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المقال االفتتاحي

إن تفشي فيروس كورونا
المستجد يذكرنا للمرة الثانية بأننا
نعيش في عالم بال حدود عندما
نصطدم بالكوارث العالمية .والخبر
الجيد هو أن الموضوع ال يتعلق
بالمشاكل المشتركة فقط ،بل
يتمثل في الحلول المشتركة.

تدقيق التنمية المستدامة:
معـالم مجتمع اإلنتـوساي
األيك�سي كودرين -رئي�س غرفة ح�سابات رو�سيا الحتادية ورئي�س منظمة الإنتو�ساي

اإن عدد ربيع  2020من جملة الإنتو�صاي قد مت تخ�صي�صه
ملو�صوع من املو�صوعات الواعدة ،بل اإنه الأكرث حتدي ًا وهو جدول
اأعمال  2030للتنمية امل�صتدامة .ويف الوقت الذي �صهد فيه العامل
عدد ًا من جداول اأعمال التنمية ،اإل اإنه ل يوجد جدول اأعمال من
هذه اجلداول يعترب �صمويل وا�صتباقي و�صامل.
وي�صع جدول اأعمال  2030اأهداف طموحة وخ�صو�ص ًا لقطاع
الرعاية ال�صحية والأهداف التي تت�صمن التخل�ض من الأمرا�ض
ال�صارية اأو املعدية .واإىل مدى اأكيد ،فاإن اأهداف التنمية امل�صتدامة
قد لعبت بالفعل دور ًا يف احلد من التحدي الذي نواجهه يف الوقت
احل��ايل .اإن املوؤ�صرات والعالمات الإر�صادية التي مت و�صعها
ومراجعتها قد اأعطتنا الفر�صة للتحرك باجتاه معايري حمددة
ب�صكل جيد وبلغة دولية معتمدة على املوؤ�صر وذل��ك للتوا�صل
والفهم الأف�صل لالأو�صاع يف العامل .ويف احلقيقة ،فاإن العامل قد
تلقى اأدوات ملراقبة الأو�صاع يف اأي دولة والإجابة على �صوؤال :هل
نقوم بكل �صيء ممكن حلل امل�صاكل وحتقيق ال�صتدامة؟
ويف هذا ال�صياق كيف ميكن لأجهزة الرقابة العليا اأن ت�صاهم؟
لقد حتدثنا كثري ًا عن هدف التنمية امل�صتدامة رقم  ،17والذي
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يحث كل الأطراف ذات العالقة من كافة دول الأمم املتحدة على
اإعادة اإحياء ال�صراكات وتعزيز �صبل تطبيق التنمية امل�صتدامة.
وتلعب اأجهزة الرقابة العليا دور ًا يف هذه امل�صاعي من حيث تقدمي
الروؤية ال�صرتاتيجية حول اآليات احلوكمة التي ميكن تطبيقها
بغر�ض الرتابط والتما�صك فيما بني جمهودات الأجهزة العامة
ومنظمات القطاع اخلا�ض واملجتمع.
لقد مت حتقيق نتائج هامة بالفعل .وبالإ�صافة اإىل تدقيق
الأن�صطة املتعلقة ب�اأه��داف التنمية امل�صتدامة ،ب��داأت اأجهزة
الرقابة العليا باأداء تدقيقات حمددة لأهداف التنمية امل�صتدامة.
وعلى الرغم من ذلك ،فاإنه يف مراحل التدقيق املتعددة (من
مرحلة تقييم مدى اجلاهزية اإىل مرحلة تقييم التنفيذ) ،تقدم
هذه الأعمال املعرفة القيمة (وهو امل�صدر الذي ي�صعى جمتمع
الإنتو�صاي لتقا�صمه).
ولعل اأبرز الأمثلة على ذلك يتمثل يف برنامج تدقيق اجلاهزية
الذي اأطلقته مبادرة الإنتو�صاي للتنمية ( )IDIبال�صرتاك مع
جلنة تبادل املعرفة ( .)KSCلقد مت عقد الربنامج من قبل
اأكرث من  70جهاز رقابة اأعلى ،وتناول اأمور احلوكمة ال�صاملة

المقال االفتتاحي

و�صيا�صات تطبيق اأه��داف التنمية امل�صتدامة يف دول متعددة .على �صبكة النرتنت موجهة للمدققني واأي�ص ًا ذو جماهريية اأو�صع
واأ�صارت النتائج اإىل اأن ا�صرتاتيجيات اأهداف التنمية امل�صتدامة على م�صتوى العامل .واإنني على ثقة اأن جامعة الإنتو�صاي �صتكون
اأو اعتمادات امليزانية اأو اآليات التن�صيق ذات امل�صئوليات املحددة اأداة ذات فائدة كبرية لتبادل املعرفة حول املو�صوعات الهامة
بو�صوح يجب اأن يتم تطبيقها من قبل الكثري من الدول .اإن اخلربة مثل تدقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة ،وعلى وجه اخل�صو�ض يف
ال�صخمة التي اكت�صبتها اأجهزة الرقابة العليا قد مت تقا�صمها مع الظروف التي ي�صعب فيها ا�صت�صافة الجتماعات الدولية.
الأجهزة امل�صوؤولة عن القيام باملراجعات الوطنية التطوعية مبا
وعلى �صعيد اآخ��ر ،عقد م�وؤخ��ر ًا الجتماع التن�صيقي الأول
ي�صهم يف اإبراز دور احلكومات حول امل�صائل املحددة
وم�صاعدتها لالإنتو�صاي لأه ��داف التنمية امل�صتدامة يف فيينا وذل��ك �صمن
ً
على بناء اآليات فيما بني الإدارات لإيجاد احللول .وقدمت اأي�صا املبادرات امل�صرتكة .وقد اأ�صفر اجتماع فرباير  2020عن م�صودة
خم��رج��ات الربنامج الأ��ص��ا���ض لنموذج تدقيق اأه ��داف التنمية
» ،وهو اإطار خطة عمل اأهداف التنمية امل�صتدامة والتي اأطلقها رئي�ض منظمة
امل�صتدامة اخلا�ض مببادرة الإنتو�صاي للتنمية «ISAM
عمل م�صمم لتقدمي اأ�صا�ض منهجي �صليم لأجهزة الرقابة العليا الإنتو�صاي والأمني العام وجلنة الأهداف وممثلو مبادرة الإنتو�صاي
للتنمية.
التي تقوم بعمليات التدقيق على اأهداف التنمية امل�صتدامة .
وبذلك فاإننا ندعو كل الأجهزة للم�صاهمة الفعالة يف هذه اخلطة
وقد اأك��د موؤمتر الإنكو�صاي الثالث والع�صرون ال��ذي عقد
والتي تت�صمن اجراءات حمددة لأهداف
يف م��و� �ص �ك��و ع �ل��ى ال � �ت� ��زام جمتمع
ً
سامية
أهدافًا
بوضع
اإلنتوساي
قامت
لقد
التنمية امل���ص�ت��دام��ة م�ث��ل الن �ت �ه��اء من
التدقيق بتقدمي اإ�صهامات ملمو�صة
التحديات
ضوء
وعلى
القادمة،
لألعوام
منوذج تدقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة
لتطبيق اأه ��داف التنمية امل�صتدامة.
أوهام
بأي
نغرت
أال
علينا
يجب
فإنه
احلالية
وح��ث اإع��الن مو�صكو اأجهزة الرقابة
اخل��ا���ض مب �ب��ادرة الإن�ت��و��ص��اي للتنمية،
العليا على ت�صجيع امل�صاءلة الفعالة حول قدرتنا على إصالح األمور بأنفسنا .إن واإطالق مركز معلومات اأهداف التنمية
وال�صفافة والغنية باملعلومات ب�صاأن تقاسم املعرفة بغرض التوصل إىل احللول امل���ص�ت��دام��ة ،وت�صميم اأط �ل ����ض موحد
نتائج اأعمال القطاع العام وبذلك يتم األكرث فاعلية وكفاءة هو دائمًا يتعلق بتحقيق لأه��داف التنمية امل�صتدامة على �صبكة
تعزيز اأدوار اأجهزة الرقابة العليا يف التنمية املستدامة اآلن ولألجيال القادمة .الإنرتنت ي�صم تقارير وتو�صيات الأجهزة
حتقيق اأه ��داف التنمية امل�صتدامة،
ب�صاأن اأهداف التنمية امل�صتدامة.
والتي تت�صمن الإر�صادات املتعلقة بالتدقيق حول اأمور ا�صرتاتيجية
كما تنادي خطة عمل اأهداف التنمية امل�صتدامة بت�صكيل جمموعة
للربملان واحلكومة والإدارة العامة .وكان هناك تركيز خا�ض على
عمل حول اأهداف التنمية امل�صتدامة واملوؤ�صرات الأ�صا�صية للتنمية
�صرورة اإدراج الآتي يف الإع��الن :ل يجب اأن يرتك اأح��د ًا مبفرده
(مبعنى الق�صاء على الفقر بكل اأ�صكاله) ،وعلى اأجهزة الرقابة امل�صتدامة « ،»WGSDG KSDIوذل��ك بغر�ض تعزيز تن�صيق
العليا اأن جتد اأ�صاليب اأكرث فاعلية ملعاجلة هذا اجلانب الهام يف الأعمال املتعلقة باأهداف التنمية امل�صتدامة و التقا�صم الأف�صل
للخربات يف جمال و�صع وا�صتخدام اأدوات التقييم.
جدول اأعمال .2030
اإن جمموعة العمل هذه والتي يرتاأ�صها رئي�ض غرفة احل�صابات
واأكرث من اأي وقت م�صى ،ل بد من ا�صتخدام الأ�صلوب الرقمي
وحتليل البيانات وهو �صيء مهم حيث اأن البحث عن الفر�ض لن�صر قد ن�صاأت عن جمموعة العمل املعنية باملوؤ�صرات الوطنية الرئي�صية،
البيانات ب�صيغة مفتوحة من �صاأنه تعزيز �صفافية احلكومة وتزويد وهي جمموعة لديها اأكرث من ع�صر �صنوات من اخلربة يف و�صع
املواطنني مبفهوم اأف�صل حول الأم��ور الناجحة عملي ًا وتلك التي الأدلة الإر�صادية لقيا�ض التقدم يف حتقيق الأهداف الوطنية.
ل جدوى منها .وبالإ�صافة اإىل ذلك ،فاإن البيانات الإلكرتونية
و�صتعمل هذه املجموعة على دعم اأجهزة الرقابة العليا ب�صفتها
وتقنيات التحليل ميكن ا�صتخدامها لتدريب مدققي امل�صتقبل على �صريك ًا ا�صرتاتيجي ًا للحكومات فيما يخ�ض تعزيز تطبيق اأهداف
ا�صتخدام اأدوات التمييز وتقا�صم املعرفة من خالل التوا�صل مع التنمية امل�صتدامة ،كما اأن روؤي��ة وخ��ربة املجموعة �صت�صاعدان
النظراء.
على تقدمي فر�ض فريدة لكل جهاز لي�صبح مركز ًا موؤه ًال لتدقيق
وب�صفتي رئي�ص ًا لالإنتو�صاي ورئي�ض غرفة ح�صابات رو�صيا اأه��داف التنمية امل�صتدامة .وت�صم املجموعة حالي ًا  32ع�صو ًا
الحت��ادي��ة (غ��رف��ة احل���ص��اب��ات) ف�اإن�ن��ي على ا��ص�ت�ع��داد لقيادة ومراقب ًا ،وندعو اأجهزة الإنتو�صاي الأع�صاء لالن�صمام وامل�صاهمة
املجهودات لت�صكيل م�صتقبل جمتمع التدقيق الدويل.
يف املبادرات التي بالتاأكيد حتظى باهتمام كل دول العامل �صواء
ل زلنا نعمل على م�صروع جامعة الإنتو�صاي وهو من�صة تعليمية على امل�صتوى املحلي اأو الإقليمي اأو الدويل.
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رسالة من المجلة
إن المجلة والتي هي آلية
التواصل الرسمية لإلنتوساي
ستظل مصدرا ً للمعلومات
وفي حالة عمل مستمر
وملتزمة بأن تضمن ألعضاء
اإلنتوساي ومجتمع المساءلة
استمرار تواصلها أثناء فترة
التباعد وقيود السفر وحالة
اإلرباك .إننا نتطلع الكتشاف
أساليب جديدة للتعاون
وتقاسم المعلومات حيث
تقوم المجلة بتشجيع أجهزة
التدقيق على مشاركة خبراتها
الفردية والمساهمة في
المجهودات الوطنية
لمكافحة الجائحة.

اإن ظهور جائحة كوفيد 19-قد و�صعتنا جميع ًا يف طريق
عا�صف حيث اأث��رت اجلائحة على ال�صحة العامة والقت�صاد
العاملي وعلى حكومتنا واملواطنني الذين نخدمهم والإنتو�صاي
واأجهزة الرقابة العليا وموظفيها .وبينما يقرتب العلم من
حقيقة هذا الفريو�ض الذي يعدي املاليني حول العامل ويوؤثر علينا
جميع ًا ،فاإن م�صئوليات الإنتو�صاي ودورها الالحق لهذه اجلائحة
قد اأ�صبح اأكرث و�صوح ًا.
اإن الإنتو�صاي ،والتي هي منظمة دولية تطوعية تعمل على
حت�صني امل�صاءلة وت�صجيع تقا�صم املعرفة على نطاق دويل ،لزالت
اأح��د اأك��رب املنظمات غري ال�صيا�صية واحلكومية على م�صتوى
العامل ولديها اأكرث من  195جهاز رقابة اأعلى ع�صو ًا بها.
وم��ن خ��الل هيكلها يف �صبع اأقاليم ،ا�صتطاعت الإنتو�صاي
اأن تتوا�صل وتتعاون وتت�صارك من خ��الل �صبكة وا�صعة والتي
متثل وب�صفة م�صتمرة �صعار الإنتو�صاي «اخلربة املتبادلة تفيد
اجلميع».
ومن خالل الإج��راءات املتخذة حالي ًا ،فاإن الإنتو�صاي لديها
الفر�صة للم�صاعدة يف مكافحة اجلائحة احلالية ،واأي�ص ًا تقليل
اآثار الأحداث املت�صابهة يف امل�صتقبل .و�صتلعب الإنتو�صاي دور ًا
تكاملي ًا يف مراجعة ومتابعة اجلهود الدولية للتعامل مع والتعلم من
ظهور فايرو�ض كوفيد .19-ويف نف�ض الوقت �صت�صتمر الإنتو�صاي
يف دعم اجلهات الأع�صاء من خالل املبادرات املوحدة مثل:
● اإن�صاء مبادرة كوفيد 19-ح�صب دليل جلنة ال�صيا�صات وال�صوؤون جيم�س كر�ستيان بالك وود ،رئي�س جملة الإنتو�ساي ومدير اإدارة
» للحفاظ على ا�صتمرارية العمليات التخطيط ال�سرتاتيجي والتوا�سل اخلارجي مبكتب امل�ساءلة احلكومية
املالية والإدارية «PFAC
بالوليات املتحدة الأمريكية.

داخل الإنتو�صاي ويف كل جهاز من اأجهزة الرقابة العليا ،مع
تبادل املعلومات ذات ال�صلة من خالل �صفحة خا�صة بذلك
والرتكيز على الدرو�ض امل�صتفادة للم�صاعدة يف منع اجلائحات
امل�صتقبلية والآثار املرتتبة عليها.
● ن�صر ر�صائل ت�صجيعية يف بوابة جمتمع الإنتو�صاي من قبل
روؤ�صاء الأجهزة العليا للرقابة املالية.
● عقد اجتماعات افرتا�صية لفريق املهمة املعني بالتخطيط
ال�صرتاتيجي بهدف التاأكد من جاهزية منظمة الإنتو�صاي
للتعامل مع اأي ق�صايا م�صتقبلية وا�صعة النت�صار.
● ال�صتفادة م��ن ق�ن��وات عمل م�ب��ادرة الإنتو�صاي للتنمية يف
موا�صلة دعم الأجهزة وتعزيز اأهميتها من خالل التوجيه
والتعليم على �صبكة الإنرتنت والتفاعل حول تدقيق جمهودات
التجاوب املحلي مع كوفيد 19-ومرونة نظام ال�صحة العامة
يف امل�صتقبل.
وقد ذكر ال�صيد /جني دودارو املراقب العام للوليات املتحدة
الأمريكية ونائب رئي�ض اللجنة « :اإن مبادرة كوفيد 19-ح�صب
دليل جلنة ال�صيا�صات وال�صوؤون املالية والإداري��ة �صتلعب دور ًا
هام ًا يف م�صاعدة اأجهزة الرقابة العليا يف جميع اأنحاء العامل لكي
ت�صتمر يف خدمة مواطنيها وحكوماتها من خالل تقا�صم املعرفة
والتعلم من اأف�صل ممار�صات الأجهزة الأخرى وذلك مل�صاعدة
جمتمع الإنتو�صاي على العمل بكفاءة يف هذه البيئة اجلديدة».
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أخبار موجزة

أخبار من األجهزة العليا للرقابة المالية
العامة والمحاسبة من أنحاء العالم
أخبار من مصر:
امل�ساهمة يف املبادرات العاملية ملكافحة الف�ساد

واملحا�صبة الناطقة بالجنليزية (الأفرو�صاي-
اإي).
● الجتماع التا�صع وال�صبعون للجنة الدائمة
ل �� �ص �وؤون جم�ل��ة ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة وال ��ذي
ا�صت�صافته منظمة الأراب ��و���ص ��اي يف
تون�ض.
● الجتماع اخلام�ض ع�صر للجنة بناء
القدرات التابعة لالأرابو�صاي يف �صلطنة
عمان.
● الجتماع الفتتاحي للجنة الأرابو�صاي
املعنية بالتدقيق ع�ل��ى اأه� ��داف التنمية
امل���ص�ت��دام��ة يف ت��ون����ض (مت اإخ �ت �ي��ار اجل�ه��از
املركزي للمحا�صبات نائب ًا لرئي�ض اللجنة).

تراأ�ض رئي�ض اجلهاز املركزي للمحا�صبات ()ASA
الوفد امل�صارك يف الفعاليات التي ا�صت�صافها اجلهاز
الأع�ل��ى للرقابة املالية واملحا�صبة لدولة الإم ��ارات
العربية املتحدة يف دي�صمرب  ،2019وقد األقى كلمة
يف احللقة الدرا�صية حول «تقوية التعاون بني الأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�صبة واأج�ه��زة مكافحة
الف�صاد» حيث األقى ال�صوء على التدريب ب�صفته
عن�صر ًا هام ًا للم�صاعدة يف زيادة قدرات العاملني يف
حماربة الف�صاد.
وقد �صارك الرئي�ض اأي�ص ًا يف احل��وار خالل ال��دورة
الثامنة مل�وؤمت��ر ال ��دول الأط ��راف يف اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�صاد ( ،)COSP8حيث ت�صمنت
جل�صة امل�وؤمت��ر مراجعة تطبيق التفاقية ومناق�صة تقدمي اخلربة لل�سوق امل�سرتكة ل�سرق
اأ�صاليب التعاون الدويل للو�صول اإىل مواجهة اأف�صل اأفريقيا واجلنوب االأفريقي كومي�سا
والق�صاء على الف�صاد وا�صرتداد الأ�صول وال�صتعداد
لجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف  )COMESA( .2021وجمل�ص املدققني اخلارجيني

للإحتاد االأفريقي

تبادل املعرفة واخلربات يف القدرات االإقليمية
ا�صت�صاف اجلهاز امل��رك��زي للمحا�صبات ()ASA
و�صارك خالل �صهري يناير وفرباير يف عدة فعاليات
ت�صمنت الآتي:
● ور� �ص��ة ع�م��ل ح ��ول دور امل�ن�ظ�م��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة يف
تقييم ومتابعة اأداء الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�صبة ،وح�صر الور�صة وف ��ود ًا من  22جهاز
بالإ�صافة اإىل ممثل من منظمة الأرابو�صاي وخبري
من املنظمة الأفريقية لالأجهزة العليا للرقابة املالية

تراأ�ض اجلهاز املركزي للمحا�صبات جمل�ض املدققني
اخلارجيني ملنظمة الكومي�صا للعام املايل  .2018وقد
انتهى املجل�ض من اإع��داد ميثاقه اإىل جانب اإع��داد
اأدوات التدقيق املطلوبة والتي هي الآن يف مرحلة
العتماد من قبل اأع�صاء الكومي�صا.
وب�صفته ع�صو ًا دائم ًا يف جمل�ض املدققني اخلارجيني
ل��الحت��اد الأف��ري �ق��ي ،ي���ص��ارك اجل �ه��از يف التدقيق
املرحلي حل�صابات الحت��اد الأفريقي للعام املايل
.2019
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أخبار من قبرص

مكتب التدقيق ي�ست�سيف ندوة تناولت القواعد
اجلديدة للحتاد االأوروبي

ا�صت�صاف مكتب التدقيق جلمهورية قرب�ض ن��دوة حول
القواعد اجلديدة حلماية البيانات العامة لالحتاد الأوروبي.
وقد مت عقد الندوة يف نوفمرب  ،2019حيث ركزت على الأثر
الذي حتمله هذه القواعد على الأجهزة العليا للرقابة املالية
عند القيام بالتدقيق وتناولت اأي�ص ًا تخزين وتدمري البيانات
ال�صخ�صية.
�صارك يف الندوة  22م�صارك من  13جهاز اأوروبي ،وح�صر
الندوة اأي�ص ًا العديد من ال�صيوف الذين األقوا الكلمات:
جوهان فان دام ،م�صوؤول حماية البيانات باملحكمة الأوروبية
للمدققني ،ونيل�ض بريتيل را�صمو�صني م��ن مكتب حماية
البيانات باملفو�صية الأوروبية ،واإيرين هولر من مكتب التدقيق
الداخلي باملفو�صية الأوروبية.

أخبار من غواتيماال

مراقب عام احل�سابات ي�ساهم يف املجهودات الوطنية الأهداف التنمية امل�ستدامة
قام مراقب عام احل�صابات ( )CGCجلمهورية غواتيمال
بت�صكيل حتالف ًا ا�صرتاتيجي ًا مع رئا�صة اأمانة التخطيط واإعداد
الربامج ،وهي اجلهة امل�صوؤولة عن تنفيذ خطة التنمية املحلية
واأهداف التنمية امل�صتدامة يف الدولة.
وحتت قيادة د /اأدوي��ن هومبريتو �صالزار جرييز -املراقب
العام ،مت تنفيذ العديد من الأعمال يف عام  2019كجزء من
ذلك التحالف.
● مت تدريب اأك��رث من  1200موظف على «عملية تخطيط
اأولويات التنمية الوطنية من خالل اإطار عمل اإدارة النتائج».
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● ا�صت�صاف مراقب ع��ام احل�صابات مناق�صة ح��ول اأه��داف
التنمية امل�صتدامة املو�صوعة لتعزيز ثقافة التعاون وال�صفافية
وتعزيز امل�صاءلة وحتقيق اللتزام الفعال باأولويات التنمية
الوطنية.
● ق��ام مراقب ع��ام احل�صابات وبدعم من الوكالة الأملانية
للتعاون ال��دويل يف م�صروع جدول اأعمال  2030بعقد ور�صة
عمل حول «اإدارة النتائج ومراقبة وتقييم النتائج املوؤ�ص�صية
بناء على موؤ�صرات الأداء» ،حيث ا�صتهدفت الور�صة تعزيز
عملية التخطيط مع الرتكيز على اأهداف التنمية امل�صتدامة
واإدارة النتائج.

أخبار موجزة

أخبار من مالطا

مدقق عام فنلندا
يزور مكتب التدقيق الوطني ملالطا
قام مدقق عام مكتب التدقيق تت�صمن التطبيق احل��ايل للخطة ال�صرتاتيجية اخلم�صية
ال��وط�ن��ي لفنلندا ( )NAOللجهاز ،وزيادة الر�صوم البيانية يف اأعمال التدقيق ،اإىل جانب
ال�صيدة /تيتي يلي فيكاري اإدراج املنتجات امل�ص ّورة �صمن تقارير اجلهاز.
م�صطحبة ال�صيدة /جيني
كما األقت ال�صيدة /تيتي يلي فيكاري كلمة حول «التوجهات
ل �ي �ب��اله �ت��ي ب ��زي ��ارة مكتب
احلالية يف التدقيق العام -منظور ع��ام» ،وح��ددت الق�صايا
التدقيق الوطني ملالطا يف  31يناير  2020بغر�ض مناق�صة
اجلديدة التي توؤثر يف التدقيق العام مثل التدقيق على تطبيق
تعزيز التعاون بني اجلهازين.
اأه��داف التنمية امل�صتدامة والآث��ار املحتملة لالنتقال العلمي
ت�صمنت املباحثات التبادل الالحمدود للخربات واملعرفة حول والتكنولوجي على مهنة التدقيق.
العديد من املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك يف جمال تدقيق
واأثناء كلمتها ،اأ�صادت تيتي يلي فيكاري اإىل اأن «القيمة امل�صافة
القطاع العام ،مبا يف ذلك كيفية قيام اأجهزة التدقيق الوطنية
للتدقيق العام تكمن يف تقدميه للب�صرية ملتخذي القرار حول
باأدوار اأ�صا�صية يف تعزيز احلوكمة يف القطاع العام.
م�صائل ال�صيا�صة املعقدة وترابط هذه ال�صيا�صة ،ويف الوقت
وقد ناق�صت تيتي يلي فيكاري التطورات احلالية والتغريات نف�صه تقوية اآليات امل�صاءلة».
التنظيمية داخل اجلهاز الفنلندي والتي تعطي اهتمام ًا اأكرب
واأ�صافت «اأن هناك ا�صتفادة هائلة من التعاون واملرجعيات
بامل�صالح العامة واأي�ص ًا ت�صمن تركيز اأعمال التدقيق على
الدولية ،ولهذا ال�صبب فاإنه لي�صرين اأن اأ�صتفيد من ممار�صات
مناطق املخاطر الرئي�صية.
جهاز مالطا واأن اأت�صارك معهم الأفكار حول الق�صايا احلالية
قام مدقق عام التدقيق الوطني ملالطا ال�صيد /ت�صارلز ديغوارا التي تواجهها اإدارتنا».
باإلقاء ال�صوء على اأحدث التطورات يف اجلهاز املالطي ،والتي
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أخبار من تركيا
وعند و�صع ا�صرتاتيجية التوا�صل ،قامت حمكمة احل�صابات
الرتكية بتبني الطريقة الت�صاركية وهي الطريقة التي تراعي
توقعات وم�صاهمات الأط� ��راف ذات العالقة اخلارجيني.
وبغر�ض حتقيق ذلك ،قامت املحكمة بتحليل البيئتني الداخلية
واخلارجية ثم ح��ددت الأط ��راف ذات العالقة الأ�صا�صيني
وا�صرتاتيجيات التوا�صل املنا�صبة.
(انظر ال�صكل .)1
تهدف ا�صرتاتيجية التوا�صل اجلديدة اإىل:
● اإيجاد قيمة لكل الأطراف ذات العالقة مبا يف ذلك املواطنني
ا�سرتاتيجية توا�سل جديدة = عهد جديد يف والربملان.
اإ�سراك االأطراف ذات العلقة
● زيادة الآثار الإيجابية للتدقيق من خالل امل�صاركة الفعالة
لالأطراف ذات العالقة.
ل يزال التوا�صل ميثل اأحد الأدوات الهامة لتحقيق النجاح ● امل�صاهمة الفعالة يف تعزيز القطاع العام الرتكي وحتقيق
يف اأي جهة ،كما اأن حمكمة احل�صابات الرتكية ( ) على امل�صاءلة وال�صفافية فيما يتعلق بالتنمية امل�صتدامة.
TCA
دراية تامة باأن وجود قنوات توا�صل جيدة مع الأطراف ذات
العالقة من �صاأنه اأن ي�صاعد يف حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية ملزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع حمكمة احل�صابات
املوؤ�ص�صية واأن ي�صهم يف اإيجاد نظام اإدارة مالية فعال و�صفاف الرتكية على الربيد اللكرتوين:
int.relations@sayistay.gov.tr
وخا�صع للم�صاءلة.
اإن حمكمة احل�صابات الرتكية ب�صفتها ع�صو ًا يف الإنتو�صاي قد
�صاركت يف برنامج القادة ال�صباب اخلا�ض مببادرة الإنتو�صاي
للتنمية لعام  ،2019وذلك من خالل تر�صيحها لقائد �صاب
والذي اأو�صى بطريقة تغيري مقرتحة بعنوان «و�صع ا�صرتاتيجية
توا�صل».
ل�ق��د رك ��ز ه ��ذا امل �ق��رتح ،ال ��ذي �صكل اأ� �ص��ا���ض ا�صرتاتيجية
التوا�صل  2023- 2019ملحكمة احل�صابات الرتكية ،على نقل
املمار�صات احلالية لإ�صراك الأطراف ذات العالقة اإىل خطة
توا�صل �صريعة وفعالة.
وت �ه��دف ا��ص��رتات�ي�ج�ي��ة ال�ت��وا��ص��ل  2023- 2019ملحكمة
احل�صابات الرتكية اإىل التاأكد م��ن ( )1حتقيق الأه ��داف
واملقا�صد املوؤ�ص�صية ،و( )2م�صاهمة حمكمة احل�صابات
الرتكية يف م�صاءلة و�صفافية القطاع العام من خالل زيادة
الآثار اجليدة للتدقيق.
اإن هذه ال�صرتاتيجية تبداأ قبل وت�صتمر بعد اإبالغ الأطراف
ذات العالقة ،وذلك من خالل اإلقاء ال�صوء على اآلية التغذية
ال�صرتجاعية وتطبيق عملية ذات اجتاهني والل�ت��زام بدور
حمكمة احل�صابات الرتكية يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
وتراعي املحكمة اأي�ص ًا املخاطر املحتملة للم�صروعات وو�صعت
قنوات توا�صل للق�صاء على اأو تخفيف الآثار ال�صلبية املحتملة
على الأن�صطة الهامة.
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أخبار من مملكة البحرين
ديوان الرقابة املالية واالإدارية ي�ست�سيف ندوة حول
اأهمية التدقيق الداخلي
ع�ق��د دي � ��وان ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة
والإداري� ��ة يف مملكة البحرين
ن� ��دوة ح ��ول اأه �م �ي��ة ال�ت��دق�ي��ق
ال��داخ�ل��ي .وق��د رك ��زت ال�ن��دوة
املنعقدة على مدى يومان على
املعايري الدولية واأهم التطورات
واآخر املمار�صات .وقد ح�صر الندوة اأكرث من  150موظف ًا من 55
موؤ�ص�صة حكومية مبا فيهم حما�صرون من دي��وان الرقابة املالية
والإدارية وخرباء من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدرا�صات
امل�صرفية واملالية و�صركات عاملية مثل ديلويت اأند تو�ض واإيرن�صت
اأن��د يونغ وبراي�ض ووت��ر هاو�ض كوبر�ض وكلينفيلد بيت مارويك
جورديلر .و�صلطت الندوة ال�صوء على العمليات والإجراءات التي
يتبعها الديوان يف عمله مبا يف ذلك اإط��ار العمل القانوين الذي
يكفل ا�صتقالليته كجهاز اأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة اإىل
جانب تكليف التدقيق املناط اإليه والأه��داف واملنهجية اخلا�صة
باإعداد واإ�صدار التقارير.
كما وناق�ض امل�صاركون دور حوكمة ال�صركات يف حماية املال العام
وتاأثري تقدمي اخلدمات غري الرقابية على ا�صتقاللية وجودة عمل
املدقق واأهمية معايري التدقيق الدولية والتطرق حتديد ًا لدليل
املنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة
(الإنتو�صاي) .وقد ركزت جل�صات الندوة على التدقيق الداخلي -
ودوره الأ�صا�صي يف اإ�صافة قيمة وتطوير الكفاءة والفعالية التنظيمية
وامل�صاهمة يف اإدارة املخاطر .وتطرقت الوفود اإىل دور املدقق يف
حماية البيانات ال�صخ�صية وحالت الحتيال ال�صائعة والتدقيق على
خماطر التكنولوجيا املد ّمرة.
واأ�صاد معايل ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة ،رئي�ض ديوان الرقابة
املالية والإدارية بقدرة الندوة على خلق الوعي باأهمية ودور التدقيق
الداخلي يف حماية املال العام اإىل جانب تعزيز ال�صراكة ما بني الديوان
واملوؤ�ص�صات احلكومية لتحقيق نهج متكامل يف اأعمال التدقيق.
ح�سول موظفي ديوان الرقابة املالية واالإدارية على
مراكز يف م�سابقة البحث االإقليمي
ح �ق ��ق ع �ب ��دال ��رح �م ��ن حم�م��د
ع �ب��داهلل ح�صني (ال �ث ��اين من
الي�صار) مدقق اأول يف دي��وان
ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة والإداري� � ��ة يف
مملكة البحرين ،املركز الثالث
يف م���ص��اب�ق��ة ال �ب �ح��ث العلمي
ال �ث��ان �ي��ة ع���ص��ر ال �ت��ي تعقدها
املنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة
(الأراب��و� �ص��اي) وذل��ك عن بحثه العلمي بعنوان «تطوير العمل
الرقابي وحتقيق قيمة م�صافة» .وفيما اأن اإعداد مو�صوع البحث

وحتقيق املوازنة ما بني اللتزامات ال�صخ�صية واملهنية يعترب اأمر ًا
�صعب ًا ،اإل اأن عبدالرحمن اعترب امل�صابقة فر�صة لتطوير مهارات
البحث وجنح بدوره يف متثيل ديوان الرقابة املالية والإدارية على
اأكمل وجه.
وقد ا�صتلم عبدالرحمن اجلائزة �صخ�صي ًا وبكل فخر من معايل
ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة رئي�ض دي��وان الرقابة املالية
والإداري ��ة (الثالث من الي�صار) ،حيث اأع��رب عبدالرحمن عن
�صعادته قائ ًال« :امل�صاركة يف امل�صابقة اأو�صعت مداركي ومهاراتي يف
البحث العلمي .اأن�صح وب�صدة خو�ض هذه التجربة».
ديوان الرقابة املالية واالإدارية
ي�ساهم يف االنتقال نحو اال�ستدامة
� �ص ��ارك ��ت ف �خ��ري��ة � �ص��رح��ان،
م�صرفة التدقيق على الأداء يف
ديوان الرقابة املالية والإداري��ة
البحريني يف ور�صة عمل حول
«التنمية امل�صتدامة :مفهومها والتدقيق عليها» يف جيبور ،الهند.
وقد نظم ور�صة العمل هذه جمموعة عمل الإنتو�صاي للتدقيق البيئي
والتي قدمت من�صة ممتازة للم�صاركني لتبادل املعلومات حول
التدقيق على مو�صوعات اأهداف التنمية امل�صتدامة وتقدمي فر�ض
للتوا�صل مع خرباء يف هذا املجال والتعرف على بع�ض املفاهيم
الأ�صا�صية وم�صاركة اأف�صل املمار�صات الدولية .كما وت�صمنت
ور�صة العمل زيارة ميدانية اإىل جامعة بريفوت يف تيلونيا ،الهند.
كما و�صجع امل�صاركني على تلبية الحتياجات احلالية يف حني تاأمني
وفرة املوارد امل�صتقبلية.
اإميان ًا باأهمية جدول اأعمال الأمم املتحدة لعام  2030واأهداف
التنمية امل�صتدامة واإدراجها �صمن اخلطة ال�صرتاتيجية لالإنتو�صاي
لالأعوام  ،2022-2017ت�صيف م�صاركة دي��وان الرقابة املالية
والإدارية يف ور�صة العمل اإىل جهودها املوؤ�ص�صية يف تعزيز قدرات
التنمية امل�صتدامة.
ور�سة عمل حول اإطار قيا�ص اأداء اجلهاز االأعلى للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة ت�ساعد على تطوير املهارات
واخلربات يف ديوان الرقابة املالية واالإدارية
�صاركت رئي�ض املوارد املالية يف
دي��وان الرقابة املالية والإداري��ة
البحريني ،عائ�صة اآدم يف فرباير
 2020يف ور��ص��ة عمل خا�صة
باإطار قيا�ض اأداء الأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة
والتي ا�صت�صافها ديوان املحا�صبة الكويتي بالتعاون مع البنك الدويل،
ا�صتهدفت ور�صة العمل فهم اإطار قيا�ض اأداء الأجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�صبة وعملية التقييم وكيف ميكن لالأجهزة
والأطراف ذات العالقة ا�صتخدام تقارير قيا�ض الأداء .وقد ركزت
جل�صات التدريب على النظر يف اخل��ربات وتطوير املهارات لدى
تطبيق مبادئ اإطار قيا�ض اأداء الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�صبة يف التخطيط والتنفيذ واإعداد التقارير.
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 11
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أخبار موجزة

أخبار من بيرو

العملية االإقليمية الكربى لرقابة ومكافحة
الف�ساد قيد التنفيذ
يقوم مكتب املراقب العام جلمهورية بريو وهو اجلهاز الأعلى
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة يف بريو للمرة الأوىل بتنفيذ
عملية رقابية كربى خا�صة مبكافحة الف�صاد يف اجلوانب ذات
الأولوية �صمن النهج الإقليمي للجهاز يف منع والتحقق ور�صد
ومعاجلة اأعمال الف�صاد و�صوء ال�صلوك الوظيفي.
تت�صمن ه��ذه ال�صرتاتيجية اجلديدة ملكافحة الف�صاد والتي
ط ّبقت يف مار�ض  2020عمليات كربى يتم من خاللها توزيع
املدققني على مناطق حمددة اإىل جانب و�صع الربامج واخلدمات
لفح�ض املو�صوعات التي تتطلب تدخ ًال �صريع ًا وا�صتجابة فعالة.
ويقدم هذا النهج ت�صوير ًا دقيق ًا للمو�صوعات الإقليمية مما
ي�صمح للجهاز الرقابي الأعلى يف بريو بتقييم واتخاذ الإجراءات
املطلوبة يف الأع�م��ال العامة واخل��دم��ات املرتبطة باملواطنني
وامل�صاهمة با�صتغالل املوارد العامة ب�صكل جيد وحتديد فر�ض
تطوير اخلدمات .و�صيقوم اجلهاز الرقابي يف بريو يف الوقت
ذات��ه بتفعيل برامج اإ��ص��راف اجتماعية مثل برنامج مراقبة
املواطن واملدققون ال�صباب للت�صجيع على م�صاركة املواطنني.
12
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اإذ يعود م�صئويل اجلهاز الرقابي يف بريو اإىل كل منطقة بعد
�صهرين من الزمن مل�صاركة نتائجهم مع املواطنني.
وتعترب م��و��ص��وع��ات الف�صاد وال�ف�ق��ر م��ن اأه ��م الع�ت�ب��ارات
ال�صرتاتيجية .ووفق ًا لتقرير مكتب املدعي العام لعام ،2018
بعنوان «الف�صاد يف احلكومات املحلية والإقليمية» هناك 117
�صلطات منتخبة متورطة يف عمليات وق�صايا ف�صاد على م�صتوى
الأقاليم واملقاطعات واملحافظات.
�صت�صهد كاجاماركا اأول عملية تدخل اإقليمية .اإذ متتلك
كاجاماركا اأكرب منجم للذهب يف اأمريكا اجلنوبية مبيزانية
�صنوية تبلغ  1.5مليون دولر اأمريكي ،وم��ن املفارقات باأن
هذه املنطقة حتتوي على اأعلى م�صتويات الفقر واأعلى ن�صبة
من امل�صئولني احلكوميني ال�صابقني اخلا�صعني للجزاء ب�صبب
�صوء الت�صرف الوظيفي وعدد كبري من ال�صكاوى املقدمة من
املواطنني حول جتاوزات اإدارية حكومية مزعومة.
ويهدف نهج العملية الرقابية الكربى ملكافحة الف�صاد اإىل
منع واحلد من الف�صاد و�صوء الت�صرف الوظيفي وامل�صاهمة
بتح�صني الإدارة احلكومية واإح��داث فارق يف حياة املواطنني
الذين يطمحون ب�صكل �صرعي اإىل الو�صول اإىل اأعمال و�صلع
وخدمات حكومية ذات جودة.

أخبار موجزة

أخبار من الجمهورية السلوفاكية

املكتب االأعلى للتدقيق يركز على اأهمية اجلودة
ومراجعة النظري واأن يكون مثا ًال يحتذى به

بقلم كارول ميرتيك ،رئي�س املكتب الأعلى للتدقيق يف جمهورية �سلوفاكيا

تواجه الدوائر العامة يف خمتلف دول العامل حتديات متزايدة
يفر�صها املجتمع والأطراف ذات العالقة لبيان وتطوير قيمة
التنمية امل�صتدامة .وتعترب الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية
العامة واملحا�صبة ركائز هامة للنظم القت�صادية الجتماعية
وتلعب دور ًا حموري ًا يف تعزيز اأداء القطاع احلكومي مما يعني
المتثال لأعلى املعايري املهنية واأعلى م�صتويات النزاهة.
ومن ال�صروري اأن تتبنى الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�صبة ثقافة تهدف اإىل التطوير امل�صتمر وا�صتثمار املوارد
لتنمية ال �ق��درات املطلوبة لإمت ��ام امل�ه��ام وحتقيق الأه ��داف
املو�صوعة ويف ذات الوقت احلفاظ على ا�صتقالليتها.
تعتمد �صمعة اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة
على ج��ودة املخرجات مم��ا يجعل ال�صعي وراء المتياز يف
ه��ذا اجلانب اأم��ر ًا �صروري ًا .وتعترب حجج حتقيق المتياز
اأكرث اإحلاح ًا بالن�صبة لالأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�صبة ع��ن غريها م��ن املوؤ�ص�صات ب�صبب طبيعة عمل
الأجهزة اأو مراجعة اأو قيا�ض الإجراءات التي يتخذها الآخرين.
من النادر اأن يتم حتقيق المتياز واجلودة على نحو اعتباطي
 بل يجب اإدارتهما .اإذ توؤثر اجلودة على امل�صداقية والأهميةويجب منح الأولوية للقيادة امل�صئولة عن اإن�صاء وت�صغيل نظام
اإدارة اجلودة .ويعترب من ال�صروري احل�صول على متييز م�صتقل
للجودة عرب اإدراج معايري جودة مقبولة وم�صد ّقة .ومع هذا،
كيف ميكن تقييم اأعمال اجلهاز الأعلى للرقابة ب�صكل فعلي؟
تقدم عملية مراجعة النظري بالرغم من كونها �صاقة ،العديد
من املنافع والقيمة امل�صافة والتي غالب ًا ما تفوق التكاليف.

وبالنظر اإىل املكانة الفريدة التي تتمتع بها الأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة يف القطاع احلكومي ،فاإن
مراجعة النظري تعترب عملية ت�صتحق ال�صتثمار.
وعرب اللتحاق الطوعي بعمليات مراجعة النظري ،فاإن اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة يجعل اأعماله متاح ًة
لعمليات القيا�ض اخلارجية وفق ًا ملعايري التدقيق املتفق عليها
دولي ًا والتي تعترب هامة جد ًا على ال�صعيدين الوطني والعاملي.
يعترب املكتب الأع�ل��ى للتدقيق يف جمهورية �صلوفاكيا غري
ملزّم للخ�صوع لأي عمليات قيا�ض خارجية وفق ًا لإطار العمل
القانوين للدولة ،اإل اأن القيادة احلالية للجهاز قد توا�صلت مع
الزمالء من مكتب امل�صاءلة احلكومية الأمريكية كونه رئي�ض
فريق مراجعة النظري اإىل جانب الأجهزة الرقابية لكل من
فنلندا وهنغاريا (املجر) وبولندا وذلك لإمعان النظر بعمليات
اجل�ه��از ال�صلوفاكي فيما يتعلق بالتخطيط وج ��ودة ن�صاط
التدقيق والنفتاح والتوا�صل.
متتثل عمليات القيا�ض للدليل اخلا�ض بالإنتو�صاي كما واأن
فريق مراجعة النظري قد �صبق له عقد اجتماعه الأول يف
وقت �صابق من هذا العام  .وقد مت التخطيط لعقد اجتماعات
اإ�صافية حيث يتو ّقع ت�صليم التقرير النهائي يف دي�صمرب .2020
ي�وؤي��د اجل�ه��از ال�صلوفاكي عملية مراجعة النظري وت�صتمر
باأن تكون مثا ًل يحتذى به .وب�صفته رئي�ض جلنة الإنتو�صاي
الفرعية املعنية مبراجعة النظريّ ،
نظم اجلهاز ال�صلوفاكي
موؤمتر ًا ناجح ًا حول مراجعة النظري يف  2018وينوي عقد
حلقة نقا�صية يف .2021
للمزيد من املعلومات حول مراجعة النظري ،يرجى التوا�صل
عرب .info@nku.gov.sk
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 13
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أخبار موجزة

أخبار من ميانمار

تعزيز قدرات التدقيق على االأداء
واإعداد التقارير

مت توقيع م��ذك��رة تفاهم م��ا ب��ني ج�ه��ازي ميامنار
والرنويج ي�صمل التعاون لتعزيز العمل يف التدقيق
على الأداء والتدقيق على اللتزام .ويف يناير ،2020
�ص ّكل جهاز ميامنار وحدة متخ�ص�صة للتدقيق على
الأداء تتكون من  14ع�صوا ،و�صمن مذكرة التفاهم،
عقد حما�صرون من اجلهاز الرنويجي من بينهم
اأودا ك��روغ لري��ت وهيغا مو�صو وهوكون هوغيفيك
ويرن�صلنت وفيلك�ض بول روبري و اإنغفالد هيلدال ور�صة
عمل من  28-17فرباير  2020حول «اإعداد تقارير الرقابة على الأداء وتنمية قدرات وحدة التدقيق على الأداء».
وقد ت�صمنت ور�صة العمل مقدمة حول التدقيق على الأداء ونقا�ص ًا حول تنفيذ عمليات التدقيق على الأداء با�صتخدام خمتلف
املراحل وحديث حول اأف�صل املمار�صات املتبعة من قبل اجلهاز الرنويجي ،وجل�صة �صوؤال وجواب مليئة باملعلومات النافعة.
وقد اكت�صب امل�صاركون املعرفة حول خمتلف املو�صوعات كعمليات الرقابة على الأداء ،والإجراءات والتقنيات والأ�صاليب اخلا�صة
بالتطوير واحلفاظ على فعالية وحدات التدقيق على الأداء وتقدمي التوجيهات حول تطبيق رقابة اجلودة واأف�صل املمار�صات يف
اإدارة مهام املوارد الب�صرية.
ويف ختام الفعالية� ،صارك اجلهاز الرنويجي خمرجات ور�صة العمل مع اإدارة جهاز ميامنار ومت عقد مناق�صات عميقة حول عملية
اإعداد التقارير الأولية و�صياغة دليل التدقيق على الأداء وجهود التدريب الإ�صافية حول التدقيق على الأداء يف املناطق والدول
وت�صكيل فرق تدقيق على الأداء متخ�ص�صة لكل ق�صم وو�صع وحدة خا�صة لدعم املنهجية.

أخبار من البوسنة والهرسك

تقرير قيا�ص جاهزية احلكومة لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة

قام مكتب تدقيق احل�صابات يف البو�صنة والهر�صك وهو اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
العامة واملحا�صبة باإ�صدار تقرير تدقيق على الأداء لقيا�ض جاهزية احلكومة للتجاوب مع
التزامات جدول اأعمال  2030للتنمية امل�صتدامة.
ويقدم التقرير جهود اجلهاز الرقابي يف امل�صاهمة بخطة الإنتو�صاي ال�صرتاتيجية
لالأعوام  2022-2017ويهدف اإىل ت�صجيع املوؤ�ص�صات ذات ال�صلة لتخاذ الإجراءات
املطلوبة لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
وقد بني التدقيق والذي ق ّيم التطورات احلالية والإج��راءات امل�صتقبلية املطلوبة باأنه
ومنذ تطبيق جدول اأعمال  2030فاإن موؤ�ص�صات الدولة يف البو�صنة والهر�صك مل ت�صتوف
ال�صروط امل�صبقة الأ�صا�صية واملطلوبة لتنفيذ اأه��داف التنمية امل�صتدامة خا�صة واأن
املوؤ�ص�صات املعنية قد اأخفقت با�صتغالل مواردها على النحو املطلوب .وقد اأو�صى مكتب
تدقيق الدولة باأن تقوم املوؤ�ص�صات باتخاذ نهج اأكرث مبا�صرة وكفاءة يت�صمن:
(1و�صع اإطار عمل موؤ�ص�صي وا�صرتاتيجي ي�صتهدف تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة ()2
تطبيق نظام خا�ض باإعداد التقارير ب�صكل دوري والإ�صراف على عمليات التنفيذ املعنية.
اإن التنفيذ املوؤ�ص�صي لتو�صيات اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة من �صاأنه
و�صع اأ�صا�ض اأف�صل لتنفيذ الأهداف الوطنية للتنمية امل�صتدامة.
ميكنكم احل�صول على التقرير ب�صكل كامل عرب الرابط التايل:
_https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/focus_areas/SDGs_and_SAIs/SDGs
Bosnia_and_Herzegovina_EN.pdf
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املجلةهذا العدد
تُرجم

أخبار موجزة

أخبار من التفيا

االلتزام
الرقابة
ال�سكن االآمن
تقييم �سيا�سة االإ�سكان الوطنية ي�ساهم يف اال�ستدامة

ي��دع��و ال �ه��دف رق ��م  11م��ن اأه� ��داف التنمية
مدينة
امل �� �ص �ت��دام��ة دول ال� �ع ��امل اإىل «ج �ع ��ل امل ��دن
وجمتمع م�صتدام
وامل�صتوطنات الب�صرية �صاملة للجميع واآمنة
وق� ��ادرة ع�ل��ى ال���ص�م��ود وم���ص�ت��دام��ة» يف حني
ت�صتهدف ال�غ��اي��ة رق��م � 11.1صمان و�صول
اجلميع اإىل م�صاكن مالئمة واآم�ن��ة ومي�صورة
التكلفة بحلول عام  - 2030والذي يعترب كذلك من �صمن الأهداف
الوطنية لالتفيا .ففي دي�صمرب  ،2019قام اجلهاز الأعلى للرقابة
يف لتفيا بتنفيذ عمليات تدقيق على اللتزام/الأداء لتقييم فيما لو
كانت �صيا�صة الدولة ت�صمن توفري خدمات اإ�صكانية اآمنة .وبا�صتخدام
موؤ�صرات الحتاد الأوروب��ي لالإ�صكان الآمن (اأن تكون املباين خالية
من الأ�صرار اجل�صيمة كالت�صريب اأو الأ�صقف اأو النوافذ اأو اجلدران
اأو الأر�صيات اأو الأ�صا�صات املتعفنة) قام اجلهاز الرقابي يف لتفيا
بقيا�ض اإىل اأي مدى تقوم الإجراءات احلكومية �صواء املوجودة حالي ًا
اأو املخطط لها بالتقليل من ن�صبة عدد الأ�صخا�ض القاطنني يف املنازل
ذات الأ�صرار اجل�صيمة وبالتايل امل�صاهمة بتحقيق الهدف  11من
اأهداف التنمية امل�صتدامة.
يقوم املدققون بقيا�ض كيف يتم اإدراج الهدف
احل ��ادي ع�صر من اأه ��داف التنمية امل�صتدامة
�صمن خطة التنمية وامليزانية الوطنية من خالل
ا�صتنباط اإجابات حول خمتلف الأ�صئلة مثل :هل
متت مراجعة ال�صيا�صة الوطنية من خالل حتديد
اجلوانب التي تغطيها اأهداف التنمية امل�صتدامة؟ وهل تتفق اأهداف
ال�صيا�صة الوطنية مع اأهداف التنمية امل�صتدامة؟ هل مت التعرف على
وحتديد الو�صائل الالزمة لتحقيق الأهداف الوطنية؟ وهل مت اإن�صاء
اإطار عمل خا�ض لدمج اأهداف التنمية امل�صتدامة على جميع امل�صتويات
احلكومية ي�صمن التن�صيق املوؤ�ص�صي والإجراءات املتكاملة؟
ب ّينت نتائج التدقيق وجود اإجراءات حكومية منا�صبة يف تطبيق الأهداف
الوطنية املتعلقة بالهدف رقم  11من اأه��داف التنمية امل�صتدامة يف
م�صتندات التخطيط للتنمية الوطنية على املدى املتو�صط .ولكن مع
ذلك ،مل تقم الوزارة امل�صئولة عن �صيا�صة الإ�صكان باإعداد خطط عمل
اإ�صافية تت�صمن اإجراءات خا�صة لتحقيق الأهداف الوطنية ،مما يثري
قلق ًا حقيقي ًا حول اجلاهزية املوؤ�ص�صية.

الدعم

هل تعمل
ب�سكل
منا�سب؟!

ذك��رت اأح��د نتائج التدقيق ب�اأن مثل خطط العمل هذه تعترب هامة
جد ًا خ�صو�ص ًا يف احلالت التي ت�صهد اإخفاق ال�صيا�صات والإجراءات
املطب ّقة لتحقيق النتائج املتوقعة فيما يتعلق ب�ج��ودة اخل��دم��ات
الإ�صكانية.
وللح�صول ع�ل��ى ن �ظ��رة �صاملة ح ��ول الو�صع
الإ�صكاين ،يقوم املدققون بتقييم ا�صتعداد الدولة
لتحقيق الهدف رق��م  11من اأه ��داف التنمية
امل�صتدامة وتقييم فيما ل��و كانت ال�صيا�صات
املط ّبقة كافية ل�صمان توفري م�صاكن اآمنة من
خالل متابعة الردود اخلا�صة باأ�صئلة مثل :هل ي�صمن مالك املنازل
ومدراء الإ�صكان �صالمة املباين وهل لديهم �صلطات اإ�صرافية تقوم
مبراقبة حالت املبنى؟ هل ميكن ملالك العقار التكفل بدفع ر�صوم
ال�صيانة؟ وهل ميكنهم احل�صول على الدعم الالزم على ال�صعيدين
الوطني اأو البلدي؟
وم ��ن خ ��الل ال�ت��دق�ي��ق ،ت�ب��ني ع��دم
الهتمام بالقوانني والت�صريعات
التي ت�صرتط اللتزامات اخلا�صة
باحلفاظ على اأم��ن امل�صاكن ،كما
واأن ال�صلطات الإ�صرافية مل متنع الإخفاقات يف تنظيمات الجتماع
اإىل جانب اأن اأدوات الدعم املايل مل تكن كافية كاإهمال �صيانة املبنى
لعدة �صنوات وحاجته ل�صتثمارات كبرية.
وك�صفت عينة التدقيق باأن  %62من املباين غري مطابقة ل�صروط
الأمن من احلرائق اإذ اأن هناك  %76منها حتتوي على اأ�صرار ج�صيمة
اأخرى .وتعترب نتائج التدقيق تذكري ًا منا�صب ًا ل�ص ّناع ال�صيا�صات حول
اأهمية دمج الهدف  11من اأهداف التنمية امل�صتدامة �صمن تخطيط
امليزانية والتنمية الوطنية وباأنه اأمر يتطلب اإع��ادة القيا�ض لأهمية
ال�صيا�صة املط ّبقة والأداء ال�صابق يف الوقت ذاته.
وبذلك ميكن احلد من اإدراج الإج��راءات غري الكافية �صمن خطط
ال�صيا�صة والت�صجيع اإىل الو�صول خلدمات اإ�صكانية اآمنة وحتقيق
التطور فيما يخ�ض تنفيذ الهدف احلادي ع�صر من اأهداف التنمية
امل�صتدامة (وغريها من اأهداف التنمية امل�صتدامة) وبهذا امل�صاهمة
بال�صتدامة يف لتفيا ويف العامل ككل.
● هل تطابق �صروط اللتزام امل�صبقة املتعلقة ب�صالمة املباين التي تديرها
احلكومات املحلية والتي يتم اإطالقها �صمن عملية الت�صغيل؟
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أخبار موجزة

أخبار من جمهورية التشيك

االأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة تخرتق اليورو�ساي يف براغ

ح�صر  68مربجم ًا وحمل ًال للبيانات ومدققني من  21دولة
اإىل املكتب الأعلى للتدقيق يف جمهورية الت�صيك يف براغ �صمن
املراثون ال��دويل التاريخي لربجميات الأجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�صبة (الهاكاثون) واملنعقد يف مار�ض 2020
 وهو حدث ي�صجع التعاون الدويل ما بني الأجهزة ويعترب اأحداأولويات الرئا�صة القادمة للمنظمة الأوروبية لالأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة.
با�صتخدام الأجهزة الرقابية والبيانات املفتوحة اإىل جانب
الإح�صائيات املجمعة من خمتلف ال��دول والفرق التي عملت
بجهد مل��دة يومان لتطوير التطبيقات والت�صورات امل�صممة
لدعم العمل الرقابي و/اأو ن�صر تبادل املعلومات ،مت اإن�صاء 11
م�صروع ومت ت�صكيل هيئة حملفني من اخلرباء تت�صمن ممثلني
عن جامعة براغ لالقت�صاد ووزارة الداخلية الت�صيكية ومكتب
الإح�صاء الت�صيكي والقطاع اخلا�ض اإىل جانب �صحايف بيانات
ت�صيكي �صهري ،حيث قامت الهيئة باختيار ث��الث م�صروعات
فائزة.
وقد فاز م�صروع « »WE12باجلائزة الأوىل وهو ت�صور �صممه
اأع�صاء وف��ود كرواتيا واأ�صتونيا وفرن�صا .وعن طريق ت�صهيل
العمل با�صتخدام قاعدة بيانات اليورو�صاي للتدقيق ،يقدم
برنامج « »WE12البيانات ب�صكل اأكرث حتلي ًال ويوفر نظرة عامة
تبني كمية عمليات التدقيق والتي مت ت�صنيفها بح�صب
فعالة ّ
الدولة ،وت�صجع الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة

على امل�صاركة يف قاعدة البيانات والإ�صافة اإىل نتائج التدقيق.
قام الفريق الأملاين وال�صويدي بت�صميم برنامج «»ROD4SAI
والذي بدوره ح�صل على املركز الثاين .وبا�صتخدام البيانات
املفتوحة للربملان ال�صويدي وغريها من البيانات التعريفية،
مي ّكن برنامج « »ROD4SAIمن اإج��راء البحوث واملقارنات
للبيانات الربملانية على ح�صب املو�صوع .وي�صمح التطبيق لقاعدة
ممتدة من البيانات والتي يتم اإدراجها �صمن �صفحة تت�صمن
نظرة عامة حول التقارير واملراجع وغريها من املعلومات التي
تخ�ض اجلهاز ال�صويدي واملذكورة �صمن اخلطابات الربملانية.
وك��ان املركز الثالث من ن�صيب الت�صميم الت�صيكي بعنوان
« .»AuditsToGAEtherويتمحور امل���ص��روع ح��ول معاجلة
البيانات املج ّمعة من خطط التدقيق اخلا�صة بالأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة والإح�صائيات من خمتلف
املوؤ�ص�صات الدولية مثل املفو�صية الأوروبية ،وهيئة الإح�صاء
الأوروب�ي��ة ومنظمة التعاون القت�صادي والتنمية حيث ي�صمح
الربنامج لالأجهزة من مقارنة عمليات التدقيق� -صواء التي مت
التخطيط لها اأو تلك قيد التح�صري.
و�صيتم تقدمي نتائج مارثون الربجميات الدويل لالأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة (الهاكثون) خ��الل املوؤمتر
احلادي ع�صر لليورو�صاي والذي �صيت�صمن كذلك ور�صة عمل
متخ�ص�صة حول هذا املو�صوع.
للمزيد من املعلومات حول ماراثون الربجميات الدويل لالأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة وللو�صول اإىل الروابط
اخلا�صة بالتطبيقات و�صور الفعاليات ،يرجى زي��ارة املوقع
اللكرتوين التايل:
https://hackathon.eurosai 2020 .cz/.
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أخبار موجزة

أخبار من ڤيتنام

قانون الدولة املن ّقح
للتدقيق ينادي باملزيد
من االإ�سراف الفعال على
التمويل العام واتخاذ
اإجراءات خا�سة
ملكافحة الف�ساد
وافق برملان جمهورية فيتنام ال�صرتاكية ر�صمي ًا على قانون
تدقيق جديد للدولة يف نوفمرب  2019يهدف اإىل تعزيز فعالية
وكفاءة وقدرات مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي.
وين�ض القانون اجلديد الذي يتم تطبيقه ابتدا ًء من  1يوليو
 2020على ما يلي:
● حتديد املوؤ�ص�صات واملنظمات والأف��راد املرتبطني باأن�صطة
تدقيق الدولة.
● تعزيز التكليف املناط اإىل اجلهاز الفيتنامي فيما يتعلق
بتقييم املعلومات وامل�صتندات ب�صكل مبا�صر وخا�صة تلك
املتعلقة باأغرا�ض التدقيق ونطاق اجلهات اخلا�صعة للتدقيق
وال��وك��الت واملوؤ�ص�صات والأف ��راد املرتبطني باأن�صطة تدقيق
الدولة اإىل جانب اإدارة املوارد العامة للتمويل.
● منح اجلهاز الفيتنامي �صالحية الو�صول اإىل قاعدة البيانات
الوطنية والبيانات الإلكرتونية اخلا�صة باجلهات اخلا�صعة
للتدقيق وال��وك��الت واملنظمات والأف ��راد املرتبطني باأن�صطة
تدقيق الدولة  .يعترب مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي م�صئو ًل
عن �صرية واأمن املعلومات وفق ًا ملا ين�ض عليه قانون الدولة.
● اإ�صافة مبادئ خا�صة بفر�ض العقوبات اخلا�صة باملخالفات
الإداري��ة يف جمال تدقيق الدولة (فر�ض غرامات واإج��راءات
معينة مبوجب القوانني ملعاجلة التجاوزات الإدارية) و
● توفري اأ�ص�ض قانونية لتح�صني اإجراءات مكافحة الف�صاد عن
طريق:
● �صمان الت�صاق والتوافق فيما بني قانون تدقيق الدولة
وقانون مكافحة الف�صاد وغريها من النظم ذات ال�صلة.
● متكني املدقق العام من اإ�صدار لوائح خا�صة بالتدقيق حول
الق�صايا التي ُتظهر اإ�صارات تدل على وجود ف�صاد .تقوم

هذه اللوائح ب�صرح خطوات واإج��راءات التدقيق والتحقق
من حالت الف�صاد والإف�صاح عن تقارير التدقيق اخلا�صة
مبثل هذه احلالت.
● اإ�صافة م�صئوليات ملفت�صية احلكومة واجلهاز الفيتنامي
فيما يتعلق بتن�صيق اجلهود وجت ّنب التداخل والتكرار فيما
بني املوؤ�ص�صتني (بالن�صبة للجهاز الفيتنامي فيما يتعلق
بنطاق وتكليف عمله ،فاإنه من يتوىل امل�صئولية الأ�صا�صية
للتن�صيق)
● ال�صماح للموؤ�ص�صات واملنظمات والأفراد املرتبطني باأن�صطة
تدقيق الدولة بتقدمي ال�صكاوى للمدقق العام حول اأداء
فريق التدقيق فيما يخ�ض التجاوزات القانونية والنتهاكات
يف حقوق ومنافع اجلهات اخلا�صعة للتدقيق .ميكن كذلك
للجهات اخلا�صعة للتدقيق اأن تعرب عن قلقها فيما يتعلق
بتقييمات تقرير التدقيق والتحقق والنتائج والتو�صيات.
ويف حال عدم اتفاق اجلهات اخلا�صعة للتدقيق مع قرار
املدقق العام ،فاإنه ميكنها اتخاذ الإج ��راءات القانونية
�صواء اجلزئية اأو الكاملة بحيث تتم الت�صوية النهائية وفق ًا
للقانون الإجرائي الإداري.
للمزيد من املعلومات حول اجلهاز الفيتنامي يرجى الإطالع
على الرابط التايل.http://www.sav.gov.vn :

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

17

مشاركة خاصة

سـد فجـوة المسـاواة:
القيادات النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
ت�صعى املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية (جملة الإنتو�صاي)
ب�صكل متوا�صل نحو ت�صليط ال�صوء على خطة التنمية امل�صتدامة
لعام  ،2030وهي خطة عمل مت اعتمادها يف عام  2015من
قبل كافة الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة بهدف الدعوة لإقامة
�صراكة عاملية يف �صبيل حتقيق الزده��ار وتعزيز حماية البيئة
وال�صالم العاملي .تتمحور هذه اخلطة حول  17هدف ًا مرتابط ًا
يتعلق بالتنمية امل�صتدامة ،وتعترب تلك الأه��داف خطة اأ�صا�صية
للو�صول اإىل م�صتقبل اأف�صل واأكرث ا�صتدامة  ،ف�ص ًال عن حتقيق
مبداأ «عدم اإغفال اأحد» .
ومبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة ،نود اأن ن�صري ب�صكل خا�ض للهدف
اخلام�ض من اأهداف التنمية امل�صتدامة ،وهو الهدف الذي يطمح
لتحقيق مبداأ امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني كافة الن�صاء والفتيات.
اإن م�صاألة حرمان العن�صر الن�صائي من تكافوؤ الفر�ض مع الرجال
لطاملا كانت مو�صع مناق�صة ،ولطاملا طال البحث حول املبادرات
التي تعنى بتغيري تلك احلقيقة .وعلى الرغم مما ت�صهده ال�صاحة
من تقدم يف حتقيق امل�صاواة واإ�صراك الن�صاء على �صعيد
القوى العاملة اإل اأن متثيلهن م � � � ��ازال د و ن
امل���ص�ت��وى امل �ط �ل��وب فيما
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ت� �ق� �ل ��ده ��ن
للمنا�صب ال�ق�ي��ادي��ة.
وف� �ق� � ًا مل ��ا ت �� �ص��ري اإل �ي��ه
ب �ي��ان��ات الأمم امل�ت�ح��دة
الواردة ب�صاأن تقدم الهدف
اخلام�ض من اأه��داف التنمية
امل�صتدامة ،تبلغ ن�صبة املنا�صب
الإداري ��ة التي تتقلدها الن�صاء
ح��ول ال�ع��امل يف ع��ام  2018ما
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يقدر ب�  ،%27وهو ما ميثل زي��ادة طفيفة عن ن�صبة ال�
امل�صجلة لعام  .2015اأما على �صعيد جمتمع منظمة الإنتو�صاي،
تبلغ ن�صبة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة التي ترتاأ�صها
الن�صاء ما يقل عن  %25من جممل الأجهزة الأع�صاء.
يعترب اليوم العاملي للمراأة فر�صة منا�صبة لنتعرف ب�صورة اأكرب
على القيادات الن�صائية التي اأثبتت جدارتها يف وقتنا احلا�صر.
ورغ �ب � ًة منا بالتعرف ب�صكل اأف�صل على التحديات ال�صابقة
التي واجهتها القيادات الن�صائية وت�صجيع القيادات احلالية
وال�صرت�صاد بالتجارب ال�صابقة لال�صتفادة منها يف امل�صتقبل،
فقد قمنا بدعوة روؤ�صاء الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة
من العن�صر الن�صائي مل�صاركتنا ق�ص�صهن ال�صخ�صية حول اأبرز
التحديات التي اعرت�صت م�صريتهن وما يرينه من �صبل لتخطي
تلك التحديات وموا�صلة التقدم ،اإىل جانب تزويدنا بن�صيحة
ب�صاأن �صبل زيادة عدد القيادات الن�صائية لدى الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�صبة.
%26
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د .مارجيت كراكر ،رئيسة حمكمة الرقابة النمساوية،
واألمني العام ملنظمة اإلنتوساي

الرغبة بتقلد املنا�سب القيادية هي اأ�سا�ص النجاح
● ب ـص ـف ـت ــك إح ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادات
قمت
النسائية ،ما هو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

ب�صفتي اأول اإم��راأة تتقلد رئا�صة
حمكمة الرقابة النم�صاوية منذ
ن�صاأته فقد كان الهدف اإح��داث
التغيري على �صعيد ثقافة املجتمع،
وه��و الأم ��ر ال��ذي يتطلب الكثري
من العمل اإل اأنه قد يعود بنتائج اإيجابية عندما نتقن الأمور
بال�صكل املطلوب.

● مــا هــي ال ـعــوامــل الـتــي تــدفـعــك إلك ـمــال مـسـيــرتــك يف ظل
مواجهتك لتلك التحديات؟

تعترب املعرفة والقدرات ال�صخ�صية واخلربات التي يكت�صبها
املرء يف حتقيق الأهداف املنجزة هي اأهم العوامل التي تدفعنا
ملوا�صلة امل�صري بثبات.

● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟

يجب األ حتجم الن�صاء عن تويل امل�صوؤولية ،فاإن الرغبة بتقلد
املنا�صب القيادية هي اأ�صا�ض النجاح.

العن�صر الن�صائي ما يقدر ب�  %38من موظفي الإدارة العليا و
 %50من عامة املوظفني يف تلك اجلهات .اإل اأنه ومن الناحية
املو�صوعية ،تتعر�ض
القيادات الن�صائية لل�صغوط وتواجه حتديات من جانب املجتمع
والأ�صرة والعمل ،ولعل اأكرب تلك التحديات يتمثل يف اإيجاد
التوازن بني احلياة املهنية واحلياة الأ�صرية.
وباعتبار اأنني اأول اإمراأة ت�صغل من�صب املدقق العام يف جمهورية
ال�صني ال�صعبية ،يبدو يل اأن النمو الذي قمت بتحقيقه على
ال�صعيد ال�صخ�صي نبع من ثقافة بلدي ومب�صاعدة من زمالئي،
بالإ�صافة اإىل تفهم اأ�صرتي وماقدموه يل من دعم وم�صاندة،
وهو الأمر الذي اأجد نف�صي ممتنة لهم عليه.
● مــا هــي ال ـعــوامــل الـتــي تــدفـعــك إلك ـمــال مـسـيــرتــك يف ظل
مواجهتك لتلك التحديات؟

تعترب املهمة الإ�صرافية والدعوة اإىل الإ�صالح وتعزيزه مهمة
لي�صت بال�صهلة ،اإل اأن حكومتنا املركزية وكافة قطاعات
املجتمع واملمار�صني يف جمال التدقيق مينحونني �صجاعة وقوة
عظيمة تدفعني لإكمال م�صريتي واأداء واجباتي بكل اإخال�ض.
كما واأن الدافع الأك��رب لدي ملواجهة اأي حتديات تعرت�صني
يتمثل يف الدعم الذي وجدته من اأعلى امل�صتويات احلكومية
اإىل جانب الفهم الوا�صع ال��ذي حلظته من كافة القطاعات
احلكومية ووجود فريق ًا متخ�ص�ص ًا من املدققني احلكوميني
يعملون جنب ًا اإىل جنب.

● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟

من اجلدير بالذكر اأن جمهورية ال�صني و�صعت جمموعة
من القوانني واللوائح حلماية حقوق امل ��راأة وم�صاحلها يف
هو زيجون ،املدقق العام ملكتب التدقيق الوطني يف كافة القطاعات ،ولذا اأعتقد اأنه يجب علينا بذل جهود ًا اأكرب
جمهورية الصني الشعبية
لال�صتفادة من القيادات الن�صائية وت�صجيعها.
ف�ص ًال ع��ن ذل ��ك ،ينبغي ل�الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية
اأعتقد اأنه يجب علينا بذل جهود ًا اأكرب لل�ستفادة
واملحا�صبة الرتكيز على اخلارطة ال�صرتاتيجية والتنمية على
من القيادات الن�سائية وت�سجيعها
املدى البعيد والتي تت�صمن منهاج ًا منا�صب ًا لختيار القيادات
الن�صائية وتنميتها ،ولب��د اأي�ص ًا من تعزيز القيم املتعلقة
● ب ـص ـف ـت ــك إح ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادات
بامل�صاواة بني اجلن�صني.
قمت
النسائية ،ما هو أهــم حتـ ٍـد ِ
يجب على القيادات الن�صائية اأن يطلقن العنان لتفوقهن واأن
مبواجهته؟
ي�صتفدن مم��ا ميلكنه م��ن م�وؤه��الت كالجتهاد ودق��ة العمل
تعترب امل�صاواة اإحدى ال�صيا�صات
والتوا�صل الجتماعي والتوا�صع واحلكمة مبا ي�صهم يف اإ�صفاء
الوطنية الأ�صا�صية يف جمهورية
قيمة على اأعمال التدقيق.
ال�صني ال�صعبية ،ول��ذا فهنالك
وختام ًا ي�صرين اأن اأتقدم ،بالنيابة عن مكتب التدقيق الوطني
العديد من الن�صاء الالتي يتقلدن
جلمهورية ال�صني ال�صعبية ،باأطيب متنياتي لزميالتي من
م �ن��ا� �ص��ب ق �ي��ادي��ة يف اجل �ه�
مكتب�اتالتدقيق الوطني ،حيث ي�صكل الن�صاء يف كافة اأرجاء منظمة الإنتو�صاي.
احلكومية ،مبا يف ذلك
عيد ًا سعيد ًا مبناسبة يوم املرأة العاملي!
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اليومية كاأمهات وبنات واأخ��وات و�صديقات ،واأرى اأنه يجب
كارمن إلينا ريفاز
الندافريدي ،رئيسة حمكمة احلسابات علينا مراعاة القيم املجتمعية كالت�صامح والتعاون اإىل جانب
لدى جمهورية السلفادور
احرتام ومراعاة املوؤهالت التي متلكها الن�صاء من حولنا ،وهو
الأمر الذي من �صاأنه اأن ي�صهم يف الت�صجيع على متكني العن�صر
اأنا موؤمنة باأنني �ساأترك جهاز ًا رقابي ًا اأف�سل ملواطني الن�صائي �صوا ًء على ال�صعيد ال�صخ�صي اأو ب�صكل جممل.

جمهورية ال�سلفادور ..وقد عملت بجد من اأجل االإ�سلح

● ب ـص ـف ـت ــك إح ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادات
قمت
النسائية ،ما هو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

باعتباري اأول امراأة يتم تن�صيبها
كرئي�صة ملحكمة احل�صابات يف
جمهورية ال�صلفادور ف �اإن اأك��رب
التحديات ال�ت��ي واجهتني على
ال�صعيد املهني تتمثل يف كوين
قمت بك�صر النموذج الذكوري ،كما كان لزام ًا علي اأن اأ�صع
لبنة الأ�صا�ض ملواءمة عمل جهازنا الرقابي مع املعايري الدولية
احلديثة ومبا يتوافق مع الأحكام والقوانني الوطنية.
اأنا موؤمنة باأنني �صاأ�صنع جهاز ًا رقابي ًا اأف�صل ملواطني جمهورية
ال�صلفادور و�صاأترك فيه اأثر ًا باعتباري م�صوؤولة حكومية ،لقد
عملت بجد من اأجل الإ�صالح وقمت بتقدمي اأحد املقرتحات
لتغيري الإطار التنظيمي احلايل .ا�صتناد ًا اإىل جتربتي وبدعم
من موظفي جهازنا الرقابي واملجتمع املدين ومنظمات التنمية
الدولية فقد قدمت ذلك املقرتح ويجري مناق�صته حالي ًا يف
جلنة خزانة الدولة.

ماريا ديل كارمن مارتينيز باراهونا ،قاضي أول ،حمكمة
احلسابات لدى جمهورية السلفادور

اأريد اأن اأ�سع حجر االأ�سا�ص للأجيال القادمة من الن�ساء
اللتي يرغنب يف البحث عن فر�ص مماثلة
● ب ـص ـف ـت ــك إح ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادات
قمت
النسائية ،ما هو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

ب�صفتي قا�صي اأول يف حمكمة
احل�صابات ف �اإن اأه��م التحديات
ال�ت��ي واجهتني تتمثل يف طلبي
للح�صول على وظيفة ر�صمية يف
اجلهاز الرقابي ،حيث ك��ان من الواجب علي ك�صر ال�صقف
الزجاجي الذي فر�صه املجتمع الذكوري الذي خلق لدى الن�صاء
خماوف مبهمة وال�صعور بعدم الأم��ان جتاه اختيار املنا�صب
التي تنطوي على �صنع القرار.
وكثري ًا ما نتعر�ض -نحن مع�صر الن�صاء -اإىل الت�صكيك بقدراتنا
ومقارنتنا باجلن�ض الآخر ،وهو املنظور الذي اأدى اإىل حرمان
● مــا هــي الـعــوامــل الـتــي تــدفـعــك إلك ـمــال مـسـيــرتــك يف ظل املراأة من �صغل املنا�صب يف الت�صل�صالت الهرمية العليا.
مواجهتك لتلك التحديات؟

اأود اأن اأكون قدوة لأبنائي وم�صدر اإلهام لغريي من الن�صاء
لتحقيق املزيد من التقدم يف م�صريتهن ،واأعتقد باأنه من خالل
جهودنا ومثابرتنا واإمياننا التام مبا منلك من قدرات ومهارات
متكننا من التغلب على اأي حتديات تعرت�ض م�صريتنا فاإننا
�صنتمكن من حتقيق كافة الأهداف التي ر�صمناها يف حياتنا،
ول�صيما يف الأو�صاط الأكادميية وبيئة العمل ،حيث تتزايد فيها
القدرة التناف�صية وب�صكل اأكرث تعقيد ًا.

● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟

ن�صيحتي هي اأن نثق بربنا وباأنف�صنا واأن نعمل على تنمية
�صخ�صيتنا وتعزيز احرتامنا للذات ،كما اأن�صح بتنظيم وقتنا
مبا ي�صمح لنا بتاأدية اأعمالنا اليومية مبا يتنا�صب مع اأداء دورنا
كموظفني حكوميني وغريها من الأدوار التي نتقلدها يف حياتنا
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● مــا هــي ال ـعــوامــل الـتــي تــدفـعــك إلك ـمــال مـسـيــرتــك يف ظل
مواجهتك لتلك التحديات؟

مما يدفعني لإكمال م�صريتي ب�صفتي ام��راأة اأعمل يف جمال
�صنع القرار هو رغبتي بو�صع حجر الأ�صا�ض لالأجيال القادمة
من الن�صاء الالتي يرغنب يف البحث عن فر�ض مماثلة.
● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟

لبد من تعزيز القيادة الن�صائية من خالل ت�صجيع الن�صاء على
التقدم بكل �صجاعة للح�صول على املنا�صب الإداري��ة العليا،
كما ويجب خلق توجهات قائمة على تكافوؤ الفر�ض والعدالة
مبا ينعك�ض اإيجاب ًا على التزام اجلهاز الرقابي بالقيم واملبادئ
التي تن�ض على الإن�صاف وامل�صاواة وعدم التمييز ،بالإ�صافة
اإىل اإزالة احلواجز القائمة على التمييز اجلن�صي والتي حتول
دون بروز العن�صر الن�صائي.
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احلكومية املركزية ما يقارب  ،%20يف حني تبلغ ن�صبة الن�صاء
ناتاليا غودونوفا ،رئيسة جلنة احلسابات املعنية بالرقابة يف الربملان  .%23اأما على �صعيد جهازنا الرقابي ،ت�صكل ن�صبة
على تنفيذ ميزانية اجلمهورية ،كازاخستان
الن�صاء حوايل  %40من جممل موظفي اجلهاز ،وت�صل ن�صبة
املنا�صب القيادية من الن�صاء ما يقارب  .%33اأعتقد اأن هذه
ميكن للمراأة اأن حترك مهد طفلها بيد واحدة ،وحترك الن�صب ُمر�صية اإىل حد ما.

بيدها االأخرى العامل باأ�سره

● ب ـص ـف ـت ــك إح ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادات
قمت
النسائية ،ما هو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

ب �� �ص �ف �ت��ي اأول ام� � � ��راأة ت �ت��وىل
رئا�صة اجل�ه��از الأع �ل��ى للرقابة
املالية واملحا�صبة يف جمهورية
ك��ازاخ���ص�ت��ان امل�صتقلة ،فاإنني
�صرعان ما اأدرك ��ت احلاجة لأن
ميتلك القادة موؤهالت حم��ددة ،كما واأنني اأوؤم��ن ب�صرورة
اإظهار �صمات الثبات وقوة الإرادة يف الوقت املنا�صب .بالإ�صافة
اإىل ذلك ،ومبا اأن جهازنا الرقابي يعترب هيئة جماعية فاإنني
اأرى باأهمية النظر يف اآراء كافة اأع�صاء جلنة احل�صابات
الكازاخ�صتانية ومن ثم حماولة اإيجاد حل اأو�صط للتوفيق بينها.

إليتا كرومينا ،املدقق العام لدى جمهورية التفيا

اأعرتف باأن املراأة بحاجة لوقت اأطول من الرجل لتتمكن
من اإثبات نف�سها اأمام االآخرين ،وهذا االأمر يجب اأن يتغري
● ب ـص ـف ـت ــك إحـ ـ ـ ــدى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
قمت
النسائية ،مــا هــو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

متتاز لتفيا بكونها ب�ل��د ًا متلك
تقاليد قوية ن�صبي ًا ل�صالح قيادة
امل��راأة ،حيث تتقلد امل��راأة العديد
م��ن الأدوار الرئي�صية يف اإدارة
الدولة .ومنها على �صبيل املثال رئي�ض جمل�ض املناف�صة ،واملراجع
ال�ع��ام ،ورئي�ض ال��ربمل��ان ،ورئي�ض ال ��وزراء ،ورئي�ض جمهورية
لتفيا .ف�ص ً
ال عن ذلك ،فاإن  %30من اأع�صاء الربملان و%80
● مــا هــي الـعــوامــل الـتــي تــدفـعــك إلك ـمــال مـسـيــرتــك يف ظل من موظفي جهازنا الرقابي هم من الن�صاء.
مواجهتك لتلك التحديات؟
وعلى الرغم من ذل��ك ،فاأنا اأع��رتف ب�اأن امل��راأة بحاجة لوقت
ما
كل
على
التغلب
إن
ا
و
قوة،
أكرث
ا
حتد يواجهنا يجعل منا
كل ٍ
اأطول من الرجل لتتمكن من اإثبات نف�صها اأمام الآخرين ،وهذا
يعرت�ض طريقنا من عقبات يزيد من �صالبتنا ويدفعنا لتحقيق الأمر يجب اأن يتغري.
اأهداف ًا جديدة ،والتي ل بد اأن تكون اأهداف ًا �صامية وذات �صقف ● م ــا ه ــي ال ـعــوامــل ال ـتــي تــدفـعــك إلك ـم ــال مـسـيــرتــك يف ظل
ٍ
عال .وكما قال الرئي�ض الأ�صبق نور �صلطان نزار باييف  -وهو مواجهتك لتلك التحديات؟
بامل�صري»،
�صق
ي
«الطريق
كازاخ�صتان:
جلمهورية
رئي�ض
أول
ا
ُ
اأنا اأكره الهزمية ،ل�صيما عندما اأنظر اإىل العمل العظيم الذي
ولذا علينا اأن نكمل م�صرينا ول نتوقف عند هذا احلد ،واأل يقدمه فريق التدقيق يف جهازنا الرقابي .واأنا واثقة من التزام
نخطو اإل اإىل الأمام.
املدققني وحر�صهم ،ولذا لبد يل من الإ�صرار على ذلك.
● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات كما واأن اإمياين بفريق التدقيق واإ�صراري على العمل من �صاأنه
النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟
م�صاعدتي يف الأوقات الع�صيبة.
يجب اللتفات اإىل املوؤهالت التي متتاز بها الن�صاء ،ل�صيما ● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
ق��درت �ه��ن ع�ل��ى ال �ق �ي��ام مب �ه��ام م �ت �ع��ددة والإب � ��داع وال�ت�ف��اين النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟
والن�صباط وال�صعور بامل�صوؤولية.
ل تتغري املجتمعات يف اآن واحد ،فبع�صها اأحرز تقدم ًا كبري ًا يف
احلكم ال�صعبية الكازاخ�صتانية املاأثورة « :ميكن للمراأة اأن م�صاألة امل�صاواة بني اجلن�صني على مدى ال�صنوات املائة املا�صية،
ومن ِ
حترك مهد طفلها بيد واحدة ،وحترك بيدها الأخرى ال��عامل واأعتقد اأن تلك امل�صاألة �صت�صبح اأو�صع انت�صار ًا مع تزايد الهتمام
باأ�صره» ،حيث تتج�صد هذه احلكمة جلي ًا يف الن� ���صاء املتميزات بها على ال�صعيد ال��دويل ومع موا�صلة الأجهزة الرقابية يف
ذوات املهنية العالية والالتي يتقلدن رئا�صة الأجهزة الرقابية تعزيز م�صرية القيادات الن�صائية لتكون قدوة يحتذى بها.
واإىل ذل��ك احل��ني ،اأدع��وك��ن لتطوير اأنف�صكن والتعبري عنها
من خمتلف البلدان اأو الالتي يعملن يف املنظمات الدولية.
وعلى �صعيد جمهورية كازاخ�صتان ،يعترب تطبيق �صيا�صات والإميان بها ،فهذه كانت و�صيلتي التي فتحت بها اأبواب حياتي
امل�صاواة بني اجلن�صني اأهم امل�صارات ال�صرتاتيجية للقيادة يف املهنية ،فاإن كنت تقرئني هذه الكلمات اإذ ًا اأرجو اأن تتمكني من
الدولة ،حيث تبلغ ن�صبة الن�صاء الالتي يتقلدن رئا�صة اجلهات العمل بها.
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مشاركة خاصة

يوسادور ساداتو جايي ،رئيسة الهيئة العامة ملراجعة
احلسابات يف ليبرييا

كورنيليا النغ ،املدقق العام لدى مكتب التدقيق الوطني،
إمارة خلتنشتاين

كثري ًا ما اأ�ساأل نف�سي ما اإذا كان القرار ال�سادر عن هذه اإن املغزى من املهمة وطموحي لتحقيق اأف�سل النتائج
العملية من �ساأنه اأن يح�سن من حياة �سخ�ص ما
ل�سالح االأفراد الذين ن�سعى خلدمتهم هو م�سدر ت�سجيع يل
● ب ـص ـف ـت ــك إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
قمت
النسائية ،مــا هــو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

● ب ـص ـف ـت ــك إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
قمت
النسائية ،مــا هــو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

عندما مت تن�صيبي ك �اأول ام��راأة
التعاي�ض مع الفروقات الوا�صحة
ت �ت��وىل من�صب امل��دق��ق ال �ع��ام يف
التي اأواج�ه�ه��ا ك�اأح��د القيادات
جمهورية ليبرييا واجهت العديد
ً
من التحديات ،فقد اتخذ تعييني
الن�صائية بعيدا عن تقليد م�صار
طابع ًا �صيا�صي ًا ووجدت يف اإدارتي
القيادات من الرجال ،مع ثقتي
ً
عددا من امل�صاكل ،ول�صيما ما يتعلق بقدرات املوظ ��فني والتفاوت التامة بقناعاتي ال�صخ�صية.
يف املرتب� ��ات وظ��روف العمل غري املالئ ��مة .لقد كان التحدي
● م ــا ه ــي ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تــدف ـعــك إلك ـم ــال م ـس ـيــرتــك يف ظل
الأكرب هو �ص ��مان امتثال جهازنا الرقابي لإعالين ليما واملك�صيك
فيما يخ�ض تنفيذ وليتنا دون قيود ،وبعد مثابرة واإ�صرار مت مواجهتك لتلك التحديات؟
اعتماد قانون الهيئة العامة ملراجعة احل�صابات لعام  2014والذي ما يدفعني هو املغزى من املهمة وطموحي لتحقيق اأف�صل
خرج بنتيجة مزدوجة تتمثل يف حت�صني عمليات اجلهاز الرقابي النتائج ل�صالح الأفراد الذين ن�صعى خلدمتهم.
● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
والقدرة على اأداء الأعمال بدعم من القانون ودون اأي تدخل.
● م ــا ه ــي ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تــدف ـعــك إلك ـم ــال م ـس ـيــرتــك يف ظل
مواجهتك لتلك التحديات؟

لقد و�صعت ن�صب عيني الفارق ال��ذي ميكنني اأن اأ�صنعه يف
حياة املواطنني واإن كان �صغري ًا (مبا يف ذلك موظفي جهازنا
الرقابي) ،وكثري ًا ما اأ�صاأل نف�صي ما اإذا كان القرار ال�صادر عن
هذه العملية من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل اإ�صفاء التح�صينات .يجب
علينا كروؤ�صاء الأجهزة الرقابية من العن�صر الن�صائي م�صاعفة
عملنا بن�صبة  %200لتحقيق النتائج املن�صودة ،كما واأعتقد باأنه
ميكننا ت�صجيع غرينا من الن�صاء من خالل تبني معيار الإنتو�صاي
رقم  12كم�صدر مرجعي ،اإىل جانب الجتهاد واملثابرة لتحقيق
الفائدة للمواطنني واحلر�ض على اأن ن�صنع من اأنف�صنا مثا ًل
يحتذى به.
● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟

النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟

ميكننا دعم العن�صر الن�صائي والت�صجيع على التنوع اجلن�صاين
على �صعيد القيادات وفرق العمل مبا ي�صهم يف حتقيق قيمة
م�صافة ل�صالح املنظمة ،كما واأن�صح بت�صجيع ومتكني املراأة
يف الأجهزة الرقابية بهدف تطوير م�صريتهن املهنية ،حيث
ميكنهن التقدم مب�صريتهن من خالل ما يقمن باأدائه من مهام
والتعلم مما يتم ارتكابه من اأخطاء ،واأن�صح اأي�ص ًا باأن تقوم
الن�صاء ببناء �صبكة توا�صل ن�صائية ميكنهن من خاللها طلب
امل�صاعدة وم�صاعدة بع�صهن البع�ض.
ياسمني فلدفيسو ،املراقب املايل لبورتوريكو

اعملن ب�سغف بالقدر ال��ذي يدفعكن الت��خ��اذ خيارات
هنالك مت�صع لزيادة عدد القيادات الن�صائية يف الأجهزة العليا
حكيمة والعمل بها
للرقابة املالية واملحا�صبة ،ومن �صبل حتقيق ذلك اإتاحة الفر�ض

اأمام الن�صاء لتطوير اأنف�صهن داخل اجلهاز الرقابي ،ول�صيما من
خالل تزويدهن باملزيد من فر�ض التدريب والرتقيات .وعلى
�صعيد املنا�صب العليا ،اإذا ما قامت الن�صاء من روؤ�صاء الأجهزة
الرقابية باأداء وظائفهن باتباع مبادئ النزاهة واحلوكمة الر�صيدة
ف�صي�صهم ذلك الأمر ب�صكل اأ�صا�صي يف تر�صيح اأو تن�صيب الن�صاء
يف تلك املراكز ،كما واأنني اأود ت�صجيع كل امراأة لتكون اأكرث قوة
ومثابرة والأهم من ذلك اأن تكون قدوة لغريها ،فبتحقيق تلك
الأمور �صوف تتمكن من اإحداث التغيري.
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● ب ـص ـف ـت ــك إحـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـي ــادات
قمت
النسائية ،مــا هــو أهــم حتـ ٍـد ِ
مبواجهته؟

ب�صفتي اإحدى القيادات الن�صائية
فقد �صعرت باأنني خمولة لتويل
منا�صب هامة يف القطاع العام،
ول�صيما املنا�صب التي توليتها

مشاركة خاصة

موؤخر ًا (وكيل وزارة املالية واملراقب املايل لبورتوريكو) .لقد
متثلت اأكرب حتدياتي يف حث اجلهات اخلا�صعة للرقابة على
تنفيذ التو�صيات الواردة يف تقارير مكتب املراقب املايل.
● م ــا ه ــي ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تــدف ـعــك إلك ـم ــال م ـس ـيــرتــك يف ظل
مواجهتك لتلك التحديات؟

من العوامل التي تلهمني وتدفعني لإكمال م�صريتي هي رغبتي
باأن اأرى بورتوريكو تتغلب على الظروف القت�صادية الع�صيبة
واأن حتقق ال�صالح العام للمواطنني.

● ما هي النصيحة التي تودين تقدميها لزيادة عدد القيادات
النسائية لدى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة؟

لكي نتمكن من دعم وتعزيز القيادات الن�صائية ،يجب على
القيادات الن�صائية ال�صري على النهج واللتزام بروح العمل
اجلماعي واملهنية العالية ،كما واأن�صحهن باأن يعملن ب�صغف
بالقدر الذي يدفعهن لتخاذ خيارات حكيمة والعمل بها.
ماريا خوسيه دي الفوينتي دي ال كــايل ،رئيسة حمكمة
التدقيق اإلسبانية ،واألمني العام ملنظمة اليوروساي

الرجل وامل��راأة مت�ساويان يف القدرات والكفاءة املهنية
وحتمل امل�سوؤولية ،وكلهما قادران على القيادة
اإن تن�صيب الن�صاء لقيادة العديد
م��ن املنظمات ذات ال�صلة هو
دليل وا�صح على اأن الرجل واملراأة
مت�صاويان يف القدرات والكفاءة
املهنية وحتمل امل�صوؤولية وكالهما
قادران على قيادة تلك املنظمات
بنجاح.
كما اأعتقد اأن اأعظم اإجناز يف حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني
يتجلى عندما ت�صبح هذه امل�صاواة اأم��ر ًا متاأ�ص ًال و ُينظر لها
كممار�صة اعتيادية يتم العمل بها يف ظل الو�صع الطبيعي
املطلق ،ول ينظر لها كحدث خا�ض اأو غري عادي.
ل �صك اأن هنالك العديد من الن�صاء ممن ي�صغلن منا�صب
قيادية مهمة يف اجلهات احلكومية ،وهذا دليل على ما �صبق
لنا الإ�صارة اإليه حول حتقيق مبداأ امل�صاواة.
كما يرجع ه��ذا الإجن ��از اإىل ما مت تقدميه من عمل دوؤوب
ومتوا�صل و�صاق يف �صبيل و�صع تلك ال�صلوكيات مو�صع التنفيذ،
وهو الأمر الذي ل بد من موا�صلته والت�صجيع عليه حتى نتفادى
اأي مقاومة اأو حتفظ جتاه ما مت حتقيقه.

وبحكم عملي ك��ام��راأة مهنية� ،صوف اأوا� �ص��ل ت�صخري كافة
اجل�ه��ود وامل �ع��ارف وامل �ب��ادرات التي ت�صتهدف التاأكيد ب�اأن
حمكمة التدقيق الإ�صبانية تقوم باأداء مهامها الد�صتورية وفق ًا
لأعلى املعايري ومبا فيه م�صلحة ال�صعب والتاأكيد على رغبتها
مبوا�صلة م�صريتها يف الإقرار مبا ي�صفيه حتقيق مبداأ امل�صاواة
من اأثر وقيمة م�صافة.

اال�ستعانة بالبيانات للتعرف ب�سكل اأف�سل
على االأ�سباب اجلذرية لعدم حتقيق امل�ساواة
(Public Finance By Women )PFW

راأت منظمة
– وهي منظمة عاملية مت اإن�صاوؤها للت�صجيع على حتقيق
امل�صاواة بني اجلن�صني يف اخل��دم��ات العامة اإىل جانب
تقدمي الدعم للن�صاء خالل م�صريتهن املهنية وخا�صة يف
جمال التمويل العام – اأن هنالك حاجة لوجود املزيد من
البيانات حول م�صاألة امل�صاواة بني اجلن�صني.
وبنا ًء عليه قامت تلك املنظمة يف اأكتوبر من عام 2019
ب�اإج��راء درا�صة ا�صتق�صائية للوقوف على م��دى حتقيق
امل�صاواة بني اجلن�صني ،وذلك بهدف التعرف على ما مت
اإح ��رازه من تطورات وحتديد اأف�صل ال�صبل التي تكفل
تقدمي الدعم وامل�صورة للن�صاء وم�صاعدتهن على حتقيق
النجاح على ال�صعيد املهني.
«نكاد جن��زم باأننا يف ح��ال توفرت لدينا بيانات دقيقة
�صيكون با�صتطاعتنا معرفة ما اإذا متكنت الن�صاء من
تخطي احلواجز التي متنعهن من التقدم وب�صكل كاف،
كما �صنتمكن من حت�صريهن لفهم الأ�صباب اجلذرية لعدم
حتقيق امل�صاواة وتقدمي احللول اأمام تلك امل�صكلة».
تت�صمن هذه الدرا�صة ال�صتق�صائية ،املتوفرة هنا ،نتائج
هامة ( م�صتمدة من  107م�صارك من  22دولة)
ق ��دم امل���ص��ارك��ون م��ن خ��الل�ه��ا اآراءه � ��م ب���ص�اأن التمييز
اجل�ن���ص��اين وال �ع��وام��ل امل���ص��اع��دة ع�ل��ى حتقيق النجاح
والتو�صيات املتعلقة بتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني.
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زاوية خاصة بمبادرة اإلنتوساي للتنمية

مبادرة اإلنتوساي للتنمية تضع قضية المساواة بين الجنسين محط االهتمام

يعترب عام  2020عام ًا هام ًا فيما يتعلق بتحقيق امل�صاواة بني
اجلن�صني ،اإذ تقوم كل من احلكومات واملجتمعات املدنية والقطاع
اخلا�ض بالتح�صري ملجموعة من الفعاليات رفيعة امل�صتوى احتفا ًل
بالذكرى ال�صنوية اخلام�صة والع�صرين ملنهاج عمل بكني ،حيث
تعهدت احلكومات من خمتلف اأن�ح��اء العامل بتعزيز امل�صاواة
والتنمية وال�صالم ل�صالح كافة ن�صاء العامل.
لقد مت اإدراج العديد م��ن الل�ت��زام��ات �صمن اأه ��داف التنمية
امل�صتدامة ،ومنها على �صبيل الثال الهدف اخلام�ض واملعني بق�صية
امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة .ونظر ًا لكونها م�صوؤولة عن
تنفيذ تلك اللتزامات فيجب على احلكومات التاأكد من ترجمة
تلك ال�صمانات اإىل �صياقات وطنية ،ولذا فقد مت تكري�ض العديد
من الد�صاتري والقوانني وال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات الوطنية
ملعاجلة م�صاألة امل�صاواة بني اجلن�صني ،كما مت تبني تلك امل�صاألة يف
اإطار امليزانيات املراعية للق�صايا اجلن�صانية ومبختلف اأ�صكالها.
ومن خالل اأعمال التدقيق ميكن لالأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�صبة تقييم جودة م�صاركة احلكومة يف ق�صية امل�صاواة بني
اجلن�صني وماقامت بتقدميه من م�صاهمات ،كما وميكن لتلك
الأجهزة بقيادتها الفذة اأن تربهن جلميع املواطنني – الرجال منهم
والن�صاء -مدى اأهمية وجدوى اأعمالها اجلارية يف هذا ال�صاأن.
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تعترب مبادرة الإنتو�صاي للتنمية ( - )IDIوهي اإحدى الكيانات
التابعة ملنظمة الإن�ت��و��ص��اي ومت�ت��از بكونها غ��ري ربحية وتتمتع
بال�صتقاللية  -مكلفة بتقدمي الدعم ب�صكل م�صتمر لالأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�صبة يف جمال تعزيز الأداء والقدرات ،ول
�صيما لدى الأجهزة الرقابية يف البلدان النامية.
اأظ�ه��ر التقرير التقييمي العاملي اخل��ا���ض مب�ب��ادرة الإنتو�صاي
للتنمية لعام )IDI Global Stocktaking Report( 2017
اأن الغالبية العظمى مايقارب  %75من الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�صبة التابعة ملجتمع الإنتو�صاي يراأ�صها الرجال،
كما اأ�صار التقرير اإىل اأن معظم املنا�صب الإداري��ة العليا %59
يحتلها الذكور .وبذلك تتجلى اأهمية اإدخال بع�ض التح�صينات مع
�صرورة مراعاة منظور امل�صاواة بني اجلن�صني يف اإطار التخطيط
ال�صرتاتيجي والت�صغيلي وتخطيط امليزانيات.
قامت مبادرة الإنتو�صاي للتنمية بو�صع �صيا�صة ذات منظور جن�صاين،
وقامت اأي�ص ًا باإجراء تقييم ذاتي موؤ�ص�صي حول امل�صائل اجلن�صانية،
ومنذ عام  2020حتر�ض مبادرة الإنتو�صاي للتنمية على تقدمي
الدعم مبنظور جن�صاين وذلك من خالل اإجراء حتليالت جن�صانية
عند ت�صميمها لأي من املبادرات التنموية اجلديدة.
بالإ�صافة اإىل ذلك ،تقوم مبادرة الإنتو�صاي للتنمية بتقدمي الدعم
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لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف و�صع الأهداف املتعلقة
باإ�صراك العن�صر الن�صائي ،كما تدعو تلك الأجهزة الرقابية اإىل
مراعاة تكافوؤ الفر�ض بني اجلن�صني عند تر�صيح امل�صاركني يف
املبادرات التي تطلقها مبادرة الإنتو�صاي للتنمية ،ومنها على �صبيل
املثال برنامج القادة ال�صباب اخلا�ض مببادرة الإنتو�صاي للتنمية.
ومن اجلدير بالذكر اأن ن�صبة م�صاركة الإناث يف املرحلة الأوىل
من الربنامج قد بلغت  ،%80حيث مت اختيار تلك امل�صاركات
بعد النظر يف معيار الكفاءة ،كما وبلغت ن�صبة م�صاركة الإناث يف
املرحلة الثانية من الربنامج .%75
ف�ص ًال عن ذلك ،توا�صل مبادرة الإنتو�صاي للتنمية دعمها على
ال�صعيد الإقليمي ،حيث قامت بالتعاون مع منظمة الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�صبة يف اأمريكا الالتينية والكاريبي (منظمة
الأول�صيف�ض) لتقدمي الدعم لالأجهزة الأع�صاء يف جمال التدقيق
على جاهزية احلكومات املحلية لتنفيذ الهدف اخلام�ض من
اأهداف التنمية امل�صتدامة.
يت�صمن اإ�صدار «ما مدى جاهزية البلدان لتنفيذ خطة التنمية
امل�صتدامة لعام 2030؟» جمموعة من الدرو�ض امل�صتخل�صة من
امل�صروع امل�صرتك مع منظمة الأول�صيف�ض ،بالإ�صافة اإىل غريه من
امل�صاريع التي جتمع مبادرة الإنتو�صاي مع الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�صبة التابعة لالأقاليم الأخرى.
تتطلب عملية تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني رف��ع درج��ة الوعي

والقيادة بالقدوة احل�صنة ،ومن الأمثلة على ذلك:
● يف �صبتمرب ُ ،2019عقدت اأول فعالية من نوعها تعنى بالق�صايا
اجلن�صانية وذلك بالتعاون مع مبادرة الإنتو�صاي للتنمية وعلى
هام�ض موؤمتر الإنكو�صاي الذي عقد يف مو�صكو.
● اإ�صدار «منوذج مبادرة الإنتو�صاي للتنمية ب�صاأن التدقيق على
اأهداف التنمية امل�صتدامة( ،»)ISAMحيث يقدم هذا الإ�صدار
نهج ًا ومنهجية وا�صحة لعملية التدقيق على اأه ��داف التنمية
امل�صتدامة ،ويت�صمن منوذج ًا تو�صيحي ًا حول م�صاألة «الق�صاء على
العنف الأ�صري �صد امل��راأة» والتي تتعلق بالغاية  5.2من غايات
اأهداف التنمية امل�صتدامة.
بالإ�صافة اإىل ذلك ،تبلغ ن�صبة الإناث  %70من جممل اأع�صاء
جمل�ض مبادرة الإنتو�صاي للتنمية ،وهو الأمر الذي يعترب ا�صتثنائي ًا
يف عامل اإدارة املوؤ�ص�صات.
وعلى الرغم مما مت اإحرازه من تقدم يف هذا املجال ،تقر مبادرة
الإنتو�صاي للتنمية اأن اإدم ��اج املنظور اجلن�صاين يف الأن�صطة
الرئي�صية لأي منظمة يعترب اأمر ًا �صعب ًا ،ولذا مل تتمكن اأي دولة من
حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني ب�صكل كامل ،كما ت�صهد بع�ض الدول
معار�صة ملبداأ حتقيق امل�صاواة بني الرجل واملراأة.
ويف هذا ال�صدد ،اأعتقد اأن الذكرى ال�صنوية اخلام�صة والع�صرون
ملنهاج عمل بكني هو الوقت الأمثل للعمل على تعزيز التزاماتنا
وتو�صيع نطاقها نحو حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني.
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 25
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التدقيق على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :عجلة التوازن
بقلم تيوكوردا جدي بودي كو�سوما وحممد ريزكارمن ،اجلهاز
الأعلى للرقابة بجمهورية اإندوني�سيا
ميكن تق�صيم التنمية امل�صتدامة «التنمية ال�ت��ي ت�صتويف
الحتياجات احلالية من غري امل�صا�ض بالقدرة على ا�صتيفاء
الحتياجات امل�صتقبلية» اإىل ثالثة اأبعاد متكاملة :اقت�صادية،
وبيئية ،واجتماعية .فيجب موازنة هذه اجلوانب اإذا كنا نريد
حتقيق �صعار الأمم املتحدة «امل�صتقبل الذي نريده».
كيف ميكننا حتقيق هذا التوازن وما هو من الناحية املفاهيمية؟
يناق�ض هذا املقال منهجا للتدقيق على تنفيذ هدف التنمية
امل�صتدامة ال��ذي يقوم مبقارنة اأبعاد ال�صتدامة با�صتخدام
البحث ،والبيانات الفعلية ،والظروف الراهنة ،والدرا�صات.
اإن املنهج يتبنى مفهوم «عجلة التوازن» ،وميثل اأبعاد ال�صتدامة
كنظام يتكون من ثالثة ترو�ض متداخلة والتي ،اإن ت�صابكت
ببع�صها البع�ض ،حتركت باجتاهات متعاك�صة .ميكن
ا�صتخدام ه��ذا النموذج لبيان كيفية تاأثري
ال�صيا�صة على القت�صاد ،والبيئة،
واملجتمع بطريقة ل تتوافق دائما
مع ال�صتدامة.
على �صبيل املثال ،غالب ًا ما تقوم
ال�صيا�صات والقواعد القت�صادية
اأو البيئية اأو الجتماعية بتجاهل
اأحد اجلوانب من اأجل حتقيق
فوائد اأكرب يف الأبعاد الأخرى
مم��ا ي�ت�ع��ار���ض م��ع التنمية
امل�صتدامة .ي�صتطيع �صناع
عامل
ال�صيا�صة امل�صاعدة على
متكني
حت��ري��ك ا��ص��رتات�ي�ج�ي��ات
ال� �ص �ت��دام��ة م ��ن خ��الل
ح � �� � �ص� ��اب ال��ت��ك ��ال��ي ��ف
وال� �ف ��وائ ��د امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �اأث��ر
ال�صيا�صة ومراعاة الثغرات املحتملة.

مثال على درا�سة حالة

من اأج��ل امل�صاعدة يف حتقيق التنمية امل�صتدامة مل�صائد
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الأ� �ص �م��اك ،ق��ام��ت وزارة ال �� �ص �وؤون ال�ب�ح��ري��ة والأ� �ص �م��اك
الإندوني�صية مبنع ا�صتخدام اجلرافات وال�صباك الكي�صية
يف عام  .2015وكان الغر�ض من املنع هو وقف ا�صتخدام
معدات ال�صيد غري امل�صتدامة والتي ت�صبب تدهور ًا للموارد
والبيئة ،الأمر الذي اأدى اإىل ازدياد خماوف املواطنني لأن
العديد منهم �صعر اأن احلكومة مل تقدم حلول بديلة منا�صبة.
اإن ه��ذه احل��ال��ة ب�صكل خا�ض ت�صلط ال�صوء على اأهمية
وطنية لوجود �صيا�صة بيئية تركز على اجل��وان��ب البيئية،

مقاالت العدد

الشكل :1أبعاد االستدامة مع الثغرة اإلشكالية

اقتصادية

اقتصادية
ثغرة
إشكالية

الشكل :2حتقيق االستدامة من خالل إدراج عامل متكني

اجتماعية

بيئية

ولكنها تهمل يف معاجلة (اأو موازنة) اجلوانب القت�صادية
والجتماعية .اإذ تبني الأب �ح��اث اأن عملية تنفيذ اإدارة
م�صتدامة ل�صيد الأ�صماك ت�صعى للمحافظة على و�صعية
مثالية تقوم من خاللها مبوازنة اأهداف م�صائد الأ�صماك
مع اأبعاد ال�صتدامة .اإن هذه العملية اأي�صا ترغم احلكومة
على مراجعة ومراعاة عدة جوانب والتي قد تتاأثر من هذه
ال�صيا�صة  -الأطراف ذات العالقة ،والتزامن مع ال�صيا�صات
الأخ ��رى ،والتاأثري على ق��درة �صائدي الأ�صماك املحليني،
بالإ�صافة اإىل الآثار املرتتبة على ال�صتثمار اخلارجي.
اإذا افرت�صنا اأن ال ��دوران مع عقارب ال�صاعة ي �وؤدي اإىل
التطوير ،واأن ال ��دوران عك�ض عقارب ال�صاعة ي �وؤدي اإىل
التدهور ،فاإن منوذج الرتو�ض يبني اأن حركة الدوران تتطلب
معاجلة جميع الأبعاد الثالثة وذلك من اأجل املحافظة على
ال�صتدامة.
عند ا�صتخدام الدرا�صة كمثال ،فاإن منع ا�صتخدام اجلرافات
وال�صباك الكي�صية �صيحمي البيئة على الأرج��ح ،وبالتايل
�صيدور تر�ض البيئة م��ع ع�ق��ارب ال�صاعة .ونتيجة لذلك،
�صيدور الرت�ض الجتماعي عك�ض عقارب ال�صاعة (التدهور
الجتماعي) موؤديا اإىل حدوث ثغرة يف البعد القت�صادي.
يبني ه��ذا امل�ف�ه��وم اأن عملية منع ا��ص�ت�خ��دام اجل��راف��ات
وال�صباك الكي�صية قد حتمي البيئة من الأ�صرار التي ت�صببها
هذه املعدات .ولكن ،هذه ال�صيا�صة توؤثر اأي�صا على جمالت

عامل
متكني

اجتماعية

بيئية

اأخرى يف �صناعة �صيد الأ�صماك ،كما هو مبني يف الدرا�صتان
املن�صورتان عامي  2016و ،2017واللتان ناق�صتا الآث��ار
الجتماعية القت�صادية و�صرحتا كيف ي�صتفيد �صائد ال�صمك
التقليدي من هذه ال�صيا�صة (ال�صيد يف املناطق التي حتوي
اأ�صماك اأكرث ومناف�صة اأقل).

مفهوم عجلة التوازن

يبني ال�صكالن  1و 2ال �ث �غ��رات املحتملة وكيفية حتقيق
ال�صتدامة عندما يعرف كل الأط��راف ذات العالقة عامل
التمكني الالزم (�صيء ما اأو اأحد ما باإمكانه اإحداث حدث
معني) لدجمه مع الأهداف القت�صادية والبيئية والجتماعية
التي باإمكانها معاجلة اأي ثغرات.
بع�ض الأمثلة لعوامل التمكني تت�صمن ال�صتخدام الأمثل
ل�ل�م��وارد ،والفعالية م��ن حيث التكلفة ،ومنهج احلكومة
باأكملها.
تقوم عجلة التوازن بتوفري منظور اأف�صل حول ال�صتدامة
وتقدم اإط��ار عمل ومنهج ًا لتح�صني كيفية قيام احلكومة
بو�صع ال�صيا�صات التي تتبنى املفهوم ب�صكل كامل .اإ�صافة اإىل
ذلك ،ميكن ا�صتخدام عجلة التوازن كقاعدة لالأجهزة العليا
للرقابة عند اإعداد التدقيق على اأهداف التنمية امل�صتدامة
والتي ت�صتهدف تو�صيات تدقيق فعالة ومنا�صبة.
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هل سلوفاكيا على استعداد لتنفيذ جدول أعمال 2030؟
بقلم لوبيكا جازدوفا ،اإيفيتا فابريوفا ،يانا جوريوفا ،وفالدميري
ماتيو�س ،اجلهاز الأعلى للرقابة بجمهورية �سلوفاكيا
اأثناء قمة التنمية امل�صتدامة التابعة لالأمم املتحدة التي عقدت
يف �صبتمرب  ،2015قام روؤ�صاء الدول ،ومن �صمنهم جمهورية
�صلوفاكيا ،بتبني خطة  2030للتنمية امل�صتدامة التي ت�صمنت
 17ه��دف من اأه ��داف التنمية امل�صتدامة  -اأه ��داف عاملية
ت�صع مقا�صد لتغطية خمتلف الأب�ع��اد القت�صادية والبيئية
والجتماعية والتي يجب حتقيقها بحلول عام .2030
اإن جميع الأهداف ال�صبعة ع�صر على نف�ض القدر من الأهمية
وتغطي  169غاية عاملية قابلة التطبيق .وبناء على الظروف
الوطنية ،ت�صتطيع كل حكومة اأن ت�صع غاياتها الوطنية اخلا�صة
بها ،وميكنها اأن تقرر كيفية اإدراج الغايات العاملية �صمن
�صيا�صاتها وا�صرتاتيجياتها الوطنية.
تقوم اخلطة ال�صرتاتيجية للمنظمة الدولية لالأجهزة العليا
للرقابة (الإنتو�صاي)  2022-2017ب �اإدراج اأه��داف التنمية
امل�صتدامة كاأولوية �صاملة ،وتدعو بها الأجهزة العليا للرقابة اإىل
«امل�صاهمة يف متابعة ومراجعة اأهداف التنمية امل�صتدامة �صمن
ال�صياق اخلا�ض بجهود التنمية امل�صتدامة لكل دولة».
يف عام  ،2017تعهد اأكرث من  70جهاز اأعلى للرقابة بامل�صاركة
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بتدقيق اأداء تعاوين مبني على املعايري الدولية لالأجهزة العليا
للرقابة حول مدى جاهزية تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة.
ويهدف التدقيق ،املدعوم من قبل مبادرة الإنتو�صاي للتنمية
( ،)IDIاإىل بيان اأهمية اجلهاز الأعلى للرقابة يف امل�صاهمة
بتنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة من خالل قدرات فريدة يف
اإج��راء تدقيقات اأداء عالية اجل��ودة .و�صارك اجلهاز الأعلى
للرقابة بجمهورية �صلوفاكيا ( ،)SAOوالذي يرتاأ�صه ال�صيد
كارول ميرتيك ،بعدة اأهداف ،من �صمنها القدرة على مراجعة
م��دى جاهزية احلكومة ال�صلوفاكية لتنفيذ اأه��داف التنمية
امل�صتدامة وتبادل اخلربات واملعرفة مع النظراء.
يف الوقت احل��ايل ،يت�صمن التكليف لتنفيذ اأه��داف التنمية
امل�صتدامة يف �صلوفاكيا �صتة جم��الت ذات اأول��وي��ة اأ�صا�صية
للتنمية امل�صتدامة:
● اقت�صاد الف�صة (�صمن �صياق �صيخوخة ال�صكان).
● التعليم.
● ال�صحة ،والبيئة ،وجودة احلياة.
● املوا�صالت ،والطاقة ،واملدن (يف �صياق التغري املناخي).
● حماربة الفقر.
● العدل ،والدميقراطية ،والأمن.

مقاالت العدد

● احلمالت الوطنية
● متويل أهداف التنمية املستدامة
● قدرات أهداف التنمية املستدامة
● املراقبة
● الغايات الوطنية
● حشد الشركاء
● املسؤوليات

وفيما مت تكليف مكتب نائب رئي�ض ال ��وزراء لال�صتثمارات
واملعلوماتية ( )DPMOلقيادة ا�صتعدادات احلكومة ،وتكليف
مكتب الإح���ص��اءات ( )SOملراقبة تنفيذ اأه ��داف التنمية
امل�صتدامة ،قام اجلهاز الأعلى للرقابة بجمهورية �صلوفاكيا
ب �اإدراج كال املنظمتني يف تدقيق مت اإج��راوؤه يف الفرتة ما بني
�صبتمرب  2015اإىل اأغ�صط�ض .2018
وكانت معايري التدقيق مبنية على التوقعات العامة – الالزمة
لتحقيق ج��دول اأعمال  2030بنجاح يف �صلوفاكيا .ومت جمع
البيانات با�صتخدام طريقتني :مراجعة مكتبية للوثائق الهامة،
واإج� ��راء امل�ق��اب��الت م��ع امل� ��دراء وامل�ن�ظ�م��ات غ��ري احلكومية
( )NGOsواخل ��رباء اخلارجيني .كما ق��ام اجلهاز الأعلى
للرقابة ال�صلوفاكي بتحليل البيانات با�صتخدام م�صح لالأطراف
ذات العالقة ،وطرق اأخرى مدرو�صة ذات م�صوؤولية وم�صاءلة
وا�صت�صارة.
مت اإجراء التدقيق بناء على ثالثة اأهداف (مقدار دمج احلكومة
لأه ��داف التنمية امل�صتدامة على امل�صتوى الوطني ،وق��درة
احلكومة بالن�صبة اإىل حتديد وتوفري امل ��وارد لتنفيذ جدول
اأعمال  ،2030وو�صع احلكومة لآلية مراقبة ومتابعة ومراجعة
واإعداد التقارير حول التقدم املحرز نحو جدول اأعمال .2030
اإن التعبري ع��ن نتائج التدقيق با�صتخدام الر�صم البياين
لالإ�صارة ال�صوئية (اأعاله) يبني املجالت التي متت ب�صكل كايف

(اأخ�صر) والتي متت ب�صكل جزئي (اأ�صفر) .اأما املجالت التي
مل تظهر نتائجها اأي خطوات ذات اأهمية فهي مبينة باللون
الأحمر.
اأ��ص�ف��ر التدقيق ال ��ذي دام مل��دة �� 3ص�ن��وات ع��ن املالحظات
والتو�صيات التالية:
اله���دف  :1دمج اأهداف التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى
الوطني

قامت احلكومة بو�صع اإجراءات موؤ�ص�صية كافية لتنفيذ جدول
اأعمال  ،2030كما يقوم مكتب نائب رئي�ض الوزراء لال�صتثمارات
واملعلوماتية بتن�صيق تنفيذ اأه��داف التنمية امل�صتدامة على
امل�صتوى الوطني بالفعل.
واإن جمل�ض احل�ك��وم��ة جل ��دول اأع �م��ال ( 2030امل�ج�ل����ض)،
وه��و جهة اإ�صرافية على امل�صتوى ال ��وزاري ،يقوم بدعم هذه
العملية .كما تقوم جمموعة العمل جلدول اأعمال  2030وخطة
ال�صتثمار الوطنية  2030-2018بدعم املجل�ض .عالوة على
ذلك ،يقوم مكتب الإح�صاءات بالتن�صيق مع جمموعة خرباء
حول املوؤ�صرات واملراقبة.
على الرغم من اأن��ه مل يتم مالءمة غايات اأه ��داف التنمية
امل�صتدامة مع ا�صرتاتيجية التنمية امل�صتدامة الوطنية بعيدة
املدى ،اإل اأنه مت اتخاذ عدة خطوات اإيجابية نحو ذلك الجتاه:
● عمل قائمة بال�صرتاتيجيات وخطط التنمية الوطنية
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 29
www.intosaijournal.org

29

مقاالت العدد

● مقارنة اأه ��داف وغ��اي��ات اخل�ط��ة ال�صرتاتيجية احلالية
لأهداف التنمية امل�صتدامة ،وحتديد الثغرات
● تكليف نائب رئي�ض الوزراء باإعداد «و�صع الروؤية وال�صرتاتيجية
جلمهورية �صلوفاكيا بحلول  ،»2030والتي تهدف اإىل و�صع
غايات وطنية ذات اأهمية ،وموؤ�صرات ذات عالقة قابلة للقيا�ض
�صمن جمالت الأولوية الأ�صا�صية ال�صتة.
مبا اأن جدول اأعمال  2030يتمحور حول ال�صعب ،يو�صي اجلهاز
الأعلى للرقابة بجمهورية �صلوفاكيا احلكومة بعمل حمالت
لزيادة الوعي العام من خالل خمتلف و�صائل الإعالم .وب�صكل
خا�ض ،يو�صي اجلهاز الأعلى للرقابة بجمهورية �صلوفاكيا
مكتب نائب رئي�ض الوزراء لال�صتثمارات واملعلوماتية بالآتي:
● اإي �ج��اد ا�صرتاتيجية توا�صل حتتوي على ر�صائل مالئمة
ملجموعات حم��ددة  -امل�صوؤولني احلكوميني ،وممثلي جهات
الإدارة ال��ذات�ي��ة ،وامل�وؤ��ص���ص��ات الأك��ادمي �ي��ة واملنظمات غري
احلكومية ،وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض ،والأفراد املواطنني.
● تن�صيق الأن�صطة لإ�صراك الربملان ورئي�ض جمهورية �صلوفاكيا
�صمن جهود تنفيذ جدول اأعمال .2030
اإ�صافة اإىل ذل��ك ،يو�صي اجلهاز الأعلى للرقابة بجمهورية
�صلوفاكيا كال من مكتب نائب رئي�ض ال ��وزراء لال�صتثمارات
واملعلوماتية ( )DPMOو مكتب الإح�صاءات ( )SOبالتعاون
ب�صورة وثيقة اأث �ن��اء اإع ��داد «و��ص��ع ال��روؤي��ة وال�صرتاتيجية
جلمهورية �صلوفاكيا بحلول .»2030
الهدف  :2القدرة واملوارد الوطنية

مل يتم تاأمني املوارد املالية لتنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة
�صمن امليزانية الوطنية ،ومبا اأنه مل يتم النتهاء من حتديد
الغايات الوطنية ،تظل التكاليف املعنية غري معروفة .ويتوخى
مكتب نائب رئي�ض الوزراء لال�صتثمارات واملعلوماتية ()DPMO
دعما ماليا جزئيا لتحقيق الغايات الوطنية من خالل الحتاد
الأوروبي ( )EUوالأموال غري احلكومية.
قامت احلكومة بتحديد وتاأمني القدرات وامل��وارد ال�صرورية
الكافية لتن�صيق عمليات ال�صتعداد لتنفيذ اأه��داف التنمية
امل�صتدامة ،ولكن لن يتم تاأمني التمويل حتى نهاية عام .2020
يو�صي اجلهاز الأعلى للرقابة بجمهورية �صلوفاكيا مكتب نائب
رئي�ض الوزراء لال�صتثمارات واملعلوماتية ( )DPMOبالآتي:
● املبادرة بالتوا�صل الوثيق مع وزارة املالية وذل��ك من اأجل
( )1حتديد املوارد املالية الوطنية لتحقيق جدول اأعمال 2030
والغايات الوطنية ،و(� )2صمان اأن التمويل الوطني ي�صتمر
حتى ما بعد عام ( 2020عندما ينتهي التمويل من الحتاد
الأوروبي)
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● ال�ب��دء بتوا�صل داخ�ل��ي وثيق م��ع فريق التن�صيق املركزي
التابع ملكتب نائب رئي�ض ال��وزراء لال�صتثمارات واملعلوماتية
( )DPMOلتحديد خم�ص�صات التمويل من الحتاد الأوروبي
للفرتة  ،2027-2021و�صمان اأن هذه املخ�ص�صات متوافقة مع
الغايات الوطنية جلدول اأعمال .2030
ال ��ه ��دف  :3االآل���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة مل ��راق ��ب ��ة ،وم��ت��اب��ع��ة
وم��راج��ع��ة واإع�����داد ال��ت��ق��اري��ر ح ��ول ال��ت��ق��دم امل��ح��رز
يف ت��ن��ف��ي��ذ خ ��ط ��ة  2030ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة

قامت احلكومة باتخاذ خطوات اأولية لو�صع اآليات املراقبة
واإعداد التقارير حول تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة الوطنية.
ي �ق��وم مكتب الإح�����ص ��اءات ( )SOمب��راق �ب��ة ��ص��ري العمل،
ويقوم مكتب نائب رئي�ض ال��وزراء لال�صتثمارات واملعلوماتية
( )DPMOمبتابعة ومراجعة واإع��داد التقارير حول التقدم
املحرز .ويتوقع اأن يتم النتهاء من اأول تقرير ملخ�ض حول
جهود تنفيذ الأه��داف الوطنية للتنمية امل�صتدامة بحلول 30
يونيو  .2020و�صيتم ن�صر التقارير الالحقة مرة واح��دة كل
عامني حتى .2030
يف دي�صمرب  ،2016قام مكتب الإح�صاءات ( )SOبن�صر تقرير
«جمهورية �صلوفاكيا واأهداف التنمية امل�صتدامة جلدول اأعمال
 ،»2030والذي يحدد املوؤ�صرات الوطنية لتحقيق جدول اأعمال
 .2030كما قام مكتب الإح�صاءات ( )SOموؤخرا بتحديد
املوؤ�صرات الوطنية وموؤ�صرات الأمم املتحدة العاملية وذلك
لتحديد الثغرات.
اإن املنهجية املتعلقة بالتدقيق على املوؤ�صرات العاملية تتطلب
حتديد البيانات وم�صادر البيانات املفقودة اأو ذات اجلودة
ال�صعيفة .ولكن ،فقط  96من تلك املوؤ�صرات (يوجد 241
موؤ�صرا) لها تعريفات ومنهجيات حمددة.
يو�صي اجلهاز الأعلى للرقابة بجمهورية �صلوفاكيا اأن يقوم مكتب
الإح�صاءات بالتوا�صل مع وزارة املالية ل�صمان ال�صتدامة يف
مراقبة �صري عمل جدول اأعمال  .2030وخ�صو�صا مع احلاجة
املحتملة ل��زي��ادة ميزانية مكتب الإح���ص��اءات ح�صب املهام
الإ�صافية املتعلقة مبعاجلة البيانات واملوارد الب�صرية.
تو�صل التقرير
على الرغم من اتخاذ خطوات اأولية فعالةّ ،
اإىل اأن حكومة جمهورية �صلوفاكيا (يف نهاية التدقيق) مل
كاف لتنفيذ خطة التنمية امل�صتدامة لعام
تكن م�صتعدة ب�صكل ٍ
.2030
ملطالعة التقرير كام ًال ،يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
https://www.nku.gov.sk/web/sao/ reports

أخبـــــار
اإلنتوســاي

تبادل اخلبرات يعود
بالنفع على اجلميع
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األمانة العامة تستضيف الرئيس واالجتماع التنسيقي ألهداف التنمية المستدامة
عقد الأمني العام للمنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة (الإنتو�صاي) د .مارجت كراكر ،ورئي�ض الإنتو�صاي األيك�صي كودرين
حماورات وثيقة حول م�صتقبل الإنتو�صاي .و�صلطت النقا�صات خالل اجتماع فرباير ال�صوء على اأهمية التدقيق ال�صرتاتيجي،
ودور اجلهاز الأعلى للرقابة يف التدقيق على تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة ،والتبادل املعزز للبيانات والرقمنة ،وكذلك
تاأ�صي�ض جامعة الإنتو�صاي الإلكرتونية.

ب�صفتها من�صة التن�صيق واملعلومات لأهداف التنمية امل�صتدامة لالإنتو�صاي ،نظمت الأمانة العامة اجتماع ًا خا�ص ًا بتن�صيق
اأهداف التنمية امل�صتدامة يف  13فرباير  .2020وت�صمن الجتماع ممثلني من موؤ�ص�صات الإنتو�صاي العاملية امل�صاركة يف عملية
تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة – الأمانة العامة لالإنتو�صاي ،ورئي�ض الإنتو�صاي ،وروؤ�صاء جلان الأهداف ،ومبادرة الإنتو�صاي
للتنمية ،وفريق العمل املعني بالتخطيط ال�صرتاتيجي ،وجمموعة العمل املعنية باأهداف التنمية امل�صتدامة وموؤ�صرات
ال�صتدامة الأ�صا�صية ،وجمموعة العمل املعنية بالتدقيق البيئي ،واللجنة الفرعية لتدقيق الأداء .كما وركز الجتماع على تبادل
الأن�صطة والأعمال ال�صابقة واحلالية ،وتبادل الأفكار حول الت�صاوؤلت املحورية النا�صئة من اخلربات ،ومناق�صة اأهم التحديات
امل�صتقبلية التي تواجه عملية تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة .وقام امل�صاركون بو�صع خطة عمل لتوجيه واإر�صاد الإنتو�صاي
حتى عام .2022
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الخطة االستراتيجية لإلنتوساي :2028-2023
فريق العمل يعقد اجتماعه االفتتاحي

خالل الجتماع ال�  72ملجل�ض مديري املنظمة الدولية لالأجهزة العليا
للرقابة (الإنتو�صاي) الذي عقد يف �صبتمرب  ،2019متت اإعادة اإن�صاء
فريق عمل الإنتو�صاي املعني بالتخطيط ال�صرتاتيجي ( .)TFSPاإن
فريق العمل املعني بالتخطيط ال�صرتاتيجي – الذي يرتاأ�صه مكتب
م�صائلة احلكومة الأمريكي ( ،)GAOويتكون من الأم��ني العام،
وروؤ�صاء الأهداف ونوابهم ،واأع�صاء جلنة ال�صيا�صة والتمويل والإدارة،
وروؤ�صاء واأمناء املنظمات الإقليمية ومنظمات الإنتو�صاي ،ومبادرة
الإنتو�صاي للتنمية ( ،)IDIوجملة الإنتو�صاي ،ورئي�ض ونائب رئي�ض
منتدى الإنتو�صاي للت�صريحات املهنية ( – )FIPPهو م�صمم ل�صمان
ا�صتمرارية اخلطة ال�صرتاتيجية لالإنتو�صاي  ،2028-2023واملراقبة
ال�صليمة لعملية تنفيذها.
ق��ال ال�صيد جني دودارو ،الرئي�ض وامل��راج��ع العام ملكتب م�صاءلة
احلكومة الأمريكي ( )GAOخالل الجتماع الفتتاحي لفريق العمل
املعني بالتخطيط ال�صرتاتيجي وال��ذي عقد يف  26فرباير 2020
«تقدم الإنتو�صاي قيمة كبرية لأع�صائها ،بالإ�صافة اإىل املواطنني
ب�صكل عام .وتوفر خطتنا ال�صرتاتيجية القادمة الفر�صة للبناء على
ذلك النجاح».
وق��د اجتمع ق��ادة الإن�ت��و��ص��اي ممثلني  21ج�ه��ازا رقابيا م��ن اأج��ل
الجتماع الفتتاحي الذي عقد بوا�صطة الفيديو ،وذلك لتوفري روؤية
نحو التحديات والتوجهات العاملية ،واأف�صل املمار�صات من اأجل
جمع م�صاهمات اأع�صاء الإنتو�صاي ،والتو�صيات حول اإيجاد كفاءات
ت�صغيلية لفريق العمل.
التحديات والتوجهات العاملية

�صلط امل�صاركون ال�صوء على العديد من التحديات والتوجهات التي
توؤثر على جمتمع امل�صاءلة العاملي ،من �صمنها اإدارة الكوارث (حالت
الطوارئ ال�صحية) ،و�صوؤون الهجرة والهجرة اجلماعية ،والتغري
املناخي ،والنفايات الإلكرتونية .ذلك بالإ�صافة اإىل الأزمات
املالية والقت�صادية ،والتدفقات املالية غري امل�صروعة وغ�صيل
الأم��وال ،واأث��ر العلم والتكنولوجيا ،مثل الذكاء ال�صطناعي،
والبيانات ال�صخمة ،وقواعد البيانات املت�صل�صلة (البلوك�صني)،
والتعلم الآيل ،حيث اأن ال�صتمرار بامل�صاهمة يف حتقيق اأهداف
التنمية امل�صتدامة ميثل مو�صوعا م�صرتكا بني الوفود.

الداخلي واخلارجي ،واملراجعة الدقيقة لأن�صطة الإنتو�صاي احلالية،
وعرب امل�صاركون عن احلاجة لإدراج
والوثائق الإداري��ة والتفاقياتّ .
حتليل «ن�ق��اط ال�ق��وة وال�صعف ،والفر�ض وامل�خ��اط��ر» �صمن امل�صح
الداخلي واخلارجي ،ومراعاة املناهج التي حت ّول املخاطر اإىل فر�ض،
وال�صتفادة من تقرير ح�صر املنجزات العاملية اخلا�ض مببادرة
الإنتو�صاي للتنمية ،وتن�صيق اأن�صطة امل�صح الداخلي مع املنظمات
الإقليمية ،ومقارنة و�صم مبادرات الأهداف التابعة لالإنتو�صاي ،وتبادل
جميع امل�صاهمات امل�صتلمة مع جمتمع الإنتو�صاي على نحو اأو�صع.
عمليات فريق العمل

اإن فريق العمل املعني بالتخطيط ال�صرتاتيجي – والذي يهدف اإىل
جت�صيد ر�صالة الإنتو�صاي ،والقيم الأ�صا�صية والتقاليد – يعترب اإعالن
مو�صكو ،وتقرير الأداء وامل�صاءلة الن�صفي اخلا�ض بالإنتو�صاي،
بالإ�صافة اإىل التقارير من اأجهزة الإنتو�صاي ،واملنظمات الإقليمية،
وال�صركاء اخلارجيني ،كمدخالت للخطة ال�صرتاتيجية .كما اتفق
احل�صور اأن ال�صتفادة من التفكري ال�صرتاتيجي والتوجهات العاملية
ه��و اأم ��ر ح�ي��وي ،واأب� ��رزوا احل��اج��ة اإىل ال��ص�ت�م��رار باإي�صال قيمة
الإنتو�صاي من خالل اخلطة ال�صرتاتيجية .كما اقرتح اأع�صاء فريق
العمل ا�صتخدام و�صائل اأكرث فعالية وتركيز لعملية اإي�صال الر�صائل
عن طريق منهج توا�صل مط ّور ،واأكدوا على الأهمية امل�صتمرة ملحاربة
الف�صاد ،وتعزيز ا�صتقاللية الأجهزة العليا للرقابة ،وتنفيذ املعايري.
كما عرب ال�صيد دودارو عن خال�ض تقديره للمدخالت والهتمام
بعملية التخطيط ال�صرتاتيجي ،واأكد اأن هذه الآراء «حا�صمة ل�صمان
ال�صتمرار بالتطوير كمنظمة حيوية و�صمولية حيث اأن اخل��ربات
املتبادلة تفيدنا جميع ًا».

م�ساهمات اأع�ساء االإنتو�ساي

اأ�صاف ال�صيد دودارو «كما قمنا به يف ال�صابق ،يظل فريق العمل احلايل
ملتزم ًا ب�صكل كبري بعملية التخطيط ال�صرتاتيجي على نحو �صريح
و�صامل ،ويقوم مبراعاة كل وجهات النظر ب�صكل كامل».
تعتزم جهود فريق العمل املعني بالتخطيط ال�صرتاتيجي امل�صاهمة
مبنهج علني و�صامل من خ��الل التوا�صل اخل��ارج��ي ،وامل�صح البيئي
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اأجهزة
رقابية
فريق واح����د

جهة واحدة
خا�سعة
للتدقيق
وتقرير
واحد

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة إلقليم
البلطيق تكتسب خبرات جديدة من خالل التدقيق المشترك

مع تطور م�صاريع التعاون عرب الوطنية ،كثري ًا ما تتو�صع الأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف اأعمال التدقيق لتتجاوز حدودها
الوطنية ،كما تقوم بعقد �صراكات تعاونية لتلبية بع�ض الحتياجات
املتعلقة بعمليات التدقيق ،حيث تقدم تلك الفر�ض امل�صرتكة من�صات
لتعزيز اخلربات العملية والت�صجيع على ثقافة التعاون ،اإىل جانب اإثراء
الكفاءات املهنية ب�صورة اآنية.
وعلى �صعيد الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف دول البلطيق
 اإ�صتونيا ولتفيا وليتوانيا -ن�صاأت هذه الفر�صة عندما قامت حكوماتتلك الدول الثالث يف عام  2014باإن�صاء امل�صروع امل�صرتك اخلا�ض
بال�صكك احلديدية لدول البلطيق ،ويعترب هذا امل�صروع مبادرة م�صرتكة
مت الت�صديق عليها مبوجب اتفاق حكومي دويل يف عام  .2017من
املقرر اأن يتم ت�صليم امل�صروع يف عام  ،2026والذي يعترب اأكرب م�صروع
يخ�ض البنية التحتية لل�صكك احلديدية يف املنطقة ،كما ي�صتهدف �صم
دول البلطيق اإىل �صبكة ال�صكك احلديدية الأوروبية.
ويف عام  ،2016قامت الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة لدول
البلطيق بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف اإىل مراقبة تطوير وتنفيذ هذا
امل�صروع الفريد والأول من نوعه ،وكانت عملية التدقيق امل�صرتك فريدة
اأي�ص ًا حيث قامت تلك الدول الثالث بت�صكيل فريق تدقيق واحد لدرا�صة
وفح�ض جهة واحدة خا�صعة للتدقيق من قبل كل منهم .ونظر ًا لتباعد
اأع�صاء فريق التدقيق جغرافي ًا فقد اأثبتت التكنولوجيا جدواها يف اإتاحة
التنظيم والتوا�صل الفعال ،ول�صيما من خالل ما تقدمه التكنولوجيا من
و�صائل التخزين الآمن والت�صال عرب �صبكة الإنرتنت.
رك��زت عملية التدقيق على اإدارة امل�صاريع وعمليات نظم الرقابة
الداخلية ومدى توافر امل��وارد املالية على املدى البعيد .لقد ا�صتندت
عملية التدقيق هذه على نهج ا�صت�صرايف ،ولذا فقد حر�ض فريق التدقيق

34

34

احلكومية
الكويت -ربيع 2020
املالية  -دولة
للرقابةاملحا�سبة
الدولية يف ديوان
املجلةهذا العدد
تُرجم

على حتليل �صروط معينة ،ومنها �صرورة التاأكد من وجود اإطار عمل
فعال واقت�صادي يخ�ض عمليات ال�صراء واإدارة العقود وق��ادر على
معاجلة اأي اأوجه ق�صور يتم اكت�صافها خالل عملية التدقيق.
بداأ العمل امليداين يف عام  ،2018وقام فريق التدقيق حينئذ (يتاألف
الفريق م��ن مدققني اث�ن��ني على الأق ��ل م��ن ك��ل ج�ه��از م��ن الأج�ه��زة
الرقابية الثالث) بفح�ض اأ�صئلة ومعايري التدقيق ومن ثم التفاق على
ال�صتنتاجات الرئي�صية ،والتي ارتكز عليها تقرير التدقيق فيما بعد.
كما مت ت�صكيل جلنة توجيهية ت�صم ممث ًال واحد ًا من كل جهاز رقابي
للبت يف اأي م�صائل هامة تن�صاأ اأثناء عملية التدقيق.
ويف ختام عملية التدقيق قامت كل من تلك الأجهزة الرقابية وب�صكل
منف�صل باإجراء فح�ض ملراقبة اجلودة ،يف حني اأنها ا�صرتكت جميعها
يف �صياغة التقرير النهائي للتدقيق ،والذي مت الت�صديق عليه اإلكرتوني ًا
من قبل روؤ�صاء الأجهزة ومن ثم ن�صره يف دول البلطيق الثالث وب�صكل
متزامن.
وجدير بالذكر اأن هذا التدقيق امل�صرتك اأ�صفر عن تو�صيات من �صاأنها
حت�صني اإدارة م�صروع ال�صكك احلديدية لدول البلطيق وما يتعلق به
من عمليات ت�صغيلية وخطط مالية ،هذا و�صوف توا�صل الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�صبة يف كل من اإ�صتونيا ولتفيا وليتوانيا تعاونها
للعمل على مراقبة ور�صد تنفيذ هذه التو�صيات وب�صكل م�صرتك.
تو�صح لنا هذه الفر�صة/التجربة اأن با�صتطاعة الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�صبة من خمتلف الدول الحتاد فيما بينها ب�صكل فعال يف
�صبيل اإجن��اح عملية التدقيق على اأي م�صروع من امل�صاريع الإقليمية
الهامة ومن ثم متابعة تنفيذه وتقدمي التو�صيات ب�صاأنه.
انقر هنا لالطالع على اجلدول الزمني الكامل للم�صروع.

أخبار اإلنتوساي

رئيس منظمة األوالسيفس
يصبح عضوًا فخريًا في
منظمة األوسيفس

منظمة األوالسيفس ومبادرة
اإلنتوساي للتنمية تستضيفان ورشة
عمل حول عمليات الشراء المستدامة

يف ال�ث��اين ع�صر م��ن م��ار���ض  ،2020ق��رر رئي�ض
منظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف
اأمريكا الو�صطى والكاريبي (الأو�صيف�ض) ورئي�ض
اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�صبة يف غواتيمال
 ،الدكتور اإدوين �صالزار جرييز  ،منح ال�صيد نيل�صون
�صاك يالتا ،املراقب العام جلمهورية بريو ورئي�ض
منظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف
اأمريكا الالتينية والكاريبي (الأول�صيف�ض) ،لقب
ع�صو فخري يف منظمة الأو�صيف�ض.
ه��ذا و�صهدت اجلمعية العامة ملنظمة الأو�صيف�ض
التي ا�صت�صافها اجلهاز الغواتيمايل خالل الفرتة
من الثاين ع�صر اإىل الرابع ع�صر من مار�ض 2020
مناق�صات حول املو�صوعات التالية:
● الفر�ض والتحديات املتعلقة بعملية التدقيق على
تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة.
● ال�ن��زاه��ة ومكافحة الف�صاد ،م��ع ال��رتك�ي��ز على
التقنيات اجلديدة لالإ�صراف احلكومي.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن منظمة الأو� �ص �ي �ف ����ض تعترب
اإح��دى املجموعات دون الإقليمية التابعة ملنظمة
الأول�صيف�ض ،والتي ت�صم الأج�ه��زة الرقابية لكل
من بيليز وكو�صتاريكا وكوبا وجمهورية الدومينيكان
وال���ص�ل�ف��ادور وغ��وات�ي�م��ال وه �ن��دورا���ض واملك�صيك
ونيكاراغوا وبنما وبورتوريكو.

اأطلقت منظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف اأمريكا
الالتينية والكاريبي (منظمة الأول�صيف�ض) ومبادرة الإنتو�صاي
للتنمية عملية تدقيق تعاوين حول تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة،
والتي �صوف يتوىل فيها اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�صبة
جلمهورية كو�صتاريكا دور املن�صق الرئي�صي.
ويف مطلع �صهر مار�ض عقد كل من رئي�ض م�ب��ادرة الإنتو�صاي
للتنمية ورئي�ض منظمة الأول�صيف�ض ور�صة عمل افتتاحية� ،صارك
فيها ممثلي مبادرة الإنتو�صاي للتنمية وروؤ�صاء الأجهزة الرقابية
لبوليفيا وكو�صتاريكا وجمهورية الدومينيكان وهندورا�ض وبريو،
كما ح�صرها وف��ود رفيعو امل�صتوى وخ��رباء دوليون من الأجهزة
الرقابية يف كل من الأرجنتني وبيليز وت�صيلي وكولومبيا وكو�صتاريكا
وج�م�ه��وري��ة الدومينيكان والإك � ��وادور وغ��وات�ي�م��ال وه�ن��دورا���ض
واملك�صيك وباراغواي وبريو واإ�صبانيا.
وقد جاءت عملية التدقيق التعاوين بغر�ض امل�صاهمة يف ممار�صات
ال�صراء امل�صتدامة يف اإطار ال�صياق املحلي ويف ظل مراعاة الهدف
 12من اأه��داف التنمية امل�صتدامة والغاية  ،12.7والتي تدعو
لال�صتهالك والنتاج امل�صتدامني.
وقد تناولت ور�صة العمل الإج��راءات التي ن�ض عليها الهدف 12
من اأه��داف التنمية امل�صتدامة ،ومنها على �صبيل الذكر تعزيز
كفاءة املوارد والطاقة والبنية التحتية وعمليات ال�صراء امل�صتدامة،
كما حتاور امل�صاركون يف الور�صة حول ا�صتخدام حتليل البيانات يف
اإجراء عمليات تدقيق الأداء.
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تسليط الضوء على بناء القدرات

أوكرانيا :دعم اإلصالح املالي
احلكومي الثالث

صربيا :اإلصالح املالي العام
تطوير خطة 2030
كوسوفو:
تعزيز الالمركزية

دول إقليم القوقاز( :جورجيا وأرمينيا)
اإلدارة املالية العامة يف إقليم جنوب القوقاز

تونس:
تعزيز الالمركزية

العراق  -تقرير الالمركزية والتنمية احمللية

بوركينا فاسو :تعزيز GFG

أوغندا :دعم املجتمع املدني واحلوكمة
دعم إصالح PMF

غانا :برنامج  - GFGدعم اإلدارة املالية العامة املبنية على األداء

كينيا :تعزيز احلوكمة
الرشيدة
تنزانيا :برنامج

ساحل العاج :دعم التخطيط

GFG

نيجيريا :تقدمي الدعم
للجهاز النيجيري

ماالوي :دعم اإلدارة االقتصادية
أو املالية العامة
موزمبيق :برنامج

دول أميركا الالتينية :اوالسيف
تعزيز الرقابة اخلارجية يف القطاع البيئي

أفريقيا أفروساي برنامج GFG

يف أفريقيا للمرة الثانية

GFG

رواندا :دعم إدارة
اإلصالح املالي العام

األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة:

شركاء مهمين بالنسبة لمؤسسة التعاون التنموي األلمانية
نظرة عامة
تعترب الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة �صركاء
اأ�صا�صيني للموؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي يف تعزيز اأداء نظام
الإدارة املالية العامة لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة .و�صمن
م�صروعها «خطة مار�صال يف اأفريقيا» اأ��ص��ادت ال ��وزارة الأملانية
الإحتادية للتعاون القت�صادي والتنمية بالدور البارز الذي تلعبه
الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة يف حماية املوارد
العامة.
يعترب دعم اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة جزء ًا
ل يتجزاأ من دور املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي لتعزيز احلوكمة
املالية الر�صيدة ،وهو نهج �صامل ومنتظم مبني على القيم ويهدف
اإىل تقوية نظم الإدارة املالية العامة عن طريق جمع اخلربات الفنية
مع املبادئ املعيارية وحتليل القت�صاد ال�صيا�صي اخلا�ض بالإ�صالح.
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ملخ�ص
اأقامت املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي �صراكة مع الأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة ومنظماتها الإقليمية مثل
منظمة دول اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي لالأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة (الأول�صيف) واملنظمة الأفريقية
لالأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة (الأفرو�صاي)
لأكرث من  30عام ًا.
تدعم حالي ًا (مار�ض  )2020املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي
عمل اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة من خالل
م�صروعات تعاون يف  16دولة  -اأرمينيا وبوركينا فا�صو ،جورجيا
وغانا وال�ع��راق وكينيا وكو�صوفو وم��الوي واملوزمبيق ونيجرييا
ورواندا و�صربيا وتانزانيا وتون�ض واأوغندا واأوكرانيا -كما وتقوم
باإن�صاء تعاون جديد مع جهاز �صاحل العاج (كوت ديفوار).
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التدقيق ال�سامل يف مكتب التدقيق
الوطني يف تنزانيا :يطبق
املدققون مهاراتهم اجلديدة يف
العمل عن طريق مراجعة عقود
البناء ذات القيمة العالية
منهجية الدعم
خ��الل عمليات الدعم التي تقدمها املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون
التنموي ،يتم تطبيق منهج متعدد امل�صتويات لتنمية القدرات
ي�صاعد على توعية ال�صعوب واملوؤ�ص�صات واملجتمعات وتعزيز وخلق
والتعاي�ض واحلفاظ على القدرات مع م��رور الزمن وال�صتمرار
باإعادة التكيف مع الظروف املتغرية .وتدمج املوؤ�ص�صة الأملانية
للتعاون التنموي تنمية القدرات الب�صرية للمدققني مع التنمية
املوؤ�ص�صية لالأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة .كما
وتقوم املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي بدعم الأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة على م�صتوى النظام عن طريق
تبني التعاون مع غريها من ممثلي الإدارة املالية العامة.
ميكن توجيه الدعم عن طريق التعاون املايل  -من خالل موؤ�ص�صة
الئتمان لإعادة الإعمار  - KfWبالإ�صافة اإىل التعاون الفني  -عن
طريق املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون الدويل.
اأمثلة حول الدعم
عمليات تدقيق �ساملة على امل�ستوى املحلي يف تنزانيا

يقدم التعاون الفني الذي يجمع ما بني املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون
التنموي مع مكتب التدقيق الوطني يف تنزانيا مثا ًل ممتاز ًا حول

تنمية ال �ق��درات الب�صرية للمدققني .وا��ص�ت�ن��اد ًا على اخل��ربات
املوجودة يف اجلهاز الوطني الأمل��اين وغ��ريه من الأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة الإقليمية ،قام مكتب التدقيق
الوطني التنزاين بتدريب  195مدقق يف جمال التدقيق ال�صامل
على امل�صتوى املحلي.
خ��الل ف��رتة التدريب التي ت�صتغرق اأ�صبوعان من الزمن ،تعلم
املدققون كيفية اجلمع ما بني جوانب التدقيق على الأداء والتدقيق
النظامي يف جمال اإدارة العقود .ثم يقوم فيما بعد املدققني ممن
تلقوا التدريب بتطبيق هذه املهارات اجلديدة يف عملهم عن طريق
مراجعة عقود البناء عالية القيمة .اإذ يتم عر�ض نتائج التدقيق
يف ف�صل خم�ص�ض �صمن التقرير ال�صنوي ال��ذي يقدمه مدقق
ومراجع عام مكتب التدقيق الوطني التنزاين اإىل الربملان .وابتدا ًء
من مار�ض  ،2019اأ�صدر مكتب التدقيق الوطني التنزاين عدد
 164من تو�صيات التدقيق حول اإدارة ال�صلطات احلكومية املحلية
كما ويتم الآن تطبيق عمليات التدقيق ال�صاملة على نحو م�صتقل.
تعزيز التكليف املناط اإىل اجلهاز االأعلى للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة يف جورجيا

يعترب التعاون الفني مع اجلهاز الأع�ل��ى للرقابة املالية العامة
واملحا�صبة يف جورجيا مثا ًل حول الدعم التنموي املوؤ�ص�صي الذي
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 37
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تقدمه املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي .حيث يتم تغطية العديد واأعمال جلنة التدقيق .وبا�صتخدام التكليف املناط اإىل اجلهاز
من العمليات املوؤ�ص�صية عن طريق م�صروع ثنائي يجمع ما بني جهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة يف غانا ل�صرتداد الأموال
جورجيا واجلهاز الأملاين ،اإذ يركز الدعم الذي تقدمه املوؤ�ص�صة امل�صروفة بغري وجه حق ،فقد ا�صرتجع اجلهاز الرقابي ما يقارب
الأملانية للتعاون التنموي على تعزيز عمليات تدقيق الأداء اخلا�صة  10.5مليون ي��ورو يف عام  2018عرب اإ�صدار عدد � 112صهادة
باجلهاز الرقابي.
ر�صوم اإ�صافية .لقد مت اإنفاق هذه املبالغ يف املا�صي ب�صورة غري
ال�صورة(�ض :)37التدقيق ال�صامل يف مكتب التدقيق الوطني يف قانونية اأو مت حجزها ب�صكل �صري من قبل املوظفني ويعك�ض ذلك
تنزانيا :يط ّبق املدققون مهاراتهم اجلديدة يف العمل عن طريق �صعف الرقابة الداخلية ب�صكل كبري.
مراجعة عقود البناء ذات القيمة العالية.
اإىل جانب اأن اجلهاز الرقابي يف غانا وبدعم من موؤ�ص�صات التعاون
وتعاون الأطراف ذات العالقة (كالربملان ووزارة املالية واملجتمع الفني الإقليمية ،فقد مت اإط��الق تطبيق الهاتف النقال املعروف
املدين) والتكليف القانوين املناط اإىل اجلهاز الرقابي.
با�صم «عني املواطن» والذي ي�صمح للمواطنني تقدمي اآرائهم حول
وبهذا ،فاإن الربملان اجلورجي يدرك اأهمية ا�صتقاللية التدقيق اخلدمات العامة وجودة البنية التحتية مل�صاعدة اجلهاز الرقابي
اخلارجي للح�صول على رقابة ت�صريعية فعالة عرب تطبيق الد�صتور يف اتخاذ ما يلزم فيما يخ�ض التخطيط لعمليات التدقيق .وخالل
اجلديد جلورجيا والذي بدوره قام بتحديث قانون مكتب تدقيق
ال�صهور الثالث الأوىل بعد اإطالقه ،تلقت املن�صة ما يفوق ال�500
ال��دول��ة ليكون قانون ًا اأ�صا�صي ًا ومينح اجل�ه��از اجل��ورج��ي احلق تقرير ومت ا�صتكمال  10حتقيقات تهدف ب�صكل اأ�صا�صي اإىل حت�صني
املرافق ال�صحية وخدمات حت�صيل الإيرادات.
مبخاطبة حمكمة جورجيا الد�صتورية.
كما واأن ��ه يف ع��ام  ،2018اأك�م��ل ال��ربمل��ان التعديالت املطلوبة يعك�ض التعاون الفني مع اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة
على القوانني والإج� ��راءات الربملانية
واملحا�صبة يف اأوغ�ن��دا دع��م املوؤ�ص�صة
فعالية،
أكرث
الرقابي
اجلهاز
يكون
لكي
التي متنح موؤ�ص�صة التدقيق امل�صتقلة
الأملانية للتعاون التنموي على م�صتوى
ً
ال�صالحيات الالزمة للقيام بالتدقيق من املهم أن يكون هناك تعاونًا فعاال مع النظام .ومنذ  ،2014يدعم التعاون
املايل اخلا�ض باجلهاز الأعلى للرقابة ممثلي نظم اإلدارة املالية العامة األخرى الفني ال�صراكة بني مكتب املدقق العام
امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة وامل �ح��ا� �ص �ب��ة .وق ��د مت
وهيئة التفتي�ض احلكومية وامل�صرتيات
اإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي على التعاون
العامة وهيئة الت�صرف يف الأ�صول العامة .وقد امتدت اجلهود
مع الربملان عن طريق ت�صكيل جلنة فرعية حول امليزانية وال�صوؤون امل�صرتكة والتي بداأت من خالل حتاور متعدد عايل امل�صتوى لي�صتمل
املالية تخت�ض مبراجعة تقارير التدقيق.
الآن على املزيد من اجلوانب الفنية ويت�صمن م�صرفون على امل�صتوى
تعزيز نظم امل�ساءلة الوطنية يف غانا واأوغندا
الت�صغيلي.
لكي يكون اجلهاز الرقابي اأكرث فعالية ،من املهم اأن يكون هناك ومن �صمن املنافع زيادة ال�صت�صارات وتبادل املعلومات وتنظيم
تعاون ًا فعا ًل مع ممثلي نظم الإدارة املالية العامة الأخرى .وبهذا الن�صاطات امل�صرتكة فيما بني املوؤ�ص�صات الثالث وفق ًا للتكاليف
فاإن تعزيز التعاون على م�صتوى النظام يعترب اأحد اجلوانب الهامة التنظيمية .كما وقد �صاهمت اجلهود امل�صرتكة با�صتخدام اأف�صل
يف دعم املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي للحوكمة املالية الر�صيدة .لأعمال املوؤ�ص�صة وتعزيز اإحالة الق�صايا وبهذا تقوية نظام امل�صاءلة.
يف غانا ،يركز التعاون الفني على تعزيز واجهة التوا�صل ما بني ويكمل التعاون املايل الأملاين التعزيز املوؤ�ص�صي عن طريق تقدمي
اجلهاز الرقابي واملوؤ�ص�صات الأخ��رى  -كالربملان ووزارة املالية البنية التحتية املطلوبة مبا يف ذلك مباين املكاتب وتقنية املعلومات.
ووكالة التدقيق الداخلي واجلهات
اخلا�صعة للتدقيق واملجتمع يف غانا ،يدعم التعاون املايل الرتكيبة الإقليمية للجهاز الأعلى
ً
املدين -والتي يتعني عليها الت�صرف وفقا لنتائج وتو�صيات اجلهاز للرقابة املالية العامة واملحا�صبة عن طريق اإن�صاء حتى  25مكتب ًا
الرقابي .اإذ اأن وجود تعاون وتبادل اأف�صل ي�صاعد على حت�صني على م�صتوى املقاطعة .وتدعم امل�صاهمة الوطنية لغانا احل�صول
�صمولية تقارير اجلهاز الرقابي مما قد يعزز الأثر.
على العقارات و�صيانة املكاتب اإىل جانب تعيني  80موظف ًا اإ�صافي ًا.
وب�ه��ذا ،ف �اإن التعاون الفني ي�ص ّهل عقد ور���ض العمل امل�صرتكة وبهذا ال�صتثمار ،يهدف اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة
ملناق�صة تقارير اجلهاز الرقابي وجل�صات ال�صتماع العامة لإ�صراك واملحا�صبة اإىل رفع م�صتوى اأدائ��ه يف اإمت��ام عمليات التدقيق من
ال��وزارات والدوائر والوكالت اإىل جانب التجمعات على م�صتوى  %66اإىل  %95خالل ثالثة �صنوات بعد ا�صتكمال البناء.
املدينة والبلدية واملقاطعة ،كما وتدعم املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون
التنموي جل�صات تبادل املالحظات وم�صاركة املعلومات مع وكالة يف اأوغ �ن��دا ،يدعم التعاون امل��ايل تنفيذ نظام اإدارة املعلومات
التدقيق الداخلي حول كيفية حت�صني عمليات الرقابة الداخلية الرقمية واإن�صاء مكاتب اإقليمية وبهذا دعم اأداء وامتداد عمل
اجلهاز الرقابي.
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من خلل امل�ساركة يف التدقيق التعاوين
للأوال�سيف ،ت�ساهم االأجهزة الرقابية
يف اأمريكا اللتينية والكاريبي على
حماية املناطق املحمية مثل الغابة
اال�ستوائية يف الربازيل

تعزيز دور اجلهاز االأعلى للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة يف اإدراك اأهداف التنمية امل�ستدامة
اإن الدعم الثنائي ال��ذي تقدمه املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي
يكمله التعاون الفني مع جمموعات خمتارة من الأجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�صبة الإقليمية مثل الأول�صيف والأفرو�صاي والتي
بدورها توفر التنمية الالزمة لقدرات الأجهزة الأع�صاء وتبني التعلم
من الأق��ران والتي مت اإعدادها خ�صي�ص ًا ملعاجلة الق�صايا النا�صئة
يف التدقيق .وكانت جمموعات الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�صبة الإقليمية �صركاء اأ�صا�صيني يف تعزيز دور الأجهزة الرقابية
يف اإدراك اأهداف التنمية امل�صتدامة.
يف دول اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،يركز التعاون الفني مع
الأول�صيف على رفع م�صتوى التدقيق البيئي عن طريق م�صروع ي�صاهم
يف تعزيز عمليات التدقيق والتوا�صل مع الأط ��راف ذات العالقة
الداخليني واخل��ارج�ي��ني ،مب��ا فيهم اللجنة القت�صادية لأمريكا
الالتينية ودول البحر الكاريبي التابعة ل�الأمم املتحدة والربنامج
البيئي واإدارة ال�صئون القت�صادية والجتماعية والحت��اد الدويل
حلفظ البيئة.
تدعم املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي تنفيذ عمليات تدقيق تعاونية
تتمحور حول اأهداف التنمية امل�صتدامة على عدد من املو�صوعات مثل
جاهزية احلكومة لتنفيذ جدول اأعمال  2030وفعالية املناطق املحمية

يف احلفاظ على التنوع احليوي (الهدفني  14و 15من اأهداف التنمية
امل�صتدامة) والت�صجيع على ا�صتخدام الطاقة املتجددة (الهدف  7من
اأهداف التنمية امل�صتدامة).
ويف اأفريقيا ،ف�اإن التعاون الفني مع املنظمة الأفريقية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة الناطقة باللغة الإجنليزية
(اأفرو�صاي -اإي) قد نتج عنه اإ�صدار اإطار عمل خا�ض باإعداد تقارير
الإدارة املالية العامة للجهاز الرقابي  -وه��ي اأداة ت�صمح ملدققي
اجلهات احلكومية قيا�ض اأداء عمليات الإدارة املالية العامة طيلة
فرتة دورة امليزانية .كما وتقوم الأداة بقيا�ض املهام الرئي�صية لالإدارة
املالية العامة وتتعامل مع املوؤ�ص�صات الأ�صا�صية كوزارة املالية والربملان
و�صلطة الإي��رادات اإىل جانب وزارات واإدارات ال�صرف .وغالب ُا ما
يت�صمن اختيار القطاع الوزاري وزارتي الرتبية وال�صحة ويكون ذلك
وفق ًا للتاأثري املحتمل لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
وجهة نظر
اإن حتقيق احلوكمة املالية الر�صيدة دون اأجهزة رقابية ذات اأداء عايل
يعترب اأمر غري واقعي .اإذ اأن م�صاهمات اجلهاز الرقابي لتحقيق اإدارة
مالية عامة فعالة ومتكافئة متطلب اأ�صا�صي لتحقيق اأهداف التنمية
و�صت�صتمر املوؤ�ص�صة الأملانية للتعاون التنموي ب�صراكتها مع الأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة من اأجل تطوير قدراتها وتعزيز
اأدائها.
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تطوير تحليل الميزانية باستخدام التعلم اآللي ،تحليل البيانات
بقلم د .نانزيو ماريو تريتو ،دكتوراه يف الفل�سفة  -قا�سي حتقيق يف
حمكمة احل�سابات الإيطالية

تقوم اأق�صام التدقيق الإقليمية يف حمكمة احل�صابات الإيطالية،
اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�صبة للدولة ،بتنفيذ
خمتلف املهام مبا يف ذلك حتليل ح�صابات ال�صلطات املحلية للتحقق
من دقة البيانات وا�صتدامة نظام املحا�صبة .وتتكون منطقة بوليا
من  257بلدية وغريها من اجلهات (كال�صلطات ال�صحية املحلية
واجلامعات) التي يجب التدقيق عليها ب�صكل �صنوي وتت�صمن
ح�صابات ومالحق متعددة مما يخلق عملية حتليل معقدة غالب ًا ما
ين ّفذها قا�صي التحقيق وموظفيه.
ومع هذا ،ففي ال�صنوات احلالية ،مت تبني اإجراءات ت�صريعية معينة
تلزم ال�صلطات باإدخال املعلومات املطلوبة ب�صكل رقمي اإىل النظام
والذي بدوره يي�صر عملية جمع البيانات والتف�صري وال�صرح .وفيما
املح�صنة ،اإل اأن ال�صياق
اأن النظام اجلديد ي�صمح بجمع البيانات ّ
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الوطني ( 7904بلدية واملئات من اجلهات على م�صتوى الإقليم
واملحافظات وامل��دن) يجعل حتليل جميع امل�صتندات والبيانات
بالعمق املطلوب عملية �صعبة.
لتح�صني العمل الرقابي ،قامت منطقة بوليا موؤخر ًا بتنفيذ اآليات
معينة  -تقنيات حديثة لتحليل البيانات والتعلم الآيل -مت ّكن من
معاجلة اأحجام كبرية من املعلومات وحتليل كميات هائلة من
البيانات.
دون م�صاعدة اأو تدخل من الإن�صان ،يزود التعلم الآيل وتطبيقات
الذكاء ال�صطناعي ق��درات النظام ليمكنه من التطور والتعلم
تلقائي ًا وفق ًا للتجارب ال�صابقة .وتبداأ عملية التعلم باملالحظات
(البيانات)  -والبحث عن اأمن��اط وتطوير اأف�صل للبيانات وفق ًا
لالأمثلة املقدمة .وقد مت ت�صميم نظام املنطقة لالإبالغ عن اأية
انحرافات عن املقايي�ض املعيارية (القيود املو�صوعة التي ت�صري اإىل
احلالة الطبيعية) .ويف حني يتم اإدخال البيانات يف النظام ،يقوم
الربنامج بتنبيه املوظفني حول اأي مفارقات يتم ر�صدها.
على �صبيل املثال ،ين�ض الت�صريع الإيطايل اإىل اأنه يتوجب على
البلدية احلفاظ على اأموال كافية ملواجهة اأية م�صروفات م�صتقبلية
تنتج عن الدعوى الق�صائية القائمة .حيث اأن البلديات ل تقوم
دائم ًا مبثل هذه الأحكام ،فقد ل يتوفر لديها ال�صيولة املطلوبة ،اإذ
اأنه وعن طريق قيا�ض هذه احلالت وفق ًا للمعايري املختلفة املبينة
على املخاطر ومنح كل حالة اأحكام ًا منا�صبة ومتجان�صة فاإنه ميكن
للتقلبات املوؤ�ص�صية اأن ت�صتقر.
مت تطبيق اأ�صلوب حتليل م�صابه لتوجهات التدفق املايل حيث اأنه
لي�ض من الغريب روؤية تفاوت يف الدخل وامل�صروفات ،اإل اأن املنهج
القائم على البيانات قد مت ت�صميمه لإنذار املدققني حول احلالت
التي ميكن اأن ينتج عنها ق�صور ًا يف ال�صيولة املوؤ�ص�صية.
وعلى الرغم من اأن البيانات والذكاء الب�صري يعتربان اأ�صا�ض
العمل الرقابي ،فقد اأوج��دت حمكمة احل�صابات حتلي ًال متقدم ًا
للبيانات يقرتن بالتعلم الآيل مما يجعل تطوير العمل الرقابي يف
داخل املنطقة وخ�صو�ص ًا يف احلد من حالت الأزمات اأمر ًا ممكن ًا.
ويقدم نظام وتقنيات منطقة بوليا من�صة جلهود التنفيذ امل�صابهة
يف مناطق الدولة.
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