة" الذي ٌضم
نتابج ودروس من عمل المكتب فً اآلونة األخٌرة هذا
واثار التقرٌر حوارات هامة حول القطاع العام فً
نٌوزٌلندا حٌث ٌحتوي التقرٌر على دروس ٌمكن
للمنظمات حول العالم االستفادة منزا .القى التقرٌر الثالث
اقباال كبٌرا مما استدعى إعادة الطبع.
كما ٌلقً التقرٌر نظرة على برنامج مدقق الحسابات
العام للعمل تحت شعار "الحوكمة والمساءلة" وٌطرح
التقرٌر أحد أهم األسبلة التً تواجه الجزات الخاضعة
للتدقٌق" :ما هو الحكم الرشٌد؟".
كان مطلب إعادة طباعة ونشر التقرٌر فرصة جٌدة
لمكتب المدقق العام فً نٌوزٌلندا تمكنه من تبنً الحوار
حول الحكم الرشٌد وطلب المإسسات الستعراض
اجراءاتزم اإلدارٌة واستخدام التقرٌر كوسٌلة إلٌجاد
الفرص واجراء محادثات حول المسابل الزامة التً
ٌواجزونزا.
تتحدث السٌدة بروفوست فً التقرٌر حول امكانٌة تحسٌن
جودة الحوكمة فً القطاع العام النٌوزٌلندي من خبلل
المطلب األول والذي ٌتمثل تحدٌد األدوار والمسإولٌات
بشكل واضح بٌن الحوكمة واإلدارة على صعٌد المإسسة
والمشروع ،فعندما ٌقوم المدراء بتنفٌذ المزام اإلدارٌة
ٌصبح من الصعب محاسبة اإلدارة .أما المطلب الثانً
ٌتعلق بإدارة المخاطر حٌث ٌتم التركٌز فً الؽالب على
تحدٌد المخاطر دون االهتمام بإدارة تلك المخاطر بشكل
كافً.
كما حدد التقرٌر أمثلة حول الممارسات الجٌدة والسٌبة
بشؤن هذٌن المطلبٌن وألقى الضوء على بعض
االتجاهات الجدٌدة مثل ،معاٌٌر اعداد التقارٌر المالٌة
واعداد التقارٌر المتكاملة والحوكمة المشتركة وحوكمة
الشبكة.
فً نٌوزٌبلندا هناك آمال كبٌرة على القطاع العام قابمة
على أساس المساءلة الجٌدة .على وجه العموم ،ان
المساءلة الجٌدة تنبع من االسترشاد بالمبادئ التً تدعم
الثقة بٌن المواطنٌن والقطاع العام ،وتشمل:
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً








االنفتاح – االلتزام بالشفافٌة.
القٌمة مقابل المال – استخدام الموارد المتاحة
على النحو االمثل بفاعلٌة واقتصادٌة دون هدر
ومراعاة التكالٌؾ والفوابد فضبل عن االسزام
فً تحقٌق النتابج.
المشروعٌّة – العمل ضمن االطار القانونً
والوفاء بااللتزامات القانونٌّة.
العدالة – االلتزام بالقانون العام للعمل على
نحو عادل ومنصؾ.
النزاهة – ادارة الموارد العامة بؤعلى درجات
النزاهة.

تم تحدٌد ثمانٌة عناصر جوهرٌة للحوكمة الرشٌدة من
خبلل رصد وتقٌٌم بعض الممارسات وهً:
.0
.6
.3
.4
.5
.6
.4
.1

تحدٌد هدؾ واضح والتركٌز علٌه.
وضوح األدوار والمسإولٌات للفصل بٌن
الحوكمة واإلدارة.
االدارة عن طرٌق تحدٌد اسلوب بناء.
اشراك األشخاص المناسبٌن.
االستثمار فً عبلقات فاعلة قابمة على الثقة
واالحترام.
وضوح وشفافٌة المساءلة ورقابة أداء المساءلة.
إدارة المخاطر بفاعلٌة.
ضمان توفر معلومات وأنظمة وضوابط جٌدة.

هذا وقد تم حث كامل القطاع العام فً نٌوزٌلندا على
تبنً هذه العناصر ،الذي ٌظزر جلٌا من خبلل رفوؾ
التقارٌر الفارؼة فً ارجاء المكتب لدٌزم!

اضفاء الطابع المهنً من خالل ادراك قٌمة تدقٌق
الحسابات العامة
تلقى مكتب المدقق العام للحسابات فً نٌوزلندا مإخرا
مسودة نتابج البحث من فرٌق البحث األكادٌمً المستقل
حول دراسة أهمٌة تدقٌق الحسابات العامة .حٌث ركز
البحث تحدٌدا على تدقٌق البٌانات المالٌة التً تشتمل
على ( )%90من النفقات السنوٌّة للجزاز الرقابً وتم
التكلٌؾ بإجراء هذه الدراسة نظرا لؤلهمٌة االستراتٌجٌة
لمكتب المدقق العام لفزم وشرح أهمٌة عبلقتزا
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بالمواطنٌن والبرلمان واصحاب المصلحة ضمن بٌبة
القطاع العام سرٌعة التؽٌّر.

 الحماٌة  -قد تطلب الجزات المعنٌة عملٌات
تدقٌق كوسٌلة لزٌادة فرصة استرداد الخسابر
باالشتراك مع مدقق حسابات "هدفا" للمعالجة.

 .0وجزة نظر القطاع الخاص كسبب إلجراء
عملٌة التدقٌق.
 .6مفزوم مور ( 6003للقٌمة العامة).
 .3المعٌار ال 06من المعاٌٌر الدولٌة لؤلجززة
العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة (:)ISSAI/12
"قٌمة ومنافع األجززة العلٌا للرقابة المالٌة
والمحاسبة – إحداث الفارق فً حٌاة المواطنٌن
(كوبنزاؼن )6006،إلٌجاد السبل التً ٌتم من
خبللزا خلق قٌم عبر قطاع التدقٌق العام.

 الرقابة التنظٌمٌّة – قد ٌقوم أصحاب األعمال
بشراء عملٌات تدقٌق حسابات كجزء من نظام
منع الخسابر.
 التؤكٌد  -تدقٌق األداء المالً مزم إلثبات
االقرارات ؼٌر المدققة.
 ادارة المخاطر وحوكمة الشركة  -عملٌة تدقٌق
الحسابات قد تكون هامة لمإسسات عرضه
لمخاطر أعلى.

بمقتضى مفزوم مور ال ٌمكن اٌصال القٌمة العامة دون
وجود منظمة ذات مشروعٌة وقدرة وفابدة عامة
لؤلطراؾ اصحاب المصلحة .ان تطبٌق مفزوم مور على
المعٌار ال 06من المعاٌٌر الدولٌة دون مستوى موارد
مبلبم سٌجعل األجززة العلٌا للرقابة ؼٌر قادرة على:

 المنفعة العامة والخٌار والعوامل الخارجٌة -
ان عملٌة التدقٌق تعود بالمنفعة للعدٌد من
األطراؾ والعناصر الخارجٌة التً تفٌد
المجتمع بؤسره ،واٌجاد دوافع الستخدام عملٌة
التدقٌق فً النظام السٌاسً.

 )0القٌام باألعمال األساسٌة عالٌة الجودة بما ٌكفً
لتقدٌم القٌمة العامة.
 )6دعم اصبلح القطاع العام دون الحفاظ على
مشروعٌة ودعم أصحاب المصلحة.

وتإٌد تقارٌر االجززة الرقابٌة عموما هذه االسباب
(باستثناء الحماٌة والتؤكٌد) .ومع ذلك فإن التوجه ٌمٌل
لعدم بحث العواقب السلبٌة حٌث تشٌر الدراسة الى ان
بعض مقاٌٌس ومإشرات القٌمة قد تكون مضللة.

تم تحلٌل ستة عشر تقرٌرا سنوٌا وخطة سنوٌة
واستراتٌجٌة لؤلجززة الرقابٌة لتقٌٌم األسباب الربٌسٌة
للقطاع الخاص وراء أهمٌة عملٌات تدقٌق الحسابات فً
القطاع العام على صعٌد:

هذا وٌرؼب مكتب المدقق العام للحسابات فً نٌوزلندا
بمعرفة ان كان هناك مشارٌع أخرى ضمن مجتمع
األنتوساي للنظر فً هذه المسؤلة والقٌم اإلضافٌة
المرتبطة فً بحوث التدقٌق العام بزدؾ تبادل النتابج
والمعرفة فً االعداد لمإتمر االنكوساي القادم
6006وفقا لمحور المإتمر الثانً "المزنٌة".

استخدمت الدراسة وسابل التحرّي التالٌة:

 المنشؤة – التدقٌق ٌخفض من كلؾ المإسسة
حٌث ان ذلك بمثابة اعطاء تفوٌض لطرؾ آخر
للرقابة بشكل خاص على الموارد.
 المعلومات – المدراء لدٌزم معلومات أفضل
عن األعمال من المستثمرٌن الخارجٌٌن ،التً
ٌمكن السٌطرة علٌزا من خبلل تؤكٌدات مدقق
الحسابات.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

ٌّؼشفخ اٌّض٠ذ دٛي ٔزبئج ٘زا اٌجذش ٚرجبدي األفىبس
ٚاٌخجشاد ِغ اٌّشبس٠غ اٌّّبصٍخ ّ٠ىٓ اٌزٛاصً ِٓ خالي
.Ann.Webster@oag.govt.nz
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ِىرة اٌشلاتح اٌؼٍُا األفغأٍ َمىَ تإجشاء
اجرّاػاخ هاِح وَى ّلغ ِزوشاخ ذفاهُ

َجشٌ ِىرة اٌرذلُك األػًٍ فٍ أفغأسراْ دوساخ
ذذسَثُح
اٌزذس٠ت ٘ ٛج٘ٛش اعزشار١ج١خ ِىزت اٌزذل١ك
االػٍ ٝف ٟافغبٔغزبْ د١ش اْ اٌم ٜٛاٌؼبٍِخ
اٌّإٍ٘خ ٘ ٟأعبط إٌجبح٘ .زا ٚسوض اٌّذلك اٌؼبَ
ٚفش٠مٗ ػٍ ٝضّبْ رٍم ٟجّ١غ ِٛظفِ ٟىزت
اٌزذل١ك اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌ١زّىٕٛا ِٓ أداء
ٚاججبر ُٙثىفبءح ٚفبػٍ١خ.

ف ٟآراس  ،6112لبِذ اٌم١بدح اٌؼٍ١ب ف ٟأفغبٔغزبْ
ثشئبعخ اٌّذلك اٌؼبَ اٌذوزٛس ِذّذ شش٠ف شش٠فٟ
ثزٛل١غ ارفبل١خ رؼبِ ْٚشزشن ِغ اٌّذلك اٌؼبَ فٟ
رب٠الٔذٚ .وجضء ِٓ ٘زا االرفبق عزؼًّ األجٙضح
اٌشلبث١خ اٌؼٍ١ب ف ٟوً ِٓ أفغبٔغزبْ ٚرب٠الٔذ ػٍٝ
رجبدي اٌزذس٠ت ٚاٌّؼشفخ ٚخجشاد اٌزّٕ١خ اٌّ١ٕٙخ.

د١ش رُ اجشاء اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزبٌ١خ خالي
األشٙش اٌمٍٍ١خ اٌّبض١خ:

اٌرذلُك تاسرخذاَ ذىٕىٌىجُا اٌّؼٍىِاخ
رٛجٙذ اٌذىِٛخ األفغبٔ١خ ٔذ ٛاعزخذاَ رمٕ١خ
رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد فِ ٟؼظُ اٌؼٍّ١بد
ٚاٌّؼبِالد اٌّبٌ١خ ِٕ ِٓٚطٍك ادسان اإلداسح اٌؼٍ١ب
ٌضشٚسح اٌزأوذ ِٓ جب٘ض٠خ ِذلمِ ٟىزت اٌزذل١ك
األػٍ ٝف ٟأفغبٔغزبْ ٌزذل١ك ِخزٍف أٔظّخ
رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد ِضًٔ ،ظبَ اٌّؼٍِٛبد
اإلداس٠خ األفغبٔ ،)AFMIS( ٟف ٟرّٛص  6112رُ
رٕف١ز رذس٠ت ٠زّذٛس دٛي رذل١ك رىٌٕٛٛج١ب
اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخذاَ رمٕ١بد اٌزذل١ك ثّغبػذح
اٌذبعٛة ( )CAATsف ٟػٍّ١خ اٌزذل١ك.

دوسج ذذسَثُح إلػذاد ذمشَش اٌّحاسثح واٌُّضأُح
واٌّاٌُح
رُ اٌزؼبلذ ِغ اٌٛوبٌخ األٌّبٔ١خ ٌٍزؼب ْٚاٌذٌٟٚ
( )GIZإلجشاء دٚسح رذس٠ج١خ ٌّذح شٙش ثغ١خ سفغ
جب٘ض٠خ ِذلم ٟاٌجٙبص ٚرض٠ذُ٘ ثبٌّٙبساد اٌالصِخ
ألداء ٚاججبر ُٙثىفبءح ٚفبػٍ١خ.

أٌم ٝاٌّذلك اٌؼبَ ف ٟافغبٔغزبْ اٌذوزٛس ِذّذ
شش٠ف شش٠ف ٟخطبثب ً ٘بِب ً دٛي "رذذ٠ذ إٌّب٘ج
اٌؼٍّ١خ ٌّٛاجٙخ اٌفغبد اإلداس "ٞف ٟاٌّإرّش اٌزٞ
ػمذ ِٓ  9 -2دض٠شاْ ،6112 ،ثفٕذق
أزشؤٛزٕٕ١زبي ف ٟوبثٛي ،أفغبٔغزبْٚ .سوض ٘زا
اٌّإرّش سف١غ اٌّغز ٜٛدٛي االعزشار١ج١بد
اٌالصِخ ٌّىبفذخ اٌفغبد داخً اٌذىِٛخ األفغبٔ١خ.
وّب أشبس اٌذوزٛس شش٠ف ػٍ ٝضشٚسح ػًّ
ِخزٍف ٚوبالد ِىبفذخ اٌفغبد ٌٍؼًّ ِؼب ً ثشىً
ٚص١ك ٌزذم١ك اٌزمذَ اٌّشج ٛفِ ٟىبفذخ اٌفغبد ٚأوذ
ػٍ ٝاٌذبجخ اٌٍّذخ إلٔشبء "ٌجٕخ اٌذغبثبد اٌؼبِخ"
ف ٟاٌجشٌّبْ األفغبٔ.ٟ
اٌزمٔ ٝبئت اٌّذلك اٌؼبَ اٌغ١ذ ِٙذ ٞدغٟٕ١
ٚاٌّغزشبس اٌذٌٍّ ٌٟٚذلك اٌؼبَ اٌغ١ذ ػجذهللا أِ١شٞ
ِغ اٌجٕشاي غٛسد ْٚد٠ف١ظ ،لبئذ اٌم١بدح االٔزمبٌ١خ
األِٕ١خ اٌّشزشوخ ف ٟأفغبٔغزبْ ()CSTC-A
ٚفش٠ك ل١بدرٗ ف 62 ٟأ٠بس 6112،فِ ٟمش اٌم١بدح.
ٚسوض االجزّبع ثشىً أعبع ٟػٍ ٝاٌغجً اٌزٟ
رذػُ رؼبِ ْٚىزت اٌزذل١ك األػٍ ٝف ٟأفغبٔغزبْ ِغ
اٌم١بدح االٔزمبٌ١خ األِٕ١خ اٌّشزشوخ ف ٟأفغبٔغزبْ
(ٚ .)CSTC-Aرؼٙذ اٌجٕشاي د٠ف١ظ ٚفش٠مٗ
ثّٛاصٍخ دػُ ِىزت اٌزذل١ك األفغبِٔٛٚ ٟاصٍخ
رؼض٠ض اٌشٚاثظ ثششوبء آخشٌ ٓ٠ذػُ ثٕبء اٌمذساد.
ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد دٛي ِىزت اٌزذل١ك اٌؼبٌ ٟفٟ
أفغبٔغزبْ٠ ،شج ٝاٌزٛاصً ِٓ خالي:
 afghancao@gmail.comأ.noor.sao@gmail.com ٚ

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ
أخبار من بٌالروسٌا (روسٌا البٌضاء)

استضافت العاصمة مٌنسك فً جمزورٌة روسٌا
البٌضاء بتارٌخ  1 -4حزٌران 6006 ،المجلس
السادس عشر لرإساء أجززة الرقابة العلٌا من
اتحاد الدول المستقلة.
استقبل ربٌس جمزورٌة روسٌا البٌضاء السٌد
ألكسندر لوكاشٌنكو وربٌس اللجنة التنفٌذٌة واألمٌن
التنفٌذي لرابطة الدول المستقلة السٌد سٌرؼً
لٌبدٌؾ الجلسة السادسة عشر التً ض ّمت حضور
من أذربٌجان وأرمٌنٌا وروسٌا البٌضاء
وكازاخستان وقٌرؼٌزستان ومولدافٌا واالتحاد
الروسً وطاجكستان .إضافة لمشاركة وفد من
الجزاز االعلى للرقابة فً الجمزورٌة السلوفاكٌة
كضٌؾ لزذا الحدث.
قام ربٌس الجزاز الرقابً فً جمزورٌة روسٌا
البٌضاء لٌونٌد انفٌموؾ بافتتاح المإتمر الذي ركز
على القضاٌا المتعلقة بدور أجززة الرقابة العلٌا فً
تحقٌق األمن االقتصادي حٌث تبادل رإساء الوفود
االنجازات المتحققة فً مجال الرقابة المالٌة ال
سٌما وفق رإٌة تشرٌعٌة وطنٌة.
أجمع المشاركون على أهمٌة تعزٌز الشفافٌة
والمساءلة وضمان استخدام ممتلكات وأموال
الدولة بصورة مشروعة وعلى نحو فعال وأداء
متخصص وأنشطة تحلٌلٌّة (لعملٌة التدقٌق)،
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

وحماٌة المصالح الوطنٌة من خبلل تحدٌد المخاطر
التً تزدد األمن االقتصادي واالجتماعً واالسزام
فً تعزٌز التفاعل الزام للجزاز الرقابً.
التقى السٌد لوكاشٌنكو برإساء الوفود خبلل هذا
االجتماع وأعرب عن ثقته بؤن األجززة الرقابٌة
ٌمكنزا أن تإدي دورا ربٌسٌا فً تطوٌر اتحاد
الدول المستقلة وفً تنسٌق العبلقات بٌن مختلؾ
البلدان .كما أكد على أنه "بالرقابة الحازمة على
التدفقات المالٌة والرصد الدقٌق للوابح القانونٌة
فقط ٌمكننا ضمان التنمٌة اإلنتاجٌة".
واختتم المإتمر بتوقٌع الوثابق النزابٌة ،بما فً
ذلك:
• قرار الجلسة السادسة عشرة للمجلس.
• خطة عمل المجلس للفترة ما بٌن الجلستٌن
السادسة عشر والسابعة عشر.
• القرار الذي ٌحدد االلتزام بتعزٌز التفاهم والثقة
والصداقة والتعاون.
سٌتم عقد الدورة السابعة عشرة للمجلس فً مدٌنة
باكو /جمزورٌة أذربٌجان فً أٌلول لعام .6004
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اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ
أخبار من فرنسا

الشاس اػالْ اٌشتاط
رحب المجلس األعلى للحسابات فً المملكة المؽربٌة
بؤعضاء جمعٌة األجززة العلٌا للرقابة المشتركة فً
استعمال اللؽة الفرنسٌة (األٌسكوؾ) خبلل الفترة من
 6006 ،6/3 – 5/30بالرباط ،المؽرب .حٌث تجمع اكثر
من  90شخصا (ٌمثلون  66جزاز رقابً) بزدؾ توعٌة
المشاركٌن حول استقبللٌة الجزاز الرقابً وبناء القدرات
والتواصل.
كان هذا الحدث جزد مشترك بٌن محكمة الحسابات
الفرنسٌة والمجلس األعلى للحسابات المؽربً والمنظمة
الدولٌة للفرنكوفونٌة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً /فرنسا
فً داكار الذٌن ٌقومون بدعم الجلسات التدرٌبٌة التً تتعلق
ببناء القدرات والمٌزانٌة واالنضباط المالً .أفتتح الحدث
كبار الرإساء (السٌد إدرٌس جطو) من المؽرب
و(دٌوماندي كانفالً) من ساحل العاج و(دٌدٌٌه مٌجو) من
أجززة الرقابة العلٌا الفرنسٌة.
أشار السٌد جطو الى اإلقبال المتزاٌد واشتراك أعضاء
األٌسكوؾ الذي اعتبره السٌد مٌجو أنه "إشارة على حٌوٌة
الجمعٌة واإلرادة الجماعٌة لحماٌة وتعزٌز القٌم المشتركة
من قبل أعضاء االٌسكوؾ فً اتخاذ إجراءات مشتركة
أكثر تواترا ووضوحا وفاعلٌة".
كما نبه السٌد دٌوماندي الحضور لضرورة اقامة جزاز
رقابً مستقل وفعال ذو مزام قضابٌة وفقا لؤلنظمة المالٌة
العامة للمجموعة االقتصادٌة والنقدٌة لوسط أفرٌقٌا
) (CEMACواالتحاد االقتصادي والنقدي لؽرب أفرٌقٌا
) (UEMOAحٌث أن هذه الجزات الرقابٌة تكفل حسن
استخدام الموارد العامة وبالتالً المساهمة فً الحوكمة
الرشٌدة وشفافٌة اجراءات المٌزانٌة .خارج نطاق الرقابة
على الحسابات العامة تزدؾ توجزات المجموعة لتزوٌد
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

األجززة الرقابٌة بدور قضابً ومزارات جدٌدة ،مثل تقٌٌم
أداء السٌاسة العامة .فً هذا االطار ،أتاح المإتمر إمكانٌة
تقٌٌم الحالة الراهنة لؤلجززة الرقابٌة فً وسط وؼرب
افرٌقٌا.
مع اختتام ورش العمل وتبادل المنفعة المشترك والتواصل
بٌن األجززة الرقابٌة ان اصدار االعبلن المشترك "اعبلن
الرباط" وضع باالستناد لخارطتً طرٌق اقلٌمٌتٌن والتً
أقرها جمٌع الحضور من أعضاء األٌسكوؾ .كما وٌعد
االعبلن اآلن بمثابة دعوة سٌاسٌة لتعزٌز مصالح الجزاز
الرقابً ضمن نطاق المإسسات الدولٌة.
تتعزد اللجان االقتصادٌة اإلقلٌمٌة ومجموعات األجززة
الرقابٌة اإلقلٌمٌة واألجززة الرقابٌة من الدول األعضاء
على كبل النطاقٌن بدعم تنفٌذ التوجٌزات لضمان حرٌة
واستقبلل األجززة الرقابٌة ووضع استراتٌجٌات متعلقة
بإدارة الموارد البشرٌة (لجذب المواهب والقدرات البلزمة)
وتحسٌن وضوح االصدارات لٌسزل فزمزا وبالتالً تعزٌز
االعتراؾ بدور األجززة الرقابٌة العلٌا وتؤثٌر أعمالزا على
حٌاة المواطنٌن.

 0حضر اإلجتماع أجززة الرقابة العلٌا فً كل من :جمزورٌة
بٌنن وبوركٌنا فاسو وبوروندي والكامٌرون وجمزورٌة الرأس
األخضر والمجموعة االقتصادٌة والنقدٌة لوسط أفرٌقٌا
) (CEMACوالكونؽو وساحل العاج وفرنسا والؽابون وهاٌٌتً
ومالً والمؽرب ومورٌتانٌا والنٌجر وجمزورٌة أفرٌقٌا الوسطى
والسنؽال وتشاد وتوؼو واالتحاد االقتصادي والنقدي لؽرب
أفرٌقٌا ) (UEMOAوتونس وجزر القمر.
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اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ
أخبار من ألبانٌا

المؤتمر العلمً الرابع "لتحلٌل
المخاطر"

على المشكلة اإلقلٌمٌة المتعلقة بعدم
وجود تحلٌل كافً للمخاطر فً صنع
القرارات الزامة فً المإسسات العامة.

ذؼرثش اٌرىصُاخ اٌفؼاٌح
اٌصادسج ػٓ اٌجهاص األػًٍ
ٌٍشلاتح سثّالح فٍ اإلداسج
اٌّاٌُح اٌؼاِح

كانت الرسالة الربٌسٌة للمإتمر هً ان
بلدان المنطقة تواجه مخاطر مماثلة وأن
هذه المخاطر ٌنبؽً معالجتزا بطرٌقة
مزنٌة ومستوى عالً من النزاهة ،كما
ٌتوجب على المإسسات العامة ان
تتعاون مع بعضزا البعض للحصول
على أكبر قدر من المساهمات إلدراك
وتخفٌؾ المخاطر .أوصى الدكتور
سولتس بإقامة فرق عمل للتصدي لزذه
الظاهرة التً مازالت تضعؾ الموارد
المالٌة العامة .وأضاؾ "أنه ٌنبؽً علٌنا
جمٌعا ان نلعب دورا فً مكافحة
الفساد"" ،على الرؼم من انتشارها أكثر
فً االتحاد األوروبً فً مجاالت :مثل
البناء والطاقة والنقل والدفاع والصحة
العامة فً العامٌن الماضٌٌن" .

بقلم السٌد فاتوس تشوتشولً /الجزاز
األعلى للرقابة فً جمزورٌة ألبانٌا
نظم الجزاز األعلى للرقابة فً
جمزورٌة ألبانٌا ( )ALSAIالمإتمر
العلمً السنوي الرابع فً تٌرانا ،ألبانٌا
من  66-60حزٌران .6006 ،كان
المإتمر بعنوان "تحلٌل المخاطر"
حظً المإتمر بكثٌر من االهتمام من
البرلمان األوروبً ( )EPممثبل بعضو
البرلمان األوروبً الدكتور إٌؽور
سولتس نابب ربٌس لجنة مراقبة
مٌزانٌة االتحاد األوروبً.
ترأس المإتمر الدكتور إٌؽور سولتس
الى جانب الدكتور ووجاٌك كوتٌبل نابب
ربٌس مكتب التدقٌق األعلى فً بولندا
باإلضافة لحضور  050ممثبل من
أجززة الرقابة العلٌا وأكادٌمٌٌن محلٌٌن
وأساتذة وخبراء بمختلؾ مجاالت
اإلدارة المالٌة العامة والتدقٌق .ان
مإتمر تحلٌل المخاطر الذي صمم تحت
شعار االنتوساي القابل "ان تبادل
الخبرات ٌفٌد الجمٌع" وسلط الضوء

ووفقا لما أضاؾ الدكتور سولتس أن
تدرٌب موظفً اإلدارة العامة الذٌن
ٌقومون بإدارة األموال العامة أمر فً
ؼاٌة األهمٌة وفً هذا السٌاق ،فإن
الجزاز الرقابً ٌلعب دورا هاما فً
تعزٌز ثقة المواطنٌن بمإسسات الدولة.
واختتم حدٌثه داعٌا السلطات فً الببلد
الى تحصٌن االستقبلل المإسسً
لضمان تحصٌل الضرابب واستخدام
األموال العامة على نحو أكثر كفاءة
ومبلبمة.
بٌّن ربٌس الجزاز األعلى للرقابة فً
جمزورٌة ألبانٌا ( )ALSAIالدكتور
بوٌار لسكاي أن الفساد المنظم ٌشكل
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

خطرا كبٌرا فً ألبانٌا وقدم خارطة
للمناطق األكثر عرضة للمخاطر والتً
تشكل تزدٌدا للببلد بسبب ارتفاع الدٌن
العام وعدم استؽبلل الموارد الطبٌعٌة
بشكل صحٌح ونقص توفر قواعد
واضحة بشؤن ااالمتٌازات والشراكة
بٌن القطاعٌن العام والخاص .وأكد
دكتور لسكاي على المخاوؾ التً
أثارها صندوق النقد الدولً والبنك
الدولً والوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة
الدولٌة.
اتفق وزٌر المالٌة األلبانً السٌد أربٌن
اهمٌتاج مع الدكتور لسكاي حول
خارطة المخاطر وأشار إلى أنه ٌتوجب
اعداد تفسٌر اضافة لتوصٌات الجزاز
الرقابً بوصفزا سوابق ومعاٌٌر خاصة
باإلدارة العامة.
قدم ربٌس مجلس الجزاز األعلى
للرقابة فً جمزورٌة الجبل األسود
"مونتٌنٌؽرو" الدكتور مٌبلن دبوفٌج
تحلٌبل مفصبل حول تحدٌد المخاطر
واألهمٌّة النسبٌّة وأخذ العٌنات فً
مرحلة التخطٌط لعملٌة التدقٌق ،كما قدّم
ممثلو األجززة الرقابٌة فً كرواتٌا
وتركٌا خبلل المإتمر تجارب بلدانزم
فً مجال تحلٌل المخاطر.
فً اختتام المإتمر وافق الجزاز األعلى
للرقابة فً ألبانٌا على تطوٌر مراجعة
بشؤن تحلٌل المخاطر فضبل عن
خارطة المخاطر لؤلعوام -6004
.6001
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رذل١ك أداء ِزش ٚاألٔفبق اٌشئ١غ ٟثبٌؼبصّخ
ِحىّح ذذلُك اٌحساتاخ اٌشوِأُّح ذجشٌ ػٍُّح
ذذلُك ٌٕظاَ ٔمً ِرشو األٔفاق فٍ اٌؼاصّح
بدأت المحكمة الرومانٌة لتدقٌق الحسابات مراجعة األداء فً
نظام النقل مترو اإلنفاق ،والسٌما فٌما ٌتعلق باالمتثال للسالمة
المرورٌة .مترو اإلنفاق هو الوسٌلة الرئٌسٌة والمفضلة لنقل
الموظفٌن بسبب الراحة والسرعة فً السفر .على الرغم من
أن شبكة مترو اإلنفاق تغطً  ٪3فقط من طول شبكة النقل
العام فً بوخارست أي ما ٌوفر النقل لحوالً  ٪61من ركاب
النقل العام ،تستأثر بمعدل  211ألف نسمة ٌومٌا وبمعدل
شهري للمسافرٌن أكثر من  05ملٌون مسافر.

ِحىّح اٌحساتاخ اٌشوِأُح





من منظور بناء المستقبل "بوخارست العاصمة
الكبرى" فً ؼٌاب التنمٌة المستدامة للعاصمة
وضواحٌزا ال ٌمكن تناول هذا التصور او
التخطٌط له أو تحقٌقه.

تطوٌر نظام النقل "مترو األنفاق" من حٌث النشوء
والتسلسل الزمنً
حالٌا ٌوجد مإسستٌن ربٌسٌتٌن لتوفٌر وسابط النقل العام
لبوخارست:

الحاجة إلى تحسٌن وتحدٌث وتوسٌع شبكة المترو الحالٌة
ملحة وناجمة عن عدد من العوامل بما فً ذلك:


ب) الحد من عدد الحوادث ومدة ووقت السفر
والتلوث واستزبلك الطاقة وتدهور الطرق وما
ٌرتبط بزا من خدمات نقل وصٌانة.

دٌنامٌكا النمو السكانً المقدرة فً بوخارست (فً
عام  6060سٌكون هناك  6.36ملٌون نسمة،
وبحلول عام  6030تصبح حوالً  6.55ملٌون
نسمة).
اآلثار والمنافع التً تعود على النقل العام
والظروؾ المعٌشٌة فً العاصمة تتمثل بـ:
أ) تجنب اكتظاظ حركة المرور الب ّري.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً





شركة "مٌترورٌكس بوخارست" التجارٌة لنقل
مترو األنفاق التً تعمل تحت سلطة وزارة النقل
كما لدٌزا واجبات وصبلحٌات ومسإولٌات
مرتبطة بإدارة وتشؽٌل شبكة نقل مترو األنفاق.
شركة النقل المستقلة فً بوخارست (:)RATB
شركة عامة مدارة ذاتٌا تابعة للمجلس العام "بلدٌة
بوخارست" ولدٌزا واجبات وصبلحٌات
ومسإولٌات فً إدارة وتشؽٌل النقل البري
(التزام ،حافبلت ،عربات).
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قبل عام  0940وتلبٌة للطلب على وسابل النقل العام فً
بوخارست ،تم توفٌر مسارات للطرق الربٌسٌة وفقا
للزندسة المعمارٌة فً المدٌنة (واجزت عملٌة التنظٌم
مصاعب كبٌرة كونزا تتمٌز عموما بشوارع ضٌقة نسبٌا
ومناطق تجمع عمرانً) كما ان الحلول المستخدمة فً
وسابل النقل ؼٌر كافٌة ولم توفر الظروؾ المبلبمة لراحة
الركاب .ففً السبعٌنات ،تم ادخال نمط جدٌد من النقل
باستخدام السكك الحدٌدٌة الكزربابٌة تحت األرض للتخفٌؾ
من حدة ازدحام النقل البري وتوفٌر قدرا كبٌرا من الوقت
للمستخدمٌن جراء سرعة تجارٌة أعلى إضافة للحد من
التلوث وتعزٌز الراحة والسبلمة .مع اقتراب عقد
الثمانٌنات تم بناء شبكة نقل تحت األرض فً بوخارست
وجاهزة للعمل.

الشكل ( :)0خرٌطة المترو فً بوخارست

انظر الى خرٌطة شبكة المٌترو لمدٌنة بوخارست (الشكل
 )0لفزم احداثٌات األبعاد لنشاط "مٌترورٌكس" ،والرسم
البٌانً ٌسلط الضوء على عدد الركاب (المسافرٌن) خبلل
السنوت ( 6004 -6000الرسم البٌانً .)0

نهج التدقٌق
كان الزدؾ العام لمزمة تدقٌق الحسابات تقٌٌم برامج النقل
الحكومً وأداء النشاط فٌما ٌتعلق بالتنفٌذ وكفاءة وفاعلٌة
التشؽٌل .كما كشفت عملٌة التدقٌق حالة تقٌٌم مإشرات
األداء وفقا للشروط المنصوص علٌزا فً "االستراتٌجٌة
الشاملة لتطوٌر وتحدٌث خطوط نقل المترو فً بوخارست
."6030 -6001
ركزت مزمة تدقٌق الحسابات على تحدٌد المخاطر الى
جانب إدارة نقاط الضعؾ /التع ّرض (مع امكانٌة ظزور
اخفاقات وأوجه قصور فً اجراءات عملٌة التدقٌق السابقة
التً نفذتزا محكمة الحسابات).
تتمثل األهداؾ المقترحة بشكل خاص حول:
 .0تحدٌد مواطن الضعؾ والمخاطر واالخفاقات
والنواقص والنتابج المرتبطة بزا المتعلقة بشركة
مترورٌكس.
 .6تقٌٌم النتابج /اآلثار المترتبة والمسإولٌات
المتصلة باإلجراءات (وؼٌرها) من مإسسات الدولة مع
واجبات وصبلحٌات ومسإولٌات فً هذا المجال.
 .3تحدٌد المجاالت والقضاٌا المحتملة للتحسٌن
وتقدٌم توصٌات لرفع أداء المجاالت المشار إلٌزا فً
الزدفٌن السابقٌن.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

اجرٌت مراجعة مٌترورٌكس من حٌث رضا الركاب وتنطوي
على:
أ) الخدمات المقدمة (رفع الجودة وتنوعزا).
ب) مستوى أمن وسبلمة الركاب (التوسع فً جذب مزٌد
من السٌاح الستخدام األنفاق).

نتائج واستنتاجات عملٌة التدقٌق
كشفت عملٌة التدقٌق عن نتٌجتٌن أساسٌتٌن:
 .0سجل مترو األنفاق فً مدٌنة بوخارست اتجاها
تصاعدٌا من حٌث جودة العمل وثقة عامة المسافرٌن
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بالرؼم من الصعوبات التً تعترضه ( )0صٌانة
البنٌة التحتٌة والتحدٌث والتوسٌع (من الناحٌة
التقنٌة والتكنولوجٌة) ( )6عدم كفاٌة الموارد
المالٌة والبشرٌة (كادر الموظفٌن) التً اقرتزا
الحكومة.
 .6المنحة التً تقدمزا الدولة لؤلنشطة التشؽٌلٌة ؼٌر
كافٌة ،إضافة لضعؾ مخصصات المشارٌع
االستثمارٌة.
وهناك اٌضا عدد من النتابج المرتبطة بؤنشطة المنشؤة،
مثل:
)0
)6
)3
)4
)5
)6
)4

استراتٌجٌة تطوٌر نقل األنفاق فً بوخارست.
تموٌل النشاط.
تجاوب المواطنٌن مع زٌادة تعرفة السفر.
بطء التقدم المحرز فً توسٌع شبكة المترو.
تشؽٌل وإدارة المبانً.
رضا المسافرٌن عن الخدمات المقدمة.
المسابل المتعلقة بحاالت الطوارئ.

توصٌات عملٌة التدقٌق
وتشمل التوصٌات عدة خطوات وتدابٌر مثل اتخاذ
خطوات إلدراج االستراتٌجٌة الخاصة بمٌترورٌكس كجزء
من برنامج وطنً أو استراتٌجٌة أو خطة ربٌسٌة للنقل
وافقت علٌزا الحكومة أو البرلمان من شؤنه أن ٌوفر "القوة
القانونٌة" البلزمة لضمان التموٌل وامكانٌة التنبإ به،
وتحدٌد الحلول لتحقٌق األهداؾ المقترحة وتحلٌل واعتماد
إدارة مناسبة من قبل صانعً القرار وموظفً مٌترورٌكس
وأداء المقارنة (القٌاس) والتحلٌل الرباعً "تحلٌل نقاط
القوة والضعؾ" ( )SWOTلتحدٌد ما إذا كانت األنشطة
تجري وفقا ألفضل الممارسات المتعارؾ علٌزا واإلببلغ
عنزا وتحسٌن اإلطار التشرٌعً.

اآلثار المترتبة على عملٌة التدقٌق
إن مزمة عملٌة التدقٌق تتمثل فً "تدقٌق أداء وسابل نقل
مترو األنفاق لؤلفراد فً بوخارست" ،والتً تعكس أثر
كبٌر على العامة حٌث أن توفٌر معلومات موضوعٌة
وموثوقة حول هذه المسابل من شؤنه االسزام فً زٌادة
الشفافٌة والمساءلة لكافة الجزات المعنٌّة.
البرلمان والحكومة مؤسسات ذات اطالع ،السلطة
التشرٌعٌة تحتاج إلى معلومات موثوقة ومستقلة حول
اإلجراءات الحكومٌة واآلثار المترتبة على قراراتزا
وقوانٌنزا .قدمت عملٌة تقٌٌم األداء المستقلة ألداء خدمة
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

النقل العام (مترو األنفاق) فً بوخارست دلٌبل قاطعا لنقاط
مفصلٌّة بحاجة إلصبلح وتحدٌد مواطن التحسٌن تساعد فً
االصبلح وفً فعالٌة االدارة العامة كما أنزا تخفض من
االنفاق الحكومً وهذا كلّه ٌعتبر ذا قٌمة أكبر فً حال
وجود رقابة منفردة .تقدٌم المعلومات الصحٌحة والسلٌمة
ستسزل من تنفٌذ التوصٌات المتعلقة باإلطار التشرٌعً من
أصل دعم األعمال المتعلقة بمترو األنفاق وستساعد فً
الوصول لشبكة نقل مثلى وحدٌثة وواسعة.
رفع األداء اإلداري لمٌترورٌكس ،تتٌح مزمة التدقٌق
بٌانات حول مدى تحقٌق البرامج واألنشطة الممولة من
الحكومة .من خبلل توصٌاتزا شملت عملٌة تدقٌق
الحسابات مجموعة كبٌرة من القضاٌا وقدمت حلوال عامة
فٌما ٌتعلّق بما ٌلً :وضع اطار عمل رسمً وفعّال
(تنظٌمً) وإجراء مقاٌٌس وتقٌٌمات والقٌام بعملٌات تدقٌق
داخلً تتسم بالنزاهة والممارسات واألنظمة .باإلشارة
ألفضل الممارسات والتوصٌات المتعلقة بعملٌة التدقٌق
كإبراز دور منزجً واضح.
الصالح العام ووسائل االتصال ،كون عامة الشعب من
دافعً الضرابب أٌضا فزذا ٌجعلزم المعنٌٌن الربٌسٌٌن فً
معرفة كٌؾ ٌتم انفاق المال العام .ان القضاٌا االجتماعٌة
والسٌاسٌة واالقتصادٌة ذات الصلة أٌضا لزا تؤثٌر على
التنمٌة المستدامة ألحوال النقل العام وحٌاة سكان العاصمة
الرومانٌة.
فً هذا اإلطار ،التواصل الجٌد مع وسابل اإلعبلم ٌساعد
على سد الفجوة مع المواطنٌن والجزات المعنٌة األخرى
وٌساعد على بناء صورة دقٌقة بشؤن الخدمات العامة .كما
تش ّكل آراء وسابل اإلعبلم تؤثٌر كبٌر على مختلؾ القضاٌا
المدرجة فً تقرٌر تدقٌق الحسابات.
رصد تنفٌذ التوصٌات ،كذلك التحسٌنات المقترح إدخالزا
على اإلطار التشرٌعً المتعلق بعمل نقل األنفاق (المترو)
والتً قدمتزا محكمة الحسابات كنتٌجة لعملٌة التدقٌق سوؾ
تساعد كثٌرا فً تحسٌن وتحدٌث وتوسٌع شبكة المترو،
وبالتالً وسابل نقل أفضل مستوى معٌشً فً نمو مستمر
لسكان العاصمة الرومانٌة.
لقراءة كامل التقرٌر ومزٌد من المعلومات ،تواصل مع
محكمة الحسابات الرومانٌة من خبلل:
 international.romania@rcc.roأو عبر اإلنترنت على
.www.curteadeconturi.ro
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قصص بارزة

ٌجاْ اٌرذلُك اٌّرؼٍمح تذافؼٍ اٌضشائة
أجرى جزاز الرقابة المالٌة واإلدارٌة للدولة فً جمزورٌة
صربٌا مراجعة أداء "لدوافع تشكٌل اللجان ومجموعات
العمل الدابمة والمإقتة فً القطاع العام" لتناول قضٌة
أموال دافعً الضرابب (مبات مبلٌٌن الدنانٌر) ٌنفق على
مدفوعات اللجنة مع عدم وجود معاٌٌر واضحة ومراقبة
لعمل هذه اللجان التً تم تشكٌلزا.
أجرٌت عملٌة التدقٌق فً الفترة من تموز عام  6005الى
أٌار  ،6006ونشرت فً تموز  6006وتزدؾ الى:




تحدٌد مبررات تشكٌل اللجان ومجموعات العمل.
اثبات ما إذا قامت هذه الجزات بتنفٌذ مزام
وتحقٌق أهداؾ معٌنة بكفاءة.
تقدٌم توصٌات لتحسٌن الوضع الراهن فً هذا
المجال.

ٌتم تشكٌل عدد كبٌر من اللجان ومجموعات العمل فً
القطاع العام بجمزورٌة صربٌا وتخصص مبالػ كبٌرة لزذا
سنوٌا .ان تشكٌل واختٌار وصرؾ مكافآت ألعضاء
اللجنة (ومجموعات العمل الدابمة والمإقتة األخرى) ؼالبا
ما ٌتم بعدم وجود معاٌٌر محددة وقابلة للقٌاس مما ٌثٌر
احتمال اساءة استخدام المال بسبب اتساع نطاق
الصبلحٌات الممنوحة.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

قام الجزاز الرقابً للدولة بإرسال ( )090استبٌانا
للمستفٌدٌن من األموال العامة للحصول على بٌانات أساسٌة
حول اللجان .على أساس المعاٌٌر الكمٌة والنوعٌة ،تم
اختٌار  04جزة من الكٌانات الخاضعة للتدقٌق والتً شملت
األمانة العامة لحكومة جمزورٌة صربٌا ووزارات (التعلٌم،
العلوم والتطوٌر التقنً ،والعدل ،والمالٌة) ومدن
(بانتشٌٌفو ،تشاتشاك ،شاباتس) وبلدٌات (روما ،باكا
باالنكا ،مٌروشٌنا ،بٌتشٌتسً ،زٌتورادجا ،كوفٌن ،باتشكا
بتروفاتس).
أظزر تحلٌل البٌانات المقدمة من ( )04الجزات الخاضعة
للتدقٌق التً تم اختٌارها ،هناك ( )411لجنة عام 6004
تتكون من ( )3336عضو حوالى  ٪64من هذه اللجان
( )411لجنة تلقت مكافآت و( )364لجنة من تلك اللجان
تلقت التموٌل عقدت ( )6 656جلسة .حوالى ()6600
عضو ٌتلقون مكافآت تصل الى  364.1ملٌون دٌنار
(ٌ 3005905ورو).
قدم ربٌس الجزاز الرقابً السٌد رادوسبلؾ سرٌتٌنوفٌك
والمراجع العام نتابج إضافٌة فً مإتمر صحفً خصص
لعرض تقرٌر تدقٌق الحسابات " .خلصنا من خبلل عملٌة
التدقٌق إلى أن الجزات الخاضعة للرقابة ال تحتفظ بسجبلت
(مفردة أو شاملة) حول اللجان .لم ٌحدد المسإولٌن مواعٌد
نزابٌة إلنجاز العمل و /أو طرق إعداد تقرٌر اللجنة،
اضافة لحاالت لم تحدد فٌزا األهداؾ أو المزام مما ٌإثر
بشكل كبٌر على كفاءة العمل.
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سلط السٌد سرٌتٌنوفٌك الضوء على أن "بعض الجزات
الخاضعة للرقابة لٌس لدبزا أسس ومعاٌٌر واضحة ومحددة
لتشكٌل اللجنة (وأحٌانا ال ٌوجد على اإلطبلق) ال من حٌث
عدد األعضاء البلزم وال من حٌث العموالت التً ستدفع
لزم كمكافآت .مما ٌقود الى الوقوع فً خطر المؽاالة فً
اإلنفاق والصرؾ الؽٌر مبرر .فً العدٌد من الحاالت
تتداخل أعمال اللجان باألنشطة المعتادة وعدم استعراض
أصحاب القرار لمسوغ وجود اللجنة ومدى مبلبمتزا مما
ٌإدي الى تشكٌل عدد كبٌر من اللجان وتخصٌص مبالػ
كبٌرة" .

توصٌات جهاز الرقابة المالٌة واإلدارٌة للدولة
أصدر الجزاز الرقابً توصٌات لحكومة جمزورٌة صربٌا:




عدد كبٌر من اللجان المختلفة فً القطاع العام بجمهورٌة
صربٌا

تحدٌد وإعادة النظر فً حجم جزات العمل الدابمة
وعدد األعضاء وحقوق دفع المكافآت فً القطاع
العام ،وتحدٌد هذه معاٌٌر من خبلل سن تشرٌعات
بزذا الخصوص.
تحدٌد معاٌٌر لضبط مبالػ المكافآت من قبل
ربٌس وأعضاء اللجنة وؼٌرها من جزات العمل
المإقتة فً القطاع العام.

كما أصدر الجزاز الرقابً توصٌات تتعلق بالجزات
الخاضعة للرقابة:
أكدت السٌدة سفٌتبلنا أنوكٌك توما المدقق األعلى لحسابات
الدولة فً "قطاع تدقٌق األداء" تصرٌحات السٌد
سرٌتٌنوفٌك حول الطبٌعة المتداخلة ألنشطة تندرج ضمن
االختصاصات المركزٌة للجزات الخاضعة للتدقٌق .كما
قامت بتقدٌم أمثلة بشؤن هذه الظاهرة بما فً ذلك تشكٌل
لجنة جرد للقٌام بجرد المخزون من الممتلكات المنقولة
وؼٌر المنقولة واألصول النقدٌة ،وكذلك لجنة مشترٌات
عمومٌة حٌث تلقى الموظفٌن أموال إضافٌة إزاء القٌام
بؤعمال ضمن إطار عملزم األساسً ،كما تناولت أنوكٌك
عدد من اللجان المتعلقة بالرقابة على األداء ؼٌر محددة
األهداؾ والمزام إضافة لعدم تحدٌد المواعٌد النزابٌة
لمنزجٌات اعداد تقرٌر العمل.
وأشارت إلى أنه ولمدة عشر سنوات من العمل الذي قامت
به لجنة "صٌاؼة القانون المدنً" تم أنفاق أكثر من 034
ملٌون دٌنار (ٌ 0004160ورو) ،وتتمثل النتٌجة الوحٌدة
لزذا الوقت والمال بمسودة القانون .كما أشارت السٌدة
أنوكٌك الى استجواب بعض ممثلً البلدٌة أثناء تدقٌق
الحسابات حٌث أقروا بؤن بعض اللجان شكلت لمجرد
إرضاء انتماءاتزم السٌاسٌة والحزبٌة.
وتابعت السٌدة أنوكٌك إلبراز سوء تشكٌل اللجان من خبلل
أمثلة ذات أهمٌة خاصة برزت أثناء عملٌة التدقٌق بما فً
ذلك لجان إتبلؾ األختام والطوابع ،وعملٌة تدقٌق مدى
كفاٌة مركبات النقل باألجرة (التاكسً) ،ولوحات التؤجٌر،
والسٌاسة العامة.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً







إعادة النظر فً دواعً تشكٌل اللجان وجزات
العمل األخرى (باستثناء التً ٌنص علٌزا
القانون).
التحدٌد الواضح (عند تشكٌل اللجان والجزات
العاملة األخرى) لؤلهداؾ والمزام وعدد
األعضاء والمواعٌد النزابٌة إلنجاز المزمة وقٌمة
المكافآت ونتابج عمل اللجنة واسالٌب اعداد
التقرٌر اضافة ألسالٌب ضبط العمل.
إعادة النظر فً الحاجة لصرؾ مكافآت (مبالػ)
عن العمل فً اللجان والشروع فً اجراء
تؽٌٌرات تشرٌعٌة (ادخال تعدٌبلت لؤلنظمة
والتشرٌعات) التً تحكم مكافآت اللجان.

 مبلحظة:
 تستند أرقام الٌورو على متوسط سعر صرؾ الدٌنار وفقا للبنكالوطنً الصربً فً  30دٌسمبر .6004
 هذا هو التقرٌر الثالث ضمن مجموعة تقارٌر تدقٌق األداء التًأجراها الجزاز الرقابً فً جمزورٌة صربٌا .هذا وتم نشر التقرٌر
األول عام  6004بعنوان "إدارة مركبات الشركة كدعم مباشر
للمستفٌدٌن من المٌزانٌة فً جمزورٌة صربٌا" ،تم نشر عملٌة تدقٌق
األداء الثانٌة عام  6005حٌن أجرى الجزاز الرقابً عملٌة تدقٌق
بعنوان "استخدام األموال ؼٌر المنقولة (العقارات) المملوكة
للجمزورٌة".
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قصص بارزة
مكافحــــة الفســــاد

كٌف ٌقوم المكتب االعلى للرقابة فً افغانستان بأداء دوره
بقلم األستاذ الدكتور محمد شرٌؾ شاري ،المدقق العام ،المكتب االعلى للرقابة فً افؽانستان

ان المكتب االعلى للرقابة فً افؽانستان ( )SOAمسإول عن تدقٌق
اٌرادات و نفقات الحكومة فً أفؽانستان و ٌشرؾ على كٌفٌة أدارة
الشإون المالٌة العامة .حٌث تعزز اعمال التدقٌق المساءلة فً القطاع
العام داخل الدوله من خبلل تدقٌق إدارة المالٌة العامة وإعداد التقارٌر
حول ما إذا كانت الزٌبات العامة تستخدم األموال العامة وفقا
للتوجٌزات .وهذا ،بدورهٌ ،ساعد على ضمان حوكمة رشٌدة داخل
المإسسات الحكومٌة.
ان المكتب االعلى للرقابة ملتزم بمكافحة الفساد فً الدولة ،وٌقوم
حالٌا باستخدام العدٌد من النزج لتشمل ( )0تركٌز تخطٌط التدقٌق على
المجاالت التً تتسم بمخاطر عالٌة للفساد )6( ،العمل بشكل وثٌق مع
المإسسات األخرى ،مثل النابب العام ومجلس النواب ،و ( )3نشر
توصٌات تقرٌر التدقٌق بشكل علنً على الموقع االكترونً لمكتب
االعلى للرقابة.
أي حاالت احتٌال أو سوء استخدام لؤلموال العامة اكتشفت أثناء
عملٌات التدقٌق تحول دابما إلى النابب العام التخاذ االجراء البلزم.
حٌث ان المكتب االعلى للرقابة موجود اٌضا لتقدٌم الدعم إلى النابب
العام بصفته شاهد خبٌر عندما تحال هذة القضاٌا الى المحاكم
القانونٌة.
فً نطاق مكافحة الفسادٌ ،لعب المكتب االعلى للرقابة دور ؼٌر
مباشر عبر التؤكٌد على الردع و الوقاٌة .عملٌات التدقٌق (المالً،
واالمتثال واألداء) تساعد على تحدٌد أوجه الضعؾ فٌالرقابة الداخلٌة
والسماح بالتوصٌة بطرق كفٌلة بتعزٌز أوجه الضعؾ هذه .وبزذا
ٌعزز المكتب االعلى للرقابة إدارة مالٌة عامة قوٌة.
وتإكد أعمال التدقٌق أٌضا على مراجعة وإعداد التقارٌرالمتعلقة بنظام
للضوابط و القٌود المالٌة .فزذا ٌساعد على ضمان الشفافٌة عند اعداد
التقارٌر حول االنفاق الحكومً و ٌزدؾ إلى ردع الناس عن المشاركة
فً الممارسات الفاسدة.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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العوامل األساسٌة الالزمة للنجاح فً مكافحة
الفساد
من المزم ان نبلحظ ان جمٌع الجزات الحكومٌة
ٌجب ان تكون سباقه فً أدوارها لنجاح المكتب
االعلى للرقابة فً مكافحة الفساد.
على سبٌل المثالٌ ،نبؽً معالجة القضاٌا التً
تحال إلى مكتب المدعً العام على وجه
السرعة .ومن الضروري أٌضا ان ٌنشا
البرلمان لجنة الحسابات العامة ( .)PACحٌث
ان دور لجنة الحسابات العامة جوهري لمساءلة
الجزات الحكومٌة.
ومع وضع لجنة الحسابات العامة فً مكانزا
الصحٌح ،سٌتم مراجعة تقارٌر التدقٌق الصادرة
من المكتب االعلى للرقابة ،وسوؾ ٌتم إببلغ
الوزارات والجزات المعنٌة لحصر وتقدٌم
خطط عمل بشان تحسٌن أي اوجة ضعؾ فً
الرقابة الداخلٌة التً تم تحدٌدها.
و دون وضع لجنة الحسابات العامة فً مكانزا
الصحٌح سوؾ سٌتمر المكتب االعلى للرقابة
بالوقوؾ عند نفس التحدٌات بما فً ذلك-:
 االفتقار إلى المساءلة
 عدم اتخاذ اي اجراء بشان تنفٌذ
توصٌات التدقٌق المقترحة.

من أجل تحدٌد شكاوى الفساد
المزعومة و التحقٌق فٌزا من خبلل
آلٌة إشراك المواطن.
 .3مواصلة نشر جمٌع نتابج التدقٌق على
الموقع االكترونً للمكتب االعلى
للرقابة العام.
 .4العمل مع البرلمان لضمان وضع لجنة
الحسابات العامة نشطة فً مكانزا
الصحٌح و تعمل بكفاءة و فعالٌة؛
 .5تنمٌة العبلقات مع جمٌع مإسسات
مكافحة الفساد فً أفؽانستان.
ال ٌمكن االستزانة بؤهمٌة االجززة العلٌا للرقابة
فً مجال مكافحة الفساد .األجززة العلٌا للرقابة
هً ركٌزة مإسسٌة (جنبا إلى جنب مع الزٌبة
التشرٌعٌة ،والتنفٌذٌة ،والسلطة القضابٌة،
وأمٌن المظالم وهٌبات إدارة االنتخابات) التً
تقوم علٌزا قوة النزاهة لكل دولة لنجاح االجززة
العلٌا للرقابة فً هذه المعركة ،هناك حاجة
للعمل بشكل وثٌق مع جمٌع الدعابم المإسسٌة.
و علٌنا أٌضا ان نضع فً اعتبارنا ان أي
ضعؾ فً فعالٌة آي واحدة من مإسساتنا
الركٌزة ٌعتبر عببا أكبر على البقٌة.
مبلحظة خاصة :ان المكتب االعلى للرقابة فً
أفؽانستان فً المرحلة األولى من تطوٌر عملٌة
إشراك المواطن و سٌشاركنا االنباء حول نجاح
األداة فً حال تنفٌذها.

و تخول هذه العقبات من تشجع الفساد فً
مختلؾ الوزارات والدوابر الحكومٌة.
كٌف ٌخطط المكتب االعلى للرقابة فً
أفغانستان لمواصلة الكفاح ضد الفساد
ان ؼاٌة المكتب االعلى للرقابة هً ان نبقى
ثابٌتٌن فً أعمالنا  ،و نحن نزدؾ الى:
 .0ضمان تركٌز عملٌات التدقٌق على
المجاالت االكثرعرضة لخطر الفساد؛
 .6العمل بشكل وثٌق مع مإسسات
المجتمع المدنً ( )CSOsو العامة
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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أهُّح وجىد االجهضج اٌؼٍُا ٌٍشلاتح فٍ األولاخ
اٌؼصُثح
بقلم الدكتور أ.دافبلتزودا ،ربٌس دابرة
الحسابات ،بجمزورٌة طاجٌكستان
طوال األزمة المالٌة العالمٌة على مدى
السنوات القلٌلة الماضٌة ،رفع عدم االستقرار
االجتماعً والسٌاسً مستوى الؽموض المرتبط
بالعملٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة .وقد أدى
هذا الؽموض إلى تؤثٌر سلبً شدٌد ،خصوصا
على الدول الناشبة والتً تمر بمرحلة انتقالٌة،
بما فً ذلك طاجٌكستان.
ان اقتصاد جمزورٌة طاجٌكستان ،شانه فً ذلك
شان العدٌد من البلدان النامٌة ،التً ال تزال
عرضه للتؽٌرات االقتصادٌة والمالٌة الدولٌة.
وقد أدى تنفٌذ إصبلحات جذرٌة فً
السوق ،باالضافة الى اتخاذ
قرارات ؼٌر ضرورٌة إلى
اضطرابات
حدوث
خطٌرة.
هٌكلٌة
رؼم وجود
بعض

االستثناءات القلٌلة ،فقد شزدت الدول النامٌة
تصفٌة لقطاع الصناعة التحوٌلٌة والمحافظة
على الموارد المعدنٌة والزراعٌة المحدودة.
ولقد أوجد هذا خلبل ٌتسم بانخفاض فً
الصادرات مع ارتفاع ثابت الواردات.
قبل عام  ،6000تجاوز حجم صادرات
جمزورٌة طاجٌكستان حجم الواردات بنسبة
 .%06.6ومع ذلك ،فً السنوات األخٌرة،
بلؽت قٌمة فابض الواردات 4.4 - 4.3
أضعاؾ حجم الصادرات ،مشكبل بذلك خلل
سلبً كبٌر.
وفً الوقت نفسه ،ساهمت األزمة االجتماعٌة
واالقتصادٌة فً طاجٌكستان بقدر كبٌر من
االستقبلل االقتصادي عن بلدان أخرى ،وتدفق
التحوٌبلت المالٌة من العمال المزاجرٌن،
وتقلبات أسعار الصرؾ النقدي و سوء إدارة
نظام االبتمان.
للتؽلب على اآلثار السلبٌة المذكورة أعبله،
ٌجب ان ٌكون دور المإسسات العامة أكثر
انتشارا فً إدارة الدول ،محلٌا وإقلٌمٌا .فالمزمة
الربٌسٌة هً ضمان االستخدام الفعال لموارد
المٌزانٌة المخصصة لدعم ( )0القطاع
المصرفً و ( )6المعونة المحلٌة المقدمة إلى
البرامج االجتماعٌة.
ٌجب ضمان اإلدارة الفعالة للموارد ألي شكل
من أشكال الدعم الحكومً لقطاع األعمال،
بما فً ذلك المٌزانٌة و االمتٌازات
والضرابب المستردة .حٌث ان
إٌجاد موارد إضافٌة ،فضبل
عن إعادة توزٌع
األموال
المخصصة
ٌشٌر
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الى وجود حاجة واضحة الجززة الرقابة
لتشارك فً تقٌٌم فاعلٌة الموارد والبرامج (وأٌة
تؽٌٌرات محتملة) و أثرها االقتصادي
واالجتماعً.

عملٌات تدقٌق حسابات الدولة هذه القضٌة
بتقدٌم المبلحظات والتقٌٌمات المستقلة
والمساعدة إلزالة مختلؾ العقبات البٌروقراطٌة
والتناقضات القانونٌة التً قد تعٌق هدؾ
البرنامج للبحث و الدراسة.

فً البداٌة ،ان إدارة استراتٌجٌة الدولة تحتوي
وجود
ان
على قسم تقٌٌم التنمٌة،
معلومات محددة
الذي ٌسعى إلى دمج
و صرٌحة و
التوافق االستراتٌجً مع
متاحة أمر بالػ
المقترحة
األهداؾ
" اْ اششان اٌجهاص االػًٍ ٌٍشلاتح هى اٌّفراح،
مما
االهمٌة،
والموارد المتاحة .كما
ٌُس ٌٍحاضش فمظ وٌىٓ ٌّسرمثً اٌذوٌح"
دور
ٌجعل
ٌجب ان ٌشمل هذا القسم
العلٌا
االجززة
انشاء وتؤسٌس عملٌات
أكثر
للرقابة
تدقٌق حسابات الدولة،
أهمٌة من اى وقت مضى .وضمان حصول
وهو ما ٌبدو انه حدثا جدٌدا فً نظم اإلدارة
المواطنٌن و المستثمرٌن على مثل هذه
العامة ،وال سٌما فً طاجٌكستان.
المعلومات النزٌزه وذات الصلة حول الحالة
ان تطوٌر عملٌات تدقٌق حسابات الدولة كجزء
المالٌة العامة ضرورٌا ألي دولة ،و ربما
من عملٌة التخطٌط االستراتٌجً واإلدارة
ضرورٌا أكثر للدول النامٌة و التً تمر بمرحلة
الطاجٌكستانٌة سٌعود بالنفع على األمة ،ال سٌما
انتقالٌة أو تواجه ازمة ماٌ .جب مراقبة تنفٌذ
خبلل فترات األزمات ،الن ذلك من شانه
التدابٌر ،بما فً ذلك تلك التً وضعت فً
الجمع بٌن الرقابة المالٌة الخارجٌة والمراجعة
أوقات الشدة ،و تشمل رصد وتقٌٌم وتقدٌم
من قبل الجزات الحكومٌة المختصة التً ٌمكنزا
توصٌات مفٌدة حول شرعٌة و فاعلٌة واستخدام
مراقبة عملٌة تنفٌذ المٌزانٌة؛ والسٌاسة
أموال الدعم الحكومً .ان اشراك الجزاز
االقتصادٌة والبرامج االجتماعٌة ودراسة
االعلى للرقابة هو المفتاح ،لٌس للحاضر فقط
المشارٌع البٌبٌة :و دمج العناصر اإلقلٌمٌة
ولكن لمستقبل الدولة.
المختلفة ،مثل آلٌات تحدٌد الزدؾ وحل المشكلة
القابمة فً الوقت الراهن المرتبطة باستراتٌجٌة
التنمٌة اإلقلٌمٌة .
وفً نفس الوقت ،فان الشفافٌة أمر بالػ
األهمٌة ،ال سٌما فً ظروؾ أتسمت بقدر عالً
من الؽموض والتوقعات السلبٌة .لقد شاهدنا
العدٌد من الدول التً تطورت بشكل سرٌع و
تبنت اجراءات لمكافحة االزمة .فالجزات
المتلقٌة للدعم المقدم من الدولة ؼالبا ما تصبح
شركات ،مما ٌزٌد تعقٌد مزمة ضمان االنفتاح
وجعله اساسٌا لتطوٌر آلٌات فاعلة للتعاون
والتنسٌق بٌن الحكومة والبرلمان .حٌث تعالج
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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لصص تاسصج
استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة ( )GISفً
مراقبة األشغال العامة
بقلم محكمة المحاسبة االتحادٌة فً البرازٌل (اندرٌه
دٌلؽادو دي سوزا ،جولٌانا سانتا كروز دي سوزا،
جواو جٌرمانو لٌما روشا) بمشاركة باحثٌن من الجامعة
االتحادٌة فً بٌرنامبوكو (مارٌا دو كارمو سوبرال وانا
لوسٌا بٌزٌرا كاندٌاس)
المقدمة
تقدم هذه المقالة نموذجا بدٌبل لتدقٌق االشؽال العامة
ٌعمل من خبلل االستخدام المكثؾ لتكنولوجٌا
المعلومات ( .)ITوٌستند هذا النموذج على استخدام
نظم المعلومات الجؽرافٌة ( )GISلجمع ومعالجة
وتحلٌل البٌانات؛ أعداد الجداول والرسوم البٌانٌة
والخرابط المواضٌعٌة؛ مما ٌسمح بالمراقبة عن بعد
لعدد كبٌر من المنشآت .وتقدٌم لمحة سرٌعة عن
المنطقة الخاضعة للتدقٌق.
من اجل تطوٌر النموذج تم مراجعة دراسات سابقة و
مقابلة خبراء و عقد اجتماعات فنٌة و ورش عمل و
عملٌات تفتٌش فً الموقع و بحوث تجرٌبٌة .و تمت
دراسة حالة مع األشؽال العامة للصرؾ الصحً
باستخدام تطبٌقات تجرٌبٌة فً  399بلدٌة فً شمال
شرق البرازٌل ،شملت  046عقدا ،بلػ مجموعزا 300
ملٌون دوالر (محكمة المحاسبة االتحادٌة فً البرازٌل،
.)6005
نظم المعلومات الجغرافٌة فً عملٌات التدقٌق
الحكومً
تتعلق المعلومات الجؽرافٌة المكانٌة بموقع معٌن ،حٌث
تربط كل كٌان أو ظاهرة بموقع محدد على األرض.
أدوات الحاسوب هذه تسمح لك بتخزٌن ،ودمج،
والحفاظ على و تصور وتحلٌل البٌانات الواردة من
مختلفة المصادر وانشاء قواعد بٌانات جؽرافٌة و
خرابط مواضٌعٌة (بزذه الطرٌقة مقدار كبٌر من
المعلومات ٌمكن تؽطٌتة و تحلٌله)ٌ .وضح الشكل ()0
عرض تخطٌطً حول طبقات نظم المعلومات
الجؽرافٌة.
نظم المعلومات الجؽرافٌة ٌمكن ان تلعب دورا مزما فً
كل مرحلة من مراحل عملٌة التدقٌق ،بما فً ذلك
اختٌار مجاالت البحث وإببلغ نتابج عملٌات التدقٌق.
قدم رنتنار ووٌلٌامز -برٌدجٌرس (ٌ ،)6006ونؽسما
وؼراؾ ( )6001وموسى ( )6006تطبٌقات نظم
المعلومات الجؽرافٌة العملٌة فً عملٌات التدقٌق
المرتبطة بالمساعدات المتعلقة بالكوارث ،وؼسٌل
األموال والبٌبة ،و سلطوا الضوء على مساهمات نظم
المعلومات الجؽرافٌة الزامة لتحقٌق رقابة أكثر فاعلٌة،
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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خاصة عن طرٌق إجراء تحلٌبلت معقدة من خبلل ربط
طبقات البٌانات و تؽطٌة مجموعات مختلفة من البٌانات
.
نشرت المنظمة الدولٌة االجززة العلٌا للرقابة
( )INTOSAIالمعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة
( ،)ISSAI 5540المتعلقة باستخدام المعلومات
الجؽرافٌة المكانٌة فً عملٌات تدقٌق إدارة الكوارث
والمساعدات المتعلقة بالكوارث .ان الزدؾ من المعٌار
الدولً رقم  ،5540هو توضٌح فوابد استخدام
المعلومات الجؽرافٌة المكانٌة فً عملٌات التدقٌق ،و
طرح نظام المعلومات الجؽرافٌة كؤداة تدقٌق تشجع
المدققٌن لتحسٌن استخدام المعلومات الجؽرافٌة المكانٌة
فً عملزم (االنتوساي.)6003 ،
عند تحلٌل المحاكم البرازٌلٌة للمحاسبة ،لوحظ ان ما
ٌقارب  ٪50من المحاكم تستخدم نظم المعلومات
الجؽرافٌة بانتظام ،أو تستعد الستخدامه فً عملٌات
تدقٌق األشؽال العامة .و تشمل هذه المعلومات 61
محكمة برازٌلٌة ،و  64من محاكم الدولة والمحكمة
االتحادٌة.
نظم المعلومات الجغرافٌة لمراقبة األشغال العامة عن
بعد
ان تطوٌر أسالٌب الستخدام قواعد البٌانات الحكومٌة
هو شٌا وارد بسبب كمٌة البٌانات المتوفرة بشكل
متزاٌد .حٌث تعمل محكمة المحاسبة االتحادٌة فً
البرازٌل بشكل مكثؾ ألستخدام موارد تكنولوجٌا
المعلومات ،وخاصة قواعد بٌانات اإلدارة العامة .وٌتٌح
استخدام تكنولوجٌا المعلومات الحصول على معلومات
حول المواضٌع التً تم تدقٌقزا عن بعد لتشمل تسلٌط
الضوء على نتابج التدقٌق من خبلل اختبارات منظمة
آلٌا.
هذه االنظمة هامة فً مراقبة األشؽال العامة ،النزا
تسمح بمعالجة البٌانات والتحلٌل المتكامل و المكانً،
ٌبٌن الشكل  6مخطط لنموذج متطور ،و الذي ٌمكن
تقسٌمه إلى أربع خطوات:
.0
.6
.3

.4

جمع البٌانات :لجمع البٌانات بشكل ربٌسً
من نظم المعلومات العامة؛
معالجة البٌانات :لتؽٌٌر البٌانات ،ولتصحٌح
األخطاء ،ولدمج قواعد البٌانات؛
استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة :GIS
لتنظٌم المعلومات فً قاعدة بٌانات ممٌزة
وإعداد الجداول والرسوم البٌانٌة والخرابط؛
مراقبة األشؽال العامة :تمكن نظم المعلومات
الجؽرافٌة من الحصول على معلومات حول
عدد كبٌر من المنشآت ،وتسمح بالمراقبة
االفتراضٌة ،مع استعراض شامل و سرٌع
عن منطقة البحث.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

ان الخرابط المواضٌعٌة عبارة عن خٌار لدعم
عملٌات صنع القرار المتعلقة بالمراقبة الخارجٌة
لؤلشؽال العامة .انزا تمكن من ( )0الكشؾ عن
المناطق ذات التعرض المرتفع او المنخفض
لحدوث ظواهر معٌنة )6( ،تحدٌد النمط الجؽرافً،
و ( )3التحلٌل التنبإي وتحلٌل االرتباط.
تدقٌق الصرف الصحً لألشغال العامة
فً الفترة ما بٌن أٌارعام  6004و آذار عام
 ،6005دققت محكمة المحاسبة االتحادٌة TCU
مساحة  399بلدٌة فً شمال شرق البرازٌل،
شملت 046عقد ،بمجموع ٌبلػ  300ملٌون دوالر.
وكان الزدؾ هو تحسٌن إدارة الصرؾ الصحً
التابعة لبلشؽال العامة فً المنطقة من خبلل
تشخٌص وتحلٌل الظروؾ المرتبطة ببناء الصرؾ
الصحً ،فضبل عن تحدٌد المشاكل و المعوقات
المتعلقة بمشارٌع لم تنتزً (  ،TCUعام .)6005
ان البلدٌات المختارة هً تلك التً سوؾ تستفٌد
كثٌرا من مشارٌع الحكومة االتحادٌة البرازٌلٌة.
أحد األمثلة على ذلك هو مشروع نزر ساو
فرانسٌسكو المتكامل ( ،)PISFالذي ٌتضمن بناء
قناتٌن ربٌسٌتٌن لدمج حوض النزر.
انشاء البنٌة التحتٌة للصرؾ الصحً كان من بٌن
التدابٌر المتوقعة لتحقٌق اكبر قدر من الفابدة من
مشروع نزر ساو فرانسٌسكو المتكامل ،و هو تدبٌر
مزم خصوصا للبلدٌات التً تقع ضمن منطقة
التؤثٌر المباشر ( )DIAللمشروع ،حٌث ان
تصرٌؾ مٌاه المجاري ؼٌر المعالجة قد تضر
بجودة المٌاه.
الشكل ( 3فً الصفحة التالٌة) ٌصور منطقة
الدراسة.
النتابج الربٌسٌة للتدقٌق هً:
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الشكل  :3منطقة الدراسة (المصدر ،TUC :عام .)6005

 %55نسبة منشؤت الصرؾ الصحً التً
توقفت ،او تبنى بسرعة بطٌبة أو لم تبدأ بعد.
 %39مقدار منشؤت الصرؾ الصحً التً لم
تنجز ،برؼم من انتزاء مدة العقود.
 %30نسبة
الصبلحٌة.

التراخٌص

البٌبٌة

منتزٌة

 %03عدد شركات المقاوالت المستؤجرة التً
ال تمتلك القدرات التشؽٌلٌة لتنفٌذ األشؽال
العامة.
 %9نسبة العقود ذات المعامبلت المالٌة الؽٌر
نمطٌة فً الحسابات المصرفٌة.
كان هناك أٌضا خطر تلوث المٌاه بسبب
احتمالٌة تصرٌؾ مٌاه الصرؾ الصحً الخام.
فٌما ٌتعلق بالجداول الزمنٌة للمشروع على
وجه الخصوص" ،الشكل  :4الصرؾ الصحً
لبلشؽال العامة " شرح االوضاع الراهنةٌ .جب
التؤكٌد على وجود نسبة عالٌة من المشارٌع
ؼٌر المنتزٌه والتً توقؾ العمل بزا.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

فً حٌن كان هناك العدٌد من المشارٌع
المتؤخرة عن الموعد المحدد وصعوبات
مرتبطة بانجاز المشروع ،كان هناك أٌضا عدة
مسابل ؼٌر مرؼوب فٌزا حٌث تم توقٌع عقود
جدٌدة حتى قبل انتزاء من مشارٌع سابقة فً
نفس البلدٌة .الخرٌطة فً الشكل ( )5توضح
البلدٌات التً لدٌزا  3عقود او اكثر لمنشؤت
الصرؾ الصحً .فً جمٌع هذه البلدٌات ،كان
هناك مشارٌع ؼٌرمنتزٌه (بعضزا لم ٌتم البدء
فٌزا ومتؤخره عن الموعد المحدد بؤكثر من
عامٌن ) .باإلضافة إلى ذلك ،هناك مشارٌع
كان من المتوقع ان تكون جاهزة قبل ما ٌقارب
 00اعوام ،ولكن حتى تارٌخ إعداد هذه
الدراسة ،ال تزال قٌد االنشاء.
عندما ٌتعلق األمر بخطر تلوث المٌاه ،من
المزم ان نبلحظ ان االؼلبٌة العظمى من
البلدٌات الواقعة فً منطقة التؤثٌر المباشرال
تقدم خدمات الصرؾ الصحً المبلبمة .وعبلوة
على ذلك ٪54 ،من هذه البلدٌات لٌس لدٌزم
اتفاق قابم لتحسٌن جمع مٌاه الصرؾ الصحً
ومعالجتزا .انظر الشكل ( )6لمزٌد من
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التفاصٌل المتعلقة بؤوضاع البلدٌات داخل منطقة
التؤثٌر المباشر.
قدمت محكمة المحاسبة االتحادٌة نسخ عن تقرٌر
التدقٌق ألكثر من  60مإسسة والمإسسات
االتحادٌة المسإولة بشكل مباشرة عن العقود العامة
و الملزمة بتقدٌم خطة عمل لمحكمة المحاسبة
االتحادٌة والتً تشمل تدابٌرموجزة نحو حل
مختلؾ المشاكل التً تم تحدٌدها.

االستنتاجات والتوصٌات النهائٌة
تطبٌق نظم المعلومات الجؽرافٌة جعل من
الممكن مراقبة األشؽال العامة عن بعد ،مما
ٌسمح بتحلٌل نقاط بٌانات متعددة عن طرٌق
الرسوم البٌانٌة والخرابط المواضٌعٌة .حٌث
كانت نتابج التطبٌق التجرٌبً مرضٌة ،مما
ٌتٌح تحلٌل عدد كبٌر من منشآت الصرؾ
الصحً .بدون وجود موارد تكنولوجٌا
المعلومات ،فانه لم ٌكن ممكنا تحقٌق النتابج
التً تم الحصول علٌزا.

الشكل  :4مٌاه الصرؾ الصحً لؤلشؽال العامة (المصدر:
 ،TUCعام .)6005

النموذج الحالً هو بدٌل لزٌادة التالً:
 فاعلٌة االجززة العلٌا للرقابة (،)SAIs
دراسة إمكانٌة مراقبة عدد كبٌر من
األشؽال العامة؛
 جودة التدقٌق ،حٌث ٌمكن جمع
المعلومات من مصادر مختلفة وتحلٌلزا
بشكل دقٌق.
بالنسبة للتوصٌات النزابٌةٌ ،جب اجراء بعض
الدراسات ،وخاصة فٌما ٌتعلق بـ :





الشكل  :5كمٌة العقود فً كل بلدٌة (المصدر ،TUC :عام
.)6005

التطبٌقات التجرٌبٌة للنموذج على
انواع أخرى من المنشؤت؛
خوارزمٌات للتحلٌل اآللً.
تطوٌر مإشرات المخاطر؛ و
تطبٌق االستشعار عن بعد.

قام الكتاب بدعوة الزمبلء من األجززة العلٌا
للرقابة األخرى لتقدٌم أمثلة الستخدامات نظم
المعلومات الجؽرافٌة فً تدقٌق األشؽال العامة.
للحصول على معلومات إضافٌةٌ ،رجى
االتصال بالسٌد اندرٌه دلؽادو دٌسوزا من
على
االتحادٌة
المحاسبة
محكمة
البرٌدااللكترونً:
andre.delgado@tcu.gov.br
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

الشكل  :6تفاصٌل بشان البلدٌات ضمن منطقة التؤثٌر المباشر
(المصدر ،TUC :عام .)6005
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قصص بارزة

تعٌٌن رؤساء االجهزة العلٌا للرقابة
ذشاسن اٌٍّّىح اٌّرحذج ( )UKاٌّؼشفح،
واٌّّاسساخ ،وِؼظُ اٌرجاسب األخُشج
بقلم دٌفٌد دكنسون ،ربٌس قسم العبلقات الدولٌة
والتعاون التقنً ،مكتب التدقٌق الوطنً البرٌطانً
إعبلن المكسٌك الذي اصدرته االنتوساي حول
استقبللٌة الجزاز االعلى للرقابة ( )SAIارسى مبدأ
ان رإساء األجززة الرقابٌة وأعضاء المإسسات
الجماعٌة ٌنبؽً ان ٌتم تعٌٌنزم من خبلل عملٌة
تضمن االستقبلل عن السلطة التنفٌذٌة .حتى االن،
تم كتابة القلٌل داخل مجتمع الجزاز االعلى للرقابة
حول شكل العملٌة المناسبة لتوظٌؾ وتعٌٌن رإساء
جدد؛ ما ٌعتبر منطقٌا لطمانة المواطنٌن ان هذه
التعٌٌنات مستقلة عن السلطة التنفٌذٌة.
فً العدٌد من الدول ،تعتبر عملٌة التعٌٌن بمثابة
صندوق اسود و لٌس كما ٌظزر للعٌان ،ففً
مراحل مختلفة من تارٌخ االجززة العلٌا للرقابة
هنالك مدقق عام جدٌد او ربٌس محكمة حسابات
جدٌد.
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

إلى حد ما ،هكذا كانت تتم العملٌة فً المملكة
المتحدة ()UK؛ ومع ذلك ،وفً السنوات األخٌرة
حاولت المملكة المتحدة ان تكون أكثر شفافٌة
واتبعت ما ٌعتقد انزا عملٌة أكثر انصافا ،الذي من
شانه ان ٌإدي إلى تعٌٌن المرشح االنسب لزذا
المنصب.
تعٌٌن المراقب والمراجع العام ( )C&AGفً
المملكة المتحدة تؽطً جزبٌا بموجب القانون،،
وجزبٌا عن طرٌق تطوٌر الممارسة ،وفً
االساس ،تزدؾ العملٌة نحواالستقبللٌة والشفافٌة
اللتان تإدٌان إلى تعٌٌن شخص لدٌة النزاهة
والمزارات القٌادٌة ،والشؽؾ لئلصبلح ،وخلفٌة فً
المحاسبة المزنٌة والتدقٌق و الذي ٌستطٌع ان
ٌصقل النمو والتحول المستمران داخل مكتب
التدقٌق الوطنً ( ) NAOو الذي ٌلبً احتٌاجات
البرلمان.
فً الوقت نفسه ،تسعى عملٌة التعٌٌن الى توفٌر
الضوابط والتوازنات الرقابٌة و التً هً سمة
أساسٌة للدستور البرٌطانً .ومن المتوقع ان ٌطلب
المراقب والمراجع العام النصٌحة من كل من
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الحكومة والبرلمان عند صٌاؼة البرنامج المستقبلً
الخاص بمكتب التدقٌق الوطنً ،وعلى الرؼم من
امتبلك االستقبللٌة والقدرة على اتخاذ القرار باالخذ
بالنصٌحة او عدم االخذ بزا .لذلك ،من الضروري
ان ٌرى البرلمان و الحكومة المرشح الفابزعلى انه
واسع اإلطبلع وجدٌر بالثقة.

رإٌته ومخططاته لمكتب التدقٌق الوطنً ،هذه
الجلسة لٌس لزا أي دور فً العملٌة التشرٌعٌة؛
ومع ذلك ،أخذت اللجنة بعٌن االعتبار ان البرلمان
سٌجد هذا االستعبلم زاخر بالمعلومات.

وكانت الخطوة الرسمٌة التالٌة لربٌس الوزراء هً
طرح اقتراح (بدعم من ربٌس لجنة الحسابات
العامة) فً مجلس العموم ،فً الوقت الذي طلب
من المزم ان نبلحظ ،بشكل سٌاقً ،انه فً المملكة
فٌه من الملكة ان تقوم رسمٌا بتعٌن المراقب و
المتحدةٌ ،كون المراقب والمراجع العام موظؾ
المراجع العام .وفً هذا
مستقل فً مجلس العموم ٌتم
الوقت ،اصبح أعضاء
تعٌٌنه من قبل جبللة الملكة
البرلمان (الذٌن كانوا
لمدة محددة قدرها عشر سنوات
" ذسؼً اٌؼٍُّح إًٌ اذثاع ِثادئ
طرفا فً جلسة االستماع
بناء على خطاب ربٌس
أفضً ..فهٍ صشَحه وشفافح وِثُٕح
قبل التعٌٌن) قادرٌن على
الوزراء للبرلمان و تؤٌٌد ربٌس
ِٓ
واألهُ
اٌرٕافس،
و
اٌجذاسج
ػًٍ
تقدٌم اقتراحاتزم.
لجنة الحسابات العامة (شخصٌة
كبٌرة من حزب المعارضة
رٌهَ ،ؼًّ سؤساء األجهضج اٌؼٍُا ٌٍشلاتح و بمجرد التصدٌق على
الربٌسً) .وهذا أمر جوهري
داخً ساحح سُاسُح ،ذّثً حضتُٓ "
قرار البرلمان ،تقوم
لضمان ان الشخص الذي تم
الملكة بالتعٌٌن الرسمً
تعٌٌنه لدٌه دعم شامل من
من خبلل "خطابات االرادة الملكٌة" ،وهو نوع من
بعٌنزا.
جماعة
أي
أعضاء البرلمان وال ٌنتمً الى
الصكوك القانونٌة على شكل أوامر كتابٌة منشورة
حتى االن ،كانت عملٌة تعٌٌن المراقب والمراجع
العام الجدٌد هً األكثر شفافٌة .حٌث تم تعٌٌن
شركة استشارٌة للتوظٌؾ إلدارة العملٌة .وقامت
الشركة باستخدام شبكات الشركات ،واإلعبلن على
االنترنت واإلعبلنات الربٌسٌة فً الصحؾ لتشجٌع
المرشحٌن المناسبٌن .ومن مجموعة من المتقدمٌن،
قدم الخبراء االستشارٌٌن قابمة قصٌرة من
االشخاص االنسب الخذهم بعٌن االعتبار من قبل
هٌبة التوظٌؾ.
وٌرأس لجنة التحكٌم لجنة الحسابات العامة
( )PACمع لجنة االختٌار المتبقٌة والتً تتضمن:
 السكرتٌر العام الدابم لوزارة الخزانة ،
وهو ٌمثل مصالح الحكومة؛
 المراقب و المراجع العام المنتزٌة والٌته،
و ٌمثل مصالح مكتب التدقٌق الوطنً؛ و
 ربٌس مجلس مكتب التدقٌق الوطنً،
لضمان مراقبة مستقل للعملٌة.
و تمت المواقفة على توصٌة الزٌبة من قبل ربٌس
الوزراء ،الذي أعلن عن التعٌٌن .فً الوقت نفسه،
أصدر ربٌس لجنة الحسابات العامة بٌانا صحفٌا
للترحٌب بموافقة ربٌس الوزراء على المراقب و
المراجع العام الذي تم تعٌٌنه.

صادر عن العاهل ،أو الربٌس أو ربٌس دولة أخر.
تمنح عادة هذه الصكوك المنصب ،والحقوق ،و
السٌطرة ،و اللقب أو المنزلة لشخص أو شركة.

هذه العملٌة ،خاصة بالنظام البرٌطانً ،حٌث
تركز على تحقٌق التوازن بٌن احتٌاجات
الحكومة والبرلمان مع المحافظة على
االستقبللٌة .وفً الوقت نفسه ،تسعى الى اتباع
أفضل المبادئ لتعٌٌن كبار الشخصٌات العامة.
فزً صرٌحه وشفافة ومبنٌة على الجدارة و
التنافس ،واألهم من ذلكٌ ،عمل رإساء األجززة
العلٌا للرقابة داخل ساحة سٌاسٌة ،تمثل حزبٌن.
فً حٌن ان هذا النزج قد ال ٌناسب جمٌع
األجززة العلٌا للرقابة ،هناك اهتمام لتبادل
المعرفة والخبرة مع األجززة الرقابٌة األخرى
التً نفذت عملٌات حققت مستوٌات مماثلة أو
أفضل من االستقبللٌة و الوضوح والشفافٌة.

ثم تعقد لجنة الحسابات العامة جلسة استماع
الستعبلم عن الذي تم تعٌٌنه حول خبراته و مدى
مبلبمتة لوظٌفة المراقب و المراجع العام و عن
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

34

اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ

داخل االنتوساي

التجارب المشتركة
تفٌد الجمٌع
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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اٌسؼٍ ٔحى ِٕطمح ِحُظ هادئ خاٌُح ِٓ
اٌفساد واٌفمش
رحب المحافظ مارسٌلٌنو بٌتٌرسٌون بالوفود
من  09جزاز رقابً من الدول االعضاء فً
والٌة بوهنباي ،والٌات مٌكرونٌزٌا الموحدة
( ،)FSMوفً افتتاح مإتمر رابطة المحٌط
الزادئ لؤلجززة العلٌا للرقابة ( )PASAخبلل
االسبوع االول من شزر آب .حضر العدٌد من
شركاء التنمٌة هذا الحدث الذي دام ثبلثة أٌام
من  6الى  5آب ،6006 ،بما فً ذلك وزارة
الشإون الخارجٌة والتجارة النٌوزٌلندٌة
( ،)MFATو امٌن عام منظمة االنتوساي -
والدول المانحة باإلضافة إلى المعنٌٌن من البنك
الدولً و امٌن عام منتدى جزر المحٌط الزادئ،
ومراقبٌن من وزارة الداخلٌة االمرٌكٌة
( ،)DOIو المفوض البرلمانً إلدارة
الكومنولث.
افتتح المإتمر ،بٌتر م .كرٌستٌان ،ربٌس
والٌات مٌكرونٌزٌا الموحدة ،تلته ماري
كٌندال ،نابب المفتش العام من وزارة الداخلٌة،
حٌث أكدا على قٌم النزاهة والقوة ،والثقة
والعبلقات باعتبارها الخصابص الربٌسٌة
للمدققٌن.
والقت لٌن بروفوست ،أمٌن عام رابطة المحٌط
الزادئ لؤلجززة العلٌا للرقابة والمراجع العام
فً نٌوزٌلندا الخطاب الربٌسً ،حٌث قدمت
تقرٌرها عن "انعكاسات من عملٌات التدقٌق
الخاص بنا :الحكم الرشٌد والمساءلة ".وركز
خطابزا على العناصر الثمانٌة للحكم الرشٌد،
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

باالضافة الى مشاركة رحلة رابطة المحٌط
الزادئ لؤلجززة العلٌا للرقابة .حٌث اكملت لٌن
بروفوست سبع سنوات على تولٌزا المنصب
هذا العام.
ناقش رإساء االجززة العلٌا للرقابة تحدٌات
ونجاحات دورهم فً مكافحة الفساد والفقر فً
منطقة المحٌط الزادئ .وضمن الحلول األساسٌة
التً ٌنظر فٌزا الدعوة إلجراء تؽٌٌرات
تشرٌعٌة ،و العمل بشكل وثٌق مع الوكاالت
الحكومٌة األخرى وزٌادة الوعً العام بشان
القضاٌا .و أبرز الحضور الدولً خارج منطقة
المحٌط الزادئ فً مإتمر هذا العام قٌمة رابطة
المحٌط الزادئ لؤلجززة العلٌا للرقابة المتزاٌدة
على ساحة التدقٌق العالمٌة.
تم ترشٌح الجزاز االعلى للرقابة فً ساموا
كعضو جدٌد فً رابطة المحٌط الزادئ لؤلجززة
العلٌا للرقابة فً مجلس ادارة االنتوساي ،و سلم
جون باث المراجع العام فً فانوتوا رباسة
رابطة المحٌط الزادئ لؤلجززة العلٌا للرقابة
الى أٌلٌن جوزؾ المراجع العام فً بوهنباي،
.FSM
واختتمت الفعالٌة بؤعراب رإساء االجزز العلٌا
للرقابة عن تقدٌرهم لشركاء التنمٌة ،و الجزات
المعنٌة والمراقبٌن والجزاز المضٌؾ لما قدموه
من مساهمات قٌمة لمإتمر هذا العام .وستتم
استضافة مإتمر رابطة المحٌط الزادئ لؤلجززة
العلٌا للرقابة العشرٌن فً توفالو فً عام
.6004
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ذمىَح األجهضج اٌؼٍُا ٌٍشلاتح ِٓ خالي اٌرذسَة وػٍُّاخ اٌرذلُك اٌّشرشوح و ذطثُك ISSAIs
المعنٌة .و تعتزم الكاروساي االستفادة من
عقدت الكاروساي المإتمر العاشر فً
مكاسب هذا المشروع الرابد واستخدام التحدٌات
بارامارٌبو ،سورٌنام 30 ،آٌار 6 -حزٌران
َ
التً أقرت خبلل عملٌة التدقٌق لتحدٌث
 .6006و كان "تعزٌز األجززة الرقابٌة من
استراتٌجٌات عملٌات التدقٌق المشتركة المقبلة
خبلل التدرٌب ،وعملٌات التدقٌق المشتركة و
.
تطبٌق  "ISSAIsعنوان الحدث هذا العام.
واألعضاء ملتزمٌن :بتطبٌق  ISSAIsفً
منطقة البحر الكارٌبً لدٌزا عدد من القضاٌا
بلدانزم؛ و زٌادة االستفادة من عملٌات التدقٌق
المشتركة ،بما فً ذلك اإلدارة البٌبٌة ومخاطر
المشتركة كوسٌلة لتحسٌن ممارسات التدقٌق؛
الكوارث ،و كذلك المخاطر الصحٌة ،مثل
وتوفٌر التدرٌب المشترك لتسزٌل تطبٌق
األمراض التً ٌنقلزا البعوض (مثل مرض
واالمتثال الى المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا
الزكا) ،كل هذا ٌوفر فرصا جٌدة لعملٌات
للرقابة
التدقٌق المشتركة.
حتى االن ،شاركت ستة أجززة علٌا للرقابة فً
عملٌات تدقٌق رابدة (بدعم من مبادرة تنمٌة
االنتوساي) والتً ركزت على سلطات
اإلٌرادات .وعلى الرؼم من تباٌن تدفق
اإلٌرادات الذي تم مراجعته من قبل االجززة
العلٌا للرقابة ،فانه كان هناك قواسم مشتركة
بٌن القضاٌا التً تم تحدٌدها عبر الدول ،والتً
ٌمكن دراستزا اكثر و معالجتزا على المستوى
االقلٌمً .وأفادت األجززة العلٌا للرقابة
المشاركة انزا استفادت من عملٌة تبادل
المعلومات مع األجززة العلٌا للرقابة األخرى
وتحدٌد المجاالت التً بحاجة للتحسٌن بناء
على ممارسات عملٌات تدقٌق األداء ،مع تقدٌم
تقارٌر أفضل للزٌبات التشرٌعٌة و الجزات
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

الرئٌس الجدٌد ونقل األمانة العامة
فً المإتمر العاشر ،تم نقل رباسة الكاروساي
الى سورٌنام للسنوات الثبلث المقبلة ،وتم اتخاذ
قرار بنقل األمانة من سانت لوسٌا إلى جاماٌكا
.حٌث أقر المإتمر و أثنى على مساهمة الجزاز
االعلى للرقابة فً سانت لوسٌا على مدى
السنوات ال  00الماضٌة فً الكاروساي .و
أعضاء اللجنة التنفٌذٌة الجدد فً الكاروساي هم
 :سورٌنام (الربٌس) ،وجاماٌكا (األمٌن العام)،
ؼٌانا ،وجزر كاٌمان ،وترٌنٌداد وتوباؼو.
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المضً لالمام
ان التركٌز الفوري للجنة التنفٌذٌة القادمة هو
استعراض االتجاه االستراتٌجً للكاروساي ووضع
خطة استراتٌجٌة تتطلع إلى األمام مع أبقابزا مإشرا
على الموارد المتاحة لؤلمانة العامة.
تنوي اللجنة التنفٌذٌة ،بدعم األعضاء اآلخرٌن و مبادرة
تنمٌة االنتوساي  ،المباشره بعملٌة التخطٌط
االستراتٌجً خبلل األشزر القلٌلة المقبلة بزدؾ تقدٌم
الخطة النزابٌة بحلول كانون األول عام .6006
ومجاالت التركٌز الربٌسٌة التً تم تحدٌدها فً المإتمر
هً )0( :دعم األجززة العلٌا للرقابة فً تطبٌق المعاٌٌر
الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة ؛ ( )6تعزٌز مشاركة
الجزات المعنٌة فً الجزاز االعلى للرقابة؛ و ()3
تسزٌل اإلدارة االستراتٌجٌة وقٌاس األداء وإعداد
التقارٌر.
العضو الجدٌد .رحبت الكاروساي بعضوها الـ ،63
الجزاز االعلى للرقابة فً كوراكاو ،للعابلة وتتطلع إلى
عبلقة مفٌدة.
المراجع العام الجدٌد ،جزر كاٌمان .كما ترحب
الكاروساي باالنسة سو وٌنسبٌر التً تم تعٌنزا كمراجع
عام للكاٌمان فً  1تموز  .6006االنسة وٌنسبٌر
تخلؾ السٌد ألٌستر سواربرٌك ،الذي استقال من
المنصب ،والذٌن تود الكاروساي ان تشكره على
إسزاماته الزابلة التً قدمزا إلى المنطقة.

قبل تعٌٌنزا ،عملت االنسة
وٌنسبٌر كمدٌر تنفٌذي للخدمات
المحلٌة بمكتب التدقٌق الوطنً
( )NAOالتابع للمملكة المتحدة
( )UKمنذ عام  .6004حٌث
كانت عضوا فً المجلس التنفٌذي
لمكتب التدقٌق الوطنً وجزءا
االنسة سو
من فرٌق القٌادة العلٌا الذٌن
وٌنسبٌر
ٌحملون مسإولٌة محددة لعمل
مكتب التدقٌق الوطنً فً الحكم المحلً ،والتعلٌم
والصحة ،باالضافة الى االتصاالت والعبلقات
الخارجٌة .بٌن عامً  6009و  ،6004كانت االنسة
وٌنسبٌر موظؾ حكومً رفٌع المستوى تشؽل منصب
مدٌر المالٌة العامة وخدمات الشركات فً وزارة
شإون المجتمعات و الحكم المحلً باإلضافة إلى العمل
فً وزارة التعلٌم و وزارة رعاٌة شإون الطفل
والمدارس واألسر .وٌتضمن مشوارها الطوٌل الخبرة
فً األدوار مستوى مجلس اإلدارة فً الحكومة المحلٌة.
و االنسة وٌنسبٌر محاسب مإهل من CIPFA
وخدمت كعضو منتخب فً مجلس  CIPFAقبل
مؽادرة المملكة المتحدة لجزر كاٌمان.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

تفعٌل قاعدة بٌانات (نظام الخبراء) الخاصة
باالنتوساي
الجزاز االعلى للرقابة ( )SAIفً البٌرو ٌُذكر مجتمع
االجززة الرقابٌة ان قاعدة بٌانات (نظام الخبراء)
الخاصة باالنتوساي تعمل بكامل طاقتزا .والؽرض من
قاعدة البٌانات هو تبادل المعرفة المزنٌة بٌن جمٌع
األجززة العلٌا للرقابة ،وبالتالً تعزٌز قاعدة البٌانات
كؤداة مفٌدة هو المفتاح .أشار الجزاز االعلى للرقابة فً
البٌرو ،بعد انشطة اللجنة الفرعٌة حول عملٌات التدقٌق
المشتركة ،إلى جزود أولبك الذٌن سجلوا أسماءهم
بالفعل؛ و دعت جمٌع أعضاء مجتمع االنتوساي
لمواصلة التسجٌل وتحدٌث المعلومات؛ وشجع أعضاء
الجزاز االعلى للرقابة على تصفح قاعدة البٌانات
لتحدٌد الخبرة المتخصصة .خبراء التدقٌق المسجلٌن
لدٌزم خبرة هابلة فً مجموعة واسعة من المواضٌع،
بما فً ذلك البٌبة ،وتكنولوجٌا المعلومات والبرامج
االجتماعٌة .وشارك هإالء الخبراء فً انشطة ،مثل
مراجعة النظراء ،و عملٌات التدقٌق المشتركة ،
وٌجٌدون عدة لؽات .لمزٌد من المعلومات حول قاعدة
بٌانات "نظام الخبراء"ٌ ،رجى االتصال على العنوان
التالً:
expertsdb_intosai@contraloria.gob.pe
الجهاز االعلى للرقابة فً البٌرو ٌصدر تقٌٌم PMF
خبلل الفعالٌة التً اقٌمت فً  9اٌار " 6006المساءلة
خبلل  6006-6009والتحدٌات نحو  ،"6060قدم
مكتب المراقب العام للبٌرو (االجزاز االعلى للرقابة فً
البٌرو) نتابج التقٌٌم الخارجً إلطار قٌاس أداء الجزاز
االعلى للرقابة التً أجراها مستشارون دولٌون .حٌث
انتزت العملٌة التً استمرت  9أشزر فً نٌسان عام
 ،6006و اصبحت ممكنة الى حد ما من خبلل
المساعدة المالٌة المقدمة بنك التنمٌة للبلدان األمرٌكٌة
( .)IDBكما قدمت مبادرة تنمٌة االنتوساي تقرٌر تؤكٌد
الجودة .و التقرٌر الذي سلط الضوء على الفرص
المتاحة للجزاز االعلى للرقابة فً البٌرو للتحسٌن،
االلكترونً:
الموقع
على
اٌجاده
ٌمكن
www.media.wix.com
ٌرأس الجزاز االعلى للرقابة فً البٌرو لجنة تقٌٌم
األداء ومإشرات األجززة العلٌا للرقابة ()CEDEIR
فً منظمة أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً
لبلجززة العلٌا للرقابة (.)OLACEFSوتشجع هذه
اللجنة تطبٌق أداة  PMFللجزاز االعلى للرقابة بٌن
المنطقة.
فً
للرقابة
العلٌا
االجززة
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اللجنة توضح قٌمة تبادل المعرفة
"انا أقدر االنتماء إلى مجتمع على استعداد
لتبادل الخبرات والمعرفة التً تإدي إلى
منظمة أكثر ثراء مما كنا علٌه فً األصل".
بزذه الكلمات ،التً ألقاها بنجامٌن فوٌنتٌس،
السكرتٌر الفنً للمراجع العام فً المكسٌك،
افتتح رسمٌا االجتماع الثامن للجنة التوجٌزٌة
لتبادل المعرفة وخدمات المعرفة ( )KSCالذي
استضافه الجزاز االعلى للرقابة فً المكسٌك
 9-4أٌلول  ،6006فً مكسٌكو سٌتً،
المكسٌك.
برباسة الجزاز االعلى للرقابة فً الزند ،تركز
الفعالٌة على األهمٌة الحٌوٌة لتبادل المعرفة مع
الرؼبة القوٌة ألستمرار التعاون والتواصل
والتنسٌق على العدٌد من المستوٌات  -دعم
األجززة العلٌا للرقابة ،وفرق العمل،
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

ومجموعات العمل واللجان  -لتعزٌز الحكم
الرشٌد وتقدٌم قٌم تساعد على تشكٌل مجتمع
التدقٌق فً المستقبل.
أعرب السٌد برادٌب راو نابب المراقب المالً
من الجزاز االعلى للرقابة فً الزند والمراجع
العام وربٌس ( ، )KSCقاببل" ،انا فخور بان
أكون جزءا من مجموعة حقا تفٌد كامل
المنظمة الدولٌة لؤلجززة العلٌا للرقابة
(االنتوساي) وتشجع التبادل الحر لؤلفكار
واالقتراحات".
طوال فترة الفعالٌة التً استمرت ثبلثة أٌام،
قدمت العدٌد من فرق العمل و فرق المزام
الخاصة التحدٌثات وتقارٌر سٌر العمل الً
( )KSCحول ما تم انجازه و تحقٌقه خبلل
العام الماضً .باإلضافة إلى تبادل المعرفة
المفٌد فً المإتمر كان هناك العدٌد من
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المناقشات المفتوحة ،بما فً ذلك كٌؾ ٌمكن
( )KSCالقٌام بما ٌلً:
.0
.6
.3
.4
.5

التعاون مع االقالٌم االعضاء فً منظمة
االنتوساي؛
التحسٌن وفق برنامج تطوٌر KSC-IDI
(مبادرة تنمٌة االنتوساي)؛
تحدٌد المشارٌع البحثٌة ذات االهتمام و
المصلحة المشتركه؛
الحصول على موافقة لخطة عمل
( )KSCلعام 6009- 6004؛ و
توسٌع وتعزٌز البوابة اإللكترونٌة
لبلنتوساي.

مونٌكا ؼونزالٌس كوس ،األمٌن العام
لبلنتوساي ومدٌر التخطٌط االستراتٌجً،
زودت المجموعة بؤخر مستجدات الخطة
االستراتٌجٌة لبلنتوساي  ،مشٌرة الى المشاركة
الفعالة لمجتمع االنتوساي .وأوضحت
ؼونزالٌس كوس قابله "ان الخطة االستراتٌجٌة
الجدٌدة مجززة برإٌة ومزمة جدٌدة تعكس
األهمٌة المتزاٌدة لبلنتوساي فً بناء القدرات،
والحكم الرشٌد والمساءلة".
و وافقت لجنة ( )KSCالتوجٌزٌة على العدٌد
من المعاٌٌر الربٌسٌة والوثابق لتطرح امام
مجلس اإلدارة ،بما فً ذلك إطار عمل قٌاس
األداء للجزاز االعلى للرقابة ( .)PMFحٌث
ان انشاء فرٌق عمل جدٌد معنً بالبٌانات
الضخمة تم عرضة و لقً تؤٌٌدا كبٌرا من قبل
( .)KSCوسوؾ سٌتم طرح فرٌق العمل
المعنً بالبٌانات الضخمة إلقراره فً أجتماع
مجلس إالدارة المقبل والموافقه علٌه فً مإتمر
االنكوساي الثانً والعشرون الذي سٌقام فً
كانون األول الجاري.
وفً االجتماع قدم فوٌنتٌس بعض المبلحظات
الختامٌة معربا فٌزا عن تقدٌره للجزود الكبٌرة
التً بذلزا جمٌع الحضور فً االجتماع وثقتزم
بالجزاز االعلى للرقابة فً المكسٌك الستضافة
هذه الفاعلٌة.

من الجمٌع طوال األٌام الثبلثة من تبادل
المعرفة.
فرٌق الٌوروساي المعنً ببناء القدرات ٌصدر
مجلداً جدٌداً حول االسالٌب الحدٌثة
نشر المكتب االعلى للتدقٌق ( )SAOفً
هنؽارٌا ومكتب التدقٌق الوطنً للمملكة المتحدة
( )NAOالمجلد الرابع حول "االسالٌب
الحدٌثة".
ٌتضمن هذا المجلد دراسات حاالت على
مجموعة واسعة من االسالٌب الحدٌثة عبر
المنظمة األوروبٌة لبلجززة العلٌا للرقابة
(ٌوروساي) لبلجززة العلٌا للرقابة و ٌصور
أمثلة حول كٌفٌة تؤقلم األجززة العلٌا للرقابة مع
التؽٌرات التكنولوجٌة وأسالٌب جدٌدة العمال
التدقٌق .
ووفقا للخطة االستراتٌجٌة للٌوروساي ،فان
المزام الربٌسٌة المرتبطة بالزدؾ  :0بناء
القدرات وتطوٌر المزارات والمعرفة والزٌاكل
وطرق العمل تجعل المنظمة أكثر فعالٌة.
والٌوروساي ملتزمة بتسزٌل تطوٌر أجززة
رقابٌة قوٌة ومستقلة وذات مزنٌة عالٌة ،وهذا
المجلد جزء من مجموعة من المبادرات الرامٌة
إلى تحدٌد ونشر االسالٌب على نطاق عالمً.
المجلد الرابع حول الطرق الجدٌدة للٌوروساي
متاح االن على موقع الٌوروساي االكترونً
وهو أٌضا موجود فً مكتبة المستندات
اإلقلٌمٌة على موقع ( ) CBCااللكترونً .
و المجلدات السابقة من السلسلة ٌمكن العثور
علٌزا على هذٌن الموقعٌن

واختتم السٌد راو رسمٌا الدورة معبرا عن
امتنانه للجزاز االعلى للرقابة فً المكسٌك
والدعم الوطنً الحمٌم و االرتٌاح الكامل فٌما
ٌتعلق بالمستوى العالً من المشاركة والتفاعل
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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ّ
ٌوجه التطوٌر
بناء القدرات
المنظم ّ
منذ انشابزا فً عام  ،6005اتبعت AFROSAI-
 Eنزج بناء القدرات المنظم لدعم اعضاء األجززة
العلٌا للرقابة ال  66لتعزٌز أدابزم .إطار عمل بناء
القدرات المإسسٌة ( )ICBFلدٌنا هو األساس لزذا
النزج .ان إطار عمل بناء القدرات المإسسٌة هو
أداة التقٌٌم الذاتً لقٌاس التقدم فٌما ٌتعلق بمجاالت
التركٌز الخمسة للتطوٌر المإسسً  ،وهً اطار
عمل مستقل و قانونً؛ إدارة منظمة؛ الموارد
البشرٌة ،و معاٌٌر ومنزجٌة التدقٌق .و وسابل
االتصال و االدارة للجزات المعنٌة ،مقابل
مستوٌات التطور الخمسة.
نتابج المسح السنوي للتقٌٌم الذاتً الذي ٌقوم به
إطار عمل بناء القدرات المإسسٌة ،والتً تتحقق
ّ
المنظمة لضمان الجودة
من خبلل المراجعات
والتً تقام ثبلث مرات سنوٌا ،وتساعد أعضاء
األجززة العلٌا للرقابة فً ضبط أولوٌات التطوٌر
وتحدٌد الخطط قصٌرة المدى وطوٌلة المدى .كما
تقدم الى  AFROSAI-Eالمعلومات البلزمة
لتحدٌد برامج دعم التطوٌر والمنتجات المفٌدة
للمنطقة .و حٌث ان دراسات التقٌٌم الذاتً التً
ٌقوم بزا إطار عمل بناء القدرات المإسسٌة توفر
لؤلجززة العلٌا للرقابة فرصة الحصول على ملكٌة
التنمٌة وخلق فزم مشترك للمبادئ األساسٌة الدارة
الجزاز االعلى للرقابة ،فانه ٌإدي إلى رإٌة إقلٌمٌة
مشتركة النزاء المستوى الثالث من إطار عمل بناء
القدرات المإسسٌة .انه نزج فعالٌة التكلفة الذي
ٌمكن االعضاء من التحقق من التقدم السنوي ،ال
سٌما منذ عام  ،6005عندما تم التحوٌل الى إدارة
المسح إلكترونٌا .حٌث تم طرح نتابج الدراسة
االستقصابٌة لعام  ،6005فً " تقرٌر النشاط
القاطع" ،فً اجتماع مجلس إدارة AFROSAI-
 Eالثالث عشر بتارٌخ ماٌو  ،6006فً أبوجا،
نٌجٌرٌا.
ان تعزٌز أجززتنا الرقابٌة العلٌا االقلٌمٌة ٌساهم فً
تحقٌق هدؾ التنمٌة المستدامة (على وجه التحدٌد
الزدؾ  ،)06وكذلك جدول أعمال االتحاد األفرٌقً
 ،6063الذي ٌطمح إلى "أفرٌقٌا تتمتع بالحكم
الرشٌد والدٌمقراطٌة واحترام حقوق االنسان
والعدالة وسٌادة القانون" .انه ٌركز على وجود
مإسسات قادرة وقٌادة انتقالٌة مناسبة لجمٌع
المستوٌات بحٌث تكون المنظمات فً خدمة شعبزا.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

المشاركون فً اجتماع المعزد المصرفً (من الٌسار إلى
الٌمٌن) :السٌد وٌناند دٌنتزل (األمانة العامة) ،والسٌدة كٌنٌلوي
سٌنٌارٌلو (بوتسوانا) ،السٌد لودوفٌك أوتووه (الربٌس) ،السٌد
ستٌفنسن كامفاسا (مبلوي) ،السٌد السفن برٌتورٌوس (األمانة
العامة) ،والسٌد إدوارد أوكو (كٌنٌا) ،السٌد كٌلٌبوجا
لبوتسوانا ،االنسة لٌتبٌلى)AG ،مولٌلوواتبلدي (ممثل
أ.د.موسى األسد (تنزانٌا) ،والسٌد الطاهر مالك (السودان).

تنظر  AFROSAI-Eالى مإسسات القطاع العام
المختصة والمزنٌة والتً تقوم على األداء كؤمر
أساسً لتقدٌم خدمات فعالة تتسم بالكفاءة وتخضع
للمساءلة .فزناك مطلبا ال مفر منه من قبل القادة
األفارقة ،حٌث ترؼب  AFROSAI-Eفً إضفاء
المزنٌة بشكل كامل على المحاسبة والتدقٌق فً
القطاع العام لتسزٌل اإلدارة المالٌة العامة
المستدامة على نطاق أوسع .وتم تسلٌط الضوء
على أهمٌة هذه المبادرة من خبلل إدراجزا فً
خطة  AFROSAI-Eالربٌسٌة للفترة -6005
 6009بؤعتبارها ضرورة استراتٌجٌة .و تم
تؤسٌس مجلس الرقابة المإقت ( )IOBحول إضفاء
المزنٌة على المحاسبة والتدقٌق فً القطاع العام ،
واجتمع األعضاء من  06-05آب ،6006 ،فً
نٌروبً ،كٌنٌا .ومن المتوقع ان ٌكون لنتابج هذه
المبادرة آثار بعٌدة المدى واإلٌجابٌة على اقلٌم
 ،AFROSAI-Eوفً نزاٌة المطاؾ ،على القارة
األفرٌقٌة بؤسرها.
للحصول على تقرٌر نشاط قاطع لعام  6005أو
لمعرفة المزٌد عن مجلس الرقابة المإقت التابع الى
ٌ ، AFROSAI-E IOBرجى زٌارة موقعنا
على االنترنت:
www.afrosai-e-e.org.za
أو االتصال عبر البرٌد االلكترونً على:
.secretariat@afrosai-e.org.za

40

اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ اٌذى١ِٛخ

مجموعة عمل االنتوساي على الدٌن العام تستعد لمؤتمر النكوساي الثانً
والعشرون

اجتمعت مجموعة عمل الدٌن العام ( )WGPDالتابعه
للمنظمة الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة (االنتوساي) فً
 4-5تموز ،6006 ،فً المكتب الوطنً للتدقٌق فً
الصٌن ()CNAOأكادٌمٌة التدقٌق.
السٌد لٌو جٌاي كنو
"انه ٌتحتم على التدقٌق
المراجع العام فً
الحكومً الكشؾ عن
وربٌس
()CNAO
األخطارالخفٌة ،ومنع
االنتوساي
منظمة
المخاطر المحتملة والحفاظ والسٌد تشن شٌنزو
على األمن االقتصادي"
نابب المراجع العام
الوطنً"
فً( ،)CNAOمخاطبا
فً
المشاركون
االجتماع ،الذي ترأسه
السٌد روبرتو سالسٌدو أكٌنو ،نابب المراجع العام فً
المكسٌك.
وخبلل خطابه الربٌسً ،أشار السٌد تشن إلى ان التدقٌق الحكومً هو عنصر اساسً وركنا هاما
وحماٌة للحكم الوطنً .وأشار تشن إلى "انه ٌتحتم على التدقٌق الحكومً الكشؾ عن األخطارالخفٌة،
ومنع المخاطر المحتملة والحفاظ على األمن االقتصادي الوطنً" .وأكد انزا وظٌفة قانونٌة لؤلجززة
الرقابٌة الحكومٌة التدقٌق على الدٌن العام وتعزٌز الحكم الوطنً الرشٌد وأضاؾ ،انه فً هذا المسعى،
كان  CNAOتتابع عن كثب حجم الدٌون الحكومٌة فً الصٌن وتنظٌمزا .وفً كلمته التً ألقاها أمام
الحضور ،أشار السٌد أكٌنو الى انه ،ووفقا إلعبلن بكٌن الصادر خبلل مإتمر االنكوساي الحادي
والعشرون ،فان األجززة الرقابٌة العلٌا لزا "دور هام فً ضمان استدامة السٌاسة المالٌة على المدى
الطوٌل".
وحضر اجتماع مجموعة عمل الدٌن العام  30ممثبل من  06جزاز رقابً ومنظمات دولٌة (مثل مبادرة
االنتوساي للتنمٌة والبنك الدولً) وأقلٌم منتدى لمناقشة سلسلة من وثابق العمل المزنٌة والمنتجات لٌتم
تقدٌمزا فً مإتمر االنكوساي الثانً والعشرون.

ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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مراجعة المعٌار الدولً لالجهزة العلٌا للرقابة
رقم  5211فً المرحلة النهائٌة
بقلم كارول مٌترٌك ،ربٌس الجزاز االعلى للرقابة فً سلوفاكٌا

ان أصل دلٌل مراجعة النظراء للمعٌار الدولً
لبلجززة العلٌا للرقابة رقم  5600و قابمة المراجعة
الخاصة به انبثق فً آذار  ،6006عندما عقدت لجنة
بناء القدرات االنتوساي ( )CBCاجتماعزا االفتتاحً
فً لندن ،انجلترا .وأصبح الجزاز االعلى للرقابة فً
المانٌا ربٌسا للجنة الفرعٌة  (SC3) 3لجنة بناء
القدرات فً االنتوساي ،التً انشبت لتشجٌع أفضل
الممارسات وضمان الجودة خبلل مراجعة النظراء
الطوعٌة .واستمر الجزاز االعلى للرقابة فً المانٌا
بالرباسة حتى عام  ،6003الى ان تولى الجزاز
االعلى للرقابة فً سلوفاكٌا الرباسة رسمٌا فً مإتمر
االنكوساي الحادي والعشرٌن فً بٌجٌن ،الصٌن.
باالضافة الى تؽٌر الرباسة ،كان ٌجري إعداد
المعٌار الدولً لبلجززة العلٌا للرقابة رقم 5600
منقح وفق قرار اللجنة الفرعٌة  3الذي اتخذ فً عام
 6006و اجتماعزا فً لوكسمبورغ لتحدٌث المعاٌٌر
فً مإتمر االنكوساي عام  .6006والعمل فً
الوثابق التً أصبحت الحقا المعٌار الدولً لبلجززة
العلٌا للرقابة رقم  5600وقابمة المراجعة بدأ مع
سبع اجززة علٌا للرقابة والمحاسبة ،وبما ان
المراجعة قد شارفت على االنتزاء ،هناك  04عضوا
فً اتفاقٌة اللجنة الفرعٌة  :3بنؽبلدٌش (نابب
الربٌس) ،والسوٌد ،وألمانٌا والنمسا ،إستونٌا،
كرواتٌا ،بولندا ،المؽرب ،بٌرو ،الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة ،هنؽارٌا ،اندونٌسٌا وسلوفاكٌا (الربٌس).
و المحكمة األوروبٌة للمدققٌن كعضو آخر قٌم وفعال
للؽاٌة.
دلٌل االنتوساي لمراجعة النظراء ٌعمل كمصدر
للممارسة الجٌدة والتوجٌه لؤلجززة العلٌا للرقابة
حول تخطٌط وتنفٌذ وتقٌٌم مراجعة النظراء .نظرا
لبلختبلفات الواسعة حول صبلحٌات الجزاز االعلى
للرقابة ومفزومزا وانشطتزا ،تم وضع 5600
 ISSAIفقط كدلٌل ،وبالتالً فانه قد ال ٌؽطً جمٌع
حاالت وانواع و حاالت مراجعة النظراء .ومع ذلك،
فان الدلٌل ٌحاول التوصل إلى تفاهم مشترك بشان
الؽرض وطبٌعة مراجعة النظراء  ،وال سٌما المبادئ
التً تنطوي علٌزا ،فضبل عن الخٌارات التً ٌمكن
ان ٌتبعزا جزازالرقابة االعلى الذي تم مراجعتة
وفرٌق مراجعة النظراء.

مجتمع االنتوساي باإلضافة إلى المبلحظات
واالقتراحات الواردة من أعضاء االنتوساي منذ
اعتماد المعٌار عام  6000فً مإتمر االنكوساي
العشرون .و شزد هٌكلزا أٌضا تعدٌبلت ملحوظة،
وتم زٌادة الفصول الستة األصلٌة إلى تسعة.
ان قابمة مراجعة النظراء (المدرجة كملحق الى
المعٌار الدولً لبلجززة العلٌا للرقابة رقم 5600
االصلً) تم تطوٌرها وإعادة تسمٌتزا الى "مجاالت
ومسابل مراجعة النظراء " ( .)PRAQواستندت
مجاالت ومسابل مراجعة النظراء فً المقام األول
على المبادئ والتوجٌزات المحددة فً إطار عمل
المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة ،و تقدم قابمة
من المجاالت الممكن دراستزا فً مراجعة النظراء
واألسبلة التً ٌمكن طرحزا.
ان المعٌار و ملحقه ،وتماشٌا مع إجراءات االنتوساي
القانونٌة ،لدٌه فترة تعرض (التً أقرها اجتماع
اللجنة التوجٌزٌة  CBCفً ستوكزولم ،السوٌد،
أٌلول  )6005وهً ما ٌقارب أربعة أشزر ونصؾ
ابتداء من أكتوبر عام  6005وانتزاء فً منتصؾ
فبراٌر عام  .6006حٌث ساهم ثبلثٌن جزاز رقابً
بما ٌقارب  040تعلٌق واقتراح نتج عنزا  91تعدٌل
قٌم تم اعتماده.
فً بداٌة حزٌران عام  ،6006تم إرسال الى المعٌار
الدولً لبلجززة العلٌا للرقابة رقم  5600و ملحقه
"مجاالت ومسابل مراجعة النظراء" الى األجززة
العلٌا للرقابة التً تطوعت لتقدٌم ترجمات بلؽات
االنتوساي الرسمٌة – محكمة التدقٌق فً بلجٌكا
المحكمة االتحادٌة فً ألمانٌا ودٌوان المحاسبة فً
الكوٌت ومحكمة المدقٌٌن فً إسبانٌا.
النسخة المعتمدة من الى المعٌار الدولً لبلجززة
العلٌا للرقابة رقم  5600وملحقزا مشروعات
"مجاالت ومسابل مراجعة النظراء"  ،جنبا إلى جنب
مع جدول شامل ٌبٌن التعلٌقات والردود المقدمة،
وٌمكن االطبلع على الموقع.www.issai.org :
وانزى مإتمر االنكوساي الثانً والعشرون دورة
العمل المكثؾ التً استمرت على مدى الثبلث
سنوات الماضٌة بتقدٌم المعٌار للموافقة علٌه.
اي من المشاركٌن فً مإتمر االنكوساي و المزتمٌن
بمواضٌع مراجعة النظراء (من أي زاوٌة) ٌنبؽً ان
ٌتواصلوا مع ممثلً اللجنة الفرعٌة لمراجعة النظراء
السلوفاكٌة فً المإتمر الذي عقد فً أبو ظبً
دٌسمبر الحالً.

ان محتوى دلٌل المعٌار الدولً لبلجززة العلٌا للرقابة
رقم  5600المنقح خضع لتؽٌر جذري لٌعكس
المعرفة المتزاٌدة حول هذا الموضوع بٌن أوساط
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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آخر مستجدات مبادرة تنمٌة االنتوساي
ان التحدٌثات الخاصة بمبادرة تنمٌة االنتوساي ( )IDIتبقٌك على تواصل بؤخر المستجدات فً مجال عمل
مبادرة تنمٌة االنتوساي .و بؽٌة الحصول على المزٌد من المعلومات بشان" ""IDIو اجراء التحدٌث المتواصل
بٌن اصدارات المجلة،ابحث على موقع  IDIااللكترونً  http:/www.idi.noاما المعلومات المتعلقة بمبادرة
تنفٌذ ( ISSAIبرنامج ٌ )3iرجى زٌارة الموقع http;//www.idicommunity.org/3i :

( )0مبادرة تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لالجهزة العلٌا للرقابة (ISSAIبرنامج )3i
 3iالمرحلة االولى  -االربوساي -عقد اجتماع موائمة
النتائج حول تدقٌق االمتثال .كجزء من برنامج 3i
للمنظمة العربٌة لؤلجززة العلٌا للرقابة (األرابوساي)،
فان مبادرة تنمٌة االنتوساي تدعم األجززة العلٌا للرقابة
الجراء عملٌات تدقٌق مبنٌة على المعاٌٌر الدولٌة.
استنادا على مشاورات االجززة العلٌا للرقابة و االجززة
االقلٌمٌة ،فان مبادرة تنمٌة االنتوساي تدعم االجززة
العلٌا للرقابة باجراء تدقٌق االمتثال المبنً على
المعاٌٌر الدولٌة للصفقات ،وتم عقد اجتماع موابمة
النتابج فً الخرطوم  ،السودان  ،فً أٌار  ،6006حٌث
قام خمسة منظمٌٌن اقلٌمٌٌن بعمل دورة مدتزا أسبوعٌن
تم انشابزا منذ البداٌة لرابطة المحٌط الزادئ لبلجززة
العلٌا للرقابة ( .)PASAIثبلثة من المنظمٌن (العراق
والمؽرب والبحرٌن) كانوا من بٌن المشاركٌن فً
برنامج شزادة المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة الرقابٌة العلٌا
(تدقٌق االمتثال).
 3iالمرحلة االولى – (الكرٌفاٌف) عقد ورشات عمل
مهمه حول المعاٌٌر الدولٌة ألجهزة العلٌا للرقابة.
استضافت العاصمة ٌاوندي (الكامٌرون) مراجعة
أدوات تقٌٌم االمتثال للمعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا
للرقابة ) (iCATمن أجل عملٌات تدقٌق االمتثال و
التدقٌق المالً ،فضبل عن تسزٌل تنظٌم ورشات عمل
حول تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة من
 60حزٌران الى  0تموز لعام  .6102وحضر ورشة
مراجعة ) (iCATثبلثون مشاركا من  04جزاز
رقابً ،حٌث قام فرٌق من أربعة خبراء من
الكامٌرون ،وجمزورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة ،والؽابون
والسنؽال بمراجعة ( )iCATالتً أجرٌت خبلل ورشة
العمل .و وضع فرٌق الجزاز االعلى للرقابة اٌضا
المسودة االولى الستراتٌجٌات تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة
لبلجززة العلٌا للرقابة مبنة على تنفٌذ ( )iCATsومن
المتوقع االستمرار بتعدٌل ( )iCATsو تطوٌر
استراتٌجٌات تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا
للرقابة لتدقٌق االمتثال.
وفً ورشة عمل تسزٌل تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة
العلٌا للرقابة ،تعلم و مارس المشاركٌن فً برنامج
شزادة  ISSAIدورهم كمستشارون للمعاٌٌر الدولٌة
لبلجززة العلٌا للرقابة و مدراء مشارٌع و منسقٌن
تدرٌب .حٌث قدم أربعة خبراء من بوروندي
والكامٌرون والسنؽال ورش عمل متماثلة لمراجعة
( )iCATوتٌسٌر تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

للرقابة للتدقٌق المالً .وشارك فً الورشة ثمانٌة
وعشرون مشاركا من  04جزاز رقابً .
مبلحظة خاصة :بعد ؼٌابزم عن البرنامج الصٌفً
الربٌسً بسبب القٌود المفروضة على السفر جراء
فٌروس إٌبوال ،تلقى خمسة أعضاء من الجزاز االعلى
للرقابة فً ؼٌنٌا تدرٌبا على تنفٌذ المعاٌٌر الولٌة
لبلجززة العلٌا للرقابة المبنً على االداء و تدقٌق
االمتثال فً جلسة مستقلة.
 3iالمرحلة الثانٌة .نظراَ لتزاٌد طلب الدعم فً تنفٌذ
المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة أطلقت مبادرة
تنمٌة االنتوساي مبادرة تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة
العلٌا للرقابة -المرحلة الثانٌة ،وٌستمر البرنامج
بمساعدة األجززة العلٌا للرقابة لتصبح متوافقة مع
المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة .وفً المرحلة
الثانٌة ،سوؾ تقوم مبادرة تنمٌة االنتوساي ()0
المحافظة على نتابج  )6( 3iاالنتقال من الحصول على
الشزادة بالمشاركة الى الحصول على الشزادة بالكفاءة
( )3توفٌر دعم تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا
للرقابة على مستوى الجزاز االعلى للرقابة ()4
التركٌز على ضمان الجودة ،و ( )5االستمرار فً
عملٌات تدقٌق  3iالتعاونٌة و بوابة مجتمع 3i
االلكترونٌة .
اجتماع حول اخر مستجدات نتائج تدقٌق
.0
األداء ( .)PAاجتمع موظفو المصادر من األجززة
العلٌا للرقابة فً بوتان ،والبرازٌل ،وبنؽبلدٌش،
ومإسسة الرقابة الشاملة الكندٌة ،واندونٌسٌا،
والسوٌد ،ومبادرة تنمٌة االنتوساي فً النروج - 60
 64حزٌران  ، 6006لمناقشة وتنفٌذ اخر مستجدات
نتابج  3iالمتعلقة بعملٌات تدقٌق االداء .و كانت
النتابج تتماشى مع نسخة االصدارات المصدقة
للمستوى الرابع لعملٌات تدقٌق االداء للمعاٌٌر
الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة  ،و تباحث الفرٌق
بشان مسابل العدالة (مثل اعتبارات المساواه بٌن
الجنسٌن) إلدراجزا فً النسخة المحدثة من دلٌل
تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة فً
تدقٌق االداء .و التدقٌق على أداء أدوات تقٌٌم
االمتثال للمعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة سٌتم
تنقٌحه و اعادة تحدٌد اوضاعه كؤداة لضمان الجودة.
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 .6اجتماع حول اخر مستجدات نتائج تدقٌق
االمتثال .عمل فرٌق المصادر مع اعضاء من
المحكمة االوروبٌة للمدققٌن و الجزاز الرقابً
لجزر المالدٌؾ و مبادرة تنمٌة االنتوساي على
تحدٌث كتٌب تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة
العلٌا للرقابة على تدقٌق االمتثال فً االجتماع
الذي اقٌم فً تموز  6006فً أوسلو ،النروٌج.
و درس الفرٌق اٌضا المعٌار الدولً ،4000
فضبل عن الدروس المستفادة من المرحلة-األول
من البرنامج .3i
 .3سابقة فً جزاز بوتان الرقابً .فرٌق مبادرة
تنمٌة االنتوساي و فرٌق استشاري من االجزاز
االعلى للرقابة فً بوتان صمم و اقام ورشة
عمل مدتزا اسبوعٌن حول تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة
لبلجززة العلٌا للرقابة فً الشإون المالٌة ،و
االداء و تدقٌق االمتثال شارك فٌزا  60مسإوال
من الجزاز االعلى للرقابة فً بوتان وتقام
الورشة فً الزند 01 ،تموز  1 -تشرٌن االول
عام  .6006حٌث اطلقت الورشة عملٌة تنفٌذ
المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة على
مستوى الجزاز االعلى للرقابة لجزاز بوتان
الرقابً و التً شملت مناقشات مفصلة حول
ممارسة عملٌة مباشرة بشان تحدٌد ممارسات
التدقٌق الحالٌة و اجراء ( )iCATsو صٌاؼة
استراتٌجٌات المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا
للرقابة وتنقٌح منزجٌات التدقٌق .و تضمنت
الورشة أٌضا تداوالت متعلقة بتؽٌٌر اإلدارة
والتعدٌبلت التنظٌمٌة البلزمة لتنفٌذ المعاٌٌر
الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة .وهذه الورشات
سٌتم دعمزا على مستوى الجزاز االعلى للرقابة
فً تنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة.
وٌتم تؽطٌة تكالٌؾ هذه الورشة من قبل
االجزاز االعلى للرقابة فً بوتان من التموٌل
المقدم من الدول المانحة لتنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة
لبلجزز العلٌا للرقابة.
( )6دعم المناطق التابعة لالنتوساي والشبكات
والمجتمعات المحلٌة
اجتماع رابطة المحٌط الهادئ لالجهزة الرقابٌة
العلٌا و مبادرة تنمٌة االنتوساي .اجتمع رإساء
وأعضاء اإلدارة العلٌا من  09جزاز رقابً من
رابطة المحٌط الزادئ لبلجززة العلٌا للرقابة
( )PASAIفً أوكبلند ،نٌوزٌلندا ،فً الفترة -05
 04حزٌران عام  ، 6006لمناقشة ملؾ مبادرة
تنمٌة االنتوساي الذي ٌتضمن ثمانٌة برامج؛
خبرات الجزاز االعلى للرقابة؛ المبادرات و
التحدٌات؛ تحدٌد اولوٌات الجزاز االعلى للرقابة .و
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

شمل الحضور الجزات المعنٌة كممثلٌن عن االمانه
العامة الخاصة برابطة المحٌط الزادئ لبلجززة
العلٌا للرقابة ،ومركز جزر المحٌط الزادئ لئلدارة
العامة ،و وزارة الشإون الخارجٌة والتجارة فً
أسترالٌا ،والبنك الدولً ،ومركز المساعدة الفنٌة
المالٌة لمنطقة المحٌط الزادئ (( )PFTACالوحدة
اإلقلٌمٌة لصندوق النقد الدولً) .وأؼتنمت مبادرة
تنمٌة االنتوساي و االمانه العامة الخاصة برابطة
المحٌط الزادئ لبلجززة العلٌا للرقابة هذه الفرصة
لتعزٌز الجزود التعاونٌة و وضعت مذكرة تفاهم
بٌن المنظمتٌن.
( )4تعزٌز كفاءة التعلم اإللكترونً
اجتماع تطوٌر المنتجات العالمٌة لتعزٌز كفاءة
برنامج التعلم االلكترونً .اجتمعت مبادرة تنمٌة
االنتوساي مع االجززة الرقابٌة العلٌا من اندونٌسٌا
والفلبٌن وتاٌبلند من  60حزٌران الى  0تموز ،
عام  6006فً اوسلو ،النروٌج  ،حٌث اتفقوا على
الصٌؽة النزابٌة لكتٌب التعلم االلكترونً؛ حٌث تم
تصمٌم وتطوٌر برنامج لمسإولً نظام إدارة التعلم
( )LMSفً المنظمة اآلسٌوٌة الجززة الرقابة
العلٌا ()ASOSAI؛ فزو ٌعتمد إطار عمل الكفاءة
لمتخصصٌن فٌالتعلٌم اإللكترونً؛ و ٌنشؤ برنامج
إصدار شزادات للمتخصصٌن فً التعلٌم
اإللكترونً لآلسوساي.
( )3برنامج االجهزة العلٌا للرقابة لمكافحة الفساد
مشروع بحث المعلومات االساسٌة العالمٌة .عمل
فرٌق المصادر من الكامٌرون ،وهنؽارٌا ،وتاٌلند
وزامبٌا و مبادرة تنمٌة االنتوساي على مشروع
بحث لجمع معلومات اساسٌة حول الجزاز االعلى
للرقابة .وٌزدؾ هذا الجزد للمساهمة فً تطوٌر
التوجٌه لعنصرٌن ( )0برنامج الجزاز االعلى
للرقابة لمكافحة الفساد  -تدقٌق االطار المإسسً
لمكافحة الفساد ،و( )6جعل الجزاز االعلى للرقابة
قدوة ٌحتذى بزا  -تطبٌق المعٌار الدولً لبلجززة
العلٌا للرقابة رقم ( .)30تم أجراء البحث خبلل
شزر حزٌران و شزر تموز عام  ،6006وشارك
فٌه 61جزاز رقابً من مختلؾ دول االنتوساي.
الجهاز
اجتماع
مكافحة
اوسلو،
لتدقٌق

االعلى للرقابة لمكافحة الفساد..عقد
تطوٌر منتج األجززة العلٌا للرقابة فً
الفساد من  09 - 1آب  ، 6006 ،فً
النروٌج .وكان الزدؾ هو وضع توجٌزات
أطر العمل المإسسٌة لمكافحة الفساد،
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( )4التعاون بٌن االنتوساي و الدول المانحة
اجتماع قٌادة اللجنة التوجٌزٌة لتعاون االنتوساي و
الدول المانحة الذي تم عبر الزاتؾ عقد فً  03تموز
لعام  .6006أجرٌت مناقشات فٌما ٌتعلق بالنداء
العالمً لتقدٌم مقترحات ،و قاعدة بٌانات تنمٌة قدرات
الجزاز الرقابً االعلى ،و استراتٌجٌة االتصال وإطار
نتابج التعاون.
( )8تواصل مبادرة تنمٌة االنتوساي و الجهات
المعنٌة


صور :فرٌق الموارد لبرنامج  IDIحول االجززة
العلٌا للرقابة لمكافحة الفساد
وكذلك تنفٌذ األجززة العلٌا للرقابة للمعٌار الدولً
لبلجززة العلٌا للرقابة رقم ( )30وصممت هذه المبادئ
التوجٌزٌة لتكون بمثابة الحكم الرشٌد العالمً وسوؾ
تشكل أسسس الدعم المقدم لؤلجززة الرقابٌة عند إجراء
عملٌات التدقٌق وتقٌٌم تنفٌذ المعٌار الدولً لبلجززة
العلٌا للرقابة رقم ()30





( )5األجهزة العلٌا للرقابة واشراك الجهات المعنٌة
مشروع البحث العالمً .أجرى اعضاء الجزاز الرقابً
من الكامٌرون ،كوستارٌكا ،الفلبٌن ،وجنوب أفرٌقٌا و
مبادرة تنمٌة االنتوساي بحث بشان آلٌات وممارسات
إشراك الجزات المعنٌة بالجزاز الرقابً فً اٌار عام
 .6006حٌث سٌتم استخدام هذا البحث لوضع مبادئ
توجٌزٌة إلشراك الجزات المعنٌة لدعم الجزاز االعلى
للرقابة .ومن المقرر عقد االجتماع المقبل للفرٌق من
 66 - 05آب  6006فً أوسلو ،النروٌج.



( )2تدقٌق أهداف التنمٌة المستدامة ()SDGs



أجتماع تطوٌر التوجٌة .اجتمع فرٌق مصادر من لجنة
تبادل المعرفة التابعة لبلنتوساي (()KSCبرباسة
الزند) ،ومجموعة عمل االنتوساي للتدقٌق البٌبً
(برباسة اندونٌسٌا) ،و امٌن عام ( ،)PASAIو
البرازٌل ،و اإلمارات العربٌة المتحدة ،و الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،و إدارة األمم المتحدة للشإون
االقتصادٌة واالجتماعٌة ( )UNDESAو مبادرة
تنمٌة االنتوساي فً مقر االمم المتحدة فً نٌوٌورك من
 69-64تموز عام  ،6006لبلتفاق على تركٌز وهٌكلة
التوجٌه المرتبطة بتدقٌق االستعداد لتنفٌذ أهداؾ التنمٌة
المستدامة ( .)SDGsواتفق الفرٌق على ان األخذ
بنزج "كامل الحكومة" ،وتركٌز االهتمام على هدفٌن
( 06و  5من األهداؾ) ،والتً هً جزء من موضوع
المنتدى السٌاسً الرفٌع المستوى (" ، )HLPFتمكٌن
الشعب ".و سٌتم مناقشة التوجٌزات فً
مإتمراالنكوساي القادم لعام  6006فً كانون االول.
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

شاركت مبادرة تنمٌة االنتوساي فً اجتماع
االنتوساي السنوي لمجموعة العمل المعنٌة بالدٌن
العام ( )WGPDمن  4-5تموز لعام  ، 6006فً
بكٌن ،الصٌن.حٌث تم اعبلم اعضاء ()WGPD
بؤخر مستجدات برنامج "اطار عمل تدقٌق االقراض
و االقتراض" و ناقشوا جزود التعاون المستقبلٌة.
التقت مبادرة تنمٌة االنتوساي بممثل البنك الدولً فً
 09تموز عام  6006لمناقشة دور االجززة الرقابٌة
فً تنفٌذ اهداؾ التنمٌة المستدامة ( )SDGsو ملؾ
برنامج مبادرة تنمٌة االنتوساي الجدٌد.
وفً مناقشة المابدة المستدٌرة رفٌعة المستوى فً
االنتوساي فً  60تموز  ،6006و شاركة مبادرة
تنمٌة االنتوساي فً "مساهمة االجززة الرقابٌة العلٌا
لضمان ان ال ٌتخلؾ أحد فً تنفٌذ اهداؾ التنمٌة
المستدامة ".وشاركت مبادرة تنمٌة االنتوساي أٌضا
فً الحدث الفرعً فً األمم المتحدة" ،المنتدى
السٌاسً الرفٌع المستوى".
انضم فرٌق مبادرة تنمٌة االنتوساي الى االجتماعات
التً اقٌمت فً واشنطن من  66-60تموزعام 6006
حول ( )0قوانٌن االنتوساي )6(،سٌاسة االنتوساي،
اللجنة المالٌة واالدارٌة ( ،)PFACو ( )3لجنة
االنتوساي بشان القضاٌا الناشبة.
شاركت مبادرة نمٌة االنتوساي بمناقشات حول
مجموعة واسعة من القضاٌا التعاونٌة (بما فً ذلك
برنامج تدقٌق اهداؾ التنمٌة المستدامة  )SDGsمع
ممثلً لبلمم المتحدة من البرنامج االنمابً
( ،)UNDPإدارة األمم المتحدة للشإون االقتصادٌة
واالجتماعٌة ( ،)UNDESAمكتب خدمات الرقابة
الداخلٌة (مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة
الداخلٌة) واالمم المتحدة للمرأة و مكتب االمم المتحدة
المعنً بالمخدرات و الجرٌمة ) )UNODCمن
 66-65تموز . 6006

لبلتصال مع مبادرة تنمٌة االنتوساي :لمناقشة أي من
القضاٌا المطروحة فً هذه الطبعة عن اخر مستجدات
مبادرة تنمٌة االنتوساي ٌرجى االتصال بنا عبر البرٌد
اإللكترونً.idi@idi.no :
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اخر مستجدات التعاون بٌن االنتوساي و
الدول المانحة

نتائج المرحلة الثانٌة للتعاون بٌن االنتوساي و
الدول المانحة ()6105-6104
فً عام  ،6009وقعت المنظمة الدولٌة لبلجززة
العلٌا للرقابة ( )INTOSAIو  05منظمة مانحة
مذكرة تفاهم ( )MOUتارٌخٌة لزٌادة وتعزٌز الدعم
لبلجززة الرقابٌة العلٌا ( )SAIsفً الدول النامٌة.
تعترؾ مذكرة التفاهم ( )0بؤهمٌة وجود اجززة
رقابٌة حسنة االداء  ،متعددة التخصصات و مستقلة،
و( )6بان دعم االجززة الرقابٌة من قبل االنتوساي و
الدول المانحة ٌمكن ان ٌكون أكثر فعالٌة .و بعد نحو
سبع سنوات ،أٌدت ثمانً منظمات مانحة مذكرة
التفاهم .جرت المرحلة االولى من تعاون االنتوساي
مع الدول المانحة (التعاون) من حزٌران  6000الى
كانون االول  ،6006و جرت المرحلة الثانٌة من
 6003الى  .6005و ٌلخص هذا المقال
االمورالمزمة من المرحلة الثانٌة (ٌقوم أساسا على
تقرٌر األداء المتوفرة هنا)
تحسن أداء الجهاز الرقابً االعلى فً البلدان النامٌة

ان هدؾ التعاون هو تحسٌن أداء الجزاز الرقابً
االعلى فً البلدان النامٌة .بٌانات االنفاق العام
والمساءلة المالٌة  PEFAمن 6004 6000
(المإشرات  PI-26و  ،PI-10ومعاٌٌر الرابع)
"تقرٌر تقٌٌم الجزاز الرقابً العالمً  - 6004أداء
وقدرات واحتٌاجات األجززة الرقابٌة العلٌا" و "
تقرٌر تقٌٌم االنتوساي وتعاون الدول المانحة عام
 - 6000تطوٌر قدرات االجززة الرقابٌة العلٌا:
االوضاع الراهنة و االحتٌاجات و الممارسات
الجٌدة" و تظزر تقارٌر عملٌات الجزاز الرقابً ،فً
معظم المإشرات وفبات الدخل ،فً تحسن مستمر.
على سبٌل المثال ،زادت نسبة األجززة الرقابٌة التً
لدٌزا خطط استراتٌجٌة من  ٪63فً عام  6000إلى
 ٪90فً عام  .6004وهذا خبر جٌد ،والتعاون
فخور بانه ساهم فً هذا التطور اإلٌجابً .ومع ذلك،
فمن المزم التؤكٌد على ( )0مقاٌٌس أداء الجزاز
الرقابً ٌمكن ان ٌكون تحدٌاسبب تعقٌد البٌانات
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

والقٌود و( )6النتابج أٌضا ال ترتبط حصرا بعمل
التعاون.
وفً تقٌٌم مستقل أجري فً عام  ،6005تم التؤكٌد
على أهمٌة التعاون ،خصوصا بسبب دور المنظمة
فً بناء القدرات الجزاز الرقابً .بٌنما األدلة تشٌر
أٌضا إلى تؽٌرات سلوكٌة إٌجابٌة من األجززة
الرقابٌة والجزات المانحة على حد سواء ،كان هناك
بعض انشطة التعاون التً واجزت تحدٌات فً
التنفٌذ.واللجنة التوجٌزٌة تعمل حالٌا لمواجزة تلك
التحدٌات.
الخطوط العرٌضة – المرحلة الثانٌة
زٌادة دعم األجهزة العلٌا للرقابة .خبلل فترة
البرنامج ،ساهم التعاون مساهمات مزمة لزٌادة دعم
االجززة العلٌا للرقابة .حٌث ان متوسط القٌمة
السنوٌة لدعم تنمٌة قدرات الجزاز الرقابً ارتفع من
مبلػ  54ملٌون دوالر فً عام  6006إلى مبلػ 61
ملٌون دوالر فً عام  ، 6005مما ٌشٌرعموما الى
زٌادة الدعم الدولً للجزاز الرقابً .كما انشا
صندوق تنمٌة القدرات الجزاز الرقابً ،مما أدى إلى
تموٌل سبعة مشارٌع مع منح جوابز تصل قٌمتزا إلى
 6.6ملٌون دوالر بحلول نزاٌة عام .6005
نداءات عالمٌة لتقدٌم مقترحات تساعد على جذب
التموٌل .النداء العالمً للمقترحات ( ) GCPهو
عبارة عن آلٌة تزدؾ الى توفٌر فرصة لجمٌع
االجززة الرقابٌة العلٌا ،و دول االنتوساي وهٌبات
االنتوساي لطرح مقترحات ناشبة عن زٌادة الطلب
المبنً على احتٌاجات األجززة العلٌا للرقابة فً
الدول النامٌة .ساهمت ) )GCPبان تلعب االجززة
الرقابٌة دورا أكثر فعالٌة فً تحدٌد االحتٌاجات
واألولوٌات على أساس خططزا االستراتٌجٌة.
و ) (GCPلعام  6003الذي اطلق فً مإتمر
االنتوساي فً تشرٌن االول عام  .6003حٌث تم
استبلم سبعة واربعون مسودة تطبٌق ،و بلػ الدعم
المالً  54ملٌون دوالر .و قدمت األمانة العامة
لبلنتوساي والدول المانحة دعم موجه نحو تحسٌن
نوعٌة مقترحات المشارٌع ،و التً عرضت الحقا
على الدول المانحة المحتملة لدراستزا .وفقا
للمعلومات المتاحة ،تم تؤمٌن التموٌل البلزم .وما
نسبتة  %53من المبادرات المقترحة بحلول أٌلول
لعام  ،6005هذا الرقم أعلى قلٌبل من نسبة %45
( )GCPلعام . 6000
إطار قٌاس أداء االجهزة الرقابٌة (.)SAI PMF
تم تطوٌر اطار قٌاس أداء الجزاز الرقابً تحت
رعاٌة مجموعة عمل االنتوساي حول قٌمة وفوابد
األجززة الرقابٌة وتم تنفٌذه تحت إشراؾ االنتوساي
بالتعاون مع مجتمع الدول المانحة .و قدم التعاون
لدعم الطار قٌاس اداء االجزاز الرقابً ( SAI
 )PMFمن خبلل تموٌل االمانة العامة بصفته منسق
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فرٌق العمل الطار قٌاس اداء الجزاز الرقابً( SAI
 )PMFوكذلك من خبلل دعم التقٌٌمات العالمٌة .و
منذ انشابزا فً عام  ،6000تم االعتراؾ بؤطار
قٌاس اداء الجزاز الرقابً االعلى ()SAI PMF
كإطار قٌاس األداء الوحٌد ألجززة الرقابة العلٌا ومن
المتوقع ان ٌتم المصادقة علٌه فً مإتمر انكوساي
عام .6006
ومنذ كانون األول عام  ،6005تم تدرٌب 140
شخص من جمٌع دول االنتوساي على اطار قٌاس
اداء الجزاز الرقابً ( ،)SAI PMFو  53منزا قد
أتم أٌضا التدرٌب .فً أوابل عام  ،6006بلػ عدد
األجززة العلٌا للرقابة التً اتخذت قرار تطبٌق تقٌٌم
اطار قٌاس ادار الجزاز الرقابً (( )SAI PMFأو
التقدم مع مزٌد من التقٌٌم)  44جزازا.
قاعدة بٌانات تنمٌة قدرات الجهاز الرقابً (قاعدة
البٌانات
قاعدة
تستخدم
بٌانات).
( )www.saidevelopment.orgمن قبل
األجززة الرقابٌة و الدول المانحة لـ  )0( :تحسٌن
تنسٌق دعم الذي ٌتلقاه الجزاز الرقابً ( )6تسزٌل
عملٌة النداء العالمً للمقترحات  ،و ( )3إحدات
بٌانات عالمٌة حول مستوٌات وتوزٌع دعم تنمٌة
قدرات الجزاز الرقابً .تم تسجٌل ما ٌقرب من 400
مشروع (بما فً ذلك المشارٌع المخطط لزا
والمقترحة) منذ كانون األول عام  ،6005و تم
تسجٌل زٌادة ثابتة من  660مشروع مسجل فً عام
 .6006وفً عام  ،6005و تم بذل جزود اضافٌة
لزٌادة دقة البٌانات من خبلل إدخال المبلحظات
والتحدٌثات.
تبادل المعرفة .وقد ساهم التعاون فً حصر و تبادل
المعرفة فٌما ٌتعلق بتنمٌة قدرات الجزاز الرقابً
االعلى ،وعلى االخص من خبلل "التقرٌر العالمً
لتقٌٌم الجزاز الرقابً االعلى عام  - 6004اداء و
قدرات و احتٌاجات االجززة العلٌا للرقابة" و " تقرٌر
تقٌٌم االنتوساي وتعاون الدول المانحة عام - 6000
تطوٌر قدرات االجززة العلٌا للرقابة  :االوضاع
الراهنة و االحتٌاجات و الممارسات الجٌدة "
وباالضافة على ذلك ،تم اعداد فعالٌة تعلم لموظفً
وكالة التنمٌة الدولٌة حول"العمل مع االجززة العلٌا
للرقابة" ،و تم اقامتزا عند الطلب .و ساهم التعاون
أٌضا بمشارٌع بحثٌة ذات صلة ،بما فً ذلك
استطبلع حول ممارسات تشارك األجززة العلٌا
للرقابة والمواطن فً ظل مإسسات فعالة و ورقة
بحثٌة حول التدقٌق فً مجال الصناعات
االستخراجٌة.
وسائل االتصاالت .و نشر التعاون نشرات إخبارٌة
ربعٌة منذ عام ،6004و مثلت فً العدٌد من منتدٌات
و مإتمرات التنمٌة الدولٌة بالتنسٌق مع لجنة بناء
القدرات االنتوساي (.)CBC
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً

الطرٌق الى االمام
تم الموافقة علً وثابق البرنامج للمرحلة الثالثة من
التعاون ( ،)6001 - 6006وسٌرى التعاون بعض
التؽٌرات (بالمقارنة مع المرحلة الثانٌة) .ورحبت
اللجنة التوجٌزٌة ( )SCبتقرٌر التقٌٌم المستقل حٌث
انزا قدمت مدخبل استراتٌجٌا فً االتجاه المستقبلً
للتعاون وتعزٌزه ،وأدت إلى انشاء مجموعات عمل
لمراجعة وتقدٌم توصٌات بشان ( )0األهمٌة المستمرة
لبلنشطة األساسٌة التً ٌدعمزا التعاون و ( )6طرق
لتعزٌز وتقوٌة أثر انشطة التعاون .و سٌتم دراسة نتابج
مداوالت مجموعات العمل من قبل اللجنة التوجٌزٌة
طوال عام .6006
سٌتم تؽٌٌر دور التعاون فٌما ٌتعلق باطار عمل قٌاس
اداء الجزاز الرقابً بعد عام  .6006سٌتم تعمٌم اطار
عمل قٌاس اداء الجزاز االعلى للرقابة على انظمة
االنتوساي ولن ٌستمر تموٌلزا من خبلل التعاون ،ولن
تكون مدعومة من قبل االمانه العامة .ومع ذلك ،سوؾ
ٌبقى اعضاء التعاون محتفظٌن باالهتمام و النفوذ من
خبلل وظٌفة استشارٌة .فً حٌن ان العمل على تطوٌر
استراتٌجٌة اطار قٌاس اداء الجزاز االعلى للرقابة
تمضً قدما تحت إشراؾ لجنة بناء القدرات
االنتوساي ،وٌجري التشاور مع اللجنة التوجٌزٌة لزذا
الؽرض وانشاء الدور االستشاري ألطار عمل قٌاس
اداء الجزاز االعلى للرقابة.
المجتمع االفتراضً إلطار عمل قٌاس اداء الجهاز
االعلى للرقابة باللغة الفرنسٌة .تم رسمٌا اطبلق
النسخة الفرنسٌة من المجتمع اإلفتراضً ( )VCألطار
قٌاس اداء الجزاز االعلى للرقابة فً  05آب عام
 .6006تم تفعٌل المجتمع االفتراضً االن باللؽة
االنجلزٌة و االسبانٌة و الفرنسٌة .و ٌتضمن مجتمع
اطار قٌاس اداء الجزازاالعلى للرقابة الناطق باللؽة
الفرنسٌة  040عضوا ٌتمتعون بإلمام جٌد باطار قٌاس
أداء الجزاز االعلى للرقابة من اقالٌم االفروساي،
األرابوساي ،الكاروساي ،أوالسٌفٌس ،كرٌفٌاؾ،
األوروساي.
و كشؾ النقاب عنه باالساس فً كانون االول عام
 6004بالنٌابة عن مجموعة العمل المعنٌة بقٌمة و
فوابد االجززة العلٌا للرقابة ،هذا البرنامج االفتراضً
ٌسمح للمقدرٌن المعتمدٌن بـ ( )0الحصول على مواد
ذات عبلقة بتقٌٌمات أطار قٌاس اداء الجزازاالعلى
للرقابة و ( )6إثارة التساإالت حول االداة و العملٌة
من مناقشات مخصصة .و ٌوفر البرنامج الدعم
للمستخدمٌن ،وكذلك مصممٌن برنامح اطار قٌاس اداء
الجزاز االعلى للرقابة من خبلل التؽذٌة الراجعة.
جمٌع المقٌٌمٌن الذٌن حضروا تدرٌب اطار قٌاس اداء
االجزاز االعلى للرقابة لدٌزم ملؾ تعرٌؾ مستخدمٌن
الستخدام البرنامج االفتراضً.فؤذا كنت مقدر معتمد
ولم تستلم برٌد الكترونً بالملؾ تعرٌؾ للمستخدم،
الرجاء االتصال على الموقع االلكترونً:
.INTOSAI.Donor.Secretariat@idi.no.
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اضواء على بناء القدرات

التطوٌر المهنً لبناء القدرات
بقلم عبد هللا األمٌري (،)CPA, CIA, CFE
مستشار دولً للمراجع العام ،المكتب االعلى
للرقابة ( )SAOفً أفؽانستان
بناء القدرات والتدرٌب هً فً صمٌم عمل
االعلى
الجزاز
للرقابة ( )SAIو
الخطط االستراتٌجٌة
االعلى
لبلجزاز
للرقابة (وجود قوة
مدربة
عاملة
ومجززة بشكل جٌد)
هو السبٌل الوحٌد
لجزاز
لٌتمكن
االعلى للرقابة من
اداء صبلحٌاته على
اكمل وجه.
وبما ان مزنة التدقٌق فً تطور مستمر (التحدٌث
المستمر لمعاٌٌر و المبادئ التوجٌزٌه الجدٌدة من
قبل المنظمة الدولٌة لبلجززة العلٌا للرقابة) ،فان
المدققٌن بحاجة الى أدراج التعلٌم المستمر فً
روتٌنزم الٌومً لٌبقوا قادرٌن على المنافسة.
ومع ذلكٌ ،جب ان ال ٌنتظر المدققٌن من اإلدارة
العلٌا للجزاز االعلى للرقابة تنظٌم دورات تدرٌبٌة.
بدال من ذلكٌ ،جب على المدققٌن ،وبشكل ٌومً،
اخذ المبادرة لجعل التطوٌر المزنً المستمرمن
احدى اولوٌاته و السعً نحو التعلٌم الذاتً.

والكفاءات البلزمة فٌزا .هذا التقٌٌم هو مقٌاس
جٌد وٌمكن توجٌه أعضاء الفرٌق نحو أفضل
اإلجراءات لتعزٌز القدرات.
 االستفادة من التدرٌب المجانً على االنترنت.
تملك االنترنت عدد وافر من المواقع التً تقدم
التدرٌب فً العدٌد من التخصصات من بعض
الجامعات الرابدة فً العالم ،بما فً ذلك جامعة
هارفارد وكلٌة وارتون .بعض المواقع تطلب
التسجٌل عبر االنترنت .ومع ذلكٌ ،وفر تسجٌل
الوصول ؼٌر المحدود إلى التدرٌب حول
مواضٌع مثل المحاسبة والمالٌة واإلدارة .البرٌد
اإللكترونًAbbeyamir@yahoo.co.uk :
لمزٌد من المعلومات حول بعض مواقع التدرٌب
عبر االنترنت الوصى بزا والمواقع المقترحة.
 تخصٌص  41دقٌقة ٌومٌا للقراءة .لقد قٌل ان
جمٌع القادة هم القراء .تقدم القراءة الفرص
للتعرؾ على مجموعة متنوعة من الموضوعات
من مجموعة متنوعة من المصادر .كل ٌوم.
خصص  30دقٌقة للقراءة  -وهناك العدٌد من
المواقع التً توفر الوصول إلى المواضٌع المثٌرة
لبلهتمام ومفٌدة ،بما فً ذلك الموقع اإللكترونً
لمجلة االنتوساي .
ومن المدهش مقدار المعرفة التً ٌمكن الحصول
علٌزا فً فترة قصٌرة من الزمن فقط .إذا كانت
 30دقٌقة تبدو طوٌلة ،قم بتقسٌمزا .أقرأ لمدة 05
دقٌقة فً الصباح 05 ،دقٌقة فً المساء..أعمل ما
تراه مناسبا!
سٌطر على تطورك المزنً و اسعى نحو التحسٌن
المستمر.ان سمعة االجززة العلٌا للرقابة تعتمد على
قدرتنا الفنٌة فً تنفٌذ عملنا.لنجعل اجززتنا الرقابٌة
(وانفسنا) فخورٌن بؤتخاذ البلزم ،كل ٌوم ،لضمان
اننا افضل من الٌوم السابق!

توفر هذه المقالة الموارد والتقنٌات التً ٌمكن ألي
شخص استخدامزا لتحسٌن مزارات التطوٌر المزنً
فً مجموعة واسعة من المواضٌع.
 البحث فً المجاالت واالختصاصات الالزمة
لفعالٌة الوظٌفة .بؽض النظر عن مستوى
العضو ضمن التسلسل الزرمً التنظٌمً ،فان كل
عضو فً الفرٌق ٌجب ان ٌكون ملما بالوصؾ
الوظٌفً ،و االدوار والمزام التً تتناسب مع
ذالك المنصب .حٌث ٌبرز الوصؾ الوظٌفً
الواجبات و المسإولٌات المتوقعة و وفر طرٌقة
لتقٌٌم المجاالت التً ٌمكن تحسٌن االختصاصات
ترجمة دٌوان المحاسبة األردنً
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تقوٌم الفعالٌــــات
كانون االول 6102
6–5
00 – 4
00
اذار 6104
ٌتم تحدٌده

االجتماع الثامن و الستٌن لمجلس ادرة االنتوساي -ابو ظبً  ،االمارات العربٌة
المتحدة
مإتمر االنكوساي الثانً والعشرون -ابو ظبً  ،االمارات العربٌة المتحدة
االجتماع التاسع و الستٌن لمجلس ادرة االنتوساي -ابو ظبً  ،االمارات العربٌة
المتحدة

المإتمر الثالث و العشرٌن للمراجع العام فً دول الكومنولث – الزند

نٌسان 6104
2–5

ندوة األوروساي حول تطبٌق المعٌار الدولً لبلجززة العلٌا للرقابة رقم  - 300المبادئ
االساسٌة الداء عملٌات التدقٌق -الخبرة و الممارسة الجٌدة

أٌار 6104
65-66
 6-30حزٌران

مإتمر األوروساي
الندوة الرابعة و العشرون االنتوساي/االمم المتحدة

حزٌران 6104
9

اجتماع اللجنة التوجٌزٌة للجنة المعاٌٌر المزنٌة – البرازٌل

اٌلول 6104
61

األوروساي  /االفروساي المإتمر المشترك "الزجرة"

تشرٌن الثانً 6104
االجتماع السبعون لمجلس ادارة االنتوساي – فٌٌنا ،استرالٌا
04 – 03
مراجعة نظراء االنتوساي فً مإتمر االستقبلل
04 – 03
مالحظة المحرر :تم نشرهذا التقوٌم دعما الستراتٌجٌة االنتوساي لالتصاالت و كوسٌلة لمساعدة أعضاء االنتوساي فً تخطٌط وتنسٌق
الجداول الزمنٌة .من ممٌزات هذه المجلة الدورٌة انها مجلة ستتناول جمٌع الفعالٌات على صعٌد االنتوساي و صعٌد الدول مثل المؤتمرات
والمجالس العامة واجتماعات مجلس االدارة .وبسبب المساحات المحدودة للمجلة ،سٌتم تضمٌن العدٌد من البرامج التدرٌبٌة واالجتماعات
المهنٌة االخرى التً قدمتها الدول وفقا ً للمساحة المتوفرة. .للمزٌد من المعلومات ،اتصل باألمٌن العام لكل مجموعة عمل إقلٌمٌة.
معلومات االتصال ٌرجى زٌارة الموقع www.intosai.org/regional-working-group.html :
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