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المقال االفتتاحي

"يجب علينا أن نكون قدوة
لغيرنا ،وأن نتواصل ،وأن نترجم
أقوالنا إلى أفعال حقيقية،
ونقيم شراكات دائمة
تسودها روح التعاون الحقة
ونزاهة ال نظير لها"

التصدي لـ «سرطان الفساد» من خالل
التواصل ..والتعاون ..وتنمية القدرات
بقلم ال�سيد /جيم�س كري�ستيان بلوكوود ،مدير �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي والتوا�صل اخلارجي لدى
مكتب امل�ساءلة احلكومية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ورئي�س املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية

�أكد ال�سيد /جيم�س ديفيد وولفين�سون ،يف كلمة �ألقاها عام
 1996وب�صفته رئي�س ًا للبنك الدويل �آنذاك ،على �ضرورة معاجلة
ق�ضايا امل�ساءلة وال�ق��درات وال�شفافية مبا ي�ضمن ا�ستخدام
املوارد بقدر من الكفاءة والفعالية ،ال�سيما فيما يخ�ص من هم
يف �أم�س احلاجة لتلك املوارد.
كما �أ�ضاف ال�سيد /وولفين�سون م�ؤكد ًا على �إميانه بوجوب
التعامل مع ما �أ�سماه بـ «�سرطان الف�ساد» ،حيث تعترب كلمته هذه
ر�سالة وا�ضحة ودامغة ت�صف كل ما من �ش�أنه �أن ي�سلب الأمة
و�شعبها ويت�سبب يف زعزعة ثقتهم يف احلكومات.
وبالنظر �إىل م�شكلة الف�ساد من خالل هذا املنظور ،يجب على
العامل �أال يكتفي مبعاجلة هذا «املر�ض» ،بل يتوجب علينا العمل
على �إيجاد عالج لتلك امل�شكلة واتخاذ التدابري الكفيلة مبنع
حدوثها من جديد.
على الرغم من �أننا حققنا تقدم ًا يف الت�صدي للف�ساد �إال �أنه ال
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زال �أمامنا الكثري من العمل ،وذلك نظر ًا ملا ن�شهده من متغريات
يف املناخ العاملي وم��ا ي�صاحبها من �شكوك وتقلبات يف نظم
احلوكمة املعقدة ،على غرار التحوالت الدميوغرافية والتغريات
االقت�صادية وما ي�ستجد من خماطر وابتكارات تكنولوجية.
«يجب علينا �أن نكون قدوة لغرينا ،و�أن نتوا�صل ،و�أن نرتجم
�أقوالنا �إىل �أفعال حقيقية ،ونقيم �شراكات دائمة ت�سودها روح
التعاون احلقة ونزاهة ال نظري لها� .أن��ا حمظوظ وفخور جد ًا
لكوين جز ًءا من منظمة وجمتمع دويل يعمالن على تعزيز الر�ؤى
وال�شراكات والقدرات التي ت�صبو �إىل معاجلة تلك املو�ضوعات،
والتي ت�شكل �أهمية بالغة لدينا ،وكذا املنظمات وال�شعوب والعامل
�أجمع”.
يف ال�سنوات الأخرية� ،أثرت التكنولوجيا والبيانات ب�شكل كبري
يف مبادرات مكافحة الف�ساد وال�شفافية ،ولذا لي�س من الغريب
�أن حتتل هذه االجتاهات �صدارة نقا�شاتنا .ويف الوقت ذاته،

المقال االفتتاحي

يعترب �إلقاء ال�ضوء على اجلهود املبذولة يف التوا�صل والتعاون من خالل ما يتم تقدميه عرب زاوية «ت�سليط ال�ضوء» وما تقدمه
وتنمية القدرات �أم��ر ًا يف بالغ الأهمية ،وذل��ك لكونها �ضرورية املجلة من مناهج و�أ�ساليب مو�ضوعية ،على غرار ما تناوله هذا
ملحاربة الف�ساد.
الإ�صدار من مو�ضوع مكافحة الف�ساد واحلوكمة الر�شيدة.
لقد ات�خ��ذ مكتب امل�ساءلة احلكومية يف ال��والي��ات املتحدة
�إن ما متلكه املجلة من قدرة على دمج ونقل خمتلف وجهات
الأمريكية خطوات هائلة نحو خلق املناخ وال�ظ��روف املنا�سبة النظر واخل�ب�رات من كافة �أرج ��اء العامل �أث�م��رت يف م�ضاعفة
ملكافحة ق�ضايا االحتيال والهدر واالنتهاكات و�سوء الإدارة� ،إىل جهودنا ب�ش�أن تعزيز التوا�صل على نطاق �أو�سع� ،إىل جانب تقدمي
جانب تعزيز احلوكمة الر�شيدة .ولكي يتمكن مكتب امل�ساءلة املناهج والأ�ساليب التي من �ش�أنها الإ�سهام يف تنمية جمتمع
احلكومية من التفوق يف هذه املجاالت ،بات �إعداد ون�شر �أدوات امل�ساءلة يف امل�ستقبل.
التدقيق �أمر ًا �ضروري ًا ،ومنها معايري التدقيق احلكومية املتعارف
ويف �ضوء ما ي�شهده جمتمعنا من تطورات وتغريات م�ستمرة ،ال
عليها ( ،)GAGASومعايري الرقابة الداخلية يف احلكومة �شك �أن احلاجة �إىل مهارة التوا�صل �سوف تكون يف تزايد م�ستمر،
الفيدرالية ،و�إط��ار العمل اخلا�ص ب ��إدارة خماطر االحتيال يف ملا لها من قدرة على تغيري �أ�ساليبنا املتبعة يف الت�صدي للف�ساد
الربامج الفيدرالية.
وتطوير احلوكمة الر�شيدة �إذا ما مت اقرتانها مع مهارات التعاون
وحتت قيادة املراقب العام للواليات
والقيادة.
ج��دي��ر بالذكر �أن برنامج الزمالة
جزءا من
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ال���س�ي��د /جني أنا حمظوظ وفخور جدًا لكوين ً
دودارو ،كان ملكتب امل�ساءلة احلكومية منظمة وجمتمع دويل يعمالن على للمدقق الدويل ( )IAFPيعمل على ن�سج
العديد م��ن امل�ساعي ال��رام�ي��ة لنقل تعزيز الرؤى والشراكات والقدرات التي كل تلك املفاهيم مع بع�ضها البع�ض،
املعرفة على نطاق �أو�سع ،ف�ض ًال عن
وذل��ك من خالل الت�أكيد على مفاهيم
تصبو إىل معاجلة تلك املوضوعات،
�إقامة ال�شراكات مع الأجهزة الأخرى والتي تشكل أهمية بالغة لدينا ،وكذا التوا�صل والتعاون عرب خمتلف الأقاليم
لتقدمي الدعم املطلوب.
املنظمات والشعوب والعامل أجمع .وال �ث �ق��اف��ات م��ع ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى جانب
وب�صفتي م��دي��ر �إدارة التخطيط
القيادة .لقد مت �إعداد برنامج الزمالة
اال�سرتاتيجي وال�ت��وا��ص��ل اخل��ارج��ي
بهدف متكني الأجيال امل�ستقبلية ،حيث
لدى مكتب امل�ساءلة احلكومية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،تخ ّرج من خالل هذا الربنامج ما يفوق  600مدقق مهني على
�أطمح لل�سري على خطى هذه املنهجية من خالل الإ�شراف على مدى تاريخه الذي ميتد �إىل � 40سنة ،كما متكن الربنامج من
عال من الإدراك ب�ش�أن �أهمية
عدة برامج ذات االنت�شار العاملي -برنامج الزمالة للمدقق الدويل �إقامة �شبكة من الزمالء على قد ٍر ٍ
( )IAFPومركز التميز الأمريكي ( – )CAEوالتي تعد قنوات مهارات التوا�صل والتعاون والقيادة وما متلكها تلك املهارات من
منا�سبة للتوا�صل واالت�صال وتنمية القدرات ،مبا ي�سهم يف حتقيق قدرة على �إحداث التغيري.
تغريات �إيجابية يف جمتمع امل�ساءلة على ال�صعيد الدويل.
التغيري لي�س ب�سهل ،وخا�ص ًة عند مواجهة الرياح املعاك�سة
تعترب املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية هي جهاز التوا�صل مل�شكالت الف�ساد وحمدودية امل�ساءلة� ،إال �أننا ومن خالل مركز
الر�سمي ل��دى املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية التميز الأمريكي ( )CAEنعمل على اال�ستعانة بكبار املهنيني
واملحا�سبة (الإنتو�ساي) ،وهي منظمة تعمل على توفري �إطار عمل ال�سابقني لدى مكتب امل�ساءلة احلكومة و�إقامة ال�شراكات مع
م�ؤ�س�سي لـ  194جهاز رقابي من الأجهزة العليا للرقابة املالية �أ�شهر املنظمات العاملية لتوفري الربامج التدريبية والدعم الفني،
واملحا�سبة الأع�ضاء يف �شتى �أرج��اء ال�ع��امل .ولكونها م�صدر ًا مبا ي�سهم يف حت�سني الأداء وتعزيز ال�شفافية و�ضمان اال�ستخدام
�أ�سا�سي ًا للتثقيف واالطالع� ،أ�سهمت املجلة ب�شكل كبري يف تعزيز ال�سليم للمال العام .ويف هذا ال�صدد ،قمنا م�ؤخر ًا بتوقيع اتفاقية
قدرتنا على م�شاركة معارفنا و�أف�ضل املمار�سات فيما بني �أو�ساط مع البنك الدويل بهدف تعزيز �شراكتنا احلالية والتو�سع يف تقدمي
منظمة الإنتو�ساي وب�صورة �أكرث �شمولية و�سرعة من خالل و�سائل الدعم يف جمال تنمية القدرات.
التوا�صل االجتماعي ،حيث ازداد عدد متابعينا يف موقع “تويرت»
تتمثل اجل �ه��ود التعاونية ،ال�ت��ي ت�ق��وم بها �إدارة التخطيط
�إىل ما يفوق ال�ضعف على مدى العامني املا�ضيني ،كما �أ�صبحنا اال�سرتاتيجي والتوا�صل اخلارجي لدى مكتب امل�ساءلة احلكومية،
�أكرث قدرة على م�شاركة جتاربنا بطريقة �أكرث مو�ضوعية وفعالية يف �إدارة م�شاركات املكتب اخلا�صة مبنظمة الإنتو�ساي ،وي�شمل
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ذل��ك خمتلف جمموعات العمل التابعة للإنتو�ساي والتي تعمل
على تعزيز م�ب��ادرات النزاهة والبيانات املفتوحة وال�شفافية،
مثل جمموعة العمل املعنية مبكافحة الف�ساد وغ�سل الأم ��وال
( ،)WGFACMLوجمموعة العمل املعنية بقيمة وفوائد الأجهزة
الرقابية العليا ( ،)WGVBSوجمموعة العمل املعنية بالبيانات
ال�ضخمة ( .)WGBDكما قام مكتب امل�ساءلة احلكومية بعقد
�شراكة مع تعاون الإنتو�ساي للمانحني ( ،)IDCوهي �شراكة عاملية
ا�سرتاتيجية جتمع منظمة الإنتو�ساي وعدد  23من �شركاء التنمية،
وقد �أف�ضى هذا التعاون �إىل تعزيز دعم قدرات الأجهزة الرقابية،
مبا �أ�سفر عن حتقيق �إجن��ازات بعيدة امل��دى �أث��رت �إيجابي ًا على
خمتلف الأجهزة العليا للرقابة املالية حول العامل ،وال�سيما يف
الأقاليم الإفريقية ومنطقة املحيط الهادي.
وبالإ�ضافة �إىل ال�شراكات القائمة حالي ًا ،تعترب �إقامة �شراكات
جديدة جز ًءا من جدول �أعمالنا .جدير بالذكر �أن هنالك العديد
من املجموعات مثل «حتالف املراجعني» التابع ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ( )OECDالتي تقدم منتديات عاملية فريدة
من نوعها ت�سعى لتعزيز التعاون وتي�سري عملية تبادل املعلومات حول
املو�ضوعات التي حتظى باهتمام عاملي ،وقد قمت بح�ضور اجتماع ًا
عقده حتالف املراجعني يف مار�س املا�ضي حول مو�ضوع «املدققني
والتكنولوجيا» ،ت�ضمن مناق�شات مثمرة حول االجتاهات الرقمية
املثرية لالهتمام والتي ت�ؤثر على �أعمال التدقيق مع الرتكيز ب�شكل
م�ساع يف جمال الت�صدي
خا�ص على ما تتخذه الأجهزة الرقابية من ٍ
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الف�ساد و�إهدار املوارد.
�شجعت التطورات التكنولوجية يف جمال الذكاء اال�صطناعي
والنظم الآل �ي��ة وحتليالت البيانات على ت�ب��ادل اخل�ب�رات حول
اال�ستفادة من تلك الأدوات يف �إع��داد الكفاءات وتعزيز عمليات
التدقيق� ،إال �أن هذه التحديثات ال تغني عن احلاجة لال�ستعانة
باملدققني ،ومن املمكن �أحيان ًا �أن ت�سهم تلك التحديثات يف زيادة
التفاعل واحلوار بني الأفراد ،مثل اال�ستفادة من من�صات التوا�صل
لن�شر مالحظات التدقيق على نطاق �أو�سع بهدف تعزيز ال�شفافية
وتوفري فهم وحتليل �أف�ضل لنتائج البيانات ،مما ي�سهم يف الك�شف
عن الأ�سباب اجلذرية مل�شكلة الف�ساد� .إن الغاية من اال�ستعانة
بالتطورات التكنولوجية هو حتقيق التكامل بني كل من العن�صر
الب�شري والتكنلوجيا ولي�س ا�ستبدال عن�صر ب�آخر ،كما �أن التوجه
لإدخال تلك التطورات والأ�ساليب اجلديدة �سوف يتطلب منا �إعادة
النظر يف ا�سرتاتيجياتنا املتبعة� ،إىل جانب تنمية الثقافة البيانية
والبحث عن املزيد من �سبل تعزيز العمل التعاوين.
ال �شك �أن التطورات الرقمية ت�صنع �أمامنا فر�ص ًا وحتديات
كبرية .و�إىل جانب املتغريات يف املناخ العاملي ،يجب علينا التكيف مع
تلك التطورات ب�شكل جوهري ،لي�س على م�ستوى الأفراد واملنظمات
فح�سب ،بل على ال�صعيدين املحلي والعاملي كذلك .و�إذا ما �أردنا
موا�صلة ما ح�صدناه من تقدم وجناحات يف الت�صدي لق�ضايا
احلوكمة الر�شيدة ومكافحة «�سرطان الف�ساد» ،البد لنا من ت�سخري
طاقات هائلة يف عمليات التوا�صل والتعاون وتنمية القدرات.

موجز األخبار

أخبار من األجهزة العليا للرقابة المالية
العامة والمحاسبة من أنحاء العالم
أخبار من جمهورية ڤيتنام
مكتب تدقيق الدولة يف جمهورية فيتنام
 SAVي�صدر خطة التدقيق لعام 2019
�أ�صدر مكتب تدقيق الدولة يف جمهورية فيتنام  SAVخطة
التدقيق اخلا�صة به لعام  2019والتي �ست�شمل  190عملية
تدقيق لل�سنة القادمة .مت �إع�لان اخلطة ر�سميا يف وقت
�سابق من هذا العام من قبل املدقق العام جلمهورية فيتنام
( )AGوالتي مت تطويرها من خالل املالحظات ال��واردة
من اللجنة الدائمة للمجل�س الوطني ،رئي�س الوزراء ،جلنة
التفتي�ش املركزي وال�ش�ؤون الداخلية املركزية .ت�ضمنت
اخلطة �أي�ضا على تعليقات م��ن مفت�شية احلكومة فيما
يخ�ص خطة التفتي�ش لعام .2019
تت�ضمن خطة التدقيق ملكتب تدقيق الدولة يف جمهورية
فيتنام  SAVلعام  2019على النقاط الرئي�سية التالية:
● تخفيض وحدات املراجعة وموضوعات التدقيق .يهدف
هذا �إىل حت�سني جودة التدقيق وكفاءته ،خا�صة بالن�سبة
�إىل ميزانية الدولة ،حيث �أن مكتب تدقيق الدولة يف
جمهورية فيتنام � SAVسيقوم ب�إجراء  59عملية تدقيق
( 14وزارة وفرع� ،إ�ضافة �إىل  45حمافظة وبلدية) .مت
جدولة اثني ع�شر مراجعة لتدقيق الأداء ،حيث ت�شمل
مراجعة ا�ستخدام م ��وارد التدقيق والإدارة يف �أرب��ع
مقاطعات ومدن والربامج املمولة من الدولة وامل�شاريع
اال�ستثمارية.

جمهورية فيتنام  SAVب�إجراء تناوب جتريبي للجهات
اخلا�ضعة للتدقيق وم�ك��ان التدقيق ب�ين وح��دات
التدقيق ملكتب تدقيق الدولة  SAVيف حماولة
لتح�سني جودة التدقيق و�شفافيته وامل�ساءلة.
يف الوقت ذاته� ،سي�ستمر مكتب تدقيق الدولة
 SAVيف حت�سني �أ�ساليب تخطيط التدقيق
وفقا للممار�سات الدولية.
املدقق العام  AGملكتب تدقيق الدولة يف
جمهورية فيتنام  SAVيصدر إطــار عمل
جديد للتدقيق

�أ��ص��در امل��دق��ق ال�ع��ام جلمهورية فيتنام
ال�سيد د/.هو دك فوك �إطار عمل للتدقيق على
الت�سوية النهائية لر�أ�س مال الدولة العام عندما
تتحول ر�سميا �إىل �شركات ذو م�ساهمة حمدودة .يدعو
الإطار املدعوم من مناذج العينات التي ميكن تطبيقها على
التقارير وامل�ستندات املتعلقة بالتدقيق� ،إدارات التدقيق
املتخ�ص�صة ومكاتب تدقيق الدولة الإقليمية �إىل الرتكيز
على الآتي:
AG

● �صحة البيانات والو�ضوح يف البيان املايل لل�شركة الأم؛
● امل�صروفات اخلا�صة بت�سويات حقوق امل�ساهمني والأموال
املح�صلة؛
● الدعم املايل للعمال الفائ�ضني عن حاجة العمل؛

● تنفيذ  30موضوع تدقيق� .شملت مو�ضوعات التدقيق
على �إدارة حت�صيل �ضرائب اال��س�ت�يراد والت�صدير؛
الربنامج الوطني الهادف للحد من الفقر ب�شكل م�ستدام ● �إدارة الأرا�ضي وا�ستخدام حتويل امللكية؛
ل�سنة 2020-2016؛ اال�ستقالل امل��ايل للم�ست�شفيات ● التزام ميزانية الدولة؛
واجلامعات العامة؛ وم�شاريع البناء والتحويل اال�ستثمارية
 .BTهناك �أي�ضا بع�ض عمليات تدقيق وا�سعة النطاق ● حتديد ر�أ�س مال الدولة.
للمعاجلة ال�شاملة ،وتقييمات الإدارة ال�شاملة لعدة يقوم الإطار �أي�ضا ب�إلقاء ال�ضوء على تقييم امتثال ال�شركات
قطاعات يف ا�ستخدام املوارد العامة.
للقوانني واللوائح ،وتقييم الأ�ساليب امل�ستخدمة لل�شركة يف
● تـ ـن ــاوب جتــري ـبــي لـلـجـهــات اخلــاض ـعــة لـلـتــدقـيــق /مـكــان اختيار �شركائها اال�سرتاتيجيني.
التدقيق .ولأول م��رة ،يقوم مكتب تدقيق ال��دول��ة يف
● القيم املالية لل�شركات؛
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موجز األخبار

أخبار من األجهزة العليا للرقابة المالية العامة
والمحاسبة من أنحاء العالم
أخبار من اليابان

هيئة التدقيق ترحب بال�سيدة د .ماري كوبايا�شي كرئي�س جديد للهيئة ،وال�سيد/
هاجيمي �أوكامورا كمفو�ض له

تولت ال�سيدة د /.ماري كوبايا�شي الرئا�سة يف هيئة التدقيق ( )BOAيف  7دي�سمرب  .2018وذلك خلفا لل�سيد /تريوهيكو
كاواتو ،الذي تقاعد من من�صبه يف � 22أكتوبر  .2018وقبل تويل ال�سيدة د /.ماري كوبايا�شي رئا�سة هيئة التدقيق ،BOA
كانت قد �شغلت من�صب املفو�ض وذلك (منذ  )2013وكرئي�س بالإنابة بناء على تقاعد ال�سيد /تريوهيكو كاواتو .ت�ضمنت
خربتها ال�سابقة �أي�ضا توليها من�صب �أ�ستاذ يف كلية الدرا�سات العليا للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة وا�سيدا يف مدينة طوكيو.
فيما يتعلق مبا ذكر �سابقا ،مت تعيني ال�سيد /هاجيمي �أوكامورا كمفو�ض يف هيئة التدقيق  .BOAان�ضم ال�سيد� /أوكامورا �إىل هيئة التدقيق  BOAيف
عام  1983و�شغل عدة منا�صب مهمة يف املكتب التنفيذي العام للهيئة ،مبا يف ذلك من�صب الأمني العام وذلك قبل توليه من�صبه اجلديد كمفو�ض.
للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية ،يرجى التوا�صل عرب الربيد االلكرتوين اخلا�ص مبكتب التدقيق � liaison@jbaudit.go.jpأو زيارة املوقع
االلكرتوين . /www.jbaudit.go.jp/English

أخبار من سنغافورة

جمهورية �سنغافورة ترحب باملدقق العام اجلديد

مت تعيني ال�سيدة /غوه �سون بوه كمدقق عام جلمهورية �سنغافورة يف  8فرباير  ،2019من قبل رئي�س جمهورية �سنغافورة.
خلفت بذلك ال�سيد /تان يوكي مينغ ويلي ،الذي تقاعد بنف�س التاريخ.
وقبل ان�ضمامها �إىل مكتب املدقق العام ( ،)AGOكانت ال�سيدة /غوه قد �شغلت منا�صب عدة يف الإدارة العليا يف خمتلف
الوكاالت العامة ،مبا يف ذلك وزارة الرتبية ،ووزارة املالية ،ووزارة ال�شئون الداخلية ،وكذلك مكتب رئي�س الوزراء.
للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية خا�صة مبكتب املدقق العام  ،AGOيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين http://www.ago.
� gov.sgأو عرب الربيد الإلكرتوين .ago_email@ago.gov.sg

أخبار من ميانمار

تعاون ميامنار ومملكة الرنويج
يف ور�شة عمل التدقيق البيئي

عقدت الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ()SAIs
جلمهورية احتاد ميامنار ومملكة الرنويج ،ور�شة عمل
التدقيق البيئي يف مدينة ناي بي تاو ،ميامنار ،يف �شهر
ف�براي��ر� .صممت ور�شة العمل لتقدم التدقيق البيئي
متما�شيا مع املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة ( ،)ISSAIsوت�ضمنت كبار امل�س�ؤولني ،وم�س�ؤولني وموظفني من اجلهاز الأعلى للرقابة جلمهورية ميامنار (املقر الرئي�سي
واملكاتب الإقليمية) .عرف اخلرباء من اجلهاز الأعلى يف مملكة الرنويج مفاهيم التدقيق البيئي ،ونظريات ،و�أطر عمل ،واملعايري والإر�شادات
ذات ال�صلة ،وناق�شوا تدقيق الأداء وذلك من خالل ا�ستخدام منظور بيئي� .شملت توجيهات اخلرباء �أي�ضا على بناء الروابط والعالقات (�إىل،
بني ،ومن بني) �أهداف التنمية امل�ستدامة ()SDGs؛ تقييم املخاطر وحتليلها؛ وت�صميم التدقيق.
قدم احلدث الذي مت خالل يومني للم�شاركني فهم �أعمق وزيادة يف القدرة على �إجراء التدقيق البيئي الذي ميتثل مع املعايري الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( ،)ISSAIsحتديد مو�ضوعات التدقيق ،والك�شف عن مالحظات التدقيق يف التقارير.
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موجز األخبار
أخبار من «بيالروس» جمهورية روسيا البيضاء

اجلهاز الأعلى للرقابة يف جمهورية رو�سيا البي�ضاء (بيالرو�س) يطلق نظام تفتي�ش
انتقائي با�ستخدام النهج القائم على املخاطر
قدم اجلهاز الأعلى للرقابة يف جمهورية رو�سيا البي�ضاء (بيالرو�س) نظام تفتي�ش انتقائي جديد يف بداية ال�سنة احلالية.
هذه التدقيقات ،وبالتن�سيق مع اجلهاز الأعلى للرقابة والتي نفذت من خالل هيئات الر�صد والرقابة يف القانون الوطني،
قائمة على معايري تقييم املخاطر التي مت و�ضعها (وترتيبها) من خالل تقييم احتماالت االنتهاك القانوين.
مت تطوير وا�ستخدام هذا النهج املوجه وفقا للمخاطر من قبل كل هيئة رقابية ،لي�ضمن ال�شفافية ،املو�ضوعية ،ال�صالحية
وتوفري �آلية لتحديد �أولويات عمل التدقيق .يوفر النهج �أي�ضا املرونة ،حيث �أن جهاز الرقابة الأعلى حدد املعايري التي ت�سمح
بتقييم وترتيب املخاطر ليتم تعديلها �إذا طر�أت �أي م�ؤ�شرات ومالحظات جديدة م�ؤكدة .على �سبيل املثال ،ميكن تخفي�ض درجة تقييم املخاطر يف
حالة عدم وجود انتهاكات �أثناء عملية التدقيق.
�سوف حتدد هيئات الر�صد والرقابة �أي من اجلهات التجارية التي �ست�ستخدم هذه املنهجية املنفذة حديثا كل �ستة �شهور .ويتم العثور على
التدقيقات امللخ�صة يف «خطة التفتي�ش االنتقائي» املن�شورة يف املوقع الإلكرتوين  http://www.kgk.gov.by/ruاخلا�ص بجهاز الرقابة الأعلى يف
جمهورية رو�سيا البي�ضاء (بيالرو�س).

أخبار من كوستاريكا

�آلية جديدة لدعم امل�ساءلة ،و�إ�ضافة القيمة حلياة املواطنني

قامت الرقابة العامة جلمهورية كو�ستاريكا ،اجلهاز الأعلى للرقابة يف الدولة ،باتخاذ �إجراءات
لتعزيز االلتزام مبتابعة الأن�شطة  -مهمة ذات �أهمية كبرية تهدف �إىل حت�سني العمليات التي
ت�سهم يف �إحداث فرق يف حياة املواطنني (املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
«.)12 »ISSAIs
وكجزء من هذه اجلهود� ،أن�ش�أ اجلهاز الأعلى للرقابة يف جمهورية كو�ستاريكا «م�ؤ�شر االلتزام
امل�ؤ�س�سي بالأحكام والتو�صيات» ( ،)IDRوالذي مت ت�صميمه لقيا�س وعر�ض ن�سبة التزام املن�ضمات اخلا�ضعة للرقابة بناء على ثالثة عوامل:
● الفعالية :ن�سبة تقدم االلتزام.
● الكفاءة :معدل حتقيق املواعيد النهائية املن�صو�ص عليها.
● الإدارة :مراعاة اللوائح واملعايري املرتبطة بعملية متابعة الوثائق.
مت ا�ستكمال �أول (« »IDRم�ؤ�شر االلتزام امل�ؤ�س�سي بالأحكام والتو�صيات) يف عام  ،2018والذي مت خالله قيا�س �إجنازات االلتزام لـ  173م�ؤ�س�سة
وذلك خالل ال�سنوات � .2017-2016أظهرت النتائج معدال ي�ساوي  74نقطة ،حيث ح�صل �أكرث من الن�صف على عالمات عالية يف الفعالية،
الكفاءة والإدارة� .أثبتت الأرقام التقدم امللمو�س للجهات اخلا�ضعة للتدقيق يف ت�صحيح �أوجه الق�صور التي مت حتديدها من خالل عمليات التدقيق.
و�سلطت النتائج ال�ضوء �أي�ضا على ال�سلوك امل�ؤ�س�سي ،الذي بالإمكان ا�ستخدامه يف بناء قيا�سات م�ستقبلية تهدف لال�ستمرار والتح�سني.
وفرت �أداة الـ (« »IDRم�ؤ�شر االلتزام امل�ؤ�س�سي بالأحكام والتو�صيات) مدخالت مهمة لبناء �أف�ضل املمار�سات وتفعيل جهود امل�ساءلة ،التحكم يف
الآليات ،وتعزيز عملية املبادرات التي تولد قدر ًا كبري ًا من القيمة للعامة.
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أخبار من إيران

حمكمة التدقيق العليا تقدم تقريرها ال�سنوي

قدمت حمكمة التدقيق العليا يف جمهورية �إيران الإ�سالمية تقريرها ال�سنوي عن ال�سنة املالية -2017
� 2018إىل الربملان .فقد قدم رئي�س حمكمة التدقيق العليا د .عادل �أزار ملخ�ص التقرير خالل اجلل�سة
العامة الر�سمية للربملان يف يناير ،حيث حتدث حول عدة جوانب ،من �ضمنها العوائد وامل�صروفات،
�إعداد امليزانية املبني على الأداء ،وتو�صيات حول تطوير عملية �إعداد امليزانية.

رئي�س حمكمة التدقيق العليا الإيرانية يح�ضر م�ؤمتر ًا دولي ًا حول
�إعداد امليزانية املبني على الأداء

عقد امل�ؤمتر الدويل التا�سع حول �إعداد امليزانية املبني على الأداء يف مركز م�ؤمترات جامعة الزهراء
خالل الفرتة من  9-8يناير  ،2019حيث قدم رئي�س حمكمة التدقيق العليا الإيرانية ورئي�س امل�ؤمتر
الدكتور /عادل �أزار مالحظاته ،م�شري ًا �إىل �أهمية منوذج ا�ستحقاق �إعداد امليزانية املبني على الأداء
ودور املر�شد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف �إ�صالح نظام امليزانية احلايل للدولة .كما ذكر
د� .أزار �أن حمكمة التدقيق العليا قد طبقت جمهودات تدقيق الأداء الالزمة على م�ستوى الدولة.

املدعي العام ملحكمة التدقيق العليا الإيرانية ي�شارك يف منتدى
الإنتو�ساي للأجهزة العليا للرقابة ذات النظام الق�ضائي

�شارك املدعي العام ملحكمة التدقيق العليا الإيرانية ال�سيد فاياز �شوجاي يف منتدى الإنتو�ساي الثالث
للأجهزة العليا للرقابة ذات النظام الق�ضائي والذي مت عقده يف �إ�سطنبول ،تركيا خالل الفرتة من -24
 25يناير  .2019وقدم ال�سيد �شوجاي حما�ضرة بعنوان «النظام الق�ضائي اخلا�ص مبحكمة التدقيق
العليا الإيرانية والإجراءات املتبعة ملحاربة االحتيال والف�ساد واملايل» ،كما ناق�ش �أف�ضل املمار�سات مع
�أع�ضاء املنتدى .وخالل االجتماع ،قابل ال�سيد �شوجاي العديد من نظرائه والذين �أكدوا على �ضرورة
تبادل اخلربات ،والتعاون وامل�ساهمات الثنائية.

حمكمة التدقيق العليا الإيرانية وهيئة تدقيق جمهورية
�إندوني�سيا يعقدان حلقة نقا�شية م�شرتكة

عقدت حمكمة التدقيق العليا الإيرانية وهيئة تدقيق جمهورية �إندوني�سيا حلقة نقا�شية م�شرتكة يف
طهران العام املا�ضي ،وذلك لتبادل اخل�برات و�أف�ضل املمار�سات حول عدة موا�ضيع ،من �ضمنها
التدقيق على البنوك واجلامعات احلكومية ،واال�شرتاء الإلكرتوين ،وحت�سني جودة تقارير التدقيق.
وقد قام الوفد الإندوني�سي ،والذي ت�ضمن ع�ضو هيئة التدقيق ال�سيدة� /إ�سما ياتون بالإ�ضافة �إىل
ال�سفري الإندوني�سي يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد� /أوكتافينو �أليمودن ،مبقابلة رئي�س
حمكمة التدقيق العليا الإيرانية الدكتور /عادل �أزار .و�أ�شار د� .أزار �إىل �أن التعاون بني اجلهازين
ميكن حت�سينه من خالل تو�سيع خطة العمل لعام  ،2019والتي مت توقيعها يف ختام احللقة النقا�شية.

حمكمة التدقيق العليا الإيرانية ت�شارك يف اجتماع الأ�سو�ساي

�شارك رئي�س حمكمة التدقيق العليا الإيرانية د .عادل �أزار قادة ما يقارب  50جهاز �أعلى للرقابة
حل�ضور اجلمعية العامة ملجموعة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة بالدول الآ�سيوية
(الأ�سو�ساي) ،والتي مت عقدها يف  2018يف هانوي ،فيتنام .بالإ�ضافة �إىل االجتماع ،قابل د� .أزار
العديد من كبار الوفود وذلك من �أجل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل املعرفة واخل�برات يف جمال
التدقيق احلكومي.
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أخبار من الصين
والتحقق املنف�صل والتحقيق املنهجي ،وتطوير القدرات املتعلقة بتحليل
البيانات ال�ضخمة  -من �ش�أنه حت�سني ا�ستخدام املوارد وزيادة الكفاءة.

تولت ال�سيدة هو زيجون ،املدقق العام ملكتب التدقيق الوطني ال�صيني،
من�صب ومهام الأمانة العامة للأ�سو�ساي ،وذلك خالل االجتماع الرابع
ع�شر ملجموعة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة بالدول
الآ�سيوية (الأ�سو�ساي) .وخالل ال�سنوات القادمة ،تود ال�سيدة هو �أن
يقوم مكتب التدقيق الوطني ال�صيني والأ�سو�ساي بتحقيق �إجنازات
حمددة.
فقد علقت قائلة «ب�صفتي املدقق العام ملكتب التدقيق الوطني ال�صيني،
�أعتقد �أنه من ال�ضروري اتباع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية».
و�أ�شارت �إىل �أهمية الرتكيز على ( )1حتقيق تنمية عالية اجلودة)2( ،
وااللتزام بالإ�صالح الهيكلي )3( ،واال�ستمرار بتعزيز الرقابة على
الأموال العامة واملوارد والأ�صول اململوكة للدولة ،وذلك من �أجل �ضمان
�شمولية و�إحكام تغطية التدقيق والت�أكد من وجود م�ساءلة وا�ضحة.
وبحلول عام � ،2020سيقوم مكتب التدقيق الوطني ال�صيني بت�أ�سي�س
�آلية رقابة من �أجل تطوير �أداء نظام التدقيق ال�صيني.
«�سيكون نظام تدقيق مركزي وموحد ور�سمي وفعال ،و�سيحتوي على
تغطية كاملة تنا�سب نظام احلوكمة الوطني وقدرات احلوكمة» ،علقت
ال�سيدة هو مو�ضحة.
وتت�ضمن الأهداف الأ�سا�سية تقوية التن�سيق ،وحت�سني التوجيه ،وتعزيز
�إ�صالح النظام الإداري للتدقيق ،وحت�سني عملية تخ�صي�ص موارد
التدقيق ،وتطوير و�سائل اال�ستفادة من نتائج التدقيق.
و�أ�ضافت ال�سيدة هو �أن ت�سريع عملية مراجعات قانون التدقيق،
وتطوير معايري التدقيق الوطني ،وزي��ادة التعاون مع جهات التدقيق
الداخلي والقطاع اخلا�ص هي كلها �أم��ور يف مقدمة ج��دول �أعمال
مكتب التدقيق الوطني ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء تدقيق فوري للإجراءات
الرئي�سية اخلا�صة بال�سيا�سة ،وامل�شاريع اال�ستثمارية ،والأموال اخلا�صة
والطوارئ.

كما �أكدت ال�سيدة هو قائلة «يجب �أن نكون مدركني ب�شكل كامل ملهمتنا
كمدققني ،و�أن نحقق �أهدافنا من خالل عمليات معيارية ومبتكرة ،و�أن
نثبت موثوقيتنا من خالل التح�سني الذاتي».
و�أ�ضافت ال�سيدة هو �أن��ه من خ�لال و�ضع �آل�ي��ات التدريب والإدارة
ال�سليمة ،يطمح مكتب التدقيق الوطني لبناء فريق «ذو جودة عالية،
يركز على النتائج ،ويحتوي على مدققني مهنيني ذوي قناعة وخربة
ونزاهة».
كما ترى ال�سيدة هو �أنه من ال�ضروري االلتزام مببادئ االحرتام املتبادل
وا�ستخدام منهج تعاوين مربح للجميع ،وت�شجيع االبتكار والتنمية،
وتطوير احلوكمة ،وخدمة كافة الأع�ضاء ب�شكل �أف�ضل ،وامل�ساعدة يف
بناء جمتمع ذو م�ستقبل م�شرتك.
�إن الهدف الرئي�سي هو بناء الأ�سو�ساي لي�صبح منظمة دولية منوذجية
من �ش�أنها �أن ت�ساهم وب�شكل كبري يف تطوير التدقيق.
�إن منظمة الأ�سو�ساي تدرك الأهمية املتعلقة ببناء القدرات  -مهمة
مركزية جلميع الأجهزة العليا للرقابة  -على امل�ستوى الفردي والدويل.
وت�شجع ال�سيدة هو على تو�سيع نطاق ال�ق��درات واملعرفة من خالل
ا�ستخدام ط��رق خمتلفة مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على تعلم و�إتقان
تقنيات جديدة.
كما �أ�شارت ال�سيدة هو �إىل �أنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة ت�سهيل
التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ملختلف الدول ،وخا�صة بعد
اعتماد الأمم املتحدة لـخطة التنمية امل�ستدامة لعام �( 2030أجندة
.)2030
�إن الإنتو�ساي والعديد من املدققني حول العامل علقوا �أهمية كبرية على
�أجندة  ،2030ودر�سوا كيف ميكن للأجهزة العليا للرقابة امل�ساهمة يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الوطنية.
«يجب �أن ن�ستمر يف الرتكيز على التنمية امل�ستدامة ،و�أن نحث الأع�ضاء
على خدمة مبادرات التنمية امل�ستدامة ب�شكل �أف�ضل داخل بلدانهم،
بالإ�ضافة �إىل الإقليم الآ�سيوي ب�أكمله».

الزالت عملية بناء القدرات حتظى بالألوية ،حيث �أن تعزيز عمليات
التدقيق با�ستخدام التكنولوجيا  -عرب ا�ستخدام التطبيقات ب�شكل �أكرب،
ون�شر �أ�سلوب التدقيق الرقمي يف التحليل ال�شامل وتعريف ال�شكوك
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أخبار من الواليات المتحدة األميركية

مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي ()GAOيطلق
االجتماع االفتتاحي ملركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي
«بدعم من قيادة ور�ؤية املراجع العام للواليات املتحدة االمريكية ال�سيد /جني
دودارو ،نحن ملتزمون باال�ست�شراف اال�سرتاتيجي ك�أداة �إدارية مهمة ،وك�آلية
ت�ساعد يف �إر�شادنا للتخطيط لأعمالنا امل�ستقبلية» ،ذكر ال�سيد /جيم�س
كري�ستيان بلوكوود ،مدير �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي والتوا�صل اخلارجي
لدى مكتب امل�ساءلة احلكومية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ويف �ضوء حتقيق نتائج �إيجابية على امل��دى البعيد ،ي�ؤمن ال�سيد /جيم�س
كري�ستيان بلوكوود ب�أن التفكري الإبداعي والنقدي ب�ش�أن االجتاهات امل�ستجدة
والتحديات امل�ستقبلية والتعاون مع اخل�براء تعترب جهود ًا �ضرورية ،وهي جهود
�سوف يتوىل مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي تي�سريها.
يهدف مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي « ،»CSFالذي �أن�شئ مب�ساعدة و�إ�شراف ال�سيد/
بلوكوود� ،إىل تعزيز قدرة مكتب امل�ساءلة احلكومية على حتديد ور�صد وحتليل امل�سائل
امل�ستجدة و�آثارها على عمليات املكتب والأعمال املتعلقة بالكونغر�س الأمريكي.
كما قال ال�سيد /بلوكوود «�إن تركيز هذا املركز على اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي يعك�س النطاق
الكامل ملهمة الرقابة لدى مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكية على �صعيد امل�ؤ�س�سة الفيدرالية
ب�أكملها� ،إىل جانب مهمة املكتب يف دعم الكونغر�س وقيمه الأ�سا�سية املتمثلة يف اال�ستقاللية
واحليادية يف التحليل بعيد ًا عن �أي حتزبات».
عقد مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي « ،»CSFوالذي ي�ضم عدد ًا من اخلرباء (الزمالء) يف جمال
اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي من كافة �أرجاء العامل ،اجتماعه الأول يف �شهر يناير ملناق�شة التطورات
يف جمال حتديد الهوية وغريها من االجتاهات التي من �ش�أنها الت�أثري ب�شكل كبري على الأمة – على
�صعيد الأفراد واملجتمعات واملنظمات.
مل تعد تواريخ امليالد وب�صمة الأ�صابع �أو �أرقام ال�ضمان االجتماعي هي الو�سائل الوحيدة لتحديد
هوية الأفراد ،فقد �أ�صبح الآن من املمكن التعرف علينا وب�شكل �سريع جد ًا من خالل وجوهنا و�أ�صواتنا
وحتى عرب قيادتنا �أو ت�صفحنا ل�شبكة الإنرتنت.
�أ�شار ال�سيد /جني دودارو ،والذي افتتح جل�سة هذا االجتماع ،ب�أن الأمن احلا�سوبي لطاملا كان مدرج ًا على
قائمة املخاطر العالية لدى مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي منذ عام  ،1997م�ؤكد ًا على «�أن
حماية البيانات ال�سرية واحل�سا�سة يعترب �أحد التحديات الرئي�سية الأربعة التي �أ�شار �إليها مكتب
امل�ساءلة احلكومية الأمريكية فيما يتعلق بالأمن احلا�سوبي».
كما �أكد ال�سيد /جني دودارو على �أهمية ن�شاطات ا�ست�شراف امل�ستقبل لدى مكتب امل�ساءلة
احلكومية الأمريكي وال�سيما فيما يخ�ص جهود التخطيط ،حيث يكون فيها خ�براء مركز
اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي عن�صر ًا مكم ًال وداعم ًا جلهود اجلهات اال�ست�شارية التابعة للمكتب
وغريها من املبادرات التنظيمية.
الحظ زم�لاء مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي وج��ود عدة فر�ص وحتديات فيما يخ�ص حتديد الهوية
وتطوراتها ،وعاملي ًا ،تكفل الأنظمة الرقمية املوثوقة احل�صول على اخل��دم��ات احلكومية الأ�سا�سية،
�إال �أن��ه قد تكون هنالك خماطر متعلقة بخ�صو�صية الأف ��راد وحرياتهم املدنية ،ال�سيما يف ظل وجود
بع�ض اجل�ه��ات الفاعلة م��ن ذوي ال �ق��درات غ�ير امل�سبوقة يف ال��دخ��ول على البيانات والعاملني يف �أو��س��اط ال
تطبق فيها ال�سيا�سات احلكومية بالقدر املطلوب.
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ماذا لو كان القطاع العام �أكرث م�شاركة؟
ي�ؤمن ال�سيد /جين�س واندل – زميل مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي
« »CSFوامل�ست�شار اخلا�ص للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة ب�أنه «
�سيكون املواطنون �أكرث تقب ًال للأمر �إذا ما ر�أوا �أن القطاع العام
يقوم با�ستخدام البيانات وتنظيمها لأغرا�ض �سليمة� ،أما �إذا تبني
لهم �سوء ا�ستخدامها �أو وجود �أي خماطر مفرطة على تلك البيانات
ف�ستكون هنالك م�شكلة».
و�أ�ضاف �أي�ض ًا« :يجب على احلكومات ا�ستخدام البيانات بطريقة
�صحيحة ومبا ي�سهم يف تعزيز الفائدة املرجوة� .إن هذه امل�شكلة ال
تقت�صر على العامل الأول فح�سب ،بل هي م�شكلة عاملية».
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر �أن ن�شاطات و�أه ��داف مركز اال�ست�شراف
اال�سرتاتيجي «� »CSFصممت للت�أثري والإلهام.
ذكرت ال�سيدة� /إميي ويب –عاملة ومفكرة يف جمال امل�ستقبليات،
وم�ؤلفة ،و�أ�ستاذة يف كلية �سترين لإدارة الأعمال التابعة جلامعة
نيويورك� -أننا «يف ظل ما نواجه من �شكوك عاملية بالغة لدى خمتلف
القطاعات ،هنالك حاجة ملحة لتقدمي التوجيه اال�سرتاتيجي على
�صعيد �أعلى امل�ستويات احلكومية».
كما �أ�ضافت�« :إنه من واجبي املدين و�شرف يل �أن �أكون زميلة يف
مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي لدى �إن�شائه».
ون �ظ��ر ًا لكونه منظمة غ�ير ح��زب�ي��ة ،يحظى م��رك��ز اال�ست�شراف
اال�سرتاتيجي « »CSFمبكانة فريدة جعلت منه مركز ًا رئي�سي ًا للبحوث
والنماذج القائمة على البيانات وعمليات التقييم اال�سرتاتيجي.
يقدم زم�لاء املركز الت�سعة جت��ارب وخ�برات عاملية خمتلفة من
القطاعني احلكومي واخلا�ص وكذا املنظمات غري احلكومية والعاملية
والأك��ادمي�ي��ة ،وذل��ك يف جم��االت ا�ست�شراف امل�ستقبل والتخطيط
والدرا�سات امل�ستقبلية.
ق ��ال ال���س�ي��د� /ستيفن � �س��ان �ف��ورد – م��دي��ر م��رك��ز اال��س�ت���ش��راف
اال�سرتاتيجي « »CSFومدير �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي واالبتكار
لدى مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي -ب�أن زمالء املركز «يعدون
�أحد �أف�ضل اخلرباء يف جمال اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي يف العامل،
ونحن �سعداء جد ًا مبا يقدموه من دعم وجهود �ضرورية ملنظومة
ا�ست�شراف امل�ستقبل التي نعمل على حتقيقها يف مكتب امل�ساءلة
احلكومية الأمريكي».
�أن�شئ مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي « »CSFيف عام  ،2017ومت
اختيار زم�لاء املركز يف عام  ،2018على �أن تكون فرتة الزمالة
مدتها �سنتان قابلة للتجديد.

زمالء مركز اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي للفرتة 2020-2018

السيدة /روزماري فورسيث  -مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
ال�سيا�سية العاملية يف �شركة �إك�سون موبيل �سابق ًا،
وم�س�ؤول �سابق لل�ش�ؤون الرو�سية والأوكرانية واملنطقة
الأوروبية الآ�سيوية لدى جمل�س الأمن القومي الأمريكي.
السيد /آندي هاينز  -رئي�س ق�سم الدرا�سات العليا و�أ�ستاذ
م�ساعد يف اال�ست�شراف لدى جامعة هيو�سنت يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،شارك يف ت�أليف كتابي «Thinking
 »About the Futureو«.»Teaching About the Future
السيد /أوكتافيو هينوخوسا ميير  -املدير التنفيذي
للمجل�س الوطني للم�ؤ�س�سات ذات الأ�صول الإ�سبانية،
والنائب ال�سابق لرئي�س العالقات احلكومية وال�شراكات
اال�سرتاتيجية لدى «اال�سرتاتيجيات الثقافية».
السيد /د .برايان ج .ماسترسون  -املدير الطبي الأول
لل�صحة ال�سلوكية لدى جمموعة يونايتدهيلث  ،والرئي�س
ال�سابق للطب ال�سريري لدى القوات اجلوية الأمريكية،
وم�ؤ�س�س جمموعة م�ستقبليات ال�صحة الفيدرالية.
السيدة /كاترينا تولي  -مدير وم�ؤ�س�س م�شارك لدى مدر�سة
امل�ستقبليات الدولية ،ومدير �شركة FromOverHere
وجمموعة  NHJلال�ست�شارات اال�سرتاتيجية.
الـسـيــدة /كريستيل فــان ديــر إلست  -املدير التنفيذي
وم�ؤ�س�س م�شارك يف جمموعة اال�ست�شراف العاملي،
والرئي�س ال�سابق لال�ست�شراف اال�سرتاتيجي لدى
املنتدى االقت�صادي العاملي.
الـسـيــد /جينس وانــديــل  -امل�ست�شار اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة ،وم�ساعد �إداري �سابق لربنامج
التنمية التابع للأمم املتحدة (م�ساعد الأمني العام).
السيدة /إميي ويب � -أ�ستاذة يف كلية �سترين لإدارة الأعمال
التابعة جلامعة نيويورك ،وم�ؤ�س�سة معهد امل�ستقبل اليوم،
وم�ؤلفة كتاب «.»The Signals Are Talking
السيدة /أجنيال ويلكنسون  -مدير �أول لدى جمل�س الطاقة
العاملي ،والرئي�س ال�سابق لال�ست�شراف اال�سرتاتيجي لدى
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (.)OECD
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أخبار من بلغاريا

مكتب التدقيق الوطني البلغاري يقوم بالتدقيق
على حماية املوروثات املعمارية

كما خل�صت عملية التدقيق التي عقدها مكتب التدقيق الوطني البلغاري
�إىل عدة نتائج ،منها:
● تفتقر اجلهود املبذولة يف حفظ و�صيانة املوروثات املعمارية �إىل الكفاءة
والفعالية ،كما تفتقر �إىل التنظيم والرقابة عليها بال�شكل املطلوب.

�أ�صبح جتريد الرتاث املعماري لدى جمهورية بلغاريا ظاهرة ملحوظة ● عدم توفر امل�ستندات اال�سرتاتيجية ،مما ت�سبب بعدم و�ضوح الر�ؤية
للغاية خ�لال ال�سنوات الأخ�ي�رة املا�ضية ،حيث حتولت فيها العديد والأهداف والأولويات اخلا�صة ب�سيا�سة الدولة.
من املواقع املعمارية الأثرية �إىل �أط�لال ،وهُ دمت املئات منها وجرى
ا�ستبدالها مببانٍ جديدة ال تن�سجم مع البيئة املحيطة بها ،الأمر الذي ● حتى الآن ،مل يتم �إر�ساء النظام الوطني للدولة ومل يتم تطبيق مبد�أ
ت�سبب بفقدان الأحياء القدمية لهويتها التاريخية التي لطاملا كانت حمل الإدارة الالمركزية فيها ،مع افتقارها �إىل التن�سيق بني الأجهزة املعنية.
جذب ال�سياح.
● هنالك جوانب تق�صري ج�سيمة يف �إدارة حفظ املوروثات املعمارية،
ويف هذا ال�صدد� ،أكمل م�ؤخر ًا مكتب التدقيق الوطني لدى جمهورية الأمر الذي �أ�سفر عن ن�شوء العديد من الق�ضايا الهامة التي قد تف�ضي
بلغاريا عملية التدقيق اخلا�صة بوزارة الثقافة واملعهد الوطني للرتاث �إىل تكبد خ�سائر ال ميكن تداركها ما مل يتم معاجلتها.
الثقايف غري املنقول ،رك��زت فيها ب�شكل خا�ص على حتليل اجلوانب ● مل يتم تنفيذ بع�ض ًا من الأن�شطة الرئي�سية وذلك نظر ًا لعدم توافر
التالية:
املوارد ب�شكل كاف ،يف حني مت �إجناز البع�ض الآخر منها ب�شكل حمدود
جد ًا.
● ال�شروط الالزمة للحفاظ على املمتلكات الثقافية و�صيانتها.
● الأن�شطة املتعلقة بتحديد و�إع�ل�ان ومنح احلالة اخلا�صة بالقيمة ● مل يتم تقييم ما يفوق  %90من املوروثات الثقافية غري املنقولة ،ومل
يتم و�ضع �أي �أنظمة حلفظ تلك املوروثات.
الثقافية.
● �ضرورة حتديث �أر�شيف امل�ستندات الوطنية وحتويله �إىل �صيغة رقمية،
● �أن�شطة الر�صد والرقابة.
وذلك نظر ًا لكونه ال يتوافق يف �شكله احلايل مع املتطلبات التنظيمية.
لقد �شملت عملية التدقيق املنجزة الفرتة الزمنية ما بني  1يناير 2015
�إىل  30يونيو  ،2018وقد ج��اءت بهدف تقدمي عملية تقييم م�ستقلة لالطالع على املزيد حول مكتب التدقيق الوطني لدى جمهورية بلغاريا
ومو�ضوعية حول احلفاظ على املباين التاريخية و�صيانتها ،ف�ض ًال عن وما ي�ضطلع به من �أن�شطة ،ميكنكم زيارة املوقع الإلكرتوين :
تعزيز الوعي ب�ش�أن الو�ضع احل��ايل للرثوات املعمارية وك��ل ما يتعلق www.bulnao.goverment.bg
باملحافظة على تلك املوروثات ل�صالح الأجيال القادمة.
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موجز األخبار

أخبار من الكويت
● قدم جمموعة من اخلرباء لدى مركز التميز للتدقيق التابع ملكتب امل�ساءلة
احلكومية يف الواليات املتحدة الأمريكية برناجم ًا تدريبي ًا ملوظفي ديوان
املحا�سبة الكويتي حول تخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق الأداء ،وذلك يف مقر
ديوان املحا�سبة يف دولة الكويت خالل الفرتة من  21 – 10مار�س ،2019
وقد جاء هذا الربنامج يف �إطار م�شروع اتفاقية التعاون املربمة بني الطرفني
يف �أواخر ال�سنة املا�ضية.
● وقع ديوان املحا�سبة يف دولة الكويت اتفاقية تعاون مع حمكمة احل�سابات
الرتكية على هام�ش الزيارة التي قامت بها حمكمة احل�سابات �إىل مقر
ديوان املحا�سبة الكويتي يف دي�سمرب من عام .2018
● قام ديوان املحا�سبة الكويتي م�ؤخر ًا بزيارة كل من املجل�س الأعلى للح�سابات
لدى اململكة املغربية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة يف �سلطنة عمان،
قام الديوان على هام�شها بزيارة ميدانية �إىل حمطة « نور  »1-لتوليد الطاقة
ال�شم�سية (الكهرو�ضوئية) وهي �إحدى م�شاريع وكالة الطاقة امل�ستدامة،
كما قام وفد الديوان بزيارة �شركة تطوير نفط عمان وذلك لالطالع على
م�شروع « مر�آة « للطاقة ال�شم�سية .وقد جاءت هذه الزيارات تفعي ًال لأهداف
اخلطة اال�سرتاتيجية لديوان املحا�سبة للأعوام  ،2020-2016حيث مت
الرتكيز فيها على جمع البيانات فيما يخ�ص الطاقات املتجددة مما ي�سهم
يف دعم وتطوير القدرات امل�ؤ�س�سية ملنت�سبي الديوان.
● ا�ست�ضاف دي ��وان املحا�سبة يف دول ��ة ال�ك��وي��ت الرئي�س الأول ل��دائ��رة
املحا�سبات التون�سية والأمني العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة (الأراب��و��س��اي) ،وقد ج��اءت هذه اال�ست�ضافة يف يناير
املا�ضي بهدف بحث �سبل التعاون فيما بني اجلهازين ومناق�شة التطورات
وامل�ستجدات فيما يتعلق بدعم منظمة الأرابو�ساي وغريها من الأطراف
ذات ال�صلة.
● �شاركت وفود من دي��وان املحا�سبة الكويتي يف العديد من االجتماعات
والأن�شطة التدريبية� ،أهمها «منتدى الإنتو�ساي الثالث للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة ذات ال�سلطات الق�ضائية» والذي عقد يف تركيا
با�ست�ضافة كرمية من حمكمة احل�سابات الرتكية� ،إىل جانب م�شاركتها يف
حلقة نقا�شية بعنوان -النزاهة « والتي مت تنظيمها من قبل هنغاريا يف 2019
حول �أهم الق�ضايا املتعلقة مببد�أ النزاهة وال �سيما على �صعيد املمار�سات
ال�شرائية والتعاقدية .كما �شارك الديوان يف اجتماع اللجنة الفرعية املعنية
بالتدقيق املايل واملحا�سبة يف �أبو ظبي -الإمارات العربية املتحدة.
● ا�ست�ضاف ديوان املحا�سبة ندوة تخ�ص�صية حول مو�ضوع «ق�ضايا �إدارة
النفايات الطبية واخلطرة ،والتلوث البحري و�أثره على املخزون ال�سمكي»
بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني جلمهورية �إ�ستونيا خالل الفرتة من
 27 - 25مار�س  ،2019وذل��ك تفعي ًال التفاقية التعاون امل�شرتكة ما بني
اجلهازين.
● طرح ديوان املحا�سبة الكويتي امل�سابقة ال�سنوية الع�شرون للبحوث على
م�ستوى جميع قطاعات الديوان ،حيث ت�شمل م�سابقة البحوث لعام 2019
خم�س مو�ضوعات للبحوث الفردية وامل�شرتكة �إىل جانب مو�ضوع ًا للبحوث
اجلماعية.
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أخبار من اإلمارات العربية المتحدة

ديوان املحا�سبة الإماراتي ي�ست�ضيف اجتماع
الأ�سو�ساي حول جهود تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة
ا�ست�ضاف ديوان املحا�سبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
االجتماع الأول ملنظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة بالدول الآ�سيوية (الأ�سو�ساي) والذي عقد حول
توظيف وا�ستخدام حتليل البيانات ال�ضخمة يف مراجعة تنفيذ
�أهداف التنمية امل�ستدامة على ال�صعيد املحلي .وقد �شارك يف
االجتماع الذي عقده ديوان املحا�سبة الإماراتي يف مقره ب�أبو
ظبي عدد ًا من الوفود ميثلون  15جهاز ًا رقابي ًا ،وذلك بهدف
و�ضع اال�سرتاتيجيات واملمار�سات حول مراجعة الأداء الوطني
يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وق��د �أ�شار الدكتور ح��ارب بن �سعيد العميمي رئي�س دي��وان
املحا�سبة الإماراتي ورئي�س املنظمة الدولية للأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة (الإنتو�ساي) ،خالل كلمته
االفتتاحية يف االجتماع� ،إىل الدور الكبري الذي يلعبه الديوان
من خالل م�ساهماته يف مبادرات الإنتو�ساي املتعلقة ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة ،م�ؤكد ًا على �سعيه الدائم نحو نقل املعرفة
واخلربات املكت�سبة �إىل الأجهزة الرقابية الزميلة يف املنطقة.
ويف هذا ال�صدد� ،شهد جدول االجتماع  -الذي عقد على مدى
يومني -عر�ض ًا تو�ضيحي ًا قدمته الهيئة االحتادية للتناف�سية
والإح�صاء الإماراتية� ،سلطت ال�ضوء من خالله على دورها
يف تن�سيق اجلهود اخلا�صة بتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
على ال�صعيد املحلي وعلى م�ستوى املنظمة .كما ت�ضمن
االجتماع ور���ش عمل تناولت ع��دة مو�ضوعات ،على ر�أ�سها
�أدوار الأج�ه��زة الرقابية ومنهجيات وممار�سات التدقيق
والتخطيط اال�سرتاتيجي و�إدارة املعلومات العامة ،مما
�أثمر عن خروج امل�شاركني بجملة من املقرتحات والتو�صيات
و�أف�ضل املمار�سات املتعلقة.
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املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (الإنتو�ساي) تبحث �سبل التعاون مع مكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمال
مكافحة الف�ساد
التقى الدكتور /حارب بن �سعيد العميمي ،رئي�س منظمة الإنتو�ساي ورئي�س
ديوان املحا�سبة الإماراتي ،والدكتورة /مارجيت كراكر ،الأمينة العامة ملنظمة
الإنتو�ساي ورئي�سة حمكمة املدققني النم�ساوية ،مع ال�سيد /جون براندولينو،
رئي�س �شعبة �ش�ؤون املعاهدات التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية ،يف ٍ
لقاء جمعهم يف مقر املكتب يف فيينا.
وقد متحور احلديث �أثناء اللقاء حول اال�ستفادة من �سبل التعاون وتعزيزها بني
الطرفني ال�سيما فيما يخ�ص مكافحة الف�ساد ،هذا ومن املقرر �أن يتم توقيع
مذكرة تفاهم بني الطرفني يف �إطار �أعمال االجتماع الثاين وال�سبعني للمجل�س
التنفيذي للإنتو�ساي يف مدينة مو�سكو يف �أواخر هذا العام.

ديوان املحا�سبة الإماراتي ي�شارك يف م�ؤمتر حول مكافحة
الف�ساد وتعزيز النزاهة
�شارك دي��وان املحا�سبة الإم��ارات��ي يف م�ؤمتر الكويت ال��دويل ملكافحة الف�ساد
«النزاهة من �أجل التنمية» والذي نظمته هيئة مكافحة الف�ساد يف دولة الكويت
يف مطلع هذا العام ،وقد ا�ستقطب هذا امل�ؤمتر العديد من املنظمات الدولية
ملناق�شة �أف�ضل املمار�سات الناجحة يف �إطار تعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف
جمال خلق و�إر�ساء مبادئ ال�شفافية والنزاهة وتعزيز مبادرات مكافحة الف�ساد.
وق ��د ت�ضمن امل ��ؤمت��ر جل�سات ع�م��ل ح ��ول ع ��دد م��ن امل��و� �ض��وع��ات� ،أب��رزه��ا
اال�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الف�ساد ،املمار�سات الناجحة للوقاية من الف�ساد
يف القطاع العام� ،أهمية النزاهة يف دعم الإ�صالحات االقت�صادية وتطوير عملية
اتخاذ القرار ،النزاهة ودورها يف تعزيز الثقة ،وعملية ر�صد �أو�ضاع النزاهة
والف�ساد وت�أثري تلك املفاهيم على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.

موجز األخبار

أخبار من بيرو

جمهورية بريو تتخذ تدابري ًا مبتكرة نحو تعزيز
النزاهة وال�شفافية

�أ�صدرت بريو يف العام املا�ضي قانون ًا جديد ًا بهدف تعزيز كل من اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية يف جمهورية بريو (املراقبة العامة للجمهورية)
والنظام الوطني للرقابة ،اخلطوة التي تعد حدث ًا تاريخي ًا حلكومة بريو
يف جمال حماربة ومكافحة الف�ساد .ومنذ ذلك احل�ين ،عمد اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية للجمهورية �إىل اتخاذ جمموعة من التدابري بهدف
حتديث وتعزيز الطاقات والقدرات الإ�شرافية يف جمال ا�ستخدام املوارد
وال�سلع العامة ومكافحة الف�ساد وجتاوزات العمل.
و�سعي ًا منه لتعزيز مبادئ النزاهة وال�شفافية ،يتخذ اجلهاز الرقابي يف
جمهورية بريو �إجرا ًء جديد ًا يتلخ�ص يف حفظ الإقرارات/بيانات الق�سم
بغر�ض التعامل مع ح��االت ت�ضارب امل�صالح ،وقد جاء هذا الإج��راء
بهدف احلد من احلاالت التي ميكنها الت�أثري على ا�ستقاللية ومو�ضوعية
�أعمال التدقيق .لقد مت تطبيق هذا الإجراء مبدئي ًا على �أكرث من � 7آالف
من امل�س�ؤولني واملوظفني احلكوميني العاملني لدى كل من اجلهاز الأعلى
للرقابة املالية والنظام الوطني للرقابة يف جمهورية بريو ،يف حني تهدف
حكومة بريو �إىل تطبيق هذا الإجراء على القطاع احلكومي ب�أكمله (وهو
ما يقدر بحوايل � 1.5إىل  2مليون �شخ�ص).
تت�ضمن تلك الإقرارات البيانات ال�شخ�صية ل�صاحب الإقرار ،وبيانات

العمل ،وامل�ستوى التعليمي ،ومعلومات حول ما ميلكه من �أ�صول مالية،
وانتماءاته ال�سيا�سية ،وغ�يره��ا� .سوف يحر�ص اجلهاز الرقابي يف
جمهورية ب�يرو على حفظ �سرية وخ�صو�صية املعلومات املقدمة يف
الإقرارات ،وذلك نظر ًا لكونها تت�ضمن معلومات �سرية.
ومن اجلدير بالذكر �أن الإجراء الذي �أ�صدرته م�ؤخر ًا حكومة بريو يف
قانونها اجلديد ي�ستند على معيار الإنتو�ساي رقم ( )21من املعايري
الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة واملعني
مببادئ ال�شفافية وامل�س�ؤولية واملمار�سات اجليدة ،كما ي�ستند على
معيار الإنتو�ساي رقم  30اخلا�ص ب�أخالقيات املهنة والذي ي�ؤكد على
�ضرورة ا�ستقاللية موظفي الأجهزة الرقابية من التعر�ض لأي تدخالت
من �ش�أنها الت�أثري على ا�ستقاللية ومو�ضوعية العمل ،وقد جاء هذا
الإج��راء اجلديد ا�ستناد ًا على القانون الذي �أ�صدرته جمهورية بريو
ب�ش�أن �أخالقيات اخلدمة املدنية الذي ين�ص على �ضرورة حتلي م�س�ؤويل
وموظفي القطاع احلكومي باال�ستقامة والنزاهة وامل�صداقية.
لالطالع على املزيد حول هذا القانون ،ميكنكم التوا�صل مع اجلهاز
الأع �ل��ى للرقابة امل��ال�ي��ة يف جمهورية ب�يرو ع�بر ال�بري��د الإل �ك�تروين
cooperacion@contraloria.gob.pe
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أخبار من بولندا

اجلهاز الأعلى للرقابة يف جمهورية بولندا يحتفل
مبرور  100عام على اخلدمات العامة وال�شراكات
يحتفل اجلهاز الأعلى للرقابة يف جمهورية بولندا ( )NIKيف عام 2019
بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سه .وكجزء من االحتفال بالذكرى املئوية،
ا�ست�ضاف اجل�ه��از  NIKامل��ؤمت��ر ال ��دويل ح��ول «دور اجل�ه��از الرقابي
وحتدياته يف العامل احلديث» حيث �شارك �أع�ضاء من منظمة الأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( ،)INTOSAIواملنظمة الأوروب�ي��ة
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( ،)EUROSAIوحمكمة
املدققني الأوروبية ( )ECAبح�ضور امل�ؤمتر وطرح وجهة نظرهم عن
�أهداف التدقيق العام – حاليا وم�ستقبال.
افتتحت هذه املنا�سبة من قبل رئي�س مكتب الرقابة العليا البولندي
ال�سيد /كرزي�سزتوف كوياتكاو�سكي ،و�شارك احل�ضور ب�إعطاء نبذة عن
التاريخ الغني للجهاز  NIKوامتنانه للعاملني به – اخلرباء الذين كر�سوا
�أنف�سهم للم�ساهمة يف حتقيق الإجنازات التنظيمية من خالل املعرفة
واخلربة.
وطوال فرتة امل�ؤمتر ،ثبت �أن اال�ستقاللية وال�شفافية وامل�صداقية يلتقون
مبوا�ضيع م�شرتكة ،و�أ�شار امل�شاركون �أي�ضا ب�ضرورة تقوية عامل التعاون
بني الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( )SAIsوحت�سني عالقات
�أ�صحاب امل�صلحة يف وجه حتديات العامل احلديث.
«�إن مراجعة ح�سابات الدولة يف العامل احلديث �أكرث بكثري من فقط
�ضمان اتباع قواعد االنفاق يف امليزانية .و�أظ��ن �أنه بنف�س القدر من
الأهمية تكون هي �ضريبة الأم ��وال التي تنفق وم��دى �إي�صال قيمتها
للمواطنني» علق ال�سيد /كالو�س هيرن ليهني – رئي�س حمكمة املدققني
الأوروبية (.)ECA
وبالإ�ضافة �إىل القيمة امل�ضافة ،ذكر احل�ضور ب�أهمية حت�سني عمليات
التدقيق لتبقى ذات �صلة – من خالل اال�ستثمار يف التقنيات املعا�صرة
وتطوير ال�شفافية .تعمل التطورات مثل الذكاء اال�صطناعي وتكنولوجيا
البلوك�شني (هو دفرت رقمي يتم ت�سجيل املعامالت عليه والتي ميكن
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برجمتها لت�سجيل لي�س فقط املعامالت املالية و�إمنا كل �شيء تقريب ًا له
قيمة وميتاز هذا الدفرت �أنه غري قابل للتزوير ب�سبب �أنه متواجد على
قاعدة بيانات موزعة) والتعلم الآيل واحلو�سبة الكمية على حتويل عامل
التدقيق .وقد انتهى ال�سيد د /.حارب �سعيد العميمي – رئي�س منظمة
االنتو�ساي ( INTOSAIاملنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة) ورئي�س ديوان املحا�سبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة -
�إىل �أنه «يجب على املدققني �أن يكونوا مبتكرين ومنفتحني على الأدوات
واحللول احلديثة».
�شارك ال�سيد� /سيد �أحمد با�ش – رئي�س منظمة اليورو�ساي EUROSAI
(املنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة) ورئي�س
حمكمة احل�سابات الرتكية ( – )TCAوجهة نظره يف حت�سني عمل
التدقيق من خالل اجلهود املبذولة من الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة  SAIيف اعداد وترويج تقارير الر�صد املوحدة حتت قيا�سات
اتخذتها امل�ؤ�س�سات ا�ستجابة لتو�صيات التدقيق.
وق��د �أك��د ال�سيد /كرزي�سزتوف كوياتكاو�سكي على �أهمية التح�سني
امل�ستمر داخليا للتمكن من تقدمي الن�صيحة بكفاءة للم�ؤ�س�سات الأخرى
والإ��ش��ارة �إىل مزايا التعاون املقدمة من قبل الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة  SAIمن خ�لال تبادل اخل�برة و�أف�ضل املمار�سات.
و�أ�شار ال�سيد /كرزي�سزتوف كوياتكاو�سكي يف مالحظاته اخلتامية �إىل
القيمة امللهمة لهذا احلدث.
«�أنا مقتنع متاما ب�أننا �سن�سرتجع هذه الكلمات ،ووجهات النظر والآراء
التي ا�ستمعنا �إليها هنا ،وب�أننا �سن�ستخدمها يف عملنا يف امل�ستقبل».
�سيحتفل ر�ؤ� �س��اء االحت ��اد الأوروب� ��ي للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة بالذكرى املئوية للجهاز الأعلى للرقابة يف جمهورية بولندا
 NIKوذل��ك خ�لال اجتماع جلنة االت�صال ال��ذي �سيقام يف العا�صمة
وار�سو ،بولندا يف �شهر يونيو.

موجز األخبار

أخبار من سلوڤينيا
حمكمة التدقيق يف جمهورية �سلوفينيا ت�صدر
نتائجها وت�شارك مببادرات لتعزيز اال�ستدامة
ب�ق�ل��م ال���س�ي��د /ت ��وم ��از ف�ي���س�ي��ل  -رئ�ي����س حم�ك�م��ة ال�ت��دق�ي��ق -
جمهورية �سلوفينيا
�إن ا�ستقاللية الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
( )SAIميكن ت�شبيهها ك�ج��ذور ال�شجرة – ك��ل م��ا كانت
جذورها مت�أ�صلة �أكرث ،كل ما كانت ال�شجرة �أق��وى .يعترب
اال�ستقالل �شرط م�سبق لتمكني �أجهزة الدولة من ممار�سة
القوى بالكفاءة التي توفر القيمة والفائدة حلياة املواطنني.
اليوم ويف التغيريات البيئية املتفاوتة ،يجب على حمكمة
التدقيق يف جمهورية �سلوفينيا ،وجميع الأج �ه��زة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة �أن ت�ستجيب لهذه التحديات املالية
العامة الرئي�سية مع اتباع مبادئ احلوكمة الر�شيدة والتنمية
امل�ستدامة .تعترب جهودنا املبذولة يف �أعمال التدقيق لدينا،
وعالقاتنا وات�صاالتنا الدولية �آليات �أ�سا�سية لدعم هذه
امل�ساعي.
يف العام ال�سابق قمنا ب�إ�صدار عدد  62من تقارير التدقيق
وتقريرين موجزين والتي احتوت على  102جهة خا�ضعة
للرقابة و� 689إجراء ت�صحيحي منفذ (حت�سن كبري مقارنة
بال�سنوات ال�سابقة) .تظهر الأرقام ال�سنوية �أي�ضا انخفا�ض
يف ع��دد الأ�شخا�ص املجهولني الذين يبلغون عن امل�سائل
التي يجب التدقيق عليها ،رمبا ي�شري هذا �إىل زيادة الثقة
املمنوحة لنا من قبلهم و�أي�ضا �إىل خدماتنا التي نوفرها لهم .بينما ي�شري عدد  168من الردود املكتوبة �إىل حاجة جهات القطاع العام للح�صول
على �إر�شادات �أف�ضل للعمل ،وحر�صنا على زيادة خدماتنا اال�ست�شارية (وظيفة غالبا ما يتم جتاهلها من امل�ؤ�س�سات العامة).
يف عام � 2018أ�صدرنا عدد  26تقرير من الرقابة الالحقة ت�ضمنت تقييمات على � 139إجراء ت�صحيحي – مت العثور على  91منهم لتكون كافية،
و 30منهم لتكون كافية جزئيا ،و 18غري كافية .ويف امل�ضي قدما ،نحن ن�سعى �إىل الرتكيز على املناطق حيث الإجراءات الت�صحيحية لي�ست (�أو لن
تكون) كافية متاما .ون�سعى �أي�ضا �إىل ر�صد الإجراءات الت�صحيحية املخطط لها وامل�صممة لتح�سني العمليات على املدى املتو�سط.
عامليا ،نوا�صل يف تعزيز العالقات واجلهود التعاونية .وقد �شاركنا وبفعالية مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDحتالف املراجعني ،ونحن
م�ستمرون يف تبادل املمار�سات الرقابية مع الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة الأخرى ،على �سبيل املثال اتفاقية انتداب املدقق مع اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف جمهورية مالطا ،ونعمل بكثب وتعاون مع النظراء الإقليميني ،وجلان وبرامج كجزء من املنظمة الأوروبية
للأجهزة العليا للرقابة املالية (.)EUROSAI
لقد قمنا بتعديل ات�صاالتنا لتو�سيع جمهورنا واال�ستفادة من التوجهات الرقمية التي ت�ستمر يف حتويل عملنا وجمتمعنا .حديث� ،سريع ،ومب�سط –
لقد جددنا موقعنا االلكرتوين ( )http://www.rs-rs.siلتوفري املعلومات والوظائف ب�شكل �سريع وحديث .وبد�أنا بت�صميم الن�شرات ال�صحفية مع
الأخذ باالعتبار �أ�صحاب امل�صلحة لتوفري تقارير التدقيق املوجزة مع الر�سومات البيانية لت�سهيل نقل املعلومات الطويلة واملعقدة� .إن ارتباطاتنا
ب�أدوات التوا�صل االجتماعي قد و�سعت من نطاقنا ،ونحن م�ستمرون مب�شاركة معلوماتنا وجتاربنا مع جمتمع التدقيق العاملي من خالل املقاالت
والأخبار املن�شورة يف املجلة العاملية للتدقيق احلكومي وجملة الـ .EUROSAI
باالطالع على كيفية ا�ستخدامنا للم�صادر العامة ،نحن نهتم جدا مب�ستقبلنا ،اهتمامنا ي�شبه بحد كبري زراعة �شجرة .لقد قمنا بزراعة �شجرة �أمام
مبنانا ،ومب�شاركة العاملني يف الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( ،)SAIكرمز للجذور التي �سنبنيها (وننميها) مع اال�ستمرار يف ممار�سة
احلوكمة الر�شيدة والتنمية امل�ستدامة.
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أخبار من أنغوال

تعيني ق�ضاة جدد ملحكمة التدقيق يف جمهورية �أنغوال
قام رئي�س جمهورية �أنغوال ال�سيد /جواو لورن�سو بتعيني ق�ضاة جدد
ملحكمة التدقيق  COAمبر�سوم ر�سمي �أقيم يف الق�صر الرئا�سي يف
�شهر يونيو  2018وذلك وفقا لل�سلطة الد�ستورية ومتا�شيا مع اقرتاح
املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .وتولت ال�سيدة /د� .إك�ساجلينا
رينيه في�سينتي �أوالفو غامبوا رئا�سة حمكمة التدقيق  COAوال�سيد/
دومينغا�س �أليك�ساندرا غار�سيا ب�شغل من�صب نائب رئي�س املحكمة.
«نحن ن�سعى �إىل بناء تعاون وثيق مع جميع م�ؤ�س�سات التدقيق ،حتى
يكون العمل بكامله يتحلى بال�شفافية» �صرحت رئي�سة حمكمة التدقيق
ال�سيدة /د� .إك�ساجلينا رينيه في�سينتي �أوالفو غامبوا.
عرب رئي�س جمهورية �أنغوال ال�سيد /ج��واو لورن�سو عن ثقته بقدرات
ال�ق���ض��اة املعينني اجل� ��دد ،و� �ص��رح ب� ��أن «م�ن��ا��ص��ب ال�ق���ض��اة حاليا
جتعلهم واجهة للتحديات القادمة وذل��ك مل�صلحة العدالة الوطنية
والدميوقراطية».
ور�شة عمل �إطار عمل التقارير الإدارية املالية العامة مب�شاركة
اجلمعية الأملانية للتعاون الدويل  GIZودعم من املنظمة
الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة – الناطقة
باللغة الإجنليزية AFROSAI-E
كجزء من امل�شروع املنفذ من قبل اجلمعية الأملانية للتعاون الدويل GIZ
واملنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة – الناطقة
باللغة الإجنليزية  ،AFROSAI-Eمت عقد ور�شة العمل اخلا�صة ب�إطار
عمل التقارير الإدارية املالية العامة ( )PFM RFخالل ثالثة �أيام وذلك
يف املقر الرئي�سي ملحكمة التدقيق  .COAوقد ح�ضر التدريب جمموعة
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من العاملني الذي ميثلون حمكمة التدقيق  COAبجميع م�ستوياتها،
ومت الرتكيز على �أدوات املبادئ الأ�سا�سية لور�شة العمل ()PFM RF
وامل�صدر واخل��دم��ات والفوائد خ�لال الدمج املحلي للبيانات الآنية
والواقعية.
وقد مت ا�ستعرا�ض املالحظات االفتتاحية من قبل ال�سيدة /د� .إك�ساجلينا
رينيه في�سينتي �أوالفو غامبوا حيث ا�ست�شهدت بدور الور�شة PFM_RF
ك�أداة دعم غري عادية يف درا�سة الأموال العامة والإدارة املالية.
اتفاقية التعاون املوقعة مع جمهورية �ساو تومي
وبرين�سيبي الدميوقراطية
يف  15فرباير  2019وقعت حمكمة التدقيق يف جمهورية �أنغوال ()COA
اتفاقية التعاون الفنية والعلمية مع حمكمة التدقيق  COAجلمهورية
�ساو تومي وبرين�سيبي الدميوقراطية.
و�أ� �ش��ارت رئي�سة حمكمة التدقيق يف جمهورية �أن�غ��وال ال�سيدة /د.
�إك�ساجلينا رينيه في�سينتي �أوالف��و غامبوا ب�أن االتفاقية «حت�سن من
العمل وت�ؤكد على �أهمية ال�شراكة و�إل�ق��اء ال�ضوء على عمل كل من
الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (� )SAIsضمن الإقليم والعامل
كجزء من املنظمة العاملية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
(.»)INTOSAI
و�أك ��د رئي�س حمكمة التدقيق جلمهورية ��س��او ت��وم��ي وبرين�سيبي
الدميوقراطية ال�سيد /د� .أنتونيو جوزيه مونتي كري�ستو ب�أن اتفاقية
التعاون بني اجلهازين تولد فر�صا هائلة لتبادل املعلومات واخلربة،
وحتديدا يف جوانب التدريب الفنية.
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الحوكمة الرشيدة :النظر في ظاهرة االنتفاع المجاني
بقلم :د� .أرونا�س دولكيز مدقق عام مكتب التدقيق الوطني يف ليتوانيا
يف يوم من الأيام ،ويف مدينة غابروفا البلغارية واملعروفة بكونها عا�صمة
الدعابة ،اتفق جميع املواطنني على �أن يقوم كل فرد بجلب دلو مليء ب�أف�ضل
�أن��واع النبيذ .وم��ن ث��م ،مت جمع كل ه��ذا النبيذ يف برميل خ�شبي واحد
وتقدميه كهدية خالل مهرجان املدينة .وعندما مت ّتذوق �أول مغرفة من
تبي ب�أن ما احتواه الربميل مل يكن �سوى املاء.
نبيذ االحتفالّ ،
قد ال ي�ساهم بع�ض املواطنني يف امل�صلحة العامة امل�شرتكة وتعترب هذه
ظاهرة عاملية ت�سمى باالنتفاع املجاين .وهي ظاهرة وا�سعة االنت�شار ولها يف
الغالب عدة �أ�شكال من �ضمنها عدم امل�شاركة يف الت�صويت يف االنتخابات �أو
التهرب من دفع ال�ضرائب .وقد تكون الدول مدانة كذلك باالنتفاع املجاين
(عند امتناع الدولة عن تقدمي امل�ساهمات الن�سبية املحددة حلل امل�شكالت
الدولية �إال �أنها ت�ستفيد من املخرجات الإيجابية على �أية حال).
هل ي�سبب االنتفاع املجاين الأ�ضرار لأحد؟ نعم ،بال �شك .وكلما ارتفعت
ن�سبة االنتفاع املجاين كلما كانت له قوة تدمري �أكرب .ي�شكل االرتياب بيئة
خ�صبة لالنتفاع املجاين ،مما يجعل احلفاظ على العقد االجتماعي ما
بني املواطن والدولة �شبه م�ستحيل .وفيما �أن االنتفاع املجاين املتع ّمد �سهل
الر�صد� ،إال �أن هناك �أنواع �أخرى �أقل و�ضوح ًا من هذا االنتفاع ميكن �أن يقع
نتيجة لوجود معلومات ناق�صة �أو غري كاملة .ولعل ال�سبب خلف هذه الثغرة
يف املعلومات ميكن ت�أويله للقرارات غري ال�صائبة .وبهذا حتول ع�صر
املعلومات �إىل ع�صر املعلومات امل�ضللة.
على �سبيل املثال� ،إن قرارات امليزانية الوطنية املبنية فقط على الإيرادات
والتدفقات املالية اخلا�صة بامل�صروفات (دون حتليل �صايف قيم الأ�صول)
ميكنها �أن ت�شكل �صعوبات عديدة ،حيث �أن هذه الأرقام ال ّ
تو�ضح القيمة
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احلقيقية .مما يطرح الأ�سئلة التالية« :هل مت اتخاذ القرارات ال�صائبة؟
هل نحن بالفعل نعرف دولتنا؟»
تختلف الت�صورات واملواقف جتاه الدولة  -يراها البع�ض على �أنها هي
امل�شكلة عو�ض ًا عن كونها من يحل هذه امل�شكلة .فيما يعي �آخ��رون دورها
االقت�صادي الإيجابي املحتمل .وبالرغم من اختالف الآراء ،ف�إن نتائج
امل�سح ال��ذي مت تكليف مكتب التدقيق الوطني يف ليتوانيا به وقامت به
فيلمورو�س (وهي �شركة بحوث ال�سوق يف ليتوانيا)� ،أكدت ب�أن املواطنني
ي�ؤمنون ب�أن هناك حاجة وا�ضحة للدولة ( %90من الإجابات متحورت حول
«احلاجة» �أو «احلاجة اجلزئية» يف امل�سح) .فيما �أن  %60من املواطنني
�أح�سوا ب�أنهم ي�ساهمون �شخ�صي ًا يف بناء الدولة �إىل حد معقول.
يختلف كذلك �إدراك املواطنني لكيفية قيام الدولة ب�إنفاق �أموال ال�ضرائب.
فقد �أكدت ن�صف �إجابات امل�سح تقريب ًا ب�أن احل�صة الأكرب من املال العام
ت�صب ل�صالح الأمن والدفاع ،فيما يتم تخ�صي�ص ح�صة �صغرية لأغرا�ض
احلفاظ على الدولة �إداري� ًا .ويف الواقع� ،إن الأمن والدفاع لهم الن�صيب
الأ�صغر من املخ�ص�صات� .إذ يتم تخ�صي�ص املبالغ الكربى (حوايل )%70
للرفاه العام مبا يف ذلك التعليم والرعاية ال�صحية.
�إن قلة الوعي هذه تدل على وجود تفاوت يف املعلومات والذي بدوره ّ
ي�شكل
الت�صور العام الذي من املمكن �أنه يثبط من عزمية املواطنني للم�شاركة
يف امل�صلحة العامة امل�شرتكة� .إذ �أنه على الأرجح �أن يقوم ال�شعب بدعم
الق�ضية امل�شرتكة عند �شعوره ب�أن امل�شاركة عادلة و�صادقة ومن�صفة (�أن
اجلميع ي�شارك بالأمر ذاته) .وبهذا ،ف�إن االطالع على �أمثلة خمتلفة من
عمليات التدقيق العامة حول ما يعرفه اجلمهور ولعل الأهم من ذلك ،ما
ال يعرفه اجلمهور ،يعترب �أمر ًا �ضروري ًا يف ت�شكيل بيئة ت�شجع على امل�شاركة
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وتبغ�ض االنتفاع املجاين.
مشروعات عامة :يف كل عام ،يتم �إطالق مئات من امل�شاريع اجلديدة دون
قيا�س ما الذي مت البدء به ويف �أوقات �أخرى ،يكون هناك عدد م�سا ٍو من
هذه امل�شاريع يتم �إيقافها مما نتج عنه التخلف عن الوفاء باملواعيد املحددة
وجتميد الأم��وال (و�صلت الأرق��ام �إىل ما يقارب  230مليون يورو يف عام
 .)2015حتى هذا اليوم ،امتدت فرتة �إجناز حوايل ثلث من امل�شروعات ما
يزيد عن العقد من الزمن ،فيما و�صلت القيمة التقريبية للم�شروعات التي
مت البدء بها وعدم �إكمالها حوايل  10مليارات يورو.
العقارات اململوكة من قبل الــدولــة� :إن ال�سجالت املرتبطة بالعقارات
اململوكة م��ن قبل ال��دول��ة تعترب كذلك مثرية للجدل .فعلى ال��رغ��م من
�أن م�ساحة العقارات تفوق  10ماليني مرت مربع� ،إال �أنه ال توجد �أرقام
مو�ضوعية وحقيقية (للم�ساحة)� .إذ يعود ال�سبب الرئي�سي لذلك هو تنوع
املعادالت امل�ستخدمة يف احل�سابات (يف بع�ض الأحيان يتم تق�سيم العقارات
وفق ًا للعدد الكلي ملوظفي القطاع احلكومي ،فيما �أنه ويف �أحيان �أخرى،
يتم تق�سيمه على موظفي اخلدمة املدنية -والذي يعترب رقم ًا �أ�صغر ثمانية
مرات من الرقم املذكور �سابق ًا) .وقد تفاجئ عامل الأعمال فيما �أثريت
م�شاعر الغ�ضب لدى العامة بهذا اخل�صو�ص .ويف الواقع ،ما يقارب %80
من العقارات اململوكة من قبل الدولة لي�س لديها �أي��ة عالقات مبا�شرة
ب�شروط عمل القطاع احلكومي وتعترب معظمها ذات بنية منخف�ضة القيمة.
التعليم :ك�شف املكتب الوطني للتدقيق يف لتوانيا من خالل تقرير التدقيق
على التعليم ال�ع��ام ب ��أن معدل  %34م��ن الأ��س��ر على نطاق البلد تقوم
باال�ستعانة بخدمات املدر�سيني اخل�صو�صيني لطلبة املدار�س .ويف املدن
الأكرب ،يعترب هذا الأمر �أكرث تكرار ًا (ترتفع الن�سبة �إىل  .)%40وال�س�ؤال
هنا ،ملاذا يتوجب على ال�شعب �أن يويل ثقته بنظام التعليم احلكومي عن
طريق دفع ال�ضرائب فيما يتم احل�صول على تعليم خارجي يف مدار�س
موازية وغري حقيقية؟
مراكز التدريب التطبيقي :يف ال�سنوات الأخ�يرة ،مت افتتاح  42مركز
قطاع تدريب تطبيقي .فهي مراكز �ضرورية وال ميكن �إنكار �أهميتها� .إن
هذه املراكز ،واملجهزّة ب�أحدث املعدات ،تقدم ا�ستثمار ًا ي�صل �إىل 120
مليون ي��ورو ،و�إىل الآن ،مل ي�صل معدل التدريب يف معظم املراكز �إىل
ن�صف ال�ساعات املخطط لها (مل يقدم �أحد املراكز �أية برامج تدريبية
على الإطالق) .وقد �شكك املدققون احلكوميون باملقرتحات الإ�ضافية التي
تطالب بتخ�صي�ص  50مليون يورو لأعمال تطوير البنية التحتية لهذه املوارد
التي وعلى ما يبدو ال يتم ا�ستغاللها بال�شكل الكايف.
الرعاية الصحية :يعترب متو�سط العمر املتوقع يف ليتوانيا هو الأق�صر
مقارنة بجميع دول االحتاد الأوروبي (ن�سبة الرتاجع � 6سنوات عن معدل
بقية دول االحتاد الأوروبي) .ما الذي يقرتحه هذا؟ ب�أننا ال نقدم العالج
الكايف؟ ب�أن جودة العالج �سيئة؟ بل على العك�س ،نحتل املركز الثاين على
م�ستوى دول االحتاد الأوروبي فيما يتعلق بتوفر عدد ال ِأ�س ّرة يف امل�ست�شفيات.
لدينا عدد �أكرب من الأطباء يفوق املعدل املوجود يف دول االحتاد الأوروبي.

ومع هذا ،لي�س هناك لدينا �أية �إج��راءات موحدة للتعامل مع نحو
من الأمرا�ض� .إىل جانب �أننا ال نقوم بت�سجيل  %60من الآثار اجلانبية
العك�سية مما يجعل التعلم من الأخطاء �أمر ًا م�ستحي ًال .نقوم ب�شراء الكثري
من املعدات الطبية �إال �أن  %59منها ال يتم ا�ستغاللها بالكامل فيما �أن
 %7من الأجهزة ال ت�ستخدم على الأط�لاق� .إن �أغلبية ال�شعب يعتقد ب�أن
الأ�سباب الأ�سا�سية مل�شكالت القطاع ال�صحي تكمن يف الطوابري الطويلة
وقوائم االنتظار.
االت ـصــاالت السلكية والالسلكية :متثل �شبكات التوا�صل االلكرتونية
يف لتوانيا ما يقارب  20.000كيلومرت من البنية التحتية املادية .وخالل
ال�سنوات الأربعة املا�ضية ،مت �إنفاق ما يقارب  40مليون يورو لتنمية البنية
التحتية ،فيما مت تخ�صي�ص مبلغ  30مليون يورو �إ�ضايف لأعمال ال�صيانة .ال
يوجد هناك �أي جهة م�سئولة عن التن�سيق لتطوير ال�شبكات املحلية ،والذي
بدوره قد يف�سر �سبب الرقم امل�ضاعف مبا يقدر بـ  4.000كيلومرت من البنية
التحتية املادية .وحتى عام  ،2020مت التخطيط لتخ�صي�ص  90مليون يورو
�أخرى لعمليات تطوير البنية التحتية.
سلطات اإلش ــراف على العمل :هناك القليل من الأف��راد ممن لديهم
معرفة حول هذا املو�ضوع .فاليوم هناك  56من هذه ال�سلطات ،ومع هذا،
ال يوجد �أي تقرير حكومي يت�ضمن �أي��ة ن�شاطات حتليل �أو يتناول مدى
كفاءة عمليات الت�شغيل �أو التكاليف .وتبني التقديرات الأولية ب�أن �سلطات
الإ�شراف تتلقى �سنوي ًا مبلغ ًا يقارب  230مليون يورو من امليزانية .فيما يظل
الرقم الفعلي غري معروف حتى الآن .ويف هذا ال�سياق ،لي�س من املفاجئ
�أن ن�سمع التذمر حول عدم ر�ضا ال�شعب حول تخ�صي�ص �أموال ال�ضرائب
بتمويل مثل هذه الن�شاطات.
ماذا لو مل يدفع �أحد �أية �ضرائب؟ هل كان ي�ستحق الأمر �أن نتحدث عن
االنتفاع املجاين؟ عند منح القليل من الوقت واالنتباه للحقائق ومناق�شة
املفاهيم اخلا�صة بامل�شكالت العامة ،ف�إن التهديد املرتبط بالأخطاء يف
اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية يرتفع .وينتج عن مثل هذه الأخطاء نفقات
هائلة ،قد تكون احلقائق رتيبة �أو يف الكثري من الأح�ي��ان �صعبة الفهم
والتذكر .كما وقد تكون احلقائق غري جذابة وقد تكون احلقائق مهددة،
�إذ �أنها تدعو �إىل احلاجة لتحمل امل�سئولية .ويعترب موازنة االحتياجات ما
بني الـ»�أنا» و الـ»نحن» �أمر ًا حا�سم ًا لتطوير جودة احلياة مما يتطلب توحيد
جهود القطاعني اخلا�ص والعام.
لي�س الغر�ض من طرح ال�س�ؤال حول مدى معرفتنا لدولتنا وحماولة البحث
عن الإجابات هو معرفة الأرق��ام فح�سب ،بل ما �سنقوم به بعد جمع تلك
البيانات .فبعيد ًا عن تو�ضيع كيف يتم �إدارة املال والأ�صول اللتوانية ،ف�إن
هذه املقالة ت�سلط ال�ضوء على االنتفاع املجاين عن طريق �إي�ضاح بع�ض
الأمثلة مبا يف ذل��ك الت�ضليل يف منح املعلومات وال��ذي ي�ؤثر يف اتخاذ
ال�ق��رارات احلكيمة .وه��ذا ب��دوره يعرقل قدرتنا على ممار�سة احلوكمة
الر�شيدة ويخلق دولة غري م�ستدامة .ف�إذا وجدت الدولة نف�سها حماطة
 %100باملنتفعني املجانيني ،ف�إن ما �سيتبقى لنا هو  %0من الدولة.
%80
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الرقابة البنكية:
إعـداد إطـار عمل مفيد للجهــاز األعلى للرقـابة
بقلم غوربان �إ�سكنداري ،مدقق �أول ،حمكمة التدقيق العليا الإيرانية
الفساد واالحتيال  -القضية

�إنها ق�ضية متعددة الأوج��ه ،فتتطلب الرقابة البنكية تعاون خمتلف
اجلهات التنظيمية ،كل منها ي�ؤدي مهام ًا ح�سب �آليات املنظمة الواحدة
و�أهدافها.

يعد الف�ساد واالحتيال املايل ق�ضايا معقدة �ضمن النظام البنكي والتي
ميكن �أن ت�سبب �أ�ضرار ًا ال ميكن تداركها لنمو وتطور الدولة� .إن الآثار على الرغم من وجود هذه الوكاالت التنظيمية والهياكل الرقابية� ،إال
الكبرية املحتملة واملدمرة ميكن �أن تقلل ر�أ�س املال االجتماعي وتزيد من �أنه يظل االقت�صاد العاملي عر�ضة لال�ستغالل ،وت�شري الأدلة �إىل وجود
�أنظمة بنكية غري فعالة و�ضعف يف الإجراءات التنظيمية والإر�شادية.
الفقر ،والظلم االجتماعي ،والطبقية.
�سي�ستمر النظام البنكي يف مواجهة هذه الق�ضايا ملدة طويلة يف امل�ستقبل،
�إىل �أن يتم تطبيق مبادرات م�ضادة ناجحة.
دراسة إليجاد إطار عمل ناجح
مت الإع��راب عن مفاهيم ومبادئ الرقابة البنكية الأ�سا�سية يف �إطار يناق�ش هذا املقال �أطر عمل منا�سبة من خالل الدرا�سة «�سلطة رقابة
عمل بازل  ،3وهي جمموعة من املقايي�س املتفق عليها دولي ًا مت �إيجادها الأجهزة العليا للرقابة يف القطاع البنكي» ،والتي قيمت الو�ضع الراهن
ا�ستجابة للأزمة املالية التي حدثت عام  ،2009 - 2007والتي تهدف وحددت �آليات حمتملة لتحقيق ظروف �إيجابية.
�إىل تقوية نظم و�إ�شراف و�إدارة املخاطر اخلا�صة بالبنوك.
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منهجية الـبـحــث :اتبعت الدرا�سة مقاربة نوعية لتحديد ،وحتليل،
و�إع��داد التقارير اخلا�صة ب�أمناط البيانات .وكانت الأداة الأ�سا�سية
جلمع البيانات هي مقابلة مفتوحة لواحد وع�شرين خبري حملي ،مت
اختيارهم با�ستخدام طريقة العينة املرجعية �أو ما يعرف بـ «عينة الكرة
الثلجية» .مت �إجراء البحث با�ستخدام عملية مكونة من �أربعة مراحل:

�إن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،جمتمعة مع البحث املو�سع ،نتج
عنها تطوير �إطار عمل رقابي (الرجاء االطالع على ال�شكل رقم  1يف
ال�صفحة التالية) ي�شمل الظروف ،واملفاهيم ،والأن�شطة ،والعواقب
املحتملة امل�ؤثرة واملن�سوبة �إىل عمل التدقيق اخلا�ص باجلهاز الأعلى
للرقابة يف القطاع البنكي ،مثل:

 -1حتديد الأهداف وحتديد الو�ضع الراهن.

● الظاهرة األساسية� ،أو املو�ضوع الرئي�سي امل�ستمد من الدرا�سة هو
الإ�شراف املوجه (الرقابة).

� -2صياغة املفاهيم التي حتكم ت�صميم �إطار العمل التنظيمي.
 -3حتليل الق�ضايا وامل�شكالت املوجودة يف جمال البنوك.
 -4جمع بيانات �إ�ضافية من خالل مقابالت اخل�براء والو�صول �إىل
�إجماع حول �إطار عمل الرقابة املالية.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة

يتطلب كل نظام �إ�شرايف حتديد �أه��داف معينة وتعريف امل�س�ؤوليات
والأن�شطة الالزمة لتحقيقها .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التحدي
الأ�سا�سي للأجهزة العليا للرقابة �ضمن قطاع البنوك عادة ما يكون
عدم حتديد الأهداف ،ويعني ذلك �أن املهام وامل�س�ؤوليات املتعلقة بذلك
غري وا�ضحة �أي�ض ًا.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن يتم حتديث الأن�شطة الرقابية كلما حدثت
تغريات يف البيئة ،لأن هذه التغريات ميكن �أن ت�ؤثر على رقابة البنوك
يف عدة م�ستويات  -االقت�صادية ،والتنظيمية ،واالجتماعية ،والثقافية،
وال�سيا�سية.
قامت الدرا�سة �أي�ضا بتحديد عدة عوامل نتج عنها عرقلة �أو منع جناح
رقابة القطاع البنكي ،ومن �ضمنها:

● املسببات هي �أحداث تخلق حاالت وق�ضايا متعلقة بالظاهرة .تقوم
هذه احلاالت ب�شرح �أ�سباب قيام الأف��راد واملجموعات باال�شرتاك يف
هذه الظاهرة �إىل حد ما.
● ملعاجلة الظروف الكامنة (اخلوا�ص الداخلية واخلارجية التي ت�شكل
حتديات رئي�سية للتدقيق) ،مت حتديد العوامل امل�ؤثرة على الرقابة
املوجهة.
● ظروف الوساطة هي ظروف عامة لها ت�أثري على �أثر الظروف ال�سببية
اخلا�صة بالظاهرة حتت الدرا�سة.
● االستراتيجيات هي الأن�شطة الرئي�سية التي ي�أخذها املدققون بعني
االعتبار لال�ستخدام.
● و�أخ�ي�را ،مت حتديد اال�سرتاتيجيات والأن�شطة الناجتة يف �سياق
املخرجات املمكنة ،والنتائج املتوقعة ،واآلثار املترتبة.
ملزيد من املعلومات حول الدرا�سة ،والبحث ،و�إط��ار العمل الإ�شرايف
اخلا�ص بالأجهزة العليا للرقابة يف القطاع البنكي ،الرجاء التوا�صل مع
امل�ؤلف على الربيد الإلكرتوين التايل:
ghorbaneskandari@yahoo.com

● عدم �إملام املدققني بعمليات البنوك.
● حجم اجلهات التنظيمية.
● �إجراءات تخفي�ض تكلفة التو�سعة التنظيمية �أثرت ب�شكل �سلبي على
الكفاءة والفعالية.
● يحتمل �أن تكون ال�سلطات الرقابية حم��دودة ب�سبب التكليفات،
درجة توافر املوارد الب�شرية واملرافق ،وامل�شاركة يف التحقيقات و�/أو
التدقيقات التي ال متلك غر�ض حقيقي (فقط لتربير الوجود �أو خللق
حاجة مزيفة للتو�سعة).
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شكل رقم « »1إطار العمل اإلشرايف لألجهزة العليا للرقابة يف القطاع البنكي
املسببات

الظروف الكامنة

السياسات واإلجراءات

اآلثار املترتبة

املستوى :اجلهاز األعلى للرقابة

استقاللية اإلدارة وحيادية اجلهاز
األعلى للرقابة.
اخلواص الشخصية للمدقق:

املستوى :عمل التدقيق يف تقييم
نظام الرقابة الداخلية

املستوى :عمل التدقيق يف تقييم
نظام الرقابة الداخلية

● عدم وجود �أهداف وا�ضحة
● نق�ص يف املوارد الب�شرية
● ق�صور يف برامج احلا�سوب
● ق�صور يف معدات احلا�سوب
● عدم اال�ستقاللية يف الت�شغيل
● �سرية املعلومات
● التوجه ال�سيا�سي
● انعدام ثقافة القابلية لال�ستجابة
املستوى :النظام البنكي

● التفاوت يف املعلومات
● ال�سمعة
● العقبات القانونية
● اخلوف من ال�سلطة التنظيمية
● عدم الثقة بال�سلطة الرقابية
● انعدام ثقافة امل�ساءلة

● ال�سلوك والذكاء الوجداين
● اخل �ب�رة وال �ت �ج��رب��ة وامل� �ه ��ارات
واملعرفة
● حب اال�ستطالع
● ال�صدق والنزاهة
خواص البنك:

● الثقافة التنظيمية
● �سلوك مدراء البنك
● التدريب املهني
● تعقيد املعامالت
● �سرية املعلومات
● طبيعة املخاطر العالية لالحتيال
الظاهرة األساسية (الرقابة املوجهة)

شروط الوساطة
امل ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـلـجـهــاز
األعلى للرقابة:

● تقليل فجوة التوقعات بني املجتمع
و�أهداف اجلهاز الأعلى للرقابة
الظروف املجتمعية العامة:

● االهتمام العام ،اختالف �أ�صحاب
ال�ع�لاق��ة وامل�ستخدمني ،االقت�صاد
احلكومي

ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة اخلـ ــاصـ ــة
باملساءلة والشفافية.
بيئة التدقيق اخلارجية:

● �ضغوطات امليزانية وم�ستوى الأهمية
● الإ�شراف املهني للتدقيق
خواص البنك:

● طبيعة املخاطر العالية لأن�شطة
البنك ،االحتيال
● التدوير الإداري للمدراء
● طبيعة ونوع امللكية
● الأخ ��ذ وال�ع�ط��اء ب�ين مدير البنك
وامل�س�ؤول احلكومي
● ق ��درة امل� ��دراء ع�ل��ى ال �ت ��أث�ير على
املدققني
● حالة التحكم الداخلية للبنك.
● عدم ر�ضا املوظفني على الرواتب.
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● زيادة الدقة واملوثوقية
● اال�ستقرار املايل للبنك
● ا�ستخدام الرتدد املهني
● م�ت��اب�ع��ة الأدل � ��ة املتناق�ضة
واكت�شاف �أ�سباب التناق�ض
● زيادة ا�ستخدام الإ�شراف
● ت�ك�ل�ي��ف الأع �� �ض ��اء ب��امل�ه��ام
و�إ�شراكهم
● زي��ادة التدريب املهني على
ر�أ�س العمل
● توظيف الأو�صياء
املستوى :اجلهاز األعلى للرقابة

● حتديد املخاطر الكامنة
● تفهم ت�أثري ال�صناعة والبنك
على امليزانية
● توظيف وتدريب طاقم مهني
�أخالقي
● اختيار �أع�ضاء فريق التدقيق
املنا�سبني
● ت��دوي��ر ط��اق��م وجم�م��وع��ات
التدقيق يف البنوك
● احل �ف ��اظ ع �ل��ى اال� �س �ت �ق��رار
املايل للبنك
● تن�سيق اجتماعات �أع�ضاء
فريق التدقيق �شهري ًا
● ا�ستخدام تقنيات الع�صف
الذهني
● تطبيق �إج � ��راءات منا�سبة
(خ ��ا���ص ��ة ب � ��أم� ��ور ال �ت��دق �ي��ق
وغريها)
● الرتكيز على التفكري النقدي
● �إدراج ب��رام��ج عمل وقوائم
مراجعة

● التزام �أكرب مبعايري التدقيق
● جمع �أدلة �أكرث دقة
● اكت�شاف البيانات املغلوطة
● تقليل خماطر عدم االكت�شاف
● تطوير الأحكام واال�ستنتاجات
● اتخاذ الآراء املنا�سبة
● حتقيق �أهداف العمل
● احل �ف ��اظ ع �ل��ى اال� �س �ت �ق��رار
املايل للنظام امل�صريف
املستوى :اجلهاز األعلى للرقابة

● احل � �ف� ��اظ ع��ل ��ى ال �� �س �م �ع��ة
وتعزيزها
● احل� � ��د م� ��ن الإج � � � � ��راءات
الت�أديبية �ضد املدققني
● اقت�صادية
● زيادة ثقة املجتمع يف الأجهزة
العليا للرقابة
● حماية االقت�صاد من املخاطر

مقاالت العدد

اكتشاف االحتيال وتطوير الرقابة الداخلية
باستخدام االستراتيجيات الشائعة وأدوات األداء
بقلم �إي�سرتيال ريفريا ،اجلهاز الأعلى للرقابة املالية يف الإكوادور
ت�شري الأبحاث �إىل �أن ال�سبب الرئي�سي لالحتيال هو وجود نظام رقابة
داخلية �ضعيف وحمدود .يف الإكوادور ،يتناول القانون اجلنائي للدولة
االحتيال واجلرائم التي تقع �ضد الإدارات العامة ،ويعترب القانون
اجلنائي االختال�س ،والرثاء غري امل�شروع ،والر�شوة ،وا�ستغالل النفوذ
من �ضمن الأ�شكال الرئي�سية للف�ساد� .إن هذه اجلرائم ،والتي يتم
اكت�شافها عادة من خالل التدقيق و�/أو ال�شكاوى ،تبني احلاجة �إىل
نظام رقابة داخلية حمكم.
يهدف نظام الرقابة الداخلية �إىل ( )1االلتزام بالنظام القانوين
والفني والإداري )2( ،تعزيز الكفاءة والفعالية اخلا�صة باجلهة)3( ،
�ضمان م�صداقية وح�سن توقيت املعلومات )4( ،اتخاذ الإج��راءات
املنا�سبة لت�صحيح �أوجه الق�صور يف الرقابة.
بالإ�ضافة �إىل �أهمية وج��ود نظام رقابة ق��وي ،يعترب دور املدقق يف
اكت�شاف االحتيال �أم��ر ًا يف غاية الأهمية ،لأن املدقق يقوم بتقييم
الرقابة الداخلية من �أج��ل منع املخاطر ،وتعزيز الكفاءة والفعالية
وال�شفافية واالقت�صاد ،وحماية الأ�صول وامل��وارد العامة ،واحلد من
حدوث االحتيال.

واحتمالية حدوث االحتيال ،وتقييم الأح��داث والتغريات التي ت�ؤثر
على نظام الرقابة الداخلية.
● أعـمــال الــرقــابــة :ت�شري هذه الأعمال �إىل ال�سيا�سات والإج ��راءات
املو�ضوعة للحد من املخاطر التي من �ش�أنها الت�أثري على حتقيق
الأهداف.
● املعلومات والتواصل :املعلومات ال�ضرورية للجهة من �أجل �أن تقوم
مبهام الرقابة الداخلية والتي تدعم حتقيق الأهداف املحددة.
● أعـمــال اإلش ــراف� :أعمال الرقابة الذاتية املدرجة �ضمن عمليات
الإ�شراف والر�صد والتي مت ت�صميمها لتقييم وتطوير العمليات.
بالنظر �إىل تعقيدات نظام الرقابة الداخلية ،ي�شرح هذا املقال عملية
دمج منهج «بطاقة الأداء املتوازن» (�سجل الأداء) يف عملية التقييم
وذل��ك م��ن �أج��ل تقليل تعقيدات التدقيق وت�سهيل عملية اكت�شاف
االحتيال.
ع��ادة ما يتم ا�ستخدام �سجل الأداء ك ��أداة ا�سرتاتيجية للتخطيط -
لقيا�س الأداء التنظيمي وتقييم حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية .يعترب �سجل

حاولت العديد من املنظمات توحيد معايري مفهوم الرقابة الداخلية،
من �ضمنها جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدوي (،)COSO
والتي ي�ؤكد تقريرها على احلاجة لأن تكون الرقابة الداخلية مدرجة
�ضمن الأهداف التنظيمية واال�سرتاتيجيات .بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سات
العامة يف الإك��وادور ،مت ت�صور هذا املنهج يف جدول الأعمال الوطني
(اتفاقية  ،)2008-CG-39وال��ذي ين�ص على الأم��ور التالية ب�أنها
مك ّونات �ضرورية للرقابة الداخلية:
● بيئة الرقابة :بيئة تت�ضمن مبادئ النزاهة والقيم الأخالقية التي
حتكم ال�شركة.
● تقييم املـخــاطــر :حتديد الأه ��داف،
وحت � ��دي � ��د امل� �خ ��اط ��ر
وت� �ق� �ي� �ي� �م� �ه ��ا،
وحتديد �إدارة
امل� � �خ � ��اط � ��ر،
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الأداء �أداة مرنة تتيح ا�ستخدام مك ّونات الرقابة الداخلية لكونه يتناول
امل�ؤ�شرات املالية وغري املالية على حد �سواء .ونظر ًا ل�سهولة تطبيق
وتقييم تلك الأداة ،ت�ساعد هذه املرونة على اكت�شاف حاالت االحتيال
الواردة.
مت �إعداد م�صفوفة لتقييم الرقابة الداخلية با�ستخدام نهج �سجل الأداء
ومدعمة بالوثائق ومناذج التدقيق .تعمل تلك امل�صفوفة على )1( :توليد
الأ�سئلة (ح�سب جماالت التطبيق) للإدارة املالية والإدارية للمنظمة،
( )2حتديد وزن (�أهمية) وم�ستوى التكرار ،و( )3حتديد م�ؤ�شرات
الأداء الأ�سا�سية مع املعايري املتعلقة بها ،والنطاقات ،وامل�ستويات
واحل ��دود الدنيا التي ت�ستدعي توليد التنبيهات و�إطالقها يف لوحة
التحكم (م�شابهة لإ�شارة املرور).
تقوم هذه الأداة بت�سهيل عملية التعرف على املواقف اخلطرة التي قد
ت��ؤدي �إىل االحتيال ،وت�ساعد على اكت�شاف (بدقة �أك�بر) الأ�شخا�ص
املتورطني ،و�أنظمة ال�ضبط التي مت انتهاكها واملوارد املحتملة التي ت�أثرت
وال�ضرر االقت�صادي الذي مت ،وكذلك تقوم با�ستخدام الوقت على �أمثل
وجه وت�ستطيع �أن جتعل عمل التدقيق �أكرث فعالية.

ح�سب املكون ،وبالتايل تتيح قيا�س املخاطر وم�ستويات الثقة .ثم ميكن
ت�صنيف املكونات لبيان الطبيعة الهامة لكل مك ّون وتداخله مع الأهداف
التنظيمية� .إن حتديد العوامل الأك�ثر �أهمية (ح�سب الرتبة) يوفر
الأ�سا�س لإعداد �أي خطة تطويرية يتم من خاللها �صياغة التو�صيات
الأ�سا�سية لت�صحيح املالحظات من �أجل تعزيز نظام الرقابة الداخلية.
النتائج املستخلصة

يثري االحتيال الت�سا�ؤالت حول م�س�ؤوليات ونطاق عمل التدقيق ،بالإ�ضافة
�إىل دور املدقق يف اكت�شاف االحتيال .لذلك ،ينبغي �إيالء انتباه خا�ص
ملنهجية التقييم اخلا�صة باجلهة وكفاءة �إجراءات التدقيق املطبقة.
ووفقا لذلك ،ي�ستطيع املدققون دمج �أدوات الإدارة مع مكونات الرقابة
الداخلية وذلك لتقليل تعقيدات التدقيق ومنع االحتيال .ولهذا الغر�ض،
ميكن �أن ت�ساعد منهجية �سجل الأداء املتوازن على حتليل امل�ؤ�شرات
املالية وغري املالية� .إن هذه امل�ؤ�شرات ،م�صحوبة مع تقييم مكونات
الرقابة الداخلية ،من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف حتديد املخاطر واكت�شاف
االحتيال.

�إن تطبيق �أداة رقابة داخلية بناء على بطاقة الأداء املتوازن يجب �أن
لبيان التطبيق العملي لهذه الأداة ،يوفر املثال �أدناه �أ�سئلة ظرفية معمقة ،يكون م�صحوب ًا مع جمع �أدلة كافية وذات عالقة .وعلى نف�س املنوال ،من
وم�ؤ�شرات و�أوزان ميكن �أن تنطوي على االحتيال:
�أجل �ضمان منهجية تقييم فعالة ،يجب تطويع امل�صفوفة مبا يتالءم مع
 -1هل توجد ا�ستمارات مرقمة �أو مطبوعة م�سبق ًا من �أج��ل �ضبط كل منظمة خا�ضعة للتدقيق وذلك ملراعاة الأ�سا�س القانوين ،والطبيعة
الدخل؟ ال .التكرار :يومي ُا ،الوزن ،10 :حمتمل ،امل�ؤ�شر :ا�ستمارات .القانونية ،والأنظمة املتعلقة بذلك .ويجب �أن تكون �أدلة القيا�س حمددة
 -2هل يتم �إيداع ال�ضمانات يف امل�ؤ�س�سات املالية خالل � 48ساعة من ب�شكل وا�ضح.
حت�صيلها؟ نعم .التكرار :يومي ًا ،الوزن ،10 :حمتمل جد ًا ،امل�ؤ�شر� :ستقوم نتائج التقييم بتوفري معلومات موثوقة فيما يتعلق بفعالية
�أو �ضعف الرقابة الداخلية ،مبا ي�سمح بتحديد التو�صيات والتدابري
�إيداعات بنكية.
 -3هل يتم �إعداد تقارير التح�صيل ب�شكل يومي؟ ال .التكرار :يومي ًا ،الت�صحيحية ب�شكل منا�سب.
وكتدابري وقائية ،يجب على الإدارة العليا يف امل�ؤ�س�سة الت�شجيع على
الوزن ،10 :حمتمل جد ًا ،امل�ؤ�شر :التقارير.
 -4هل تتم املطابقة بني قيمة الإيداعات امل�ستلمة واملح�صلة ب�شكل يومي؟ درج��ة عالية من النزاهة ،وال�صدق ،وال�سلوك الأخ�لاق��ي ،وكذلك
ت�صميم وتوزيع الإج��راءات املنا�سبة والقوانني التي من �ش�أنها تعزيز
ال .التكرار :يومي ًا ،الوزن ،10 :حمتمل جد ًا ،امل�ؤ�شر :املطابقات.
ال�شفافية ،والتي يتم تعزيزها من خالل التدريب ،والإ�شراف الفعال
 -5هل هناك اختالف بني القيم املح�صلة والقيم التي مت �إيداعها؟ نعم .وامل�ستمر ،وتنفيذ �أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة.
التكرار :يومي ًا ،الوزن ،10 :حمتمل ،امل�ؤ�شر :املطابقات.

�إن الردود ال�سلبية على الأ�سئلة من رقم � 1إىل رقم  ،4والرد الإيجابي
على ال�س�ؤال رقم  5قد ي�شري �إىل حدوث عمل خبيث (اختال�س) .من
�أجل ت�أكيد االفرتا�ض ،يجب على املدقق جمع الأدلة الالزمة واملالئمة
والكافية كعن�صر �إثبات للنتائج املحددة.
ت�سمح هذه الأداة بت�صنيف املعلومات وحتليلها من �أجل �إعداد التقارير
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الفساد وغسيل األموال

همزة الوصل والطريق إلى األمام
بقلم �سامر �أحمد  -مكتب املدقق العام يف باك�ستان  -مكتب الهور

تعريف املفاهيم

املبا�شرة فهي ا�ستالم الطرف لها .وينطبق ذلك حتى لو مت رف�ض املبالغ
املقدمة ومل يحدث ا�ستالم للر�شوة ،ف�إن نية الر�شوة هي الأهم.

�إن الف�ساد وغ�سيل الأموال ي�ضعفان التطور الإن�ساين ،والأمن الدويل،
ً
واالقت�صاد الوطني .ويعترب الف�ساد �أكرب العقبات التي حتول دون رفع �إ�ضافة �إىل ذلك� ،إن تقدمي الر�شاوى من خالل و�سيط يعترب �أي�ضا من
احلرمان عن ماليني النا�س ،وذلك ح�سب البنك الدويل و�صندوق النقد �أن�شطة الف�ساد ،كما هو احلال عندما يقوم امل�س�ؤولون ب�سرقة املمتلكات
ال��دويل .ويقوم غ�سيل الأم��وال بتعزيز الف�ساد كما يقوم بتعزيز جميع العامة (اختال�س) �أو يفو�ضون �أحد �أ�صدقائهم �أو �أقربائهم لعمل ذلك
(املح�سوبية)� .إن املال لي�س �شرط ًا �أ�سا�سي ًا حلدوث الف�ساد على الرغم
االنحرافات ال�ساعية للربح.
ً
ً
من �أنه غالبا ما يكون جزءا منه.
�إن العالقة بني الف�ساد وغ�سيل الأموال عالقة متبادلة  -عادة ما يحدثان
مع ًا .ولكن ،رمبا الأم��ر الأك�ثر �أهمية هو �أن وجود �أحدهما ينتج عنه ومن املمكن �أن تخ�ضع ال�شركات �إىل امل�ساءلة اجلنائية حول ق�ضايا
الف�ساد ،وذلك على الرغم من عدم وجود م�س�ؤولية جنائية وا�ضحة لدى
حدوث الآخر.
ال�شركات الأم ب�ش�أن املخالفات اجلنائية التي قد ت�ضطلع بها �شركاتها
ع ّرفت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ( )UNCACمفهوم التابعة .هنالك اتفاق متزايد على �أن الف�ساد ميكن �أن يحدث بني
الف�ساد ب�شكل دقيق على �أنه «الر�شوة املبا�شرة وغري املبا�شرة للم�س�ؤولني �شركتني خا�صتني (يف ال�سابق ،غالب ًا ما يتم افرتا�ض تورط م�س�ؤويل
املحليني واخلارجيني بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤويل املنظمات الدولية ،وكذلك احلكومة يف �أن�شطة الف�ساد عند ت�سمية �أي ن�شاط منها).
اختال�س �أو حتويل املمتلكات العامة من قبل امل�س�ؤولني ،واملتاجرة
بالنفوذ �أو الك�سب غري امل�شروع من قبل م�س�ؤويل احلكومة ،وكذلك تتمثل عملية غ�سيل الأموال يف �إخفاء الأ�صول غري ال�شرعية للأموال
التي مت احل�صول عليها من �أن�شطة جمرمة ،وتتم بعد جرائم �أ�صلية
الر�شوة واالختال�س يف القطاع اخلا�ص».
ووقوع الأموال ب�أيدي املجرمني� .أ�صبحت عملية غ�سيل الأموال وا�سعة
يق�صد بالر�شوة املبا�شرة قيام الطرف بتقدمي الر�شوة� ،أما الر�شوة غري
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االنت�شار يف العامل وذلك ب�سبب اجلرائم التي تتم عرب احلدود والتطور بالإجراءات املالية ( ،)FATFوجمموعة �آ�سيا واملحيط الهادي املعنية
ال��ذي ح��دث للتجارة والتمويل ال��دول�ي�ين .بالرغم م��ن �أن املجرمني مبكافحة الأموال (.)APG
يواجهون عدد متزايد من العراقيل عندما يريدون �إدخال «الأموال غري
سبل املضي إلى األمام
ال�شرعية» �إىل بلدانهم ،هناك فر�ص مازالت موجودة من خالل ت�سخري
القطاعات املالية العاملية.
يقرتح اخلرباء �أن �أهم �أداة ملنع الف�ساد هي �سجل يحتوي على �أ�صول
ودخل امل�س�ؤولني احلكوميني (خا�صة الأع�ضاء الذين ميلكون منا�صب
�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت �إثارة الت�سا�ؤالت حول فعالية ال�سيا�سات احلالية
عليا و�أع�ضاء �أجهزة مكافحة الف�ساد)� .إن هذا ال�سجل ،والذي يتم
اخلا�صة مبكافحة غ�سيل الأموال .بينت درا�سة يف بريطانيا ،والتي متلك
حتديثه والتدقيق عليه ب�شكل دوري ،يرغم امل�س�ؤولني على الإف�صاح عن
�أقوى ال�سيا�سات �ضد غ�سيل الأموال� ،أن تكلفة غ�سيل الأموال هي فقط
جميع �أ�صولهم وم�س�ؤولياتهم ويخلق معيار ًا من �ش�أنه ت�سهيل الك�شف عن
 15يف املئة من املبلغ الأ�سا�سي.
مبالغ كبرية الحقة .وقد يت�ضمن الإف�صاح الأ�صول امل�ستمدة من الأزواج
العالقة وآليات التخفيف احلالية
والعائالت ،ال�سيما تلك اخلا�صة بكبار املوظفني الذين ي�شغلون منا�صب
ذات ح�سا�سية.
بالن�سبة �إىل معظم ال��دول ،ف��إن التعامل مع الف�ساد وغ�سيل الأم��وال
بنجاح يعترب �أم ��را �صعب التحقيق لأن
بالنظر �إىل دور وحدات املخابرات املالية
أهم
أن
اخلرباء
يقرتح
ال�ع�لاق��ة الوثيقة ب�ين الأم��ري��ن ع ��ادة ما
يف جتميع وحتليل ون�شر املعلومات املالية،
متيل �إىل االنحراف من الناحية التاريخية
ف�إن التعامل ال�سليم مع املعلومات ال�سرية
أداة ملنع الفساد هي سجل
والبريوقراطية .يف الغالب ،يتم �إن�شاء
�أم ��ر ب��ال��غ الأه �م �ي��ة ،لأن �أي ن�شر غري
يحتوي على أصول ودخل
جمموعات �سيا�سة وم�ؤ�س�سات ملحاربة
خم��ول لهذه البيانات ميكن �أن تكون له
املسؤولني احلكوميني
العديد من اجلرائم بدون حتمل املهمات
عواقب وخيمة .تبني املمار�سات ال�سابقة
ذات ال�صلة.
�أن �سيا�سات املعلومات يجب �أن تت�ضمن
ً
�أحكاما ت�صنف املعلومات ذات احل�سا�سية ،ويجب تطبيق مبد�أ «احلاجة
تعتقد وح��دات اال�ستخبارات املالية اخلا�صة مبكافحة غ�سيل الأم��وال
�إىل املعرفة» وذلك لتنظيم الدخول على املعلومات املحظورة .ميكن
�أن الف�ساد يقع خارج دائرة م�س�ؤولياتها ،وكذلك تعتقد جهات مكافحة
لوحدات املخابرات املالية �أن ت�ستفيد من تبني مبادئ �إدارة املخاطر
الف�ساد بالن�سبة �إىل غ�سيل الأموال.
التي تدعو �إىل �إ�ضافة حماية �إ�ضافية للبيانات والتحكم والتدقيق
يبني بع�ض امل�س�ؤولني الدوليني الذين ي�شرفون على الدعم الفني يف املزدوج ،واملراجعة ،وف�صل املهام والواجبات.
جمايل مكافحة غ�سيل الأم��وال ومكافحة الف�ساد يف نف�س الدولة �أن
ميثل الف�ساد الق�ضائي �أي�ض ًا تهديد ًا خطري ًا لعمل �سيا�سات مكافحة
املعتاد هو �أن كل جهة ال تعلم عن اجلهة الأخرى .ويقرتح امل�س�ؤولون �أي�ضا
غ�سيل الأم��وال والنظام الق�ضائي نف�سه .فقد يتعر�ض الق�ضاة �إىل
�أن غ�سيل الأموال والف�ساد ال يعتربان من الأولويات املحلية ،ويعتقدون �أن
الت�أثري غري املنا�سب ،وب�شكل خا�ص يف احلاالت التالية )1( :عندما
العديد من الدول النامية تقوم ب�إن�شاء قوانني وقواعد وم�ؤ�س�سات ملكافحة
يكون التعوي�ض امل��ادي �ضعيف )2( ،عندما تكون �إج ��راءات التعيني
الف�ساد بغر�ض �إبهار املجتمع الدويل فقط ولي�س ملعاجلة تلك الق�ضايا.
والرتقية اعتباطية �أو مبهمة )3( ،عند وجود �ضعف عام يف التدريب
�إىل ال�ي��وم ،هناك العديد من املنظمات الدولية وامل�شاريع التي مت على مكافحة الف�ساد.
�إن�شا�ؤها من �أجل مكافحة الف�ساد وغ�سيل الأموال ،من �ضمنها :اتفاقية
�إن وقوع عملية اتخاذ قرار عزل امل�س�ؤولني ذوي املنا�صب العليا يف �أيدي
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ملكافحة ر�شوة املوظفني العموميني
وزير �أو م�س�ؤول �سيا�سي ما لتورطهم يف ق�ضايا ف�ساد قد يخلق تعار�ض
يف املعامالت التجارية الدولية ،املبادرة امل�شرتكة فيما بني مكتب الأمم
خطري للم�صالح .من هذا املنطلق ،يجب �أن تكون �سلطة النيابة العامة
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية والبنك ال��دويل ب�ش�أن ا�سرتداد
�سلطة قانونية م�ستقلة عن احلكومة.
الأ�صول واملوجودات امل�سروقة ( ،)StARمبادرة بنك التنمية الآ�سيوي
ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDاخلا�صة ب�إعداد خطة
ملكافحة الف�ساد يف �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي ،فريق العمل املعني

30

30

احلكومية
املالية  -دولة
للرقابةاملحا�سبة
الدولية يف ديوان
املجلةهذا العدد
تُرجم
الكويت -ربيع 2019
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القضــاء على الفســـاد:
قياس ومراقبة التقدم نحو
تطبيق أهداف التنمية المستدامة
بقلم غوناروانتو وديدي �إريانتو ،هيئة تدقيق جمهورية �إندوني�سيا
�إيجاد غايات عاملية وم�ؤ�شرات لكل هدف ،ما مدى �أهميتها و�إمكانية
حتقيقها؟
ي�سلط هذا املقال ال�ضوء على الهدف رقم ( – )SDG16الت�شجيع
على �إقامة جمتمعات م�ساملة و�شمولية من �أج��ل تنمية م�ستدامة،
وتوفري العدالة للجميع ،وبناء م�ؤ�س�سات فعالة وخا�ضعة للم�ساءلة
على جميع امل�ستويات – ويركز ب�شكل خا�ص على الق�ضاء على الف�ساد
والقدرة على قيا�س ومراقبة التقدم املحرز با�ستخدام منظور مبا�شر
وواقعي.

الفســــــــاد
مقدمة

يف �سبتمرب  ،2015تعهدت معظم الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
بتطبيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر (� - )SDGsأهداف
عاملية وجدت لتوجيه ال�سيا�سات ومتويل التنمية حتى عام .2030
يحتوي كل هدف على غايات ،وحتتوي كل غاية على م�ؤ�شر �أو م�ؤ�شرين
مت ت�صميمهم من �أجل قيا�س التقدم الذي مت �إحرازه .على الرغم من

كما هو مبني يف هدف التنمية امل�ستدامة رقم ( ،)SDG16يجب �أن
ينظر �إىل حماربة الف�ساد على �أنها �إحدى العنا�صر الأ�سا�سية لكافة
ج��داول �أعمال �أه��داف التنمية امل�ستدامة .يف ع��ام  ،2017قدرت
منظمة ال�شفافية الدولية �أن �أكرث من  900مليون �شخ�ص يف منطقة
�آ�سيا واملحيط الهادي قاموا بدفع الر�شاوى من �أجل احل�صول على
اخلدمات الأ�سا�سية مثل ال�صحة والتعليم .تبني هذه الإح�صائية
التعقيدات الإ�ضافية التي تقف �أمام حتقيق الهدف رقم ()SDG3
(رعاية �صحية �أف�ضل) والهدف رقم (( )SDG4تعليم �أف�ضل)،
وكذلك تبني مدى تف�شي تهديد الف�ساد على برنامج �أهداف التنمية
امل�ستدامة ب�أكمله.
قياس التقدم

يحتوي الهدف رقم ( )16على  12غاية� ،أحدهما هي الغاية رقم
 ،16.5والتي تركز على الف�ساد والر�شوة ،وحتث الدول على احلد من
الر�شوة والف�ساد ب�شكل كبري بجميع �أ�شكالها .حتتوي الغاية رقم 16.5
على م�ؤ�شرين لقيا�س التقدم املحرز يف هذا اجلانب وهما:
●  :16.5.1ن�سبة الأ�شخا�ص الذين كان لديهم على الأقل تعامل واحد
مع م�س�ؤول حكومي ودفعوا ر�شوة مل�س�ؤول حكومي� ،أو طلب منهم �أولئك
امل�س�ؤولون دفع ر�شوة ،خالل االثني ع�شر �شهر ًا ال�سابقة.
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●  :16.5.2ن�سبة الأعمال التجارية التي كانت لديها على الأقل تعامل
واحد مع م�س�ؤول حكومي ودفعت ر�شوة مل�س�ؤول حكومي� ،أو طلب منها
�أولئك امل�س�ؤولون دفع ر�شوة ،خالل االثني ع�شر �شهر ًا ال�سابقة.
تعترب الغاية عامة ب�شكل كبري وتت�سم بالطموح يف حماولتها للحد من
جميع �أنواع الف�ساد .ويف الوقت نف�سه� ،إن امل�ؤ�شرات املحددة �ضيقة
للغاية ،ب�سبب �أن ( )1الر�شوة تعترب نوع واحد من �أنواع الف�ساد)2( ،
�إن معايري القيا�س احلالية تعك�س فقط جزء �صغري من ال�سكان)3( ،
و�أن املفاهيم وال�سياقات ال�شخ�صية والثقافية قد ينتج عنها اختالفات
كبرية� .إن هذه العوامل جتعل من مراقبة �أي تقدم حقيقي عملية
�صعبة للغاية.
مراقبة التقدم

التنمية امل�ستدامة يف �ضوء �أولويات التنمية الوطنية للدولة .ولكن ،مل
ت�ستطع القوانني املو�ضوعة تقليل ممار�سات الف�ساد ب�شكل كبري وذلك
ب�سبب �أن النظام ال�سيا�سي احلايل يولد ممار�سة الف�ساد من قبل
الأعمال التجارية واملمثلني ال�سيا�سيني ،على �سبيل املثال ،ال�سيا�سيون
الذين ي�سعون �إىل من�صب حكومي يف االنتخابات والذين يحتاجون
�إىل متويل حمالتهم االنتخابية عن طريق �أطراف ثالثة.
قامت �إندوني�سيا ب�إن�شاء هيئة حماربة الف�ساد والتي ك�شفت عن بع�ض
حاالت الر�شوة التي ن�ش�أت من الدعم املايل للحمالت االنتخابية.
ولكن ،مازالت مثل هذه احلاالت حمدودة ب�سبب قيام امل�س�ؤولني الذين
جنحوا يف االنتخابات بتقدمي ر�شاوي على �شكل معاملة تفا�ضلية،
والتي تعترب من ال�صعب ك�شفها ومتابعتها وحتديد م�صدرها.
فيما يتعلق مب��دى جاهزية احلكومة الإندوني�سية لتنفيذ �أه��داف
التنمية امل�ستدامة وما يخ�ص نزاهة وات�ساق �سيا�ساتها الوطنية،
ذكرت هيئة تدقيق جمهورية �إندوني�سيا ،وهي اجلهاز الأعلى للرقابة
املالية يف الدولة ،ا�ستنتاجني �أ�سا�سيني:

�إن توافر البيانات ومو�ضوعيتها ميثالن جانبني �أ�سا�سيني يف جعل
مراقبة الهدف رق��م (� )16أم ��ر ًا �شبه م�ستحيل .فتعترب البيانات
عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لإثبات جن��اح �أي برنامج .ع��ادة ،تت�ضمن الغاية
معايري وم�ؤ�شرات حمددة تعمل كمقايي�س مبقارنة الواقع (حقائق
واقعية) بالهدف .فعندما تلبي البيانات متطلبات امل�ؤ�شر ،يعني ذلك ● تواجه احلكومة الإندوني�سية �صعوبات يف حتقيق التكامل ب�شكل
�أن الربنامج ناجح (والعك�س �صحيح) .ولكن ،تقييم التقدم يكون وا�ضح وعمودي فيما بني احلكومات املركزية واملحلية يف �آن واحد،
م�ستحي ًال عندما ال يكون هناك بيانات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن وذلك نظر ًا لتفاوت الفرتات االنتخابية لديها ،مما يت�سبب يف عدم
انتظام وات�ساق ال�سيا�سات لدى تلك ال�شرائح احلكومية.
تكون البيانات الذاتية م�ضللة.
يعتقد معهد االقت�صاد وال�سالم �أن ذلك ينطبق على الهدف رقم ● مازالت معظم الوكاالت احلكومية تعمل وفق العقلية االنفرادية
( ،)16ح�سب ما �أ�شار �إليه يف عام « 2017حاليا ،ال توجد بيانات فيما يتعلق بتنفيذ امليزانية ،الأمر الذي ي�سبب خماوف يف التن�سيق
ر�سمية كافية �أو قدرة �إح�صائية متوفرة على امل�ستوى الوطني من �أجل واملراقبة وينتج عنه نق�ص يف دقة البيانات.
قيا�س الهدف رقم ( )16مبقاربة ت�شمل الدولة كاملة».
تقوم التجربة الإندوني�سية يف حماربة الف�ساد بتقدمي بع�ض الدرو�س
بحكم طبيعته اخلا�صة ،يعترب الف�ساد ظاهرة معقدة حتتوي على عدة
�أبعاد و�أ�شكال ،وعادة ما حتدث يف اخلفاء .وحتى عندما تكون البيانات
متاحة ،ف�إن احل�صول على بيانات مو�ضوعية ميثل عائق ًا كبري ًا.
�إن بع�ض �أهداف التنمية امل�ستدامة متعددة الأبعاد بطبيعتها �أي�ض ًا
وال ميكن قيا�سها با�ستخدام م�ؤ�شر �أو م�ؤ�شرين .وت�سعى الغاية رقم
� 16.5إىل احلد ب�شكل كبري من الف�ساد والر�شوة بجميع �أ�شكالها،
ولكن امل�ؤ�شرات العاملية املعتمدة تقي�س فقط الر�شوة بني امل�س�ؤولني
احلكوميني والعامة �أو الأعمال التجارية .وال يوجد هناك م�ؤ�شرات
لقيا�س الف�ساد �ضمن �أو بني احلكومات والأ�شكال الأخرى من الف�ساد
غري احلكومي.
السياق اإلندونيسي

�أبدت احلكومة الإندوني�سية ب�شكل عام التزام ًا قوي ًا بتحقيق �أهداف
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القيمة من �أج��ل تطوير عملية تنفيذ �أه��داف التنمية امل�ستدامة.
وكلما تقدمت عملية تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ،يجب مراعاة
م�ؤ�شرات �إ�ضافية للق�ضاء على الف�ساد ،وعلى وجه اخل�صو�ص بالنظر
�إىل عدم كفاية املقايي�س احلالية لبيان التقدم يف مثل هذه الغاية
العامة.

داخل اإلنتوساي

ماذا يحدث
يف اإلنتوساي

تبادل اخلبرات يعود
بالنفع على اجلميع
الكويت 33
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«حظي الفقيد فرغ�سون بتقدير كبري من موظفيه وحاز
على احرتام امل�س�ؤولني يف كل من احلكومة والربملان على
حد �سواء ،ولذا �سوف يبقى الراحل خالد ًا يف ذاكرة كل
من نال �شرف معرفة هذا الرجل الذي ُعرف بتوا�ضعه
وطيبة قلبه ور�صانته.
لطاملا كان �شديد احلر�ص على �إج��راء عمليات التدقيق
التي �أ�ضافت �إىل اخلدمات احلكومية ،وذلك يف �سبيل
حتقيق ال�صالح العام لل�شعب الكندي»
مكتب املدقق العام يف دولة كندا

نعي الراحل /مايكل فرغسون
المدقق العام للجهاز األعلى
للرقابة المالية بدولة كندا
ببالغ احلزن واألسى ،أعلن مكتب املدقق العام الكندي
عن وفاة املدقق العام السيد /مايكل فرغسون ،وذلك يف
الثاني من فبراير .2019
مت تعيني الراحل /فرغ�سون رئي�س ًا ملكتب املدقق العام يف دولة كندا
بتاريخ  28نوفمرب  ،2011و�إىل جانب توليه من�صب املدقق العام
كانت لل�سيد فرغ�سون قبل ذلك �إ�سهامات عديدة من خالل تقلده
ملختلف املنا�صب احلكومية� ،أبرزها من�صب مراقب ووكيل وزارة لدى
وزارة املالية الكندية (مقاطعة نيو برونز ويك) ،حيث انتقل بعدها
�إىل مدينة �أوتاوا لي�ستلم تكليفه مبن�صب املدقق العام الفيدرايل.
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«كانت لديه قناعة را�سخة ب�أهمية ودور املدقق العام
يف الت�شجيع على ا�ستمرار تنمية وحت�سني اخلدمات يف
القطاع احلكومي ،مبا يخدم يف نهاية املطاف م�صلحة
كافة امل��واط�ن�ين ،ال�سيما امل�ست�ضعفني منهم ،والذين
ي�ستحقون بال �شك �إدارة ر�شيدة تعمل على تعزيز ال�صالح
العام.
ونظر ًا لكونه قائد ًا يف هذا املجال ،كان الراحل ي�ؤمن
ب���ض��رورة الت�شجيع على ر�ؤي ��ة ال�ت�ع��اون فيما ب�ين كافة
الأط��راف املعنية ،حيث يتوجب عليهم العمل جنب ًا �إىل
جنب حتقيق ًا للنتائج الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي ت�سهم ح�ق� ًا يف
التغيري ،وهو الأمر الذي عمل عليه ال�سيد فرغ�سون بروح
عالية من املهنية وبكل توا�ضع وحمبة� .سن�شتاق كثري ًا
لفقيدنا الراحل».
مؤسسة التدقيق واملساءلة الكندية

فقدت املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (الإن�ت��و��س��اي) �شخ�صية م��ن ال�شخ�صيات
البارزة التي �ساهمت على مدى �سنوات طويلة يف �صقل
وتعزيز عمليات التدقيق احلكومية والت�أثري عليها.
وبال �أدنى �شك ف�إن جهود الراحل وخربته الوا�سعة كانت
لها عظيم الأثر على جمتمع التدقيق العاملي قاطبة ،وحتم ًا
�ستظل ب�صمته م�شهودة على منظمة الإنتو�ساي.
األمانة العامة ملنظمة اإلنتوساي

داخل اإلنتوساي

اجتماع خبراء منهجية التدقيق لدى منظمة اليوروساي
لمناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك
�أكد ال�سيد /كري�ستوف كوياتكو�سكي  ،رئي�س اجلهاز الأعلى للرقابة
املالية يف جمهورية بولندا� ،أن « هذا االجتماع يهدف �إىل م�ساعدة
اخل�براء لدى الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة على تعزيز
التوا�صل فيما بني �أع�ضاء منظمة اليورو�ساي وخلق �أفكار ت�سهم يف
تو�سيع نطاق ن�شاطات التعاون فيما بينها ،كما �أمتنى �أن تكون هذه
اخلطوة انطالقة ملبادرة �أ�شمل و�أن نوا�صل م�سريتنا خالل ال�شهور
وال�سنوات القادمة يف تبادل اخلربات وحتديد التحديات والت�شجيع
على �إحداث التغيري نحو الأف�ضل« .
التقى جمموعة من اخل�براء يف جمال منهجية التدقيق من قرابة
 30جهاز رقابي من الدول الأع�ضاء يف منظمة اليورو�ساي حل�ضور
االجتماع الإقليمي الأول اخلا�ص مبنهجية التدقيق ،والذي مت انعقاده
يف �أواخ��ر العام املا�ضي يف وار�سو عا�صمة بولندا ،حيث ح�ضر ما
يقارب  60م�شارك ًا يف احلدث الذي ا�ست�ضافه اجلهاز البولندي على
مدى يومني ملناق�شة مو�ضوعات تتعلق ب�ضمان اجلودة والتوا�صل مع

الأط��راف ذات العالقة والتخطيط لعمليات التدقيق ،وهي ال �شك
تعترب مو�ضوعات بالغة الأهمية لعمل الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة.
و�أ�ضاف ال�سيد /كوياتكو�سكي �أن هذا االجتماع قد ركز كذلك على
حتليل االحتياجات اخلا�صة بتطوير ال�ق��درات امل�ؤ�س�سية لأع�ضاء
منظمة اليورو�ساي.
ت�ضمن االجتماع عرو�ض تقدميية تعريفية خلقت مناق�شات جماعية
بني امل�شاركني ب�ش�أن الأخطار املحتملة (التحديات) واالحتياجات
املنتظرة (التطلعات) ،خرج امل�شاركون من خاللها بقائمة تت�ضمن
العقبات احلالية واملتطلبات امل�ستقبلية.
ضمان اجلودة:

● تلخ�صت معظم املخاطر املذكورة يف :عدم القدرة على التمييز
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ب�شكل ك��اف ب�ين عمليات �ضمان اجل ��ودة و�ضبط اجل ��ودة ،وط��ول
�إجراءات العمل التي ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على مرونة عملية التدقيق
وفعاليتها ،و�صعوبة تقبل املوظفني لنتائج عمليات �ضمان اجلودة.
● تلخ�صت �أبرز التطلعات امل�شرتكة التي �أ�شار �إليها امل�شاركون يف:
رفع درجة الوعي ،توفري املوارد ،وتطوير تقنيات تكنولوجيا املعلومات
وا�ستخدامها بال�شكل والوقت املطلوب بغر�ض دعم وتعزيز ور�صد
عملية �ضمان اجلودة.
التواصل مع األطراف ذات العالقة:

● ت�ضمنت �أبرز املخاطر امل�شار �إليها :طول الفارق الزمني فيما بني
�إجراء عملية التدقيق ون�شر التقرير اخلا�ص بها مما ي�ؤثر �سلب ًا على
عملية التوا�صل املرجوة ،غياب الوعي لدى املدققني ب�ش�أن التزامات
اجلهاز الأعلى للرقابة املالية فيما يخ�ص التوا�صل مع الأطراف ذات
العالقة ،وما يقوم به ال�صحافيون  -الذين قد تنق�صهم اخلربة
الكافية للحديث حول ما يخ�ص عمليات التدقيق -من ن�شر معلومات
�سطحية ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على �سمعة اجلهاز الرقابي.
● ومن �أبرز التطلعات التي تقدم بها امل�شاركون يف هذا ال�صدد :و�ضع
ا�سرتاتيجيات للتوا�صل ،تقدمي التدريب العملي يف جمال التوا�صل
والإبالغ عن نتائج التدقيق ،و�ضرورة �إعداد قوالب لر�سومات بيانية
يتم اال�سرت�شاد بها يف عملية تقدمي التقارير.
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التخطيط لعملية التدقيق  -التخطيط االستراتيجي
والتشغيلي:

● من �أبرز املخاطر املذكورة ب�ش�أن التخطيط اال�سرتاتيجي افتقار
القطاع العام للمعرفة الكافية� ،إىل جانب امل�شكالت الأخرى املرتتبة
على طول الفرتة الزمنية امل�ستغرقة منذ بداية اعتماد املو�ضوعات يف
خطط العمل ال�سنوية �إىل تنفيذ عملية التدقيق عليها ب�شكل فعلي،
يف حني ا�شتملت خماطر التخطيط الت�شغيلي على حمدودية املوارد
و�أمور �أخرى متعلقة بعملية التخطيط.
● اقرتحت الوفود امل�شاركة ،فيما يخ�ص التخطيط اال�سرتاتيجي،
�إعداد تف�سريات ومعايري وا�ضحة عند و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية،
مع الت�أكيد على موثوقية البيانات والربط بني عمليات �ضمان اجلودة
والتخطيط اال�سرتاتيجي وعملية التوا�صل� .أما فيما يتعلق بالتخطيط
الت�شغيلي ،فقد �أ�شار امل�شاركون �إىل �ضرورة الربط ب�شكل وا�ضح بني
اخلطة التنظيمية وعملية التخطيط� ،إىل جانب احلاجة �إىل �إتاحة
�أدوات تكنولوجيا املعلومات ومرونة الهياكل التنظيمية.
ميكنكم االط�ل�اع على امل��زي��د م��ن املعلومات وال�صور واملقابالت
امل�صورة مع �أبرز امل�شاركني من خالل الرابط التايل:
https://www.nik.gov.pl/en/news/the-first-meeting.of-the-european-audit-methodology-experts.html

داخل اإلنتوساي

التدقيق التعاوني اإلقليمي
على جودة الهواء يسفر عن تقارير هامة

�إن تلوث الهواء ال يعرف حدود ًا ،فقد �أظهرت �إح�صائيات حديثة �أن
�أكرث من  %85من مواطني مدن االحتاد الأوروبي ي�ستن�شقون هوا ًء
يحتوي على مواد كيميائية �ضارة.
دفعت هذه الإح�صائية العديد من الأجهزة العليا للرقابة التابعة
ملجموعة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة بالدول
الأوروب�ي��ة (اليورو�ساي) �إىل توحيد جهودها بالتعاون مع حمكمة
املدققني الأوروبية من �أجل �إجراء عملية تدقيق تعاوين حول جودة
الهواء .و�شرعت الأجهزة العليا للرقابة امل�شاركة� ،أع�ضاء جمموعة
عمل اليورو�ساي املعنية بالرقابة البيئية ،يف تقييم الأن�شطة اخلا�صة
بكل دولة والتي مت ت�صميمها لتح�سني جودة الهواء.
وقامت كل من الأجهزة العليا للرقابة يف �ألبانيا ،وبلغاريا ،و�إ�ستونيا،
وجورجيا ،وامل�ج��ر ،و�إ�سرائيل ،وكو�سوفو ،ومقدونيا ،ومولدوفا،
وهولندا ،وبولندا ،ورومانيا ،و�سلوفاكيا ،و�إ�سبانيا ،و�سوي�سرا ،بتقدمي
تقرير تدقيق وطني ح��ول امل��و��ض��وع .كما مت �إع ��داد تقرير تدقيق
م�شرتك من �أجل تقدمي ا�ستنتاجات وتو�صيات متوافقة و�شاملة ،ومت
تقدميه �إىل املفو�ضية الأوروبية يف بروك�سل منت�صف مار�س املا�ضي.
وع�ل��ق رئي�س مكتب ال��رق��اب��ة العليا البولندي ال�سيد كري�ستوف
كويتكو�سكي ،والذي قام بتن�سيق عملية التدقيق التعاوين مع اجلهاز

الهولندي ،قائال «بف�ضل عمليات
التدقيق التي مت �إجرا�ؤها يف كل
دول ��ة ،ن�ستطيع الآن وب�صورة
متزامنة فح�ص وتقييم �أعمال
املنظمات امل�س�ؤولة عن حماية
ال� � �ه � ��واء ،وم� �ق ��ارن ��ة احل��ل ��ول
املطبقة».
ق��ام التدقيق ال�ت�ع��اوين بتناول
العواقب البيئية احلتمية لتلوث
الهواء ،ويف نف�س الوقت ال�سماح
للأع�ضاء امل�شاركني مبعاملة التدقيق كعامل مهم من �ش�أنه الت�أثري
على االقت�صاد الوطني.
للح�صول على تقرير التدقيق امل�شرتك عرب الإنرتنت:
• http://www.nik.gov.pl/plik/id,19001.pdf
• http://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/30/01/2019/joint-report-on-air-quality

وميكن احل�صول على روابط �أخرى للأخبار والتقارير على:
• http://www.nik.gov.pl/en/news/internationalaudit-on-of-air-quality-in-europe.html
• http://www.nik.gov.pl/en/news/joint-report-on-airquality012019-.html
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اللجنة الفرعية المعنية بعمليات التدقيق التعاوني
تطلق برنامجًا في إطار التدريب االفتراضي
ق��ام��ت اللجنة الفرعية املعنية بعمليات
التدقيق التعاوين التابعة للمنظمة الدولية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
(الإنتو�ساي) ،يف مطلع هذا العام ،ب�إعداد
دورة تدريبية افرتا�ضية (عن بعد) يف �إطار
التطوير الذاتي بعنوان «املبادئ التوجيهية
اخلا�صة بتنفيذ عمليات التدقيق التعاوين»،
وذلك بهدف معاجلة �أهم اجلوانب املتعلقة
بعمليات التدقيق التعاوين التي تتم فيما
بني �أي جهازين (�أو �أك�ثر) من الأجهزة
العليا للرقابة امل��ال�ي��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة ،وقد
مت تنظيم ه��ذه ال ��دورة التدريبية بهدف
توجيه موظفي الأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة عند
�إع��داد وتنفيذ عمليات التدقيق التعاوين
ور�صدها ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل املعيار الدويل
للإنتو�ساي رقم ( )5800واخلا�ص بدليل
تنفيذ عمليات التدقيق التعاوين .ويف تاريخ � 1إبريل  ،2019قامت
اللجنة املعنية بعمليات التدقيق التعاوين بعقد ه��ذه ال ��دورة ب�شكل

ر�سمي �ضمن جمموعة الأج �ه��زة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ب�أمريكا
الالتينية والكاريبي (الأوال�سف�س) بهدف
ت��دري��ب م��ائ��ة م��ن ال�ف�ن�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين يف
الأجهزة الرقابية الأع�ضاء .مت تقدمي هذا
الربنامج التدريبي خالل �شهر كامل ،متكن
امل�شاركون عن طريقه من الإجابة على عدة
�أ�سئلة ،منها:
● ما هي عملية التدقيق التعاوين؟
● ما الفرق بني عمليات التدقيق التعاوين
ب�أنواعها؟
● كيف تختار الأج�ه��زة الرقابية مو�ضوع
عملية التدقيق التعاوين؟
● هل هنالك عملية تقييم الحقة؟
للمزيد م��ن املعلومات ح��ول ه��ذه ال��دورة
التدريبية ،ميكنكم التوا�صل م��ع اللجنة
الفرعية عرب الربيد الإلكرتوين:
cooperacion@contraloria.gob.pe

اللجنة الفرعية المعنية بعمليات التدقيق التعاوني تدعو
الستخدام الدليل االفتراضي
خالل اجتماع جمل�س مديري منظمة الإنتو�ساي ،الذي جرى انعقاده يف �سبتمرب  2018يف العا�صمة مو�سكو ،قامت الأمانات العامة لأقاليم
الإنتو�ساي بتقدمي م�ستجداتها حول �أن�شطة املنظمة ،كما �أعربت الكثري من تلك الأقاليم عن رغبتها يف عقد عمليات تدقيق تعاوين ب�ش�أن
خمتلف املو�ضوعات ،بد ًءا من مو�ضوع حماية املياه و�إدارة النفايات وحتى مو�ضوع تغري املناخ .و�سعي ًا منها يف ن�شر اخلربات القيمة يف جمال
التدقيق التعاوين وما تت�ضمنها من مو�ضوعات ذات �أهمية للمجتمع الدويل ،تدعو اللجنة الفرعية املعنية بعمليات التدقيق التعاوين كافة �أع�ضاء
جمتمع الإنتو�ساي مل�شاركة خرباتهم و�أف�ضل املمار�سات ،وذلك من خالل اال�سرت�شاد بالدليل االفرتا�ضي اخلا�ص بعمليات التدقيق التعاوين
املتوفر على ال�صفحة الإلكرتونية ./http://www.intosai-cooperativeaudits.org
وجدير بالذكر �أن هذا الدليل يعترب مرجع ًا ميكن للأجهزة العليا للرقابة املالية اال�ستفادة منه يف عقد عمليات التدقيق التعاوين ويعد مبثابة
م�ستودع عاملي حلفظ عمليات التدقيق التعاوين املنجزة ،كما يقدم هذا الدليل للم�ستخدمني �إمكانية تنقيح نتائج البحث ح�سب ما يطلبه
امل�ستخدم ،وهو متوفر حالي ًا باللغتني الإجنليزية والإ�سبانية .يت�ضمن الدليل ما يفوق مائة تقرير خا�ص بعمليات تدقيق مت تنفيذها يف �إطار
عمليات التدقيق التعاوين ،كما يتيح الدليل للأجهزة الرقابية �إمكانية ن�شر تقارير التدقيق التعاوين مبا�شر ًة عرب املوقع الإلكرتوين للدليل،
وذلك من خالل �إن�شاء ح�ساب للم�ستخدم حممي بكلمة مرور خا�صة.
لالطالع على املزيد من املعلومات حول الدليل االفرتا�ضي ون�شر التقارير عرب الدليل ،ميكنكم التوا�صل مع اللجنة الفرعية على الربيد
الإلكرتوينcooperacion@contraloria.gob.pe :
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داخل اإلنتوساي

أخبار من إقليم منظمة األوالسفس

اجلهاز األعلى للرقابة املالية واحملاسبة يف جمهورية بيرو
يترأس منظمة األوالسفس

يف �إطار احتفالية ر�سمية �أقيمت يف مك�سيك العا�صمة ،قام اجلهاز الأعلى
للرقابة املالية واملحا�سبة يف جمهورية املك�سيك بت�سليم مقاليد رئا�سة
منظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ب��دول �أمريكا
الالتينية والكاريبي (الأوال�سف�س) �إىل اجلهاز الأعلى للرقابة املالية يف
جمهورية بريو .ويف غ�ضون ذلك� ،أكد ال�سيد /نيل�سون �شاك يالتا  -املراقب
العام جلمهورية ب�يرو -حر�صه على تنفيذ الأن�شطة وامل�شاريع احلالية
للمنطقة ،معرب ًا عن ا�ستعداده للعمل على تطوير ما يقدمه �أع�ضاء املنظمة
من مبادرات ،كما تقدم ال�سيد /نيل�سون باقرتاح حول ت�شكيل جمموعات
عمل تعنى ب�ش�ؤون الكوارث وحاالت الف�ساد عرب الوطني.

اجل ـهــاز األع ـلــى لـلــرقــابــة املــالـيــة واحملــاسـبــة يف الـسـلـفــادور
يترأس جلنة CEDEIR

ت�سلم اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف ال�سلفادور ،يف الأول من
يناير  ،2019رئا�سة اللجنة الفنية التابعة ملنظمة الأوال�سف�س واملعنية
بتقييم �أداء الأجهزة العليا للرقابة وم�ؤ�شرات الأداء ( ،)CEDEIRوذلك
بعد رئا�ستها من قبل اجلهاز الأعلى للرقابة املالية يف بريو لفرتة زمنية
امتدت ل�ست �سنوات وانتهت يف  31دي�سمرب � ،2018إال �أن بريو �سوف
تبقى ع�ضو ًا فاع ًال يف اللجنة املذكورة .هذا وقد قام اجلهاز الأعلى للرقابة
املالية يف بريو ،وب�صفته الرئي�س ال�سابق للجنة  ،CEDEIRبت�سليم رئا�سة
اللجنة ب�صفة ر�سمية �إىل اجلهاز الرقابي يف ال�سلفادور ،وذلك يف تاريخ
 13فرباير  ،2019حيث �أبدى الطرفان رغبتهما يف موا�صلة العمل على
م�شاركة املعرفة واخلربات حول ما يت�صل باملنظمة من مو�ضوعات.

وفود منظمة األوالسفس تستكمل دورة تدريبية متقدمة
حول إطار عمل قياس أداء األجهزة العليا للرقابة املالية

واحملاسبة ()SAI PMF

ا�ستكمل وفود من الأجهزة الأع�ضاء يف منظمة الأوال�سف�س دورة تدريبية
متقدمة ح��ول �إط ��ار عمل قيا�س �أداء الأج �ه��زة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة ( )SAI PMFيف فرباير من هذا العام� ،شملت تلك الوفود
ممثلني من كل من دولة بليز وبوتان وبوليفيا وت�شيلي وكو�ستاريكا وكوبا
وجمهورية الدومينيك وال�سلفادور وغواتيماال وه�ن��دورا���س وم��االوي
ونيكاراغوا وباراغواي وبريو وتون�س� .أقيمت هذه الدورة التدريبية يف �إطار
اخلطة ال�سنوية لأعمال جلنة  CEDEIRوبتن�سيق م�شرتك ما بني اجلهاز
الرقابي جلمهورية بريو ومبادرة الإنتو�ساي للتنمية ،حيث متكن امل�شاركون
من خالل هذا الربنامج من التعرف ب�شكل �أف�ضل على منهجية التقييم
اخلا�صة ب�إطار عمل قيا�س الأداء وكيفية تطبيقه.

إطالق مشروع لتحسني عملية االطالع على املعلومات

تعمل اللجنة الفنية التابعة ملنظمة الأوال�سف�س واملعنية باحلوكمة الر�شيدة
( )CTPBGحالي ًا على تنفيذ م�شروع حول «حت�سني عملية االطالع على
املعلومات وا�ستخدام املنتجات احلكومية للتدقيق يف دول �أمريكا الالتينية
والكاريبي» ،وذلك بهدف تقدمي الدعم للأجهزة العليا للرقابة املالية فيما
يخ�ص رفع م�ستوى �إتاحة املعلومات مبا يتما�شى مع املعايري وامل�ستويات
املطلوبة ،كما يعمل امل�شروع على ت�شجيع ا�ستخدام منتجات التدقيق
واال�ستفادة من تقارير التدقيق وغريها من امل�ستندات يف حت�سني جودة
اخلدمات احلكومية وتعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة لدى الأجهزة الرقابية
واجلهات اخلا�ضعة لرقابتها .حتى الآن ،ي�شارك يف هذا امل�شروع كل من
اجلهاز الرقابي يف الأرجنتني وت�شيلي وجمهورية الدومينيك وبريو ،ومن
هذا املنطلق قام اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف جمهورية بريو
ب�إجراء اختبار لقيا�س مدى �سهولة قراءة وفهم املنتجات املعدة و�أبدى
مالحظاته على ت�شخي�ص حالة امل�شروع وخطه املرجعي ،ومن جانبها
قامت الأجهزة امل�شاركة الأخرى بتنفيذ العملية ذاتها.
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إلقاء الضوء على بناء القدرات

بناء الشراكات لمحاربة االحتيال والفساد من خالل الدعم الفني
الفعال من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
بقلم ال�سيد /ويلف هيندير�سون  -مدير م�شروع التعاون الفني الدويل (متقاعد) ،مكتب التدقيق الوطني للمملكة املتحدة
يعترب منع االحتيال والف�ساد م��ن التحديات الرئي�سية التي تواجه واال�ستخدام الأمثل للمعايري والتقنيات املحا�سبية باعتبارها من الأمور
احلكومات ،وخا�صة عند �أولئك الدول النامية� .إن عدم قدرة احلكومة الأ�سا�سية بينما �أي�ضا فهم �أن��ه يجب على الإدارات تنفيذ الأنظمة
على �إن�شاء �أنظمة فعالة للتدقيق الداخلي والرقابة املالية وعدم قدرتها والإجراءات ال�ضرورية لر�صد ومنع عمليات االحتيال والف�ساد.
على �إن�شاء �أو اال�ستعانة مبنظمات مكلفة بتحديد االحتيال والف�ساد ● يجب على احلكومات ا�ستيعاب قيمة الأجهزة العليا للرقابة املالية
هي بع�ض �أ�سباب االحتيال والف�ساد .على الرغم من عدم وجود نظام واملحا�سبة � .SAIsإن �أعمال التدقيق الفعالة تعزز من احلوكمة الر�شيدة
تام لتجنب االحتيال والف�ساد ،هناك تدابري ميكن تنفيذها للحد من وت�ؤدي �إىل التح�سينات يف �أنظمة الرقابة املالية الداخلية.
● يجب على احلكومات �إن�شاء �أنظمة فعالة للرقابة املالية الداخلية،
احتمالية حدوث ذلك.
تقدم الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( )SAIsال�ضمان ب�أن والتمويل الكايف للهيئات املكلفة يف مكافحة وحماربة ق�ضايا االحتيال
الأم��وال العامة قد مت ح�سابها كما ينبغي ب�شكل �صحيح ومتا�شيا مع والف�ساد وتوفري املوارد الكافية لعمليات التدقيق الداخلي.
القوانني واللوائح املعمول بها .يف حني �أنه لي�س من م�س�ؤولية وواجب السلطة التشريعية
الأج�ه��زة العليا للرقابة ( )SAIsا�ستق�صاء واكت�شاف الدليل على ● يجب على ال�سلطة الت�شريعية الت�أكد من وفرة املوارد لدى الأجهزة العليا
ال�سلوك الفا�سد واالحتيايل ،يوجد هناك توقعات عامة (منبثقة من للرقابة  SAIsوذلك ل�ضمان تقدمي التدقيق العام ب�شكل مو�ضوعي وفعال.
املجتمع وو�سائل الأعالم) حيث �أن الأجهزة العليا للرقابة ( )SAIsلها ● يجب على ال�سلطة الت�شريعية منا�صرة وتقدير الأجهزة العليا للرقابة
كامل امل�س�ؤولية الرئي�سية للوقاية منها .غالبا ما تواجه الأجهزة العليا  SAIsلبناء عالقات وعمليات �أف�ضل مع ال�سلطات الق�ضائية وجلنة
للرقابة املالية واملحا�سبة ( )SAIsيف ال��دول النامية حتديات كبرية احل�سابات العامة ( )PACذات ال�صلة� ،إن العالقات القوية مع
ورمبا تفتقر �إىل القدرة على �إجراء التدقيق الفعال وال�سعي لطلب الدعم �أ�صحاب العالقة تخلق عمليات معلوماتية ومتكاملة مع كل منظمة كاملة
من �شركاء التنمية لتفعيل امل�ساعدة الفنية ،وهذا يعترب من املقومات الفهم للأدوار وامل�س�ؤوليات.
احلا�سمة يف حت�سني جودة التدقيق.
شركاء التنمية
�إن بناء العالقات واملحافظة عليها مع احلكومة وال��وزارات والإدارات
واملكاتب ،وال�سلطة الت�شريعية و�شركاء التنمية ومقاويل الدعم ،بهدف ● يربط �شركاء التنمية ( )DPsم�شاريع امل�ساعدة التقنية واحلكومة
�إحباط عمليات االحتيال والف�ساد يعترب من الأمور احلا�سمة والهامة وغالبا امل�ستثمرين الكبار احلا�صلني على ح�ص�ص كبرية ل�ضمان
جدا .يجب على الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة � SAIsأن يقوموا اال�ستثمارات والتدقيق عليها بال�شكل ال�صحيح .يجب على هذه امل�شاريع
بال�سعي لتقوية عالقاتهم حيثما ينطبق الأمر مع جلنة احل�سابات العامة �أن تكون معرفة لدى اال�سرتاتيجيات الوطنية ،ويجب �أن تكون عملية
( )PACوهيئات مكافحة الف�ساد ،وال�سلطات الق�ضائية والنيابة العامة تطوير الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة �ضمن �أي برنامج رئي�سي
حيثما توجد احلاجة املا�سة �إليهم عند تقدمي الإبالغ ومتابعة الق�ضايا للإ�صالح العام.
اخلا�صة باالحتيال والف�ساد باعتبار هذه العالقات من اخلطوات املهمة� ● .إن �شركاء التنمية مهمني جدا يف �ضمان �أن مقدمي الدعم الفني
يجب �أن تبنى هذه العالقات على �أ�س�س من الثقة واالحرتام املتبادل ،للم�شروع هم من �أ�صحاب الكفاءة واخلربة واملعرفة التامة بعمل اجلهاز
وعلى كل من �أ�صحاب امل�صلحة �أن يكونوا على بينة بالأدوار وامل�س�ؤوليات الأعلى للرقابة.
ال�ضرورية يف احلد من عمليات االحتيال والف�ساد ،وبالن�سبة �إىل جتربتي إدارة األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ()SAI
اخلا�صة يوجد هناك �إج��راءات رئي�سية مطلوبة من �أجل توفري الدعم ● تعترب القيادة بالإدارة �ضرورية ل�ضمان ت�شغيل امل�شروع بكفاءة و�ضبط
الفني لتح�سني �أداء الأجهزة العليا للرقابة واملالية واملحا�سبة النامية يف الأ�سلوب بني اجلهاز الأعلى للرقابة ومقدمي الدعم ،ويعترب توظيف
جنوب ال�صحراء الكربى يف قارة �أفريقيا.
منهج التعاون مفتاح ازدهار للم�شاريع يف بيئة �شاملة وداعمة.
احلكومة
● يجب على خطط العمل �أال ت�سعى فقط �إىل ت�شجيع املدققني لر�صد
● يجب �أن تقدم احلكومة كامل دعمها يف ا�ستقاللية وتقدير الأجهزة عمليات االحتيال والف�ساد �إمنا للإبالغ عنها لدى الهيئات املخت�صة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة  ،SAIوالت�شجيع يف ك�سب املعرفة �إذا ما مت الك�شف عن �أي ن�شاطات م�شبوهة .ويجب على �إدارة اجلهاز
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الأعلى للرقابة � SAIضمان متابعة الإجراءات التي مت اتخاذها يف مثل
هذه الق�ضايا.
● يجب على القادة �ضمان ثقافة القابلية للتغيري من �أج��ل م�صلحة
العمل .ف�إن �إن�شاء بيئة تعليمية �شاملة ت�ضم املوظفني يف جميع امل�ستويات
هو املنهج الوحيد لتحقيق التوافق اجلماعي.
املقاولون

● �إن املقاولني الناجحني يحرتمون ويعملون بجانب �إدارة اجلهاز الأعلى

الشـــــراكات

للرقابة  SAIوالعاملني فيه بطريقة متعاونة وواعية بالتحديات املحتملة
داخل بيئة العمل مع القدرة على التفاهم مع املوظفني الذين يواجهون
هذه التحديات.
● يجب �أن تكون لدى امل�ست�شارين خربة يف جمال عمل اجلهاز الأعلى
للرقابة ،وذلك من خالل معرفتهم مبعايري املنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( )INTOSAIوا�ستيعاب �أدوار وم�س�ؤوليات
اجلهاز الأعلى للرقابة  SAIيف حماربة عمليات االحتيال والف�ساد.

أفضل املمارسات لبناء عالقات فعالة حملاربة
االحتيال والفساد وتوفير الدعم الفني

توفر الأجهزة العليا للرقابة ال�ضمان �أن الأموال العامة يتم ح�سابها بال�شكل ال�صحيح متا�شيا مع النظم واللوائح .وللم�ساعدة يف
حماربة االحتيال والف�ساد ،ف�إن بناء العالقات واملحافظة عليها مع احلكومة ،والوزارات ،والإدارات ،وال�سلطة الت�شريعية ،و�شركاء
التنمية ،ومقاويل الدعم �أمر هام جدا.
ت�ؤثر ال�سلطة الت�شريعية على قدرة اجلهاز الأعلى للرقابة
على توفري امل� ��وارد ،وت��وف�ير خ��دم��ات فعالة .فيجب على
ال�سلطة الت�شريعية ت�شجيع كفاءة اجلهاز الأعلى للرقابة
وحثه على بناء عالقات �أف�ضل مع الإدارات ذات العالقة من
�أجل خلق عمليات متكاملة ومفيدة.

يجب على احلكومة دعم ا�ستقاللية اجلهاز الأعلى للرقابة،
وت�شجيع زيادة املعرفة وا�ستخدام معايري املحا�سبة املنا�سبة،
والتقنيات ،وفهم قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة.

يحرتم املقاولون الأج�ه��زة العليا للرقابة ويعملون معهم
بطريقة تعاونية .وتعترب الأعمال ال�سابقة مع اجلهاز الأعلى
للرقابة ،والإملام مبعايري الإنتو�ساي وتوجيهاته �أمور هامة
لفهم طبيعة عمل اجلهاز وثقافته.

�شركاء التنمية هم حلقة الو�صل بني امل�شروع واحلكومة.
فلديهم م�صلحة كبرية يف �ضمان �أن يتم فح�ص اال�ستثمارات
ب�شكل دقيق  -يجب على اال�سرتاتيجيات الوطنية �إبراز هذا
الأمر .كما ي�ساعد �شركاء التنمية يف �ضمان اختيار مقاولني
ذوي خربة.

�إن الإدارة اجليدة للجهاز �أمر �ضروري لعمل امل�شروع ب�شكل
فعال .فهي حتدد امل�سار الذي ي�سري عليه اجلهاز ،بالإ�ضافة
�إىل املقاولني .ف ��إن ا�ستخدام منهج �شامل وت�ع��اوين �أمر
حيوي .ويجب على القيادة �ضمان ثقافة القابلية للتغيري من
�أجل م�صلحة العمل.
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