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التغٌٌر يحتاج إلى ارادة شخص
بقلم ،الدكتور اروناسدولكٌز  ،المدقق العام لجمهورٌة لٌتوانٌا
نظرا لمحدودٌة موارد الدولة ،فان الرؼبة باكثر من الضرورٌات
هو امر ٌنذر بالخطر .فنحن بطبٌعتنا نمٌل فً االؼلب لرؤٌة
الجوانب االٌجابٌة فٌما ٌتعلق بطموحاتنا  .وقلما ٌتبادر الى ذهننا
بان تحقق احالمنا ٌصاحبه ثمن ٌدفعه شخص آخر  .ما الذي
سٌحدث لو قمنا بافعال دون التفكٌر بالعوا قب الممكنة ؟ فعواقب
ؼٌر
الرؼبة ؼٌر الصحٌحة تفضً الى تحقق افعال اخرى
صحٌحة .وما لم ٌُحال دون حدوث ذلك ،تتفاقم العواقب العكسٌة
الى حد كبٌر.
ولٌست لٌتوانٌا لٌست باستثنا ٍء هنا  .فمع محدودٌة الموارد  ،تنشأ مهمة
صعبة ،اال وهً تخصٌص تلك الموارد بطرٌقة تحقق النمو
االقتصادي  .اذ ال ٌنبؽً التؽاضً عن ا لعملٌات التً هً بحد
ذاتها ؼاٌة  .تكشؾ عملٌات التدقٌق التً نفذها جهاز الرقابة
اللٌتوانً عن ان اهداؾ البرامج الربٌسٌة والفرعٌة واجراءاتها
ومعاٌٌرها التً تمول باستخدام اموال الموازنة العامة هً عادة
ماٌتم وضعها بطرٌقة مصطنعة  .وبالتالً ٌزداد العبء اإلداري
ولٌس ثمة قٌمة مضافة متحققة.
كانت النٌة عند وضع نظام اإلدارة العامة المستند الى االدلة والموجه نحو
النتابج فً لٌتوانٌا هً استخدام بٌانات االداء بصورة اساسٌة
لتحسٌن االداء  .وان استخدام هذذ البٌانات حصراًا لإلبالغ ٌنطوي
على اثار سلبٌة عدٌدة مثل معاٌٌر االداء المبالػ بها و
المضاربات حول قٌم المعاٌٌر و ا لهدؾ الذي ٌرمً الى مجرد
تنفٌذ مجموعة من المتطلبات بدال من تحسٌن ا النتابج على نحو
ملموس .
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اشار الدكتور نوربٌرتواٌنر العالم والرابد فً مجال نظرٌة علم التحكم
االلً و الذكاء االصطناعً فً مؤلفاته العلمٌة الى ان ما علٌنا فعله
هو السعً لتحقٌق االهداؾ و توقع النتابج التً هً حقا ًا ضرورٌة (ال
مجرد انها تبدو كذلك ) .وقد افضت الدراسات العلمٌة حول قضاٌا
االدارة الى استخدام عبارة "تأثٌرمخلب القرد "  .وترمز هذذ العبارة
الى الخلل و عدم القدرة على التوقع على صعٌد اي عملٌة عندما
عواقب سلبٌة ؼٌر مقصودة
ٌصاحب النتٌجة االٌجابٌة المتوقعة
مسببة خسابر تفوق النتابج االٌجابٌة ،و فً الوقت ذاته  ،تقلل من قٌمتها
تدور القصة حول عابلة مكونة من زوج وزوجة وابنهما جالسٌن قرب
نار دافبة ٌستمعون الى قصص ٌروٌها صدٌق عاد للتو من مهمة فً
الخارج .واظهر للعابلة مخلب قرد مجفؾ جلبه معه  ،و على ما ٌبدو ان
كل من ٌملك هذا المخلب الؽامض ٌُمنح ثالث امنٌات  .وبرؼم ان
االمنٌات (والنتابج) تبقى لؽزاًا ،اال ان الحكاٌة التً نسجها الصدٌق هً
قصة م أساوٌة .ولم تردع هذذ القصة المشوقة االب عن سحب المخلب
 ،وبداعً
من النار  .وبعد مؽادرة صدٌقه ،ؼادر االبن الى العمل
الفضول ،جرب االب حظه متمنٌا الحصول على المال  .تحققت امنٌة
االب  ،حٌث قرع الباب كاتب من المصنع الذي ٌعمل فٌه االبن وقدم
للعابلة مابتً جنٌه .وكان المبلػ تعوٌضا ًا عن حادثة المصنع التً اودت
بحٌاة االبن .وتمنت االم امنٌة اخرى عفوٌة الرجاع االبن المتوؾي الى
الحٌاة مجددا  .وسُمع قرع شدٌد على الباب فسارع االب الى طلب
امنٌة ثالثة هً رفض جمٌع االمنٌات وقت فتح الباب لٌجد االبن واقفا
هناك فً حالة مروعة بسبب الحادثة .
تسبب المخلب  ،وهو رمز الطمع ،بتمنً رؼبات صاحبتها احداث
مروعة تولدت من افكار انانٌة  .وبتشبٌه المخلب بٌد السلطة العامة
والقرارات التً تتخذها بها فانه ٌشٌر الى ان على اولبك المخولٌن
بأتخاذ القرارات ان ٌاخذوا بنظر االعتبار العواقب الحقٌقٌة باستمرار.
ان الحكمة من هذذ القصة هً ذات شقٌن  :االول هو ان تكون لدٌك
الشجاعة للتعلم من االخطاء واالستثمار فً أنظمتنا التعلٌمٌة العامة
لتعزٌز مثل هذا التعلٌم المبنً على التجارب.
علٌنا تعلم كٌؾ نتعلم من أخطابنا بثقة .هل تجسدت اولوٌاتنا الوطنٌة فً
موازنة الدولة ام كانت محض كالم رنان ؟ هل بوسعنا تحدٌد المسابل
التً تضٌؾ قٌمة واالتفاق علٌها؟
ان التحدث بصراحة حول كٌفٌة التعامل مع تموٌل التعلٌم هو اكثر
اهمٌة من اي وقت مضى  .فالكثر من عشر سنوات ،كانت نتابج
التعلٌم فً لٌتوانٌا دون المتوسط لدول منظمة التنمٌة والتعاون
االقتصادي.

املقال الافتتاحي
حٌث ٌتناقص عدد المدارس بنسبة ابطأ من عدد الطالب  .و ان
نتابج التعلم فً ا لمدارس الرٌفٌة االصؽر حجما ًا هً ادنى من تلك
.
التً فً المدن االكبر حجما ًا مما ٌؤدي الى زٌادة التهمٌش
وترى الدراسات التً تتناول مستقبل التعلٌم ان الطالب ذوي
نتابج التعلم المتدنٌة ٌشكلون عببا ًا عاما محتمالًا –اذ لن ٌستطٌع
معظمهم العٌش والعمل بشكل مستقل وسٌكون ون بحاجة الى
االعالة.
ان لخلق القٌمة المضافة تأثٌرا وطنٌا اٌجابٌا جدا من حٌث حل
المشاكل االجتماعٌة  ،مثل الهجرة والتهمٌش االجتماعً  .وبهذا
الشكل تكون الخطوة المهمة االولى هً تحدٌد تلك االهداؾ
بشكل واضح ال لبس فٌه  .ثانٌاٌ ،تعٌن منح االولوٌة لالجراء ات
التً تهدؾ الى زٌادة القٌمة المضافة  .ثالثاٌ ،جب ان ال تركز
نشاطات مؤسسات القطاع العام على الوظٌفة االجتماعٌة
والمحافظة على العمل بل على ضمان ان تكون جودة الخدمات
العامة بأعلى مستوى ممكن .ان مثل تلك التؽٌٌرات تحتاج الى من
ٌُحدثها  .لذلكٌ ،جب العمل على تخصٌص اجور اعلى لموظفً
القطاع العام ومن شأن ذلك ان ٌزٌد من امكانٌة جذب موظفٌن
ذوي كفاءة عالٌة و حماس كبٌر  .وانه لهدؾ طموح جدا.
وما االكثر طموحا ًا من ذلك ؟
انه فعل األمور الت ي تكون ذات معنى فقط  .فٌشٌر علماء
االجتماع عادة الى العقالنٌة السلوك البشري وتبٌن قصة مخلب
القرد القصٌرة ان الطموحات الشاذة تؤدي الى عواقب سلبٌة ال
ٌتسبب بها شا معٌن بل النظام الذي تعٌش فٌه الشخصٌات.
وال ٌمكن تحقٌق أي شًء ذو معنى بمخلب قرد ،فأنه ببساط ة
سٌجد مضٌفا ًا اخر لٌستمر تداوله فً سوق الطمع .
اال ٌذكرنا ذلك بالحالة التً ٌنتقل فٌها خطر محدق –جفاؾ
حوكمة الموازنة كمخلب القرد -من ادارة سٌاسٌة الخرى؟
إذا طلبنا مابتً جنٌه من موازنة الدولة دون مناقشة الشروط
بشكل صرٌح وواضح  ،فأننا ربما فً الواقع ،سنق بل هذا المبلػ
بؽض النظر عن العواقب  .ومع ذلك ،اذا لم نتفق على االمر الذي
ٌضٌؾ قٌمة و شكل نتابج االستثمار العادلة واالخالقٌة  ،فعندبذ
قد نسمع طرق "شبح النتابج "على بابنا.
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املقال الافتتاحي
العالم
األجهزة الرقابٌة العلٌا حول
أخبار من
خبر من بًالروسٌا

نظام الرقابة واالشراف
جمهورٌة بٌالروسٌا

ٌخضع لالصالح فً

اصبحت التؽٌٌرات فً التشرٌع الذي ٌنظم النشاط االشرافً
سارٌة المفعول فً جمهورٌة بٌالروسٌا من  1كانون ثانً .2018
وضعت هذذ التجدٌدات  ،المحددة فً المرسوم الجمهوري " حول
(االشرافٌة ) " ،من قبل
اجراءات تحسٌن النشاطات الرقابٌة
مجموعة العمل التً شكلت خصٌصا لهذا الؽرض والتً تتراسها
لجنة الرقابة الحكومٌة ( الجهاز الرقابة العالً البٌالروسً).
ٌخفض التشرٌع الجدٌد من هٌبات الرقابة ا لمخول لها باجراء
عملٌات التدقٌق بنسبة الثلث وٌنص على العدٌد من االجراءات التً
تهدؾ الى تقلٌل قٌود او تعلٌمات التدقٌق على المؤسسات
التجارٌة  ،مثل الشروط االكثر صرامة لعملٌات التدقٌق و القٌود
الخاصة بعدد اعمال التدقٌق و مجموعة المسابل المسموح
بتدقٌقها.وابتدا ًاء من  ، 2019سٌتم تطبٌق عملٌات التدقٌق االنتقابٌة
فً الهٌبات االشرافٌة وستنفذ استناداًا الى معاٌٌر تقٌٌم المخاطر فً
الوقت الذي ٌؤخذ فٌه باالعتبار المعلومات المتوفرة المتعلقة
.
باالنتهاكات المحتملة للتشرٌع من قبل الجهة الخاضعة للتدقٌق
سٌتم نشر جدول اعم ال التدقٌق االنتقابٌة على الموقع االلكترونً
لجهاز الرقابة العالً البٌالروسً  ،فً محاولة لتحقٌق مزٌد من
التواصل مع اصحاب المصالح والشفافٌة .
ان للشروع بعملٌات التدقٌق ؼٌر المجدولة قٌود متزاٌدة  ،مع
استبعاد قرابة  50بالمابة من االسباب الجراء عملٌات ال تدقٌق
تلك  .ستنفذ عملٌات التدقٌق ؼٌر المجدولة اساسا ًا اذا كان لهٌبات
االشراؾ معلومات موثوقة حول انتهاكات التشرٌع او كانت متٌقنة
من وجود خطر بعٌنه  ،مثل خطر ٌهدد صحة وحٌاة االنسان و
ضرر ٌلحق بالبٌبة وامن الدولة والممتلكات .
سٌشكل استخدام المؤسسة التجارٌة ألموال الموازنة وتموٌالت

ادرجت االلٌات االضافٌة
التً تحمً الحقوق
والمصالح المشروعة
للشركات فً التشرٌع
الجدٌد .وتم توسٌع فبات
اولبك اللذٌن ٌمتلكون حقوق
استبناؾ القرارات
واالجراءات المنصوص علٌها
من قبل الجهة الرقابٌة  .وٌحق
للمحكمة حصراًا تعلٌق نشاطات الجهة
الخاضعة للتدقٌق ،ولن تطبق االجراءات
المتعلقة بالمسؤولٌة بحق المؤسسة التجارٌة فً
حال عولجت الخروقات فً فترة محددة.
 .فهناك
للمدققٌن الٌوم مسؤولٌات موسعة
المسؤولٌة االدارٌة عن االنتهاكات القانونٌة
الجسٌمة على وجه الخصوص .وقد تم تعدٌل
صالحٌات الجهاز الرقابً اٌضا بشكل كبٌر مما
زاد من نشاطات الرقابة واالشراؾ للجهاز
الرقابً .
وشكل جهاز الر قابة البٌالروسً مؤخراًا
مجلس نشاطات الرقابة ما بٌن الدوابر
والذي ٌترأسه السٌد لٌونٌد انٌفٌموؾ ،
ربٌس جهاز الرقابة البٌالروسً وٌسعى
المجلس  ،الذي ٌضم اٌضا رؤساء
الهٌبات الحكومٌة وممثلً مجتمع
االعمال  ،الى صٌاؼة مناهج موحدة
للنشاطات الرقابٌة وتنسٌق التفاعل
المؤثر فً تخطٌط عملٌات التدقٌق
والفحص وتنظٌمها وتنفٌذها.
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اوكرانٌاالافتتاحي
خبر من املقال


املقال الافتتاحي

البرلمان األوكرانً ٌعٌن رئٌسا ً جدٌدا لغرفة المحاسبة
عٌن البرلمان االوكرانً السٌد فالٌري باتسكان ربٌسا ًا لؽرفة المحاسبة االوكرانٌة فً  15اذار
.2018
ولد السٌد باتسكان فً  21نٌسان  ، 1975فً قرٌة زولوترٌؾ فً مقاطعة كاست -
زاكارباتٌااوبالست(اوكرانٌا)  .فً سنة  ،1999تخرج من جامعة اوزؼورود الحكومٌة
وبتخصص القانون واالعمال المصرفٌة  .تخرج من االكادٌمٌة االقالٌمٌة الدارة شؤون
الموظفٌن حٌث حصل على شهادة الماجستٌر فً التأهٌل المصرفً  .وحصل السٌد بتسكان
على شهادة الدكتوراذ فً القانون و اصبح المحامً الفخري الوكرانٌا لسنة .2017
بدأ السٌد باتسكان حٌاته المهنٌة كربٌس قسم الشؤون القانونٌة فً لجنة مكافحة االحتكار فً
المكتب االقلٌمً فً زاكارباتٌا فً اوكرانٌا الكائن فً بٌرٌشٌن  ،زاكارباتٌا  ،اوبالست  .عمل كمشاور قانونً فً دابرة ؼابات
بٌرٌشنسكً للفترة من  2001-2000وبعدها انتقل الى معهد اوؼستٌن فولوشٌتز اكارباتً الالكادٌمٌة االقالٌمٌة الدارة شؤون
الموظفٌن فً اوزهورد  ،حٌث عمل كمحاضر اول واستاذ مساعد بالوكالة ونابب ربٌس قسم القانون .وفً الفترة من -2002
 ،2004كان نابب مدٌر ومدٌر بالوكالة لفرع ازهورد لمصرؾ براٌفت بانك وبعد ذلك عمل كمدٌر لمصرؾ اندٌكس فرع
زاكارباتٌا فً ازهورد  .وكان مدٌر عام كارات موتور فً برٌشٌن  ،زاجاروتو اوبالست للفترة .2012 -2008
وانتخب السٌد باتسكان عضواًا فً البرلمان االوكرانً فً كانون اول  ، 2012حٌث ترأس اللجنة البرلمانٌة للمؤتمر السابع لحقوق
االنسان واالقلٌات القومٌة والعالقات بٌن االعراق .وعمل السٌد باتسكان كربٌس للجنة الفرعٌة الخاصة بالعالقات مع األوكرانٌٌن
المقٌمٌن فً الخارج.
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

خبر من طاجكستان

جهاز الرقابة الطاجاكستانً ٌحتفً برئٌسه الجدٌد
الحسابات .وبترشٌحه من
اختارت جمهورٌة طاجاكستان السٌد شٌلٌزوداكاراخون ربٌسا ًا لؽرفة
ربٌس جمهورٌة طاجاكستان ،وافق البرلمان الطاجاكستانً علٌه فً  21شباط .2018
ولد فً  30كانون ثانً  ، 1961وعمل فً مجال االقتصاد والما ل خالل مدة عمله وقد تبوأ
مناصب علٌا فً مختلؾ الهٌبات االدارٌة الحكومٌة  .وقبٌل تعٌٌنه فً ؼرفة الحسابات  ،عمل
كربٌس قسم فً الدابرة الم لٌة القلٌم ختلون التابعة لوزارة المالٌة فً جمهورٌة طاجاكستان  .تخرج
من كلٌة المحاسبة فً جامعة طاجك الحكومٌة للتجارة فً .1990

للمزٌد من المعلومات ٌمكنكم االتصال بؽرفة الحسابات الطاجاكستانٌة عبر البرٌد االلٌكترونً .pressa@sai.tj .
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اٌسلنداالافتتاحي
خبر من املقال


املقال الافتتاحي

المراقب العام الجدٌد الٌسلندا ٌتسنم منصبه
تولى السٌد سكولً اٌؽرت ثوردارسون رباسة المكتب رسمٌا كمدقق عام الٌسلندا فً االول من اٌار
 .2018وسٌعمل السٌد ثوردارسون المنتخب باالجماع من البرلمان االٌسلندي لفترة ست سنوات .
ولقد جاء خلفا ًا للسٌد سٌفٌن اراسون الذي تقاعد فً  30نٌسان  2018بعد  10سنوات من الخدمة.
وقبٌل تولً المنصب كمدقق عام ،حصل السٌد ثوردارسون على خبرة ثرّة من عمله فً الدوابر
الضرٌبٌة االٌسلندٌة  ،حٌث عمل فٌها لمدة  37سنة ،وبضمنها عمله كمدٌر عام الدارة الضرابب .
وادوار اضافٌة تشمل نابب مدٌر ادارة الضرابب ومدٌر التحقٌقات الضرٌبٌة.
ٌحمل السٌد ثوردارسون شهادة فً القانون (دبلوم قانون ) من جامعة اٌسلندا وٌتطلع الى المشاركة
فً التعاون المهم بٌن اجهزة الرقابة العلٌا  ،على الصعٌدٌن الثنابً ومتعدد االطراؾ ،ضمن اطار عمل المنظمة الدولٌة الجهزة
الرقابة العلٌا (االنتوساي ) والمنظمة االوروبٌة الجهزة الرقابة العلٌا (الٌوروساي) ،كذلك مع االجهزة الرقابٌة العلٌا الزمٌلة فً
الدول االسكندنافٌة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبر من كازاخستان

تعٌٌن رئٌس جدٌد للجنة الحسابات لمراقبة تنفٌذ الموازنة
ًا
ربٌسة للجنة الحسابات للرقابة على تنفٌذ موازنة جمهورٌة كازاخستان فً
عٌنت السٌدة نتالٌا ؼودونوفا
شباط .2018
بدأت السٌدة ناتالٌا حٌاتها الوظٌفٌة كخبٌرة اقتصادٌة فً مصرؾ اكروبرم االورال فً  1993وعملت
فً مناصب رفٌعة المستوى بضمنها مستشارة خبٌرة اقتصاد فً وك الة التجارة التابعة لجمهورٌة
كازاخستان فً جمهورٌة روسٌا االتحادٌة ومستشارة محافظ اقلٌم مانؽٌستاو و مستشارة نابب ربٌس
وزراء جمهورٌة كازاخستان ونابب محافظ اقلٌم كٌزٌلوردا و امٌنة حزب نوراوتان وعضو فً
مفوضٌة االنتخابات المركزٌة فً جمهورٌة كازاخستان .
حصلت ا لسٌدة ؼودونوفا على مؤهالت من المعهد الزراعً لؽرب كازاخستان (كخبٌرة اقتصادي ) و االكادٌمٌة
المالٌة التابعة لحكومة روسٌا االتحادٌة  .وتتضمن التكرٌمات والجوابز التً حصلت علٌها  :شهادة فخرٌة من
جمهورٌة كازاخستان( )2008و وسام كورمٌت (. )2016
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املقال الافتتاحي

خبر من تاٌلند

املقال الافتتاحي

رغُُز رظُّخ ِىزت اٌّذلك اٌؼبَ ورؼُُٓ لُبداد خذَذح
َّ٬ٱ ڃټظذ حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ حٿظخّڀنيُ حالڅ دطٔڄْش " ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿلټٌڃِ ٳِ ڃڄڀټش طخّڀني".
ّ٩ن حٿـنَحٽ ٗخنخعحد انيحڃَح ٻَثْْ ٽٽؿنش حٽطيٷْٶ حٽكټٌڃْش ٳِ أّڀٌٽ  2017ٿٌالّش ڃيطيخ ٓزٓ ٪نٌحص.
ًىٌ كخٛپ ٫ڀَ رټخٿٌٌٍّّ حٿ٬ڀٌځ ڃن أٻخىّڄْش ٌٗالٌٗڃټال ًحٿڄڀټْش حٿٔ٬ټَّش ًىٍؿش حٿڄخؿٔظَْ ٳِ
حإلىحٍس حٿ٬خڃش ڃن ؿخڃ٬ش ٓخٍّزخطڂ  ،كْغ طو ٜٚٳِ حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش ًاىحٍس ٗئًڅ حٿڄٌ٥ٴْن  ،ٻڄخ أٻڄپ
رَنخڃؾ حٿيرڀٌځ ڃن ٻڀْش حٿيٳخ ٩حٿٌ١نِ ٳِ طخّالني.
هيځ حٿـنَحٽ ٗخنخعحد انيحڃَح ٳِ حٿـْٖ كْغ ٫ڄپ ٳِ حٿڄـخالص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظڄٌّپ ًحٿڄلخٓزش ًاىحٍس
حٿڄِْحنْش ًحٽطيٷْٶ حٿيحهڀًِ .ٳِ ىًٍه حٿڄينِ ،ٳڀٸي ٫ڄپ ڃ ٪ىٌّحڅ حٿڄ٨خٿڂ ٻ ٌ٠٬ٳِ حٿڀـنش حٿيحثڄش ٿڄـڀْ
حٿٌْ٘م حٿڄ٬نْش رخٿظلٸْٶ ٳِ حٿٴٔخى ًط ِِّ٬حٿقًٻڄش حٿَْٗيس ٳِ طخّڀني.
وقد كرم من قبل م ركز االرتقاء باالخالق كنموذج للنزاهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

٫ـُْن حٿْٔي رَحؿخٹ رًٌنْخنٮ ٳِ ڃنٜذ حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ ٳِ ٳزَحَّ ٫ًِٓ ،2018ڄپ ٽًالّش حڃيىخ ٓض
ٓنٌحص.
ًىٌ كخٛپ ٫ڀَ ىٍؿش حٿزټخٿٌٌٍّّ ٳِ نَّ٨ش حالٷظٜخى ّخص ڃن ؿخڃ٬ش ٯَٳش حٿظـخٍس حٿظخّڀنيّش
ًڃخؿٔظَْ ٳِ حالٷظٜخى حٿڄخٿِ ڃن حٿڄ٬يي حٿٌ١نِ إلىحٍس حٿظنڄْش.
ٻڄخ أٻڄپ رَنخڃؾ حٿيرڀٌځ ڃن ٻڀْش حٿيٳخ ٩حٿٌ١نِ ٳِ طخّالني ًٿو ٗيخىس ڃ٬ظڄيس ٳِ حٿٸخنٌڅ حإلىحٍُ ٽٿڄلټڄش
حإلىحٍّش.
٫ڄپ ٿيٍ ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿظخّڀنيُ ألٻؼَ ڃن ٫ 30خ ًڃخً ،ىٌ ٍحثي ٳِ ى٫ڂ ڃزخىٍس طيٷْٶ حألىحء ٳِ ڃټظذ حٿظيٷْٶ
حٿظخّڀنيُ ًطٌَّ٤ه.
ٽٿڄِّي ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص كٌٽ ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿلټٌڃِ

ٳِ ڃڄڀټش طخّڀنيَّ ،ؿَ رِّخٍس حٿڄٌٷ ٪حالٿټظًَنِ

.www.oag.go.th
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جه
املقال الافتتاحي
خبر من بٌرو

املقال الافتتاحي
جه از الرقابة العالً فً بٌرو ٌنفذ
استراتٌجٌات جدٌدة فً مكافحة
الفساد
ٌحتفل جهاز الرقابة العالً فً بٌرو بسن قانون الدعم
المؤسساتً ونظام الرقابة الوطنٌة  ،والذي صادق علٌه
مؤخرا البرلمان البٌروفً .
ٌهدؾ هذا القانون الى زٌادة الشفافٌة فضال عن تحدٌث
وتعزٌز القدرات فً فرض العقوبات والقدرات
االشرافٌة فً االستخدام المناسب للموارد العامة .
سٌنفذ جهاز الرقابة فً بٌرو العدٌد من المبادرات
المبتكرة من خالل هذا القانون لرفع جودة المعاٌٌر فً
الرقابة الحكومٌة والشروع فً هٌكلٌة جدٌدة وتعزٌز

الشفافٌة .
ٌعتزم جهاز الرقابة العالً فً بٌرو الى نشر جمٌع تقارٌر التدقٌق وزٌادة جودة التدخل العام للحصول على نتابج
اٌجابٌة وسرٌعة و كفوءة الستعادة ثقة المواطنٌن فً المؤسسات والهٌبات الحكومٌة .
"االجراءات االدارٌة الخاصة
من اجل مكافحة المستوٌات العالٌة من الفساد فً القطاع العام ،سٌتم اعادة تصمٌم
بفرض العقوبات " لضمان تطبٌق العقوبات بشكل سرٌع والتً ٌمكن التنبؤ بها فً الحاالت الجسٌمة لسوء السلوك
الوظٌفً ٌ .عتبر التدقٌق على موظفً الدولة العمومٌٌن من خالل الوصول المباشر الى قواعد بٌانات نظام الرقابة
الوطنً إجراءا إضافٌا سٌعمل جهاز الرقابة العالً فً بٌرو على استخدامه.
من الجوانب ذات الصلة بهذا القانون ذ و امكانٌة فرض العقوبات االدارٌة لجهاز الرقابة العالً فً بٌرو على
الموظفٌن العمومٌٌن و المسؤولٌن المنتخبٌن عن طرٌق التصوٌت الشعبً  .ان لجهاز الرقابة العالً فً بٌرو 120
ٌوما لتأكٌد المعلومات حول االؾ االقرارات من الموظفٌن العمومٌٌن المتعلقة بالدخل والموجود ات والضرابب .
سٌنفذ هذا االجراء الشامل و الدابم بدون أي قٌود.
بعد التنفٌذ الكامل لهذا القانونٌ ،خطط جهاز الرقابة العالً فً بٌرو الى انهاء استخدام فروع الجهاز الرقابً فً
البلدٌات و الحكومات االقلٌمٌة من اجل اظفاؤ الطابع المركزي على الجهود االدارٌة .
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توقٌع جهاز الرقابة العالً فً بٌرو عددا من
االتفاقٌات لتوسٌع الجهود المشتركة لالجهزة
الرقابٌة العلٌا
ابرم جهاز الرقابة العالً فً بٌرو اتفاقٌات التعاون المشتركة بٌن
المؤسسات مع االجهزة الرقابٌة العلٌا للسلفادور وؼواتٌماال فً سان
سلفادور  -السلفادور بتارٌخ  19اذار  .2018تهدؾ االتفاقٌات الى
تسهٌل المساعدة الفنٌة و التدرٌب وتبادل المعلومات ومشاركة افضل
سعً
الممارسات فً تطوٌر عملٌات التدقٌق المنسقة و المتزامنة والبٌبٌة ا
الى تعزٌز االمكانات المشتركة .صورة للمشاركٌن على ٌسار الصفحة

ابرم كل م ن جهازي الرقابة العلٌا فً بٌرو و بنما  ،اتفاقٌة تعاون فً
مدٌنة بنما  -بنما  ،من اجل انشاء اطار عمل عام لتطوٌر وتسهٌل
التعاون بشأن المواضٌع ذات االهتمام المشترك  ،وعلى وجه
الخصوص المساعدة الفنٌة الخاصة التً تنطوي على وجود مهنٌٌن
من ذوي المؤهالت والخبرات المعتمدة فً مختلؾ مجاالت الرقابة
الحكومٌة .تهدؾ االتفاقٌة اٌضا الى العمل معا على التدرٌب من خالل
تطوٌر النشاطات األكادٌمٌة المهنٌة  ،مثل المؤتمرات والحلقات
الدراسٌة و ورشات العمل وبرامج منح المؤهالت حول موضوع
الرقابة الحكومٌة  .صورة للمشاركٌن على ٌسار الصفحة

التقى ر ؤساء كل من جهازي الرقابة العلٌا فً بٌرو وهندوراس فً
 20شباط . 2018
تٌؽوسٌؽالبا  -هندوراس لتوقٌع مذكرة تفاهم فً
سٌقدم الجهاز الرقابً العالً فً بٌرو المساعدة الفنٌة لدعم جهاز
الرقابة العالً فً هندوراس عند اعداد خطته االستراتٌجٌة لالعوام
 2023-2018والتخطٌط المتعدد السنوات والذي سٌستند ع لى اطار
عمل قٌاس االداء وذلك بصفته ربٌسا للجنة تقٌٌم االداء لالجهزة الرقابٌة
العلٌا ومؤشرات االداء التابعة لمنظمة اجهزة الرقابة العلٌا فً امرٌكا
الالتٌنٌة و منطقة الكارٌبً  .ستساعد هذذ المهام جهاز الرقابة العالً
فً هندوراس على تحقٌق االهداؾ المؤسساتٌة بطر ٌقة تتماشى مع
االعراؾ الدولٌة وتقدٌم القٌمة والفابدة لم واطنٌها  .صورة للمشاركٌن
على ٌسار الصفحة
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خبر من االرجنتٌن
خهبساٌزلبثخ اٌؼبٌٍ االرخٕزٍُٕ َظزضُف اخزّبع اٌدّؼُخ اٌؼّىُِخ ٌّٕظّخ اخهشح اٌزلبثخ اٌؼٍُب فٍ اِزَىب اٌالرُُٕخ
واٌجحز اٌىبرَجٍ ( االوالطُف ) ٌظٕخ 2018
حٿؼخڃن
ْٓٔظْ٠ٲ ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿٌ١نِ ٿيًٿش حألٍؿنظْن ( – )AGNحٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿ٬خٿِ ٿڀيًٿش حالؿظڄخ٩
ًحٿٔظٌڅ ٿڄـڀْ حالىحٍس ًحالؿظڄخ ٩حٿؼخڃن ًحٿًَ٘٬څ ٿڀـڄْ٬ش حٿ٬ڄٌڃْش ٽڃن٨ڄش حألؿيِس حٿ٬ڀْخ ٿڀَٷخرش حٿڄخٿْش ٳِ
أڃَّټخ حٿالطْنْش ًڃن٤ٸش حٿټخٍّزِ (حالًالْٓٴْ ) ٿٔنش  2018ٳِ رٌّنْ آَّّ ٳِ حألٍؿنظْن ٿڀٴظَس  12-9طَّ٘ن
حًٽ 2018
ْٓ٬ٸي حؿظڄخ ٩ڃـڀْ حإلىحٍس ٳِ ڃٸَحص ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿٌ١نِ حالٍؿنظْنِ ًٓظٸخځ ڃَحٓڂ حٳظظخف حالؿظڄخً ٩حٿـڀٔخص
حٿ٬خڃش ٳِ ٳِ ٳنيٵ رخنخڃَّْټخنٌ رٌّنْ آَّّ.
رخٿن َ٨حٿَ حٿٸَحٍ حإلؿڄخ ِ٫حٿٌُ حطوٌه ؿيخُ حٿَٷخرش حٿ٬خٿِ حألٍؿنظْنِ رخٓظ٠خٳش حالؿظڄخ ٩حٿؼخڃن ًحٿَّ٘٬ن
ٿڀـڄْ٬ش حٿ٬ڄٌڃْش ٿڄن٨ڄش حالًالْٓٴْ ٳِ حالؿظڄخ ٩حٿٔخرٶ حٿٌُ حن٬ٸي ٳِ ڃيّنش حٓخنٌْٔڅ ٳِ حٿزخٍحٯٌحُ  ،ٳڀٸي ٫ڄپ
حٿڄټظذ ر٘ټپ ڃټؼٲ ٿ٠ڄخڅ طڀزْش ؿڄْ ٪حكظْخؿخص حٿڄ٘خٍٻْن.
ن ًَ٨ح ٽألكيحع حٿيًٿْش حألهٍَ حٿظِ طـٍَ طِحڃنخ ڃً ٪ٷض حن٬ٸخى حالؿظڄخ ٩حٿؼخڃن ًحٿَّ٘٬ن ٿڀـڄْ٬ش حٿ٬ڄٌڃْش ،
ٌّ َٛر٘يس رخٿٸْخځ ؿڄْ ٪حؿَحءحص حٿٔٴَ ٳِ أٷَد ًٷض ڃڄټن.
ٿڄِّي ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص  ،طخر ٪ڃٌٷ ٪ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿٌ١نِ ٫زَ حٿَحرwww.agn.gov.ar : ٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبر من السعودٌة

ٗخٍٹ ىٌّحڅ حٿڄَحٷزش حٿ٬خڃش ٿڀڄڄڀټش حٿَ٬رْش حٿٌٔ٬ىّش ٳِ

حؿظڄخ ٩ڃـڀْ حالىحٍس حٿٔخرً ٪حٿوڄْٔن ٿڀڄن٨ڄش حٿَ٬رْش الؿيِس
حٿظيٷْٶ حٿ٬ڀْخ (حالٍرٌٓخُ ) حٿٌُ حن٬ٸي ٳِ طٌنْ ٿڀٴظَس 29-27
حًحٍ .2018 ،
ٗ خٍٹ ًٳي ڃن ىٌّحڅ حٿڄَحٷزش حٿ٬خڃش حٿٌٔ٬ىُ رَثخٓش
ڃ٬خٿِ حٿْٔي كٔخځ حٿ٬نٸَُ – ٍثْْ ىٌّحڅ حٿڄَحٷزش حٿ٬خڃش ٳِ
ًٍٗش ٫ڄپ حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ كٌٽ " حالٛالف
حٿظنْ٨ڄِ ًحٿظليّغ حٿڄخٿِ " حٿظِ طٔظْ٠ٴيخ ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿٌ١نِ
ٳِ ؿڄيٌٍّش حٿْٜن حٿ٘٬زْش ٿڀٴظَس ڃن  29-28حًحٍ . 2018

٫ٸي ىٌّحڅ حٿڄَحٷزش ح ٿ٬خڃش حٿنيًس حٿٔنٌّش حٿوخڃْ َ٘٫

ٳِ حّخٍ  2018ٳِ حٿَّخ ٝحٿظِ ٍٻِص ٫ڀَ " طيٷْٶ طنٴٌْ حىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش :طليّخص ً ٷ٠خّخ ڃَكڀش حٿـخىِّش "ً .حڅ ىنخٹ
ڃظليّؼْن ٍٳْ ِ٬حٿڄٔظٌٍ ڃن ٫يى ڃن حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ً حألڃخنش حٿ٬خڃش ٿإلنظٌٓخُ ،
ًحٿڄن٨ڄخص حٿَّ٘ټش  ،رڄخ ٳِ ًٿٺ حألڃڂ حٿڄظليس ًحٿزنٺ حٿيًٿِ.
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الافتتاحيڃلڄي حٿلزْذ ٻڄٔظ٘خٍ 
املقال
حٿيًٿْش
املقالحٿ٬الٷخص
ٿڀَثْْ ًڃيَّ ٫خځ ٷٔڂ
طْْ٬ن حٿيٻظٌٍ
طڂ

خبر من االمارات العربٌة المتحدة
طَحّ ؿيخُ حٿَٷخرش حٿڄخٿْش حالڃخٍحطِ حؿظڄخ ٩حٿڀـنش حٿٴَْ٫ش ٿڀڄلخٓزش ًحٿظيٷْٶ حٿڄخٿِ حٿٌُ حن٬ٸي ٳِ رخًٍ ٳِ ڃڄڀټش
رٌطخڅ ٿڀٴظَس ڃن  29-27حًحٍ ٳِ .2018

حٓظ٠خٱ حٿيٻظٌٍ كخٍد ْٓ٬ي حٿ٬ڄْڄٍِ ،ثْْ ؿيخُ حٿَٷخرش حٿڄخٿْش حالڃخٍحطِ ًٍثْْ
حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ،حٿْٔيس طْظِ ّڀِ ٳْټخٍُ -حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ ٿڄټظذ حٿظيٷْٶ حٿٌ١نِ حٿٴنڀنيُ
ٿڄنخٷ٘ش حٿـيٌى حٿڄٔظٸزڀْش حٿڄزًٌٿش ٳِ حٿظ٬خًڅ .

ًٷ ٪ؿيخُ
ٗخٍٹ ىٌّحڅ حٿَٷخرش حٿڄخٿْش حٿ٬خځ حالڃخٍحطِ ٳِ حٿٌٻٍَ حٿٔنٌّش ال٫الڅ ٿْڄخ ٳِ ڃيّنش ٿْڄخ  -رًَْ حكظٴخال رڄًٍَ 40
٫خ ًڃخ ٫ڀَ حٓظٸالٿْش حٿـيخُحٿَٷخرِ حٿ٬خٿِ .
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لزة ِىػذ أؼمبد ِئرّز " طىٍٕش " ( ِئشزاد ) 2018
ڃن حٿڄٸٍَ اڅ ّٔظْ٠ٲ حٿڄټظذ حٿٌ١نِ ٳِ ٿْظٌحنْخ ڃئطڄَ "
ٓټنڀِ  "2018ٳِ  28طَّ٘ن ػخنِ  ، 2018ٳِ ٳْڀنٌّْ  -ٿْظٌحنْخ.
حڅ " ٓټنڀِ  " 2018حٿٌُ ّ٬ظزَ حٿڄئطڄَ حٿؼخنِ ٿڄټظذ حٿظيٷْٶ
حٿٌ١نِ كٌٽ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ْٓ ،ي ٌ٫حٿڄ٘خٍٻْن ٿالهٌ
رنَ٨حال٫ظزخٍ ڃئَّٗن:



ىپ ڃن حٿڄڄټن ح٫يحى ڃٌحُنش ٫خڃش ڃٴيٌڃش ٿټپ ڃٌح١ن؟
ٻْٲ ن٠ڄن ؿٌىس هيڃخص حٿَ٫خّش حٿٜلْش ؟

ْٓظڂ ىٌ٫س أٳ٠پ ڃڄخٍِٓ حالىحٍس حٿ٬خڃش ٳِ حٿزالى ً هزَحء
ڃظوْٜٜن ًڃ٬ظَٱ ريڂ ىًٿْخ ً ٷخىس ٓڀ٤خص حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ ًٷخىس حأل٫ڄخٽ ًحألٻخىّڄْْن ًڃڄؼڀِ ڃن٨ڄش حٿظ٬خًڅ
حالٷظٜخىُ ًحٿظنڄْش ( ً ) OECDڃَٻِ رًَؿپ حٿٴټَّش ( )1ٿڄنخٷ٘ش حٿڄٌحُنش حٿ٬خڃش ( )2حٿن َ٨ٳِ حٳخٵ حٿزَنخڃؾ
حٿڄخٿِ ٌّ١پ حالڃي ٳِ حالطلخى حألًًٍرِ ٿڄخ ر٬ي ٫خځ  2020؛ ( )3طزخىٽ حٿڄزخىٍحص حٿًٍَّ٠ش ڃن أؿپ حٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃش ٿڀيًٿش ؛ ( )4حالٓظڄخ ٩حٿَ حٿڄئَٗحص حٿڄنز٬ؼش ڃن ن٨خځ حٿَ٫خّش حٿٜلْش ًحالٻؼَ حىڄْش ( )5حٿظَٜٱ .
ٿڀڄِّي ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص كٌٽ ڃئَٗحص  ، 2018طخر ٪ڃٌٷ ٪حٿڄئطڄَ ٫زَ حٿَحر ٢حالٿټظًَنِ www.agn.gov.ar :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رزوَح اٌدهبس اٌزلبثٍ اٌؼبٌٍ اإلوىادورٌ ِظبثمخ وطُٕخ ػٓ رمذَُ ِمبٌه فٍ ِدٍخ ِٕظّخ االٔزىطبٌ
أ١ڀٸض ىحثَس حٿ٬الٷخص حٿيًٿْش ٳِ ڃټظذ حٿڄَحٷذ حٿ٬خځ ًحٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿ٬خٿِ حالٻٌحىًٍُ ڃٔخرٸش

ًٷ ٪ؿيخُ حٿَٷخرش حالڃخٍحطِ حطٴخٷْش ط٬خًڅ ڃ٘ظَٻش ڃ ٪ىٌّحڅ حٿڄَحٷزش حٿ٬خڃش حٿٌٔ٬ىُ .طييٱ حالطٴخٷْش اٿَ ح٫يحى آٿْخص
٫ڄپ رٌٍٜس ط٬خًنْش ڃٴْيس ٿټال حٿـيخُّن .

ط٘ـ ٪حٿڄٌ٥ٴْن ٫ڀَ ٻظخرو ڃٸخالص ٫ن حٓخٿْذ حٿظيٷْٶ حٿَّخىّش ٿظٸيّڄيخ اٿَ حٿڄـڀش حٿيًٿْش (حٿڄـڀش ) ٳِ حٿظيٷْٶ
حٿلټٌڃِ حٿڄٔئًٿش ٫ن حٿظٌحٛپ ًحٿظخر٬ش ٿڀڄن٨ڄش حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ (حالنظٌٓخُ ).
ٷيڃض حٿ٬يّي ڃن حٿڄٸخالص اٿَ ٿـنش حالهظْخٍ (حٿڄئٿٴش ڃن حٿ٬يّي ڃن حٿوزَحء حإلٻٌحىًٍّْن ٳِ حٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿ٬خٿِ )
ً ،حٿظِ طٸْڂ ٻپ ؿِء ًٳٶ ڃ٬خَّْٛخٍڃش ً ڃليىس ٓڀٴخ ًً .ٻخڅ حٿڄٸخٽ حٿٴخثِ ٌّ٬ى ٿڀْٔيس رْظِ ٻخٌٍّڅ حٿظِ حٓظټ٘ٴض
ٳْو ڃٔخىڄخص ڃن  60طٸََّح ٿڀظيٷْٶ حٿٌُ ٍحؿ ٪حٿ٬يّي ڃن حالؿَحءحص حٿلټٌڃْش حٿڄٸيڃش طٜيّخ ٿِٿِحٽ حإلٻٌحىًٍ
ٳِ ٫خځ .2016
طئٻي ڃٸخٿش حٿْٔيس ٻخٌٍّڅ حالىڄْو ٳِ طيٷْٶ حؿَحءحص حٿټٌحٍع ڃن هال ٽ ڃنيؾ ّظ٠ڄن حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش الؿيِس
حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿ٬ڀْخ ًطزخىٽ حٿڄَ٬ٳش ٳِ ڃـظڄ ٪حالنظٌٓخُ .
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حٿڄئٓٔخطِ ًحٿٴَىُ ٫ڀَ كي ٌٓحء ) ٿظزخىٽ
املقالحٿڄٔظٌّْن
ٷْخىس ًحٿظِحځ حٿـيخُ حٿَٷخرِحالٻٌحىًٍُ (٫ڀَ
طزْن حٿڄٔخرٸش
الافتتاحي
الافتتاحي
املقال
حٿڄَ٬ٳش ًحٿوزَس ًأٳ٠پ حٿڄڄخٍٓخص ًطٔڀ ٢حٿٌ٠ء ٫ڀَ أىڄْش حٿظٌحٛپ.
ٿٸَحءس حٿڄٸخٽ حٿٴخثِ " ،حالٓظٴخىس ڃن حٿڄ٬خَّْ ًطزخىٽ حٿڄَ٬ٳش ٳِ طيٷْٶ ؿيٌى حٿظ٬خٳِ ڃن حٿټٌحٍع" ٳِ ٷٔڂ حٿڄٸخالص
حٿَثْْٔش.

جهود التنمٌة المستدامة تغٌر وجه العالم

رٸڀڂ :حٿْٔي ٌٍٗؿٌ ط٘خطَْؿِ
حٿَٷخرِ حٿينيُ

– حٿڄلخٓذ حٿ٬خځ ،حٿـيخُ

ٿٸي هيڃض حالؿيِس حٿَٷخرْش حٿڄٌح١نْن ڃن هالٽ ٟڄخڅ حالٓظويحځ
حٿڄٔئًٽ ٿڀڄٌحٍى حٿ٬خڃش الٯَح ٝحٿظنڄْش حٿٌ١نْش ً .رَٜٱ حٿنَ٨
٫ن حٿليًى حٿيًٿْش ّٔ َ٬حال٠٫خء ٳِ ٓخثَ ڃـظڄ ٪حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش

الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ (حالنظٌٓخُ ) حٿَ حٿظ٬خًڅ ڃ ٪نَ٨حءىڂ
ًحٷَحنيڂ حٿيًٿْْن ٿ٠ڄخڅ طٸيّڂ هيڃخص ًحص ٷْڄش حٿَ حٿڄٌح١نْن.
ًطظڄؼپ ىٌه حٿٸنخ٫ش حٿؼخرظش رٸيٍحص حٿـيخُ حٿَٷخرِ رظٸخٍَّ ٍٷخرْش
ٗخڃڀش ڃٸظَنش رظٴخ٫پ ىحثڂ رْن حالڃڂ حٿڄظليس ًحالنظٌٓخُ ٳِ نيًحص
حالڃڂ حٿڄظليس ً حالنظٌٓخُ ً .ٷي حٳ٠ض ؿيٌى حٿظ٬خًڅ ح ٿڄٔظڄَس حٽٍ
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( حٿيًٍس حٿٔخىٓشً
ٿالڃڂ حٿڄظليس
طزنِ حٿـڄْ٬ش حٿ٬خڃش
الافتتاحي
املقال

ًحٽٓظٌ څ) ٿڀٸَحٍ حٿٜخىٍ ٳِ  2011كٌٽ حٓظٸالٿْش حٿـيخُ
ححٿَٷخرًِ ،حٿٌُ ط ُِ٬رٸَحٍ حٿـڄْ٬ش حٿ٬خڃش ٿالڃڂ حٿڄظليس ٍٷڂ 69
حٿٌُ ٍٻِ ٫ڀَ طً ِِّ٬طَْٓن حْٓ حٿټٴخءس ًحٿڄٔخءٿش ًحٿٴ٬خٿْش
ًحٿ٘ٴخٳْش رظٸٌّش حالؿيِس حٿَٷخرْش.

املقال الافتتاحي

ًٷي ٟڂ حٿڄْ٬خٍ حٿيًٿِ ٍٷڂ  12حٿڄٌٌٓځ "ٷْڄش ً ڃنخٳ ٪حالؿيِس
حٿَٷخرْش – اكيحع حٿٴَٵ ٳِ كْخس حٿڄٌح١نْن  ".هالٛش رخٿڄنخٳ ٪حٿظِ
طيظڂ حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ رظٸيّڄيخ.
ًٱُ ىٌح حال١خٍ ،ٳخڅ ىٍحٓش ىًٍ حالؿيِس حٿَٷخرْش ٳِ طنٴٌْ
حالىيحٱ حالنڄخثْش ٿالٿٴْش (ً )MDGsحىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش
( )SDGsطظٔڂ رخالىڄْش ڃ ٪ط٤ڀ ٪ىٌه حالىيحٱ حٿَ ڃخ ىٌ حر٬ي ڃن
حٿظٜيُ حٿَ ٻْٴْش حٓظويحځ حٿڄٌحٍى ً طٸيّڂ حٿويڃخص ،ٿظ٘ڄپ ڃٔخٿش
حًٓ ٪ن٤خٷخ حال ًىِ حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٓظيحڃش حٿ٬خٿڂ ٿالؿْخٽ حٿٸخىڃش
ٻڄخ ىٽ ٫ڀَ ًٿٺ ؿيًٽ ح٩ڃخٽ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٿٔنش  .2030طَٔ٬
حالىيحٱ حٿٔز٬ش  َ٘٫ٿڀظنڄْش حٿڄٔظيحڃش حٿنخٗجش ڃن ؿيًٽ ح٫ڄخٽ
 2030حٿَ حالٍطټخُ ٫ڀَ نـخكخص حىيحٱ طنڄْش حالٿٴْشً ،ىِ كڄڀش
ح١ڀٸظيخ حالڃڂ حٿڄظليس ٳِ  2002ٿي٫ڂ ًط٘ـْ ٪حطوخً حؿَحءحص ىًٿْش
ٿظلٸْٶ ػڄخنْش حىيحٱ رلڀٌٽ ٓنش .2015
ّو ىٱ ىٌح حٿڄٸخٽ حٿَ طڀوْ ٚحٓيخڃخص حٿـيخُ حٿَٷخرِ ً
حىڄْظيخ ٳِ طٸيّڂ حٿويڃخص ٿڀ٬خٿڂ ٫زَ حٿـيٌى حٿَحڃْش حٿَ
طلٸْٶ حالٓظيحڃش ً حٿڄٔخ٫يس ٳِ حنـخُ ڃٔئًٿْخص حالىيحٱ
حالنڄخثْش ٿالٿٴْش ( ً )MDGsحىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش
(.)SDGs
رحمُك االهذاف االّٔبئُخ ٌالٌفُخ
اٌدهبس اٌزلبثٍ

( – )MDGsخذِبد

٫ڀَ حٿ٬ټْ ڃن حٿظ٬خًڅ حٿڄئِٓٔ ً حٿـيٌى حٿَٓڄْش
الَٗحٹ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ طنٴٌْ حىيحٱ حٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃش  ،حطٔڄض حٿـيٌى حٿَّٜلش ٿالىيحٱ
حالنڄخثْش ٿالٿٴْش ( )MDGsرټٌنيخ ڃليًىس رخٿڄٸخٍنش
ڃ ٪ىٌح حٿظ٬خًڅ  .ٯَْ حڅ طنٴٌْ حالىيحٱ حطٜٲ رظِحّي
ح٫ظڄخى حؿَحءحص طيٷْٶ حالىحء ً٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ
حٿڄظوٜٜش حٿظِ ٗڄڀض ؿٌحنذ طظ٬ڀٶ رخٿنٌ٩
حالؿظڄخً ِ٫ؿٌحنذ رْجْش ًحؿظڄخْ٫ش.
ّزْن حٿـيًٽ ٍٷڂ ٫ 1ڄڀْخص طيٷْٶ طٌْٟلْش ًحص
ٛڀش رټپ ىيٱ حنڄخثِ ٿالٿٴْش ح٫ظڄيه حكي حؿيِس
حٿَٷخرش حٿيًٿْش .كْغ ٓخىڄض ىٌه حالنٌح ٩ڃن حٿظيٷْٶ
ٳِ طلٸْٶ حالىيحٱ حالنڄخثْش ٿالٿٴْش.
ٳٸي حٓيڄض ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ حٿوخٛش رخٿظيٷْٶ حٿزْجِ
ر٘ټپ ڃٔظڄَ ٳِ طلٸْٶ حٿييٱ حالنڄخثِ حٿٔخر ٪ٿالٿٴْش
ڃن هالٽ حٓظؼڄخٍ ى٫ڂ حٿنَ٨حء ً ط٬خًنيڂ.
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املقال الافتتاحي

املقال الافتتاحي

اٌدهبس اٌزلبثٍ

اٌهذف
االّٔبئٍ
ٌالٌفُخ

اطُ ػٍُّخ اٌزذلُك

اٌظٕخ

ٔطبق اٌزذلُك

خهبس اٌزلبثخ اٌظٍُٕ

1

ٔزبئح رذلُك ِىزت اٌزذلُك
اٌىطٍٕ الرثؼُٓ طٕذوق خبص
ثبٌحذ ِٓ اٌفمز اٌّبٌٍ ػًٍ
ِظزىي اٌّمبطؼبد
اٌزذلُك اٌزٕظُمٍ ٌّئشزاد
اٌزؼٍُُ

2016

اداء اٌدهبد اٌّخزظخ فٍ رىسَغ و ادارح طٕبدَك اٌحذ ِٓ
اٌفمز

2016

لُّذ ػٍُّبد رذلُك االداء اٌخبطخ ثبػذاد احظبئُبد حىي
اٌزؼٍُُ طٍىن ِئشزاد اهذاف اٌزؼٍُُ فٍ طُبق االهذاف
االّٔبئُخ ٌالٌفُخ و اٌزؼٍُُ ٌىً اٌجزاِح

2013

ػذَ اٌّظبواح ثُٓ اٌدٕظُٓ وّظجت و رجؼخ ٌٍفمز و َّثً
رمُُذا ٌٍّٕى اٌىطٍٕ .طُبطخ اوغٕذا اٌخبطخ ثبٌٕىع
االخزّبػٍ و اداح دِح إٌىع االخزّبػٍ
اٌخذِبد اٌحىىُِخ اٌّمذِخ ٌالطفبي لجً و ثؼذ اٌىالدح و
فززح ّٔىهُ ٌضّبْ رُّٕزهُ اٌشّىٌُخ

2011

وفُبد االِهبد ،اٌزثمُف فٍ ِدبي طحخ االِهبد  ،رطىر
ِىىٔبد إٌظبَ اٌظحٍ اٌّزرجظ ثظحخ االِهبد و رخظُض
االِىاي ٌٍزػبَخ اٌظحُخ ٌالِهبد

2004

االطززارُدُبد اٌّزؼٍمخ ثبِزاع ، HIV/AIDSاٌشزاوخ
اٌذوٌُخ ٌزحمُك اهذافهب اٌّزظٍخ ثبِزاع HIV/AIDS
ِ،ىبفحخ اٌىثبء ،اطزخذاَ االثحبس ػًٍ اِزاع
HIV/AIDS
اٌدبهشَخ ٌزبثُزاد رغُز إٌّبخ  ،اٌزخطُظ و ادارح ربثُزاد
رغُز إٌّبخ ِثً رآوً اٌظىاحً و ادارح ربثُزاد رغُز إٌّبخ
ػًٍ االِٓ اٌغذائٍ

االوالطُف (االخهشح اٌزلبثُخ ٌٍجزاسًَ 2
و رشٍٍُ و وىٌىِجُب و وىطزب رَىب و
وىثب و االوىادور و غىارُّبال و
هٕذوراص و اٌّىظُه و ثّٕب و
خّهىرَخ اٌذوُُِٕه)
3
اٌدهبس اٌزلبثٍ االوغٕذٌ
اٌدهبس اٌزلبثٍ اٌهٕذٌ

4

رٕشأُب

5

اٌدهبس اٌزلبثٍ اٌجزَطبٍٔ

6

ثبطبٌ (االخهشح اٌزلبثُخ ٌدشر وىن
،والَبد ُِىزؤُظُب اٌّزحذح FSM
 ،وىطزاٌ ، FSMثىهٕجبٌ FSM
،فُدٍ،ثبالو ،طبِىا،رىفبٌى
،ثبالضبفخ اًٌ اثٕزُٓ ِٓ خشر و
ِٕبطك اٌّحُظ اٌهبدة

7

رمزَز رذلُك اٌمُّخ ِمبثً اٌّبي
حىي خهىد اٌحىىِخ ٌزحمُك
اٌّظبواح ثُٓ اٌدٕظُٓ
رذلُك اداء ِخطظ خذِبد رُّٕخ
اٌطفً اٌّزىبًِ ٌحىىِخ االرحبد و
وسارح اٌّزاح و دائزح اٌطفً
رذلُك االداء اٌخبص ثّزالجخ
رطىر ٔشبطبد اٌزػبَخ اٌظحُخ
ٌالِهبد و اٌّىاسٔخ اٌّخظظخ
ٌهب فٍ رٕشأٍ
لظُ اٌزُّٕخ اٌذوٌُخ اٌخبص
ثبالطزدبثخ الِزاع فُزوص
اٌؼىس إٌّبػٍ  /االَذس
رذلُك االداء الٍُُ اٌّحُظ اٌهبدة
إٌّظك حىي اطززارُدُبد و
ادارح اٌزىُف ِغ رغُز إٌّبخ و
رمًٍُ ِخبطز اٌىىارس

رٕفُذ اهذاف اٌزُّٕخ اٌّظزذاِخ –ادوار االخهشح اٌزلبثُخ
نٌٷٖ ىًٍ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ طنٴٌْ أىيحٱ حٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃش ٳِ حهَ حؿظڄخ٫خص حألڃڂ حٿڄظليس – حالنظٌٓخُ
حٿظِ ٫ٸيص ٳِ حٿٔنٌحص  2017 ً 2015كْغ ٍٻِص
نيًس ٫ 2015ڀَ ؿيًٽ أ٫ڄخٽ حٿظنڄْش حٿوخ ٙرخالڃڂ

2013

2015

حٿڄظليس ٿڄخ ر٬ي ٓنش ً 2015ڃخ ٿيٍ حألؿيِس حٿَٷخرْش ڃن
ًٓخثپ ٿظنٴٌْ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٳِ كْن ٓڀ٤ض نيًس 2017
حٿٌ٠ء ٫ڀَ ٻْٴْش طؤػَْ حٓظويحځ حٿزْخنخص حٿَٷڄْش ًحٿزْخنخص
حٿڄٴظٌكش ًحٿظنٸْذ ٳِ حٿزْخنخص ٫ڀَ أ٫ڄخٽ حٿظيٷْٶ ٿڀـيخُ
حٿَٷخرًِ ،حٿڄٔخ٫يس ٳِ ط ِِّ٬ڃٔخىڄخص حٿـيخُ حُحء
ڃظخر٬ش ً ڃَحؿ٬ش طنٴٌْ أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش.
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الافتتاحي ًحٿًَ٘٬څ ٿإلنظٌٓخُ ٳِ٫خځ
املقالحٿڄئطڄَ حٿؼخنِ
ٻڄخ حٓضهيځ
 2016نيـخ ڃٌْ٫ٌٟخ ألىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش طنخًٽ
أىًحٍ حٿـيخُ ٳِ طنٴٌْ أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش  ،ڃ ٪اّالء
حىظڄخځ هخ ٙٿټْٴْش ڃٔخىڄش ڃن٨ڄش حإلنظٌٓخُ ٳِ ؿيًٽ
ح٫ڄخٽ حألڃڂ حٿڄظليس  2030ٿڀظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ڃن هالٽ
حٿقًٻڄش حٿَْٗيس ًط ِِّ٬ڃټخٳلش حٿٴٔخى.
طظ٬خًڅ ًٻخالص حألڃڂ حٿڄظليس ڃ ٪ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ
( )IDIٿزنخء ٷيٍحص حٿـيخُ ڃن هالٽ رَنخڃؾ ڃزخىٍس طنڄْش
حالنظٌٓخُ "طيٷْٶ أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش " ًٻڄخ طڂ
إلنظٌٓخُ حإلٷڀْڄِ ًحٿؼنخثِ ًحٿڄظ٬يى
طنْ٘ ٢ط٬خًڅ ح
حألَ٣حٱ ٟڄن حؿو ُس حٿَٷخرش ٿظ ِِّ٬حٿٸيٍس ٫ڀَ
حٿڄَحؿ٬ش ًحٿڄظخر٬ش ڃ ٪ؿيٌى طنٴٌْ أىيحٱ حٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃش حٿٌ١نْش.
ًٳٸًخ ٿظٸََّ ؿَى حالؿيِس حٿَٷخرْش حٿ٬خٿڄِ حٿٜخىٍ ٫ن
ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ  IDIٿٔنش  ، 2017ٳٸي حٗظَٻض
 193ىًٿش ٳِ طنٴٌْ أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش  ً ،ٿٸي حٷَص
حإلنظٌٓخُ ىٌح حألڃَ ٻؤًٿٌّش ىخڃش ٳِ ه٤ظيخ
حالٓظَحطْـْش ً .أٗخٍ ٓظش ًهڄٌٔڅ رخٿڄخثش ڃن حألؿيِس
حٿَٷخرْش اٿَ نْظيڂ حىٍحؽ ڃٌ٫ٌٟخص كٌٽ حٿـخىِّش  ،أً
طنٴٌْ حىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٳِ رَحڃؾ حٿظيٷْٶ حٿالكٸش
حالٓظيحڃش -ڃٌحؿيش حٿظليّخص حٿڄخػڀش حڃخځ حالؿيِس حٿَٷخرْش
ط٤٠ڀ ٪حألؿيِس حٿَٷخرْش رڄٔئًٿْش ٻزَْس ٿ٠ڄخڅ
حٿڄٔخءٿش ٳِ ٫ڄڀْش طَْْٰ حٿ٬خٿڂ رلڀٌٽ ٫خځ  ً .2030ڃن
حٿڄيڂ حٿظَ٬ٱ ٫ڀَ حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿييخ ًٻْٴْش حٿظ٬خڃپ
ڃ٬يخ.
حٿظليّخص حٿڄئْٓٔش  :أ٥يَص اكٜخثْخص طٸََّ ؿَى
حالؿيِس حٿَٷخرْش حٿ٬خٿڄِ حٿٜخىٍ ٫ن ڃزخىٍس طنڄْش
حالنضًٓخُ  IDIٿٔنش  2017أڅ ڃ٨٬ڂ حألؿيِس حٿَٷخرْش
ٿيّيخ حٿٜالكْخص ً حٿٸيٍس ًحٿَٯزش ٳِ طيٷْٶ طنٴٌْ حىيحٱ
حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش أًحٿـخىِّش حٿٌ١نْش ٿظنٴٌْ أىيحٱ حٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃشّ .ـذ ٫ڀَ حألؿيِس حٿَٷخرْش حٿڄظزٸْش أڅ طُِ٬
حٿظٴٌّ٠خص ًأڅ طظخر ٪حٿـيٌى ڃن هالٽ حٿظٌح ٙٽ ڃ٪
أٛلخد حٿڄٜڀلش حٿڄ٬نْْن.

الافتتاحيّـذ ٫ڀَ حألؿيِس حٿَٷخرْش أّ ً٠خ طٌَّ٤
حٿنً َْ٨حٿظيٍّذ.
املقال
ڃئَٗحص أىحء ڃنخٓزش ٿظٸْْڂ ًطٜلْق ڃؼپ ىٌه حٿظليّخص.
حن٨ڄش حٿزْخنخص حٿٌ١نْش ًٍ :ى ٳِ طٸََّ ؿَى حالؿيِس
حٿَٷخرْش حٿ٬خٿڄِ حٿٜخىٍ ٫ن ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ IDI
ٿٔنش  2017اٿَ أڅ  ٪30ڃن حألؿيِس حٿَٷخرْش أٗخٍص
اٿَ ٫يځ ڃَ٬ٳظيخ ٳْڄخ حًح ٻخنض كټٌڃخطيخ ٷي ( )1ح٫يص
رْخنخص أٓخْٓش ٫ن أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش أً ( )2طنٌُ
ؿڄ ٪حٿزْخنخص ًحإلرال٭ ٫ن طٸيځ حىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش .
ً ٷي كيىص نٔزش  ٪21ٳٸ ٢ڃن حٿلټٌڃخص رْخنخص حٓخْٓش
ٿڄَحٷزش ًطٸْْڂ حٿظٸيځ حٿڄلَُ ٳِ طنٴٌْ أىيحٱ حٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃش ً حڅ نٔزش  ٪ 24ڃنيخ ٳِ حٿڄَحكپ حٿڄزټَس ڃن
حإل٫يحى  ً .ڃن حٿ ًٍَُ٠أڅ طظٌحٛپ حألؿيِس حٿَٷخرْش
ڃ ٪حٿڄٔئًٿْن حٿلټٌڃْْن ً طٸظَف حالىًحص ًحٿظٸنْخص
حٿڄنخٓزش.
حٿٸْخىس ًُؽ أٛلخد حٿڄٜڀلش ّ :نزِٰ أڅ طټٌڅ حالىحٍس
حٿ٬ڀْخ ٿڀـيخُ ڃؼخالً ّلظٌٍ رو ً ،أڅ طَٓڂ طٌؿو حٿـيخُ
ًطٔ َ٬رخٓظڄَحٍ اٿَ حَٗحٹ أٛلخد حٿڄٜڀلش ٳِ ٫ڄڀيخ
ًڃظخر٬ظو ڃ٬يڂ.
ىّڄٌڃش حٿ٬الٷش رخٿ٬ڄپ حٿَٷخرِ :ط٬ي ىّڄٌڃش حٿ٬الٷش رخٿ٬ڄپ
حٿَٷخرِ أڃَ رخٿٮ حألىڄْش  ً .ٿڀٸْخځ رٌٿٺ ّ ،ـذ ٫ڀَ
حألؿيِس حٿ٬ڀْخ ٿڀَٷخرش أڅ طٌ٥ٲ ڃ٬خَّْ ڃلخٓزْش ىًٿْش
ًحص ٛڀش ًطٔظويځ ڃئَٗحص حالىحء ٿڀڄٔخ٫يس ٳِ طٸْْڂ
حٿ٬ڄپ رَّ٤ٸش طئىُ اٿَ طلٔن ڃٔظڄَ.
حالٓظنظخؽ
٫يي حٿڄـظڄ ٪حٿيًٿِ الؿيِس حٿَٷخرش ريًٍ ڃيڂ ٳِ طٸْْڂ
حىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش .حڅ ٛالكْخص ً
هزَحص حٿـيخُ حٿَٷخرِ  ،رخالٟخٳش حٿَ حٿوزَس ٳِ اؿَحء
٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ حٿڄظٜڀش رخالىيحٱ حالنڄخثْش ٿالٿٴْش
ٓظڄټن حالؿيِس حٿَٷخرْش ڃن طڀزْش ڃظ٤ڀزخص حىيحٱ ح ٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃش ر٘ټپ حٳ٠پ ً هيڃش حالنٔخنْش ٫زَ طَْْٰ حٿ٬خٿڂ.

طليّخص حٿٸيٍحص :طلظخؽ حألؿيِس حٿ٬ڀْخ ٿڀَٷخرش اٿَ طڄټْن
حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظ٬خڃپ ڃ ٪أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ڃن هالٽ
حٿظَٻِْ ٫ڀَ ى٫ڂ طنڄْش حٿٸيٍحص ًطزخىٽ حٿڄَ٬ٳش ًى٫ڂ
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املقال الافتتاحي

املقال الافتتاحي

استكشاف طرق جديدة
لتدقيق التدريب وبناء
القدرات والتعامل مع
االستدامة
رٸڀڂ ٍ ---ثْْ حٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿزخٻٔظخنِ ،نخثذ ڃټظذ حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ (حٿڄَٻُِ) ،الىٌٍ
ّ٬ي رنخء حٿٸيٍحص أڃَح ىخڃخ ٿـڄْ ٪حٿڄن٨ڄخص حٿيّنخڃْټْش ،حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش  .ٻڄخ حڅ حٿظيٍّذ  ،رٜٴظو أىحس
أٓخْٓش ٿزنخء حٿٸيٍحص ر٘ټپ ڃنظ٨ڂ ّٔ ،خ٫ي أّ٠خ ٫ڀَ طلٸْٶ حألىيحٱ حٿظنْ٨ڄْش حٿڄَؿٌس .طڄٌٽ رَحڃؾ
طيٍّذ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ ٫ڄٌڃخ ڃن طوْٜٜخص حٿڄٌحُنش حٿٌ١نْش ًطڄْپ اٿَ حٿن ٩ٌٟٿڀظيٷْٶ ڃن ٷزپ حألؿيِس
حٿ٬ڀْخ ٿڀَٷخرش حٿڄخٿْش (ً ، )SAIsحٿظِ ّليى ١زْ٬ظيخ ٛالكْش حٿـيخُ حٿٌُ ّٰ٫ ِ٤خىسً طيٷْٶ حألىحء
ًحٿن٨خڃْش.1
ٳِ ٻؼَْ ڃن حألكْخڅ ّ ،ن َ٨اٿَ ڃن٨ڄخص حٿظيٍّذ ٫ڀَ أنيخ ڃئٓٔخص ٷ٤خ٫ ٩خځ ٫خىّش ً ،رخٿظخٿِ ّ ،ڄْپ
نيؾ حٿظيٷْٶ اٿَ أڅ ّ٨پ ڃٸظٍٚح ٫ڀَ حالٿظِحځ (ؽ) .ىٌح حٿنيؾ ڃٸْي  ،ألنو ال ّ٬خٿؾ ڃٔؤٿش حٿٴ٬خٿْش .طَٔ٬
٫ڄڀْخص طيٷْٶ حالىحء ٿـڄ ٪حألىٿش كٌٽ ( )1حالٷظٜخىّش ً ( )2حٿټٴخءس ً ( )3حٿٴخ٫ڀْش ًٿټن ٿْْ ٿو طؤػَْ
٫ڀَ طٸْْڂ حڃظؼخٽ حٿڄن٨ڄش.
حالىيحٱ
ّظنخًٽ حٿڄْ٬خٍ  100حٿڄظ٬ڀٶ رخٿڄزخىة حألٓخْٓش ٿظيٵّٶ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ ڃٔؤٿش طٌكْي أىيحٱ طيٷْٶ حالڃظؼخٽ ً
حألىحء ٳِ ڃيڄش طيٷْٶ ًحكيس  .2ىٌح حٿنيؾ حٿظټخڃڀِ ٿظٌكْي حالڃظؼخٽ ًحالٷظٜخى ًحٿټٴخءس ًٳ٬خٿْش ( C +
ّ )3Esڄټن حڅ (ّ )1ټٌڅ طيٷْٶ ًحٓ ٪حٿن٤خٵ ٌّ )2( ،ٳَ طٸخٍَّ ڃظ٬يىس حألر٬خى ألٛلخد حٿڄٜڀلش ً ()3
ّئىُ اٿَ حّطويحځ حٿڄٌحٍى ر٘ټپ ٳخ٫پ ڃن ٷزپ حٿـيخُ حٿَٷخرِ.
ط٤زْٶ أٓڀٌد حالڃظؼخٽ ًحالٷظٜخىّش ًحٿټٴخءس ًحٿٴ٬خٿْش ٫ C + 3Esني طيٷْٶ ڃئٓٔخص حٿظيٍّذ ىخځ ر٘ټپ
هخ ، ٙألنيخ ٓظٔظ َٝ٬ر٘ټپ ٗخڃپ حالٿظِحځ رخٿظٌؿْو حٿظنْ٨ڄِ  ،ٻڄخ ًٻٌٿٺ طليى حٿؼَٰحص ٳِ حألىحء
حٿظِ طئػَ ٫ڀَ ٷيٍس حٿڄئٓٔش ٿظ ٌَّ٤حٿٸيٍحص.
حالٳظَحٟخص
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الافتتاحيٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخؿٌٍ حٿڄٌ٥ٴْن ً ٻڀٴش
حٳظَحٟخص طٔظويځ
ٷْخّ حالىحء ً
رَٰٝ
حٿټخىٍ ٳخڅ ر٬٠شاملقال
٫خثي حالٓظؼڄخٍ ٳِ طيٍّذ 
الافتتاحي
املقال
حٿظيٍّذ ً ٻْٴْش طٌُّ ٪ڃئٓٔش حٿظيٍّذ ٿڀٌكيحص حٿظ٬ڀْڄْش..
حنٴٶ ڃخ ّٸخٍد  50.000ىًالٍ حڃَّټِ ڃن حٿظڄٌّپ حٿلټٌڃِ ٌ١حٽ ڃَْٔس حٿڄٌ٥ٴْن حٿڄينْش ٫ڀَ حٿظيٍّذ  ً،رڄخ ّ٬خىٽ
 %10ڃن حؿڄخٿِ حالؿٌٍ حٿظِ ّظٔڀڄيخ حٿڄٌ٥ٴٌڅ ٌ١حٽ ڃَْٔطيڂ حٿڄينْش (ٓ 35-30نش ڃن حٿويڃش ڃ ٪ىهپ حؿڄخٿِ ڃٸيحٍه
 1.5ڃڀٌْڅ ىًالٍ ٫ن ٫ڄڀو ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ)٫3.ني ؿڄ ٪حٿٌٷض حٿڄٔظَٰٵ ٳِ حٿظيٍّذ ٳخنو ّ٬خىٽ ػالع ٓنٌحص (٫ڀَ حڃظيحى
ڃـڄپ حٿڄَْٔس حٿڄينْش)

ًألڅ ىٌح حٿَٷڂ ّڄؼپ حٓظؼڄخًٍ ح ٻزْ ًَح  ،ٳبڅ حٿظيٷْٶ حٿيٷْٶ
ڃ٤ڀٌد ڃن ًُحّخ ڃظ٬يىس ڃن ٷزپ ؿڄْ ٪أٛلخد حٿڄٜڀلش
 ،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿڄٌ٥ٲ (ٻڄظڀٸِ ٿڀظيٍّذ).
ڃن حٿڄٴظَ ٝأڅ ڃئٓٔش حٿظيٍّذ طٸيځ ػالػش ىًٍحص
طيٍّزْش (ڃيطيخ  12أٓزًٌ٫خ ) ٓنًٌّخ ّ٘ ً ،ظَٹ رټپ ىًٍس
ڃخ رْن  50 ً 40ڃظيٍرًخ  ً .حٿڄئٓٔش ّظڂ طڄٌّڀيخ رنٔزش
 ٪100ڃن هالٽ طوْٜٜخص حٿڄٌحُنش حٿ٬خڃش ً حٿڄٸٔڄش
 :حٿنٴٸخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿڄٌ٥ٴْن
اٿَ ڃـخٿْن ٍثْْْٔن
ًحٿ٬ڄڀْخص حٿظنْ٨ڄْش.
حؿَحء حٿظيٷْٶ
حٿٔئحٽ حألًٽ حٿٌُ ّـذ ٫ڀَ ٳَّٶ حٿظيٷْٶ َ١كو ىٌ "ڃخ
ڃٸيحٍ ڃٌحُنش حٿڄئٓٔش ٿڀٔنٌحص حٿؼالع حٿڄخْٟش؟ " ً
ىٌح ّٔڄق رٴيڂ أٷٌٍ ٿڀ٬ڄڀْخص ً حٿڄوخ َ١حٿڄَطز٤ش ّ .ـذ
٫ڀَ ٳَّٶ حٿظيٷْٶ أّ٠خ ٳل ً ٚطلڀْپ حٿو ٢٤حٿڄخٿْش
حٿظخٍّوْش الػنْن ڃن حألٻخىّڄْخص حألهٍَ ٿڄٸخٍنش أٳ٠پ
ٿټٴخّش حٿڄٌحُنش ًطټخٿْٲ حٿظيٍّذ.
(ًٻْٴْش ) حٿلٌٜٽ ٫ڀَ
ؿڄ ٪حألىٿش كٌٽ ڃخ ىِ
حٿظوْٜٜخص أڃَ  ًٍَُٟٿټ٘ٲ كخالص ىخڃش ڃن
حٿييٍ حٿظْٰ٘ڀِ ً٫يځ حٿټٴخءس.






ًؿٌى ْٓخٓش طيٍّذ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ ًىٍؿش حڃظؼخٽ
4
رَنخڃؾ حٿظيٍّذ
حٿڄلٴِحص حٿظٸڀْيّش ٿ٬ڄڀْخص طنٸْق حٿزَنخڃؾ
ًحٿٌٷض حٿڄٔظَٰٵ إلنـخُ حٿظنٸْق
طٸْْڂ حكظْخؿخص حٿظيٍّذ حٿَٓڄْش ڃن هالٽ
طليّي أٛلخد حٿڄٜڀلش ًحٿظ٘خًٍ ڃ٬يڂ
حڃش ً ڃليىس
ط٠ڄْن حٿڄنخىؾ نڄخًؽ ٩
(ح٫ظڄخىًح ٫ڀَ طٸْْڂ حكظْخؿخص حٿظيٍّذ)

طٸظ ِ٠رَحڃؾ حٿظيٍّذ ڃظ٬يىس حٿڄټٌنخص ڃن حٿڄيٷٶ
حالىالء رخٿظ٬ڀْٸخص حٿڄٔظنيس حٿَ ڃ٬ڀٌڃخص ًحٳْش كٌٽ
حالىڄْش حٿڄنٌٔرش حٿَ ڃوظڀٲ حالؿِحء  ،رخالٟخٳش حٿَ
حالٿظِحځ رـيًٿش حٿٌٷض ً حٿټڀٴش.
ٳِ طليّي ح ٿؼَٰحص
ّ٬ي طٌْٟق ىٌه حٿنٸخًٍَّٟ ١خ
حٿيخڃش ً ،ٿټن ّـذ ٫ڀَ حٿڄيٷٸْن أال ّظٌٷٌ٬ح حڅ ّټٌڅ
حٓظويحځ حٿڄٌحٍى ڃظنخٓزخ ڃ ٪حًُحڅ حٿڄلظٌٍ حٿڄليىس.
٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ ٷي ّټظ٘ٲ حٿڄيٷٸٌڅ حڅ ٳِ كْن حڅ
حٿڄټٌڅ ّ ٷي ح ِ٤٫نٔزش ًُ %30نخ ٳِ حٿنڄًٌؽ أ ،حال
حڅ حٿټڀٴش حٿٴ٬ڀْش حٿظِ طڂ طټزيىخ (ٳْڄخ ّظ٬پٵ ر٬يى حٿٔخ٫خص
) رٸْض ٫ني نٔزش  %5ڃن حؿڄخٿِ ٓخ٫خص حٿظيٍّذ.

ٻڄخ ّـذ أڅ ّ٘ڄپ حٿظيٷْٶ اؿَحء ڃٸخرڀش ڃْ٫ ٪نش طڄؼْڀْش
ٻزَْس نٔزْخ ڃن حٿڄظيٍرْن (ٌٓحء حٿلخٿْْن أً حٿٔخرٸْن ) ،
رخإلٟخٳش اٿَ حٿڄَ٘ٳْن حٿڄزخٍّٕنًٓ .ظٔخ٫ي ىٌه حٿَّ٤ٸش
ٳِ طؤٻْي نظخثؾ حٿظيٷْٶ ًطٌٳَْ نيؾ ٗڄٌٿِ ٿالٓظنظخؿخص .حڅ
حٿٔڄش حٿڄڄِْس ٿ٬ڄڀْخص طيٷْٶ حالڃظؼخٽ ً حالٷظٜخىّش ً
حٿټٴخءس ً حٿٴخ٫ڀْش ٿڄئٓٔش حٿظيٍّذ ىٌ طٸْْڂ ؿخنذ
حٿظيٍّذ حٿڄظ٬ڀٶ ريٍحٓش ڃنخىؾ حٿيًٍس ٫ً .ني حٿٸْخځ رٌٿٺ ،
ّنزِٰ أڅ َّٻِ ٳَّٶ حٿظيٷْٶ ٫ڀَ ؿٌحنذ  ،ڃؼپ:
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ً٫ڀَ حٿ٬ټْ  ،ٷي ّالك ٦حٿڄيٷٸٌڅ ٫ ،ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ ،رؤڅ
ٓخ٫خص حٿيٍحٓش ىٌه حٓظيڀټض رَّ٤ٸش أً رؤهٍَ ؿِءح ٻزَْح ڃن
ڃٌحُنش حٿظيٍّذ٫ .ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅ ىٌه حٿزْخنخص ٷي ال طټٌڅ ًحص
ٛڀش ڃٌػٸش رؤىيحٱ حٿظيٍّذ  ،حال حڅ حإلرال٭ ٫ن ڃؼپ ىٌه حألڃٌٍ
ّ٬ي ىخڃخ ألنيخ طٌٳَ ٓـالً ً ،ٷي طٌٟق ر٘ټپ أٳ٠پ حنڄخ١
حالنلَحٳخص حٿظِ ٿيخ طؤػَْحص ٳ٬ڀْش (أً ڃلظڄڀش) ٫ڀَ طلٸْٶ أىيحٱ
حٿظيٍّذ.
ًڃن حٿڄظٌٷ ٪أڅ طـ٬پ ىٌه حٿظٸخٍَّ ڃئٓٔش حٿظيٍّذ أ ٻؼَ ڃٔئًٿْش
ًڃٔخءٿش ٫ن ڃٌحٍىىخ  ،ڃڄخ ّئػَ طؤػَْح ڃزخَٗح ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿظِحځ
حٿڄن٨ڄش اٿَ حالىيحٱ حٿڄيٍؿش ٳِ ىيٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٍٷڂ .16
ٌ٫حڃپ أهٍَ  ،ڃؼپ ڃ٬خَّْ حٿظٸْْڂ حٿڄٔظويڃش ڃن ٷزپ أ٠٫خء ىْجش
حٿظيٍّْ ٿظٜنْٲ حٿڄظيٍرْن ٫ڀَ ٳظَحص ڃنظ٨ڄش ؛ طٌٳَ أ٠٫خء
ىْجش حٿظيٍّْ حألٓخْٓش ٻخىٍ حٿي٫ڂ حٿيخځ ً٫ڄٌڃخ ّـذ حّ٠خ

املقال الافتتاحي

حٿظلٸْٶ ٳِ حٿظَٻْذ حٿټڀِ ٿڀنٌ ٩حالؿظڄخ ، 5 ِ٫كْغ ٓظظنخًٽ ىٌه
حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش حٿڄظ٬ڀٸش
حٿـٌحنذ ٫ڀَ ًؿو حٿظليّي أىيحٱ
6
رخ٠٫خء ىْجش حٿظيٍّْ حٿڄئىڀْن ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿظ٬ڀْڄْش  ،حٿظِ
طنڄِ حٿٸيٍحص .
طئػَ ٫ڀَ ؿٌىس ً ٳخ٫ڀْش س
ٌ٫حڃپ نٔزش حالٓخطٌس حٿيحهڀْْن حٿَ حٿوخٍؿْْن حٿظِ طئهٌ رْ٬ن
حال٫ظزخٍ طظ٠ڄن حٿْٔخٵ حٿظخٍّوِ ٫ني طليّي نٸ٤ش حٿٸٌس حالٓخْٓش ،
طٴٌّ٠خص ڃئٓٔخص حٿظيٍّذ ًحٿ٬ڄالء ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ؛ ًأىڄْظيخ
ٳِ أ٫ٸخد حٿظٌٷ٬خص حٿلخٿْش.
ًرخٿڄؼپّ ،ـذ ٳيڂ ڃٸخّْْ حألؿٌٍ حٿٔخثي سً ،اؿَحء ڃٸخٍنخص ڃ٪
ڃئٓٔخص ًأىٿش ڃڄخػڀش طڂ ؿڄ٬يخ إلرَحُ ٫يځ حالڃظؼخٽ حٿڄلظڄپ
ٿٰخّخص "حألؿَ حٿڄظٔخًُ ٿڀ٬ڄپ ًُ حٿٸْڄش حٿڄظٔخًّش " ٫ 7ڀَ حٿنلٌ
حٿڄزْن ٳِ حٿييٱ  8ڃن أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش.
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الافتتاحيص حٿظيٍّذ حٿظِ ط٘ڄپ ڃَحٳٶ
املقالٿټخٳِ ٿڄئٓٔخ
حٿظؤٻي ڃن حٿظٌٳَ ح
اڅ 
٫ڀَ طليّي حٿظٸّْي رڄ٬خَّْ
ًً٧خثٲ حالكظْخؿخص حٿوخٛش ّٔخ٫ي
حٿٌٌٛٽ ح ٿڄٸزٌٿش ىًٿْخً  .8رخإلٟخٳش اٿَ حٓظويحځ ىٌه حٿزْخنخص ٿظٸْْڂ
حالڃظؼخٽ  ،طٔڄق ىٌه حإلكٜخءحص رَر ٢حٿٌٌٛٽ اٿَ حإلنظخؿْش
ًطلڀْپ حٿظؤػَْ حٿٴ٬ڀِ ًحٿڄلظڄپ ٫ڀَ طلٸْٶ أىيحٱ حٿظيٍّذ.

 -1ٿڀـيخُ حٿزخٻٔظخنِ طٴٌّ ٞطَّ٘ ِ٬الىحء حالنٌح ٩حٿؼالػش ڃن حٿظيٷْٶ حُ حٿظيٷْٶ
حٿڄخٿِ ً حالڃظؼخٽ ً حالىحء.
 2حٿڄْ٬خٍ  ً ، 23/100حٿڄظخف ٫ڀَ حٿڄٌٷ ٪حالٿټظًَنِ
//www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamentalauditing-priciples.htm

ّظ٤ڀذ نيؾ حٿظيٷْٶ حالڃظؼخٽ ً حالٷضٛخىّش ً حٿټٴخءس ً حٿٴخ٫ڀْش طٸْْڂ
طټخٿْٲ حٿظيٍّذ  -ٿټپ ىًٍس ٳَىّش ً ،حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ ٻپ ىًٍس ً ،
ڃئٓٔش حٿظيٍّذ .ىٌه حٿزْخنخص ّڄټن ر٬ي ًٿٺ أڅ طَر ٢رڄ٬خَّْ كٌٽ
ڃٔظٌّخص حٷظٜخىّش رَنخڃؾ حٿظيٍّذ ًٻٴخءطو ًحڃظؼخٿو.

 3ىٌه حالٍٷخځ ىِ طوڄْنخص طٸَّزْش ً ٿْٔض نظْـش الُ رلغ كٌٽ حٿڄٌ .٩ٌٟحڅ
حالٍٷخځ ڃٔظنيس حٿَ حن٨ڄش حٿيٳ ٪حٿظِ طن٤زٶ ٫ڀَ ڃؼپ ىئالء حٿڄٌ٥ٴْن ً.ر٘ټپ ًحٷِ٬
ٳخڅ حؿڄخٿِ حالؿٌٍ حٽڃٔظڀڄش ٷي ط٬ظڄي ٫ڀَ كِڃش حٿيٳ ٪حٿظِ حٓظويڃض ڃؼپ حٿن٨خځ
حٿنٸيُ ر٘ټپ طخځ .حڅ حٿَٰ ٝڃن ىٌه حالٍٷخځ ىٌ طليّي ْٓخٵ حىڄْش حٿَٜٱ ٫ڀَ رنخء
حٿٸيٍحص ٳْڄخ ّظٜپ رخٿڄنخٳ ٪حٿټڀْش حٿڄٔظڀڄش.

ڃن حٿڄالك ، ٦أڅ ڃن حٿڄڄټن حڅ ّټٌڅ كٔخد طټخٿْٲ حٿض ىٍّذ
٫ڄڀْش ڃ٬ٸيس رٔزذ ٫يى ٻزَْ ڃن حٿڄظَْٰحص  ،ڃؼپ ٫يى حٿيًٍحص ،
ًحٿٴظَحص حٿِڃنْش  ً ،ٻڂ حٿڄظيٍرْن ٳِ ٻپ ىًٍس ً .رخٿڄؼپ  ،ٳبڅ
حألىڄْش حٿنٔزْش ٿڄوظڀٲ حٿيًٍحص حٿظيٍّزْش ٷي ّوڀٶ أّ٠خ ط٬ٸْيحص
ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿڄٴيٌځ حٿ٬خځ ٿظټخٿْٲ حٿظيٍّذ.
ٳِ كْن أڅ حٿـٌحنذ حٿظِ طڂ حٿظؤٻْي ٫ڀْيخ ٳِ ىٌه حٿڄٸخٿش ٿْٔض
ٗخڃڀش  ،ٳبڅ حٿييٱ ىٌ حٻظٔخد طٸيَّ رؤڅ طيٷْٶ حالڃظؼخٽ ٳٸ ٢ٷي
.
طؼزض ٫يځ ٻٴخّظو الٓظْ٬خد طنٌ ٩ر ٞ٬ڃئٓٔخص حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ
ٿٌٿٺ  ،ٳبڅ ط ِِّ٬طيٷْٶ حالڃظؼخٽ رخٿټٴخءس ً حالٷظٜخىّش ً حٿٴخ٫ڀْش
ٷي طٌٳَ ٳَ ٙط٬ڀڂ ىخثڀش ٿڀـيخُ حٿَٷخرِ  ً ،ٳِ نٴْ حٿٌٷض ٍ ،ٳ٪
ڃٔظٌّخص حالرال٭ ً حٿٴخثيس ألٛلخد حٿڄٜڀلش.

حٿڄَحؿ٪
املقال الافتتاحي

٬ّ 4نِ ً ّ٘ڄپ رَنخڃؾ حٿظيٍّذ ىنخ ؿڄْ ٪حٿن٘خ١خص حٿڄنيـْش ً ٯَْ حٿڄنيـْش ً
ؿيًٿش رَ نخؽ حٿظيٍّذ ً ڃ٤خرٸش حٿڄٌحٍى حٿڄظخكش ٿڀڄيخځ ً ٯَْىخ
 5رخالڃټخڅ حال١ال٫ ٩ڀَ حٿييٱ ٍٷڂ  ، 5حٿٰخّش ٫ 2-5-5ڀَ حٿڄٌٷ ٪حالطِ
 ( sustainabledevelopment.un.org/sdg5طڂ حٿٌٿٌؽ حٿْو رظخٍّن )2017/9/30
 6رخالڃټخڅ حال١ال٫ ٩ڀَ حٿييٱ ٍٷڂ  ، 4حٿٰخّخص -4أ ً -4ص ٫ڀَ حٿڂ ًٷ ٪حالطِ
 ( sustainabledevelopment.un.org/sdg4طڂ حٿٌٿٌؽ حٿْو رظخٍّن )2017/9/30
 7رخالڃټخڅ حال١ال٫ ٩ڀَ حٿييٱ ٍٷڂ  ،8حٿٰخّش ٫ 5-8ڀَ حٿڄٌٷ ٪حالطِ
 ( sustainabledevelopment.un.org/sdg8طڂ حٿٌٿٌؽ حٿْو رظخٍّن )2017/9/30
 8رخالڃټخڅ حال١ال٫ ٩ڀَ حٿييٱ ٍٷڂ  ،4حٿٰخّش-4أ٫ 1-ڀَ حٿڄٌٷ ٪حالطِ
 ً sustainabledevelopment.un.org/sdg4حٿٰخّش ٫ 1-2-6ڀَ حٿڄٌٷ ٪حالطِ
 ( sustainabledevelopment.un.org/sdg6طڂ حٿٌٿٌؽ حٿْو رظخٍّن )2017/9/30
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املقال الافتتاحي

االطزفبدح اٌمظىي ِٓ اٌّؼبَُز ورجبدي اٌّؼزفخ فٍ رذلُك خهىد اٌزؼبفٍ ِٓ
اٌىىارس

رٸڀڂ رْظِ ٻخٌٍّڅ ًٍِّ  ،ڃَحٷذ كٔخرخص ٳِ ڃټظذ حٿڄَحٷذ حٿ٬خځ
ٿـڄيٌٍُ حإلٻٌحىًٍ
س
 7.8ىٍؿش حٿٔخكپ
ٳِ ٫خځ َٟ ،2016د ُٿِحٽ رٸٌس
حالٻٌحىًٍُ ،ٳِ ًحكيس ڃن حٻؼَ حٿټٌحٍع ڃؤٓخًّش ٳِ طخٍّن حٿزالى .
ًهڀٲ حٿِٿِحٽ  663ٷظْالً ً  6274ؿَّلخ ً ڃ ٪نِ ًف  80أٿٲ
ٗوً ٚحَٟحٍ ىخثڀش ٳِ ح ٿزنٍ حٿظلظْش ٛخكزو أٻؼَ ڃن  2300ىِس
حٍطيحىّش ٳِ حألٗيَ حٿضُ طڀظو.
نظْـش ٿٌٿٺ ،رڀٰض طټخٿْٲ حٿظ ٌّٞ٬ڃخ ّٸَد ڃن  3344ڃڀٌْڅ ىًالٍ
أڃَّټِ ،ڃڄخ ّ٘ټپ طليًّخ ٿٸيٍس حٿ٬يّي ڃن حٿڄئٓٔخص حٿ٬خڃش ٫ڀَ
ڃ٬خٿـش ىٌه حالُڃش ،رڄخ ٳِ ًٿٺ ڃټظذ حٿڄَحٷذ حٿ٬خځ ٿـڄيٌٍّش
حإلٻٌحىًٍ – حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ حٿزالى.
ًطٜيص كټٌڃش حإلٻٌحىًٍ ٿيٌه حالُڃش دحإل٫الڅ حٿٴٌٍُ ٫ن كخٿش
حٿٌ٤حٍة ًطنٴٌْ حٿ٬يّي ڃن حإلؿَحءحص  ،ٹطٴْ٬پ ه ٢٤حٿٌ٤حٍة،
ًان٘خء ٿـخڅ ٽ٫ڄڀْخص حالٯخػش ٫ڀَ حٿْ٬ٜي حٿٌ١نِ ًحالٷڀْڄِ ،ٳ٠ال
٫ن ط٘ټْپ ٿـنش إل٫خىس حٿزنخء ًا٫خىس طنْ٘ ٢حٿٸيٍس حالنظخؿْش.
ٻڄخ ٓنض حٿلټٌڃش حٿٸخنٌڅ حألٓخِٓ ٿڀظ٠خڃن ًحٿڄٔئًٿْش حٿڄ٘ظَٻش
ٿڀڄٌح١نش إل٫خىس ا٫ڄخٍ حٿڄنخ١ٶ حٿڄظٍَ٠س ًا٫خىس حكْخثيخ (ٷخنٌڅ
حٿظ٠خڃن) حٿٌُ حٓظي َ٫اَٗحٹ ڃوظڀٲ حٽٻْخنخص حٿ٬خڃش ،رڄخ ٳِ ًٿٺ

حٿٸٌحص حٿڄٔڀلش ًىحثَس حألڃن حٿڄظټخڃپ (ًًُ )ECU911حٍس
حٿيحهڀْش ًُحٍس حٿنٸپ ًحألٰٗخٽ حٿ٬خڃش ًحٿَ٘١ش حٿٌ١نْش ً حڃْن اىحٍس
حٿڄوخ.َ١
كيى ٷخنٌڅ حٿظ٠خڃن ،حٿٌُ طڂ طٴْ٬ڀو ٳِ حّخٍ ، 2016حٿڄٔخىڄخص
طيحْ٫خص حٿِٿِحٽ ً
حٿڄ٤ڀٌرش ڃن حٿڄٌح١نْن ٿڀڄٔخ٫يس ٳِ ڃ٬خٿـش
ؿيٌى حٿظ٬خٳِ ُّ -خىس ٳِ َّٟزش حٿٸْڄش حٿڄ٠خٳش ٿڄيس ٫خځ ًحكي،
ًحٓظٸ٤خ ٩ځ رڀٮ نٔزظو  ٪3.3ٿڄيس  8أٗيَ ڃن أؿٌٍ حٿ٬ڄخٿش  ً ،ىٳ٪
أٷپ ڃن ًحكي ٳِ حٿڄخثش ڃن ڃًَٜٳخص حٿڄـڄٌ٫ش ڃن كٸٌٵ حٿڄڀټْش
حٿظِ طظـخًُ ٷْڄظيخ حٿڄڀٌْڅ ىًالٌٍٍٓ ،ځ ٽٿَّ٠زش حٿ٬ٸخٍّش حٿٸخثڄش
رنٔزش  3.3ٳِ حٿڄخثش ً ،ڃٔخىڄش رنٔزش  ٪ 3ڃن حألٍرخف حٿڄلٸٸش.
حطخكض ىٌه حألڃٌحٽ (اٿَ ؿخنذ حٿڄٔخ٫يحص حٿيًٽّش) رظوً ٢ْ٤ان٘خء
ًا٫خىس رنخء حٿزنٍ حٿظلظْش حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش ُِ٫ ً .ص ىٌه حألڃٌحٽ
ٻٌٿٺ ٫ڀَ ا٫خىس طنْ٘ ٢حإلنظخؽ ڃن هالٽ حٿڄٔخ٫يس ٳِ طنٴٌْ ڃـڄٌ٫ش
ًحٓ٬ش ڃن حٿڄزخىٍحص ڃڄخ ّـ٬پ ڃن حٿڄڄټن ٿڀـيخُ حٿَٷخرِ حٿ٬خٿِ ٳِ
حإلٻٌحىًٍ (رخ٫ظزخٍ ه حٿيْجش حٿٴنْش حٿڄٔئًٿش ٫ن ڃَحٷزش حٓظويحځ
حٿڄٌحٍى حٿ٬خڃش ) حٽريء ر٬ڄڀْخص طيٷْٶ حٿټْخنخص حٿڄٔئًٿش ٫ن اىحٍس
حٿڄزخىٍحص.
ص ٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ حٿظِ ّٸٌځ ريخ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ حإلٻٌحىًٍ
ىيٱ
اٿَ ( )1طٸْْڂ ىٷش ًٛلش ًَْٗ٫ش اؿَحءحص حٿٌ٤حٍة ًحٿٌ٠حر٢

ترجمة دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي فً العراق

مجلة التدقيق الحكومي  -عدد الصيف 2018

كككك
حالڃظؼخٽ حٿٸخنٌنِ ًحٿظنْ٨ڄِ )3( ،
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ًحٿڄٌحٍى حٿڄنٴٌس )2(،
الافتتاحي
املقال

ٳل٫ ٚڄڀْخص حٿظ٠خڃن ٿڀظؤٻي ڃن أڅ حألڃٌحٽ ٷي طڂ طوْٜٜيخ ًٳٸخ ً
ٿڀڄنخ١ٶ حٿڄظؤػَس  )4( ً ،طليّي ڃخ اًح طڂ طٌُّ ٪حٿڄٌحٍى ٫ڀَ حٿ٠لخّخ
ًٳٸخ ٿإلؿَحءحص حٿٸخنٌنْش حٿڄ٬ڄٌٽ ريخ.
أ٥يَص نظخثؾ حٿظيٷْٶ  ،حٿظِ ًٍىص ٳِ  60طٸًََّ ح ًحٳٶ ٫ڀْيخ
حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ حإلٻٌحىًٍ ًنَ٘ىخ ،االؿَحءحص حٿڄنٔٸش ٿڀټْخنخص
حٿ٬خڃش ٿڀظوٴْٲ ڃن طؤػَْ حٿِٿِحٽ ًحٿلي ڃنو ح – ًطنٸالص حٿٴَٵ
حٿ٤زْش ً ،طٌْ٥ٲ حٳَحى ٽألٰٗخٽ حٿ٬خڃش ًحٿڄ٬يحص حٿؼٸْڀش ٿييځ ًاُحٿش
حألنٸخً ،ٝحٓظٸزخٽ ًط٬زجش ًنٸپ ًطٔڀْڂ حٿڄٔخ٫يحص حإلنٔخنْش.
ً٫ڀَ حٽٍٯڂ ڃن حإلؿَحءحص حإلّـخرْش حٿظِ ٥يَص  ،طڂ طليّي نٸخ١
٬ٟٲ ٳِ حٿظؤػَْ حالؿظڄخ ِ٫حٿٌحٓ - ٪ٹحٓظويحځ حٿڄٌحٍى ألٯَحٝ
أهٍَ ٯَْ ڃَطز٤ش رخٿِٿِحٽ ٌْ٫ً ،د ٳِ طوِّن ًطٔڀْڂ حٿڄٌحى
حٿٌٰحثْش حٿظِ ڃن٬ض طٌُّ٬يخ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذً ،نٸ ٚحٿٌػخثٶ حٿظِ
ڃن ٗخنيخ حڅ طليى حٿڄٔظٴْيّن حٿنيخثْْن ً .ٿٸي طڂ اىيحٍ حٿڄٌحٍى ٳِ
٫ڄڀْخص حٿَ٘حء ٯَْ حٽًٍَّٟش ً ،حٓظالځ حٿز٠خث ٪هخٍؽ حٿًَ٘١
حٿظ٬خٷيّش حٿڄظَطزش ٫ڀَ حٿَٰحڃخص ً حٿظوڀْ ٚحٿـڄَٻِ ً٫ڄڀْخص
حٿظٔڀْڂ حٿظِ حػَص ر٘ټپ ٓڀزِ ٫ڀَ طٌُّ ٪حٿڄٔخ٫يحص حإلنٔخنْش
حٿيًٿْش ٫ڀَ ح ٿ٠لخّخ ً ،ٻخڅ ىنخٹ نٸ٫ ٚخځ ٳِ طٌػْٶ ٍٛي
ًڃَحٷزش حٿ٬ڄڀْخص حإلىحٍّش ًحٿڄخٿْش  ،رڄخ ٳِ ًٿٺ ڃيٳٌ٫خص حٿنٴٸخص
ڃن أڃٌحٽ ٷخنٌڅ حٿظ٠خڃن.
رخإلٟخٳش اٿَ ًٿٺ  ،طڂ حٻظ٘خٱ حٿ٬يّي ڃن حٿڄوخٿٴخص  ،ڃؼپ حٿ٬ٸٌى
حٿظِ ال طلظٌُ ٫ڀَ رنٌى اٿِحڃْش ڃن حٿَٰحڃخص ًحٿ٠ڄخنخص ٫ً ،يځ
ًؿٌى هٌ١ ٢٤حٍة ٿلٌحىع حٿيِحص حالٍْٟش ٫ً ،يځ ًؿٌى
رٌٿْٜخص طؤڃْن ٿلخالص حٿٌ٤حٍة ؛ ًنٸ ٚحٿڄالؿت حٿڄئىڀش ً
حٿٜخٿلش ٿالٓظويحځ.
أٓٴَص نظخثؾ طٸََّ ؿيخُ حٿَٷخرش حٿ٬خٿِ ٳِ حإلٻٌحىًٍ
حإلؿَحءحص حٿظٜلْلْش حٿظخٿْش حٿڄٌ َٛريخ:

٫ن

حٓظليحع ن٨خځ ٿ٠ڄخڅ طٌُّ ٪حٿڄٌحٍى حٿڄظزَ ٩ريخ

اٿَ حٿـيخص حٽڃليىس ،
ط ِِّ٬اؿَحءحص حٿظنْٔٶ ًحإلَٗحٱ ًحٿَٷخرش

ٿظوً ٢ْ٤طنْ٨ڂ ًطنٴٌْ طيحرَْ حٿڄٔخ٫يس ٳِ ڃـخٽ حٿٌٷخّش ڃن
حٿټٌحٍع حٿ٤زْْ٬ش ًحإلنٸخً ًحٿ٬الؽ ،
طنٴٌْ ًحالڃظؼخٽ ٽٿٌحثق حٿظزَ٫خص ًحٿڄٌ٬نش

حإلنٔخنْش حٿڄَطز٤ش رخٿوِڅ ًحٿظنْ٨ڂ حٿڄنخٓذ ٿ٠ڄخڅ
ًٌٛٽ حٿڄٌحٍى حٿټخٳْش ًحٿڄلخٳ٨ش ٫ڀْيخ ،
حٛيحٍ حٍٗخىحص ال٫ٴخء حٿڄٔخ٫يحص حٿٌٰػْش ڃن

ً
حٿٌَٓځ حٿـڄَٻْش ٿټِ ّظڂ طوڀْٜيخ ٻڄَٻْخ رؤًَٓ ٩ٷض

الافتتاحيٳظَحص حٿظوِّن حٿٌّ٤ڀش ًٟڄخڅ طٌُّ٬يخ ٫ڀَ
املقالڃڄټن ٿظـنذ
حٿ٠لخّخ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ،
طنٴٌْ حٿظيٍّذ ًحٿڄلخٻخس ٳِ اىحٍس حٿڄوخَ١

(ٿڀڄٌ٥ٴْن حٿ٬خڃڀْن ٳِ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ ًحٿوخً ،ٙحٿڄئٓٔخص
حٿظ٬ڀْڄْش ،ٳ٠ال ٫ن حٿڄـظڄ ٪حٿ٬خځ).
ّن ٚحٿڄْ٬خٍ حٿيًٿِ الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ٍٷڂ  5520ر٘ؤڅ "طيٷْٶ
حٿڄٔخ٫يحص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿټٌحٍع" حنو ّنزِٰ ٫ڀَ حٿڂ ىٷٸْن ڃَ٬ٳش حٿيًٍس
حٿټخڃڀش إلىحٍس حٿټٌحٍع ً ،حٿظِ طظ٠ڄن  ،ٳِ ڃَكڀظيخ حٿالكٸش ،
أن٘٤ش حإلٯخػش ًحٿظ٬خٳِ ڃن كخالص حٿٌ٤حٍة ًا٫خىس حٿظؤىْپ ًا٫خىس
حأل٫ڄخٍ  .رخإلٟخٳش اٿَ ًٿٺ ّ ،ـذ ٫ڀَ حٿڄيٷٸْن ٳيڂ أڅ أكيحع
حٿټٌحٍع طظ٤ڀذ ىٍؿش ڃْ٬نش ڃن حٿڄًَنش .ٷي ُن ٌُ٤ىٌح ٫يځ حڃظؼخٽ
ڃئٷض رخألن٨ڄش ً  /أً ط٤زْٶ ا١خٍ ٷخنٌنِ هخ ٙٳِ كخالص
حٿٌ٤حٍة.
ٻڄخ ّي ٌ٫حٿڄْ٬خٍ حٿيًٿِ  5520حٿڄيٷٸْن اٿَ حٿن َ٨ٳِ ريء
٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ ٳِ ڃَكڀش ڃزټَس (ٳِ حٿٌٷض حٿٴ٬ڀِ ) ٿـڄ ٪حألىٿش
٫ڀَ حٿْ٬ٜي حٿ٬ڄڀِ ًاؿَحء طٸْْڂ ٿڀڄوخ َ١حٿٌُ ّ٘ڄپ  :حٿظؤهَْ
ًحالٷظٜخى ًحألَٟحٍ حٿزْجْش ًڃوخ َ١حٽرْخنخص حٿڄخٿْش ًحالكظْخٽ
ًحٿٴٔخى ًحالڃٌحٽ ً٫يځ حٽٻٴخءس ًحالٳظٸخٍ ٿڀٴخ٫ڀْش ًطٌُّ ٪حٿڄٌحٍى
ًحٿڄٔخ٫يحص ًحٿڄٔظڀڄْن ٯَْ حٿڄَٯٌد ٳْيڂ ًحٿڂ ٌ٫نش ٯَْ حٿڄٔـڀش .
ًٳِ كخٿش االٻٌحىًٍ ٓ ،ڄق طٸْْڂ ىٌه حٿڄوخ َ١ٿڀڄيٷٸْن رظليّي نٸخ١
حٿ٬٠ٲ ًحٿڄوخٿٴخص ًحٷظَحف اؿَحءحص ٿظلْٔن اىحٍس حألكيحع
حٿڄٔظٸزڀْش.
ﮐڃخ أڅ حٿط٬ٿځ ڃڅ حألؿيُس حٿٍٷخرّش حٿ٬ڀْخ حألهٍٍ حٿطِ طنخًٿص ٷٟخّخ
ڃٗخريش ّ٬ظزَ ڃٴْيح أّ٠خ ً .ٿٸي ٷخځ ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿٌ١نِ ٳِ ؿڄيٌٍّش
حٿْٜن حٿ٘٬زْش (ً ، )CNAOىٌ ٍحثيح ٫خٿڄْخ ٳِ ڃـخٽ حٿظٜيُ
ٽٿټٌحٍع  ،رظنٴٌْ حٓظَحطْـْخص ٿظـنذ حإلهٴخٷخص حٿټزَْس ٳِ ا٫خىس
حأل٫ڄخٍ ً ،ٻ٘ٲ حٿ٬ٸزخص ً ،طليّي أًؿو حٿٸ ٌٍٜٳِ طنْٔٶ ًاىحٍس
حألڃٌحٽ ً ،حٷظَحف حٿظٜلْلخص ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ڃن هالٽ
حٿظٌْٛخص حٿزنخءس.
ٿْْ رخإلڃټخڅ ڃن ٪حٿټٌحٍع حٿ٤زْْ٬ش ً ،ٿټن ّڄټن حٿظٸڀْپ ڃن رٞ٬
حٓػخٍ حٿڄلظڄڀش  .رخٿن َ٨اٿَ حألكيحع حٿٔخرٸش ّ ،ڄټن ٽٽڃڄخٍٓخص
حٿڄخً ِٟحٿظ٬ڀڂ ڃن طـخٍد حٓهَّن أڅ طٔخ٫ي حٿڄيٷٸْن ٫ڀَ حٷظَحف
س
طلْٔنخص ڃظ٬ڀٸش رخالَٗحٱ ً ،حٿڄٔخ٫يس ٳِ ا٫يحى آٿْخص ؿيّيس
ٿڄ٬خٿـش نٸخ ١حٿ٬٠ٲ ًحٿڄوخٿٴخص ً ،ٳِ نيخّش حٿڄ٤خٱ ،طئػَ اّـخرْخ
٫ڀَ كْخس حٿڄٌح١نْن.
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رطجُك اٌذروص اٌّظذخٍظخ يرفغ ِظزىي إٌشاهخ واٌشفبفُخ

رٸڀڂ ٿِ ٌّنٮ  -طْٺ  ،ىٌحنٮ ؿٌْنٮ ٻٌْنٮ  ،ٻْڂ ٻِ  -ؿٌنٮ ،
ڃټظذ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ ٳِ ؿڄيٌٍّش ٻٌٍّخ
ِمذِخ
ّٶٍد ڃن  25طَٿٌْڅ ًًڅ
ٳِ ٫خځ  ، 2016أنٴٸض ٻٌٍّخ ڃخ ح
حالؿظڄخً ، )SOC( ِ٫ىٌ ڃخ ّ٬خىٽ
س
٫ڀَ حٿنٴٸخص حٽٍأّ ڃخٽّش
كٌحٿِ  ٪ 15ڃن ځ ًحُنش حٿلټٌڃش حٿڄَٻِّش .طََُّ٬ٱ ىٌه حٿنٴٸخص
رخنيخ  46ڃًًَ٘٫خ ڃليىح ٿڀزنْش حٿظلظْش  -ٹحٿَ٤ٵ ًحٿٔټٺ
حٿليّيّش ًحٿڄٌحنت ًحٿٔيًى ًحٿڄيحٍّ.
ٿٸي ح٥يَص ىٌه حٿڄ٘خٍّ ، ٪حٿظِ طڄؼپ حٿڄٜخىٍ حٿَثْْٔش ٿأل٫زخء
حٿڄخٿْش ٿڀٌٻخالص حإلىحٍّش  ،ڃن هالٽ حٿ٬يّي ڃن حٿيٍحٓخص ،
طٌٷ٬خص حٿ٤ڀذ حٿڄزخٿٮ ٳِ طٸيَّىخ ًحٓخءس طٸيَّ حٿظټخٿْٲ ْ٬ًٓ .خ
ٿڄټخٳلش ىٌه حٿڄٖٻالص ،ح٫يص حٿلټٌڃش حٿټٌٍّش ن٨خځ ٯْظٌحُ
إلىحٍس حٿڄٌحُنش (.)GBMS
ٻخڅ ىيٱ ن٨خځ ٯْظٌحُ إلىحٍس حٿڄٌحُنش  ،GBMSحٿٌُ طڂ طنٴٌْه
ٳِ ٫خځ  ،1999حٿظلٸٶ ڃن ىٍحٓش ؿيًٍ حٿڄًٌَ٘١ ٩حٽ ىًٍس
كْخس حٿڄًًَ٘ ، ٩ڃً ٪ٿٺ  ،رْنض طٸخٍَّ حٿظيٷْٶ حٿظِ أؿَحىخ
ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ ( ، )BAIأنو ٍٯڂ حٓظويحځ ىٌح حٿن٨خځ
 ، GBMSال طِحٽ ىنخٹ ڃ٘خٍّ ٪ٯَْ ٫ڄڀْش  ،ڃڄخ ّئىُ اٿَ
حٽىيٍ حٿڄظټٍَ ٽألڃٌحٽ .

أؿٍَ ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ ٫ BAIڄڀْخص طٴظْٖ كٌٽ
حٽڃ٘خًٍّ ٪حٽڃڄخٍٓخص ًحٽ٫ڄڀْخص حٽٓخرٸش ٿٴل ٚڃخ اًح ٻخڅ ن٨خځ
ٯْظٌُ إلىحٍس حٿڄٌحُنش ٫ GBMSڄپ رټٴخءس أځ ال ًڃخ اًح ٻخنض
ٌ٫حڃپ ڃوخ َ١ىٍحٓش ؿيًٍ حٿڄًَ٘ ٩صڃض اىحٍطيخ ر٘ټپ ؿْي
أځ ال.
ِٕهح اٌزذلُك
اػذاد ِٕهدُبد اٌزذلُك اٌّىضىػٍ
ح٫ي ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ  BAIٷخثڄش ٳل( ٚحنَ٨
حٿـيًٽ  :1ؿِءح ڃن ٷخثڄش ٳل ٚٿڀظلٸٶ ڃن حٿ٤ڀذ حٿڄظٌٷ٫ ٪ڀَ
حٿنٸپ) ٿظيٷْٶ نڄًٌؽ طٌٷ ٪حٿ٤ڀذ ٳِ ٻپ ڃَكڀش ڃن ڃَحكپ
ُ
حٓضڃيص ٫نخ َٛٷخثڄش حٽٳل( ٚڃـڄٌ٫يخ )29
حٿڄًًَ٘ .٩ٿٸي
ڃن َ١ٵ طلڀْپ حٿزلٌع حٿ٬ڀڄْش  ،رڄخ ٳِ ًٿٺ ىٍحٓش حٓظٸٜخثْش
ٿوزَحء ڃن حٽڃـظڄ ٪حٿټٌٍُ ٿڀنٸپً.ط٠ڄن حٽځ نيؾ ط٤زْٶ ٷخثڄش
ٳل٫ ٚڀَ حٿڄٖحٍّ ٪حٿٴَىّش طڄخْٗخ ً ڃ ٪حٓظويحځ ڃَحؿ٬خص
حٿن َّ٦ٿڀظلٸٶ ڃن حٿنظخثؾ.
اٌزىطُبد
حٓظنخىحً اٿَ نظخثؾ حٿظيٷْٶ  ،ٷيځ ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ BAI
طٌْٛخص ًحٟلش ًڃٴٜڀش ٿْظڂ طنٴٌْىخ هالٽ ڃَحكپ حٿظو٢ْ٤
ًحٿظنٴٌْ (حن َ٨حٿـيًٽ  2ٳِ حٿٜٴلش  :25طٌْٛخص ڃـڀْ
حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ  BAIٳْڄخ ّظ٬ڀٶ دن٨خځ ٯْظٌحُ الىحٍس حٿڄٌحُنش
حالؿظڄخ. ِ٫
س
( )GBMSٿڄ٘خٍّ ٪حٿنٴٸخص حٽٍأّ ڃخٽّش
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ِزىطظ اٌمُّخ
(اٌذرخخ)
)3( 4.37
)27( 3.32
)14(4.00

فمزاد لبئّخ اٌفحض

ىپ طڂ ً ٪ٟڃـخالص طؤػَْ ڃزخَٗس ًٯَْ ڃزخَٗس ٿڀظلڀْپ ر٘ټپ ٛلْق؟
ِىثىلُخ ثُبٔبد اإلدخبي
األطبطُخ
ىپ طڂ طليّي رْخنخص حٿڄيهالص حألٓخْٓش رٌٌٟف ًطڂ حٓظويحڃيخ ريٷش؟
ىپ حٿزْخنخص حألٓخْٓش  ،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿڄئَٗحص حالؿظڄخْ٫ش ًحالٷظٜخىّش ًكـڂ
كَٻش حٿڄًٍَ  ،طُٔظويځ ٻزْخنخص طڂ طليّؼيخ ڃئهًَح؟
)3(4.37
ىپ طظڂ ڃَحؿ٬ش حٿو ١٢حٿٌ١نْش ًحإلٷڀْڄْش ر٘ټپ ڃنخٓذ ىًڅ أُ طٸَْٜ؟
رىىَٓ اٌزحٍخ
)2( 4.47
ىپ ّظڂ ڃَحؿ٬ش ٫يى حٿٔټخڅ ًڃيس حٿڄًًَ٘ ٩ڃ٬يٽ حٿظٸيځ ٳِ ه٤ش حٿضٌَّ١
رَّ٤ٸش ڃنخٓزش؟
)1(4.58
ىپ طڂ طڀزْش ڃزخىة كـڂ كَٻش حٿڄًٍَ حٿؼخرظش  ،حٿظِ ص٫ټْ ه ٢٤حٿظٌَّ٤؟
)26( 3.42
ىپ ّظڂ اىهخٽ حٿڄ٬خڃالص ًڃ٬خَّْ نڄخًؽ حٿظٌُّ ،٪رَّ٤ٸش ڃنخٓزش؟
رىسَغ اٌزحٍخ
)6(4.32
ىپ ّظڂ اىهخٽ حٿڄ٬خڃالص ًڃ٬خَّْ نڄخًؽ حهظْخٍ حٿَّ٤ٸش ،ر٘ټپ ڃنخٓذ؟
اخزُبر ايطزَمخ
)9(4.26
ىپ ىنخٹ حهظالٳخص ٻزَْس ٳِ حٿنڄ ٢رْن حٽطِ طڂ طٸيَّىخ ًڃالك٨ظيخ؟
)29( 3.00
ه ٽ حڅ حٓػخٍ حٿڄظَطزش ٫ڀَ حٿويڃخص حٿڄـخنْش أً حٿڄٸيڃش رؤٓ٬خٍ ڃوٴ٠ش ،
ڃٌٟلش ر٘ټپ ٛلْق ٳِ حٿڄزخىة حٿظٌؿْيْش؟
)25(3.47
ىپ حڅ حٿلي حأل٫ڀَ ًحألىنَ ٿڀظْٰ٘پ ًحٿظ ٌَّ٤ٳِ حٿڄـخالص حٿلَّ٠ش
ڃٔظويځ ر٘ټپ ڃنٴٜپ ٻڄزخىة طٌؿْيْش؟
ِهّخ اٌزحٍخ
)19(3.79
ىپ حڅ رْخنخص كـڂ حٿڄًٍَحٿظِ طڄض ڃالك٨ظيخ ڃليىس رٌٌٟف ًڃٔظويڃش
ريٷش؟
)19(3.79
ىپ حڅ ڃ٬خَّس نڄًٌؽ ڃيڄش حٿَكڀش ڃنٴٌ ر٘ټپ ٛلْق ٟڄن حٿزنٌى حٿڄظ٬ڀٸش
رخاله٤خء ٳِ حٿڄزخىة حٿظٌؿْيْش ؟
)17( 3.89
اًح ٻخنض ىنخٹ ٳـٌحص ٳِ حٿ٤ڀذ رْن حٽطٌٍٜحص ر٬ي طْْ٬ن حٿَكڀش  ،ٳيپ ّظڂ
َٗكيخ ڃن٤ٸْخً؟
ِىثىلُخ اٌطٍت اٌّمذر
)17( 3.89
ىپ حڅ نڂ ًًؽ حٿ٤ڀذ حٿڄٸيٍ ٳِ حٿڄٔظٸزپ ّټٌڅ ڃ٘خريخ ً ٿنڄًٌؽ ح ٿ٤ڀذ
حٿلخٿِ؟
)27(3.32
أٿْْ ىنخٹ ٳَٵ ٻزَْ رْن حٿ٤ڀذ حٿڄٸيٍ ٿألىحء حٿقحٿِ كٌٽ ڃٌٷ ٪حٿڄًَ٘٩؟
حٿـيًٽ ٌٍٛ :1س ٽٷخثڄش حٽٳل ٚٿڀظلٸٶ ڃن ١ڀذ حٿنٸپ حٿڄظٌٷ * . ٪ڃالك٨ش :طڂ حٓظ٤ال ٩آٍحء حٿوزَحء ر٘ؤڅ حألىڄْش حٿنٔزْش ألكي حٿ٬نخً ، َٛحٿظِ طڂ طٸْْڄيخ رخٓظويحځ ڃٸْخّ ڃټٌڅ
ڃن  5نٸخ .١حٽىٍؿش (حٿ٬يى) ه ُ طَطْذ حألىڄْش ٿټپ ٫ن َٜحٓظنخىًح اٿَ ڃظٌٓ ٢حٿٸْڄش حٿڄلٌٔرش .حٿڄٜيٍ" .Park Won Bin ً Lee Yong Taeck :ىٍحٓش كٌٽ ً ٪ٟڃنيـْش
حٿظلٸٶ ڃن طٌٷ١ ٪ڀذ حٿزنٍ حٿظلظْش ٿڀنٸپ ".ڃـڀش حٿظيٷْٶ حٿوخٛش رڄـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ حٿٜخىٍس ٫خځ  ،2012حٿ٬يى .19

ًٗڄڀض ىٌه حٿظٌْٛخص  ،حٿظِ حٷظَف ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ
ط٤زْٸيخ رخٓظڄَحٍ  ،طليّي كـڂ حٿڄَٳٶ ً ،أًٿٌّخص حالٓظؼڄخٍ
ًصٷڀْ ٚكـڂ حٿن٨خځ.
اٌدهىد اٌّجذوٌخ إلدارح اٌّخبطز ائظبُِخ
أٗخٍ ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ اٿَ أٍر٬ش ٌ٫حڃپ ٿڀڄوخَ١
(حٿٴنْش ًحالؿظڄخْ٫ش ًحالٷظٜخىّش ًحٽْٓخْٓش ًحألهالٷْش ) طټٌڅ
ٓززخ ً ٳِ كيًع أه٤خء أً ڃٰخٿ٤خص ٳِ ن٨خځ ٯْظٌُ الىحٍس
حٿڄٌحُنش ًحٿظِ أىهڀض َ١ٵ اىحٍس حٽڃوخ َ١ڃڀڄٌّس إلىحٍس ىٌه
حٿٌ٬حڃپ ٫ڀَ حٿنلٌ حألڃؼپ (حن َ٨حٿـيًٽ َ١ :3ٵ حٿظٴخ٫پ ڃ٪
ٌ٫حڃپ حٽڃوخ َ١حٿظِ طټٌڅ ٓززخ ً ٳِ كيًع أه٤خء أً ڃٰخٿ٤خص
ٳِ ن٨خځ ٯْظٌُ إلىحٍس حٿڄٌحُنش).
خهىد رؤُِٓ فبػًَخ اٌزذلُك
ٿٸي رٌٽ ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ ؿيٌىًح ٿظؤڃْن ٳ٬خٿْش
حٿظيٷْٶ ڃن هالٽ ڃظخر٬ش طٌْٛخص حٿظيٷْٶ الٻظ٘خٱ ڃخ اًح ٻخنض

حٿڄئٓٔخص حٿوخ٬ٟش ٿڀظيٷْٶ طٸٌځ رظنٴٌْ حإلؿَحءحص حٿڄ٤ڀٌرشً.ٳِ
كخٽ اًح ٿڂ طظوٌ ىٌه حٿڄئٓٔش حإلؿَحءحص حٿالُڃش  ،ٳبڅ ڃـڀْ
حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ ّ٬ظِځ حٽ١ڀذ ًر٘ټپ ڃظټٍَ حالٿظِحځ
رظٌْٛخطو حٿوخٛش.
االطزٕزبج
ّڄټن أڅ طئىُ ڃ٘خٍّ ٪حٿنٴٸخص حٽٍأّ ڃخٽّش حالؿظڄخِ٫س ()SOC
ٯَْ ٷخرڀش ٿڀظنٴٌْ اٿَ ٫ـِ طْٰ٘ڀِ رخإلٟخٳش اٿَ ىيٍ ٳِ ٻڀٴش
ٍأّ حٿڄخٽ .أڅ ڃنيؾ حٿظيٷْٶ حٿٌُ ّظز٬و ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ
حٿټٌٍُ الٓظويحځ أٻؼَ ٳخ٫ڀْش ٽ ن٨خځ ٯْظٌُ إل ىحٍس حٿڄٌحُڅس
حٿوخ ٙرڄ٘خٍّ ٪حٿنٴٸخص حٿَأٓڄخٿْش حالؿظڄخْ٫ش رخإلڃټخڅ طڀوْٜو
٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ:
أًالً  ،ڃن حٿڄيڂ طلْٔن حٿڄيخٍحص حٿڄينْش ٿڀڂ ىٷٸْن ًطٌَّ٤
ڃنيـْخص طيٷْٶ ٓڀْڄش  ،كْغ طظ٤ڀذ ڃڄخٍٓخص حٿظيٷْٶ ڃٔظٌٍ
٫خٽ ڃن حٽڃينْش .كْغ ّ٬ڄپ اٟٴخء حٿ٤خر ٪حٿڄينْټٌٿٺ ٫ڀَ ()1
ُّخىس ڃٌػٌٷْش حٿظيٷْٶ ڃن هالٽ ط ِِّ٬ٷزٌٽ حٿظي ٷْٶ ڃن
حٿڄن٨ڄخص حٿوخ٬ٟش ٿڀظيٷْٶ.
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رىطُبد ِدٍض اٌزذلُك واٌزفزُش اٌىىرٌ
اٌّشبوً
اٌّزحٍخ
ّظڂ ط٬يّپ حٿڄَٳٶ اٿَ كـڂ ڃنخٓذ.
اٌزخطُظ ٳل ٚحأله٤خء ًڃٰخٿ٤خص ( )1اًح ٿڂ ّظڂ طنٴٌْ حٽڃًَ٘ ًً ٩حٿـيًٍ  ،ٱ
حهظزخٍ حٿٸْڄش ڃٸخرپ حٿڄخٽ ( )2ٳِ كخٿش طنٴٌْ حٽڃًَ٘ ٩ٯَْ حٿڄـيُ ،ٳْظڂ ا٫خىس ٳل ٚحٽؿيًٍ ًط٬يّپ أًٿٌّخص حٓظؼڄخٍ حٿڄ٘خٍّ٪
) ًىٍحٓش حٿـيًٍ (VFM
ًطٌٷ ٪حٿ٤ڀذ ٫ڀَ ڃ٘خٍّ٪
ڃخٽّش
حٿنٴٸخص حٽ ٍأّ
حالؿظڄخِ٫
س
اًح حنوٴ ٞحٿ٤ڀذ حٿڄٸيٍ ٳِ ٻپ ڃَكڀش رؤٻؼَ ڃن  ٪30ڃٸخٍنش رخٿڄَكڀش حٿٔخرٸش  ،ٳبڅ ڃـڀْ حٿظيٷْٶ
اٌزطجُك ٳل ٚڃخ اًح طڂ طؤڃْن
طٌٷ٬خص حٿ٤ڀذ ًىٍحٓش ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ ُ١ڀذ ُّخىس ٻٴخءس حٿڄًَ٘ ٩ر٬ي ا٫خىس حٿٴلً ٚحٿظلٸٶ ڃن حٿ٤ڀذ ً حٿٸْڄش ڃٸخرپ
حٿـيًٍ ٳِ حٿڄَكڀش حٿٔخرٸش حٿڄخٽ.
( )1ٳِ كخٿش حٽڃ٘خًٍّ ٪حص طټخٿْٲ ٯخٍٷش ڃنوٴ٠ش (ّټٌڅ نٔزش حٿظٸيځ أٷپ ڃن ّ ، )٪20ظڂ ط٬ڀْٶ
حٿڄ٘خٍّ ٪أً طٸڀْ ٚكـڂ حٿن٨خځ.
( )2حٿڄ٘خًٍّ ٪حص طټخٿْٲ ٯخٍٷش ڃَطٴ٬ش (ّټٌڅ ڃ٬يٽ حٿظٸيځ أٻؼَ ڃن ّ ، )٪ 20ظڂ طٸڀْپ ٻڄْش حٿڄ٬يحص
حٽطِ ّظڂ َٗحإىخ.
حالؿظڄخ. SOC ِ٫
س
حٿـيًٽ  :2طٌْٛخص ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رن٨خځ ٯْظٌُ إلىحٍس حٿڄٌحُنش ٿڄ٘خٍّ ٪حٿنٴٸخص حٽٍأّ ڃخٽّش
ُ رٌحرش حٿلٴخ٫ ٥ڀَ ن٨خځ ٍٷخرش حٿڄٌحُنش ٳِ ڃ٘خٍّ ٪حٿنٴٸخص حٽٍأّ ڃخٽّش
حٿڄٜيٍ :ٿِ ٌّ ،نٮ طْٺ  ،ىٌحنٮ ؿٌْنٮ ٻٌْنٮ" :ط ٌَّ٤اىحٍس حٿڄوخ َ١ٱ
حالؿظڄخ . " ِ٫ڃـڀش حٿظيٷْٶ حٿٴٜڀْش ٿڄـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ حٿٜخىٍس ٫خځ ،2014حٿ٬يى .122
س
اإلخزاءاد اٌّزخذح
اٌىطف
ػبًِ
اٌّخبطز
اٌفُٕخ حالٳظٸخٍ حٿَ حٿڄٌػٌٷْش ٳِ رْخنخص حٿڄيهالص٫ ،يځ حٿيٷش ٳِ طلْٔن ڃٌػٌٷْش ٷخ٫يس رْخنخص حٿنٸپ حٿټٌٍّش ( )KTDB؛ طټڄڀش حٿڄزخىة
حٿظٌؿْيْش.
ا٫يحى نڄًٌؽ حٿ٤ڀذ.
طٸيّڂ نڄًٌؽ ٿظلڀْپ حٿڄوخ َ١حٿڄظٸيڃش ،ا٫خىس حٿظلٸٶ ڃن نڄًٌؽ ىٍحٓش
االخزّبػُخ حنوٴخ٫ ٝيى حٿٔټخڅ حٿڄٴخؿت ،طزخ١ئ حالٷظٜخى حٿ٬خٿڄِ.
حٿـيًٍ.
وااللزظبدَخ
ط ِِّ٬حٿظِحځ حٿلټٌڃش حٿڄلڀْش ،ا٫خىس ٳل ٚنڄًٌؽ ىٍحٓش حٿـيًٍ.
اٌظُبطُخ حٿظِحڃخص حٿڄلخٳ ٦حٿ٬خڃش
ُ َٗٻش حٽهيڃخص
األخاللُخ ١ڀذ ٍٓڄِ ٯَْ ڃ٬ٸٌٽ ،طلڀْپ حٿظو ٢ْ٤حٿٌُ طڂ حٿظال٫ذ ط ِِّ٬ڃيًنش حألهالٷْخص ،طن ٦ځ
رو
Gحٿـيًٽ َ١ :3ٵ حالٓظـخرش ٽٌ٫حڃپ حٽڃوخ َ١حٿظِ طٔزذ أه٤خء أً ڃٰخٿ٤خص ٳِ ن٨خځ ٯْظٌحُ إلىحٍس حٿڄٌحُنش

( )2طلْٔن ٗٴخٳْش حٿظيٷْٶ ڃن هالٽ طَْٓن ٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ
حٿڄٌْ٫ٌٟش ًڃنيـْخص طٴظْٖ رخٿَ٘حٻش ڃ ٪حٽڃينْْن حٽهخٍؿْْن ،
ً ( )3ح٫يحى َ١ٵ طيٷْٶ ن٨خڃْش حٿظِ ط٘ڄپ ٫ڄڀْخص حٿظٴظْٖ
حٿڄ٘ظَٻش أً ڃَحؿ٪حص حٿن.َّ٦
ػخنْخ ً  ،كخًٽ ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ طًِّي حٿڄئٓٔخص
حٿوخ٬ٟش ٿڀظيٷْٶ رظٌْٛخص ڃظٔٸش ًحٿ٬ڄپ ٻڄئٓٔش ٟڄخڅ
ڃًَ٘ ٩ن٨خځ ٯْظٌُ إلىحٍس حٿڄٌحُنش ً.GBMSىٌح ٷي ّظ٤ڀذ
ً ٪ٟڃزخىة طٌؿْيْش ٿيٍحٓش حٽؿيًًٍ،حالٍطٸخء دڃيهالص ٷخ٫يس
حٿزْخنخص حألٓخْٓش ً ،طٸيّڂ ڃو٤٤خص ٟڄخڅ حٿڄ٘خٍّ ٪حٿڄظٸيڃش ،
ًٟڄخڅ حٿظنٴٌْ حٿٴ٬خٽ ٿڀڄ٘خٍّ ٪حٿٴَىّش.

حاله٤خء ًحٽڃٰخٿ٤خص .ٿٌح ٓظظْق ىٌه حٿَ٤ٵ حالٓظـخرخص حٿڄؼڀَ
ٿڀڄوخ َ١حٿٴنْش ًحالؿظڄخْ٫ش ًحالٷظٜخىّش ًحٿْٔخْٓش ًحألهالٷْش.
ًأهًَْ ح ّ ،ظڂ حٿظلٸٶ ڃن طٌْٛخص ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ
حٿټٌٍُ ًڃظخر٬ظيخ رخٓظڄَحٍ ڃن هالٽ اىحٍس حٿظٌْٛخص ً٫ڄڀْخص
طيٷْٶ حٿڄظخر٬ش ٌٓ .ٱ ّٔظڄَ ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ ٳِ
اؿَحء ٫ڄڀْخص طيٷْٶ ط٬ظڄي ٫ڀَ طٸنْخص حٽطيٷْٶ حٿڄٌْ٫ٌٟش
ًڃينْش حٽڃيٷٶ ٿ٠ڄخڅ حٿنِحىش ًحٿ٘ٴخٳْش ٻڄئٓٔش ٟڄخڅ ڃًَ٘٩
ن٨خځ ٯْظٌحُ إلىحٍس حٿڄٌحُنش ٳِ ٻٌٍّخ.

ػخٿؼًخ  ،ٻڄخ َٗ ٩ڃـڀْ حٿظيٷْٶ ًحٿظٴظْٖ حٿټٌٍُ رخ٫ظڄخى َ١ٵ
حىحٍس ڃوخ َ١ن٨خڃْش ٿـڄٌْ٫ ٪حڃپ حٽځ مح َ١حٿظِ طظٔزذ ٫خىسً
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اخزّبع ايٌدٕخ اٌزىخُهُه اٌزبثؼخ ٌٍدٕخ اٌّؼبَُز اٌّهُٕخ فٍ ٌىوظّجىرؽ
حٓظ٠خٳض حٿڄلټڄش حألًًٍرْش ٿڀڄيٷٸْن حالؿظڄخ ٩حٿٔنٌُ حٽهخڃْ
 َ٘٫يٌدٕخ اٌزىخُهُه اٌزبثؼخ ٌٍدٕخ اٌّؼبَُز اٌّهُٕخ ٿڀڄن٨ڄش
حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ٳِ ٿٌٻٔڄزٌٍ٭ ٳِ حّخٍ .2018
ًڃن حؿپ ؿ٬پ حالؿظڄخ ٩حٻؼَ ط٘خٍٻْش ًرْٰش طڄټْن حٿڀـنش ڃن
حٿٸْخځ ريًٍىخ حالٓظَحطْـِ ر٘ټپ ٳخ٫پ ٳِ طٌؿْو ٫ڄڀْش ً٪ٟ
حٿڄ٬خَّْ ٳِ ڃن٨ڄش حالنظٌٓخُ  ،حطز ٪حالؿظڄخ ٩حٿٔنٌُ ْٰٛش
ىّنخڃْټْش ً ڃؼڄَس ؿيّيس ٫ً .ڀَ ًؿو حٿظليّي ،طڂ ط٘ـْ٪
حٿڄ٘خٍٻْن ٫ڀَ حٿڂ ٗخٍٻش ًن٨ڂ ص ؿڀٔخص ح الؿظڄخ ٩كٌٽ
.
ڃٌح ٪ْٟهخٛش رټپ ؿڀٔش ٿيخ حىيحٱ ًڃوَؿخص ڃظٌٷ٬ش
ًٻخنض حٽڃٌح ٪ْٟحٿَثْْٔش حٿظِ نٌٷ٘ض ٹڃخ ّڀِ :
رٕفَذ خطخ اٌزُّٕخ االطززارُدٍح ٌـبطبر ػًّ ِٕظّخ االٔزىطبٌ
ٌٍٕزبخبد اٌّهُٕخ

ٷيځ أ٠٫خء ايٌدٕخ اٌزىخُهُه اٌزبثؼخ ٌٍدٕخ اٌّؼبَُز اٌّهُٕخ
ڃٔظـيحص كخٿش ڃًَ٘ ٩ه٤ش حٿظنڄْش حال ٓظَحطْـْش ًٻخڅ ىنخٹ
ح٫ظَحٱ ًحٓ ٪حٿن٤خٵ ٽٷْڄش حٽه٤ش رخالٟخٳش حٿَ حالنـخُحص
حٿڄوظڀٴش ٿٴَٵ حٽڃًَ٘.٩
ًرخٿڄغٽ ،نٌٷ٘ض حٿيًٍّ حٿڄْطوڀٜش ڃن طنٴٌْ ه٤ش حٿظنڄْش
حالٓظَحطْـْش ًطڂ حٷظَحف حٿلڀٌٽ ٿڀڄٔخ٫يس ٳِ طنٴٌْ حٿو٤ش حٿظخٿْش
ٿڀظنڄْش حالٓظَحطْـْش.
حىوّخ إٌّزذي اٌخبص ثٕزبخبد االٔزىطبٌ اٌّهُٕخ
طڂ حال٫ظَحٱ ٻٌٿٺ رخٿٸْڄش حٿڄ٠خٳش ٽ ڃنظيٍ نظخؿخص حالنظٌٓخُ
حٿڄينْش ٳِ ٫ڄڀْش ح٫يحى حٿڄ٬خَّْٓ .ڀ ٢حٿڄ٘خٍٻٌڅ حٿٌ٠ء ٫ڀَ
أىڄْش ىٌح حٿڄنظيٍ ٳِ نَ٘ ًػخثٸو ًٷَحٍحطو ًحص حٿٜڀش ًً٪ٟ
حٿڀڄٔخص حألهَْس ٫ڀَ اؿَحءحص حٿ٬ڄپ ًحالٳټخٍ حٿـيّيس ٿظِِّ٬
٫الٷخص حٿ٬ڄپ رْن ڃنظيٍ نظخؿخص حالنظٌٓخُ حٿڄينْش ًحٿڀـخڅ
حٿٴَْ٫ش ٿالنظٌٓخُ ًڃـخڃْ ٪حٿ٬ڄپ.
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طڄض حٿڂ ًحٳٸش ٫ڀَ ؿڄْ ٪حٿزنٌى حٿڄَؿْ٬ش حٿڄنٸلش ٿڄنظيٍ
حٿنظخؿخص حٿڄينْش ٿإلنظٌٓخُ رخالٟخٳش حٿَ ٫يى حال٠٫خء حٿٌُ
طظ٠ڄن ٓظش ٌ٠٫ َ٘٫ح ر٠ڄنيڂ حٿَثْْ  .ٻٌٿٺ صًٟق حٿزنٌى
حٿڄَؿْ٬ش حٿڄنٸلش ڃئىالص حال٠٫خء ً ٫ڄڀْش حالهظْخٍ ٿَثْْ
ڃنظيٍ حٿنظخؿخص حٿڄينْش ٿإلنظٌٓخُ.
هُىٍُخ و رىظُف اػذاد اٌّؼبَُز
ڃٌ" ٩ٌٟٿڄخًح نٸٌځ رٌ٪ٟ
حڅ طٔيْپ حؿَحءحص ڃنخٷ٘ش
حٿڄ٬خَّْ( حٓزخد ح٫يحى حٿڄ٬خَّْ ) " ط٠ڄنض حٿٴَٵ حٿٴَْ٫ش حٿظِ
ٓڄلض ٿڀڄ٘خٍٻْن دهڀٶ ٍإّش كٌٽ ڃنظيٍ نظخؿخص حٿڄنظيٍ
حٿڄينْش ً طليّي ڃ٬خَّ حالًٿٌّخص ٿڀڄ٘خٍّ ٪حٿڄٔظٸزڀْش ٿو٤ش
حٿظنڄْش حالٓظَحطْـْش .نخٷٖ حٽًٳٌى حٿڄ٘خٍٻش ڃزخىة ىخڃش  ،ڃؼپ
حالٓظٸالٽّش ًحٿ٘ٴخٳْش ًحٿڄٔخءٿش حٿ٬خڃش ًحٿڄ٘خٍٻش ٳِ ڃلخىػخص
رنخءس كٌٽ ٻْٴْش رخ الڃټخڅ حڅ طڀزِ ڃ٬خَّْ حإلنظٌٓخُ ىٌه
حٿڄزخىة ٫ڀَ أٳ٠پ ًؿو ًڃخ ىِ حٿڄئَٗحص حٿظِ طٔخ٫ي حٿڄن٨ڄش
ىخ ًٯخّخطيخ .
٫ڀَ طلٶُٵ أىيحٱ
ًحٳٸض حٿڀـنش ٫ڀَ ڃٸظَف ان٘خء ًْ٥ٴش حٿي٫ڂ حٿٴنِ ألن٘٤ش ً٪ٟ
حٿڄ٬خَّْ ٳِ حإلنظٌٓخُ ڃٍ ٪ثْْ ٿـنش حٿڄ٬خَّْ حٿڄينْش حٿٌُ
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ّضكڄپ ڃٔئًٿْش اىحٍس ىٌه حٿڄيڄش ّ .طنٸق حالڃخنش حٿ٬خڃش ٿڀـنش
حٿڄ٬خَّْ حٿڄينْش حٿڄٸظَف رنخء ٫ڀَ ًٍٷش حػزخص حٿڄٴخىْڂ  ،حٓظنخىح
حٿَ ط٬ڀْٸخص حالؿظڄخّ ٩طٸيځ حٿٌٍٷش حٿڄليػش  ،حٿڄظٌٳَس ىنخ ،حٿَ
حٿڀـنش حالىحٍّش ٿالنظٌٓخُ ٳِ ًٷض الكٶ ڃن ىٌه حٿٔنش.
خطخ اٌزُّٕخ االطززارُدُخ اٌّظزمتٌُخ
ًحٳٸض حٽٽؿنش حٿظٌؿْيْو حٿظخر٬ش ٿڀـنش حٿڄ٬خَّْ حٿڄينْش ٫ڀَ ٫ڄڀْش
ح٫يحى حٿو٤ش حٿڄٔظٸزڀْش ٿڀظنڄْش حالٓظَحطْـْش حٿوخٛش رڄنظيٍ
حٿنظخؿخص حٿڄينْش ٿالنظٌٓخُ ٓ .ظټٌڅ ىنخٹ ٳظَس ٿپط٬ڀْٶحص ڃيطيخ
ً ٌّ 90ڃخ ٿـڄـظڄ ٪حإلنظٌٓخُ ًأٛلخد حٿڄٜڀلش ٿظٸيّڂ
حالٷظَحكخص ٿڀڄ٘خٍّ ٪حٿڄٔظٸزڀْش .ڃن حٿڄٸظَف أڅ صٓظڄَ حٿو٤ش
حٿٸخىڃش ٿڀظنڄْش حالٓظَحطْـْش ٿڄيس ٓظش ٓنٌحص ڃ ٪طنٸْق ڃنظٜٲ
حٿڄيس ر٬ي ػالع ٓنٌحص .ڃن حٿڄڄټن ح ال١ال٫ ٩ڀَ ه٤ش حٿظنڄْش
حالٓظَحطْـْش (ٍحر ٢حٿټظًَنِ) الك ٦حٿْٔي ٍحٳخثْپ ٿٌرْ طٌٍّْ
أڅ حالؿظڄخ ٩حٿٔنٌُ
 ،ڃيَّ ڃًَ٘ ٩ٿـنش حٿڄ٬خَّْ حٿڄينْش
حٿوخڃْ  َ٘٫ٽٿـنش حٿظٌؿْيْو حٿظخر٬ش ٿڀـنش حٿڄ٬خَّْ حٿڄينْش ٻخڅ
ٳخ٫ال ٿڀٰخّش رٔزذ حٽط٬ڀْٸخص حٿزنخءس هالٽ حٿـڀٔخص حٿڄوظڀٴش ًٷيځ
ٗټَه ٿڀلخَّٟن ٿڀڄ٘خٍٻش حٿٴخ٫پس ٬ْٓ.ٸي حالؿظڄخ ٩حٿٸخىځ ٿڀـنش
رْن  6-5كَِّحڅ  2019ٳِ ًحٌٍٓ –رٌٿنيح.
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ّڄؼپ حٿڄنزَ حٿظنْٔٸِ حالٷڀْڄِ حٿظخر ٪ٿڀڄن٨ڄش حٿيًٿْش الؿيِس
حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ؿيش طٌحٛپ ٿـڄْ ٪حٿڄن٨ڄخص حالٷڀْڄْش ًح٠٫خء
حالنظٌٓخُ .
حڅ حٿڄنزَ حٿٌُ ّ٬ٸي ٓنٌّخ ٬ّ ،ظزَ ڃنظيٍ ٿڀظنْٔٶ ًحالٓظ٘خٍس
ًحٓظټ٘خٱ حًؿو حٿظآٍُ ًڃٌحءڃش ؿيٌى حإلنظٌٓخُ ٿي٫ڂ حٿظنٴٌْ
2022-2017
حٿنخؿق ٿڀو٤ش حالٓظَحطْـْش ٿإلنظٌٓخُ ٿٔنش
ًحٳ٠پ ڃ٬خٿـش ٿٔڀٔڀش حٿٸْڄش حٿوخٛش رخالنظٌٓخُ ً -ىٌ ڃٴيٌځ
ّظ٤ڀذ ٷيٍحً ٻزَْحً ڃن حٿظټخڃپ رْن ؿڄْ ٪ح٠٫خء حإلنظٌٓخُ.
ّييٱ ڃنزَ حٿظنْٔٶ اٿَ طليّي ًط ً ِِّ٬ڃنخٷ٘ش حٿٸ٠خّخ حٿلخٓڄش
حٿظِ طئػَ ٫ڀَ ڃـظڄ ٪حإلنظٌٓخُ ً .حڅ حٿٔزْپ حٿَ ىٌح حٽڃنزَ ىٌ
طٌْٟق حٿٸ٠خّخ ڃن ؿڄًْ ٪ؿيخص ن َ٨أٛلخد حٿڄٜڀلش ،ألڅ
ىٌح ْٓٸيځ ٿـيخص حالنظٌٓخُ حٿڄٔئًٿش ٳِ حٿڄٸخځ حألًٽ ٫ن ٻپ
ٷْ٠ش ڃ٬نَ أٳ٠پ ٳِ ٻْٴْش حٿڄ ِ٠ٷيڃخ.
ٓڀ ٢حالؿظڄخ ٩حالٳظظخكِ ٿڀڄنزَ حٿٌُ ٫ٸي ٳِ أًٓڀٌ دحٿنًَّؾ
رْن  27-25كَِّحڅ ،حٿٌ٠ء ٫ڀَ حٿ٬يّي ڃن حٿڄٌ حً ٪ْٟحٿزَحڃؾ
ًحٿڄزخىٍحص حٿٌحٓ٬ش ٳِ حإلنظٌٓخُ حٿظِ رلؼيخ حٿڄ٘خٍٻْن ر٘ټپ
ط٬خًنِ ،رڄخ ٳِ ًٿٺ:
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ٓ ڀٔڀش حٿٸْڄش ٿالنظٌٓخُ :حٿلخؿش اٿَ ڃٌحةڃش ًطنْٔٶ أًٓ٪
 طنٴٌْ حٿڄ٬خَُّ حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ :حٿظليّخص ًحٿٴَٙ
 ه٤ش حٿظنڄْش حالٓظَحطْـْش حٿـيّيس ٿڄنظيٍ حالنظٌٓخُ ٽ نظخؿخص
حٿڄينْش
 حن٨ڄش ڃ٬ڀٌڃخص حالنظٌٓخُ ً ؿڄً ٪طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص
 حٿظ٬ڀْڂ حٿڄينِ ٿڄيٷٸِ حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ
 طنٴٌْ ٟڄخڅ حٿـٌىس ٽٿٔڀ ٪حٿ٬خڃش حٿظِ الطنيٍؽ ٟڄن نظخؿخص
حٿڄنظيٍ حٿڄينْش
 حىهخٽ طلْٔنخص ٫ڀَ رٌحرش ڃـظڄ ٪حالنظٌٓخُ ً طنٸْق حٽڃٌٷ٪
حالٿټظًَنِ ٽالنظٌٓخُ
 حٽٷيٍحص ًطڄٌّپ ڃن٨ڄخص حالنظٌٓخُ حالٷڀْڄْش
 ڃزخىٍحص ط ِِّ٬حٿٸيٍحص ٫ڀَ حٿْ٬ٜي حٿ٬خٿڄِ ًحإلٷڀْڄِ ًرْن
حألٷخٿْڂ
 ڃهخ َ١حإلنطًٓخُ ًحٿٸٟخّخ حٿنخٗثشً .
 حٿظڄؼْپ حإلٷڀْڄِ ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬خٿڄِ.
ًٻخڅ أٻؼَ ڃن  60ڃنيًد ً ٌ٠٫طنٴٌُْ ٳِ حإلنظٌٓخُ ٫ڀَ
حٓظ٬يحى ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ ىٌح حٿڄٔ َ٬حُ حنو ٿڂ ّظڂ ح٫يحىه ٻڄنظيٍ
ٛن ٪حٿٸَحًٍ ،انڄخ ٻزْجش ط ُِ٬اّـخى حٿلڀٌٽ ًحٿظٌْٛش رخؿَحء
حٿظلْٔنخص.
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رحفُش ودأهًُ االخهشح اٌزلبثُخ ٌزٕفُذ
ِزاخغاد إٌظُز

املقال الافتتاحي

أىڄْظيخ حٿڄظِحّيس.
ًأٗخٍ أكي حٿڄ٘خٍٻْن اٿَ أڅ "ڃَحؿ٬خص حٿن َْ٨ىِ ًْٓڀش ؿْيس
ٿڀڄلخٳ٨ش ٫ڀَ ٓڄ٬ش حٿـيخُ حٿَٷخرِ ،كْغ حڅ ٻ٘ٲ حٿـيخُ
نٴٔو ٿـيش هخٍؿْش ڃَطز ٢رَٯزظو ٳِ حٿظَْْٰ".

" ڃَحؿ٬خص حٿن َْ٨طٌكي ٫خٿڂ حالنظٌٓخُ "
ٻخڅ حٿ٘٬خٍ٫ڀَ َّٗلش حٿ َٝ٬حالٳظظخكْش ٿڄئطڄَ ڃَحؿ٬خص
حٿن َْ٨ٿ٬خځ  2018ؿَّجًخ ًٷٌّخً ،ٿټن ٍڃِّظو طلٸٸض ً ،حٿيٿْپ
ُ حٿڄئطڄَ ٽڃـظڄ ٪حألنظٌٓخُ رلٌحٿِ ڃخثش ڃنيًد
٫ڀَ ًٿٺ صًف ى
ځ څ ٌ٠٫ 47حً ٳِ حالنظٌٓخُ ًنلٌ َّ٘٫ن ڃ٘خٍٻخ ڃن حالؿيِس
حٿَٷخرْش حٿڄْ٠ٴش.
ڃنٌ حٿٴظَس  22-20كَِّحڅ  2018أٛزلض رَحطٔالٳخ٫ ،خٛڄش
ؿڄيٌٍّش ٓڀٌٳخٻْخ٫ ،خٛڄش ٿ٬خٿڂ حالنظٌٓخُ ًٿ٬يس حّخځ .
ٷيځ حٿڄئطڄَ حٿ٬خٿڄِ حٿٌُ طڄِْ رڄٌ" ٩ٌٟطلٴِْ ًصحىْپ حالؿيِس
حٿَٷخرْش إلؿَحء ڃَحؿ٬خص حٿن " َْ٨ؿيًٽ أ٫ڄخٽ ٳخ٫پ ٟڂ 19
 ًَٟ٫خ اٿَ ؿخنذ ڃنخٷ٘خص حٿڄخثيس حٿڄٔظيَّس ًؿيحًٽ ڃيحًالص
ڃظ٬يىس.
ًٷي أٗخٍ حٿْٔي ٍحؿْٲ ڃيَحِٗ  ،حٿڄَحٷذ حٿڄخٿِ ًحٿڄَحؿ٪
حٿ٬خځ ٿڀلٔخرخص ٳِ حٿيني  ،اٿَ ڃَحؿ٬خص حٿن َْ٨ٻڄڄخٍٓش ػخرظش
ڃ٬ڄٌٽ ريخ ىحهپ ڃـظڄ ٪حإلنظٌٓخُ ًّ٘ ،يي ٫يى حٿظٸْْڄخص
حٿڄنـِس ٳِ ڃَحؿ٬خص حٿنَ٨حء أً أىًحص حٿظٸْْڂ حألهٍَ ٫ڀَ

أٻي حٿْٔي ٻخًٍٽ ڃْظَّٺٍ ،ثْْ حٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿٔڀٌٳخٻِ ٳِ
ٻڀڄظو حٿوظخڃْش ٳِ ٓڀٌٳخٻْخّ" ،نزِٰ ٫ڀَ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٿيًٿش
ٓڀٌٳخٻْخ أڅ ّټٌڅ ځ څٳظلخ حڃخځ حالهَّن  .ال ّڄټننخ حهٴخء أُ ِٗء
ًّنزِٰ أڅ نټٌڅ ڃؼخالً ّلظٌٍ رو  .طٔخ٫ينخ ڃَحؿ٬خص حٿن َْ٨ٳِ
طلٸْٶ ًٿٺ".
ٓـپ حٿڄئطڄَ  ،حٿٌُ طڂ طْٰ٤ظو ر٘ټپ ٻزَْ ٫ڀَ ًٓخثپ حٿظٌحٛپ
حالؿظڄخ٫ ،ِ٫يس ڃجخص ڃن حٿِّخٍحص ًحٿظٴخ٫الص ٳِ ريحّش
حٿڄئطڄَ  .ٿڄَ٬ٳش حٿڄِّي ٫ن حٿڄئطڄَ ،رڄخ ٳِ ًٿٺ ڃٌحى حٿڄئطڄَ
ًحٿ ًَٝ٬حٿظٸيّڄْش ًحٿڄڀٜٸخص ًحٿُّ ٌٍٜخٍس حٿڄٌٷ٪
حالٿټظًَنِ
https://www.nku.gov.sk/web/sao/peer-review-:
conference-2018
ڃٔـپ رخٿٴْيٌّ ٿڀڄيحًالص حٿَٓڄْش :
س
ٗخىي طْٰ٤ش
https://www.youtube.com/channel/UCY0aPaQCS
XFa1b-OaHSPDkW
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اوالطُف ص وِجبدرح رُّٕخ االٔزىطبٌ
َظزضُفبْ اٌّئرّز اٌزذلُمٍ اي دٔض ٌقٌ
حىي اٌهذف اٌخبِض ِٓ اهذاف اٌزُّٕخ
اٌّظزذاِخ
حٓظ٠خٳض ڃن٨ڄش حالًالْٓٲ ،ري٫ڂ ڃن حٿڄن٨ڄش حٿيًٿْش
ٿڀڄئٓٔخص حٿَٷخرْش (حنظٌٓخُ ) ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ  ،ڃئطڄًَ ح
ٿڀظيٷْٶ حٿڄنٔٶ كٌٽ حٿييٱ حٿوخڃْ ڃن أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش:
.
حٿڄٔخًحس رْن حٿـنْٔن
ٟڂ حٿڄ٘خٍٻٌڅ ٳِ ڃئطڄَ نْٔخڅ  2018ٳِ رٌّنْ آَّّ ٳِ
حألٍؿنظْن ځ ڃؼڀْن  ٩څ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ (حألٍؿنظْن ) ًرٌٿْٴْخ
ًحٿزَحُّپ ًصْٗڀِ ًٻٌٿٌڃزْخ ًٻٌٓظخٍّټخ ًٻٌرخ ًحإلٻٌحىًٍ
ًٯٌحطْڄخال ًىنيًٍحّ ًحٿڄټْٔٺ ًنْټخٍحٯٌح ًرخ ٍحٯٌحُ ًرًَْ
ًأًًٍٯٌحُ ًٳنًِّال ،ڃڄن أٻڄڀٌح ؿڄْ٬يڂ رنـخف ٷذُٽ حٿڄئطڄَ
ىًٍس ط٬ڀْڄْش اٿټظًَنْش ر٬نٌحڅ "طيٷْٶ حألىحء ٽإل٫يحى ٿظنٴٌْ
أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش".
ٻڄخ ك َ٠ڃڄؼڀٌڅ ٫ن اىحٍس حألڃڂ حٿڄظليس ٿڀ٘ئًڅ حالٷظٜخى
ًحالؿظڄخْ٫ش ًٻْخنخص حٿظيٷْٶ ٳِ رٌٯٌطخ ًآزخنْخ.

ّش

املقال الافتتاحي

ًٻخڅ ىيٱ حالؿظڄخ ٩ىٌ ى٫ڂ حألؿيِس حٿَٷخرْش ڃن حٿڄن٤ٸش ٳِ
طنٴٌْ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش حٿ٬ڀْخ ٿظيٷْٶ حألىحء حٿڄنٔٶ حٿڄٔظني حٿَ
حؿيِس حٿَٷخرش ر٘ؤڅ طنٴٌْ حٿييٱ حٿوخڃْ ڃن أىيح ٱ حٿظنڄْش
حٿڄٔظيحڃش ٳِ ٥پ حٿّْخٷخص حٽڃلڀْشّ .ڄؼپ ىٌح حٿظيٷْٶ أًٽ ٍى ڃن
حألؿيِس حٿَٷخرْش ٳِ حٿڄٔخىڄش ٳِ ً ٪ٟأىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش
ڃٌ ٪ٟحٿظنٴٌْ ًحٿڄظخر٬ش ًحٿظٸْْڂ ً .ڃن هالٽ طٌٳَْ ٍٷخرش ڃٔظٸڀش
٫ڀَ ؿيٌى حٿلټٌڃش ٳِ حٿظنٲ ٌّ حٿڄزټَ ٿألىيحٱ  ،ٳبڅ حٿظيٷْٶ
٠خ أڅ ّټٌڅ ٿيٍ حألؿيِس حٿَٷخرْش ٌٛص ڃٔڄٌ. ٩
ّ٠ڄن أّ ً
طڄض ڃنخٷ٘ش حٿٸ٠خّخ حٿڄظ٬ڀٸش رو٤ش ( 2030حٿييٱ حٿوخڃْ ڃن
أىيحٱ حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٫ڀَ ًؿو حٿو ) ٌٜٙهالٽ حٿڄئطڄَ ً
طڂ ح٫يحى ڃٜٴٌٳخص حٿظو ٢ْ٤ٿظٌؿْو أ٫ڄخٽ حٿظيٷْٶ .ٻخنض حٿـڀٔش
حالٍٗخىّش ٳ٬خٿْش ٷيځ ٳْيخ ٫يى ڃن حٿَٷزخء حالٷيڃْن ًڃڄؼڀْن ڃن
ٷٔڂ حٿ٘ئًڅ حالؿظڄخْ٫ش ًحالٷظٜخىّش حٿظخر ٪ٿالڃڂ حٿڄظليس
.
ڃ٬ڀٌڃخص ٿڀٴَٵ حالهٍَ كٌٽ ڃخ طلٸٶ ٫ڀَ ْ٬ٛي ٫ڄڀيڂ
رخإلٟخٳش اٿَ ًٿٺ  ،ٳٸي حطخف حٿڄئطڄَ ٳَٛش ٿظنٴٌْ ڃَحؿ٬خص
حٿن َْ٨حٿظِ ٗـ٬ض ٫ڀَ طزخىٽ ًحّ ٩حٿن٤خٵ ٿڀوزَحص .
طٔ َ٬ىٌه حٿڄزخىٍس  ،ڃؼپ ٯَْىخ ڃن حٿڄزخىٍحص حٿظِ نٴٌطيخ ڃن٨ڄش
حالًالْٓٲّ ،اٿَ حٿڄٔخىڄش ر٘ټپ ٻزَْ ٳِ طنٴٌْ أىيحٱ ه٤ش
حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٿ٬خځ  2030ٳِ حٷڀْڄنخ ًط ِِّ٬حٿن٨ڂ حٿٌ١نْش
حٿظِ ط٬خٿؾ ىٌه حٿٸ٠خّخ.
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من داخل االنتوساي

ٌدٕخ اشزان اٌّىاطُٕٓ رمُُ
أثز اٌّشبروخ
حٛيٍص ٿـنش حَٗحٹ حٿڄٌح١نْن ًىِ ٿـنش طخر٬ش ٿڄن٨ڄش
حالًالْٓٲ ڃئهَحً طٸََّىخ حٿڄٌٌٓځ "طٸْْڂ طنٴًِ ڃئَٗحص
حالػَ ٿڀڄڄخٍٓخص حٿـْيس ٿڀـنش ".
ًٷي طنخًٿض ىٍحٓش حٿظٸََّ ،ح ٿظِ نُٴٌص ٳِ حٿٴظَس -2016
"، 2017ڃئَٗحص ٷْخّ حػَ ڃ٘خٍٻش حٿڄٌح١نْن ٳِ حالؿيِس
حٿَٷخرْش حٿظخر٬ش ٽڃن٨ڄش حالًالْٓٲ " حٿٜخىٍس ٓخرٸخ ًحٿظِ
كيىص حٿټْٴْش حٿظِ ّڄټن ٿألؿيِس حٿَٷخرْش ًحٿڄٌح١نْن ڃن
هالٿيخ حٿڄٔخىڄش ٫زَ طو ٢ْ٤حٿظيٷْٶ ً نظخثؾ حٿَٷخرش ً ىٌّش
ًحٓظَحطْـْش حٿـيخُ حٿَٷخرِ ً ١ڀذ ڃ٘خٍٻش حٿـيخُحٿَٷخرِ
ًحٿڄٔخءٿش حٿلټٌڃْش ًحٿڄټخنش حٿ٬خڃش ًٌٍٛس حٿـيخُ
حٿڄئْٓٔش ً٫ڄڀْش طٸيّڂ حٿويڃخص حٿ٬خڃش ًڃلخٍرش حٿٴٔخى
ًهڀٶ حٿؼٸخٳش حٿَٷخرْش .
إٌّهدُخ
حٗظڄپ حٽطٸْْڂ ٫ڀَ أ٠٫خء ٿـنش حَٗحٹ حٿڄٌح١نْن ڃ ٪حٿظ٬خًڅ
حٿيًٿِ ًاىحٍحص حالطٜخالص  .حٓظويځ حٿظٜڄْڂ حٿڄنيـِ
حٓڀٌرخ ڃوظڀ٤خ ٫ڀَ ڃَكڀظْن )1 ( :طلڀْپ ًٛٴِ حكٜخثِ
رخٓظويحځ حٓضرْخڅ ٿڀټ٘ٲ ٫ن طٌحٳَ حٿزْخنخص  ٩څ ڃڄخٍٓخص
حَٗحٹ حٿڄٌح١نْن ً ( )2ڃظخر٬ش حٿ٬ڄڀْش ڃن هالٽ حٿڄٸخرالص
الٓظټڄخٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ طڂ حٿلٌٜٽ ٫ڀْيخ ڃن هالٽ
حالٓظذحنخص .
اهُ إٌزبئح
ٻ٘ٴض حٿنظخثؾ ٫ن ُّخىس ڃڀلٌ٥ش ٳِ ؿيٌى حٿـيخُحٿَٷخرِ
ألٟٴخء حٿ٤خر ٪حٿڄئِٓٔ ٫ڀَ آٿْخص اَٗحٹ حٿڄٌح١نْن ً.ڃ٪
ًٿٺ  ،ٻ٘ٴض حٿڄٸخرالص ط٬ٸْيحص ٳِ طنٴٌْ ىٌه حٿـيٌى  ،ڃؼپ
طَْْٰ حألن٨ڄش حٿٌ١نْش ًحٿظٜخڃْڂ حٿڄئْٓٔش حٿظِ طئػَ ٫ڀَ
حٿڄِْحنْخص حٿڄوٜٜش ٿزَحڃؾ حَٗحٹ حٿڄٌح١نْن .
ٻڄخ أ٥يَص نظخثؾ حالٓظ٤ال ٩طٸي ًڃخ ٻزًَْ ح ٳِ اٟٴخء حٿ٤خر٪
ڃن رْنيخ ٍٳ ٪طٸخٍَّ ڃن
حٿڄئِٓٔ ٫ڀَ حٿڄڄخٍٓخص
ٿڄ٬ڀٌڃخص ًطٌٳٍِ
حٿڄٌح١نْن ًحٓظـخرش حٿـيخُ ٿ٤ڀذ ح
حٿظيٍّذ حٿَ ؿيخص هخٍؿْش ٳخ٫ڀش ًح٫ظڄخى حٿنظخؿخص حٿڄٸظَكش
ڃن ٷزپ حٿڄـظڄ ٪حٿڄينِ .طئػَ ىٌه حٿـٌحنذ حٿيحهڀْش د ٗټپ
طو٢ْ٤
ڃزخَٗ ٫ڀَ اىحٍس حٿـيخُ ڃن هالٽ حٿظؤػَْ ٫ڀَ
ً
حٿظيٷْٶ ًىٌّش ًحٓظَحطْـْش حٿـيخُ حٿَٷخرِ  .هخٍؿْخ ،طظْق
ڃٔؤٿش ٍٓڂ حٿـو حُ ًحٍٓخثو ٿٌٍٜس ڃئْٓٔش حّـخرْش ٳَٛخ
ٿظ٬ڄْڂ حٓظَحطْـْخص اَٗحٹ حٿڄٌح١نْن ً .دحٿَٯڂ ڃن أڅ ٷْخّ
طؤػَْ رَحڃؾ حٿڄـظڄ ٪حٿڄينِ ٫ڀَ ًٓخثپ

حإل٫الځ ال ّ٬ي ڃڄخٍٓش ڃ٬ظخىس ،حال حنو ّنزِٰ أڅ ط٬ڄپ
حإلىحٍحص حٿڄټَٓش ٿڄ٘خٍٻش حٿڄٌح١نْن ڃً ٪كيحص حالطٜخٽ
ٿظ ِِّ٬ٷنٌحص حٿڄ٬ڀٌڃخص ألٛلخد حٿڄٜڀلش حٿوخٍؿْْن
ً٫خڃش حٿـڄيٌٍ ،ألڅ ىٌح ڃن ٗؤنو أڅ ٌّٿي حٿؼٸش ًحٿڄٜيحٷْش
رْن حٿَ٤ٳْن .
ڃن حٿڄئڃپ أڅ طٔيپ نظخثؾ حٿظٸْْڂ ح٫ظڄخى ڃڄخٍٓخص حَٗحٹ
ٻن
حٿڄٌح١نْن ًطليّي أًٿٌّخطيخ ر٘ټپ طيٍّـِ ًحٿظِ ّڂ
ٷْخٓيخ ًطلْٔنيخ رڄًٍَ حٿِڃن.
حٿظٸََّ حٿټخڃپ ڃظخف ٫ڀَ حٿَحر ٢حالٿټظًَنِ
ڃالك٨ش :طَأّ ڃټظذ حٿڄَحٷذ حٿ٬خځ ٿـڄيٌٍّش حإلٻٌحىًٍ
ا٫يحى حٿظٸًََّٗ ،ڄڀض حٿيٍحٓش طٌؿْيخص ڃن حٿْٔي ْٓزخٓظْخڅ
أًرَُْ ىُ ٍّـًٌَّ  ،أٓظخً ڃ٘خٍٹ ٳِ ؿخڃ٬ش ٻخٓخ ٯَحني
 ،ٯٌحّخٻْپ  ،حإلٻٌحىًٍ.
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اطبر ػًّ إٌزبخبد اٌّهُٕخ لُذ اٌزحىي
ًحٿڄيٷٸْن ط٤زْٸيخ حًح ڃخ ٍٯزض ٳِ ڃٌحٛڀش حٿظٸْْي رڄ٬خَّْ
حٿڄلخٓزش حٿيًٿْش ڃخ ُحٿض طلڄپ طٔڄْش (ڃ٬خَّْ حالنظٌٓخُ )
أن٘ؤص ڃن٨ڄش حالنظٌٓخُ
ا١خٍ٫ڄپ ؿيّي ٿڀنظخؿخص
حٿڄينْش ٳِ ٫خځ 2016
ٳِ حٿيًٍس حٿؼخنْش
ًحٿَّ٘٬ن ٽڃئطڄَ حإل نټٌٓخُ ّ .ييٱ ا١خٍ٫ڄپ حٿنظخؿخص
حٿڄينْش اٿَ طًٌٟ ِِّ٬ف ًڃٜيحٷْش حٿنظخؿخص حٿڄينْش ًُّخىس
حٓظويحځ ًط٤زْٶ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٿالؿيِس حٿَٷخرْش ٻڄ٬خَّْ
ڃٌػٌٷش ٿظيٷْٶ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ.
٠خ اٿَ طٌٳَْ اٍٗخىحص
ّٔ َ٬ا١خٍ٫ڄپ حٿنظخؿخص حٿڄينِس أّ ً
ڃالثڄش ً٫ڄڀْش ٿالؿيِس حٿَٷخرْش ًڃيٷٸِ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ .
ؿٌىَ ا١خٍ حٿ٬ڄپ ىٌ حٿڄْ٬خٍ  -100حٿڄزخىة حألٓخْٓش
ٿظيٷْٶ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ ًحٿظِ ّنزِٰ أڅ طټٌڅ ؿڄْ ٪حٿنظخؿخص
ڃڄظؼڀش ٿو.

اڅ حٿٌػخثٶ حٿظِ طٸيځ اٍٗخىحص ٿي٫ڂ حألؿيِس حٿَٷخرْش
ًحٽڃيٷٸْن ٳِ ط ِِّ٬حألىحء حٿظنْ٨ڄِ ًط٤زْٶ حٿڄ٬خَّْ ًٳيڂ
ڃٌ ٩ٌٟڃْ٬ن ّظڂ طـڄْ٬يخ حٓڅ ٳِ ارشبداد اإلٔزىطبٌ.
ٻڄخ ه ٜٚا١خٍ٫ڄپ حٿنظخؿخص حٿڄينْش ڃٔخكش ٿٴجش ٍحر٬ش
ڃوٜٜش ٿڀظ ٌَّ٤حٿڄٔظٸزڀِ طظ٬ڀٶ رنظخؿخص حٿټٴخءس ًحٿظِ
ٓظليى حٿټٴخءحص ًحٿڄيخٍحص حٿڄينْش ًحٿڄَ٬ٳش ًحألهالٵ ،
حٿٸْڂ ًحٿڄٌحٷٲ حٿظِ ّ٤ڀزيخ ڃيٷٸٌ حٿٸ٤خ ٩حٿ٬خځ إلؿَحء
٫ڄڀْخص طيٷْٶ طظڄخَٗ ڃ ٪حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش إلؿيِس حٿَٷخرش
حٿ٬ڀْخ .
حٿظخٍّن حٿڄظٌٷ ٪ٿڄ٨٬ڂ ٫ڄڀْش حٿظلٌٽ ىٌ ٳِ نيخّش ٫خځ 2019
٫نيڃخ ّظڂ حإل٫الڅ ٫ن حٿنظخؿخص حٿلخٿْش ٫نيڃخ طټٌڅ ڃظخكش
ٳٸ ٢ٳِ ا١خٍ ٫ڄپ حٿنظخؿخص حٿڄينِ .

حنٸَ ىنخ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ ڃو ٢٤حٿيْټپ حٿـيّي
خطخ اٌزُّٕخ االطززارُدُخ ىِ أىحس حٿظو ٢ْ٤حٿـيّيس حٿظِ
طلظٌُ ٫ڀَ حٿڄزخىٍحص حٿڄ٤ڀٌرش ٿالنظٸخٽ ڃن ا١خٍ ٫ڄپ
حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ اٿَ ا١خٍ٫ڄپ حٿنظخؿخص
حٿڄينْش طظز ٪حٿ٬ڄڀْش حالؿَحءحص حٿٌحؿزش ٿإلنظٌٓخُ حٿظِ
طليى اؿَحءحص ٿظً ٌَّ٤طنٸْق ًٓلذ حٿنظخؿخص .

صر ٪حٿ٬ڄڀْش ًطَ٬ٱ ٫ڀَ حٿڄِّي كٌٽ ح النظٸخٽ ًحإل١خٍ
ح
حٿـيّي ٫ڀَ ڃٌٵ  ٩حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ
حٿوخٛش رڀـنش رنخء
ً www.issai.orgٷنخس ٌّطٌْد
حٿٸيٍحص ٳِ حالنظٌٓخُ.

ٿن طلظخؽ حال٫يحى حٿټزَْس ڃن حٿٌػخثٶ حٿلخٿْش اٿَ طَْْٰحص
ؿٌىَّش ْٓ ،ظڂ طَٷْڄيخ ًح٫خىس طٔڄْظيخ رزٔخ١ش ًٳٸًخ ٿڄزخىة
حٿظٜنْٲ حٿـيّيس ً .طو ٪٠حٿٌػخثٶ حالهٍَ ً ٻڄخ ىٌ ڃزْن
حٿظنڄْش حٿڄٔظيحڃش ٿڀڄَحؿ٬خص ًّڄټن
ٳِ ٷخثڄش ڃًَ٘٩
طليّؼيخ أً ٓلزيخ ٿظظنخٓذ ر٘ټپ أٳ٠پ ڃ ٪حإل١خٍ حٿـيّي .
ٻڄخ ْٓظڂ طً ٌَّ٤ػخثٶ ؿيّيس ٿٔي حٿؼَٰحص حٿڄليىس ٳِ
حإل١خٍ.
ّظڂ طـڄْ ٪نظخؿخص ا١خٍ٫ڄپ حٿنظخؿخص حٿڄينْش ٳِ ػالع
ٳجخص :حٿڄزخىة ً حٿڄ٬خَّْ ًحٿظٌؿْيخص .
ًْٓظڂ طٔڄْش ڃزخىة حنظٌٓخُ حٿظؤْْٓٔش ًحٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش
الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿظِ طليى حٿًَ٘ ١حألٓخْٓش ٿڀڄٔظٌٍ
حٿ٬خٿِ ٿألىحء حٿٔڀْڂ ًحٿٔڀٌٹ حٿڄينِ ٿألؿيِس حٿَٷخرْش حٓڅ
رؤٓڂ ِجبدة أزىطبٌ ىٌه حٿڄزخىة ٿيخ أىڄْش ٷ ٌٍٜرخٿنٔزش
ال١خٍ ٫ڄپ حٿنظخؿخص حٿڄينْش ًريٌح حٿ٘ټپ ْٓظڂ ً٬ٟيخ ٳِ
ڃٸيڃش ا١خٍ حٿ٬ڄپ.
حڅ حٿًَ٘ ١حالٿِحڃْش حٿظِ ّظْ٬ن ٫ڀَ حالؿيِس حٿَٷخرْش
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جهاز الرقابة فً مالطا ٌكشف عن
برنامج
(التدقٌق الذكً اودتسمارت)
كجزء من برنامج
القادة الشباب لالجهزة الرقابٌة التابع
لمبادرة تنمٌة االنتوساي
اطلقت مبادرة تنمٌة االنتوساي التابعة لمنظمة لألجهزة
الرقابٌة العلٌا ( االنتوساي ) برنامج القادة الشباب الذي
ٌهدؾ الى تنمٌة القادة الشباب وتحفٌزهم للمساهمة فً
معٌن .
ة
تطوٌر الجهاز الرقابً العالً عبر مبادرات
وكجزء من برنامج القادة الشباب فان الدكتورة ربٌكا فازالو
مدٌر تدقٌق فً الجهاز الرقابً المالطً تتولى حالٌا
المشروع الموضوع لتضمٌن تحلٌالت البٌانات ضمن
الوظابؾ الرقابٌة للجهاز الرقابً المالطً .
وباشراؾ السٌد كٌث مٌرسٌكا  ،نابب المدقق العام فً
الجهاز الرقابً المالطً وبدعم من االدارة العلٌا سٌحسن
مشروع اودت سمارت من كفاءة التدقٌق وفاعلٌته ونطاقه.

س ُتستخدم تحلٌالت البٌانات لتوسٌع عملٌة التحلٌل بما ٌتٌح
السكان  ،وأخذ
عملٌة الفحص والتصنٌؾ على صعٌد
العٌنات ؼٌر االحصابٌة بصورة أكثر ذكاء (عند تعذر فحص
جمٌع السكان )  ،فضال عن استخدام عملٌات تحلٌلٌه
مؤتمتة وقابله للتكرار.
وستركز تحلٌالت البٌانات  ،لكونها وسٌلة مفٌدة لتخطٌط
التدقٌق ،على مجاالت االهتمام المستندة إلى المخاطر

وتحدٌد االنحرافات االمر الذي سٌسهم فً مزٌد من
التحلٌالت ذات المعنى واخذ العٌنات الموضوعً.
تم تشكٌل فرٌق تحلٌالت البٌانات  ،باالعتماد على موارد
باسلوب
الجهاز الرقابً .و ٌتكون الفرٌق الذي ٌعمل
مهنً وال مركزي من محللٌن ٌعملون فً كل وحدة .وقد
أجرى مكتب اإلحصاء الوطنً المالطً دورات تدرٌبٌة تقنٌة
فً نٌسان  2018وبدأ فرٌق تحلٌل البٌانات التخطٌط
لعملٌات التدقٌق المستقبلٌة التً تستخدم تحلٌالت البٌانات
كأسلوب اساسً للمراجعة.
ستقٌم احدى عملٌات التدقٌق المخطط لها أهلٌة المستفٌد
من المساعدة االجتماعٌة من خالل تجمٌع ملفات الدخل
واألصول ذات الصلة باستخدام مصادر البٌانات
الحكومٌة المتعددة وتحدٌد االختالفات  .وتسعى عملٌة
تدقٌق اخرى إلى اإلبالغ عن حاالت التهرب الضرٌبً
المحتملة من خالل فحص تسجٌل وإجازات المركبات .
وكال العملٌتان س ُتجري االتً : :
 االستفادة من البٌانات الكثٌرة المتاحة للحكومة
 ربط البٌانات من مختلؾ المصادر
 السماح بفحص السكان  ،مما ٌتٌح إجراء مراجعة
أكثر شمولٌة ومنهجٌة.
وٌهدؾ مشروع اودت سمارت أٌضا إلى اجراء
دراسات استقصابٌة مع أصحاب المصلحة الخارجٌٌن
الربٌسٌٌن لتقٌٌم مدي استعداد بٌبة التدقٌق وتحدٌد القٌود
فٌما ٌتعلق بالبٌانات  ،فضال عن المجاالت التً تتطلب
أدارذ فاعلة وتدخل طوٌل االمد من الجهاز الرقابً .
وٌسهم برنامج القادة الشباب فً تعزٌز اودت سمارت من
خالل نقل النظرٌات وأفضل الممارسات ذات الصلة بإدارة
وتنفٌذ هذذ المبادرة وتبادل الخبرات وخلق فرص التواصل
مع خبراء متخصصٌن فً هذا المجال .
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ِٕظّخ شبٔغهبي ٌٍزؼبوْ رٕهٍ ػٍُّخ
اٌزذلُك اٌّىاسٌ فٍ ِدبي اٌزػبَخ
اٌظحُخ
طنٴٌْ حٿڄٌحُنش
ْٟٴض ٿـنش حٿلٔخرخص ٿڀَٷخرش ٫ڀَ
حٿلټٌڃْش ٿـڄيٌٍّش ٻخُحهٔظخڅ ًىِ حٿـيخُ حٿَٷخرِ
حٿ٬خٿِ ٿڀيًٿش حؿظڄخ٫خ ً ڃ٘ظَٻخ ً ڃ ٪ڃټظذ حٿظيٷْٶ حٿٌ١نِ
ٿـڄيٌٍّش حٿْٜن ًٯَٳش حٿڄلخٓزش ٿـڄيٌٍّش
ٷَْٯِْٓظخڅ (حٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿ٬خٿِ ٿڀيًٿش ) ٳِ آٓظخنخ -
ٻخُحهٔظخڅ  ،ٿڄنخٷ٘ش نظخثؾ طيٷْٶ حألىحء حٽڃٌحُُ ٳِ
ڃـخٽ حٿَ٫خّش حٿٜلْش ٿڀيًٽ حال٠٫خء ٳِ ڃن٨ڄش
ٗنٰيخُ ٿڀظ٬خًڅ .
ٻخڅ حٿظيٷْٶ حٿڄٌحُُ ّييٱ حٿَ طلٸْٶ أڃَّن ٳِ آڅ
ًحكي  :طٸْْڂ حٓظويحځ حألڃٌحٽ حٿ٬خڃش ٿڀَ٫خّش حٿٜلْش
ًطزخىٽ حٿوزَحص ٳِ ڃـخٽ طيٷْٶ حٿَ٫خّش حٿٜلْش.
ً ُ
ٵىځ ص حٿظٸخٍَّ ڃن حٿْٔي َّْٓٺ نٌٯَرْټٌ  ،ڃڄؼپ
حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٿټخُحهٔظخڅ ً حٿْٔي ٯًٌطٌنٮ  ،ڃ٬خًڅ
ڃيَّ ٫خځ ٳِ ڃټظذ حٿظيٷْٶ ٳِ رْـْن حٿظخر ٪ٿڀـيخُ
حٿَٷخرِ ٿڀْٜن ً حٿْٔيس حِّحنٔخىَّ ٻٌٿٌٳخ ڃڄؼڀش حٿـيخُ
حٿَٷخرِ ٿٸَْٯِْٓظخڅ .

ًأٗخٍ حٿْٔي نٌٯَرْټٌٱ اٿَ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄ٘خٻپ ٳِ
حٿن٨ڂ هالٽ طيٷْٶ حألى حء ٳِ ؿڄيٌٍّش ٻخُحهٔظخڅ  ،رڄخ
ٳِ ًٿٺ ن٨خځ حٿټڀٴش ًحٿظنْ٨ڂ حٿٸخنٌنِ ًٷ ٌٍٜهيڃش
حإلٓ٬خٱ حٿـٌُ .
ًحرڀٮ حٿْٔي طٌنٮ ڃن حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٿـڄيٌٍّش حٿْٜن
حٿڄ٘خٍٻْن ٳِ حالؿظڄخ ٩رخڅ حٿڄ٘خٻپ حٿظِ ٿٌك٨ض حػنخء
طيٷْٶ حٿڄئٓٔخص حٿ٤زْش ٳِ رْـْن طڄؼڀض ر٬٠ٲ ح٫ڄخٽ
حٿَٷخرش حٿيحمٿْش حٿڄَطز٤ش رَ٘حء حٿڀٌحُځ حٿ٤زْش  ،ٳ٠ال
٫ن حالهظالٳخص حٿټزَْس ٳِ ٻڀٴش حألىًّش ً .ٿڂ ّظڂ طؤڃْن
ڃ٘ظَّخص حٿڄوظزَحص حٿ٤زْش ًأىحٍه حٿڄوًِڅ رخٿ٘ټپ
حٿٜلْق  ،ڃڄخ حػَ ٫ڀِ ڃٌػٌٷْش حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ طٔظني
حٿْيخ حٿ٬يّي ڃن ْٓخٓخص حإلٛالف حٿ٤زِ.
ًأٗخٍص حٿْٔيس ٓخىٍٻڀٌٱ ح اٿَ ٯْخد حألًٿٌّخص
حٿٌحٟلش ٳِ طنٴٌْ ْٓخٓش حٿيًٿش ٿـَحكش حٿٸڀذ ٳِ ڃ٬يي
حٿزلغ حٿ٬ڀڄِ ٿـَحكش حٿٸڀذ ًٍُ ٩حأل٠٫خء ٳِ ر٘ټْٺ
 -،ؿڄيٌٍّش ٷَْٯِْٓظخڅً .أٗخٍص أّ٠خ اٿَ نٸ٫ ٚخځ
ٳِ حٿڄ٬خَّْ حٿڄٸَسً .ٻ٘ٴض نظخثؾ حٿظيٷْٶ حٿڄٌحُُ رٌؿو
٫خځ ٫ ،ن ٫يه ڃ٘خٻپ طظ٬ڀٶ رؤًؿو حٿٸ ٌٍٜٳِ ٷخنٌڅ
حٿَ٫خّش حٿٜلْش ًحإلنٴخٵ ًحٿظو ٢ْ٤ٯَْ حٿټٴٌثْن
الڃٌححٽ حٿڄٌحُنش حٿڄوٜٜش ًحنوٴخ ٝؿٌىه حٿڄلخٓزش
حٿڄظ٬ڀٸش رخالىًّش ًٯْخد ىْټڀْش حٿ٬ڄڀْخص حٿظـخٍّش .
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ربَالٔذ رضُف ثزٔبِح
ِجبدرح رُّٕخ االٔزىطبٌ و
ِٕظّخ االطىطبٌ اٌخبص
ثّٕح شهبدح فٍ اٌزؼٍُ
اٌّخزٍظ
نٔٶ ڃټظذ حٽطيٷْٶ حٿلټٌڃِ ٳِ ڃڄڀټش طخّالنيًّْٟٲ
رَنخڃؾ ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ حٿوخ ٙرڄنق ٗيخىس ٳِ
حٿظ٬ڀْڂ حٿڄوظڀ ٢ٿڀٴظَس ڃن  9اٿَ  27طَّ٘ن حًٽ
.2017

طڂ طيٍّذ حٽڃ٘خٍٻْن حٿٌّن كٜڀٌح ٳِ حٿٔخرٶ ٫ڀَ ٗيخىس
حهظٜخ ِٛٳِ حٽط٬ڀڂ حالٿْټظًَنِ ڃن ڃزخىٍس طنڄْش
حالنظٌٓخُ٫ ،ڀَ أٓخْٓخص حٿظ٬ڀڂ حٽڃوظڀً ٢ڃنىـْش
حٿڄزخىٍس ٳِ حٿظ٬ڀڂ.
ًٷي ُٛڄڂ حٿزَنخڃؾ ال٫يحى ڃظوْٜٜن ٳِ حٿظ٬ڀڂ
حالٿِٻظًَنِ ڃن حٿٸخىٍّن ٫ڀَ حٿ٬ڄپ ٻوزَحء ٿالؿيِس
حٿَٷخرْش ًحالٌٓٓخُ ً ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ ٽطٜڄْڂ
حٿڄٔخ٫يس حٿڄوظڀ٤ش ًطلْٔنيخ ًطٸيّڄيخ.
ٿڄِّي ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص كٌٽ حٿڄظوْٜٜن ٳِ رَنخڃؾ ڃنق
حٿ٘يخىس ٳِ حٿظ٬ڀڂ حٿڄوظڀ ، ٢حٿَؿخء ُّخٍس حٿڄٌٷ ٪حٿظخٿِ
.www.idi.no

طڂ طنٴٌْ حٿزَنخڃؾ رخٿظ٬خًڅ ڃ ٪ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ
ًحٿڄن٨ڄش حٌّْٓٓش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ (حالٌٓٓخُ) ٳِ
ٳنيٵ رخعًڃٌحڅ رَنْٔٔ ٳِ رخنټٌٹ  ،كْغ كَ٠ه
حٍرٌ٬څ ڃ٘خٍٻخ ً ڃن حػنِ  َ٘٫ؿيخُ ٍٷخرِ .
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ِدّىػخ ػًّ االطىطبٌ
ًٌرذلُك اٌجُئٍ رمُُ حٍمخ
دراطُخ واخزّبع اٌؼًّ

ًطڄض حٿڄٌحٳٸش هالٽ حالؿظڄخ٫ ٩ڀِ حٿظيٷْٶ حٿظ٬خًنِ
كٌٽ كڄخّش حٿزْجش حٿڄخثْش ً ،ٻخڅ ٷي حَ٫د  12ؿيخُ
ٍٷخرِ ٫ن حىظڄخځ ه ح رخٽڃ٘خٍٹس ً.ط ٩ٌ٤حٿـيخُ حٿَٷخرِ
حٿظخّڀنيُ ٿظٌٿِ ىٌه حٿڄيڄش.

ّْٟٲ ڃټظذ طيٷْٶ حٿلٔخرخص ٳِ ڃڄڀټش طخّالني حٽ كڀٸش
حٿيٍحْٓش حٿٔخر٬ش كٌٽ حٿظيٷْٶ حٿزْجِ حٿَ ؿخنذ حالؿظڄخ٩
حٿٔخىّ ٿڄـڄٌ٫ش ٫ڄپ حالٌٓٓخُ كٌٽ حٿظيٷْٶ حٿزْجِ
ٿڀٴظَس ڃن 31 – 29ٻخنٌڅ ػخنِ  ، 2018ڃظنِه هخً ّخُ
حٿٌ١نِ ٳِ نخهٌڅ ٍحط٘خْٓڄخ -طخّالني.

ٿڄِّي ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص كٌٽ حالٌٓٓخُ ً٫ڄڀيخ ٳِ ٷ٤خ٩
حٿظيٷْٶ حٿزْجِ  ،حٿَؿخء رِّخٍس حٽڃٌٷ ٪حالٽٻظًَنِ
ٿڄن٨ڄش حالٌٓٓخُ.

ًك َ٠حالؿظڄخٓ ٩ز٬ش ًهڄٌٔڅ ڃٖ حٍٻخ ً ڃن  24رڀيحً
ٌ٠٫حً ٳِ حالٌٓٓخُ ًرڄ٘خٍٻش ٳخ٫ڀش طزخىٿٌح ٳْيخ
حٿزْجِ حٿٌ١نِ ًٍ .ٻِص
هزَحطيڂ ٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ
حالؿظڄخ ٩حٿٌُ ط٠ڄن حٿ٬يّي ڃن حٿ ًَٝ٬حٿظٸيُڃْش ٫خٿْش
حٿڂ ٓظٌٍ ٫ڀَ "ط٤زْٸخص طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ حٿظيٷْٶ
حٿزْجِ ٳِ ڃلخًٿش ٿيڃؾ ًط ِِّ٬حٓظويحځ طلڀْالص حٿزْخنخص
ٳِ ٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ حٿزْجِ.
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اٌزؼبوْ ثُٓ ِٕظّخ االٔزىطبٌ واٌدهبد اٌّبٔحخ
طٌكْي حالنظٌٓخُ  +حٿڄخنلْن  +أؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ = حٿنـخف
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اٌحبخخ
ًحٿڄٔخءٿش ًحٿ٘ٴخٳْش ً .حڅ
طڀ٬ذ حٿٔڀ٤خص حٿَٷخرْش ىًٍح كخٓڄخ ٳِ ط ِِّ٬حالىحٍس حٿڄخٿْش حٿٔڀْڄش
حالؿيِه حٿَٷخرْش حٿ٬ڀْخ  ،حٿظِ ّن َ٨حٿْيخ اٿَ كي ٻزَْ ٫ڀَ حنيخ ؿيش ٍٷخرْش ڃٔظٸڀش ط٬ڄپ ٿٜخٿق
حٿ٘٬ذ ،ىِ ٳِ ڃټخنش صإىڀيخ ٿڀڄٔخىڄش ً .ڃً ٪ٿٺ ً ،ٻؼَْحً ڃخ ّْ٬ٶ نٸ ٚحٿٸيٍحص حٓظٰالٽ
ألٟخٱ ٷْڂ س ًڃنٴ٬ش ٽكْخس حٿڄٌح١نْنً .حڅ ڃٔخ٫يس حالؿيِس
س
حإلڃټخنْش حٿټخڃڀش ٿالؿيِس حٿَٷخرْش
حٿَٷخرْش حٿ٬ڀْخ ٫ڀَ طنڄْش ىٌه حٿٸيٍحص ىٌ حڃَ رخٿٮ حالىڄْش .

الدعم

التحدٌات

نفذ جهاز التدقٌق فً سٌرالٌون خطط
وسٌاسات استراتٌجٌة تناولت العملٌات
االساسٌة والبنى التنظٌمٌة وضمت عملٌة
التخطٌط االستراتٌجً التً ادت الى
نتابج مهمة رؼم محدودٌة الموارد
البشرٌة والمادٌة

اشراك اصحاب المصالح
شفافٌة افضل
مسائلة اكبر
مصداقٌة اعلى
ازدٌاد ثقة العامة
ارساء سٌاسات حكومٌة
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تحسٌن القدرات
مثل اعلى
تطوٌر المهارات
تالفً ثغرات المسائلة
تطورات تكنولوجٌا المعلومات
اتنفٌذ سٌاسات استراتٌجٌة

ثٕبء اٌمذراد أحذس فزلب فٍ حُبح
اٌّىاطُٕٓ
صٿ٬ذ حألؿيِس حٿَٷخرْش ىًٍح رخٍُح ٳِ ط ِِّ٬حإلىحٍس حٿڄخٿْش حٿٔڀْڄش
ًحٿلټٌڃش حٿ٘ٴخٳش ًّ .ن َ٨حٿَ حالؿيِس حٿَٷخرْش ٫ڄٌڃخ ٻلَحّ
ڃئطڄنْن ڃٔظٸپّن ُ٫ڄپًڅ ٫ڀَ طلْٔن كْخس حٿڄٌح١ن ً .ٿټن حالٳخٵ
حٿٸخثڄش حڃخځ حالؿيِس حٿَٷخرْش الٟخٳش ٷْڄش ًڃنٴ٬ش حٿَ كْخس حٿڄٌح١نْن
ٯخٿزخ ڃخطٌحؿو حٿَ٬حٷْپ نظْـش نٸ ٚحٽځ ٷيٍس.
اڅ ڃٔخ٫يس حٿڄئٓٔخص حٿ٬ڀْخ ٿڀَٷخرش ٫ڀَ ط ِِّ٬ىٌه حٿڄٸيٍس حٿظِ ىِ
رخڃْ حٿلخؿش حٿْيخ ىٌ أڃَ رخٿٮ حألىڄْشً ،ىٌ حٿڄـخٽ حٿٌُ ّ٘يي
طٔخٍ٫خ ٳِ حٿظ٬خًڅ رْن حٿـيخص حٿڄخنلش ًحإلنظٌٓخُ ً .ٷي طلٸٶ حٿټؼَْ
ڃن حٿ٬ڄپ ًحٿ٬يّي ڃن حٿنـخكخص ڃنٌ ريحّش حٿظ٬خًڅ ٳِ ٫خځ ً، 2009ڃ٪
ًٽٹ  ،ٳبڅ حٿظٌحٛپ ڃ ٪أىڄْش ىٌح حٿ٬ڄپً ،أىڄْش ڃيڄش حٿـيخُ حٿَٷخرِ
ً ،حألىًحٍ حٿَثْْٔش حٿظِ ّڄټن أڅ ّڀ٬زيخ حٿظڄٌّپ ًحٿي٫ڂ.
ٗيي ڃئطڄَ حالنظٌْٓنض حٿڄن٬ٸي ٳِ حرٌ ٥زِ ٳِ ىًٿش حالڃخٍحص حٿَ٬رْش
حٿڄظليس حٿټؼَْ ڃن حٿنٸخٗخص كٌٽ حٿنـخف  ...ڃخ ىٌ ًٻْٲ ّڄټن طلٸْٸو
طزخّنض ط٬خٍّٲ حٿنـخف ٻؼَْح رظزخّن ڃَْٔس ٻپ ؿيخُ.
.ٱ
٫نيڃخ ّظ٬ڀٶ حألڃَ رزنخء حٿٸيٍحصً ،ٻٌٿٺ طلْٔن ًطٌْٓ ٪ٷيٍحص
حٿـيخُ  ،ٳبڅ ٷ ٜٚحٿنـخف طؤهٌ ڃ٬نَ ؿيّيًح طڄخ ًڃخ  .انيخ طزڀٮ ً طلٴِ
ً طڀيڂ ً طظْق ٿنخ ٍإّش ڃخ ىٌ ڃڄټن  ،ال ْٓڄخ ٫نيڃخ ّټٌڅ حٿي٫ڂ
ڃٌكيًح.
رنخء حٿٸيٍحص
ٷي طٔظَٰٵ ڃْ٤٬خص حٿنـخف ر ٞ٬حٿٌٷض ٿظ٨يَ ٿڀْ٬خڅ ،ٱ
 حٿظِ طئػَ ٳِ نيخّش حٿڄ٤خٱ ٫ڀَ كْخس حٿڄٌح١نْن (ًطْ٠ٲ ٷْڄشاٽّيخ) -ال طليع رْن ْ٘٫ش ًٟلخىخ  ،ٳٸي ّٔظَٰٵ حألڃَ ٫يس ٓنٌحص
ٳِ ٻؼَْ ڃن حألكْخڅً ،ه ً ڃخّن٤زٶ ٫ڀَ هڄْ طـخٍد ڃڀيڄش ًڃئػَس
ڃن حألؿيِس حٿَٷخرْش ٳِ ٻپ ڃن رٌطخڅ ًَْٓحٿٌْڅ ًٻَّْزخطِ ًطٌٳخٿٌ
ًڃٸيًنْخ.
ؿڄْ ٪ىٌه حٿظـخٍد ًٍىص ڃن ڃوظڀٲ انلخء حٿ٬خٿڂ ًىِ ًحص حىڄْش
٫ڀَ ْ٬ٛي حٿيًٿش ً .ٻڀيخ طلٸٸض نظْـش ط٠خٳَ حٿـيٌى حٿيخىٳش حٿَ
طلٸْٶ ىيٱ ڃ٘ظَٹ .طٔـپ ىٌه ح ٿظـخٍد طخٍّن حٿڄن٨ڄخص حٿظِ -
ًري٫ڂ ڃن حإلنظٌٓخُ ًڃن٨ڄخطيخ حإلٷڀْڄْش ًحٿڄخنلْن حٿ٬خٿڄْْن –
طڄټنص ڃن ط ِِّ٬حٿٸيٍس حٿيحهڀْش حٿظِ أىص اٿَ طلٸْٶ نظخثؾ هخٍؿْش
اّـخرْش.
اٌزلبة فٍ ثىربْ َظزدُت ٌزحذَبد ِظزدذح
ح
خهبس

ٍٷخرش ٳِ رٌطخڅ
ّٸٌٽ ىحٌٗ طَْ٘نٮ ٻِحنٮ حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ ٳِ ؿيخُ
(ٓخىڂ حٿي٫ڂ حٿوخٍؿِ ٳِ ط ِِّ٬حٿٸيٍس حٿڄئٓٔخطْش ٿڄټظذ حٿظيٷْٶ
حٿظخر ٪ٿنخ" ،
ّظڄظ ٪حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ  ،حٿٌُ أن٘ت ٻيْجش طيٷْٶ ٫خڃش ڃٔظٸڀش
٫خځ  ، 1985رظٴًٌّ ٞحًٓ ٪ا١خٍ ٷخنٌنِ ٷٌُ ٿظ٤زْٶ طٌْٛخص
حٿظيٷْٶ ً .ه ً ڃيٌ٫ځ أّ٠خ ً ريٓظٌٍ حٿيًٿش حٿٌُ ّئٻي ٫ڀَ أىڄْش
حٿـيخُ ٳِ اؿَحء ٫ڄڀْخص طيٷْٶ حألىحء ٫ .ڀَ حٿَٯڂ ڃن ىٌه حٿڄِحّخ
حٿيخڃش  ،أ٥يَص طٸْْڄخص حألىحء أڅ حٿـيخُ ًحؿو ٌ٬ٛرش ٳِ اؿَحء
٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ حٿظِ ( )1طڀزِ ڃ٬خَّْ حٿـٌىس حٿڄظٌٷ٬ش ڃن ڃـظڄ٪
حٿظيٷْٶ حٿيًٿِ ً ( )2طليع ٳَٷخ ٳِ كْخس حٿڄٌح١نْن.
٫ني طزنِ ح١خٍ ٫ڄپ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٵحرش حٿ٬ڀْخ ٳِ 2010
،طڀٸَ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ ڃٔخ٫يحص ڃن هالٽ حٿْخص ى٫ڂ ڃظ٬يىس
:
اٌدزد اٌذوٌٍ .طڄو٠ض ڃظ٤ڀزخص ًؿيٌى ى٫ڂ حٿـَى حٿيًٿِ ٽڃـظڄ٪
حالؿيِس حٽٍٷخرِس ٿٔنش ٫ 2010ن طڄٌّپ حٿزنٺ حٿيًٿِ ٿڄزخىٍس طنٴٌْ
حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٿألؿيِس حٿَٷخرْش (رَنخڃؾ  ،)3iكْغ أٻڄپ حٿـيخُ
ّ .2014ييٱ
حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ حٿڄَكڀش حألًٿَ ٳِ ٻخنٌڅ حًٽ
حٿزَنخڃؾ حٿٌُ نٴٌطو ڃزخىٍس طنڄْش حإلنظٌٓخُ حٿَ ى٫ڂ حألؿيِس حٿَٷخرْش
ٳِ ط٤زْٶ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٿڀـيخُ حٿَٷخرِ  ً.ٻـِء ڃن رَنخڃؾ ،3i
نٴٌ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ ٫ڄڀْخص طٸْْڂ ٿالڃظؼخٽ دحٿڄ٬خ َّْ حٿيًٿْش
ٿالؿيِس حٿَٷخرْش ٽط٘وْ ٚحٿؼَٰحص ًٍٳ ٪ڃٔظٌٍ حٿٌ.ِ٫
دػىح ػبٌُّخ ٌزمذَُ اٌؼطبءاد  .ٳِ أ٫ٸخد حٿيٌ٫س حٿ٬خٿڄْش ٿظٸيّڂ
حٿ ًَٝ٬ٳِ ٫خځ  ،2011ى٫ڄض حٿٌٻخٿش حٿنڄٔخًّش ٿڀظنڄْش ڃٸظَف
ڃًَ٘ ٩حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ حٿٌُ ٛڄڂ ٿظ ِِّ٬حٿټٴخءس حٿڄينْش
ٳِ طٸيّڂ هيڃخص حٿظيٷْٶ .ٻـِء ڃن ىٌح حٿڄًَ٘ ، ٩طڂ ط٫ ٌَّ٤يس أىٿش
ُ ر٘ؤڅ حٿظيٷْٶ ڃن ڃنٌٍ٨
ًْٓخٓخص ٿڀظيٷْٶ  ،ڃن رْنيخ ًػْٸش ْٓخّ س
حٽنٌ ٩حالؿظڄخ.ِ٫
رمُُُ اطبر ػًّ لُبص أداء اٌدهبس اٌزلبثٍ  .أؿٍَ ڃټظذ حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ
ٿڀنًَّؾ ًأڃخنش حٿـيخص حٿڄخنلش حٿظخر٬ش ٿالنظٌٓخُ ڃَحؿ٬ش حٿن َْ٨ٳِ
٫خځ  2013رخٓظويحځ ا١خٍ ٫ڄپ ٷْخّ أىحء حٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿظـَّزِ.
طٕذوق رُّٕخ لذراد اٌدهبس اٌزلبثٍ  .ٻڄخ طڀٸَ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ
رٌطخڅ ى٫ڄخ ً ڃن ٛنيًٵ طنڄْش ٷيٍحص حٿـيخُ حٿَٷخرِ ،رظڂ ًّپ ڃن
أڃخنش حٿيًٿش ٿڀ٘ئًڅ حالٷظٜخىّش (ٌَّٓٔح ) ًّيحٍ ڃن ٷزپ حٿزنٺ
حٿيًٿِ  ،ٿي٫ڂ طنٴٌْ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٿألؿيِس حٿَٷخرْش ،ڃ ٪حٿظَٻِْ ٫ڀَ
طلْٔن ؿٌىس حٿظيٷْٶ ٳِ ؿڄْ ٪طيٳٸخص حٿظيٷْٶ.

ًري٫ڂ ڃن ًٻخٿش حٿظنڄْش حٿنڄٔخًّش  ،أؿٍَ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ
ػالع ٫ڄڀْخص صىٷْٶ حٍٗخىّش طظز ٪ا١خٍ ٫ڄپ ڃ٬خَّْ حٿڄلخٓزش حٿيًٿِس
حٿـيّي ًً .ٳٸًخ ٿظٸيَّحص ح١خٍ ٫ڄپ ٷْخّ حىحء حٿـيخُ حٿَٷخرِ ،ٳٸي
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ٓـڀض ٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ حال ٍٗخىُ أ٫ڀَ رټؼَْ ڃن ٫ڄڀْخص طيٷْٶ
حٿڄَحؿ٬ش حألهٍَ ،ڃڄخ ّيٽ ٫ڀَ نـخف حٿزَنخڃؾ ًطلٔن أىحء حٿـيخُ
حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ .ٻڄخ ٵىځ طٸْْڂ ح١خٍ ٫ڄپ ٷْخّ حىحء حٿـيخُ حٿَٷخرِ
ڃْ٤٬خص طو ٚحٿو٤ش حالٓظَحطْـْش ٿڀـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ
ٿڀٔنٌحص .2020-2015
حطٔ ٪ن٤خٵ حٽنظخثؾ حٿڂ ٛخكزش ال٫ظڄخى حْٓ حٿڄينْش ٳِ حٿظيٷْٶ ٿْ٘ڄپ
حٟخٳش حٿَ حٿـيخُ حٿَٷخرِ طلي ڃلڀِ ڃيڂ الْٓڄخ ٳِ ڃـخٽ حٿيّن حٿ٬خځ.
ٳٸي ٗخٍٹ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ رٌطخڅ ٳِ رَنخڃؾ طيٷْٶ حٿيّن حٿ٬خځ حٿظخر٪
ٿڄزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ ًحٿڄڄٌٽ ڃن ٷزپ ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿوخٍؿْش
حٿنًَّـْش ًٳِ طٸََّ طيٷْٶ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٿٔنش  2014كٌٽ حىحٍس
حٿيّن حٿ٬خځ ًٳِ حٿنٸخٕ حٿڄٌٓ ٪ٳِ رَٿڄخڅ رٌطخڅ كْغ كٜپ ٫ڀَ
ط٬ڀْٸخص حّـخرْش ڃن ًُحٍس حٿڄخٿْش ٳِ رٌطخڅ .
حٓظنخىح حٿَ طٌْٛخص حٿظيٷْٶ ،ٷخڃض ًُحٍس حٿڄخٿْش رٌْٓ ٪ٟخٓش حٿيّن
حٿ٬خځ حٿظِ ىهڀض كِْ حٿظنٴٌْ ٓنش ً .2016ىٌ ّٸيځ ٷْڄش كيّش ًحكيس
ًٻڀْش حٟخٳش حٿَ ٷْڂ كيّش ٷ٤خْ٫ش ٽٿيّن حٿوخٍؿِ ً .ر٬ي طنٴٌْ حٿْٔخٓش
رٌٷض ٷ َْٜحٓظليػض ًُحٍس حٿڄخٿْش ٷٔڂ ؿيّي ّ٬نَ ر٘ئًڅ حالٷظٜخى
حٿټڀِ ًڃيڄظو ىِ "حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٓظٸَحٍ ڃٔظٌٍ حٿيّن حٿ٬خځ ".

رئبطخ لىَخ ٌٍدهبس اٌزلبثٍ .ىٌح ڃخ ّڄِْ حٿڄن٨ڄش ڃَٗ ٪ٻخء حٿظنڄْش
ًحٛلخد حٿڄٜڀلش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿزڀي ً،ڃڄخ ّئىُ حٿَ كْخُس حٿـيخُ
حٿَٷخرِ ٫ڀَ ح٫ڀَ حٿڄٔظٌّخص ٫ني حٿظو ٢ْ٤ٿظنڄْش حٿٸيٍحص
اٌذػُ طىًَ االِذ وػبٌٍ اٌّظزىي وإٌّظدُ .ى٫ڄض ًُحٍس حٿظنڄْش
حٿيًٿْش ٿڀڄڂ ٿټش حٿڄظليس حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ َْٓحٿٌْڅ ڃن هالٽ ڃٔخ٫يس
طٸنْش طنڄْش حٿٸيٍحص حٿڄينْش ًحٿڄئٓٔخطْش ً حٿظنْ٨ڄْش  .ط ٌٍ٤حٿيًٍ
حٿٸْخىُ حٿٌُ طٸٌځ رو ًُحٍس حٿظنڄْش حٿيًٿْش حٿزَّ٤خنْش اٿَ ىًٍ طٔيْڀِ
 ى٫ڂ حٿڄزخىٍحص حٿظِ ّٸٌىىخ حٿـيخُ ٳِ ط ٌَّ٤حٿظٌؿْو ًحٿٸيٍحص ٳِ٫ڄڀِحص حٿظيٷْٶ حٿڄخٿِ ًحالڃظؼخٽ ًحألىحء.
ًٷيځ َٗٻخء طنڄْش حهًَڅ ى٫ڂ ڃٴْي  ،رڄخ ٳِ ًٿٺ ڃَٜٱ حٿظنڄْش
حألٳَّٸِ ؛ حٿڄٴٌْٟش حألًًٍرْش؛ ًحٿزنٺ حٿيًٿِ ً ،ٻڀيخ ؿيٌى ڃنٔٸش
ًٳٸًخ ٿڀوً ٢٤حٿزَحڃؾ حٿَثْْٔش ٿألؿيِس حٿَٷخرْش ٳِ َْٓحٿٌْڅ.
طٸْْڂ ح١خٍ ٫ڄپ ٷْخّ حىحء حٿـيخُ حٿَٷخرِ  .ه ٪٠حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ
َْٓحٿٌْڅ حٿَ طٸْْڄْن ٟڄن ح١خٍ ٫ڄپ ٷْخّ حىحء حٿـيخُ حٿَٷخرِ
ٿ٬خڃِ ً . 2016ً2012ط٨يَ حٿنظخثؾ طٸيځ حألىحء رخإلٟخٳش اٿَ
ڃـخالص حٿظِ طو ٚحٿظ. ٌٍ٤

اٌدهبس اٌزلبثٍ فٍ طُزاٌُىْ َذػُ اٌّظبءٌخ و رؼشَش اٌؼاللبد

ٛنيًٵ طنڄْش ٷيٍحص حٿـيخُ حٿَٷخرِ
حٿـيخُ حٿَٷخرِ ط ِِّ٬حٿٸيٍحص حٽڃينْش

حٛزق حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ َْٓحٿٌْڅ ڃن٨ڄش ڃٔظٸڀش ٳخ٫ڀش ٳِ ٫خځ
ً ً 2004حؿو حٿظليّخص حٿيًٿْش ڃزټَح .حڅ ٯْخد حٿو٤ش حالٓظَحطْـْش
ً حىٿش حٿظيٷْٶ ًطْٰ٤ش حٿظيٷْٶ حٿڄنوٴ٠ش  ً،حٿڄٌحٍى حٿڄخٿْش ً حٿزَّ٘ش
حٿڄليًىس ً،ٻٌٿٺ ٷڀش حً حن٬يحځ طٔيْالص طٸنْش حٿڄ٬ڀٌڃخص ً حٿزنَ
حٿظلظْش ٻخنض ٳٸ ٢ر ٞ٬ڃن حٿٌ٬حثٶ حٿظِ ًحؿيظيڂ .

حٿڄ٘خٍٻش حٿيًٿْش .ٻڄخ حٓظٴخى حٿـيخُ حٿَٷخرِ ڃن حٿڄ٘خٍٻش حٿن٘٤ش ٳِ
حٿٔخكش حٿيًٿْش  ،ڃٔظٴْيحً ڃن حٿڄنخٳ ٪حٿ٬خڃش حٿ٬خٿڄْش ٿإلنظٌٓخُ ًرَحڃؾ
طنڄْش حٿٸيٍحص حإلٷڀْڄْش ٫زَ ڃن٤ٸش حٿـيخُ حٿَٷخرِ حألٳَّٸِ حٿنخ١ٶ
رخٿڀٰش حالنټڀِّْش ً ڃزخىٍس طنڄْش حالنظٌٓخُ.

هخٍؿْخ ،حٿڄئٓٔخص حٿ٬خڃش حٿن ح٬ٟش ٿڀظيٷْٶ ٻخنض طوڀٌ ڃن حٿظٌػْٶ ً
حالن٨ڄش حالٓخْٓش ،ڃڄخ ّْ٬ٶ حٻؼَ ٷيٍس حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٫ڀَ طنٴٌْ
٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ .ال ّٸٌځ حٿزَٿڄخڅ رڄَحؿ٬ش طٸخٍَّ حٿظيٷْٶ .ٳِ حٿٌحٷ٪
.حڅ
 ،ٿڂ طنَ٘ طٸخٍَّ حٿظيٷْٶ ًال طئهٌ طٌْٛخص حٿظيٷْٶ رخٿلٔزخڅ
حٿيًٍ حٿٌُ ّڀ٬زو حٿـيخُ حٿَٵحرِ ٳِ ن٨خځ حإلىحٍس حٿڄخٿْش حٿ٬خڃش ٻخڅ
ْ٬ٟٴخ ،الْٓڄخ رخٿن َ٨حٿَ حٿنٸ ٚٳِ حألىًحص حٿڄ٬يس ٿظٌٳَْ حٿَٷخرش
ًحص حٿٜڀش رټٴخءس حٓظويحځ حالڃٌحٽ حٿ٬خڃش
٫ني حٿظٴْ٬پ ٫ڀَ نلٌ ٻخڃپ ،ٳخڅ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ َْٓحٿٌْڅ َٗ٩
ٳٌٍح ٳِ ط٤زْٶ رَحڃؾ طنڄْش حٿٸيٍحص حٿ٘خڃڀش حٿظِ طيحٍ ڃن ٷزپ ًُحٍس
حٿظنڄْش حٿيًٿْش ٿڀڄڄڀټش حٿڄظليس  .حٿييٱ ڃن ًٿٺ ىٌ  :ط ِِّ٬حٿٸيٍحص
حٿڄينْش ً حٿڄئٓٔخطْش ٿڀـيخُ حٿَٷخرِ ً طنٴٌْ طٴٌّ٠يخ ٳِ حٿڄ٤خٿزش
رؤن٨ڄش ً١نْش  .ريأص ٌٍٛس حٿـيخُ حٿَٷخرِ طظ٫ ٌٍ٤ڀَ نلٌ ٻزَْ ٳِ
٫خځ  2016ؿِثْخ ٻنظْـش ٿڀن٘خ١خص حٿڄظڄخْٗش ڃ ٪ڃزخىة حٽط٬خًڅ.

اطالحبد اإلدارح اٌّبٌُخ اٌؼبِخ ً .ٷي ُِ٫ص اٛالكخص اىحٍس حٿ٘ئًڅ
حٿڄخٿْش حٿ٬خڃش حٿظٸخٍَّ حٿظِ طنَ٘ رخنظ٨خځ ًٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ڃن ٷزپ
حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ  .طظ٠ڄن "حٓظَحطْـْش حالىحٍس حٿڄخٿْش حٿ٬خڃش ٿَْٔحٿٌْڅ
ٓنش  "2017-2014ڃالك٨خص حٿـيخُ.
طزْن ڃٸخٍنش حىحء حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٱُ َْٓحٿٌْڅ ڃن ٫خځ  2002حٿَ ٫خځ
 2016حٿظٌٍ٤حص حٿټزَْس
ٷخځ حٿـيخُ رظنٴٌْ حٓظَحطْـْخص ًْٓخٓخص ٓڀْڄش ط٬خٿؾ ٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ
حألٓخْٓش ًحٿيْخٻپ حٿظنْ٨ڄْش ٿظ٘ڄپ حٿظو ٢ْ٤حالٓظَحطْـِ ًحٿظيٍّذ
حٿڄينِ ًاىحٍس أٛلخد حٿڄٜڀلش  ،ڃڄخ أىٍ اٿَ طلٸْٶ نظخثؾ ڃيڄش
٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن حٽ ڃٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿڄخٿْش حٿڄليًىس  .طَْ٘ طٸْْڄخص
حالنٴخٵ حٿ٬خځ ً حٿڄٔخءٿش حٿڄخٿْش حٿڄظټٍَس اٿَ أڅ ن٤خٵ حٿظيٷْٶ
حٿوخٍؿِ ً١زْ٬ظو ًڃظخر٬ظو ٷي طلَّٔن رخٓظڄَحٍ ڃنٌ ٫خځ  ، 2007رڄخ
ٳِ ًٿٺ حٿظٌٓ ٪رنٔزش  ٪21ٳِ طْٰ٤ش حٿظيٷْٶ  ،ط ِِّ٬ؿٌىس أ٫ڄخٽ
حٿظيٷْٶ حٿڄخٿِ ًحالڃظؼخٽ ؛ ًان٘خء طيٷْٶ ٿألىحء ٻڄـخٽ طيٷْٶ.
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.ى٫ڂ ٛنيًٵ طنڄْش ٷيٍحص

أىٍ ط ِِّ٬حٿ٬الٷخص ڃ ٪ٿـنش حٿلٔخرخص حٿ٬خڃش اٿَ طلْٔن حٿظيٷْٶ
حٿزَٿڄخنِ ٳِ طٸخٍَّ حٿظيٷْٶ ً ًٌٛٽ حٿـڄيٌٍ اٿَ طٸخٍَّ حٿـيخُ
حٿَٷخرِ ًرغ ؿڀٔخص حٓظڄخ ٩ٿـنش حٿلٔخرخص حٿ٬خڃش ر٘ټپ ٫ڀنِ.
ًّٔظويځ َٗٻخء حٿظنڄْش حٿڄ٬نٌْڅ ري٫ڂ حٿڄِْحنْش نظخثؾ حٿـيخُ حٿَٷخرش
ٳِ َْٓحٿٌْڅ ٫ڀَ ن٤خٵ ًحٓ ٪ٿَٛي حٿڄوخ َ١حالثظڄخنْش ًحٿيهٌٽ ٳِ
كٌحٍ ڃ ٪حٿلټٌڃش حٿٌ١نْش.
اڅ حالٓظويحځ حٿٴ٬خٽ ٿڀڄٌحٍى حٿٸڀْڀش ً ،طليّي ٳَ ٙحٿظلْٔن  ً ،ى٫ڂ
حٿڄٔخءٿش حٿلټٌڃْش ًط ِِّ٬حٿ٘ٴخٳْش ٿْٔض ٌٍٓ أڃؼڀش ٷڀْڀش ٫ڀَ ٻْٴْش
ڃٔخىڄش حالؿيِس حٿَٷخرْش .
ًّ٘ڄپ طؤػَْ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ َْٓحٿٌْڅ حٿظيٷْٶ حٿٴٌٍُ ٿڀڄټظذ
ر٘ؤڅ اىحٍس ڃٌحٍى حإلّزٌال ٿ٬خځ ٓ .2015ڄق حٿظٸََّ حٿڄظ٬ڀٶ رٌٔء
حإلىحٍس ًحٿٴٔخى ٳِ حٓظويحځ أڃٌحٽ ڃٔخ٫يحص ٳًَّْ اّزٌال ربؿَحء
ڃنخٷ٘خص ٷٌّش رْن أٛلخد حٿڄٜڀلش ًأىٍ اٿَ ُّخىس حٿ ٢ٰ٠ڃن أؿپ
حٿڄٔخءٿش.
"طزنْنخ حٿي٫ڂ حٿڄٔظڄَ حٿٌُ ّٸيڃو َٗٻخء حٿظنڄْش حٿظخرْ٬ن ٿنخ ًرَحڃؾ
ط ٌَّ٤حٿظنخٓٶ ڃ ٪ه٤٤نخ حالٓظَحطْـْش  .نؤڃپ أڅ طٔظڄَ حٿڄٔخ٫يس
حإلنڄخثْش حٿڄټؼٴش كظَ نظڄټن ڃن اكيحع طؤػَْ ٫ڀَ ٷيٍحطنخ حٿڄٔظيحڃش .
" -حٿْٔيس .الٍح طخّڀٌٍ رَّْ ،حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ ٳِ َْٓحٿٌْڅ .
اخهشح اٌزلبثخ فٍ وُزَجبرٍ ورىفبٌى رغٍك فدىح اٌّظبءٌخ ِٓ خالي
اٌزؼبوْ اإللٍٍُّ
طڄظڀٺ حٿ٬يّي ڃن ىًٽ حٿـٍِ حٿَْٰٜس ٳِ حٿڄلْ ٢حٿيخىة  ،رڄخ
ٳِ ًٿٺ حالؿيِس حٿَٷخرْش ٳِ ٻَّْزخطِ ًطٌٳخٿٌ ٷيٍحص ڃليًىس
٫ڀَ حٿظيٷْٶ .ح٫ظزخٍح ڃن ٫خځ  ، 2009ٿڂ ّټن ٻال حٿـيخُُڅ ٷي
أطڄٌح حٿظيٷْٶ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ  .ٻخڅ ٿيّيڂ طَحٻڄخص طيٷْٶ
ٻزَْس ًنخٟڀٌح ٿڄٌحٻزش حٿظَْْٰحص ٳِ ڃ٬خَّْ حإلرال٭ حٿڄخٿِ
حٿيًٿِ.
ًّ .ظ٤ڀذ حٿظيٷْٶ ٯَْ
ٻخڅ نٸ ٚحٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طليّخ ٍثْْٔخ
حٿڄليًى رٌٷض ٿڀلٔخرخص حٿلټٌڃْش طٸڀْپ حٿڄٔخءٿش ٫ن حٓظويحځ حألڃٌحٽ
حٿ٬خڃش ٳِ ٻَّْزخطِ ًطٌٳخٿٌ  ،ألڅ حٿزَٿڄخنخص ًحٿڄٌح١نْن ٿڂ ّلٜڀٌح
٫ڀَ طؤٻْيحص رؤڅ حألڃٌحٽ ٷي أنٴٸض ٻڄخ ّـذ.

 2009اٿَ ٫خځ
ّ٬ڄپ رَنخڃؾ ى٫ڂ حٿظيٷْٶ ىًڅ حالٷڀْڄِ ڃن ٫خځ
ًّ ، 2016ي٫ڂ رنخء ٷيٍحص حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ ٻَّْزخطِ ًطٌٳخٿٌ ڃن
هالٽ ڃٔخ٫يطيڄخ ٳِ حنيخء حٿظيٷْٶ حٿڄخٿِ ً ،طيٍّذ ڃٌ٥ٴِ حٿـيخُ ،
ًطلْٔن طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخصً .ٷي طڂ طلٸْٶ ىٌح حٿـيي ڃن ٷزپ ٳَّٶ ڃن
حٿڄٌٳيّن ڃن ٻپ ىًٿش ڃ٘خٍٻش ًى٫ڄيڂ ڃن ٷزپ حٓظ٘خٍّْن ٓخ٫يًح ٳِ
طيٷْٶ حٿلٔخرخص حٿ٬خڃش رخٓظويحځ ڃ٬خَّْ حٿظيٷْٶ حٿڄليػش.
ٷخځ رنٺ حٿظنڄْش حٌُْٓٓ  ،ڃن هالٽ حٿٜنيًٵ حٿْخرخنِ ٿڀلي ڃن حٿٴٸَ ،
رظڄٌّپ رَنخڃؾ ى٫ڂ حٿظيٷْٶ ىًڅ حالٷڀْڄِ  .رخإلٟخٳش اٿَ ًٿٺ  ،ٻخنض
ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿوخٍؿْش ًحٿظـخٍس حألٓظَحٿْش ًًُحٍس حٿ٘ئًڅ
حٿوخٍؿْش ًحٽطـخٍس حٿنٌُّْڀنيّش حٿڄڄٌٽ حألًٽ ألڃخنش حٿزخٓخُ  ،حٿظِ
ٓخ٫يص ٳِ طنٴٌْ حٿزَنخڃؾ.
ُحىص ٻٴخءس ًحٿؼٸش ًحٿوزَس حٿڄٌ٥ٴْن ر٘ټپ ڃڀلٌ ٥ڃن هالٽ رَنخڃؾ
ى٫ڂ حٿظيٷْٶ ىًڅ حالٷڀْڄِ.
حٛزق حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ ٻَّْزخطِ حٓڅ ٫ڀَ ح١ال ٩ىحثڂ رـڄْ٪
٫ڄڀْخص حٿظيٷْٶ حٿلټٌڃْش ً ،ٷخځ ح ٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ طٌٳخٿٌ رظيٷْٶ
ؿڄْ ٪حٿزْخنخص حٿڄخٿْش حٿڄٸيڃش  ،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿزْخڅ حٿڄخٿِ حٿلټٌڃِ
حٿټخڃپ ٿ٬خځ .2015
ًٷي ٓخىڂ حنيخء طيٷْٶ حٿلٔخرخص حٿلټٌڃْش رټخڃڀيخ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ
ر٘ټپ حّـخرِ ٳِ طٌٳَْ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄخٿْش حٿلخٿْش ًحٿڄٌػٌٷش ٿڀلټٌڃخص
حٿڄ٬نْش ٳِ ا ٫يحى حٿڄِْحنْخص ًٳِ ْٛخٯش حٿْٔخٓخص ًحص حٿٜڀش ،
ًحٿظِ ٓظٴْي حٿڄٌح١نْن.
ٻخنض حٿنظخثؾ ٳِ حٿزخٓخُ ڃڄټنش ڃ ٪ى٫ڂ حٿڄخنلْن حٿٌُ ّظڄخَٗ ڃ٪
حٿو٤ش حإلٓظَحطْـْش ٿڄزخىٍس حٿظيٷْٶ حالٷڀْڄْش ٳِ حٿڄلْ ٢حٿيخىة
ًحٿزخٓخُ  ،ڃڄخ أىٍ اٿَ كٔن طنْٔٶ حٿي٫ڂ حٿوخ ٙرـڄْ ٪حألؿيِس
حٿَٵحرْش ٳِ حٿڄن٤ٸش.
ًٷي ڃټن حٿنيؾ حإلٷڀْڄِ حٿٌُ طظز٬و حٿزخٓخُ ٳِ طنڄْش حٿٸيٍحص ڃن
حٓظويحځ حٿڄٌحٍى حٿنخىٍس رَّ٤ٸش ٳ٬خٿش  ،كْغ طڂ طلٸْٶ حٿظآٍُ ً٫ڄڀض
.
حألؿيِس حٿَٷخرْش حٿنَْ٨س ڃ٬خ ٿظلْٔن حألىحء ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿزڀي
ٍى ٫ڀَ
ًّ٘ڄپ حٿنيؾ طيٍّذ حٿڄٌ٥ٴْن ًطنڄْظيڂ ً ،طٸخٓڂ حٿڄٌح
حٿڄٔظٌٍ حإلٷڀْڄِ ً ،ڃٌحءڃش حٿْٔخٓخص ٿظ ِِّ٬حٿٸيٍحص حٿٌ١نْش.

ً٫ڀَ أٓخّ نٴْ حٿنيؾ حإلٷڀْڄِ ٛ ،ڄڄض أڃخنظخ ڃخنلِ حالنظٌٓخُ ً
ٷخڃض ؿڄْ٬ش حٿڄلْ ٢حٿيخىة ٿالؿيِس حٿَٷخرْش ً ،ىِ ڃن٨ڄش اٷڀْڄْش
حٿزخٓخُ رَنخڃـخ ً ٿٸْخّ حألىحء َّطز ٢ڃزخَٗس رخألًٿٌّخص حإلٷڀْڄْش
طخر٬ش ٿإلنظٌٓخُ  ،رظٜڄْڂ رَنخڃؾ ى٫ڂ حٿظيٷْٶ ىًڅ حإلٷڀْڄِ ٫ڀَ
ٿڀزخٓخُ  .رظڄٌّپ ڃن ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿوخٍؿْش ًحٿظـخٍس حألٓظَحٿْش ،
ًؿو حٿظليّي ٿڄٔخ٫يس ر ٞ٬ڃن حألؿيِ س حٿَٷخرْش حألً َٰٛحألٻؼَ
طٔيپ حٿڄزخىٍس حٿڄٌ٫ٌٟش كيّؼخ طٸْْڂ ا١خٍ ٷْخّ أىحء حألؿيِس
٬ٟٴخ ً حٿظِ طٌحؿو طليّخص ڃڄخػڀش ڃ ٪ٷيٍحص حٿڄٌ٥ٴْن ًڃنخىؾ ً
حٿَٷخرْش ٿڀ٬يّي ڃن حألؿيِس حأل َٰٛكـڄخً ٳِ ؿڄْ ٪أنلخء ڃن٤ٸش
أن٨ڄش حٿظيٷْٶ ً .حٍطز ٢حٿزَنخڃؾ رو٤ش حٿزخٓخُ حإلٓظَحطْـْش
حٿڄلْ ٢حٿيخىة ً .رخٓظويحځ ڃِّؾ ڃن حٿظٸْْڄخص حٿٌحطْش ًڃَحؿ٬خص
.
حٿيخىة
ًرَنخڃؾ ٫ڄڀو  ً،ڃزخىٍس حٿظيٷْٶ حإلٷڀْڄِ ٿڄن٤ٸش حٿڄلْ٢
حٿنَ٨حء ّ ،ظڄؼپ حٿييٱ ٳِ حٿظ٬خڃپ رٴ٬خٿْش ڃ ٪حٿظليّخص حٿڄَطز٤ش
رخٿڄٌ٥ٴْن ًحٽٷٌْى ٫ڀَ حٿڄيخٍحص.
ترجمة دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي فً العراق
تتتتتتتتت
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ًالك٨ض حٿْٔيس ڃخطَّظخ ٍّڄخڅ  ،حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ ٳِ ٻَّْزخطِ  " ،طڄټن
حٿڄٌ٥ٴٌڅ ڃن نٸپ حٿڄيخٍحص اٿَ ڃٌ٥ٴْن آهَّن هالٽ ٳظَس رَنخڃؾ
ى٫ڂ حٿظيٷْٶ ىًڅ حالٷڀْڄِ ".

حٿڄَ٬ٳش حٿظِ طٸيځ اٍٗخىحص ٿڀڄيٷٸْن ٌ١حٽ ٫ڄڀْش حٿظيٷْٶ رؤٻڄڀيخ .
ٓظٔظويځ ڃيهالص حٿڄيٷٸْن ر٘ؤڅ ط٤زْٶ ًحٓظويحځ ن٨خځ حىحٍس حٿظيٷْٶ
ٿظ٬يّپ حٿن٨خځ ً طٌَّ٤ه رخٓظڄَحٍ.

رٕظُك اٌذػُ و اٌزىافك ادي اًٌ رىٓوٌىخُب ِظزذاِخ ٌٍدهبس اٌزلبثٍ
اٌّمذؤٍ

"حٿي٫ڂ ٯَْ حٿٌحطِ ًحإلٍٗخى حٿڄينِ ڃن ُڃالء ٳِ ڃټظذ حٿڄيٷٶ حٿ٬خ ځ
ٳِ حٿنًَّؾ ،حٿٌّن ٻخنٌح ڃ٬نخ هالٽ ىٌه حٿ٬ڄڀْش  ،اٿَ ؿخنذ ى٫ڂ
ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿوخٍؿْش حٿنًَّـْش  ،ؿ٬پ ىٌح حٿڄًَ٘ ٩كٸْٸش ".
حٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿڄٸيًنِ .

ط٬ظزَ طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃيڄش ٳِ طٌٳَْ أ٫ڄخٽ طيٷْٶ حٿـٌىس ً ،ٷي
ؿ٬پ حٿـيخُحٿَٷخرِ حٿڄٸيًنِ ان٘خء ًطنٴٌْ ن٨خځ اىحٍس حٿظيٷْٶ أًٿٌّش
ٷ . ٌٍٜحٯظنڂ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ ڃٸيًنْخ حٿٴَٛش ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ
حٿڄٔخ٫يس ٳِ ؿ٬پ ىٌح حٿڄًَ٘ ٩كٸْٸش ًحٷ٬ش ڃن هالٽ حٿنيحء حٿ٬خٿڄِ
ٿظٸيّڂ ڃٸظَفحص ٫خځ .2011

رو ٌٜٙط٬خًڅ ڃخنلِ حالنظٌٓخُ
ٿڄ٬ڀٌڃخص حٻؼَ كٌٽ ط٬خًڅ ڃخنلِ حالنظٌٓخُ ،حٿَؿخء ُّخٍس
ڃٌٷ٬نخ حالٿټظًَنِ  http://intosaidonor.orgطظٌٳَ ٓزپ
حالطٜخٽ رنخ ٫ڀَ ٛٴلش "حطٜپ رنخ "

أَ٫رض ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿوخٍؿْش حٿنًَّـْش ٫ن ٍٯزظيخ ٳِ ى٫ڂ
حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٿ٠ڄخڅ ٷيٍحص طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿڄٔظيحڃش
ًط ِِّ٬حٿلٌٻڄش حٿَْٗيس  .ٷيځ ڃټظذ حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ ٿڀنًَّؾ ڃٔخ٫يس
ً ، 2012ٷ ٪حٿـيخُ حٿَٷخرِ
ٳنْش ٿظنٴٌْ حٿڄًًَ٘ ، ٩ٳِ حّڀٌٽ
حٿڄٸيًنِ ً ڃټظذ حٿڄيٷٶ حٿ٬خځ ٿڀنًَّؾ ٫ڀَ ڃٌٻَس طٴخىڂ ٻخنض رڄؼخرش
ريحّش ط٬خًڅ ٿڄيس هڄْ ٓنٌحص.

اٌّبٔحُٓ
حالؿيِس حٿ٬ڀْخ ٿڀَٷخرش
ڃَٜٱ حٿظنڄْش حالٳَّٸِ
رنٺ حٿظنڄْش حالٌُْٓ
حٓظَحٿْخ
حٿنڄٔخ
رڀـْټخ
ٻنيح
حٿڄٴٌْٟش حالًٍرْش
ٳَنٔخ
حٿظلخٿٲ حٿ٬خٿڄِ ٿڀٸخكخص ً حٿظلْٜن
رنٺ حٿظنڄْش حألڃَّټِ
حٿٜنيًٵ حٿيًٿِ ٿڀظنڄْش حٿٍِحْ٫ش
ٛنيًٵ حٿنٸي حٿيًٿِ
حَّٿنيح
رنٺ حٿظنڄْش حإلٓالڃِ
ىٌٿنيح
حٿنًَّؾ
ڃن٨ڄش حٿظنڄْش ًحٿظ٬خًڅ حالٷظٜخىُ
حٿٌّٔي
ٌَّٓٔح
حٿٜنيًٵ حٿيًٿِ
حٿڄڄڀټش حٿڄظليس
حٿٌالّخص حٿڄظليس حألڃَّټْش
حٿزنٺ حٿيًٿِ

ٻخڅ حٿييٱ حٿ٬خځ ٿڀڄًَ٘ ٩ىٌ طلْٔن ؿٌىس ٫ڄڀْخص طيٷْٶ حٿـيخُ
حٿَٷخرِ حٿڄٸيًنِ ًْٓ ،ٸٌځ رو ن٨خځ اىحٍس حٿظيٷْٶ ڃن هالٽ طٌكْي
حٿڄ٬خَّْ ًطٌكْي حٿٌػخثٶ ًٟڄخڅ أڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿَّٔش  .ٻڄخ ِّْٓي
ن٨خځ حىحٍس حٿظيٷْٶ ڃن حٿټٴخءس ٫ن َّ١ٶ طٸڀْپ حٿٌٷض حٿڄَطز ٢رظٌػْٶ
ًڃَحؿ٬ش أًٍحٵ حٿظيٷْٶ  ،ڃڄخ ّئىُ اٿَ ُّخىس ٳِ حإلنظخؿْش  .طِِّ٬
انظخؿْش ً ؿٌىس طيٷْٶ حٿـيخُ حٿَٷخرِ حٿڄٸيًنِ ّ٬نِ طلْٔن حإلىحٍس
حٿڄينْش ًحٿٴ٬خٿش ألڃٌحٽ ىحٳ ِ٬حٿَ٠حثذ  ،رخإلٟخٳش اٿَ حالن٠زخ١
ًحٿڄٔخءٿش حٿڄخٿْش ٿڀٸ٤خ ٩حٿ٬خځ
ٗټپ حٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ ڃٸيًنْخ ٳَّٸخ أٓخْٓخ ڃن حٿڄظوْٜٜن ٳِ
 .طڂ
طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿڄٌ٥ٴْن حٿٌّن ّڄؼڀٌڅ ڃوظڀٲ حألٷٔخځ
اىٍحؽ حٿڄيٷٸْن ٻوزَحء ڃٌ ٩ٌٟٳِ ٫ڄڀْخص طيٷْٶ حٿوً ٢٤ان٘خء
طيٳٸخص طيٷْٶ.
حٿظِحځ ػخرض ًى٫ڂ ٷٌُ ڃن حإلىحٍس  ،أىٍ اٿَ حٓظټڄخٽ ڃيخځ حٿڄًَ٘٩
رنـخف ًٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ً ،حٿظِ ٗڄڀض ڃًَ٘ ٩ىٍحٓش ؿيًٍ ،
ًٍٳ ٪ڃٔظٌٍ حٿزنَ حٿظلظْش ٿظټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ً ،طً ٌَّ٤طنٴٌْ
ْٓخٓش أڃن طټنٌٿٌؿْخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ً ،ان٘خء اؿَحءحص طٸنْش ً طْٰ٘پ ً
ْٛخنش ٌّڃْش ً ،ط٤زْٶ حٿظيٷْٶ حٿظـَّزِ رخٓظويحځ ن٨خځ اىحٍس حٿظيٷْٶ
ً ،طٜڄْڂ رَنخڃؾ طيٍّزِ الٓظويحځ ًْٛخنش ن٨خځ اىحٍس حٿظيٷْٶ .
طڂ طٴْ٬پ ن٨خځ اىحٍس حٿظيٷْٶ ٻـِء ڃن رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ حٿٔنٌُ حٿوخٙ
رخٿـيخُ حٿَٷخرِ ٳِ ڃٸيًنْخ ٿ٬خځ  .2017ن٨خځ اىحٍس حٿظيٷْٶ ىٌ أٻؼَ
رټؼَْ ڃن ن٨خځ َْٓ أ٫ڄخٽ حٿظيٷْٶ ً اى حٍس حٿٌػْٸش  -انيخ أىحس طزخىٽ
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ؿيخُ حٿَٷخرش حٿ٬خٿِ ٳِ ؿنٌد حٳَّٸْخ ٫ڀَ ر٬٠ش حٓجڀش
حٍٗخىّش ىِ :

اخهشح اٌزلبثخ اٌؼٍُب اٌؼبٍِخ فٍ
ثُئبد طؼجخ رزجبدي اٌزإي
واألفىبر



رٸڀڂ حًٓټخٍ ٻخٍنزخٹٍ ،ثْْ ٳَّٶ حٿ٬ڄپ -ٳَّٶ ٫ڄپ ٿـنش
رنخء حٿٸيٍحص حٿظخر٬ش ٿالنظٌٓخُ ٿي٫ڂ أؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿظِ
ط٬ڄپ ٳِ ًَ٥ٱ ى٘ش.
ن٨ڂ ڃئهَح ٳَّٶ ٫ڄپ ٿـنش رنخء حٿٸيٍحص حٿظخر ٪ٿڄن٨ڄش
حالنظٌٓخُ حٿڄټَّ ٿي٫ڂ حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿظِ ط٬ڄپ ٳِ
رْجخص ٬ٛزش ٫ڀَ ًؿو حٿو ٌٜٙحؿظڄخ٫خ ً ٳِ ؿٌىخنٔزَْ٭-
ؿنٌد حٳَّٸْخ  .حٿظٸَ ٓز٬ش ڃن حٿڄيٷٸْن حٿ٬خڃْن حٿٌّن ّٸٌىًڅ
كخٿْخ حالؿيِس حٿَٷخرِ س ًحص حٿوزَس ٳِ حٿ٬ڄپ ٳِ ڃؼپ ىٌه
حٿزْجخص ڃ ٪أ٠٫خء ٳَٵ حٿ٬ڄپ ًحٿڄ٘خٍٻْن ڃن حٿڄن٨ڄش
حالٳَّٸْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿنخ١ٸش رخالنټڀِّْش.
ط٠ڄن حالؿظڄخ ٩طيٍّزخص ٫ڄڀْش طٴخ٫ڀْش ًڃنخٷ٘خص ٳِ رْجش
ڃٴظٌكش طظْق ٿڀڄ٘خٍٻْن ڃنخٷ٘ش ڃوظڀٲ حٿظليّخص ًحال١ال٩
٫ڀَ أڃؼڀش ًحٷْ٬ش ًطليّي حٿڄـخالص حٿظِ طظ٤ڀذ رلؼيخ
"رنخء حٿيًٿش ٳِ
ڃٔظٸزالً.حٓظنيص ڃٌح ٪ْٟحالؿظڄخ ٩حٿَ
حٿًَ٨ٱ حٿي٘ش "ً ،ىِ ًٍٷش ٿٴَّٶ حٿ٬ڄپ ح٫يىخ حٿْٔي ىّٴْي
ٻٌٿيًٍُػِ ًحٿْٔيس ْٓڀٴْخ ٓظْٴخنٌنِ طظنخًٽ ىًٍ حؿيِس
حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ًحٿَ٘ٻخء حٿيًٿْْن ٍ.ٻِ حٿڄنظيٍ حٿٌُ حٓظ٠خ ٳو




ڃخ ىِ حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿييخ حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ
ٳِ حٿزْجخص حٿي٘ش؟
ٻْٲ ّڄټن حٿظٰڀذ ٫ڀَ ىٌه حٿظليّخص؟
رخُ حٿَ٤ٵ ّڄټن الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ى٫ڂ
ر٠٬يخ حٿز ٞ٬النـخُ ڃيخڃيخ ًٿظٜزق ڃئٓٔخص
ٷٌّش ًطٔيڂ ٳِ رنخء حٿيًٿش؟

اٌّفبهُُ واٌزؼزَفبد
حڅ ڃ٤ٜڀق حٿي٘خٗش ىٌ ڃٴيٌځ ڃؼَْ ٿڀـيٽ  .ٳٴِ حالؿظڄخ٩
حً ٿڂ ّ٘٫ َ٬يى ڃن حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ رخٿَحكش ٳِ طؤّْي ىٌه
حٿڄٴَىس .ٻخڅ ڃن٤ڀٶ ٳَّٶ حٿ٬ڄپ ىٌ ٳټَس حڅ حٿٌ ٪ٟحٿٌُ
ّ٬ڄپ ٳْو حٿـيخُ حٿَٷخرِ ال ّ٬ي رؤُ كخ ٽ ڃن حالكٌحٽ ًٛٴخً
ٿڀـيخُ نٴٔو.
ّڀظِځ ٳَّٶ حٿ٬ڄپ رخٿڄٴَىحص حٿڄٔظويڃش ٳِ ڃـظڄ ٪حٿظنڄْش حٿيًٿِ
كْغ حڅ حٿڄئٓٔخص ڃؼپ ڃن٨ڄش حٿظنڄْش ًحٿظ٬خًڅ حالٷظٜخىُ ًحالڃڂ
"حٿي٘ش " ٿٌٛٲ
حٿڄظليس ًحٿزنٺ حٿيًٿِ ؿڄْ٬يخ طٔظويځ ڃٴَىس
ٳِ حٿزڀيحڅ
حٿًَ٨ٱ حٿظِ ط٘ټپ كخٿش حالًٟخ ٩حٿ٬ٜزش ال ْٓڄخ
حٿنخڃْشً .ٻڄخ ؿَص حٿ٬خىس  ،ٳٸي َّ ٫ٱ ڃـظڄ ٪حٿڄخنلْن حٿي٘خٗش ڃن
كْغ ٫يځ حالٓظٸَحٍ (حٿظٌّٔخص حٿْٔخْٓش حً حٿلي ڃن حٿ٬نٲ ) ،ٿټن
ڃن حٿڄٴْي ط٤زْٶ حٿظَّ٬ٲ حالٗڄپ حٿٌُ َ١كظو ڃن٨ڄش حٿظنڄْش
ًحٿظ٬خًڅ حالٷظٜخىُ ًحٿٌُ ّ٘ڄپ حٿي٘خٗش حالٷظٜخىّش ًحالؿظڄخْ٫ش
ًحٿزْجْش.
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رخٿنٔزش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ،ٷي ط٘ڄپ حالًٟخ ٩حٿي٘ش ٌ٫حڃپ
ڃوظڀٴش -ريءحً ڃن نٸ ٚحٿټخىٍ حٿڄيٍد ًحنظيخ ًء رخٿٌ٬ٜرخص ٳِ
ڃظخر٬ش ڃٔخٍ حٿظيٷْٶ ً .حكيٍ حٿڄٔخثپ حٿظِ هَؽ ريخ حالؿظڄخ ٩ىِ
حڅ حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿييخ حالؿيِس حٿَٷخرْش ٳِ حالًٟخ ٩حٿي٘ش
طڄخػپ طڀٺ حٿظِ طٌحؿييخ حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حالهٍَ رْي حڅ
حٿٌ ٪ٟحٿيٖ ٷي ّٴخٷڂ ٌ٬ٛرش حٿظٜيُ ٿڀٌ ٪ٟٯَْ حٿڄَٯٌد رو
ً(حّـخى حٿلپ ٿو )٫ً .الًس ٫ڀَ ًٿٺ  ،ٷي طٌحؿو ر ٞ٬حالؿيِس
حٿَٷخرْش ڃ٨خىَ ٫يس ٿڀي٘خٗش ٳِ آڅ ًحكي ڃڄخ ّئىُ اٿَ طل ِدي أٻزَ.
ًّڄټن حال١ال٫ ٩ڀَ حٿنٸخٕ حٿڄٔظٴْ ٞر٘ؤڅ حٿي٘خٗش ٳِ حٿزنٌى
حٿڄَؿْ٬ش حٿوخٛش رٴَّٶ حٿ٬ڄپ.
ِظبدر اٌذػُ اٌّحزٍّخ  ..اٌفزص
٫نيڃخ ّـظڄ ٪حٿڄيٷٸٌڅ حٿ٬خڃٌڅ حٿڄينٌْڅ ًحٿڄڀظِڃٌڅ ٿڄنخٷ٘ش
حالًٟخّ ،٩ليع ِٗء حٓظؼنخثِ  .ٳٔڄخ٫نخ ٿڀظٴخ٫پ حٿڄظټٍَ ًحٿٜخىٵ
رْن حٿٸخىس حٿظنٴٌّْْن ٳِ حٿڄنخٛذ حٿ٬ڀْخ ٻخڅ ِٗثخ ً حّـخرْخ ً .ٳٸي حٯظنڄٌح
ىٌه حٿٴَٛش ٿڀظ٬ڀڂ ڃن ر٠٬يڂ حٿزً ٞ٬ٿٴيڂ حٓزخد حؿَحءحص ڃْ٬نش
ًحٿنظخثؾ حٿظِ حٓٴَص ٫نيخ.
ًڃن رْن حٿڄٌح ٪ْٟحٿڄيڄش حٿظِ نٌٷ٘ض :

كْغ ّڄټنيخ رٜٴظيخ ڃن٨ڄش اٷڀْڄْش ،طٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس حٿڄنخٓزش ًًحص
حٿٜڀش.
إٌزبخبد اٌّهُٕخ  .رخٿنٔزش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ٯَْ حٿٸخىٍس ٫ڀَ
حّـخى حٿي٫ڂ ڃن ڃن٨ڄش حٷڀْڄْش ،أٗخٍ حٿڄ٘خٍٻٌڅ اٿَ اڅ حٿنظخؿخص
حٿڄينْش حٿوخٛش رخإلنظٌٓخُ حٿڄالثڄش رْجْخ ً ٷي طټٌڅ ڃٴْيس حّ٠خً.
اٌّؼزفخ ورجبدي اٌخجزاد  .طڄض حالٗخٍس حّ٠خً حٿَ حٿظ٬خًڅ حٿڄظِحّي
كّع طُّى حٿرّثخص
ڃ ٪حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿڄـخًٍس ًحالٷڀْڄْش،
حٿڃٗخريش ڃڅ حكطڃخٿْش ٫ٸي حألؿيُس حٿٍٷخرّش ٿڄٸخٍنخص ٿڀظـخٍد
رٗﮐٽ أٳٟٽ.
دػُ اٌّبٔحُٓ ّ .ڄټن الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿڄٔخىڄش ر٘ټپ رنخء ٳِ
رنخء حٿيًٿش ڃن هالٽ طٌٳَْ ڃ٬ڀٌڃخص أٻؼَ طٴْٜالً ٫ن حٿڄٌح٪ْٟ
حٿظِ ال ّڄټن ٳْيخ اٛيحٍ ٍأُ رٔزذ ٫يځ ٻٴخّش حٿٌػخثٶ .اڅ حٿٸْخځ
رٌٿٺ ّ ِ٤٬أىڄْش ٿڀـيخُ حٿَ ٷخرِ ڃن هالٽ ا٥يخٍ حٿٸْخىس حٿٸٌّش
ًحالٿظِحځ حٿڄينِ ًا٥يخٍ حٿـيٌى ٿِّخىس ؿٌىس حٿظيٷْٶ .ٯخٿزخً ڃخ ّټٌڅ
حٿظيٷْٶ حٿوخٍؿِ حٿٸٌُ ڃټٌنخً ىخڃخ ً ٿڀڄخنلْن حٿٌّن ّلخًٿٌڅ طٌؿْو
حألڃٌحٽ رخٓظويحځ ن٨خځ حٿزڀي.
اٌؼًّ اٌّظزمجٍٍ
طظزڀٌٍ حالٳټخٍ حٿـْيس ٳِ حٿزْجش حٿڄنخٓزش حً هَؽ حالؿظڄخ ٩رخٿٴ٬پ
ر٬يى ڃن حالٷظَحكخص حإلريحْ٫ش ًحٿڄؼَْس ٿالىظڄخځ ٿالٳخٵ حٿڄٔظٸزڀْش
 ٿالؿظڄخً ٩ٿٴَّٶ حٿ٬ڄپ حّ٠خ ً  .ٳٸي حٷظَف حٿڄ٘خٍٻٌڅ ڃـخالصط٬خًنْش اٟخٳْش ٿظ٘خٍٹ حٿوزَحص حٿڄظزخىٿش  ،رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿنيًحص ٫زَ
حإلنظَنض حٿظِ طَٻِ ٫ڀَ حٿڄٌ٫ٌٟخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿي٘خٗشّ .ڄټن
كْنجٌ حٓظټڄخٽ ىٌه حٿـڀٔخص رڄنخٷ٘خص ٫زَ حإلنظَنض.

 طْْ٬ن حٿټخىٍ حٿڄينِ ًحٿظڄٔٺ رو.
 حٿنيٌ ٝرڄيخٍحص حٿټخىٍ ٿْټٌڅ رڄٔظٌٍ حٿڄيخځ.
 طلْٔن ؿٌىس حٿظيٷْٶ.
 طنٴٌْ حٿڄ ٪حَّْ حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ٳِ رْجش ال طټٌڅ
رخٿًٍَ٠س ڃئحطْش .
ٗڄڀض حٽڃيحًالص حٿڄٔظنيس حٿَ حٿْٔنخٌٍّ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿلخؿش
حٿڄلظڄڀش ٿيٿْپ حٍٗخىُ حٟخٳِ ڃن حالنظٌٓخُ الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ
ٳِ رْجخص ٬ٛزش حٿَ كي ڃْ٬ن  .ڃخًح ٿٌ حڅ كيػخ ً حٓظؼنخثْخ ً (ٻخٍػش
١زْْ٬ش حً حَ٤ٟحد ْٓخِٓ ) طٔزذ ٳِ حهظٴخء ڃٔخٍ حٿظيٷْٶ؟ ىپ
ّٔخ٫ي حٿيٿْپ حالٍٗخىُ ٿالنظٌٓخُ حؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ٳِ طلَُ
حٿټْٴْش ٿڀڄ ِ٠ٷيڃخ ً ؟ ً٫ڄٌڃخً ،ٻخنض حالؿخرش"ن٬ڂ".
اٌّؼبَُز اٌذوٌُخ الخهشح اٌزلبثخ اٌؼٍُب  .حٷظَف ٫يى ڃن حٿڄ٘خٍٻْن
ط٤زْٶ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش الؽ ىِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ڃڄخ َّْ٘ حٿَ حالڃظنخ٩
٫ن اريحء حٿَأُ حڅ ٿڂ ّټن ڃن حٿڄڄټن حٛيحٍه ٍ .أٍ ڃ٨٬ڂ
حٿڄ٘خٍٻْن ر٬يځ ًؿٌى كخؿش ٿيٿْپ حٍٗخىُ حهَ ڃن حالنظٌٓخُ الڅ
حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش الؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ حٿڄ٬ظڄيس طن٫ ٚڀَ ڃؼپ ىٌه
حالًٟخ.٩

اڅ حٿڄزخىٍس حٿظِ طټظٔذ حالٓخّ ً ،حٿظِ ّڄټن رپ ًّـذ أڅ ّٔخىڂ
ٳْيخ حٿټؼًَْڅ ىِ طـڄْ" ٪ٷ ٜٚحٿنـخف" حٿظِ طٔڀ ٢حٿٌ٠ء ٫ڀَ
حٿڄڄخٍٓخص حٿـْيس ٳِ حٿظٰڀذ ٫ڀَ حٿظليّخص٬ًّ .ټٲ ٻپ ڃن ؿيخُ
حٿَٷخرش حٿ٬خٿِ ٳِ ٿْزَّْخ ًڃزخىٍس طنڄْش حإلنظٌٓخُ كخٿْخً ٟڄن ٳَّٶ
حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ؿڄ ٪أڃؼڀش ٫ڄڀْش ٿڄؼپ ىٌه حٿنـخكخص.
كؼض حٿنظخثؾ حإلّـخرْش ٿالؿظڄخ ٩حالٳظظخكِ ٳَّٶ حٿ٬ڄپ اٿَ حّـخى
ڃِّي ڃن حٿٴَ ٙحٿظٴخ٫ڀْش رْن حأل٠٫خءً .إلػٍحء حٿڃنخٷٗخصٍ ،كذ
ٳَّٶ حٿ٬ڃٽ رخٿڃُّى ڃڅ حٿظ٬خًڅ ڃن حؿيُس حٿٍٷخرش حٿ٬ڀْخ ٫ڀَ ْ٬ٛي
حٿؿيًى حٿكخٿّش ٿڄٔخ٫يس حؿيُس حٿٍٷخرش حٿ٬ٿّخ حٿظِ ط٬ڄپ ٳِ ٥پ
ًَ٥ٱ ٬ٛزش طليّيحً  .طَ٬ٱ ٫ڀَ حٿڄِّي ڃن هالٽ ُّخٍس حٿڄٌٷ٪
www.intosaicbc.org/sais-inحالٿټظًَنِ ٿٴَّٶ حٿ٬ڄپ
fragile-situations/.

إٌّظّبد االلٍُُّخ  .أَ٫د ڃڄؼپً أؿيِس حٿَٷخرش حٿ٬ڀْخ ٳِ حالؿظڄخ٩
٫ن ًٍَٟس حٿظٌؿو حٿَ ڃن٨ڄش حالٳًَٓخُ حٿنخ١ٸش رخالنټڀِّْش،
ترجمة دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي فً العراق
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المجلـــــــة الدولٌـــــــة
ــــــــــــــــــــــــــ للتدقٌق الحكومً ــــــــــــــــــــــــــ
الموقع االلكترونًintosaijournal.org :
فٌسبوكfacebook.com/intosaijournal :
توٌترtwitter.com/intosaijournal :
انستجرامinstgram.com/intosaijournal :
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