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صدر هذا العدد من املجلة الدولية للرقابة
املالية احلكومية بالنيابة عن املنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
(اإلنتوساي) ،وذلك على أساس ربع سنوي
باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية
واألملانية واألسبانية .وقد مت تخصيص هذه
املجلة التي متثل اجلهاز الرسمي لألنتوساي
لتحسني مستوى إجراءات الرقابة احلكومية
واألساليب الفنية املعتمدة لديها.إن اآلراء
والقناعات الواردة يف املجلة نابعة من وجهات
نظر شخصية للمحررين وكتاب املقاالت
وال تعني بالضرورة وجهات نظر املنظمة أو
سياستها.
لالشتراك يف املقاالت والتقارير اخلاصة
ومفردات االخبار يسر طاقم التحرير دعوتكم
إلى إرسال مساهماتكم إلى مكاتب التحرير يف
مكتب املساءلة احلكومية على العنوان التالي:
US Government Accountability Office
441 G Street N.W , Room 7814
Washington D.C. 20548 , USA
Phone : 4707 512 202
Fax : 4021 512 202
e-mail : intosaijournal@ago.gov

نظراً للدور الذي تقوم به املجلة كوسيلة
تعليمية فإن املقاالت التي حتتمل قبولها أكثر
من غيرها للنشر على صفحات املجلة هي
تلك التي تعالج جوانب عملية من الرقابة
املالية على القطاع العام والتي أتت من ضمن
دراسة احلاالت التطبيقية ،أو األفكار ذات
الصلة مبناهج البحث اجلديدة يف مجال
الرقابة املالية ،او التفاصيل املتعلقة ببرامج
التدريب على الرقابة .وتعد املقاالت القائمة
على أسس نظرية بحته غير مناسبة للنشر
يف املجلة .ميكنكم احلصول على التوجيهات
اخلاصة بالتقدمي على:

http://www.intosaijournal.org/aboutus/
aboutus.html.

توزع املجلة مجانا على جميع األجهزة
األعضاء مبنظمة األنتوساي وغيرهم من
اجلهات األخرى املهتمة باملجال الرقابي .كما
ميكن احلصول على نسخة الكترونية
من املجلة من موقع األنتوساي التالي عن
طريق شبكة االنترنت أو موقع املجلة:
www.intosai.org.
intosaijournal@gao.gov.
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المقالة االفتتاحية

رئيس منظمة االنتوساي يشارك آخر
األفكار واالنعكاسات على مسيرة
األجهزة الرقابية
�إعداد :د .حارب �سعيد العميمي ،رئي�س ديوان املحا�سبة ،دولة الإمارات العربية املتحدة،
ورئي�س املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (االنتو�ساي)

�أدرك� ��ت م��ن خ�لال رح�ل��ة عملي كرئي�س للمنظمة الدولية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة(االنتو�ساي) مدى
احلاجة ال�ستكمال الأعمال اجلبارة واملناطة من قبل �أق��راين
ال�سابقون من الر�ؤ�ساء .وعليه �أود م�شاركتكم وجهه نظري و�آرائي
و�أفكاري حول م�ستقبل منظمة االنتو�ساي ،م�ؤكدا على ا�ستمرارنا
يف م�سرية العمل وامل�ضي قدم ًا بالعمل وال��ذي يتخلله حتقيق
الأهداف املن�صو�ص عليها يف اخلطة اال�سرتاتيجية.
وب�ع��د انعقاد م��ؤمت��ر االن�ك��و��س��اي ال�ث��اين وال�ع���ش��رون يف �أب��و
ظبي�ُ ،شغلنا جميعا يف ال�سعي لتحقيق تطلعات ور�ؤى اخلطة
اال�سرتاتيجية ،والتي ركزت وبدورها على التعزيز من مهنيتنا.
�إىل جانب امل�ضي قدما وبذل جهود تعنى ب�إن�شاء منظمة متتاز
مبهنية عالية يف جميع امل�ستويات ،الأمر الذي يتطلب الكثري من
اجلهود �إىل جانب �ضرورة الت�أقلم واحداث التغيري.
ومن هنا �أود الإ�شارة �إىل التحدي الذي يواجه الأطراف ذات
العالقة ،وال��ذي يتمحور يف ال�سعي ملزيد من امل�شاركة الفاعلة
والو�ضوح وال�شفافية ،والت�شديد على تقدمي معلومات مفهومة ويف
الوقت املنا�سب.
وكما ت�سعى االنتو�ساي لإنتاج كمية
كبرية من الوثائق ،الأمر الذي له �أن
يقدم م��زي��دا م��ن التحديات املعنية
بكيفية كيفية معاجلة وت �ب��ادل هذه
الوثائق ،وعلى وجه اخل�صو�ص كيفية
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ت�سهيل �إمكانية ا�ستيعابها واال�ستعانة بها من قبل الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة (.)SAIs
كما نحاول تعزيز و�ضوح وموثوقية الإ�صدارات املهنية من خالل
العمل وفقا لإطار عمل االنتو�ساي للتوجيهات والإ�صدارات املهنية
(� ،)IFPPإىل جانب تو�سعة ا�ستخدام وقابلية تطبيق املعايري
الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ()ISSAIs
كمعايري ر�سمية يف تدقيق القطاع العام ،وتقدمي �أدلة عملية ذات
�صلة للأجهزة العليا الرقابية وملدققي القطاع العام.

يعترب ات�خ��اذ خ�ط��وات ت�سعى �إىل تناغم عمليات التوا�صل
واملبادرات العاملية واالقليمية واملحلية �أمر ًا حيوي ًا .ومن جانب
�آخر وعلى امل�ستوى الدويل ،يتحتم ال�شروع يف مناق�شة ممار�ساتنا
ك�أجهزة عليا للرقابة والت�أكيد على القيمة امل�ضافة من قبل منظمة
االنتو�ساي .ويعترب جمل�س مديرين االنتو�ساي( )GBكمن�صة
مثالية ملثل هذه املناق�شات ،خا�صة مع ا�ستمرار التعر�ض ملوا�ضيع
عدة وهامة لها �أن تعيد �صياغة وت�شكيل بينة جمتمعنا .وت�شتمل
هذه املوا�ضيع على :البيانات ال�ضخمة ،والذكاء اال�صطناعي،
ومدى ا�ستجابتنا لعمليات حتقيق �أهداف
اتخاذ خطوات تسعى إىل تناغم
التنمية امل�ستدامة(� ،)SDGsإ�ضافة �إىل
عمليات التواصل واملبادرات
ال�سعي ويف الوقت ذات��ه لبناء قدراتنا
ك�أجهزة عليا للرقابة املالية واملحا�سبة
العاملية واالقليمية واحمللية
والعمل ال� ��د�ؤوب لتحقيق اال�ستقاللية
أمرا حيويًا
املطلوبة.

المقالة االفتتاحية

وق��د عملت االجتماعات يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ب �ن��اء ًا على هذه
التوجهات ،و�أود �شخ�صيا موا�صلة هذا التوجه واال�ستمرار فيه.
كما اطمح �إىل حتقيق الهدف القائم على تعزيز كفاءة وفعالية
اجتماعات جمل�س املديرين والعمل على تطوير جودة خمرجاته
وذل ��ك م��ن خ�لال ت��زوي��د �أع���ض��اء جمل�س امل��دي��ري��ن مب��زي��د من
املعلومات.
تعترب منظمة االنتو�ساي (كمثيالتها من اجلهات واملنظمات
الإقليمية) كمنظمة تطوعية �ضخمة� ،إال انها تواجه �صعوبة يف
�إل��زام الأجهزة العليا للرقابة واالمتثال لال�سرتاتيجيات ،الأمر
الذي له ان يحد من مدى مالئمة املنتجات العاملية واال�سرتاتيجيات
املو�ضوعة .وذلك يجعل من مراجعة النظراء و�إط��ار عمل قيا�س
�أداء الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة(� )PMFأدوات قيمة
للغاية حيث �أنها تقدم فر�ص للح�صول على �أدل��ة قيمة وموثوقة
ترتبط ب��أداء اجلهاز الأعلى الرقابي وتطوره� .إال انه وحتى هذا
ال��وق��ت مل يتم ا�ستخدام ه��ذه املعلومات لتعديل خطط العمل
لأع�ضاء منظمة االنتو�ساي.
كما ينبغي االلتفات �إىل �ضرورة انتهاز الفر�ص املعنية بتبادل
وم�شاركة �أعملنا الرقابية املناطة ،من مثل ا�ستخدام جلنة تقا�سم
املعرفة ( )KSCالتابعة لبوابة مبادرة تنمية االنتو�ساي()IDI
كمركز للمعلومات ي�سعى لتجميع وتبادل املعلومات املتعلقة بنتائج
التدقيق وممار�ساته و�أدلته .لك �أن تت�صور ما ميكن حتقيقيه من
خالل اتاحه املجال للمدققني من االطالع على طبيعة عمل مماثلة
لزمالئهم من جميع �أنحاء العامل.
كما انه لي�س من ال�سهل العمل على موازنة عمليات دمج الأ�س�س
مع متطلبات وتطلعات القرن احلادي والع�شرون ،ولكن ومبا �أننا
م�ستمرون بامل�ضي قدم ًا بغية لتحقيق التقدم ،يتحتم عليها العمل
وموا�صلة عمليات التبني واالبتكار� ،إىل جانب اال�ستمرار يف �صقل
املهنية وال�شفافية واملعارف ،والتي عليها �أ�ؤمن وب�شكل �شخ�صي
ب�إمكانية حتقيق �إجن ��ازات كبرية .وب�صفتي الرئي�س ،ف�إنه من
�أهدايف حتريك االنتو�ساي باجتاه هذا الطريق ،و�أملي هو م�شاركة
جميع �أع�ضاء االنتو�ساي معي يف هذه الرحلة.
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رسالة من المجلة

أزهر الربيع مثلما أزهر
موقع مجلة اإلنتوساي
بحلته الجديدة
ُ

لقد استغرق وقت ًا طوي ً
ال!
مت تد�شني موقع االنتو�ساي االلكرتوين بحلته اجلديدة والذي طال
انتظاره يف � 30أبريل  2018تزامن ًا مع �إ�صدار عدد ربيع .2018
وعلى الرغم من �أن ت�صميم ال�صفحة االلكرتونية يعترب جديد ًة كلي ًا
�إال �أن املوقع االلكرتوين يظل كما هو www.intosaijournal.org
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وال�شفافية وامل�ساءلة ك�أ�سا�سيات عند العمل يف املجلة حيث ركز
ال�سيد بلوكوود من خالل مقالته على �أهمية �أن يكون للمجلة مكانة
بارزة يف جمال املواقع الإلكرتونية.
وقد ذكر «نحن ن�ؤمن ب�أن زيادة تدفق املعلومات من خالل املزيد من
الأدوات والتكنولوجيا التفاعلية �ستمنح قراءنا جتربة ثرية يف جمال
تبادل املعرفة».

منذ ت�أ�سي�سها يف ع��ام  ،1974حر�صت املجلة الدولية للرقابة
املالية احلكومية (املجلة)  -وهي �أداة التوا�صل الر�سمية للمنظمة
الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (الإنتو�ساي) -
با�ستمرار على خلق منتدى فاعل لتبادل املعرفة والذي يتبني جمتمع
مرتابط من خالل مقاالتنا املن�شورة والتفاعل عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي واملوقع االلكرتوين الغني باملعلومات.

وجتدر الإ�شارة �أن املوقع الإلكرتوين للمجلة الذي مت �إطالقه للمرة
الأوىل يف عام  ،1999وقد متت �إع��ادة ت�صميمه للمرة الأوىل يف
عام  .2007وملواكبة �آخر التطورات التكنولوجية ولتحقيق �أق�صى
ا�ستفادة ممكنة من توا�صل جمتمع التدقيق الدويل فقد �آن الأوان
لتقدمي موقعنا الإلكرتوين اجلديد الذي نفتخر ب�إجنازه.

يف عدد يناير  ،2015دعا ال�سيد جيم�س كري�ستيان بلوكوود – املدير
الإداري للتخطيط اال�سرتاتيجي واالت�صال اخل��ارج��ي يف مكتب
امل�ساءلة احلكومية ورئي�س املجلة �إىل �أهمية الأخذ باالعتبار االبتكار

«هدفنا هو �أن يكون لنا ح�ضور ب��ارز ومفيد عرب �شبكة الإنرتنت
حمتوى ثري ًا وتفاعلي ًا يتوافق مع مكانتنا .لقد �أردنا �أن
و�أن نقدم
ً
ً
ً
يكون املوقع الإلكرتوين مبادرا ومرحبا باجلميع وكذلك �أن يكون
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رسالة من المجلة

حديث ًا وان�سيابي ًا ».وفق ًا لت�صريح رئي�س حترير املجلة ال�سيدة هيذر
�سانتو�س.
و�أ�ضاف ال�سيد بلوكوود ب�أن الت�صميم اجلديد للموقع الإلكرتوين
يعتمد على تعزيز ن�شر وتبادل املعرفة وكيفية القيام بذلك ،وقال
«يف حني ت�ستمر املجلة بالتطور والنماء ،ف�إننا نريد �أن نتعرف �أكرث
على �أع�ضاء الأنتو�ساي وغريها من املنظمات ذات ال�صلة حول
العامل .حيث قمنا بتعزيز تواجدنا الفعلي يف خمتلف الفعاليات حتى
نتمكن من احل�صول على منظور مبا�شر وكذلك ن�شر الأخبار على
نحو مبا�شر عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي .نود �أن نح�صل على
جميع الأخبار واملعلومات و�أف�ضل املمار�سات التي ن�شهدها وننقلها
ب�شكل مفيد .و�سيعزز املوقع االلكرتوين اجلديد من قدرتنا على
القيام بذلك».
كان لن�شر الأخبار والتوا�صل املبا�شر ت�أثريات بارزة على قراء املجلة
ولعل �أهمها هو تعزيز االت�صال وتبادل املعلومات على �صعيدٍ دويل.
ومع هذا� ،أكدت ال�سيدة �سانتو�س «ال نزال نفتقد �شريحة كبرية من
قرائنا».
و�أ�ضافت ال�سيدة �سانتوز «قمنا بعملية م�سح بيئي لأع�ضاء الأنتو�ساي
قبل ع�شرة �شهور تقريب ًا والحظنا �أن  %17فقط منهم ي�ستخدمون
�أحد و�سائل التوا�صل االجتماعي (�أغلبهم ي�ستخدم تويرت) .ونريد
معاجلة هذه امل�شكلة من خالل دمج �صفحة املجلة يف تويرت �ضمن
املوقع االلكرتوين اجلديد حيث نقوم بتقدمي ملحة عن �آخر التوجهات
وذلك للو�صول �إىل القراء الذين ال ي�ستخدمون تويرت وبذلك نعطيهم
�سبب ًا لالن�ضمام �إىل جمتمع تويرت وتقدمي املزيد من امل�شاركات».
من ال�ضروري �إ�شراك والتفاعل مع قراء املجلة وغريهم من جمتمع
امل�ساءلة الكبري للتحفيز على املحادثات ال�ضرورية وتطبيق �أحدث
الأ�ساليب والتقنيات لإبقاء القراء ن�شطني.

مدجمة .كما و�ستمكننا قناة الفيديو من ربط امل�ستخدم مبا�شرة
مع موقع يوتيوب حيث ميكننا احل�صول على �أية مالحظات يدونها
�أع�ضاء الإنتو�ساي واملنظمات ال�شريكة با�ستخدام هذه الو�سيلة.
ومن �أهم ما مييز املوقع الإلكرتوين اجلديد هو احتوائه على رزنامة
تف�صيلية ومتجاوبة تختلف عن تلك املوجودة يف املوقع ال�سابق.
وبينما تتم �إ�ضافة فعاليات االنتو�ساي �أو مراجعتها �أو �إلغائها،
ف�إنه ميكننا التعامل مع هذه التغريات ب�شكل �أ�سرع .وبالإ�ضافة �إىل
احتواء على تاريخ وموقع كل حدث ب�شكل منطي ،ف�إنه ميكننا �إ�ضافة
تفا�صيل ح�سب الطلب واحل�صول على خريطة تت�ضمن الفعاليات
�إىل جانب رابط �إىل تطبيق غوغل ماب للح�صول على املزيد من
البيانات.
وهناك املزيد! يف ال�سابق كانت املجلة ت�ستقبل الأخبار فقط من خالل
الربيد االلكرتوين اخلا�ص بها  intosaijournal@gao.govوفيما
�أن هذه الطريقة ال تزال فعالة� ،إال �أنه ميكن ملن يريد امل�شاركة بتقدمي
الأخبار مبا�شر ًة عرب االنرتنت عن طريق املوقع االلكرتوين اجلديد.
نحن متحم�سون للك�شف عن املوقع الإل�ك�تروين اجلديد للمجلة،
وكالعادة ،نحن حري�صون على اال�ستماع للأفكار اجلديدة ونرحب
ب�آرائكم حول كيف ميكننا حت�سني املجلة (يف جميع �أ�شكالها) حيث
ن�سعى �إىل ترجمة �شعار االنتو�ساي»اخلربة امل�شرتكة تفيد اجلميع»
�إىل واقع عملي.

ما اجلديد؟

محتوى تويتر :ميكنكم االطالع على �آخر م�ستجدات قناة
املجلة عرب تويرت @intosaijournal

و�أ��ش��ارت ال�سيدة كري�ستي كون�سريف م�ساعد رئي�س التحرير يف
املجلة» حيث �أن�ن��ا حر�صنا على تعزيز ح�ضورنا يف الفعاليات،
الحظنا �أن هناك تغري ًا بال �شك يف �سبل نقل املعلومات للم�شاركني.
و�أو�ضحت �أن العرو�ض التقدميية ال�ساكنة �أ�صبحت من املا�ضي،
حيث مت ا�ستبدالها مبنتجات متعددة الو�سائط وخ�صو�ص ًا الفيديو»،
و�أكدت ال�سيدة كون�سريف ب�أن «انت�شار ا�ستخدام العرو�ض املرئية
وامل�سموعة يدفعنا لال�ستجابة ب�صورة م�شابهة».

ال ـت ـق ــدمي ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت :ميكنكم ت �ق��دمي �أخ �ب��ارك��م
وفعالياتكم ومقاالتكم مبا�شر ًة من خالل املوقع االلكرتوين.

وفيما يوا�صل موظفي املجلة ح�ضور املزيد من الفعاليات ،ف�إننا
نهدف �إىل ت�صوير اللحظات الهامة ون�شر مقاطع م�صو ّرة �أ�صلية
معدة خ�صي�ص ًا لزوار املوقع الإلكرتوين وذلك من خالل قناة فيديو

الرزنامة املتجاوبة :الآن لي�س عليكم االنتظار لعدد املجلة
الربع �سنوي القادم ملعرفة �آخر امل�ستجدات .ميكنكم �إر�سال
فعالياتكم و�سنقوم ب�إ�ضافتها �إىل مبا�شرةً.

مترير األخبار� :آخر الأخبار املتعلقة بالأنتو�ساي على نحو
م�ستمر ،لن تفوتوا �أي فعالية �أو خرب.
قناة الفيديو :القدرة على الربط مع فيديوات �أع�ضاء جمتمع
االنتو�ساي اىل جانب ت�صوير فيديوات �أ�صلية للفعاليات.
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أخبار من األجهزة العليا للرقابة المالية
العامة والمحاسبة من أنحاء العالم
أخبار من اليابان

هيئة التدقيق اليابانية
تقدم تقرير التدقيق
ال�سنوي مع مالحظات حول
العديد من املو�ضوعات

ق��دم ال�سيد /تريوهيكو ك��اوات��و ،رئي�س هيئة التدقيق
اليابانية (الهيئة) ،تقرير التدقيق لل�سنة املالية � 2016إىل
رئي�س الوزراء ال�سيد� /شينزو �آبي ،هذا وقد ت�ضمن التقرير
نتائج عمليات التدقيق التي قامت بها الهيئة خالل عامي
 2016و 2017والذي �شمل احل�سابات اخلتامية اخلا�صة
بالنفقات والإي ��رادات ال�سنوية الدولة والأج�ه��زة التابعة
للحكومة .ويف �أعقاب تقدمي التقرير �إىل جمل�س الوزراء،
قام املجل�س ب��دوره بتقدمي التقرير واحل�سابات اخلتامية
بعد تدقيقها �إىل الربملان الياباين (وه��و هيئة ت�شريعية
مكونة من جمل�سني).
يت�ضمن ه��ذا التقرير  423حالة تدقيق ملو�ضوعات بلغ
حجمها  87.4مليار ين ياباين (حوايل  794مليون دوالر
�أمريكي) من املبالغ امل�صروفة ب�شكل خمالف* .
عكفت الهيئة على �إجراء العديد من عمليات التدقيق التي
تت�سم ب�سال�ستها وم��رون�ت�ه��ا،
�إىل جانب ا�ستجابتها للق�ضايا
يف ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب وبال�شكل
امل �ط �ل��وب� .أ�� �ش ��ارت ال�ه�ي�ئ��ة يف
ه� ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ال �� �س �ن��وي �إىل
مو�ضوعات يف عدة �أمور ،منها:
التمويل الوطني وال�ش�ؤون املالية
للجهات اخل��ا��ض�ع��ة للتدقيق،
التعايف من زلزال �شرق اليابان
ال�ك�ب�ير ،ت ��أم�ين ��س�لام��ة ورف ��اه
امل ��واط��ن�ي�ن ،ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال�سليم
ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ،الإدارة ال�سليمة
للح�سابات العامة ،اال�ستخدام
ال �ف �ع��ال ل�ل�ن�ف�ق��ات الإداري � � ��ة،

الإدارة الفعالة للأنظمة وامل�شاريع ،ال�ضمان االجتماعي،
وتكنولوجيا املعلومات.
ميكن للهيئة على مدار العام ويف �أي وقت �شاءت �أن
تقدم تقاريرها �إىل الربملان وجمل�س الوزراء فيما
يخ�ص املو�ضوعات التي قدمت ب�ش�أنها �آرائها �أو
طالبت باتخاذ التدابري الالزمة فيها �أو تلك
التي ت��رى ب�ضرورتها يف تلك ال�سنة املالية
(و�إن كان ذلك قبل االنتهاء من �إعداد تقرير
التدقيق ال�سنوي) .وكانت هناك  9حاالت من
هذا القبيل يف عام  .2017-2016وباملقابل
ميكن للربملان الياباين �أن يطلب م��ن هيئة
التدقيق على مو�ضوعات معينة وتقدمي تقارير
بالنتائج امل�ستخل�صة (يف ع��ام 2017-2016
قدمت الهيئة تقارير �إىل الربملان حول حالتني من
هذا القبيل).
● لالطالع على تعريف «املبالغ امل�صروفة ب�شكل خمالف»
ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين www.jbaudit.go.jp/
 ،englishوملزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع هيئة
التدقيق عرب الربيد االلكرتوين
� liaison@jbaudit.go.jpأو من خالل موقع
./http://www.jbaudit.go.jp/english

يف هذه ال�صورة :ال�سيد /تريوهيكو كاواتو ،رئي�س هيئة التدقيق اليابانية (على ي�سار ال�صورة) وال�سيد� /شينزو
�آبي ،رئي�س الوزراء الياباين .امل�صدر :املوقع الر�سمي لرئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء الياباين.
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موجز األخبار

أخبار من إيطاليا

حمكمة التدقيق الإيطالية ترحب بالرئي�س اجلديد

ُعني ال�سيد� /آجنلو بو�سيما رئي�س ًا ملحكمة التدقيق يف اجلمهورية الإيطالية يف  29دي�سمرب  2017مبوجب
مر�سوم �صادر عن رئي�س اجلمهورية.
وقد ح�صل ال�سيد /بو�سيما على درجة يف القانون من جامعة بريوجيا يف عام  ،1974ويف العام التايل �أكمل
درا�سته يف العلوم الإدارية لدى جامعة ال�سابينزا يف روما.
ويف خالل م�سريته املهنية كمحام ممار�س ،عمل قا�ضي ًا يف حمكمة التدقيق الإيطالية يف عام  1981وح�صل
على املركز الأول يف املناق�شة التي نظمت لهذا الغر�ض  ،وقد قام ال�سيد /بو�سيما طوال خدمته يف جمال
املحا�سبة الق�ضائية بالعديد من الوظائف امل�ؤ�س�سية (الوالية الق�ضائية ،التدقيق ،والإدارة العليا) منها:
● رئي�س هيئة التن�سيق لغرف التدقيق املتحدة (.)United Chambers of Audit
● قا�ض م�س�ؤول عن نظم تكنولوجيا املعلومات ،حيث قام ب�إعداد برامج تكنولوجيا املعلومات للأن�شطة الق�ضائية و�أن�شطة التدقيق ،كما قام
مبراقبة عقود كربى وحتديد التوجهات اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات وتطوير خدمات االت�صاالت عن بعد.
● رئي�س غرفة الق�ضاء يف فينيتو ،حيث توىل م�س�ؤوليات هامة لدى العديد من اجلهات مثل هيئة خدمات املالحة اجلوية الإيطالية ،ووكالة
الف�ضاء الإيطالية ،وال�صليب الأحمر الإيطايل ،وجمل�س البحوث الزراعية واالقت�صاد ،وال�شركة العامة خلدمات الت�أمني.
● رئي�س رابطة جمعية ق�ضاة حمكمة التدقيق الإيطالية.
● ع�ضو يف حمكمة ال�ضرائب الإقليمية اخلا�صة ب�إقليم التيوم.
ومازال ال�سيد /بو�سيما يقدم املحا�ضرات ويدير الدورات التدريبية حول املو�ضوعات القانونية واالقت�صادية يف اجلامعات و�أكادمييات التدريب
املهنية� ،إىل جانب كتابته للعديد من الأعمال ون�شرها يف �إ�صدارات خا�صة حول القانون الإداري وقانون املحا�سبة.

أخبار من رومانيا

تعيني رئي�س ًا جديد ًا ملحكمة احل�سابات الرومانية

عي الربملان الروماين ال�سيد /ميهاي بو�سيوك رئي�س ًا ملحكمة احل�سابات الرومانية يف �أكتوبر  ،2017وعمل
َ
يف هذا املن�صب ملدة � 9سنوات.
وب�صفته رئي�س حمكمة احل�سابات الرومانية ،يطمح ال�سيد /بو�سيوك �إىل تعزيز جودة مهمة التدقيق من
خالل العمل على تطبيق ممار�سات العمل املوحد وبناء و تطبيق نظام حا�سوبي متكامل � ،إىل جانب الأخذ
مببد�أ التنقل وتوظيف تعاون ن�شط وفعال مع الأجهزة املتخ�ص�صة واجلمعيات املهنية يف هذا املجال.
ومن �أبرز �أولوياته تعزيز توا�صل حمكمة احل�سابات الرومانية مع �أ�صحاب املنفعة واملواطنني ،و�ضمان ال�شفافية
امل�ؤ�س�سية ،وتقدمي ردود مرنة يف ظل البيئة �سريعة التغيري مبا يت�سق مع املهام الد�ستورية ملحكمة احل�سابات.
كما يقرتح ال�سيد /بو�سيوك تعزيز التعاون الدويل مع الأجهزة الرقابية الأخرى ،وال �سيما يف �إطار جمتمعات
املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (الإنتو�ساي) وجمموعة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة بالدول الأوروبية
(اليورو�ساي).
للمزيد من التفا�صيل واالطالع على املزيد من ال�سري املهنية ،ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين ملحكمة احل�سابات:
http://www.curteadeconturi.ro
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أخبار من مالطا

مكتب التدقيق الوطني يف مالطا يحيي املا�ضي وي�ستعد للم�ستقبل
�أحيى مكتب التدقيق الوطني يف مالطا الذكرى
الع�شرون لتعديل الد�ستور وذلك خالل عام ،2017
الأم ��ر ال��ذي �ضمن وبفعالية ا�ستقاللية اجلهاز
املالطي يف القيام بالتكاليف الرقابية املناطة �إليه.
وق��د ح � ّول��ت ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات ال��د��س�ت��وري��ة مكتب
التدقيق الوطني �إىل م�ؤ�س�سة م�ستقلة الأمر الذي
يعترب مطلب ًا رئي�سي ًا للحفاظ على م�صداقيته
ومواكبة �إع�ل�ان ليما اخل��ا���ص باملنظمة العاملية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
ت�ضمنت فعاليات �إح�ي��اء ال��ذك��رى وال�ت��ي امتدت
عام ًا كام ًال زيارة من الدكتور اجنلو فاروغيا وهو
رئي�س جمل�س النواب والذي �أكد ب�أن قيم ال�شفافية
الأ�سا�سية وامل�ساءلة هي حجر �أ�سا�س الدميقراطية.
اختتمت رئي�سة جمهورية مالطا ال�سيدة م��اري
لوي�س كولرييو بريكا االحتفاالت يف دي�سمرب يف كلمة
موجهة �إىل موظفي مكتب التدقيق الوطني املالطي.
وقالت «نقدر لكم عملكم الد�ؤوب واملبني على �أ�سا�س ثابت من القيم
املو�ضوعية والنزاهة حيث قمتم بو�ضع م�صلحة �شعب مالطا و غوزو
فوق كل اعتبار».
ويعترب االلتزام واملهنية التي عك�سها موظفو و�إدارة مكتب التدقيق
الوطني �سواء يف املا�ضي �أو احلا�ضر من الأ�سباب الأ�سا�سية خلف
عال وم�ستدام من امل�صداقية.
متيز اجلهاز املالطي مب�ستوى ٍ
و�إميان ًا ب�أن املوارد الب�شرية هي �أكرث الأ�صول قيمة يف مكتب التدقيق
الوطني ،فقد ت�ضمنت الفعاليات تركيز ًا خا�ص ًا على التطوير املهني
امل�ستمر ملوظفي اجلهاز.
وقد قام ال�سيد  /نويل كاميلريي  -نائب املدقق العام � ،إىل جانب
ال�سيد � /إيان ديزو  -مدير املوارد املالية والب�شرية ب�إعداد برنامج
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تدريبي مك ّثف.
ومت عقد الربنامج بالتعاون مع املعهد املعتمد للمالية العامة وامل�ساءلة
وهو من �أحد املعاهد الرائدة عاملي ًا يف جمال برامج املالية احلكومية.
وي�ه��دف الربنامج �إىل �إع ��داد اجل�ه��از الرقابي للقيام بالتكاليف
الد�ستورية املناطة �إليه وذلك من خالل �ضمان �إدارة جميع املوارد
احلكومية ب�أف�ضل ال�سبل املمكنة وبطريقة تكفل احلفاظ على القيمة
مقابل املادة مع االلتزام بالقوانني واللوائح املو�ضوعة.
�إن مكتب التدقيق الوطني ب�صدد االنتهاء من �إعداد خطة ا�سرتاتيجية
جديدة بعد االنتهاء من ا�ست�شارات �شاملة يف  .2017و�ستقدم اخلطة
اخلما�سية تركيز ًا واجتاه ًا وا�ضح ًا حيث ي�ستمر اجلهاز الرقابي
بتقدمي م�ساهمات هامة للحكومة الر�شيدة يف امل�ستقبل.
w.curteadeconturi.ro

موجز األخبار

أخبار من محكمة التدقيق األوروبية

حمكمة التدقيق الأوروبية حتتفي بالذكرى الأربعون للتدقيق احلكومي يف �أوروبا
احتفلت حمكمة املدققني الأوروب �ي��ة مب��رور الذكرى الأرب�ع��ون على دورها بالن�سبة لكل من االحتاد الأوروبي واملواطنني.
ت�أ�سي�سها وذلك �ضمن مرا�سم ر�سمية عقدت يف لوك�سمبورغ يف 12
�أكتوبر .2017
للمزيد من الأخ �ب��ار ح��ول حمكمة املدققني الأوروب �ي��ة،
وق��د ح�ضر امل��را��س��م �صاحب ال�سمو امللكي ال ��دوق الأك�ب�ر ودوق��ة
يرجى متابعة احل�ساب اخلا�ص للمحكمة على موقع تويرت
لوك�سمبورغ  ،و�شهد االحتفال كذلك ح�ضور ممثلي العديد من الهيئات
@.EUauditors
الوطنية واحلكومية �إىل جانب ممثلي من االحتاد الأوروبي وم�ؤ�س�سات
ال ��دول الأع���ض��اء و�سفراء و�أع���ض��اء حاليون و�سابقون يف حمكمة
املدققني الأوروبية بالإ�ضافة كذلك �إىل ر�ؤ�ساء �أجهزة عليا للرقابة
حول حمكمة املدققني الأوروبية
املالية واملحا�سبة.
افتتح ال�سيد كالو�س -هيينري ليهني رئي�س حمكمة املدققني الأوروبية
املرا�سم والتي ت�ضمنت كذلك خطابات قدمها كل من رئي�سة �أ�ستونيا
مت ت�أ�سي�س حمكمة املدققني الأوروب �ي��ة ومقرها لوك�سمبورغ
ال�سيدة كري�ستي كاجلوليد والع�ضو الأ�سبق يف حمكمة املدققني
من خ�لال معاهدة بروك�سل يف  22يوليو  .1975وبا�شرت
الأوروب�ي��ة ورئي�س الربملان الأوروب ��ي ال�سيد انتونيو تاجاين ورئي�س
املحكمة عملها يف �أكتوبر  1977ومت االع�تراف الكامل بها
املفو�ضة الأوروب �ي��ة ال�سيد ج��ون كلود جنكري حيث تطرق اجلميع
كم�ؤ�س�سة �أوروبية يف  1نوفمرب  1993وذلك بعد تفعيل معاهدة
�إىل وجهه نظره املختلف حول ا�ستمرار التنمية يف �أوروب��ا والعوامل
ما�سرتخت .وال�ي��وم ،ينتمي  28ع�ضو �إىل حمكمة املدققني
التاريخية املتعلقة بن�ش�أة وعمل حمكمة املدققني الأوروبية وم�ساهمات
الأوروبية وت�ضم حوايل  900موظف �إداري ومهني من جميع
املحكمة يف تطوير الإدارة املالية يف االحت��اد الأوروب ��ي �إىل جانب
دول االحتاد الأوروبي.
الطموحات والتحديات التي تواجهها وكيف ميكنها املحافظة على
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أخبار من ألمانيا

التدقيق على �أهداف التنمية امل�ستدامة  -تطورات جديدة لدى
اجلهاز الرقابي الأملاين

�أ�صدر جمل�س مديرين املحكمة الفدرالية (اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
واملحا�سبة يف �أملانيا) يف يوليو  2017قرار ًا ا�سرتاتيجي ًا ين�ص على منح
الأولوية لأهداف التنمية امل�ستدامة يف �أعمال التدقيق امل�ستقبلية ،ولذا
�ست�صبح �أه��داف التنمية امل�ستدامة الآن مو�ضوع ًا �شام ًال وم�شرتك ًا
للتدقيق ينبغي على كافة وح��دات التدقيق يف اجلهاز مراعاته عند
التخطيط لأن�شطة التدقيق يف ال�سنوات القادمة.
مت اعتماد �أه��داف التنمية امل�ستدامة ( )SDGsال�سبعة ع�شر من
قبل الأمم املتحدة يف عام  ،2015والتي ت�شكل العنا�صر الأ�سا�سية
جلدول �أعمال  ،2030وت�شمل وبطريقة متوازنة الأبعاد الثالثة للتنمية
امل�ستدامة– البيئة واالقت�صاد واملجتمع ،كما متثل تلك الأهداف جهود ًا
عاملية ذات �أهداف تطبق يف جميع �أنحاء العامل.
ويف عام  ،2017قامت احلكومة الفيدرالية الأملانية بالتعديل على
ا�سرتاتيجيتها الوطنية لال�ستدامة مبا يتما�شى مع جدول �أعمال 2030
و�أه��داف التنمية امل�ستدامة ،وهي الآن يف �صدد تقدمي عر�ض مف�صل
للم�ساهمات التي تنوى �أملانيا تقدميها لتحقيق تلك الأهداف.
متا�شي ًا مع اال�سرتاتيجية املعدلة ،يخطط اجلهاز الرقابي الأملاين للقيام
بالعديد من عمليات التدقيق الفعلية يف عام  ،2018بدء ًا من �إجراء
جولة تدقيق لتقييم مدى جاهزية احلكومة لتنفيذ �أه��داف التنمية
امل�ستدامة .ومن املقرر �أن ت�سري عملية التدقيق على مدى اجلاهزية
لتحقيق �أه ��داف التنمية امل�ستدامة وفق ًا لنموذج اخل�ط��وات ال�سبع
املعد من قبل منظمة االنتو�ساي ،وتهدف تلك العملية �إىل تقييم خطة
احلكومة يف حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية اال�ستدامة الوطنية وما تعتزم
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القيام به لر�صد تطبيقها.
كما يهدف اجلهاز الرقابي الأملاين �إىل ال�شروع ب�أن�شطة تدقيق لتقييم
�أداء بع�ض الربامج احلكومية الكربى التي ت�ساهم يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وعليه مت القيام بو�ضع مبادئ توجيهية تدعم اتباع
نهج موحد يف تدقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة لدى املحكمة الفيدرالية
الأملانية مبا يكفل حتليل النتائج امل�ستخل�صة من خمتلف جماالت
التدقيق وتقييمها ب�صورة �شاملة.
�سوف يتم اال�ستعانة بتلك التحليالت اخلا�صة ب�أدلة التدقيق يف تقدمي
تو�صيات قابلة للتطبيق ب�شكل ع��ام� .إىل جانب �أدل��ة التدقيق التي
ت�صدرها �أع�ضاء منظمة االنتو�ساي الأخرى ،ميكن للنتائج امل�ستخل�صة
من اجلهاز الأملاين �أن تقدم �أ�سا�سا ً لأهم الأدلة وذلك لال�ستفادة منها
من قبل الأمم املتحدة وغريها من الأطراف ذات العالقة والراغبني يف
تقييم تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة.
تعترب الأدلة التي مت التحقق منها من جهات خارجية عن�صر ًا مكم ًال
وهام ًا للتقارير التطوعية اخلا�صة ب�إجناز �أهداف التنمية امل�ستدامة
والتي تقدمها احلكومة يف املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى للتنمية
امل�ستدامة والتابع للأمم املتحدة.
ميكنكم حتميل �إر�شادات ا�ستخدام ال�شعار اخلا�ص ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة وعجلة الألوان والرموز ال�سبعة ع�شر ،من خالل هذا الرابط.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/

uploads/12/2017/UN-Guidelines-for-Use-of-SDG-logo-and-17icons-December2017-.pdf

موجز األخبار

أخبار من النرويج

الأجهزة العليا للرقابة املالية لدى دول
ال�شمال الأوروبي ت�ستفيد من تبادل اخلربات
مشاركة أسرار املهنة يف ندوة «التدقيق على األداء» لعام
 2018يف أوسلو
�شاركت وفود من كل من اجلهاز الرقابي لدى الدمنارك وجزر فارو
وفنلندا و�أي�سلندا والرنويج وال�سويد يف ندوة عقدت يف �أو�سلو ملدة
يومني ،والتي تناولت مو�ضوعني رئي�سيني:
● �سبل ت�أكيد تغطية تقارير تدقيق الأداء للق�ضايا الراهنة ذات ال�صلة
والت�أكد من �إتاحة التقارير للفئات امل�ستهدفة وعامة ال�شعب وتي�سري
احل�صول عليها،
● وم��دى ت�أثري التوجهات االجتماعية على خطط و�أن�شطة اجلهاز
الرقابي.
ت�ضمنت الندوة عدة مو�ضوعات مت�س الأجهزة الرقابية العليا يف دول
ال�شمال الأوروب��ي يف الوقت الراهن ،ومنها اختيار موا�ضيع تدقيق
الأداء ا�ستناد ًا �إىل عملية اال�ستطالع البيئي وعمليات التدقيق اجلارية
يف مقابل اختيارها بنا ًء على حتليل املتغريات يف املجتمع ب�شكل �أ�شمل،
بالإ�ضافة �إىل حت�سني التحليالت الكمية يف عمليات تدقيق الأداء.

وم ��ن خ�ل�ال ت�ب��ادل
اخل� �ب��رات و�أج � ��ود
املمار�سات ،تعرف
امل� ��� �ش ��ارك ��ون ع�ل��ى
جت � ��رب � ��ة اجل � �ه� ��از
ال ��رق ��اب ��ي الأع� �ل ��ى
ال �ف �ن �ل �ن��دي وم ��دى
فعاليته يف ا�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي ( )Twitterواملدونات وذلك فيما يتعلق
ن�شر املعلومات و�إثارة االهتمام بعمليات التدقيق� .إىل جانب جتربة
اجلهاز الرقابي ال�سويدي ود�أبه يف اال�ستعانة باخلرباء اخلارجيني يف
جمال �ضمان جودة التدقيق على الأداء ،كما اطلع امل�شاركون على دور
املجل�س اال�ست�شاري يف تقدمي م�ساهمات ا�سرتاتيجية لقيادة اجلهاز
الرقابي يف الدمنارك.
وق��د اختتمت الندوة بنتائج ملهمة ،ور�أى امل�شاركون �أنها مفيدة
لتطوير عملية التدقيق على الأداء يف الأجهزة الرقابية لدول ال�شمال
الأوروب��ي ب�شكل �أكرب ،معربني عن رغبتهم يف �إقامة ندوات مماثلة
مرة كل عامني.

أخبار من الكويت
● وقع ديوان املحا�سبة يف دولة الكويت اتفاقية تعاون مع رئي�س مكتب التدقيق الوطني جلمهورية فنلندا يف نوفمرب.
● �شارك ديوان املحا�سبة يف العديد من اللقاءات والفعاليات ،منها:
 اجتماع فريق م�شروع اللجنة الفرعية املعنية بالرقابة املالية التقليدية واملحا�سبة ( )FAASاخلا�ص باملعيار  200 ISSAIواملنعقد خاللالفرتة من  5-3يناير  2018يف لوك�سمبورغ.
 اجتماع اللجنة الفرعية املعنية بالرقابة املالية التقليدية واملحا�سبة ( )FAASاملنعقد يف �شهر مار�س يف بوتان. اجتماعات اللجنة املعنية مب�شروع «جمع بيانات التدقيق» ( )295 ISO/PCاملنعقدة يف منت�صف �شهر يناير يف تايلند. االجتماع ال�سابع والع�شرون ملجموعة العمل املعنية بالرقابة على تقنية املعلومات ( )WGITAوندوة «تر�سيخ �ضمان جودة البياناتلتحقيق الفعالية واجلودة يف عملية التدقيق» املنعقدة يف ا�سرتاليا يف �إبريل .2018
 ندوة «التدقيق على البيانات ال�ضخمة» ملجموعة عمل البيانات ال�ضخمة التابعة للأنتو�ساي املنعقدة يف وا�شنطن العا�صمة خالل الفرتةمن � 20-19إبريل .2018
● يف �إطار اتفاقية التعاون املربمة مع اجلهاز الأعلى للرقابة يف �إ�ستونيا ،ا�ست�ضاف ديوان املحا�سبة خرباء من اجلهاز الأ�ستوين ملناق�شة العديد
من املو�ضوعات� ،أهمها «التدقيق البيئي على ا�ستنزاف الطاقة الكهربائية وامل�صادر البديلة لتوليد الطاقة املتجددة» و «ت�أثري انبعاثات امل�صانع
النفطية على جودة الهواء».
● قام ديوان املحا�سبة با�ست�ضافة ملتقى علمي م�شرتك مع مكتب التدقيق الأعلى جلمهورية �ألبانيا بعنوان «التدقيق املبني على املخاطر» �شارك
فيه العديد من الأجهزة الرقابية الرائدة يف هذا املجال ،وذلك خالل الفرتة من � 11-9إبريل .2018
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أخبار من ليتوانيا

مكتب التدقيق
الوطني يف ليتوانيا
يبعث ب�إ�شارات �إىل
القطاع احلكومي
 هناك العديد م��ن ال�ط��رق التيميكن للجهاز الرقابي الت�أثري من خاللها على القطاع احلكومي
ويعترب التدقيق �أحد هذه الطرق .وقد اختار مكتب التدقيق الوطني
يف ليتوانيا بال�شراكة مع املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (الأنتو�ساي) �أ�ساليب ًا �أقل تقليدية لتحقيق الت�أثري ،وهي
عقد م�ؤمتر خا�ص بالقطاع احلكومي حول التنمية امل�ستدامة.
وخ�لال امل�ؤمتر املنعقد يف نوفمرب  2017قدمت «الإ� �ش��ارات» نداء
ا�ستفاقة للقطاع احلكومي يف ليتوانيا و�صانعي ال�سيا�سات واملجتمع
الأك��ادمي��ي واملنظمات غري احلكومية وو�سائل الإع�ل�ام ح��ول �أهم
التحديات التي تتطلب حلو ًال فورية مبا يف ذلك التعليم العام وحوكمة
امليزانية والتي تعترب على ر�أ���س الأول��وي��ات املحلية ومكتب التدقيق
الوطني.
وخالل كلمة االفتتاح قال مدقق عام جمهورية ليتوانيا الدكتور ارونا�س
دولكيز «لي�س من الكاف تغيري العنا�صر الفردية من النظام ،بل �أنه
من املهم جد ًا �أن يتم تطوير النظام ب�أكمله على نحو دقيق و�إيجاد
ال�صيغة ال�صحيحة الطالع العامة».
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فيما �أ�شارت �أمني عام الأنتو�ساي
الدكتورة مارغيت كراكر ب�أنه «لكي
يتم االنتباه �إىل الإ�شارات ،يتوجب
علينا �إر� �س��ال �ه��ا ب �� �ص��ورة �شاملة
ومنظمة .و�أن ��ه م��ن خ�لال تبادل
اخل�برات والإ��ش��ارات فقط ميكننا
منع امل��زي��د م��ن امل�خ��اط��ر اجلدية
وال�ب��دء مبعاجلة امل�شكالت والتي
غالب ًا ما تواجهنا �أكرث من �أي دولة �أخرى».
وتت�ضمن «الإ�شارات» عدد ًا من املتحدثني التحفيزيني مثل ال�سيد جي
كري�ستوفر ميهم من مكتب امل�ساءلة احلكومية – الواليات املتحدة
الأمريكية وال�سيد روين دوينز من منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
وال�سيدة اور��س�لا روزنبيت�شلر وال�ت��ي متثل امل�ست�شارية االحت��ادي��ة
النم�ساوية والدكتور جوين فاليجاريف وال�سيد �ساكو تومينني وهم
خرباء ر ّواد يف جمال التعليم من فنلندا وال�سيدة لو�سي كريهان من
اململكة املتحدة �إىل جانب جمموعة من اخلرباء املعروفني يف ليتوانيا.
وقد مت بث العرو�ض التقدميية مبا�شر ًة عرب التلفزيون الوطني مما
�أتاح املزيد من االنت�شار لهذه الفعالية لعدد �أكرب من اجلمهور.
مت عقد امل�ؤمتر بح�ضور عدد من املوظفني امل�ستعدين واملتحم�سني
وذلك حتت رعاية مكتب التدقيق الوطني وقد �أثبت امل�ؤمتر ب�أنه لي�س
من ال�ضروري �أن تكون مثل هذه الفعالية مكلفة للموارد .وقد مت قيا�س
ت�أثري هذه الفعالية وفق ًا لقيا�سات معينة مثل عدد و�سائل االعالم
وعدد امل�شاركني .كما و�أدت �إىل �أثر م�ضاعف يف القطاع احلكومي،
كما و�أث��رت على �أ�سلوب تفكري امل�سئولني املعنيني .ويت�ضمن الت�أثري
الكلمات املطبوعة على كروت العمل اخلا�صة مبكتب التدقيق الوطني
«جلب املنافع».
وبالفعل ،ا�ستقطب م�ؤمتر «الإ�شارات» منافع ل�صالح القطاع احلكومي
�إىل جانب طلب عقد م�ؤمتر ثانٍ والذي يعتزم اجلهاز الليتواين تنظيمه
يف نوفمرب .2018
ميكنكم احل���ص��ول على
م ��زي ��د م ��ن امل �ع �ل��وم��ات
ح� ��ول الإ�� � �ش � ��ارات عرب
املوقع االلكرتوين التايل:
.www.signals.lt
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أخبار من كوستاريكا

مكتب املراقب العام ي�صدر ر�أيه
ب�ش�أن �ضغوطات التغري املناخي

�أ�صدر مكتب مراقب عام جمهورية كو�ستاريكا وثيقة ر�أي لتقدمي
مدخالته �إىل املجل�س الت�شريعي حول �أهم العنا�صر التي ت�شكل �ضغط ًا
على اخلزينة العامة جراء التغري والتقلبات املناخية.
ويتمحور حمتوى الوثيقة على االعتبارات الثقيلة الواجب منحها للتغري
املناخي من قبل املدراء احلكوميني وخا�صة فيما يتعلق ب�إدارة املخاطر
ال�سريعة وتنب�ؤات امل�صروفات واحلاجة للتكيف مع �أو التقليل من ت�أثري
التغري املناخي.
ملخص عن التوجهات والتحديات التي متت مواجهتها
تكاليف إعادة البناء واإلصالحات ()2010-1988
بح�سب تقديرات مكتب املراقب العام ،ف��إن تكاليف �إع��ادة البناء
والإ�صالحات اخلا�صة بالبنية التحتية املت�أثرة بالفي�ضانات واجلفاف
قد ارتفعت من  8.903ماليني كولون كو�ستاريكي يف عام � 1988إىل
 202.681مليون كولون كو�ستاريكي يف ( 2010مم��ا ميثل ن�سبة
 %1.01من اجمايل الناجت املحلي يف .)2010
وتراوحت التكاليف املرتبطة بالظروف املناخية احلادة يف الأعوام من
� 1988إىل  2010ما بني  %0.3و� %1.7سنوي ًا من اجمايل الناجت
املحلي للبلد ومع زيادة (متو�سطة) تعادل  %3كل ثالثة �شهور.

ال ـت ـح ــدي ــات :إنـ ـش ــاء إط ـ ــار ع ـمــل م ــال ــي ل ـل ـم ـنــاخ خـ ــاص يف
كوستاريكا

من املنا�سب �إن�شاء �إط��ار عمل مايل للمناخ ي�سمح بتحديد وح�صر
املوارد وذلك لتقليل من حدة والتكييف مع الظواهر املناخية واجلوية
احلادة.
يجب �أن ي�سمح �إطار العمل هذا مبا يلي:
 حتديد وتقدير دقيق للموارد املطلوبة. توزيع املوارد وفق ًا للأولويات. متابعة امل�صروفات املتعلقة باملناخ واال�ستثمار يف ح�ساباتامليزانية.
 توفري املعلومات للعامة ب�شكل �سريع ومتكني حتليل مطالباملواطنني.
يعترب �إطار العمل املايل املتعلق باملناخ خطوة هامة لتعزيز الإجراءات
املناخية وتعزيز االنتقال �إىل ممر تنمية مرن وخايل من انبعاثات
الكربون.

ارتفاع توجهات التكاليف ()2025-2011
كما وق�� ّدر مكتب امل��راق��ب ال�ع��ام التكاليف امل�ت��زاي��دة يف التجاوب
امل�ستقبلي للظروف املناخية احلادة من � 2011إىل  .2025ويف �سياق
�أكرث حتفظ ًا ،ف�إن هذه التكاليف ت�ستهلك ما بني  %0.68و%1.05
من اجمايل الناجت املحلي حتى عام  2025وت�ستنزف ناجت حملي
ما بني  %1.64و %2.50يف �سياق �أعلى للمخاطر مما يبني �أن
املدفوعات ت�صل �إىل � 1.47أ�ضعاف الن�سبة املئوية الق�صوى للناجت
املتحمل حتى اليوم.
املحلي ّ
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أخبار من بيرو

2018-2017

اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة
وامل��ح��ا���س��ب��ة يف ب�ي�رو ي��ر���ص��د 279
حقيقة تهدد اخلدمات ومتنع �أعمال
خطة �إعادة الإعمار يف البالد.
مالحظة:

● عدد التقارير التي مت ن�شرها.45 :
● امل�صدر :املوقع الإلكرتوين جلهاز الرقابة
الأعلى يف البريو.

اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة
يف بريو يطبق منوذج جديد للرقابة

ومتت جتربة النموذج اجلديد خالل عمليات «�إعادة الإعمار» والتي
قامت بها حكومة بريو يف نحو � 13إقليم من الأقاليم املت�أثرة بظاهرة
«كو�ستال �إل نينيو» .ويف نهاية امل�شروع يف فرباير  2018متكن املدققون
من التعرف على  279حقيقة رئي�سية تهدد اخلدمات والإج��راءات
الوقائية يف �سبعة �أقاليم مت�أثرة.
تتوفر تقارير التدقيق عرب املوقع االلكرتوين
� www.controloria.gob.peإىل جانب بع�ض امللخ�صات التنفيذية
وقد متت �صياغتها بلغة مفهومة للعموم حيث �أن م�شاركتهم تعترب
هامة لتحقيق الرقابة االجتماعية وم�ساءلة اجلهة املعنية.

قدم اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يف بريو منوذج ًا
جديد ًا ومتناغم ًا للرقابة املتزامنة والذي يوفر �إنذارا ً�سريع ًا للهيئات
احلكومية حول احل��االت ال�سلبية والتي قد ت�ؤثر يف تداخل الأعمال
العامة .ويدار هذا النموذج من قبل فرق تدقيق متخ�ص�صة ومتعددة
املجاالت ترافق امل�ؤ�س�سات احلكومية با�ستخدام عالمات الرقابة
البارزة �إذ يعزز منوذج الرقابة هذا والذي يت�صف ب�أنه تفاعلي ووقائي
ومبا�شر على قدرة امل�ؤ�س�سات يف اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية.
�إن �إن ��ذارات الرقابة ه��ذه مبنية على درا��س��ات فنية ومتخ�ص�صة إعادة اإلعمار مع التغيير  -األعداد
حيث ويف معظم احل ��االت يتم �إع ��داد ه��ذه الإ� �ش��ارات با�ستخدام ● ا�ستثمار (حوايل)  7.921مليون دوالر �أمريكي خالل ال�سنوات
حمطات ف�ضائية تت�ضمن اجراءات متطورة و�أدوات مقارنة ودرا�سات الثالث القادمة.
طوبوغرافية ونظام حتديد املواقع العاملي ( )GPSونظام الت�صوير ● التدخالت احلكومية املخطط لها هي .9.976
● ت�أثر نحو  1.6مليون �شخ�ص و � 8285.599أ�صبحوا م�شردين.
من خالل الطائرات ال�صغرية.
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أخبار من الواليات المتحدة األميركية

مكتب امل�ساءلة احلكومية ومكتب التدقيق الوطني ال�صيني
يعقدان حلقة نقا�ش م�شرتكة حول ت�أثريات ال�شيخوخة
يف �إط� ��ار حلقة ن�ق��ا���ش ح ��ول « ت ��أث�يرات
ال�شيخوخة ال�سكانية ع�ل��ى احل�ك��وم��ات
الوطنية» واملنعقدة يف مقر مكتب امل�ساءلة
احلكومية الأمريكية يف وا�شنطن دي �سي
يف الفرتة ما بني  14-13مار�س ،2018
ق��ال ال��دك�ت��ور روب ��ن ترافي�س م��ن مكتب
التدقيق الوطني ال�سويدي �« :إنهما دولتان
عظمتان ولهما جهازي رقابة عليا كبريان
ومو�ضوعان هائالن».
وتعترب حلقة النقا�ش ه��ذه ال��راب�ع��ة من
�ضمن �سل�سلة مدرجة يف مذكرة تفاهم
ثنائية موقعة بني مكتب امل�ساءلة احلكومية
الأمريكي ومكتب التدقيق الوطني جلمهورية ال�صني ال�شعبية .وقد
اتاحت فر�صة احل��وار حول ال�سبل التي ميكن للأجهزة الرقابية من
خاللها درا�سة الت�أثريات املرتبطة بال�شيخوخة ال�سكانية وخا�صة فيما
يتعلق بالطلب وتكاليف التقاعد وت�أمني الدخل وبرامج الرعاية ال�صحية.
وت�ضمن امل�شاركون وف ��ود ًا م��ن كندا وال�صني وال��دمن��ارك وال�سويد
والواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل جانب ممثلني من القن�صلية العامة
اليابانية يف نيويورك و�إدارة ال�ضمان االجتماعي الأمريكية.
وقد ت�شارك كل من مدير عام مكتب التدقيق الوطني ال�صيني ال�سيد
مينغ يانغ ومراجع ع��ام ال��والي��ات املتحدة ال�سيد جني �أل دودارو يف
الرتحيب باحل�ضور .وقد ركز الثنائي على �أهمية تبادل الآراء والتفكري
قدما ً ملعاجلة التحديات املرتبطة بال�شيخوخة ال�سكانية.
ومن جانب �آخر  ،قدم املتحدث الرئي�سي وكبري الأكتواريني يف �إدارة
ال�ضمان االجتماعي الأمريكية ،ال�سيد �ستيفن غو�س بيانات حول زيادة
ن�سبة الأعمار الطويلة وكيف ي�ؤثر ذلك على احلكومات الوطنية على
امل�ستوى الأكرب(تغيري توزيع الأعمار) وعلى امل�ستوى الأ�صغر (يعي�ش
الأفراد ل�سنوات طويلة).
و�أ�شار ال�سيد غو�س ب�أنه وعلى الرغم ب�أننا جند �أنف�سنا يف عامل يعتمد
على دفع اال�ستحقاقات �أو ًال ب��أول حيث يت�ساوى اال�ستهالك مع ن�سبة
الإنتاج� ،إال �أن هناك حلو ًال حمتملة كاال�ستهالك الأقل لكبار ال�سن و/
�أو العمل ل�سنوات �أطول وتقدمي خدمات �أكرث من قبل املوظفني بعمر
العمل.
ومن خالل عر�ض اح�صائيات البنك الدويل  ،والتي ت ّبني منط م�شابه

لل�شيخوخة يف جميع ال��دول امل�شاركة يف حلقة النقا�ش ،ناق�ش ال�سيد
غو�س م�ضامني خا�صة باحلكومات الوطنية واالقت�صاديات وال�سكان.
وقد تطرق للموا�ضيع التالية:
 بطئ النمو يف اجمايل الناجت املحلي والدخل. عي�ش وعمل الأفراد ممن هم �أكرب من  65عام ًا ل�سنوات �أطول. ي�شارك العاملون مدخولهم ب�شكل �أكرب. ميكن الرتحيب باملزيد من املواليد. ميكن للهجرة �أن ت�ساعد ومع هذا ،لن ي�ستفيد اجلميع منها. يجب على حكوماتنا التخطيط ل�صنع التغيري.وقد قدم امل�شاركون منظورهم الوطني حول �آثار ال�شيخوخة ال�سكانية
على التقاعد وبرامج ت�أمني الدخل وبرامج الرعاية ال�صحية� ،إىل جانب
�أف�ضل املمار�سات اخلا�صة بالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
واملدققني .وتبعت العرو�ض التقدميية نقا�شات جماعية ّ
منظمة حيث
متكنت الوفود من التطرق لنقاط هامة.
وقد نتج عن الفعالية التي امتدت ليومان جمموعة من املو�ضوعات الهامة
كاال�ستدامة طويلة الأمد والأدوار والتكليفات ال�صحيحة للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة ونزاهة وعدالة الربنامج ،وكيف ميكن للربامج
�أن تعمل بنهج �شمويل عرب احلكومة وجميعها �أمور تتطلب توظيف �أدوات
وتقنيات خا�صة بالتنب�ؤ .تقدم ال�شيخوخة ال�سكانية عددا ًمن التحديات
وقد �شكك بع�ض امل�شاركني بالقدرة على مواجهتها.
و�ضمن كلمته� ،أكد ال�سيد غو�س ب�أن العمل على مواجهة التحديات �أو ًال
ب�أول تعترب �أحد �أهم �أ�سا�سيات النجاح و�أ�ضاف ب�إيجابية معتدلة «�إن
طبيعتنا كمخلوقات هي �إيجاد ال�سبل».

الكويت 17
www.intosaijournal.org
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة

17

تحقيقات صحفية

مناقشة األمن اإللكتروني :جهود مكتب التدقيق الوطني في المملكة
المتحدة لمواجهة التحديات المتزايدة
بقلم توم ماكدونالد ،مدير مهام الأمن االلكرتوين  -مكتب التدقيق الوطني يف اململكة املتحدة.
األمن اإللكتروني  -أولوية يف اململكة املتحدة

التطور� ،إال �أنها مل تعمل على تغطية النطاق املطلوب بال�سرعة التغريية
الالزمة ال�ستباق التهديدات التي �أ�صبحت �أكرث ت�سارع ًا.
وق��د خ�ص�صت احلكومة يف اال�سرتاتيجية الوطنية الثانية للأمن
االلكرتوين وال�صادرة يف  2016مبلغ  1.9مليار جنيه �إ�سرتليني على
مدى خطة خما�سية .وقامت احلكومة كذلك ب�إعادة �صياغة نهجها
القائم من خ�لال تطبيق اال�سرتاتيجية اجلديدة على ثالثة جوانب
معينة من الن�شاط « -الدفاع» و«الردع» و«التطوير» -مع �ضرورة تطبيق
مفهوم �أ�سا�سي و�إن�شاء مركز جديد للأمن االلكرتوين القومي م�صمم
خ�صي�ص ًا للدفاع بفعالية �أكرب عن ال�شبكات الربيطانية ويقوم كذلك
بتطوير عمق وات�ساع املهارات االلكرتونية املتاحة يف القطاعات اخلا�صة
واحلكومية يف اململكة املتحدة.

�إن مواجهة التحديات املتعلقة بالأمن االلكرتوين تعترب �أولوية وا�ضحة
بالن�سبة حلكومة اململكة املتحدة .ففي ا�سرتاتيجية الأمن القومي يف عام
 2010مت ت�صنيف الأمن االلكرتوين على �أنه تهديد من «الدرجة الأوىل»،
واعتربت احلكومة التهديدات الناجمة عن الأم��ن االل�ك�تروين بحجم
تهديدات الهجمات الع�سكرية التقليدية �أو غريها من الكوارث الطبيعية.
وفيما ي�ستمر اقت�صاد اململكة املتحدة وخدماتها العامة بالتحول
نحو النظام الرقمي ،ف�إن �ضمان �أمن وموثوقية الإج��راءات املرتبطة
بالأنرتنت يعد �أمرا ً بغاية الأهمية .ويف عام � 2011أ�صدرت احلكومة
�أول ا�سرتاتيجياتها الوطنية املعنية بالأمن االلكرتوين ،مبيزانية بلغت
نحو  860مليون جنيه �إ�سرتليني .كما قد �سعت احلكومة املركزية
لزيادة القدرات للتعامل مع التحديات املرتبطة بالأمان االلكرتوين
والعمل بال�شراكة مع الآخرين جلعل الن�شاطات االلكرتونية لكل من األمن االلكتروني  -استجابة مكتب التدقيق الوطني البريطاني
يواجه مكتب التدقيق الوطني الربيطاين للتحديات املرتبطة بالتدقيق
القطاع اخلا�ص واملواطنني �أكرث �أمان ًا.
ومع هذا فقد �أدرك��ت احلكومة ب�أنه وعلى الرغم من حتقيقها لبع�ض على م�صروفات الأمن االلكرتوين بثالثة طرق.
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�أو ًال :يقوم اجلهاز الرقابي الربيطاين بتقييم فعالية الربنامج الوطني اخلا�ص بالأمن االلكرتوين �إىل جانب غريه من ن�شاطات احلكومة املركزية
الأخرى التي مت ت�صميمها حلماية البيانات .وت�أتي التقارير املعدة حول برنامج الأمن االلكرتوين القومي وحماية املعلومات عرب احلكومة من �ضمن
الأمثلة حول عمل مكتب التدقيق الربيطاين يف هذا املجال .وتوثق هذه التقارير ال�صعوبات املتعلقة بحماية املعلومات عند �إعادة ت�صميم اخلدمات
احلكومية وتقدمي التقنيات ال�ضرورية لدعمها.
ثاني ًا :يقوم مكتب التدقيق الوطني الربيطاين بالتدقيق على العنا�صر االلكرتونية اخلا�صة بربامج �أخرى ،ومدى جتاوب احلكومة مع احلوادث املتعلقة
بق�ضايا معينة للأمن االلكرتوين .وتتناول خمتلف املبادرات وامل�شروعات اعتبارات خا�صة بالأمن االلكرتوين على نحو متزايد ،ابتدا ًء مبخططات
النقل الرقمية ومرور ًا مب�ؤ�شرات الطاقة الذكية ،و�أمن املعامالت املالية عرب االنرتنت .وقد تطرق اجلهاز الربيطاين يف تقريره االلكرتوين حول
االحتيال �إىل مدى ت�أثري �شبكة االنرتنت وتغيريها لطبيعة اجلرائم ،و�أن اجلهات القانونية ت�سعى جاهدة ملواكبة هذا التغيري .حيث يتم تقدمي املزيد
من اخلدمات احلكومية عرب االنرتنت يف حني �أ�صبح االت�صال بالأنرتنت ميزة ثابتة لكل �شيء  -ابتدا ًء من التجهيزات الع�سكرية وحتى التقنيات
الطبية -ف�إن االهتمام بالعن�صر االلكرتوين قد ي�شكل جزء �أكرب من مهام التدقيق.
ومن �ضمن الأمثلة اجليدة حول هذا هو حادثة «�أريد البكاء  »Wanna Cryوالتي �أثرت على العديد من م�ؤ�س�سات اخلدمات ال�صحية الوطنية (�إىل
جانب غريها من امل�ؤ�س�سات) حول العامل .ويف �أكتوبر  ،2017قدم مكتب التدقيق الوطني الربيطاين تقرير ًا تناول من خالله الق�صور يف ا�ستجابة
احلكومة .وقد اتى هذا التقرير من �ضمن م�ساعيه مل�ساعدة احلكومة على التطور يف حال وقوع �أية خمالفات �أو حوادث.
ثالث ًا :يقوم اجلهاز الربيطاين بتجهيز وتدريب موظفيه مل�ساعدة اجلهات العميلة على االهتمام بامل�شكالت التي قد يواجهونها واملتعلقة بالعنا�صر
االلكرتونية .وقد قام مكتب التدقيق الوطني الربيطاين ب�إ�ضافة ن�شاطات جديدة للربامج الدائمة اخلا�صة بتدريب مدقق تقنية املعلومات والأنظمة
بغر�ض �إ�شراك عدد �أكرب من املوظفني .والتقى ممثلو ال�صناعة واحلكومة ورئي�س املركز القومي للأمن الإلكرتوين مبوظفي اجلهاز الربيطاين
خالل التدريب ال�سنوي و�أ�سبوع التنمية الذي يقدمه مكتب التدقيق الوطني ،و�أطلعوهم على �آخر التطورات.

وقد �شارك مكتب التدقيق الوطني الربيطاين الر�ؤى مع الزمالء ممن
عربوا عن اهتمامهم بالأمن االلكرتوين من خالل املدونات واقرتاح
املقاالت والإر� �ش��ادات .وم��ن �ضمن �آخ��ر �إ� �ص��دارات مكتب التدقيق
الوطني «الأمن االلكرتوين ودليل خماطر املعلومات اخلا�ص بلجان
التدقيق» .كما توفر االر�شادات التي ا�ستقبلتها امل�ؤ�س�سات املتو�سطة
وال�صغرية ب�صدر رح��ب الئحة متابعة تت�ضمن الأ�سئلة املتعلقة
باملو�ضوعات ذات االهتمام اخلا�ص ،ومن �ضمنها:
● منهج كامل للأمن االلكرتوين و�إدارة خماطر املعلومات.
● القدرة املطلوبة لإدارة الأمن االلكرتوين.
● مو�ضوعات معينة ،ك ��إدارة خماطر املعلومات و�أم��ن ال�شبكات
وتعليم امل�ستخدم و�إدارة احل��وادث واحلماية �ضد الربجميات
ال�ضارة واملراقبة والأعمال املتنقلة واملنزلية.
● جم��االت ذات �صلة ،ت�شتمل على ا�ستخدام خدمات «ك�لاود»
وتطوير خدمات �أوتكنولوجيا جديدة.

يعترب الأمن الإلكرتوين جمال دائم التغيري ،وعليه يعمل مكتب التدقيق
الوطني بالت�شاور مع العمالء على موا�صلة تعلم املزيد حول تطورات
ال�سيا�سة والتكنولوجيا ذات ال�صلة .ومن خالل املناق�شات مع خمتلف
العمالء ،اكت�شف مكتب التدقيق الوطني وجود نق�ص عام يف اخلربات
واملهارات املطلوبة للتعامل مع التغريات الفنية .كما جتدر الإ�شارة �إىل انه
ميكن لن�شر الوعي واملمار�سات اجليدة �أن ت�ساعد العمالء على التكيف.
وبالطبع وتزامن ًا مع جميع هذه الأعمال ،يتحتم على مكتب التدقيق
الوطني املحافظة على نظامه الداخلي ،وخا�صة يف �أثناء عملة على
حفظ بيانات ح�سا�سة تخ�ص العميل �إىل جانب بيانات تتعلق بالإدارة
الداخلية والعمليات ،ولهذا فقد مت بذل جهود كبرية لتطوير ممار�سات
الأم��ن الداخلية وتعزيز وعي موظفي اجلهاز� .إنها عملية م�ستمرة
ومتام ًا كعمالئنا ،ف�إنه من املهم جد ًا �أن نكون مت�أهبني و�سريعني يف
مواجهة �أية حتديات تخ�ص الأمن االلكرتوين.
للمزيد من املعلوماتtom.mcdonald@nao.gsi.gov.uk :
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أثر تدقيق األداء

مراجعـــــة املمارســـة الــودية

بقلم ال�سيد فيتال بوت ،م�ست�شار ،حمكمة احل�سابات البلجيكية،
و�أ�ستاذ زائر ،معهد احلوكمة العامة ،جامعة لوفان الكاثوليكية
تطلعات كبيرة  -أثر أجهزة الرقابة العليا
�أف�ضل ،1وتعترب العديد من الوكاالت اخلا�صة مب�ساعدات التنمية
و�ضعت املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة �أجهزة الرقابة العليا �أنها «�سفراء ومروجون على امل�ستوى الدويل
(الإنتو�ساي) ومنظمة الأمم املتحدة ( )UNتطلعات كبرية لأجهزة للمفاهيم ،مثل ال�شفافية ،امل�سائلة ،احلوكمة ،والأداء.»2
الرقابة العليا كما هو وا�ضح يف العديد من معايري الإنتو�ساي وقرارات يف العديد من اخلطط اال�سرتاتيجية والتقارير ال�سنوية ،ترى �أجهزة
الأمم املتحدة.
الرقابة نف�سها �أنها حمركات للتغيري .على �سبيل املثال ،تنوي حمكمة
�إ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ت ��أم��ل منظمة ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي والتنمية احل�سابات البلجيكية «�أن ت�ضاعف �أثر التدقيق على �سيا�سة ووظائف
(� )OECDأن تقوم �أجهزة الرقابة العليا بامل�ساهمة يف نظام حوكمة احلكومة ،وعلى �إدارة املوارد العامة ،وعلى رقابة الربملان.»3
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مع مثل هذه التطلعات الكبرية ،يربز ال�س�ؤال« ،ما املدى الذي ت�ستطيع ● تزامن �إ�صالح امل�شروع مع نتائج التدقيق.
فيه �أجهزة الرقابة العليا امل�ساهمة فعليا من �أجل حكومة �أف�ضل؟»
● الأحداث التي حتدث �صدفة ،مثل تغيري يف الإدارة.
تطلعات كبيرة  -هل باإلمكان حتقيقها؟

● �ضغوطات و�سائل الإعالم.
● �ضغوطات املجتمع املدين.

توفر الأنظمة اخلا�صة بقيا�س �أداء جهاز الرقابة الأعلى معلومات ● �ضغوطات الربملان (عندما يهتم �أع�ضاء الربملان بتدقيق الأداء ،يتم
مثرية لالهتمام ،ولكن بالنظر �إىل �أن هذه املعلومات يتم �إخراجها من غالبا تبني التغيريات التي �أو�صى بها تقرير تدقيق الأداء).
قبل �أجهزة الرقابة العليا �أنف�سهم ،ميكن لأي �أحد �أن ي�شكك يف �صحة
هذه املعلومات .ومبا �أن البحث العلمي �أكرث مو�ضوعية� ،سي�ستخدم ح�سب �إحدى الدرا�سات ،تعترب «ا�ستعداد اجلهة اخلا�ضعة للتدقيق»
هذا املقال الكتابات الأكادميية كم�صدر رئي�سي للبيانات .مت العثور و«�ضغوطات الربملان» جوانب متعار�ضة� :إذا اتفقت اجلهة اخلا�ضعة
على �إحدى وثالثون درا�سة ( )2017-1980تناق�ش وب�شكل خا�ص �أثر للتدقيق مع مالحظات املدقق ،ف�ستقوم بتنفيذ التغيريات ،بغ�ض
تدقيق الأداء و�أجهزة الرقابة العليا ،4وكانت معظم البحوث على هيئة النظر عن ما �إذا كان التقرير �سي�سبب جدال يف الربملان� ،أما �إذا مل
تتفق اجلهة مع املدقق ،ف�ستقاوم التغيري� ،إال �إذا كان هناك �ضغوطات
ا�ستبيانات ،ودرا�سات حاالت ،وحتليل اح�صائي.
من الربملان.
يف معظم ال��درا��س��ات ،مت تعريف م�صطلح «�أث ��ر» بطريقة فعالة،
تدعم العديد من الدرا�سات النظرية
مثل تطبيق التو�صيات وال �ت �غ�يرات يف
التي تقول �إن امل�سائلة الر�أ�سية القوية
املمار�سات الإداري ��ة ،وتدابري ال�سيا�سة
 بني املواطنني وال�سيا�سيني ،من خاللتوفر األبحاث احلالية آراء مثرية
العامة� ،إلخ .وهناك بع�ض الدرا�سات التي
عملية انتخابية تناف�سية ،وم��ن خالل
ترى �أن الأثر النظري ي�شمل �إيجاد �أفكار
لالهتمام حول تدقيق األداء وأثر
املنظمات املدنية ،وم��ن خ�لال الأخبار
جديدة وحتفيز املناق�شة .ولكن ،هناك
�أبعاد ،مثل اال�ستخدام التكتيكي والذي ال جهاز الرقابة األعلى ورغم ذلك هناك والإع �ل�ام �� -ش��رط � �ض��روري م��ن �أج��ل
م�سائلة �أفقية قوية ،ومن �ضمنها عمليات
يحظى باالهتمام الكايف.
نقاط مبهمة ذات أهمية عالية
فح�ص على احلكومة من قبل اجلهات
�أظهرت الدرا�سات �أن تدقيق الأداء يوفر
العامة الأخ� ��رى ،مثل �أج �ه��زة الرقابة
�أثر �إيجابي معتدل (فعال بالإ�ضافة �إىل
العليا.
كونه نظري) على اجلهات اخلا�ضعة للتدقيق .وت�صف الكتب ت�سعة
جمموعات من العوامل التي ت�ساهم يف �أثر تدقيق الأداء ،بع�ضها يتعلق ونتيجة ل��ذل��ك ،ال ميكن �أن تكون �أج�ه��زة الرقابة العليا «ح�صر ًا
للفعالية ،»5عندما تكون جزءا ال يتجز�أ من نظام �سيا�سي يفتقر �إىل
بعملية التدقيق وميكن الت�أثري عليها من قبل املدقق ،ومن �ضمنها:
برملان قوي �أو �سيادة قانونية متينة.6
● العالقة البناءة بني املدقق واجلهة اخلا�ضعة للتدقيق خالل عملية
التدقيق (بيئة تت�صف بالثقة ،واحل��وار املفتوح ،والقيم املتبادلة،
والأفكار).
أثر تدقيق األداء  -النقاط املبهمة لألبحاث احلالية
● ج��ودة تقرير التدقيق (النتائج الهامة ،معايري تدقيق وا�ضحة ،توفر الأبحاث احلالية �آراء مثرية لالهتمام حول تدقيق الأداء و�أثر
تو�صيات ميكن تنفيذها).
جهاز الرقابة الأع�ل��ى .رغ��م ذل��ك ،يوجد هناك نقاط مبهمة ذات
�أهمية عالية .ويف حني �أن جمال هذا املقال ال ي�سمح ب�إجراء حتليل
● متابعة التو�صيات.
�شامل ،يجب الإ�شارة �إىل نقطتني هامتني� )1( :إن بع�ض العوامل تظل
بينما يعتمد �أثر املدقق ب�شكل كبري على الأفعال والتقارير ،ال ميكن بعيدة عن الأنظار ،و( )2هنالك اهتمام �ضعيف بتعقيدات العالقات
الت�أثري على بع�ض العوامل �إال من قبل جهاز الرقابة الأعلى وبدرجة العار�ضة.
حمدودة ،ومن �ضمنها:
هناك العديد من العنا�صر التي قد تتدخل يف �أثر تدقيق الأداء والتي
● ا�ستعداد وثقافة اجلهة اخلا�ضعة للتدقيق (القابلية للتعلم من تكون فيها الدرا�سات نادرة �أو غري موجودة.
املالحظات ،والنقد).
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● العالقة بني طبيعة تدقيق الأداء والأثر .ميكن لتدقيق الأداء �أن يكون من �صميم عملية التدقيق ،اكتب التو�صيات التي ت�ؤدي �إىل التغيري).
متنوع اخلوا�ص ،حتى داخل جهاز الرقابة الأعلى نف�سه� .إن وجود ● متابعة التو�صيات (للك�شف عن �أي تقدم مت �إحرازه).
ترابط بني طبيعة تدقيق الأداء الذي يتم �إجرا�ؤه وبني درجة (طبيعة)
�أثره هو �أمر حمتمل .وعلى �سبيل املثال ،هل يقود التدقيق املركز على ● �ضغوطات الإع�لام (يجب مراعاة اهتمامات �أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين� ،ساعد الإعالم على فهم تقارير التدقيق).
العمليات �إىل �أثر �أكرب من التدقيق املركز على الفعالية؟
● تباينات توفري اخلدمات العامة .بالإمكان توفري اخلدمات العامة ● �ضغوطات املجتمع امل��دين (الت�شاور مع الأط��راف ذات العالقة،
عن طريق �أدوات خمتلفة ،مثل اجلهات اململوكة للقطاع العام والآليات ا�ستخدام منظمات املجتمع املدين لزيادة التفاعل).
�شبه ال�سوقية .هل ي�ستطيع تدقيق الأداء �أن يكون فعاال ب�شكل مت�ساو ● �ضغوطات الربملان (اعلم �أن ال�سلطة الت�شريعية هي �أحد �أهم عمالء
يف كل احلاالت الإدارية؟ هل مازال تدقيق الأداء مفيدا يف حني ميكن جهاز الرقابة الأعلى).
للمواطنني �إعطاء احلوافز ل�ل�أداء ب�شكل فعال (كما هو احل��ال يف لذلك ،تقوي الدرا�سات العلمية املتاحة من م�صداقية �أدلة الإنتو�ساي.
منوذج ال�سوق)؟
وتوفر الدرا�سات و�أدلة الإنتو�ساي نقاط انطالق جيدة لأجهزة الرقابة
�إن الأبحاث احلالية نادرا ما تتناول الطرق العادية املختلفة التي ميكن العليا التي ت�سعى �إىل تقوية �أثرها.
�أن تقود �إىل الأثر .على �سبيل املثال ،هل �إن �أحد العوامل (العالقة
البناءة بني املدقق واجلهة اخلا�ضعة للتدقيق� ،ضغوطات الإعالم) املراجـ ــع
�شرط �ضروري (بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى) لتحقيق الأثر� ،أو �أنه
فقط �أحد العوامل امل�ساهمة؟
Supreme Audit Institutions and Good
�إن تفكيك مثل هذه العالقات العار�ضة املعقدة يتطلب طريقة بحث
منا�سبة ،مثل التحليل الن�سبي النوعي (.)QCA
يفرت�ض التحليل الن�سبي النوعي نظرة تركيبية للعالقة ال�سببية والتي
مبوجبها تقود تركيبات خمتلفة من العوامل �إىل الأثر ،و�أن كل عامل
من العوامل قد يحمل ت�أثري خمتلف وذلك ح�سب الرتكيبة.
االستنتاجات

ب�شكل عام ،تبني الدرا�سات �أن تدقيق الأداء ن�شاط مفيد وي�ساهم
يف حتقيق حكومة �أف�ضل .و�إن العوامل التي ذكرت يف هذه املراجعة
متوافقة ب�شكل كبري مع املمار�سات اجليدة التي مت التو�صية عليها يف
دليل الإنتو�ساي حول «كيف تزيد من ا�ستخدام و�أثر تقارير التدقيق:
دليل لأجهزة الرقابة العليا».
�إ�ضافة �إىل ذل��ك� ،إن العديد من املمار�سات املقرتحة املذكورة يف
الدليل تتوافق مع نتائج الدرا�سات العلمية ،ومن �ضمنها الآتي (الن�ص
بني القو�سني ي�شري �إىل عبارات مذكورة يف الدليل):
● العالقة البناءة بني املدقق واجلهة اخلا�ضعة للتدقيق �أثناء عملية
التدقيق (بلغ اجلهة اخلا�ضعة للتدقيق ما هو متوقع حدوثه �أثناء
عملية التدقيق ،اكتب تقارير �أداء وا�ضحة ومفهومة).
● ج��ودة تقرير التدقيق (اخ�تر موا�ضيع مفيدة لكل من ال�سلطات
الت�شريعية واجلهات اخلا�ضعة للتدقيق ،احر�ص على �أن تكون اجلودة
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1- OECD (2015),
Governance. Oversight, Insight and Foresight, OECD
Publishing, p. 141.
2- Dutzler, B. (2013), Capacity Development and Supreme
Audit Institutions: GIZ’s Approach, in: GIZ & INTOSAI (eds),
Supreme Audit Institutions. Accountability for Development,
pp. 68-51, Baden- Baden: Nomos, p. 281.
3- Rekenhof, Jaarverslag 2015 ,2014, pp. 15-12.

4- Apart from studies that deal with the impact of
performance auditing, a few articles about the impact of
SAIs in general were included, because they also reveal
a number of factors that are important for the impact of
performance auditing. This article builds upon an earlier
review of studies from the period 2008–1980, published in:
Van Loocke, E., Put, V. (2011), The impact of Performance
Audits of SAIs: A Review of the Existing Evidence, and in: J.
Lonsdale, P. Wilkins, T. Ling (eds.), Performance Auditing:
Contributing to Accountability in Democratic Government:
pp. 208-175. For information about the reviewed studies,
please contact the author via email at PutV@ccrek.be.
5- Leonard, D.K. (2010), Pockets of effective agencies in
weak governance states: where are they likely and why
does it matter? Public Administration and Development, pp.
101–91 ,30.
6- As stated in the foreword of the Lima Declaration
(International Standards of Supreme Audit Institutions 1):
the rule of law and democracy are essential premises for
independent government auditing.
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استخدام أدوات وتقنيات مبتكرة في تدقيق الحكومة المحلية
مكتب تدقيق الدولة يف جمهورية التفيا يشارك جتربته األخيرة
�إعداد :بيبا بيرب ،مدقق وحمامي حكومي ،مكتب تدقيق الدولة
يف جمهورية التفيا ()Baiba.Bebre@lrvk.gov.lv
ت�سلط ال�ضوء على مثل تلك امل�شكالت و�أوجه الق�صور التي تعرتي �إدارة
مقدمة
ت�سعى الأجهزة العليا للرقابة املالية جاهدة لإيجاد �سبل لتعزيز قدرات امل��وارد وممتلكات البلدية ،فقد ك��ان الب��د من البحث عن �سبل جديدة
عملية التدقيق ون�شر نتائج �أعمال التدقيق ب�شكل فعال على الأطراف ذات ومبتكرة مل�شاركة نتائج التدقيق وتعزيزها.
العالقة .ما هي اخلطوات التي ميكن للأجهزة الرقابية اتباعها لتعزيز القياس املرجعي
ً
ً
القيمة امل�ضافة لعمليات التدقيق واحلد من خماطر �سوء الإدارة؟ تت�ضمن يعترب القيا�س املرجعي عن�صرا مهما يف �أعمال التدقيق .وعلى �صعيد
هذه احللول �إدخ��ال التكنولوجيا احلديثة ،وحت�سني التقنيات والأدوات احلكومة املحلية يقوم مكتب تدقيق الدولة ب�إجراء عمليات تدقيق منتظمة
املتعارف عليها وتطويعها� ،إىل جانب الت�شجيع على عر�ض املعلومات وحرية فيما ي�صل �إىل  12بلدية ويف �آن واح��د ،مما يتيح لها مقارنة اجلهات
احلكومة املحلية لي�س فقط مع منوذج �أف�ضل املمار�سات فح�سب بل مقارنتها
االطالع عليها.
ً
تعترب عملية بناء القدرات وم�شاركة نتائج التدقيق �أمرا هام ًا ال�سيما يف ببع�ضها �أي�ضا .عمد املكتب �إىل ا�ستخدام نهج «�إ�شارة املرور» حيث يتم
نطاق احلكومة املحلية ،حيث غالب ًا ما ت�شكل الأعداد الكبرية من البلديات فيه تقدمي املقارنات با�ستخدام رموز الألوان وذلك بغر�ض عر�ض نتائج
وامل�ؤ�س�سات البلدية حتديات �أم��ام حم��دودي��ة م��وارد اجلهاز الرقابي .القيا�س بطريقة ي�سهل قراءتهاُ .يدرج يف تقرير التدقيق تقييم ًا مف� ً
صال،
وب�صفتها الأقرب �إىل ال�شعب ،تعمل احلكومات املحلية على توفري خمتلف ويرد العر�ض البياين يف ملخ�ص التقرير ويف املواد الإعالمية.
اخل��دم��ات الأ�سا�سية لل�سكان ،يف حني �أنها غالب ًا ما تواجه م�صاعب سهولة الوصول إلى املعلومات
�إن حت�سني فر�ص الو�صول �إىل املعلومات اخلا�صة بالقطاع العام من �ش�أنه
ال�سيما فيما يخ�ص قيود التمويل ،والتحوالت الدميغرافية ،والتنمية
�أن يعود بالعديد من الفوائد ،ال�سيما و�أن زيادة ال�شفافية والكفاءة
االقت�صادية واملجتمعية ،وتقدمي اخلدمات.
يف احلكومة (على م�ستوى الدولة وحملي ًا) قد يكون �أمر ًا جمدياً.
ي�شمل التفوي�ض املوكل �إىل مكتب تدقيق الدولة جلمهورية
ً
�أث�ن��اء عمليات التدقيق ،كثريا ما تقوم الأج�ه��زة الرقابية بجمع
التفيا عمليات التدقيق املايل وتدقيق االلتزام وتدقيق الأداء
ومعاجلة املعلومات التي قد تكون مفيدة ملختلف الأطراف ذات العالقة �إال
يف احلكومات املحلية ،مما ي�ستلزم مراعاتها ب�شكل خا�ص
�أنه يتعذر الو�صول �إليها ب�سهولة ،ولتعزيز �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات
وتطويعها ح�سب املطلوب حتقيق ًا لال�ستفادة الق�صوى من
يجب �إتاحة ملفات املعلومات الأولية للعامة يف حال خلوها من �أية معلومات
عملية التدقيق .وباعتبار �أن عمليات التدقيق غالب ًا ما
�سرية �أو �شخ�صية ،ولذا قام مكتب تدقيق الدولة بتبني هذا املفهوم يف
خطته اال�سرتاتيجية  2021-2018م ��ؤك��د ًا على �إت��اح��ة فر�ص اط�لاع
الأطراف ذات العالقة على امللفات ذات ال�صلة واملجدية والتي مت جمعها
و�إن�شائها خالل عمليات التدقيق.
يقوم مكتب تدقيق الدولة غالب ًا بتحليل املعلومات ال�صادرة عن اجلهات
اخلا�ضعة لرقابته (ع��ادة ما ي�صل عددها �إىل  12-11بلدية يف عملية
تدقيق واحدة) وذلك خالل عمليات التدقيق على االلتزام وتدقيق الأداء
التي يجريها على احلكومة املحلية ،كما يقوم بجمع املعلومات حول غريها
من احلكومات املحلية لكي يت�سنى له فهم ال�صورة الأ�شمل وب�شكل �أف�ضل،
ولذا ميكن �أن تكون تلك املعلومات التي مت جمعها خالل عمليات التدقيق
معلومات م�ستفي�ضة وتغطي كافة �أرجاء الدولة� ،إال �أنه وحتى الآن مل يتم
ن�شر هذه املجموعة من البيانات و�إتاحتها للعامة.
يف �إطار اال�سرتاتيجية اجلديدة ملكتب تدقيق
الدولة ،ن�شرت يف فرباير � 2018أول
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عملية التحليل يف تقييم اخلدمات املقدمة من البلدية ،حيث قام اخلرباء
بفح�ص كل مرحلة من مراحل تقدمي اخلدمة وحتديد اخلطوات غري
ال�ضرورية منها ومن ثم ح�ساب التكاليف� .أتاحت عملية حتليل العمليات
احل�صول على معلومات قابلة للمقارنة ميكن اال�ستفادة منها يف مقارنة
وتنظيم املهام املت�شابهة يف خمتلف احلكومات املحلية.
على �سبيل الذكر ،خل�ص اخل�براء عن طريق مقارنة امل�ؤ�س�سات املعنية
بعمليات املحا�سبة احلكومية ذات احلجم املماثل �إىل �إمكانية حتقيق
وف ��ورات �سنوية تقدر بـ  43200ي��ورو تقريب ًا من خ�لال �إج ��راء عملية
املحا�سبة ب�صورة مركزية لدى حكومة حملية معينة مع �إق�صاء �أي خطوات
غري مطلوبة ،قامت احلكومة املحلية بتنفيذ تو�صية مكتب تدقيق الدولة
ور�أت فعلي ًا �أن تطوير و�إجراء عملية املحا�سبة ب�صورة مركزية من �ش�أنه �أن
ي�سفر عن وفورات ال تقل عن  131000يورو يف ال�سنة.

جمموعة من املعلومات حول مو�ضوع بالغ احل�سا�سية وهو �إدارة املقابر،
والتي اكت�شف املكتب �أنها حمكومة باللوائح الداخلية للبلدية وحدها.
قام مكتب تدقيق الدولة ب�إجراء درا�سة ا�ستق�صائية على كافة البلديات يف
التفيا لإدراك الأو�ضاع املحلية يف البالد والتي �أظهرت النتائج �أنها متجزئة
ومتفاوتة ب�شكل كبري ،حيث وجد تفاوت كبري فيما بني احلكومات املحلية
فيما يخ�ص القوانني واملبالغ املدفوعة للح�صول على قطعة �أر�ض يف املقربة
 ،بالإ�ضافة �إىل ذلك وعلى الرغم من �أن اللوائح الداخلية وقوائم الأ�سعار
اخلا�صة با�ستخدام املقابر تعترب وثائق عامة �إال �أنه غالب ًا ما ي�ستع�صي
(و�أحيان ًا يعترب �أمر ًا م�ستحي ًال) احل�صول على تلك املعلومات من خالل
املواقع الر�سمية للبلديات ولوحات عر�ض املعلومات ،ولذا قام مكتب تدقيق
الدولة بن�شر املعلومات املتعلقة بهذا ال�ش�أن على كافة احلكومات املحلية يف
التفيا والبالغ عددها  119بلدية ،تعود هذه اخلطوة بالعديد من الفوائد
حيث ت�سمح ب�إجراء التدقيق العام على تلك املعلومات وتزويد البلديات أوراق املناقشة
نظر ًا لقيام �أجهزة الرقابة العليا بالعديد من عمليات التدقيق �سنوي ًا فهي
بالبيانات مبا ميكنها من املقارنة والتحليل و تبني �أف�ضل املمار�سات.
أدوات التقييم الذاتي
قادرة متام ًا على اكت�شاف امل�شاكل العامة وحتفيز احلوار ب�ش�أن التح�سينات
تعترب عملية التدقيق على كافة م�ؤ�س�سات
الالزمة .متثل �أوراق املناق�شة �أداة م�ساعدة
البلدية وامل�ؤ�س�سات اململوكة لها عم ًال �شاق ًا
يف دمج اال�ستنتاجات امل�ستخل�صة من كافة
ويتطلب قدر ًا كبري ًا من امل��وارد� .إال �أنه ال بد
عمليات التدقيق وو�ضعها ب�شكل موجز ،كما
نظرًا لقيام أجهزة الرقابة العليا
ت�ساعد يف ت�سليط ال�ضوء على امل�شكالت
من ن�شر نتائج التدقيق و�أف�ضل املمار�سات على بالعديد من عمليات التدقيق سنويًا
�أو�سع نطاق ممكن .تعترب امل�ؤمترات ال�صحفية
وتي�سري �إجراء املناق�شات.
اكتنشاف
على
متامًا
قادرة
فهي
وال �ن��دوات وال�برام��ج التدريبية ع�بر �شبكة
ب��د�أ مكتب تدقيق الدولة يف �إع��داد �أوراق
االنرتنت قنوات تقليدية لن�شر املعلومات ،ومن املشاكل العامة وحتفيز احلوار بشأن املناق�شة يف عام  ،2016وتعتمد تلك الأوراق
على نتائج التدقيق يف املجاالت التي تكتنفها
املمكن �أي�ض ًا �إ�شراك احلكومات املحلية يف
التحسينات الالزمة
�أوج��ه ق�صور دائمة والتي تعجز اجلهات
تقييم �أو�ضاعها ب�شكل فعال.
يقوم مكتب تدقيق الدولة بتقدمي ا�ستبيانات
اخلا�ضعة للرقابة عن حلها لوحدها ،كما
للتقييم الذاتي عقب انتهائه من كل عملية تدقيق يجريها على احلكومة تهدف �إىل تقدمي املقرتحات لتح�سني وتي�سري �إجراء املناق�شات فيما بني
املحلية ،تت�ضمن تلك اال�ستبيانات ردود ًا جمهولة الهوية وميكن حتميلها جمان ًا اجلهات اخلا�ضعة للرقابة والأطراف ذات العالقة.
عن طريق موقع املكتب على �شبكة االنرتنت .مت �إعداد �أول منوذج من مناذج ن�شر مكتب تدقيق الدولة يف دي�سمرب  2017ورقة مناق�شة حول الإدارة
التقييم الذاتي ب�ش�أن التدقيق على �إدارة املقابر وت�ضمن ا�ستف�سارات قائمة الر�شيدة للحكومات املحلية وتطويرها .وتناولت فيها ب�إيجاز بع�ض النماذج
على معايري التدقيق ،كما مت تقدمي الإجراء املقرتح يف كل �س�ؤال وذلك يف حال واال�ستنتاجات واحللول املمكنة من خمتلف عمليات التدقيق احلكومية
عدم االمتثال �أو االمتثال جزئي ًا .عالوة على ذلك ،قام مكتب تدقيق الدولة املنجزة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،هذا وقد ن�شرت الورقة بطريقة
باختبار اال�ستبيانات اخلا�صة ببع�ض البلديات املختارة (طوعي ًا) قبل العمل ا�سرتاتيجية خالل مناق�شة الإ�صالحات الإداري��ة مما �أ�سهم ب�شكل كبري
بها ر�سمي ًا وذلك لتقدمي مالحظاتها حول مدى و�ضوح وجدوى �أداة التقييم .ومثمر يف موا�صلة املناق�شات.
حتليل العمليات  -دمج إدارة اجلودة
كانت عملية �إدخال �أ�ساليب وتقنيات جديدة يف عملية التدقيق احلكومي
يف عام  ،2016قام مكتب تدقيق الدولة بتقييم احلكومات املحلية فيما �أم��ر ًا �صعب ًا ومليئ ًا بالتحديات �إال �أن��ه جمزي ًا �إىل حد كبري ،فمن خالل
يخ�ص تقدميها للخدمات بتكاليف معقولة .وخالل تدقيق االلتزام والأداء ،حت�سني �أثر عمليات التدقيق ميكن للأجهزة الرقابية �أن تتجه وب�شكل ثابت
ق��ام املكتب �أي�ض ًا بتقييم ما �إذا كانت اخلدمات التي تقدمها البلدية نحو حتقيق حوكمة �أف�ضل.
ت�ستهدف خدمة امل�ستفيدين وم��ا �إذا كانت قد قامت بتطويع مواردها ملعرفة املزيد حول نهج «�إ�شارة املرور» اخلا�ص بالقيا�س املرجعي ولالطالع
على املزيد من التفا�صيل حول �صياغة الدرا�سة اال�ستق�صائية اخلا�صة مبكتب
وهياكلها التنظيمية مبا يتالءم مع هذه املهمة.
وبعد تقييم �أف�ضل �أ�سلوب للتدقيق ،قام مكتب تدقيق الدولة با�ستخدام تدقيق الدولة يف التفيا ،ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين ملكتب التدقيق.
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أنت مدعو لتعلم المزيد حول مراجعة النظراء
�سوف ت�ست�ضيف اللجنة الفرعية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة اخلا�صة مبراجعة النظراء م�ؤمتر «ت�شجيع
واع ��داد الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة للقيام مبراجعة
النظراء» خ�لال الفرتة من  22-20يونيو  2018 ،يف براتي�سالفا،
جمهورية ال�سلوفاك.
ا�ستنادا على معيار الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (ISSAI
 « )12قيم ومنافع الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة -عمل
ف ��ارق يف ح�ي��اة امل��واط �ن�ين» و ب��ال�ت��زام��ن م��ع ظ�ه��ور �أه� ��داف التنمية
امل�ستدامة( )SDGsومع الرتكيز على ت�شكيل مثال يحتذى به � ،سوف
يناق�ش امل�ؤمتر تطبيق مراجعة النظراء وا�ستخدام الأدوات املختلفة
للأنتو�ساي لقيا�س الأداء.
�سوف ي�شمل امل�ؤمتر على اجتماعات نقا�شية للجنة اخلرباء ونقا�شات
الطاولة امل�ستديرة والتي �سوف تركز على املوا�ضيع الرئي�سية التالية:
● املو�ضوع الرئي�سي الأول :ت�شكيل مثال يحتذي به للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة من خالل القيام مبراجعات النظراء.
● املو�ضوع الرئي�سي الثاين� :أدوات مراجعة النظراء لتطوير �أداء
الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
● املو�ضوع الرئي�سي الثالث :املمار�سات اجليدة يف مراجعة النظراء.
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ويتم التنظيم بدعم من جلنة بناء القدرات التابعة للأنتو�ساي ،يهدف
امل�ؤمتر �إىل ما يلي:
● الت�أكيد على و�ضع ودعم التطبيق الدويل ملراجعة النظراء كطريقة
لتطبيق �أدوات تقييم خمتلفة للأنتو�ساي.
● تقدمي �شهادات ودرو�س م�ستفادة حول �أدوات مراجعة النظراء.
● تعزيز املعرفة العاملية ال�شاملة حول مميزات الأدوات الفردية.
● الإلهام لتطوير القدرات والتعلم والتعاون داخل جمتمع االنتو�ساي.
�سوف تتم ترجمة احل��دث يف وقت واح��د من و �إىل اللغة االجنليزية
و الفرن�سية ،واال�سبانية ،كما �سيتوفر بث مبا�شر للم�ؤمتر على قناة
اليوتيوب.
للمزيد من املعلومات حول امل�ؤمتر والت�سجيل ،الرجاء االت�صال باجلهاز
الأعلى الرقابي جلمهورية �سلوفاكيا على العنوان التايلinfo@nku. :
 ، gov.skكما تتوفر املعلومات على املوقع االلكرتوين:
https://www.nku.gov.sk/web/sao

اللجنة الفرعية ملراجعة النظراء
ت�شجيع و�إعداد الأجهزة العليا
للرقابة للقيام مبراجعة النظراء

داخل اإلنتوساي

إعالن اسونسيون

أمن الميزانية واالستقرار المالي في الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة

يعد �إعالن �أ�سون�سيون ك�أحد املخرجات الرئي�سية الناجتة عن اجتماع
اجلمعية العمومية للأوال�سيف وال��ذي عقد يف العا�صمة ا�سون�سيون،
البارغواي يف �شهر �أكتوبر  .2017وقد اخت�ص الإعالن ب�أمن امليزانية
واال�ستقرار املايل للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (.)SAIs
وقد عمل الإعالن على تقدمي �صورة تعك�س مدى �ضرورة املبادئ املتعلقة
بالإ�شراف /والرقابة واملمار�سة كجزء من خمتلف العمليات احلكومية.
بالإ�ضافة �إىل اق��راره للقيمة امل�ضافة من قبل الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة واملعنية باحلوكمة الر�شيدة� .إىل جانب تقدميه
�شروحات تعنى مبدى �أهمية اال�ستقاللية يف العمل بكفاءة وفعالية على
تنفيذ املهام املناطة من قبل الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
ومن جانب �آخر ،ركز الإعالن وب�شكل خا�ص على املوا�ضيع املتعلقة ب�أمن
امليزانية واال�ستقرار املايل وتوفري املوارد الب�شرية واملادية واالقت�صادية
باعتبارها عنا�صر �أ�سا�سية.
ويراعي الإع�لان �أطر العمل القانونية والد�ستورية على نحو متكامل
و�شامل وذل��ك فيما يتعلق بكل دول��ة من ال��دول الأع�ضاء ،مع تركيزه
ب�شكل خا�ص على تعزيز وتدعيم القيم امل�ضافة من خالل �أمن امليزانية
واال�ستقرار املايل باعتبارهما ا�شرتاطات �أولية تعنى بت�سهيل الأداء
املهني للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة � -إىل جانب �ضمان
التطوير امل�ستمر لكافة املخرجات والنتائج امل�ستخل�صة والقيمة امل�ضافة.
وي�أتي الإعالن ليتوافق مع هدف التنمية امل�ستدامة رقم ( )16القائم
على ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية ،والذي يعمل بدوره على حتديد
االحتياجات املعنية بخلق م�ؤ�س�سات فعالة وم�س�ؤولة ،وفقا ملبد�أ ال�شفافية
يف العمل على كافة امل�ستويات.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة الأع�ضاء
يف منظمة الأوال�سيف يدركون �أن ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة
القائمة على �أم��ن املوازنة واال�ستقرار امل��ايل على امل��دى الق�صري� ،أو
املتو�سط �أو طويل الأمد ال ميكنها جتاهل احلقائق االقت�صادية واملالية
لكل دولة على حدى .ولهذا ال�سبب ،ترغب هذه الدول يف زيادة القدرات
املعنية بعمليات الإ�شراف مقارنة مبجال التدقيق املمار�س يف عمليات
الرقابة احلالية.
كما يركز الإعالن على �ضرورة العمل التعاوين مع ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية ،بالإ�ضافة �إىل الأطراف اخلارجية ذات العالقة ،حيث �أن
التعاون يعد متطلب �أ�سا�سي ال غنى عنه يف �أي عملية �إ�صالح ،خا�صة
تلك التي لها �أن ت�ؤدي �إىل زيادة �أمن املوازنة واال�ستقرار املايل للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
وقد �أف�ضى الإعالن مركزا ً على العوامل التي يتحتم على الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة مراعاتها يف �أثناء العمل على تعديل �أيه من
العمليات املرتبطة بالنماذج املالية  ،على �سبيل املثال  :كيفية حتديد
التمويل و املوافقة على امليزانية  ،واحلاجة �إىل اجراء عمليات تدقيق
خارجية على احل�سابات  ،وو�ضع منوذج للم�ساءلة  ،وو�ضع الأ�س�س املعنية
بحماية ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة  ،بالإ�ضافة
�إىل العمل الفعال والكف�ؤ الهادف لدعم احلوكمة الر�شيدة � ،إىل جانب
دعم الأعمال التي تعنى بالت�أثري الإيجابي على حياة املواطنني .
ميكنكم حتميل �إعالن ا�سون�سيون اخلا�ص ب�أمن امليزانية واال�ستقرار
املايل يف اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة بالن�سخة الإجنليزية
واال�سبانية.
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تطـبيق المعـــايير
الـدوليـــة
وجهة نظر إقليمية
بقلم جهاز الرقابة الأع�ل��ى ال�برت�غ��ايل ،رئي�س فريق عمل جمموعة
الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة بالدول الأوروبية (اليورو�ساي)
املعني بالتدقيق والأخالقيات
من املتوقع من الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة �أن تقوم ب�إحداث
الفرق يف حياة املواطنني ،وخ�صو�صا يف هذا الوقت الراهن والذي ت�سعى
فيه الدول لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ولهذا ال�سبب ،يجب على
�أجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة �أن تكون م�ؤ�س�سات منوذجية ،و�أن
تكون مثاال يحتذى به.
ويعد االمتثال �إىل مدونة قواعد ال�سلوك اخلا�صة باملنظمة الدولية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (االنتو�ساي) ،واال�ستعانة
باملعايري الدولية لأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ()30 ISSAI
ك�أحد الطرق املعنية ب�ضمان ثقة املجتمع ،وامل�ساعدة يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
قامت جمموعة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة بالدول الأوروبية
(اليورو�ساي) ب�إن�شاء فريق العمل املعني بالتدقيق والأخالقيات وذلك

الصواب
اخلطأ
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لدعم �أجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة الأوروب�ي��ة يف �أعمالها
املعنية بدعم وت�شجيع االلتزام بال�سلوكيات الأخالقية .وقد قام الفريق
بتنفيذ عدة مبادرات ،وذلك منذ �إن�شائه عام  ،2011و التي ت�ضمنت
مبادرات ت�سعى لتحديد املمار�سات الإدارية الأخالقية للأجهزة العليا
للرقابة ،وحتليل تلك املمار�سات ومقارنتها مع املعايري والتو�صيات
الدولية ،ون�شر وثائق حول البنية التحتية الأخالقية ،وتنظيم ندوات
وور�ش عمل حول الأخالقيات ،و�أخريا ًامل�شاركة يف مراجعة تعديل املعيار
الدويل (.)30 ISSAI
وقام فريق العمل با�ستخدام طريقة تفاعلية ملراجعة وتعديل املعيار
الدويل ( ،)30 ISSAIوذلك عن طريق ت�شجيع امل�شاركة من قبل جميع
الأع�ضاء .كما ركزت جل�سات النقا�ش املتكاملة يف الندوات وور�ش العمل
على كيفية الت�أثري على املعيار اجلديد من قبل الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة  ،وتقدمي �أن جميع املعلومات الهامة قد مت نقلها �إىل
فريق مراجعة املعيار الدويل ( ،)30 ISSAIوكذلك امل�ساهمة يف تقرير
تقييم املراجعة.
وعلى نحو مماثل� ،أدرك فريق العمل احلاجة لتوفري الإر�شاد حول و�ضع
املعيار اجلديد حيز التنفيذ ،لذلك تر�أ�س عملية ن�شر دليل «كيف تطبق
املعيار ال��دويل ( .»)30 ISSAIومت اعتماد الدليل ال��ذي مت �إن�شا�ؤه
مب�شاركة حمكمة املدققني الأوروبية ( )ECAوبا�ستخدام
امل��دخ�لات التي مت احل�صول عليها من ع��دة وور���ش
عمل و�أحداث دولية �أثناء اجتماع اليورو�ساي العا�شر
يف العا�صمة الرتكية �إ�سطنبول .وعلى الرغم من �أن
الدليل مبني ب�شكل رئي�سي على نطاق �إقليمي ،ت�ستطيع جميع
�أجهزة الرقابة العليا اال�ستفادة منه بالنظر �إىل طبيعته العامة.
يتطلب املعيار الدويل ( )30 ISSAIاملعدل الكثري من �أجل تطبيقه.
وبالإ�ضافة �إىل القيم اخلم�سة الأ�سا�سية التي توجه �سلوك موظفي
�أجهزة الرقابة العليا ،ي�ؤكد املعيار على جمموعة من مهام جهاز الرقابة
الأعلى العامة والتي تهدف �إىل �إيجاد بيئة ت�شجع على النزاهة ،والتي

داخل اإلنتوساي

ت�شمل الآتي:
● تطبيق نظام لرقابة الأخالقيات.
● تبني وتطبيق ون�شر مدونة لقواعد ال�سلوك.
● الت�أكيد على �أهمية الأخالقيات والت�شجيع على ثقافة �أخالقيات العمل.
● حتديد الأ�سلوب من خالل الأفعال و�أن يكون اجلهاز مثاال يحتذى به .
● املطالبة با�شرتاك املوظفني واملمولني اخلارجني يف ال�سلوك الأخالقي
وتوفري الإر�شاد والدعم.
● حل �أوجه الت�ضارب بني املتطلبات الأخالقية.
ي�ساعد دليل «كيف تطبق املعيار الدويل (� »)30 ISSAIأجهزة الرقابة
العليا على �إيجاد بيئة �أخالقية من خالل توفري �إر�شاد عملي حول كيفية
بناء عنا�صر نظام رقابة الأخالقيات .فبينما �أن��ه مبني على �أف�ضل
املمار�سات والأدوات املفيدة ،يجب �أن يتم تبني الدليل حمليا يف كل
جهاز رقابة �أعلى ،لأن �إدارته ورقابته يعتمدان ب�شكل كبري على البيئة
املحيطة والثقافة.
ينق�سم دليل «كيف تطبق املعيار ال��دويل (� »)30 ISSAIإىل ق�سمني
ويت�ضمن �ستة ملحقات:
القسم أ :منهج تطبق نظام رقابة الأخالقيات
القسم ب� :أهم الق�ضايا الأخالقية التي يواجهها عادة جهاز الرقابة
الأعلى فيما يخ�ص كل من مكونات نظام رقابة الأخالقيات ،البدائل
ال�سليمة واملمار�سات اجليدة املتاحة للتعامل مع ذلك .ويتوقع �أن يتم
حتديث اجلزء اخلا�ص باملمار�سات اجليدة ب�شكل دوري كلما ا�ستمرت
�أجهزة الرقابة العليا يف تنفيذ املعيار الدويل ( )30 ISSAIاملعدل،
وكلما اكت�سبت خربات عملية جديدة.
ملحق  :1مراجع املمار�سات اجليدة املحددة يف املجاالت املختلفة
ملحق � :2سلوكيات القيادة الأخالقية الهامة واملبادرات
ملحق  :3املع�ضالت الأخالقية التي قد يواجهها املوظفون والتي يجب
مناق�شتها
ملحق  :4منذجة القرارات مل�ساعدة الأف��راد على معاجلة املع�ضالت
الأخالقية
ملحق � :5أمثلة على تعار�ض امل�صالح
ملحق  :6قائمة التقييم الذاتي فيما يخ�ص الهدايا وال�ضيافة
فيما يلي العنا�صر الأ�سا�سية املوجودة يف الدليل:
مكونات نظام رقابة األخالقيات .مدونة قواعد ال�سلوك ،القيادة
ومناخ ال�سلوك العام ،دليل الأخالقيات� ،إدارة الأخالقيات ،ومراقبة
الأخالقيات.
وضع األخالقيات يف سياقها .عند و�ضع نظام رقابة الأخالقيات،
يجب على جهاز الرقابة الأعلى مراعاة الثقافة بالإ�ضافة �إىل الأنظمة
القانونية واالجتماعية.
منهج قائم على املشاركة .يجب على جهاز الرقابة الأعلى �أن مي�ضي

قدما بطريقة �شاملة.
تصرف بشفافية .يجب على جهاز الرقبة الأعلى �أن يت�صرف ب�شفافية
و�أن يقوم بتوفري املعلومات املتعلقة ب�سلوكه الأخالقي.

صمم نظام رقابة األخالقيات بناء على استراتيجية أخالقيات
تنظيمية معدة جيدا .يجب على �أجهزة الرقابة العليا �أن تقوم

بت�صميم نظم رقابة الأخالقيات بناء على اال�سرتاتيجية العامة وذلك
ملعاجلة نقاط �ضعف وخماطر حمددة.
كـيــف تـعــالــج املـعـضــات األخــاق ـيــة .يجب �أن يحتوي �أي من��وذج
للممار�سة اجليدة للأفراد من �أجل معاجلة املع�ضالت الأخالقية على
�أربع خطوات رئي�سية:
● حتليل امل�شكلة لتقييم ما �إذا كانت تت�ضمن طرف م�صيب مقابل طرف
�آخر م�صيب (مع�ضلة حقيقية)� ،أو طرف م�صيب مقابل طرف خمطئ
(ق�ضية التزام) .
● تقييم املوقف وتوفري احلل بناء على القيم املطروحة ثم تقييم الآثار
املرتبة على ذلك.
● الت�أكد مما �إذا كان الأ�شخا�ص الآخرين امل�شرتكني باملوقف (الإدارة،
الزمالء) يتفقون مع اخليارات املطروحة �أو البحث عن بدائل .
● تقييم الت�أثري احلقيقي الناجت عن الإج��راء املتخذ �إ�ضافة �إىل �أي
مالحظات �أخرى.
السياسات وقوائم الفحص املتعلقة بالهدايا والضيافة� .إنه
من الثابت متاما واملتعارف عليه �أن النزاهة ،واال�ستقاللية ،وعدم
احليادية ،واملو�ضوعية ميكن الت�أثري عليهم من خالل :ا�ستالم الهدايا
وال�ضيافة من اجلهات اخلا�ضعة للتدقيق �أو املمولني ،وقبول الوجبات
�أثناء مهام التدقيق� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على ال�سفر املجاين والإقامة
والرتفيه.
مع ذلك ،ف�إن املمار�سة العملية تختلف:
● بع�ض �أجهزة الرقابة العليا متنع منعا باتا املوظفني من ا�ستالم �أي
هدايا �أو مزايا �أخرى.
● لدى بع�ض �أجهزة الرقابة العليا توجيهات وقوانني حمددة� ،إما �أن
تكون م�شمولة يف القانون �أو مذكورة يف مدونة قواعد ال�سلوك اخلا�صة
بهم .وحتدد القوانني طبيعة وقيمة الهدايا التي ميكن قبولها ،ويف بع�ض
احل��االت يجب على املدققني طلب الإذن من الإدارة قبل ا�ستالم �أية
هدايا.
● ترى العديد من �أجهزة الرقابة العليا �أنه ال يجب على املوظفني قبول
هدايا غري منا�سبة ،وتقوم ه��ذه الأج�ه��زة بتوفري �أدل��ة لتحديد تلك
املفاهيم.
● يف معظم احل ��االت ،يجب �أن ت�سلم ال�ه��داي��ا االجتماعية وهدايا
الربوتوكوالت �إىل امل�ؤ�س�سة.
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قريبا! دعوة لتلقي المدخالت في خطة التطوير
االستراتيجي إطار عمل اإلنتوساي للتوجيهات
واالصدارات المهنية ()IFPP
قدم م�ؤمتر االنكو�ساي الدويل الثاين والع�شرون املنعقد يف �أبو ظبي خالل
�سبتمرب  2018تغيريان حيويان ذي �أهمية لإعداد معايري املنظمة الدولية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (االنتو�ساي).
أو ًال :تخلل امل�ؤمتر م�صادقة على املقرتحات اخلا�صة ب�إعادة هيكلة �إطار
عمل االنتو�ساي للمعايري املهنية الذي مت تبنيه يف  2007لي�صبح �إطار
عمل الأنتو�ساي للتوجيهات واال�صدارات املهنية ( .)IFPPوي�سعى هذا
الإطار املعدل لتو�ضيح املتطلبات التي يجب على الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة �أن ت�ستوفيها لتثبت التزامها باملعايري الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( ،)ISSAIمع االعتبار ويف املقام الأول
للمعيار  ISSAI 100املعني باملبادئ الرئي�سية لتدقيق القطاع العام .كما
�أنه يو�ضح نطاق �إط��ار العمل مع مبادئ وخ�صائ�ص الت�صنيف املنقحة
واملعدلة ،مقدما اختالفا وا�ضحا بني مبادئ االنتو�ساي ()INTOSAI-P
واملعايري التي يجب �أن تلتزم بها الأجهزة العليا للرقابة لإثبات االلتزام
باملعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ()ISSAI
والدليل ( .)GUIDميكنكم احل�صول على املزيد من املعلومات حول �إطار
عمل االنتو�ساي للتوجيهات واال�صدارات املهنية هنا.
ثاني ًا� :صادقت االنكو�ساي على عدد من املراجعات الأ�سا�سية لإجراءاتها
القانونية ،والتي مبوجبها يتم �إ�صدار املعايري املهنية �إىل جانب غريها
من الإ� �ص��دارات .وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن هنالك تغيريات جوهرية يف
الإجراءات القانونية واملو�ضحة �أدناه:
 -1عقد منتدى التوجيهات واال�صدارات املهنية للأنتو�ساي على �أ�سا�س
دائم ،والذي يعترب جهاز ًا ي�ضم عددا ً من اخلرباء املعينني للعمل ل�صالح
�أع�ضاء الأنتو�ساي املتمتعني بالع�ضوية الكامل .بالإ�ضافة �إىل تعزيز
العمليات التي متتاز بجودة عالية يف تدقيق القطاع العام بهدف حتقيق
الفائدة مل�ستخدمي تقارير اجلهاز الرقابي الأعلى وعامة النا�س .حيث
يعمل املنتدى على تقييم الإ�صدارات املهنية واعتمادها وفقا ً للإجراءات
القانونية .وحتقيقا لهذا الغر�ض ،يتبع منتدى التوجيهات واال�صدارات
املهنية للأنتو�ساي وي�سهل و�ضع م�سودة للإ�صدارات املهنية الفردية،
ويعمل على الت�أكد من مدى ومالءمتها وات�ساقها للمعايري الفنية بحيث
حتقق اجلودة املطلوبة ،ومن ثم يتم اعتمادها وادراجها يف املنتدى قبل ان
يتم تقدميها ملجل�س مديرين االنتو�ساي بوا�سطة اللجنة املعنية للم�صادقة
عليها.
 -2تقدمي خطة التطوير اال�سرتاتيجية( )SDPوالتي ت�شري ال�سرتاتيجية
عامة وخطة عمل تعنى بو�ضع �إطار عمل االنتو�ساي للتوجيهات واال�صدارات
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املهنية بطريقة وا�ضحة ومتنا�سقة ومالئمة .وق��د متت �صياغة خطة
التطوير اال�سرتاتيجية طبقا لعملية مت �إقرارها من قبل اللجنة التوجيهية
التابعة للجنة املعايري املهنية ( )PSC-SCوذلك مبوافقة ر�ؤ�ساء جلنة
بناء القدرات املهنية( ،)CBCوجلنة تبادل املعرفة( )KSCبعد الت�شاور
مع منتدى التوجيهات واال�صدارات املهنية للأنتو�ساي .ومتت املوافقة على
حمتوى خطة التطوير اال�سرتاتيجية من قبل اللجنة التوجيهية اخلا�صة
بلجنة املعايري املهنية بناء على اقرتاح مت اعداده بوا�سطة منتدى التوجيهات
واال�صدارات املهنية للأنتو�ساي وامل�صادقة عليه من قبل جمل�س املديرين.
وتعمل خطة التطوير اال�سرتاتيجية «كبوابة مفردة» لإطار عمل االنتو�ساي
للتوجيهات واال�صدارات املهنية ،حيث �أن امل�شاريع التي متت املوافقة يف
اخلطة فقط لها �أن تتيح الإ�ضافة� ،أو املراجعة� ،أو �سحب اال�صدارات
املوجودة يف �إطار عمل االنتو�ساي للتوجيهات واال�صدارات املهنية.
وقد متت امل�صادقة على خطة التطوير اال�سرتاتيجية للأعوام -2017
 2019من قبل جمل�س املديرين يف اجتماعه الثامن وال�ستني ( )68وذلك
يف �شهر دي�سمرب لعام  .2016وعليه وحتى ه��ذا الوقت ،تعنى اخلطة
بالكامل باالنتقال من �إطار عمل االنتو�ساي للمعايري املهنية ال�سابق �إىل
�إطار عمل االنتو�ساي للتوجيهات واال�صدارات املهنية .كما مت و�ضع �أول
خطة تطوير ا�سرتاتيجية يف �صدراه �أعمال االنكو�ساي (قبل امل�صادقة
على �إطار عمل االنتو�ساي للتوجيهات واال�صدارات املهنية والإج��راءات
القانونية املعدلة) .ونظرا ل�ضيق الوقت ،ميكن تكري�س وقت حمدد للت�شاور
مع الأطراف املهتمة.
حان الوقت لإع��داد خطة التطوير اال�سرتاتيجية القادمة ،والتي �سيتم
امل�صادقة عليها يف اجتماع جمل�س املديرين يف عام  ،2019وتفعيلها
يف �شهر يناير عام  .2020كما جتدر الإ�شارة �إىل حر�صنا على اجراء
�أكرب قدر ممكن من املناق�شات عرب جمتمع االنتو�ساي ،مع الت�أكيد على
م�شاركة الأطراف ذات العالقة اخلارجيني .وحتقيقا لهذه الغاية �سيتم
خالل الأ�شهر القادمة ممار�سة عمليات الت�شاور املطروحة على نطاق
وا�سع بحيث ت�شمل كافة الأطراف املهتمة والأجهزة العليا للرقابة وجهات
االنتو�ساي ،بالإ�ضافة �إىل مدققي اجلهاز الأعلى الرقابي ،والأط��راف
اخلارجية ذات العالقة.
و�سيتم الحق ًا خالل هذا العام طرح دعوة للم�شاركة باملدخالت .نتطلع
ال�ستالم اقرتاحاتكم عرب جمتمع االنتو�ساي .يف حال رغبتكم باحل�صول
على املزيد من املعلومات ،ندعوكم ملتابعة املواقع االلكرتونية للأنتو�ساي
وللجنة املعايري املهنية  .PSCنتطلع ل�سماع �آرائكم.
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لقاء أعضاء منتدى اإلنتوساي للتوجيهات
واإلصدارات المهنية في اجتماع عمل في جواتيماال

ا�ست�ضاف امل��راق��ب العام جلمهورية جواتيماال اجتماع عمل منتدى
التوجيهات واال��ص��دارات املهنية اخلا�ص باملنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة « الإنتو�ساي» ( )FIPPخالل الفرتة من
� 30-27أكتوبر .2017
وا�شتمل هذا االجتماع ال�ساد�س واملثمر على عدة �أهداف مثل الت�صديق
على �سري عمل املو�ضوع امل�ؤ�س�س يف خطة التنمية اال�سرتاتيجية()SDP
 ، 2019-2017وحت�ل�ي��ل ع��رو���ض امل �� �ش��روع امل �ع��دة ب��وا��س�ط��ة ق��ادة
جمموعات العمل ،قادة م�شاريع خطة التنمية اال�سرتاتيجية( الذين
ي�ستهدفون ا�صدار تو�صيات طبقا لأهداف �إطار عمل منتدى التوجيهات
واال�صدارات املهنية اخلا�ص االنتو�ساي) ،مناق�شة م�شاريع جديدة �سيتم
ا�ضافتها خلطة التنمية اال�سرتاتيجية ،ودرا�سة البنود ال�صادرة من قبل
اللجنة التوجيهية التابعة للجنة املعايري املهنية( ،)PSC-SCوتفعيل
�إج��راءات العمل الداخلية اخلا�صة مبنتدى التوجيهات واال�صدارات
املهنية اخلا�ص االنتو�ساي.
مت حتقيق نتائج �ضخمة ت�شمل تو�صيات عملية تخطيط خطة التنمية
اال�سرتاتيجية ،ودرا�سة هيكل منتدى التوجيهات واال�صدارات املهنية
اخلا�ص االنتو�ساي املقرتح لنظام « جمموعة العمل» (املعد من قبل

اجلهاز الأعلى الرقابي جلواتيماال) ومراجعة �إجراءات عملية املوافقة
على الوثائق وانتخاب نائب رئي�س منتدى التوجيهات واال�صدارات املهنية
اخلا�ص االنتو�ساي كممثل من اجلهاز الأعلى الرقابي الدمناركي.
و�شملت الن�شاطات الالحقة ت�أ�سي�س التوا�صل م��ع ر�ؤ� �س��اء �أه��داف
االن�ت��و��س��اي ملناق�شة ج��وان��ب تتعلق باللجان الفرعية للأنتو�ساي
وجمموعات العمل اخلا�صة بها ،واعداد وثائق ترتبط بعملية التخطيط
القادمة خلطة التنمية اال�سرتاتيجية ،وعمل م�سودة اتفاقيات ملعايري
الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة( ،)ISSAIsوالتخطيط لإعادة
تنظيم نظام عمل فريق منتدى التوجيهات واال�صدارات املهنية اخلا�ص
االنتو�ساي ،والإع��داد لتحديث املوقع الإلكرتوين للمنتدى للحث على
املزيد من التوا�صل.
وبالتايل �صرحت ال�سيدة جاجنا كابافارابو ،نائب املراجع واملدقق العام
للجهاز الهندي ورئي�س منتدى التوجيهات واال�صدارات املهنية اخلا�ص
االنتو�ساي  FIPPب�أن  « :هذا االجتماع يعترب مهما جدا والذي متكنا
خالله من مراجعة امل�شاريع التي نعمل عليها حاليا .كما بد�أنا �أي�ضا
العمل لتطوير امل�ساهمات ودع��م تطوير خطة التنمية اال�سرتاتيجية
القادمة»
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نحو عام  :2030عالم المساواة بين الجنسين
�إعداد :ال�سيدة جرا�سييال دي ال رو�سا ،مكتب التدقيق العام الأرجنتيني وال�سكرترية
التنفيذية ،للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ملريكو�سر وال�شركاء
تستضيف منظمة  EFSURالتابعة ملنظمة األجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة لــدول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( )OLACEFESندوة
حول الهدف اخلامس للتنمية املستدامة ()5 SDG
على الرغم من �أن ق�ضايا الفروقات بني اجلن�سني حتدث تعقيدات ت�ؤثر
على الب�شرية على الإجمال� ،إال �أن تبني مقايي�س لرعاية التغيريات يف مدينة بيون�س �آير�س.
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية يعني ال�شروع يف عملية معقدة.
مت ت�صميم الندوة لتحديد م�ستوى اتخاذ القرار احلكومي ال�ضروري
وانه ملن ال�ضروري �أن ت�سعى الدول ملواجهة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ،لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،وقد ا�شتملت على عدة موا�ضيع رئي�سية
لي�س ملجرد كون الأمر يعترب ممار�سة غري عادلة ،ولكن ملا لهذه امل�ساواة تت�ضمن التايل:
من دور يف تن�شيط التنمية االقت�صادية.
● تطبيق هدف التنمية امل�ستدامة اخلام�س داخل الدول الأع�ضاء يف
وقد مت تطوير هذا الفكر يف املنتدى
منظمة  EFSURالتابعة للأجهزة
ال��ذي عقد يف �سبتمرب  2015حتت
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة لدول
عنوان « :حتويل عاملنا :جدول �أعمال
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.
يعترب الهدف اخلامس للتنمية
عام  2030للتنمية امل�ستدامة» الذي
● م�ستويات التبني الوطنية واملحلية.
تبنته  193دولة من ال��دول الأع�ضاء املستدامة أكرث من جرد هدف ،فهو
● دور ال�صحافة.
يف الأمم املتحدة ،والذي يعد من �أحد أيضا ًأولوية حتمية يجب ادراكها جيدا
● ال�ت�ح��دي��ات لتعزيز امل �� �س��اواة بني
املنتديات ال�سيا�سية عالية امل�ستوى
اجلن�سني يف التعليم.
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
( )HLPFواملعنية التنمية امل�ستدامة.
● الأثر االقت�صادي على تفعيل امل�ساواة
�أح � � � � � ��د �أه� � � � � � � � ��داف ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة
بني اجلن�سني.
امل�ستدامة()SDGsامل�شار �إليه يف
جدول �أعمال الهدف اخلام�س للتنمية امل�ستدامة ( )5 SDGيركز ● الطريقة ال�شاملة حول اجلن�سني داخل البيئة ال�سيا�سية.
وقد �شارك يف الندوة ر�ؤ�ساء منظمة  EFSURالتابعة للمنظمة الدولية
على « امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات».
الأمر �أكرث من جمرد هدف� ،إنه �أولوية حتمية يجب �إدراكها بقوة من للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة يف دول �أمريكا الالتينية
�أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ومع الأهمية العاملية واملحلية والبحر الكاريبي ،بالإ�ضافة للخرباء ،واملفكرين ،والقادة التنظيميني
للمو�ضوع ،قام مكتب التدقيق العام للأرجنتني ب�صفته �سكرتري الهيئات املدافعني عن امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة.
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ملريكو�سر وال�شركاء  EFSURوهي
منظمة تتبع منظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة لدول
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( )OLACEFESبا�ست�ضافة ندوة
عاملية حول الهدف اخلام�س للتنمية امل�ستدامة ،املتعلق بامل�ساواة بني
اجلن�سني :التطبيق والتطوير» خالل الفرتة من � 10إىل � 12إبريل 2018
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( )CEDEIRاللجنة المعنية بتقييم أداء األجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة و مؤشرات األداء تقدم ورشة عمل «إطار عمل قياس أداء
أجهزة الرقابة العليا ( »)SAI PMFلموظفي الجهاز الرقابي التشيلي
قامت اللجنة املعنية بتقييم �أداء الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
وم�ؤ�شرات الأداء ( - )CEDEIRوهي �إحدى جلان جمموعة الأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ب�أمريكا الالتينية والكاريبي
( -)OLACEFSبتقدمي ور�شة عمل ملوظفي اجلهاز الرقابي الت�شيلي
حول �أداة �إطار عمل قيا�س �أداء �أجهزة الرقابة العليا (،)SAI PMF
وذلك خالل الفرتة من  28-27نوفمرب .2017
هذا وقد مت �إعداد ور�شة العمل بغر�ض تعزيز الوعي حول �أداة �إطار
عمل قيا�س الأداء ،ومت عقدها من قبل خمت�صني من اجلهاز الأعلى
للرقابة لدى جمهورية بريو وبدعم من بنك التنمية الأمريكي (.)IDB
�ضمت الور�شة  43م�شارك من اجلهاز الرقابي الت�شيلي اطلعوا من
خاللها على العديد من اجلوانب النظرية والعملية ب�ش�أن �إطار عمل

قيا�س الأداء وذل��ك لتقدمي �صورة �أف�ضل حول فوائد الأداة و�آليات
العمل بها.
�إن ا�ستخدام �إطار عمل قيا�س �أداء الأجهزة الرقابية (،)SAI PMF
والذي يعترب تطبيقه طوعي ًا ،يتيح للأجهزة الرقابية القيام بتقييم
الأداء ،وي�شمل ذلك تقييم مهمات التدقيق وغريها من الأن�شطة التي
تن�ص عليها تفوي�ضات اجلهاز ،وذل��ك من خ�لال م�ؤ�شرات ت�ستند
على �أجود املمار�سات الدولية لعمليات التدقيق اخلارجي� ،إىل جانب
االمتثال للمعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
ومتابعتها.
ملزيد من املعلومات ح��ول ور�شة العمل و�أع�م��ال جلنة ،CEDEIR
تف�ضلوا بزيارة املوقع االلكرتوين .www.cedeir.com
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استبيان حديث:
اهتمام متزايد للقيام بعمليات التدقيق التعاوني
�أج� � ��رت امل �ن �ظ �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ل�ل��أج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة
واملحا�سبة(االنتو�ساي) واللجنة الفرعية حول التدقيق التعاوين التابعة
للجنة بناء القدرات( )CBCا�ستبيان لتجميع البيانات حول �أف�ضل
املمار�سات املتعلقة بالتدقيق التعاوين.
وقد �أو�ضح اال�ستبيان االهتمام الكبري بني الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة للقيام بالتدقيق التعاوين .عالوة على ذلك ،بينت النتائج
مدى تف�ضيل اجلهاز الرقابي للقيام بعمليات التدقيق التعاوين يف عدة
جماالت رئي�سية.
وقد عملت جماالت االهتمام املر�صودة واملتما�شية مع هدف التنمية
امل�ستدامة ( )SDGعلى متثيل املوا�ضيع ح�سا�سة ذات الأهمية
للمواطنني.
● �سجلت جودة التعليم -هدف التنمية امل�ستدامة الرابع ()4 SDG
�أعلى معدل من اال�ستجابات بن�سبة .%72
● �سجل هدف التنمية امل�ستدامة الثالث ( )3 SDGالقائم على ال�صحة
اجليدة والرفاه ن�سبة  %59من اال�ستجابات.
● �سجل هدف التنمية امل�ستدامة اخلام�س ( )5 SDGحول امل�ساواة بني
اجلن�سني ن�سبة .%38

● جودة التعليم .
● ال�صحة اجليدة والرفاه.
● امل�ساواة بني اجلن�سني.
● املياه النظيفة وال�صحة العامة.
● العمل ال�لائ��ق والنمو االقت�صادي ،وامل ��دن واملجتمعات
امل�ستدامة ،وال�سالم والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية.
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● وجاء ترتيب هدف التنمية امل�ستدامة ال�ساد�س وال�سابع حول املياه
النظيفة والنظافة ال�صحية والطاقة النظيفة ب�أ�سعار معقولة (SDG
 )7&6بن�سبة .%28
● ن�سبة  %21من هذه اال�ستبيانات بينت مدى االهتمام يف العمل الالئق
والنمو االقت�صادي ،وامل��دن واملجتمعات املحلية امل�ستدامة وال�سالم
والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية ،بالإ�ضافة لعقد ال�شراكات لتحقيق الأهداف
التالية (.)8،11،16،17 SDG
كما �أو�ضحت ال��ردود على اال�ستبيانات مدى ت�ضامن الأجهزة العليا
الرقابية ،حيث تفاعلت ب�إيجابية مع فكرة م�شاركة اخلربات و�أف�ضل
املمار�سات يف القيام بعمليات التدقيق التعاوين ،عالوة على امل�شاركة يف
الأحداث التي ت�ضيف للتعاون والتعلم.
و متا�شي ًا مع �شعار منظمة االنتو�ساي» التجربة املتبادلة تفيد اجلميع» ،
ت�شجع اللجان الفرعية جميع �أع�ضاء جمتمع االنتو�ساي ،الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة واملنظمات الإقليمية للم�شاركة!
ال ترتدد مب�شاركتنا مبعارفك وخرباتك حول عمليات التدقيق التعاوين
عرب الربيد الإلكرتوين.cooperacion@contrraloria.gob.pe:
ا�ستبيان حول عمليات التدقيق التعاوين

داخل اإلنتوساي

مجموعة العمل حول المؤشرات الوطنية الرئيسية
تمضي قدما ًفي وضع دليلها اإلرشادي
اج �ت �م ��ع �أع� ��� �ض ��اء جم �م ��وع ��ة ال �ع �م��ل
ح ��ول امل ��ؤ� �ش��رات ال��وط�ن�ي��ة الرئي�سية
( )WGKNIال��ت ��اب��ع ��ة ل�ل�م�ن�ظ�م��ة
الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة ( )INTOSAIيف روم��ا،
�إيطاليا يف الفرتة من � 26إىل  29من
�شهر مار�س .2018
وقد ا�ست�ضافت حمكمة املدققني الإيطالية االجتماع الذي �ضم وفود من
خمتلف الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (� ،)SAIsإىل جانب
�ضيوف مميزين من مكتب امليزانية التابع للربملان الإيطايل وجامعة روما.
بالإ�ضافة �إىل م�شاركة مراقبون من مبادرة االنتو�ساي للتنمية ()IDI
واجلمعية الأملانية للتعاون الدويل (.)GIZ
وقد قام كل من رئي�س حمكمة املدققني الإيطالية ال�سيد /اجنلو بو�سكيما –
والأمني العام ملجموعة العمل حول امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية� ،إىل جانب
ال�سيد /دمييرتي زايت�شيف – من غرفة احل�سابات يف رو�سيا االحتادية
بالرتحيب بامل�شاركني يف االجتماع املنعقد على م��دى �أ�سبوع .وارتكز
االجتماع على مدى التقدم املحرز يف جمال التدقيق على ا�ستخدام وتطوير
الدليل الإر�شادي حول امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية ( )KNIاملعني بتوقعات
االقت�صاد الكلي ،والتجارب الوطنية حول ا�ستخدام ( )KNIيف الأن�شطة
املناطة من قبل الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة وامل�شاريع الفرعية
امل�ستقبلية املحتملة.
وقد �أ�شارت ال�سيدة  /باربرا دزتلر – من اجلمعية الأملانية للتعاون الدويل
يف عر�ضها التقدميي الذي تطرق �إىل معاناة الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة من نقاط �ضعف رئي�سية متكررة يف جمال الإدارة املالية العامة
يف �أثناء غياب الإج ��راءات العالجية الالزمة ملعاجلتها .و�أو�ضحت �أن
الهياكل التنظيمية تعترب كجبال جليدية ،بحيث تطفو القوانني على �سطح
املاء يف حني تغيب القيم والقواعد حتت �سطح املاء .كما �شددت على �أن
تغيري القوانني احلالية ال يعد كافيا ً ،و�أن املوا�ضيع التي تعترب «حتت �سطح
املياه « تتطلب مزيدا ً من االهتمام .و�أ�ضافت كذلك �أن للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة طابع خا�ص ملعاجلة مثل هذه املوا�ضيع.
وتعد اال�ستفادة من عمليات التعاون والتن�سيق عمليات رئي�سية ،الأمر
الذي �أكدته ال�سيدة  /جانا جيوروفا – من مكتب الرقابة العليا جلمهورية
�سلوفاكيا يف عر�ضها التقدميي من خالل مثال تو�ضيحي حول هذه العمليات
واجلهود املبذولة .ويعمل «م�شروع تبادل املعلومات املرجعية» على توظيف
عمليات تدقيق حول امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية والوحدات املتعددة يف
الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة التي بدورها تعنى بتبادل معلومات
حول عدة موا�ضيع ،مبا يف ذلك العقارات احلكومية وعمليات ال�شراء
العامة والبنى التحتية للطرق والرعاية ال�سكنية االجتماعية.

ومن جانب �آخر� ،أ�شار ال�سيد /انريكو جيوفاين – �أ�ستاذ متخ�ص�ص يف
االح�صائيات االقت�صادية يف جامعة روما �إىل �أهمية التوا�صل ،يف الوقت
ذاته الذي مت فيه الت�أكيد على �ضرورة كل من التعاون والتن�سيق.
وت�ضمنت كلمة ال�سيد� /أ .جيوفاين ،التي �ألقاها حول االقت�صاد ال�سيا�سي
للم�ؤ�شرات وث��ورة البيانات والأب�ح��اث القائمة على مقاي�ضات �أه��داف
التنمية امل�ستدامة ( ،)SDGsعلى �ضرورة الق�ضاء على الثغرات املوجودة
يف عمليات التوا�صل – و�أهمها حاجز اللغة بني االقت�صادين واملواطنني.
ومن جانب �آخر ،توا�صل مبادرة الأنتو�ساي للتنمية عملها مع الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة وذلك فيما يتعلق مبدى اجلاهزية لتطبيق اهداف
التنمية امل�ستدامة ،مع الإ�شارة �إىل اح�صائيات �إيجابية يف هذا ال�ش�أن.
يعمل ما يقارب  70جهاز �أعلى للرقابة املالية واملحا�سبة حاليا على مراجعة
التقدم املحرز على النطاق الوطني.
وعلى الرغم هذا العدد الكبري من الأجهزة العليا التي تعمل على مراجعة
التقدم املحرز يف تطبيق �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،صرح ال�سيد /ليوناردو
نافيز �سو�سيا -من حمكمة التدقيق الربازيلية يف عر�ضة التقدميي حول
« �أنظمة امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية واحلوكمة العامة « �إىل عدم قيام
معظم هذه الأجهزة العليا مبراجعة ال�صالت بني �أنظمة امل�ؤ�شرات الوطنية
الرئي�سية واحلوكمة.
ومع ذلك ،ناق�ش ممثلي الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة يف اجتماع
جمموعة العمل حول امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية عدد ًا كبري من املبادرات
التي ت�شري �إىل اح��داث تغري يف عمليات الرقابة على ال�صالت �سالفة
الذكر ،على �سبيل املثال :التخطيط لربامج عامة بغر�ض ت�أكيد ال�صالت
بني الأهداف الوطنية ،والربط بني اخلطط اال�سرتاتيجية للجهة التدقيقية
وا�سرتاتيجيات التطوير الوطنية بغر�ض �ضمان قيام عمليات التدقيق
بالرتكيز على �أهم الأولويات الوطنية� ،إ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات يف التخطيط
االقت�صادي الوطني.
و�أكد ال�سيد � /أنتون كو�سيانينكو  -من غرفة احل�سابات الرو�سية «اعتماد
التوجيهات املعنية بتقييم وا�ستخدام امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية على
من��وذج يعني بقيا�س م��دى الن�ضج .كما �أ��ض��اف�« :أننا جميعا خمتلفون
باختالف اماكننا ،بينما ميكننا التعلم واال�ستفادة من بع�ضنا البع�ض فيما
يتعلق بكيفية التقدم وامل�ضي قدما».
واختتم اجتماع جمموعة العمل حول امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية بالتو�صل
�إىل عدة نتائج رئي�سية وهي� :ضرورة تعلم كيفية التقدم وكيفية مواجهة
التحديات� .إ�ضافة �إىل قيام �أع�ضاء جمموعة العمل باعتماد خطة العمل
لعام  ،2018والتي ب��دوره��ا حت��دد الأه ��داف والغايات التي تتطلع �إىل
حتقيقها يف ال�سنوات القادمة.
ميكنكم متابعة جمموعة العمل حول امل�ؤ�شرات الوطنية الرئي�سية واحل�صول
على �آخر االخبار من خالل متابعتكم حل�ساب تويرت. twiter.com/wg_kni :
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إلقاء الضوء على بناء القدرات

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
()OECD
تطلق منتدى تدقيق فعال
خاص بالقطاع العام
ا�ست�ضافت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ()OECDافتتاح
اجتماع حتالف املدققني يف  26مار�س  2018يف باري�س ،فرن�سا والذي
مت فيه ر�سميا ً �إطالق جمتمع مدققي القطاع العام الفعال والذي يوحد
هيئات التدقيق الداخلية واخلارجية.
وقد مت ت�شكيل حتالف املدققني والذي ي�شمل �أكرث من  300مدقق من 57
دولة لت�سهيل ال�شراكة امل�ؤ�س�سية وتعزيز احلوكمة الر�شيدة عن طريق
تقدمي منتدى مل�شاركة �أف�ضل املمار�سات واخلربات.
وم��ن جانب �آخ��ر� ،صرح ال�سيد ريت�شارد.ف .ت�شامربز رئي�س معهد
املدققني الداخليني( )IIAقائال« :يتيح حتالف املدققني فر�صة كبرية
للمدققني الداخليني واخلارجيني لالجتماع ،وتبادل املعلومات والأفكار،
وتعزيز الرقابة ،والنزاهة حول العامل».
و��ش�م��ل احل ��دث ط ��رح ع��رو���ض تقدميية وم�ن��اق���ش��ات ح ��ول ع ��دد من
املو�ضوعات مثل الأفكار اجلديدة للتدقيق والتدقيق املعني بالنزاهة،
وحماية ثقة العامة ،والتحديات واحل�ل��ول امل�شرتكة ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ست�ضافة متحدثني وم�شرفني من ح��ول العامل  ،مثل :ال�سيد �آردان
�أديبريدانا -رئي�س م�ؤ�س�سة التدقيق الداخلي يف اندوني�سيا ،وال�سيد
جورج بريموديز -مراقب عام جمهورية ت�شيلي ،وال�سيد ريت�شارد.ف.
ت�شامربز -رئي�س معهد املدققني الداخليني( ،)IIAوال�سيد جون
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هاتون -نائب مدير مركز امتياز التدقيق يف مكتب امل�سائلة احلكومية
للواليات املتحدة الأمريكية ،وال�سيدة هيلينا �أبرو لوبيز -رئي�سة املنظمة
الأوربية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ،وفريق العمل حول
التدقيق واخالقياته  ،وال�سيد ماركو مانيكو -نائب املدقق العام ملكتب
التدقيق الوطني الفنلندي ،وال�سيد �ألني ميمفو -مدير مبادرة تنمية
االنتو�ساي( . )IDIبالإ�ضافة �إىل ال�سيدة ريجينا مامبو موزامي -مدير
التدقيق الداخلي يف جلنة االحت��اد الأفريقي ،وال�سيدة ج��وان رويل-
مدير املمار�سات املهنية يف هيئة التدقيق الداخلي احلكومي للملكة
املتحدة ،وال�سيد �سياران �سبيالن�س -امل�ست�شار الرئي�سي خلدمة التدقيق
الداخلي يف املفو�ضية الأورب �ي��ة ،وال�سيد كيفن �سمرزجيل  -رئي�س
العالقات الدولية يف مكتب التدقيق الوطني احلكومي للمملكة املتحدة.
�إىل جانب ال�سيد نيكوال�س �سويلز -رئي�س التدقيق يف مكتب املدقق
العام الكندي ،ال�سيد توماز فيزل -رئي�س حمكمة التدقيق يف جمهورية
�سلوفانيا ،و �أخريا ً ال�سيد رينيه وينك  -رئي�س �إدارة مكافحة الف�ساد
وااللتزام و�إدارة املخاطر يف حمكمة التدقيق النم�ساوية.
و قد �أكد ال�سيد ماركو�س بونتوري  -مدير احلوكمة العامة يف منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDقائال� « :أنتم متتلكون �شبكة
العمل ه��ذه» .كما �أ��ض��اف « :يلعب املدققني دورا رئي�سي ًا يف ت�أ�سي�س
امل�سائلة وبالأخ�ص يف مواجهة تناق�ص الثقة يف احلكومة».
تعتزم منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDا�ست�ضافة
املزيد من الأح��داث امل�ستقبلية القائمة التي تعنى مبوا�ضيع �أ�سا�سية
وفعالة ،والتي تهدف للم�ساعدة يف تزويد املدققني ب�أ�س�س نقاط القوة
واالحتياجات وت�سهيل ن�شاطات بناء القدرة.
لالن�ضمام �إىل جمتمع حتالف املدققني وا�ستالم اخبار عن التحالف
واالجتماعات القادمة ،الرجاء اكمال هذه اال�ستمارة.
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مالحظة املحرر:

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