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ليندا  .ج .سيميفاغ ( الواليات المتحدة األمريكية)

كارلوس بوليت فاجيوني
المراقببببببببل العببببببببام لالكببببببببوادور

ورئيس منظمة أمريكا الالتينيبة

والكاريبي لألجهزة العميا لمرقاببة

(األوالسيفس)
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جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

إنػػو لشػػرؼ أف تتػػاح لػػي الفرصػػة لتبػػادؿ أفكػػار حػػوؿ األوالسػػيفس ،منطقػػة أمريكػػا اآلتينيػػة والكػػاريبي لمنظمػػة
االنتوساي مع زمبلئنا في كافة مناطؽ العػالـ مػف خػبلؿ ىػذه المجمػة .لواننػي لواثػؽ مػف أف أفكارنػا ىػذه سػوؼ
تعكس آراء مناطؽ أخرى ضمف األنتوساي.
وأود فػػي ا لبدايػػة أف أشػػيد بػػالجيود الفنيػػة والمينيػػة ليػػذه المجمػػة فػػي تعزيػػز الح ػوار بشػػأف المسػػائؿ الحاليػػة ،و
تحديث كافة الييئات التي يتصؿ عمميا بشكؿ وثيؽ بالرقابة عمى القطاع العاـ .وىذه المخاطر التي تتعػرض

ليا األجيزة العميا لمرقابة حالياً تجبرنػا عمػى مواصػمة إعػادة النظػر فػي دور الرقابػة الحكوميػة لواعػادة تشػكيمو-
سواء اعتبر ىذا الدور مجرد دور بسيط أو اعتبر داعماً قوياً لعمؿ الحكومة.
وكم ػػدققيف ،فإن ػػو يج ػػب عمين ػػا أف نك ػػوف مس ػػتعديف لفي ػػـ الس ػػموؾ البش ػػري وفقػ ػاً الرتباط ػػو بالعوام ػػؿ السياس ػػية،

واالقتصادية ،والتكنولوجية ،واالجتماعية ،وعمينا أيضاً توقع المسػائؿ المسػتقبمية إذا مػا أردنػا منػع األخطػاء أو
معالجة اإلجراءات التي مف الممكف أف تؤثر بشكؿ سمبي عمى الييئات التي نقوـ بإجراء الرقابة عمييا.

ولكػػف ،ولكػػي يكػػوف بمقػػدورنا أف نفعػػؿ ذلػػؾ ،يجػػب أف نكػػوف دائمػاً عمػػى اسػػتعداد لػػتعمـ الػػدروس المستخمصػػة

يوماً بعد يوـ .ويجب عمينا أف نفيـ بأف الرقابػة ليسػت عممػاً دقيقػاً قػاببلً لمقيػاس الكمػي .وعمينػا أف نفيػـ أيضػاً
بأف لمرقابة أبعاد اجتماعية حقيقية ،ويجب أف يبدأ تنفيذىا مف خػبلؿ إدراؾ أف البشػر ىػـ البلعبػوف الرئيسػوف
في المجتمع والييئات( .أرجو مطالعة المقػاؿ حػوؿ ا المػدققوف وميػارات االتصػاؿ الفعالػةا فػي ىػذا العػدد مػف
المجمة لمحصوؿ عمى المزيد مف المناقشات حوؿ ىذا الموضوع).
وضمف ىذا السياؽ ،فقد وجدنا أف المجمة الدولية لمرقابة المالية الحكومية لبلنتوساي ىي أفضؿ وسيمة لمتعمـ
مػػف خب ػرات ووجيػػات نظػػر زمبلئنػػا فػػي األجي ػزة العميػػا لمرقابػػة فػػي كافػػة أنحػػاء العػػالـ ،ومشػػاركتيـ خبراتنػػا.
وضمف إطار عمؿ االنتوساي ،فإنو يمكننا معالجة قضايا ذات إىتماـ عالمي ضمف نطاؽ الرقابة
الحكوميػػة .وتتضػػمف تمػػؾ إدارة وتقيػػيـ المخػػاطر ،وحاكميػػة المؤسسػػات ،ومنيجيػػات الرقابػػة عمػػى البنػػوؾ ،ومنػػع
غسيؿ األمواؿ ،وتطبيؽ التكنولوجيا في األنشطة الرقابية ،لواعادة تشكيؿ لجنة المنظمات الراعية لمجنة تريدواي
1
) )COSOكاستجابة لؤلزمة المالية األخيرة.
ولجػػاف االنتوسػػاي ،ومجموعػػات عمميػػا ،وفػػرؽ عمميػػا يحصػػموف عمػػى التقنيػػات والمعػػارؼ التػػي تسػػاعد األجي ػزة
العميػػا لمرقابػػة فػػي الوصػػوؿ إلػػى مسػػتويات أعمػػى فػػي الرقابػػة الحكومي ػة فػػي العديػػد مػػف الن ػواحي ،والتػػي تشػػمؿ
األعمػػاؿ الرقابيػػة عمػػى مسػػاعدات الك ػوارث لمراقبػػة تػػدفؽ التمػػويبلت الخارجيػػة التػػي تمػػر عبػػر الػػدوؿ فػػي حالػػة
2

جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

الك ػوارث ،س ػواء الك ػوارث الطبيعيػػة أو الك ػوارث الناتجػػة عػػف أفعػػاؿ بش ػرية ،واألعمػػاؿ الرقابيػػة عمػػى تكنولوجيػػا
المعمومات ،وأعماؿ الرقابة البيئية عمى الموارد الطبيعية ،وتطبيؽ معايير التدقيؽ الدولية لؤلجيػزة العميػا لمرقابػة
(.)ISSAI
لوانني مؤمف بػأف المسػاىمة الحقيقيػة لؤلنتوسػاي تػرتبط فػي نيايػة المطػاؼ فػي المحافظػة عمػى مؤسسػات الػدوؿ
األعضاء في المنظمػة ،ودعػـ الديموقراطيػة ،ومكافحػة الفقػر والبلمسػاواة .ومػف خػبلؿ تعزيػز الرقابػة الحكوميػة،
تكوف االنتوساي قد ساىمت في تعزيز إطار عمؿ الدولة.
وق ػػد برىن ػػت الجي ػػود المش ػػتركة لييئ ػػات االنتوس ػػاي الرس ػػمية وأعض ػػائيا عم ػػى أف العم ػػؿ التع ػػاوني يولػ ػد من ػػافع
مشتركة ،وفقاً لمضموف شعار االنتوسايا الخبرة المتبادلة تفيد الجميعا.
وأكبػر مثػػاؿ عمػػى ذلػؾ ،ىػػو العمػػؿ المتكامػؿ بقيػػادة األمػػيف العػاـ لبلنتوسػػاي ،والػػذي تمخػض عنػػو صػػدور قػرار
األمػػـ المتحػػدة الػػذي دعػػـ اسػػتقبللية األجي ػزة العميػػا لمرقابػػة واعتػػرؼ رسػػمياً بػػإعبلني ليمػػا والمكسػػيؾ .وخػػبلؿ

السنوات القادمة ،سوؼ يكوف ليذا االنعطاؼ التاريخي تأثير ىاـ ،وسوؼ يشػكؿ نقطػة مرجعيػة لمحكومػات فػي

كافة أنحاء العالـ( .أنظر مناقشة قرار األمـ المتحدة في صفحة أنباء االنتوساي مف ىذا العدد).
ومنظم ػػة األوالس ػػيفس ى ػػي األخ ػػرى قام ػػت بتنفي ػػذ ع ػػدد م ػػف المب ػػادرات الت ػػي تب ػػرىف عم ػػى أىمي ػػة تكام ػػؿ عم ػػؿ
االنتوسػػاي .وىػػي منيمكػػة حالي ػاً فػػي عمميػػة التحػػديث الطموحػػة التػػي تنفػػذىا ،والتػػي تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا

اإلستراتيجية األربعة المحػددة فػي خطتيػا اإلسػتراتيجية لؤلعػواـ  :2115-2111أف تصػب المنظمػة األنمػوذج،
وأف تطور قدرتيا المؤسسية ،وتعزز إدارة المعرفة ضمف المجتمع الرقابي الػدولي .وىػذه األىػداؼ تػرتبط بشػكؿ
وثيؽ بجيػود االنتوسػاي األوسػع نطاقػاً الراميػة إلػى زيػادة معػارؼ االنتوسػاي إلػى مسػتوى معػيف ،ودعػـ أعضػاء

االنتوساي ،وتعزيز التقارب فيما بينيـ وبيف مجموعات العمؿ اإلقميمية ،لواببلغ اىتمامات الرقابة الحكومية إلى
صػانعي القػ اررات وقػادة الػرأي ،وتعزيػز موقػؼ وسػػمعة األجيػزة العميػا لمرقابػة واالنتوسػاي ،ونشػر منػافع األجيػزة

العميا لمرقابة واالنتوساي بيف المنظمات الشريكة.
 1لجنة المنظمات الراعية لمجنة تريدواي ) )COSOىو مبادرة مشتركة مف خمس منظمات مف القطاع الخاص وىػي مكرسػة لوضػع
أطر عمؿ وتوجييات بشأف إدارة المخاطر في المؤسسة ،والرقابة الداخمية ومنع االحتياؿ .

وتشتمؿ جيود األوالسيفس ضمف ىذا اإلطار عمى مايمي:


تعمػػؿ االوالسػػيفس عمػػى تحسػػيف نظػػاـ اتصػػاليا مػػف خػػبلؿ إعػػادة تصػػميـ موقعيػػا اإللكترونػػي لواضػػافة

خدمات تفاعمية .وتقوـ أيضاً بنشر نشرات نصؼ سنوية تصدر عف مكتب رئيس االوالسيفس ومجمػة

األوالسيفس.


تعاونػػت األوالسػػيفس مػػع مبػػادرة االنتوسػػاي فػػي عمميػػة إعػػداد تقيػػيـ اإلحتياجػػات ،وبرنػػامج بنػػاء القػػدرة
اإلقميمي ،وبرنامج تػدريب المػدربيف .وفػي الوقػت الحػالي ،تعمػؿ منظمػة األوالسػيفس مػع مبػادرة تنميػة

االنتوسػػاي فػػي برنػػامج التخطػػيط اإلسػػتراتيجي الػػذي تشػػارؾ فيػػو ثمانيػػة مػػف األجيػزة العميػػا لمرقابػػة فػػي
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المنطقة.


قػػاـ أعضػػاء األوالسػػيفس بزيػػارات فنيػػة إلػػى االنتوسػػاي ،واليوروسػػاي ،واليػػوروراي واتحػػاد المحاسػػبيف
2

الػدولييف ،وذلػؾ بيػدؼ تعزيػز روابػط التعػاوف والػتعمـ بشػأف كيػؼ يمكػف لتمػؾ الييئػات أف تكتسػب ثقػة
واىتماـ الشعب في األنشطة التي تنفذىا والمنتجات والخدمات التي توفرىػا .وقػد مكنػت ىػذه الزيػارات

منظمة األوالسيفس مف الحصوؿ عمى معمومات نظامية إلجراء التغييرات المطموبة لتحسيف عممياتيػا
وتحقيؽ المزيد مف النجاح والتجديد واإلبتكار ألنشطتيا.


تتع ػػاوف األوالس ػػيفس ف ػػي تط ػػوير ش ػػبكة م ػػف األجيػ ػزة (منظم ػػات غي ػػر حكومي ػػة ،وجامع ػػات ،ومعاى ػػد
متخصص ػػة) لتعزي ػػز الرقاب ػػة الخارجي ػػة .وس ػػوؼ تس ػػيؿ ى ػػذه الش ػػبكة عممي ػػة نق ػػؿ المعموم ػػات وت ػػوفير

الفرص لمتعاوف .وسوؼ تفت أيضاً قنوات إتصاؿ مع المواطنيف وتساعد في التعريؼ بمياـ وأىػداؼ

ومنافع األجيزة العميا لمرقابة األعضاء في األوالسيفس.


وفي مجاؿ تطوير القدرة ،تعمؿ األوالسيفس مع منظمة التنمية األلمانية الدولية ( ،(GIZبيدؼ خمؽ
نظاـ معرفي يتضمف زيارات فنية ،تدريب ،مساعدات فنية ،وأنماط أخرى لدعـ التطوير المتبادؿ.



وىنالػػؾ مشػػروعاف إضػػافياف يجػػري تنفيػػذىما فػػي المنطقػػة وىمػػا :الشػػيادة الدوليػػة لممػػدققيف ،بػػدعـ مػػف
بنؾ التنمية األمريكػي ،وىيكمػة التعمػيـ اإللكترونػي لمػدوؿ الواقعػة فػي منطقػة األنػديز ،بػدعـ مػف البنػؾ
الدولي.



وفي عاـ  ،2112سوؼ يعقد مؤتمر األوالسيفس /اليوروساي في جميورية جورجيا .وييدؼ المػؤتمر
إلى تسييؿ تبادؿ المعمومػات والخبػرات بشػأف الموضػوعات الفنيػة .وسػوؼ يسػاعد المػؤتمر أيضػاً فػي
إيجاد عبلقات اتصاؿ بيف األجيزة العميا لمرقابة في كمتا المنطقتيف واجتذاب مبادرات مشتركة.

أصدقائي وزمبلئي األعزاء ،أود أف أعبر لكـ عف خالص تحياتي بالنيابة عف األوالسيفس وأود أف أؤكد إيماني
العميػػؽ بػػأف جيودنػػا المتكاممػػة والتعاونيػػة ىػػي وحػػدىا التػػي سػػتدعـ س ػػيرنا فػػي االتجػػاه الصػػحي فػػي جيودنػػا

التعاونية الرامية إلى تطوير أجيزتنا ،والتي ستفضي إلى تحسينات متواصمة في بمداننا.

اليوروراي 2ىي منظمة أوروبية ألجيزة الرقابة المالية العامة الخارجية واإلقميمية.
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انًضٍ لذيا تاتجاِ تعضَض انتًُض انشلاتٍ نكافح يُاطك
االَتىساٌ
تمهى تُشَُس َىيثًُة ،سئُس انًجهس انتُفُزٌ نألَتىساٌ ،وانًشالة انعاو نجُىب أفشَمُا
إف مشاركتي المتواصمة في اإلجتماعات اإلقميمية لبلنتوسػاي كانػت بحػافز رغبتػي فػي فيػـ توقعػات كػؿ منطقػة
وحاجاتيػػا الممحػػة .ولقػػد كنػػت فػػي المقابػػؿ فخػػو اًر جػػداً إزاء مػػا لمسػػتو مػػف الت ػزاـ ورغبػػة كبي ػرة مػػف جانػػب كافػػة

مناطقنػػا لتحقيػػؽ التمي ػز الرقػػابي فػػي القطػػاع العػػاـ .األمػػر الػػذي يؤكػػد بػػأف دوري فػػي تعزيػػز أىميػػة األولويػػات
اإلستراتيجية لبلنتوساي سيكوف سيبلً ومجدياً .وتطبيؽ معايير التدقيؽ الدولية لؤلجيزة العميػا لمرقابػة ىػو جانػب
أساسػػي ضػػمف األولويػػات اإلسػػتراتيجية ويػرتبط بأىميػػة المعػػايير الدوليػػة التػػي نعتػػز كػػأجيزة عميػػا لمرقابػػة بػػالتعمـ

بشػػأنيا .ولقػػد تعمػػدت اختيػػار كممتػػي االػػتعمـ بشػػأنيا ا لثقتنػػا بأىميػػة المرتبػػة التػػي تكتسػػبيا ىػػذه المعػػايير ذات
المسػػتوى دولػػي والمتاحػػة أمامنػػا بشػػكؿ طػػوعي .وىػػي تػػوفر لنػػا قاعػػدة معرفيػػة موثوقػػة بشػػأف جػػودة وموضػػوعية
عممنا والتي مف خبلليا نستخمص نتائجنا.

وفػػي المقػػاؿ الػػذي نش ػرتو فػػي عػػدد كػػانوف ثػػاني  2112فػػي ىػػذه المجمػػة ،كنػػت قػػد أكػػدت عمػػى حاجػػة رؤسػػاء
األجيزة العميا لمرقابة إلى اتخاذ الخطوات األساسية لتعزيز المعرفة وبناء القػدرة ألجيػزتيـ .وأشػرت بػأف ال أحػد
سػواىـ سػيكوف لػػو تػأثير فػي تمػػؾ الناحيػة .وكممػػا توسػعنا فػي بنػػاء قاعػدة المعرفػػة التػي تمكننػا مػػف التقػدـ باتجػػاه
الرقابة المستقمة ،وتحميؿ المخاطر ،واألفكار البناءة ،كمما جعمنا مف أنفسنا أجيػزة يمكػف االعتمػاد عمييػا بغػض

النظػرعف المعوقػات المؤقتػو التػي نواجييػا حاليػاً .وقػد أشػرت إلػى تمػؾ المعوقػات عمػى أنيػا مؤقتػة ألنػو ببسػاطة

ميما بدت لنا كبيرة ،فإنو ال شيء سوؼ يتغمب عمى قدرتنا الجماعية كقادة ومينييف ممتزميف بالرقابة العامة.

وضػػمف ىػػذا السػػياؽ ،فػػنحف مػػدعموف بالقػػدرة الجماعيػػة لقيػػادة االنتوسػػاي ومجتمػػع المػػانحيف مػػف خػػبلؿ المجنػػة
التوجييية لبلنتوساي بشػأف المػن  .ومػف خػبلؿ العديػد مػف الوسػائؿ المرئيػة ،فقػد الزمػت قيػادة االنتوسػاي نفسػيا
بش ػػكؿ مطم ػػؽ ب ػػالتطبيؽ الن ػػاج لمع ػػايير األجيػ ػزة العمي ػػا لمرقاب ػػة .لواع ػػبلف المجم ػػس التنفي ػػذي ع ػػف أف تطبي ػػؽ
المعػػايير الدوليػػة لؤلجي ػزة العميػػا لمرقابػػة ىػػو موضػػوع ىػػذا العػػاـ ،وموافقػػة جميػػع منػػاطؽ االنتوسػػاي عمػػى ذلػػؾ

باإلجماع ما ىو إال دليؿ واض عمى إلتزامنا.
وعمؿ لجنة بناء القدرة مع لجاف انتوساي آخريف ،ومبادرة االنتوساي لمتنمية في تطوير اإلستراتيجيات المتعمقػة
بتطبيػػؽ معػػايير األجيػزة العميػػا لمرقابػػة بموجػػب الخطػػة اإلسػػتراتيجية ىػػو جيػػد آخػػر حػػالي لػػدعـ المػػنيج المػػنظـ
لبنػاء القػدرة فػي المنطقػة .وقيػاـ السػكرتارية الدائمػة ببػث الحمػاس لػدى لجنػة شػؤوف المػانحيف لبلنتوسػاي يشػػكؿ
أيضاً مساىمة ممموسة لقيادة االنتوساي في دعـ بناء القدرة الفعاؿ لؤلجيزة العميا لمرقابة لتعزيز التميز الرقػابي

في القطاع العاـ عمى مستوى الدولة وعمى المستوى اإلقميمي كذلؾ.

لوالػى حػد بعيػػد ،فقػد اجتػػذب ىػذا اإللتػزاـ اىتمػػاـ مػف قبػػؿ مجتمػع المػانحيف لتقػػديـ مسػاىمات سػػخية باتجػاه دعػػـ
بنػػاء قػػدرة الجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة والتميػػز الرقػػابي ،بصػػرؼ النظػػر عػػف الصػػعوبات الماليػػة التػػي تواجييػػا تمػػؾ
الدوؿ المانحة بسبب األزمة المالية العالمية .وقد دعى اإلجتماع الرابع لمجنة التوجيييػة لشػؤوف المػانحيف الػذي
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عقػػد فػػي جيبػػور ،الينػػد ،فػػي نيايػػة شػػير شػػباط  ،2112إلػػى إعػػادة التحػػرؾ باتجػػاه تطػػوير التعػػاوف .وفػػي ىػػذا
الس ػػياؽ ،أود أف أش ػػجع ك ػػؿ واح ػػد عم ػػى زي ػػارة موق ػػع مب ػػادرة االنتوس ػػاي لمتنمي ػػة عم ػػى العنػ ػواف www.idi.no
ويمكنػؾ الضػغط عمػػى الحقػوؿ الخاصػة بالمجنػػة التوجيييػة لمتعػاوف فػػي مجػاؿ المػن لمحصػػوؿ عمػى المزيػد مػػف
التفصيبلت بشأف ىذا اإلجتماع الياـ.

زمبلئػػي ،لقػػد مػػف اا عمينػػا بنعمػػة أف نجػػد مثػػؿ ىػػذه التػػدخبلت واإللت ازمػػات القميمػػة ولكػػف اليامػػة جػػداً موضػػع

اىتمػػاـ مػػف قبػػؿ قيادتنػػا وعمبلئنػػا عمػػى المسػػتوى الػػدولي .وىػػذا بػػدوره سػػيعزز بالتأكيػػد االلت ػزاـ الػػذي ىػػو بػػنفس
الدرجػة مػف األىميػػة والػذي أظيػره المجتمػػع الدبموماسػي الػدولي لؤلمػػـ المتحػدة مػف خػػبلؿ تبنيػو لمقػرار التػػاريخي

بشأف استقبللية األجيزة العميا لمرقابة في كانوف أوؿ .2111

مػػاذا مػػا بقػػي أف نقػػوؿ بعػػد كػػرد عمػػى تمػػؾ الػػنعـ وذلػػؾ التأييػػد؟ لواذا مػػا كػػاف كافػػة ىػؤالء العمػػبلء اإلسػػتراتيجييف
الرئيسييف يقفوف خمفنا ،فإف أية تحػديات بعػد ذلػؾ سػوؼ نػتمكف مػف التغمػب عمييػا .لواننػي أشػعر بػالقوة ،وأكػرر
اعتقػػادي بػػأف الشػػيء مػػف تمػػؾ العقبػػات أو القيػػود -ميمػػا كانػػت كبي ػرة يمكنيػػا التغمػػب عمػػى قػػدرتنا الجماعيػػة

بصفتنا قادة ومينييف ممتزميف في مجاؿ الرقابة العامة.
والتدريب ،والمزيد مف البرامج التدريبية في مجاؿ التميز الرقابي سيكوف أم اًر مطموباً لممحافظة عمى التفػوؽ فػي
البيئة التي نعمؿ فييا .والتدريب في مجاؿ معايير التدقيؽ الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابػة يمنحنػا الفرصػة لتعزيػز

خبرتنػػا الرقابيػػة وتسػػميحنا بصػػبلحيات الفكػػر والتحميػػؿ المسػػتقؿ .وفػػي ىػػذا السػػياؽ ،فػػإنني مسػػرور بػػأف اختػػارت

منػػاطؽ االنتوسػػاي موضػػوع اتطبيػػؽ معػػايير التػػدقيؽ الدوليػػة لؤلجيػزة العميػػا لمرقابػػة ()ISSAIا كموضػػوع رئػػيس
لكافة اجتماعاتيا لعاـ  -2112وقد منحني التأييد والتقدير الػذي سػمعتو مػف رؤسػاء الوفػود خػبلؿ اإلجتماعػات

اإلقميمية -والتي كاف آخرىا اجتماع األسوسػاي -شػعو اًر عظيمػاً بػالفخر بػأنني ارتػبط باالنتوسػاي .لواننػي اتطمػع
إلى ىذا الشعور مرة أخرى عندما أشارؾ في اجتماعات إقميمية أخرى مقررة ليذه السنة وما بعػدىا ،وفػي نيايػة
المطػػاؼ اجتماعػػات المجمػػس التنفيػػذي ،عنػػدما يثبػػت (وأنػػا متأكػػد مػػف ذلػػؾ) بػػأف نبض ػات قموبنػػا مجتمعػػة بشػػأف
تطبيؽ معايير التدقيؽ الدولية ىو نبض صحي.
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ؽ

البرازيل
أعمببببال رقابيببببة منسببببقة بشببببلن البرنببببام
اإلقميمي لمرض الحمى القالعية

أيضػاً فػػي نفػػس الوقػت بتػػدقيؽ برنػػامج مػػرض أخ ػ ػػرى ف ػ ػػي أي ػ ػػار  2112لع ػ ػػرض ومناقشػ ػ ػػة
الحمػ ػ ػ ػ ػ ػػى القبلعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػ ػػوطني باسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ تقاريرىـ الرقابية الوطنية.وسوؼ تقوـ محكمة

منيجية مشابية.

الرقابة الب ارزيمية ،بصفتيا السكرتارية التنفيذية
لمنظمػ ػػة األجي ػ ػزة العميػ ػػا لمرقابػ ػػة لمميركسػ ػػوؿ

تقػػوـ محكمػػة الرقابػػة الب ارزيميػػة بالتعػػاوف مػػع والعم ػ ػ ػػؿ الرق ػ ػ ػػابي المنس ػ ػ ػػؽ ى ػ ػ ػػو ج ػ ػ ػػزء م ػ ػ ػػف ( ،)EFSULبضػ ػ ػػـ نتػ ػ ػػائج أعمػ ػ ػػاؿ الرقابػ ػ ػػة
األجيػ ػزة العمي ػػا لمرقابػ ػػة لؤلرجنت ػػيف وبوليفيػ ػػا إسػ ػػتراتيجية واسػ ػػعة النطػ ػػاؽ لتحسػ ػػيف الرقابػ ػػة الوطني ػ ػػة المنف ػ ػػذة ف ػ ػػي األرجنت ػ ػػيف ،وبوليفي ػ ػػا،
والبػ ػػاراغواي حالي ػ ػاً بالتػ ػػدقيؽ عمػ ػػى برنػ ػػامج عمػػى صػػناديؽ الميركوسػػوؿ ،وتطػػوير قػػدرات والب ارزيػؿ ،والب ارغػواي ،وفنػزويبل ضػمف تقريػػر
الميركوسوؿ الذي ييدؼ إلػى القضػاء عمػى الجياز األعمى لمرقابة ،وزيادة الػوعي بأىميػة إقميمػ ػ ػ ػ ػػي والػ ػ ػ ػ ػػذي سػ ػ ػ ػ ػػيقدـ إلػ ػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػ ػػكرتارية

مػ ػ ػػرض الحمػ ػ ػػى القبلعيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي المنطقػ ػ ػػة .معايير التػدقيؽ الدوليػة لؤلجيػزة العميػا لمرقابػة الميركوسػػوؿ ،وبرلمػػاف الميركوسػػوؿ ،وو ازرات
والميركوس ػػوؿ أو الميركوس ػػور ى ػػي الس ػػوؽ ( .)ISSAIوتق ػ ػ ػػوـ محكم ػ ػ ػػة الرقاب ػ ػ ػػة حاليػ ػ ػ ػاً الز ارع ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػػؤولة ع ػ ػ ػػف اس ػ ػ ػػتثمار أمػ ػ ػ ػواؿ
الجنوبي ػػة المش ػػتركة ،وى ػػي اتفاقي ػػة سياس ػػية بتػ ػ ػػدريب  48مػ ػ ػػدققاً مػ ػ ػػف  13جيػ ػ ػػاز أعمػ ػ ػػى (.)PAMA
واقتص ػ ػ ػػادية ب ػ ػ ػػيف ع ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػػف دوؿ أمريك ػ ػ ػػا لمرقاب ػ ػػة م ػ ػػف دوؿ أمريك ػ ػػا البلتيني ػ ػػة الناطق ػ ػػة ولمزي ػ ػػد مػػ ػػف المعموم ػ ػػات ،يرج ػ ػػى االتص ػ ػػاؿ
البلتيني ػ ػػة .ويس ػ ػػري برن ػ ػػامج القض ػ ػػاء عم ػ ػػى باإلسػػبانية فػػي مجػػاؿ أسػػاليب وتقنيػػات رقابػػة بمحكمػ ػ ػػة الرقابػ ػ ػػة الب ارزيميػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى العنػػ ػ ػواف
الحمػ ػ ػ ػ ػ ػػى القبلعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الميركوسػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ األداء مف خبلؿ دورة تعمػيـ إلكترونػي تسػتمر التالي:

( )PAMAالمموؿ مػف الصػندوؽ الييكمػي لم ػػدة ثبلث ػػة أش ػػير وتس ػػتند إل ػػى إط ػػار عم ػػؿ
لمميركوس ػػوؿ خ ػػبلؿ الفتػ ػرة  .2112-2117معيػػار التػػدقيؽ الدوليػة لؤلجي ػزة العميػػا لمرقابػػة

E-mail:arint@tcu.gov.br
Website:www.tcu.gov.br.

تشيمي

وس ػػوؼ ي ػػتـ بح ػػث تجدي ػػده ف ػػي نياي ػػة ع ػػاـ رقػ ػػـ  .3111وقػ ػػد شػ ػػارؾ العديػ ػػد مػ ػػف ى ػ ػؤالء
الجهبببباز األعمببببى لمرقابببببة يسببببتكمل مراجعببببة
 .2112وتعتبػ ػػر منتجػ ػػات الثػ ػػروة الحيوانيػ ػػة المػػدققيف فػػي ورشػػة عمػػؿ تػػدريب عممػػي فػػي
النظير لمكتل المراقل العام لكوستاريكا
ناحيػ ػ ػػة ىامػ ػ ػػة بالنس ػ ػ ػبة لكافػ ػ ػػة الػ ػ ػػدوؿ فػ ػ ػػي مج ػػاؿ أس ػػاليب وتقني ػػات رقاب ػػة األداء ،والت ػػي
فػ ػ ػػي كػ ػ ػػانوف أوؿ  ،2111اسػ ػ ػػتكمؿ الجيػ ػ ػػاز
المنطق ػ ػػة .وف ػ ػػي ح ػ ػػيف أف م ػ ػػرض الحم ػ ػػى عق ػػدت ف ػػي الب ارزي ػػؿ ف ػػي أيم ػػوؿ  .2111وق ػػد
األعم ػ ػػى لمرقاب ػ ػػة لجميوري ػ ػػة تش ػ ػػيمي مراجع ػ ػػة
القبلعي ػػة ق ػػد ت ػػـ القض ػػاء عمي ػػو ف ػػي بع ػػض أص ػػبحت الفرص ػػة اآلف متاح ػػة أم ػػاـ م ػػدققي
النظي ػػر بش ػػأف اإلجػ ػراءات التنظيمي ػػة لمجي ػػاز
المناطؽ ،إال أنو اليػزاؿ يشػكؿ تيديػداً عمػى منطقة الميركوسوؿ إلدخػاؿ مػا تعممػوه ضػمف
األعمى لمرقابة لكوستاريكا.
الصػ ػػناعة .وعم ػ ػػى الػ ػػرغـ م ػ ػػف أف فن ػ ػػزويبل اإلج ػراءات الرقابيػػة ألجي ػزتيـ وىػػـ يشػػاركوف
وم ػ ػػف أج ػ ػػؿ تنفي ػ ػػذ ى ػ ػػذه المراجع ػ ػػة ،اس ػ ػػتخدـ
ليس ػػت مس ػػتفيدة بش ػػكؿ مباش ػػر م ػػف برن ػػامج ف ػ ػػي العم ػ ػػؿ الرق ػ ػػابي المنس ػ ػػؽ عم ػ ػػى برن ػ ػػامج
الجي ػ ػػاز األعم ػ ػػى لمرقاب ػ ػػة لجميوري ػ ػػة تش ػ ػػيمي
( ،)PAMAإال أف جيازىا األعمى لمرقابػة ( .)PAMAوسوؼ يمتقوف مرة
ال ػػدليؿ اإلرشػػػادي لبلنتوسػػػاي حػػػوؿ مراجع ػػة
يقوـ ىو
النظير ،بما في ذلؾ الدليؿ اإلرشادي بشأف
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جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

مراجع ػ ػ ػ ػ ػػة النظي ػ ػ ػ ػ ػػر والحاكمي ػ ػ ػ ػ ػػة الرش ػ ػ ػ ػ ػػيدة مع ػ ػ ػ ػػايير لتوزي ػ ػ ػ ػػع س ػ ػ ػ ػػاعات العم ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػػى التنميػػة .ومػػف خػػبلؿ جعػػؿ تمػػؾ الن ػواحي نقػػاط
لؤلنتوس ػ ػ ػػاي رقػ ػ ػ ػػـ  ،9111أدل ػ ػ ػػة ارشػ ػ ػ ػػادية اإلج ػ ػراءات والمشػ ػػروعات المختمفػ ػػة ،ووضػ ػػع بداي ػ ػػة وأى ػ ػػداؼ لمعم ػ ػػؿ الرق ػ ػػابي ،ف ػ ػػإف ميم ػ ػػة
لمع ػ ػػايير الرقاب ػ ػػة الداخمي ػ ػػة لمقط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ .تعميمػ ػ ػػات لمراقبػ ػ ػػة تنفيػ ػ ػػذ الخطػ ػ ػػة التشػ ػ ػػغيمية االنظاـ المناعيا لمرقابػة سػوؼ يكػرس بالكامػؿ

ػاء عمػػى فحػػص متعمػػؽ لنظػػاـ التخطػػيط الس ػػنوية ،وب ػػذؿ الجي ػػود البلزم ػػة لض ػػماف أف لضماف التنفيذ الصػحي لبلقتصػاد االجتمػاعي
وبنػ ً
المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػي لمجيػ ػ ػ ػ ػ ػػاز األعمػ ػ ػ ػ ػ ػػى لمرقابػ ػ ػ ػ ػ ػػة التش ػريع يجيػػز الم ػوارد المتضػػمنة فػػي موازنػػة الػػ ػ ػػوطني .ويتطم ػ ػ ػػب العمػػ ػ ػػؿ الرقػػ ػ ػػابي أيض ػ ػ ػ ػاً
اح أخرى ،بما في ذلؾ:
لكوستاريكا ،وىيكمتو ،وعممياتو ،فقػد توصػؿ الجي ػػاز األعم ػػى لمرقاب ػػة لض ػػماف االس ػػتقبللية التحسيف في نو ت
المراجعػ ػػوف إلػ ػػى أف األنظمػ ػػة قػ ػػد صػ ػػممت المالية لمجياز األعمى لمرقابة.



بش ػػكؿ ص ػػحي وأني ػػا كان ػػت تعم ػػؿ بفعالي ػػة

اإلجتماعي.

خػػبلؿ عػػاـ  2111-2111بمػػا يضػػمف أف ولمزي ػ ػػد م ػ ػػف المعموم ػ ػػات ،يرج ػ ػػى اإلتص ػ ػػاؿ



توسيع عممية اإلصبلح وبنػاء النظػاـ



حماي ػ ػػة االقتص ػ ػػاد ال ػ ػػوطني وتعزي ػ ػػز

اإلدارة كانػػت موجيػػة نحػػو تمبيػػة إحتياجػػات بالجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة لشػػيمي عمػػى العنػواف

الشػ ػػعب وأف الجيػ ػػاز األعمػ ػػى لمرقابػ ػػة كػ ػػاف التالي:
مشيوداً لو بنزاىتو ،وشفافيتو ،ومساءلتو.
وقػ ػػد وف ػ ػر التقريػ ػػر النيػ ػػائي تقييم ػ ػاً مرضػ ػػياً
ل ػػؤلداء المؤسسػػػي لمجيػػػاز األعمػػػى لمرقاب ػػة

لكوس ػػتاريكا .وبالتحدي ػػد ،فق ػػد أش ػػار التقري ػػر
إلػ ػ ػػى أف الجيػ ػ ػػاز األعمػ ػ ػػى لمرقابػ ػ ػػة يػ ػ ػػدرؾ

الممارس ػ ػ ػػات الجي ػ ػ ػػدة المتعمق ػ ػ ػػة بالحاكمي ػ ػ ػػة
المؤسس ػ ػ ػ ػػية ،ويق ػ ػ ػ ػػوـ بص ػ ػ ػ ػػياغة سياس ػ ػ ػ ػػات

دعػ ػ ػػـ التطػ ػ ػػوير العممػ ػ ػػي لبلقتص ػ ػ ػػاد

E-mail:
relacionesinternacionales@contra
loria.cl
Website:www.contraloria.cl

الصين
مكتببل التببدقيق الببوطني يصببدر طببة عمم ب

الرقابي لم مس سنوات

أصػ ػ ػػدر مكتػ ػ ػػب التػ ػ ػػدقيؽ الػ ػ ػػوطني الصػ ػ ػػيني

التشريعي الديموقراطي.

الحكومة النظيفة ،وتحسػيف الحاكميػة
الوطنية.


تعزيز الرقابة عمى الموارد البشرية.



تط ػ ػ ػ ػ ػػوير النظريػ ػ ػ ػ ػ ػػة الرقابيػ ػ ػ ػ ػ ػػة،وبناء
اإلش ػػتراكية المس ػػتندة إل ػػى خص ػػائص
صػػينية تمشػػياً مػػع الظػػروؼ الوطنيػػة

والنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ اإلقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي لمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؽ
اإلشتراكية.

( )CNAOمؤخ اًر العدد الثاني عشر لخطتػو
وق ػ ػػد نص ػ ػػت الخط ػ ػػة عم ػ ػػى أن ػ ػػو يتع ػ ػػيف عم ػ ػػى
الحاكمي ػػة المؤسس ػػية ،وأن ػػو ق ػػد ق ػػاـ بإع ػػداد
السػػنوية لمخمػػس سػػنوات بشػػأف تطػػوير العمػػؿ

دس ػ ػ ػ ػػتور أخبلقي ػ ػ ػ ػػات ،وص ػ ػ ػ ػػمـ إجػ ػ ػ ػ ػراءات
تخطػػيط ،ونسػػؽ مػػابيف التخطػػيط المؤسسػػي
والنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواحي اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية ،والتكتيكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
والتشػػغيمية .وعػػبلوة عمػػى ذلػػؾ ،فقػػد تمك ػػف
مػ ػ ػػف أتمتػ ػ ػػة عممياتػ ػ ػػو مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ برنػ ػ ػػامج
( )SIGIوىػ ػػو نظامػ ػػو اإلداري المؤسسػ ػػي،
وعمػػؿ عمػػى تعزيػػز الشػػفافية فػػي مػػا يتعمػػؽ

بخطط ػ ػ ػػو التقييمي ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػبلؿ الموقػ ػ ػ ػػع
اإللكتروني لمجياز األعمى لمرقابة.
وخػػبلؿ العمػػؿ الميػػداني ومػػف خػػبلؿ التقريػػر
الني ػػائي ،ق ػػاـ المراجع ػػوف بتق ػػديـ مقترح ػػات
بشػ ػػأف ن ػ ػوا تح معينػ ػػة لمتحسػ ػػيف مثػ ػػؿ إعػ ػػادة
تصحي سجبلت برنامج ( (SIGIلواعداد

الرقػػابي .وبنػػاء عمػػى التطػػورات األخي ػرة التػػي
ط ػ ػرأت عمػ ػػى العمػ ػػؿ الرقػ ػػابي ،فقػ ػػد تضػ ػػمنت
الخطػ ػ ػػة متطمبػ ػ ػػات جديػ ػ ػػدة لمجنػ ػ ػػة المركزيػ ػ ػػة
لمح ػػزب ومجم ػػس الدول ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ بالعم ػػؿ
الرقػ ػ ػػابي ،واقترحػ ػ ػػت أىػ ػ ػػداؼ وميػ ػ ػػاـ جديػ ػ ػػدة
لمعمػػؿ الرقػػابي ،ووفػػرت رؤيػػة شػػمولية بشػػأف
االتجاى ػػات الجدي ػػدة ف ػػي العم ػػؿ الرق ػػابي م ػػف

الم ػػاؿ العػ ػػاـ ،وتنفيػ ػػذ عممي ػػات رقابي ػػة ش ػػمولية

وبأوقػ ػػات فعميػ ػػة بشػ ػػأف المشػ ػػروعات اإلنشػ ػػائية
الكبػػرى ذات اإلىتمػػاـ الػػوطني ،وبشػػأف بعػػض
القضػ ػ ػػايا المتعمقػ ػ ػػة بتنميػ ػ ػػة الم ػ ػ ػوارد والحمايػ ػ ػػة
البيئية ،وحوؿ القضايا الناشئة اليامة ،وتطبيؽ
السياسػ ػ ػ ػػات واإلج ػ ػ ػ ػراءات الوطنيػ ػ ػ ػػة الرئيسػ ػ ػ ػػة.

وتنص الخطة أيضاً بأنػو يجػب عمػى الوحػدات

الناحيػة النظريػة والعمميػة .ووفقػاً لمخطػة ،فػػإف
الرقابي ػػة أف تج ػػري أعم ػػاالً رقابي ػػة أيضػ ػاً عم ػػى
اليػػدؼ مػػف العمػػؿ الرقػػابي ىػػو التركيػػز عمػػى
تكنولوجيػػا المعمومػػات ،وأف تنفػػذ بن ازىػػة أنظمػػة
الجوانػ ػػب العمميػ ػػة لمتطػ ػػوير ،وتس ػ ػريع عمميػ ػػة
التحوؿ االقتصادي.

ومف ضمف الجوانػب التػي تػـ التركيػز عمييػا،
تحس ػػيف النظ ػػاـ التشػ ػريعي ،وحماي ػػة مص ػػال
الشعب ،وتوسيع عممية اإلصبلح وتعزيز
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األجيزة الرقابية بناء أعماؿ رقابية منسقة عمى

جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

المسػ ػػاءلة االقتصػ ػػادية عمػ ػػى الك ػ ػوادر القياديػ ػػة

لمحػ ػ ػ ػػزب ،والمؤسسػ ػ ػ ػػات الممموكػ ػ ػ ػػة لمحكومػ ػ ػ ػػة

والدول ػػة ،الص ػػادرة ع ػػف المكت ػػب الع ػػاـ لمح ػػزب
اإلشتراكي المركزي الصيني والمكتب العاـ

لمجمػػس الحكومػػة معػاً ،والراميػػة إلػػى توسػػيع لمرقابػ ػػة لمينػ ػػد فػ ػػي المسػ ػػتقبؿ .وبالنيابػ ػػة عػ ػػف وقد اجتمع فػي الصػيف مػا يزيػد عػف  31مػدققاً
األعمػ ػ ػػاؿ الرقابيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ المسػ ػ ػػاءلة الوفػ ػػد الصػ ػػيني ،عبػ ػػر السػ ػػيد بينػ ػػغ ىػ ػػاوزانغ ،م ػ ػػف األجيػ ػ ػزة العميػ ػػا لمرقاب ػ ػػة لمػ ػػدوؿ األفريقي ػ ػػة

اإلقتصادية.

الم ػػدير الع ػػاـ لمكت ػػب رئ ػػيس مكت ػػب الت ػػدقيؽ الناطقػ ػػة باإلنجميزيػ ػػة بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ  17برتبػ ػػة

ال ػػوطني الص ػػيني ف ػػي شانغش ػػا ،ع ػػف امتنان ػػو مػػدقؽ عػػاـ ،وذلػػؾ لمناقشػػة موضػػوعات رقابيػػة

عقببببد المنتببببد الشبببببابي الرقببببابي ال بببباني لك ػػرـ الض ػػيافة الت ػػي أب ػػداىا الجي ػػاز األعم ػػى مختمفػ ػ ػػة مػ ػ ػػع اإلدارة العميػ ػ ػػا لمكتػ ػ ػػب التػ ػ ػػدقيؽ
لمصين والهند

لمرقابة اليندي.

خبلؿ الفترة  31تشريف أوؿ حتى  8تشػريف

ال ػ ػػوطني الص ػ ػػيني .ومعظ ػ ػػـ ى ػ ػػذه المناقشػ ػ ػات

ترك ػ ػ ػػزت حػ ػ ػػوؿ موضػ ػ ػػوعات أساسػ ػ ػػية تتعم ػ ػ ػػؽ

ث ػ ػػاني  ،2111ش ػ ػػاركت عش ػ ػػرة وف ػ ػػود م ػ ػػف وك ػ ػػاف رئيسػ ػ ػػا الجيػ ػ ػػازيف ق ػ ػػد أطمقػ ػ ػػا منتػ ػ ػػدى بالعبلق ػػة ب ػػيف العم ػػؿ الرق ػػابي لمجي ػػاز األعم ػػى
دوائػػر مختمفػػة مػػف مكتػػب التػػدقيؽ الػػوطني المدققيف الشباب كجػزء مػف العبلقػات الثنائيػة لمرقاب ػػة والحاكمي ػػة المطبق ػػة ف ػػي الدول ػػة .وف ػػي

الصػ ػ ػػيني فػ ػ ػػي المنتػ ػ ػػدى الشػ ػ ػػبابي الرقػ ػ ػػابي الت ػ ػػي تػ ػ ػربط ب ػ ػػيف الجي ػ ػػازيف .وك ػ ػػاف مكت ػ ػػب كممتو الرئيسة حػوؿ ىػذا الموضػوع ،قػاؿ السػيد
الثػػاني لمصػػيف والينػػد ،والػػذي عقػػده الجيػػاز التػ ػ ػػدقيؽ الػ ػ ػػوطني الصػ ػ ػػيني قػ ػ ػػد استضػ ػ ػػاؼ لػػو جيػػاي ،المػػدقؽ العػػاـ لمصػػيف أنػػو نظ ػ اًر لمػػا

األعمى لمرقابة اليندي في مدينة مومباي.

المنتػ ػ ػػدى األوؿ فػ ػ ػػي عػ ػ ػػاـ  .2111وسػ ػ ػػوؼ تواجيػػو الػػدوؿ حػػوؿ العػػالـ مػػف تحػػديات مثػػؿ

يتب ػ ػػادؿ ك ػ ػػبل الجي ػ ػػازيف بالتن ػ ػػاوب استض ػ ػػافة تحػ ػ ػػديات العولمػ ػ ػػة ،وتكنولوجيػ ػ ػػا المعمومػ ػ ػػات،

وخػبلؿ المنتػػدى ،قػدـ مػػدققوف صػينيوف مػػف المنت ػػدى ف ػػي المس ػػتقبؿ وذل ػػؾ بي ػػدؼ تعزي ػػز وتنوع احتياجات الشعب ،فقد ركز جيػازه عمػى

فئػػة الشػػباب ونظ ػرائيـ مػػف الجانػػب الينػػدي عبلقػ ػ ػػات التفػ ػ ػػاىـ المتبادل ػ ػ ػة بػ ػ ػػيف المػ ػ ػػدققيف تحس ػػيف الحاكمي ػػة الوطني ػػة ،وتعزي ػػز الحاكمي ػػة

أفكار وعروضاً حية حوؿ الرقابة الحكوميػة الشباب لمصيف واليند.
اً
ومنظومػ ػ ػ ػػات األخبلقيػ ػ ػ ػػات المينيػ ػ ػ ػػة .وقػ ػ ػ ػػد

الرشػ ػ ػػيدة بيػ ػ ػػدؼ مجابيػ ػ ػػة التحػ ػ ػػديات وزي ػ ػ ػػادة

الكفاءة.

لخصػػت ى ػػذه العػػروض الخبػ ػرات الماض ػػية المقاء الرقابي الصيني األفريقي

والممارسػ ػ ػ ػ ػػات الحاليػ ػ ػ ػ ػػة لكػ ػ ػ ػ ػػبل الجيػ ػ ػ ػ ػػازيف استض ػػاؼ مكت ػػب الت ػػدقيؽ ال ػػوطني الص ػػيني وق ػػد وصػ ػػؼ السػ ػػيد لػ ػػو جيػ ػػاي ميمػ ػػة الجيػ ػػاز
ػار واتجاىػ ػ ػ ػػات المقاء الرقابي الصيني األفريقي الرابع ،والذي األعمػػى لمرقابػػة عم ػػى أنيػػا عامػػؿ أساسػػي فػػي
الرقػ ػ ػ ػػابييف ،وعرضػ ػ ػ ػػت أفكػ ػ ػ ػ اً

جديػػدة .وتبادلػػت الوفػػود أيض ػاً اآلراء بشػػأف عقػػد فػػي بكػػيف خػػبلؿ الفتػرة  ،25-16تشػريف الحاكمي ػػة وتعزي ػػز الموازن ػػة ب ػػيف الص ػػبلحيات،
مسػ ػػائؿ أخػ ػػرى ذات إىتمػ ػػاـ مشػ ػػترؾ ،مثػ ػػؿ أوؿ ،إقميـ جيانغسو  .2111وكانت المقاءات وأضػ ػػاؼ بأن ػ ػػو م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ تنفيػ ػػذىا لميامي ػ ػػا،

إج ػ ػ ػراءات رقابػ ػ ػػة الجػ ػ ػػودة ،والرقابػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى السػػابقة قػػد عقػػدت فػػي ف ػػي األع ػواـ  ،2116تسػ ػ ػػيـ األجي ػ ػ ػزة العميػ ػ ػػا لمرقابػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تعزيػ ػ ػػز

تكنولوجيا المعمومات.

و ،2118و.2119

مباديء المساءلة ،وسيادة القانوف ،وحماية

وخػػبلؿ حفػػؿ اإلختتػػاـ ،اجتمػػع السػػيد فينػػود
راي ،المراقب والمدقؽ العاـ لميند مػع الوفػد
الص ػػيني لمتعبيػ ػػر عػ ػػف ترحيبػ ػػو الحػ ػػار بيػ ػػـ
وتحياتػ ػػو لمسػ ػػيد لػ ػػو جيػ ػػاي ،المػ ػػدقؽ العػ ػػاـ
لمصػػيف .وأكػػد عمػػى أىميػػة المنتػػدى ،وعػػف

إيمانػ ػ ػػو بػ ػ ػػأف مثػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذه المقػ ػ ػػاءات سػ ػ ػػوؼ
تتواصؿ لدعـ عبلقات الصداقة بػيف مكتػب
التدقيؽ الوطني الصيني والجياز األعمى
يشاسكىٌ فٍ يُتذي انًذلمٍُ انشثاب نهصٍُ وانهُذ انًُعمذ فٍ يىيثاٌ فٍ تششٍَ أول 2100
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جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

األم ػػف ال ػػوطني .وتبعػ ػاً ل ػػذلؾ ،ف ػػإف لؤلجيػ ػزة
العميا لمرقابة دور فاعؿ في تحسيف الحاكميػة
الوطنية وتحقيؽ التنمية المستدامة.
وقػػد شػػارؾ عػػدد مػػف الن ػواب العػػاميف لمكتػػب
التدقيؽ الوطني الصيني في المناقشات حوؿ
الموضوعات األخرى ،مثؿ التطػوير الرقػابي،
والمع ػػايير الرقابي ػػة ،والرقاب ػػة عم ػػى تكنولوجي ػػا
المعمومػػات .وقػػد عػػرض ممثمػػوف عػػف الػػدوؿ

األفريقيػ ػػة تجػ ػػاربيـ الخاصػ ػػة بشػ ػػأف وجيػ ػػات
نظػ ػػرىـ حػ ػػوؿ العمػ ػػؿ الرقػ ػػابي المنفػ ػػذ ب ػ ػزمف
حقيقػي ،واألعمػاؿ الرقابيػة عمػى الػديف العػاـ،

نى جُاٌ ،انًشالة انعاو نهصٍَُ ،همٍ كهًح أياو انًشاسكٍُ فٍ انهماء انشلاتٍ انصٍُُ األفشَمٍ انًُعمذ
فٍ انصٍُ فٍ تششٍَ أول 2100

والتقػ ػػارب الػ ػػدولي بشػ ػػأف المعػ ػػايير .ومنػ ػػذ أف الكويت

بػدء عقػػد المقػػاءات الرقابيػػة الصػػينية األفريقيػػة أنشطة جديدة لديوان المحاسبة
في عاـ  ،2116حضػر إلػى الصػيف مػا يزيػد

الفرنسػ ػ ػػية لبلطػ ػ ػػبلع عمػ ػ ػػى أعمػ ػ ػػاؿ التػ ػ ػػدقيؽ
المالي ورقابة األداء والحاكمية الرشيدة.

ع ػ ػػف  131مشػ ػ ػػاركاً مػػ ػػف  41جيػ ػ ػػا اًز أعمػ ػ ػػى ش ػػارؾ ديػ ػواف المحاس ػػبة الك ػػويتي م ػػؤخ اًر ف ػػي وقػػد ت ػػـ اإلع ػػبلف عػػف نت ػػائج مسػػابقة البح ػػث
لمرقابة مػف الػدوؿ األفريقيػة .وكانػت المقػاءات عػ ػ ػػدد مػ ػ ػػف أنشػ ػ ػػطة تبػ ػ ػػادؿ المعرفػ ػ ػػة ضػ ػ ػػمف العمم ػ ػػي الثاني ػ ػػة عشػ ػ ػرة الت ػ ػػي أجرى ػ ػػا ديػ ػ ػواف
واح ػ ػػدة مػ ػ ػػف أىػ ػ ػػـ القن ػ ػ ػوات الفعالػ ػ ػػة بالنسػ ػ ػػبة اإلنتوسػاي .وفػػي كػػانوف ثػػاني  ،2112شػػارؾ المحاس ػ ػ ػ ػػبة محميػ ػ ػ ػ ػاً ،والت ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػػممت كاف ػ ػ ػ ػػة
لؤلجي ػ ػ ػزة العميػ ػ ػػا لمرقاب ػ ػ ػػة لمصػ ػ ػػيف وأفريقي ػ ػ ػػا ،ممثمػػوف عػػف دي ػواف المحاسػػبة فػػي اإلجتمػػاع القطاعػػات ،وتػػـ مػػن الج ػوائز لمفػػائزيف .وتػػـ

واليادفػ ػػة إلػ ػػى دعػ ػػـ الفيػ ػػـ المشػ ػػترؾ وتبػ ػػادؿ الح ػ ػػادي والعشػ ػ ػريف لمجموع ػ ػػة العم ػ ػػؿ ح ػ ػػوؿ أيض ػ ػاً إطػ ػػبلؽ مسػ ػػابقة بحػ ػػث عممػ ػػي بشػ ػػأف
الرقاب ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى تكنولوجي ػ ػ ػػا المعموم ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي خمسػػة موض ػػوعات فني ػػة .وت ػػـ م ػػن الجػ ػوائز
الخبرات والممارسات الرقابية.

ماليزيػ ػػا .وقػ ػػد زار عػ ػػدد مػ ػػف كبػ ػػار مسػ ػػؤولي لمفػائزيف .وقػػد تػػـ توجيػو ىػػذه األنشػػطة باتجػػاه
وعن ػ ػػد اختت ػ ػػاـ المق ػ ػػاء ال ارب ػ ػػع ،أك ػ ػػد ك ػ ػػؿ م ػ ػػف دي ػ ػواف المحاسػ ػػبة عػ ػػدداً مػ ػػف األجي ػ ػزة العميػ ػػا تحس ػ ػػيف أس ػ ػػاليب العمػ ػػؿ ،وتوثيػ ػػؽ المعرفػ ػػة،
الجي ػ ػػاز األعم ػ ػػى لمرقاب ػ ػػة الص ػ ػػيني والجي ػ ػػاز لمرقابػ ػػة فػ ػػي الػ ػػدوؿ األوروبيػ ػػة بيػ ػػدؼ زيػ ػػادة وزي ػ ػ ػػادة كف ػ ػ ػػاءة األداء المين ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػبلؿ
األعمى لمرقابة األفريقي اىتماميمػا والتزاميمػا معارفيـ حوؿ عدد مػف الموضػوعات الرقابيػة تحسػ ػػيف وتطػ ػػوير قػ ػػدرات وميػ ػػارات مػ ػػوظفي

المتواص ػ ػػؿ ف ػ ػػي اإلسػ ػػتمرار بتعزي ػ ػػز التع ػ ػػاوف المختمف ػ ػػة .وف ػ ػػي ش ػ ػػير تشػ ػ ػريف أوؿ  ،2111دي ػواف المحاسػػبة فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي.
قامػػت وفػػود مػػف دي ػواف المحاسػػبة بزيػػارة إلػػى ولمزيد مف المعمومات يرجى االتصاؿ بديواف
وتبادؿ الجيود في مجاؿ بناء القدرة.

ولمزي ػ ػػد م ػ ػػف المعموم ػ ػػات ،يرج ػ ػػى اإلتص ػ ػػاؿ ( )1محكم ػػة الرقاب ػػة اليولندي ػػة وذل ػػؾ بي ػػدؼ المحاسبة الكويتي عمى العنواف التالي:
E-mail:president@sabq8.org.
بمكت ػ ػ ػػب الت ػ ػ ػػدقيؽ ال ػ ػ ػػوطني الص ػ ػ ػػيني عم ػ ػ ػػى اكتسػ ػ ػػاب الخب ػ ػ ػرات بشػ ػ ػػأف بعػ ػ ػػض األنظمػ ػ ػػة
Training@sabq8.org
العنواف التالي:
وطػ ػػرؽ تطبيقيػ ػػا والمتعمقػ ػػة بمراجعػ ػػة النظيػ ػػر
Website:www.sabq8.org
E-mail: cnao@audit.gov.cn
والرقابػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى نظػ ػ ػ ػػـ المعمومػ ػ ػ ػػات واألداء،
Website: www.audit.gov.cn
واألدلػ ػ ػػة اإلرشػ ػ ػػادية لمحكمػ ػ ػػة المػ ػ ػػدققيف ()2
محكم ػ ػػة الت ػ ػػدقيؽ البمجيكي ػ ػػة لبلس ػ ػػتفادة مػػ ػػف
خبراتي ػػا فػػػي أعم ػػاؿ الت ػػدقيؽ الم ػػالي ورقاب ػػة
األداء .وفي شير شباط ،قامت مجموعة مف
الموظفيف بزيارة إلى محكمة الرقابة
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رومانيا

وتمشػػياً مػػع اىتماماتي ػا الحاليػػة بشػػأف تعزيػػز

نشرات حدي ة لمحكمة الحسابات الرومانية

الرومانيػػة ووضػػعت عمػػى موقعيػػا اإللكترونػػي

بنػ ػػاء القػ ػػدرة ،فقػ ػػد أصػ ػػدرت محكمػ ػػة الرقابػ ػػة

فػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػير كػ ػ ػ ػػانوف أوؿ  ،2111أصػ ػ ػ ػػدرت اإلصدار الثاني لمجمتيا لعاـ  .2111ولمزيد
محكم ػ ػ ػ ػ ػػة الحس ػ ػ ػ ػ ػػابات الروماني ػ ػ ػ ػ ػػة ( )RCAمػ ػػف المعمومػ ػػات ،يرجػ ػػى االتصػ ػػاؿ بمحكمػ ػػة
وأرس ػػمت إل ػػى البرلم ػػاف تقريرى ػػا الس ػػنوي لع ػػاـ الرقابة الرومانية عمى العنواف التالي:

 .2111وقػػد شػػكؿ التقريػػر القاعػػدة التػػي يػػتـ
عم ػ ػ ػػى أساس ػ ػ ػػيا إقػ ػ ػ ػرار الحس ػ ػ ػػابات الس ػ ػ ػػنوية
لمموازنػة العامػػة وموازنػة الضػػماف االجتمػػاعي

E-mail:
international.romania@rcc.ro
Website:www.curteadeconturi.ro

لمدولة.وقػػد تضػػمف التقريػػر المبلحظػػات التػػي
أوردتي ػ ػ ػػا محكم ػ ػ ػػة الحس ػ ػ ػػابات بش ػ ػ ػػأف تنفي ػ ػ ػػذ
حس ػ ػػابات الموازن ػ ػػات الت ػ ػػي دقق ػ ػػت م ػ ػػف قب ػ ػػؿ

محكمة الحسابات الرومانية.

وتضمف التقرير نتػائج األعمػاؿ الرقابيػة عمػى
الشػػركات العامػػة المسػػتقمة إداري ػاً ،والشػػركات

التجاريػ ػ ػ ػ ػػة الممموكػ ػ ػ ػ ػػة لمحكومػ ػ ػ ػ ػػة بالكامػ ػ ػ ػ ػػؿ،
والشػركات التػػي تممػؾ الحكومػػة الجػزء األكبػػر
مف أسيميا ،وىيئات تشريعية أخرى خاضػعة
لرقابػػة المحكمػػة ،وتػػـ الكشػػؼ عػػف مخالفػػات
لمق ػوانيف ،وتػػـ تحديػػد اإلج ػراءات التػػي يتعػػيف
اتخاذىػ ػ ػ ػ ػػا بحػ ػ ػ ػ ػػؽ المسػ ػ ػ ػ ػػؤوليف عػ ػ ػ ػ ػػف تمػ ػ ػ ػ ػػؾ
المخالفات.
وأصػ ػػدرت محكمػ ػػة الرقابػ ػػة الرومانيػ ػػة أيض ػ ػاً
التقريػػر بش ػػأف أنشػػطتيا لع ػػاـ  ،2111وال ػػذي

تػػـ إص ػػداره بي ػػدؼ تطبيػػؽ مبػػاديء الش ػػفافية
والمس ػػاءلة وأفض ػػؿ الممارس ػػات الت ػػي نص ػػت
عمييا المعايير الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابػة.

وقػػد عكػػس التقريػػر مخرجػػات أنشػػطة محكمػػة
الرقاب ػ ػػة ونت ػ ػػائج جيودى ػ ػػا المتعمق ػ ػػة بتح ػ ػػديث
واس ػػتكماؿ إط ػػار العم ػػؿ المنيج ػػي ألنش ػػطتيا
الرقابي ػ ػػة .وعػػ ػػرض التقريػ ػ ػػر أيضػ ػ ػاً مواردىػ ػ ػػا

المالي ػػة والبشػ ػرية والخ ػػدمات الموجس ػػتية الت ػػي

تدعـ ىذه األنشطة.
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.

بقمم بيتر فان دير كنال ،محكمة الرقابة الهولندية
وفق ػاً لمعيػػار التػػدقيؽ الػػدولي رقػػـ  ،3111فػػإف رقابػػة األداء ىػػي افحػػص مسػػتقؿ لكفػػاءة وفعاليػػة عمميػػات،
وىيئػػات ،وسياسػػات الحكومػػة مػػع الم ارعػػاة البلزمػػة لبلقتصػػادا  .1واليػػدؼ مػػف أعمػػاؿ رقابػػة األداء ىػػو أف
تفضي في النياية إلى التحسيف.
ويعمؿ مدققو األداء بموجب معايير ومباديء رقابية مينية ،والتي تشكؿ القاعدة لبنػاء الػرأي الرقػابي حػوؿ
األداء .وعن ػػد تقي ػػيـ مخرج ػػات الييئ ػػة ،ف ػػإف األى ػػداؼ اإلنتاجي ػػة الس ػػنوية ،أو أى ػػداؼ تحس ػػيف الج ػػودة أو
تخفيض التكاليؼ تشكؿ نقط بداية منطقية .وعند تقييـ فعالية برامج السياسة ،فمف الممكف الحصوؿ عمػى
المعػػايير والمقػػاييس مػػف أىػػداؼ السياسػػة والمؤش ػرات .وبأخػػذ تمػػؾ الجوانػػب مع ػاً ،فػػإف المعػػايير والمقػػاييس

وأىداؼ السياسة والمؤشرات تشكؿ معاً إطار عمؿ مرجعي ثابت إلى حد ما.

وبالنسػبة لمسياسػػييف ،وصػػانعي السياسػػات ،ومػػدققي األداء عمػػى حػد سػواء :فػػإف لرقابػػة األداء فوائػػد ىامػػة،
فيػػي تػػوفر رؤيػة ،وشػػفافية ،وقابميػػة لمتنبػػؤ .وتشػػكؿ األىػػداؼ والمؤشػرات أطػ اًر مرجعيػػة سػػيمة الفيػػـ ضػػمف

إطار الجػدؿ المتعمػؽ بالسياسػات .وتسػاعد المعػايير والمقػاييس الواضػحة إلػى جانػب أنظمػة ضػبط الجػودة
لمعمميات الرقابية في إنتاج تقارير موثوقة حوؿ األداء الحكومي.

اإلرشادات الجديدة لالنتوساي
وعمػػى الػػرغـ مػػف تمػػؾ الفوائػػد ،إال أف ىنالػػؾ أيضػاً خطػػورة ىامػػة قػػد تػػتمخض عػػف تنفيػػذ رقابػػة األداء التػػي
تركز بشػكؿ كبيػر عمػى األىػداؼ والمؤشػرات ،وىػي أف يغيػب عػف المػدقؽ التفسػير الصػحي ألداء برنػامج

أو ىيئة جاء مخيباً لآلماؿ .وقد تصب مثؿ تمؾ األعماؿ الرقابية أقؿ فائدة .وينطوي المػنيج المسػتند إلػى
األىػػداؼ والمؤش ػرات عمػػى خطػػورة ( )1سػػوء فيػػـ احتياجػػات العمػػبلء ( )2مقاومػػة التغييػػر ( )3خمػػؿ فػػي

السػػموؾ اإلسػػتراتيجي .وكمػػا أشػػارت البرفوسػػور والسياسػػية السػػيدة مػػاري لػػويس بيميممػػاس فيػػدؾ وزمبلئيػػا ا

فإف العديد مف التفسيرات لنتػائج السياسػات المخيبػة لآلمػاؿ تؤشػر إلػى وجػود فجػوة بػيف األىػداؼ البسػيطة
لمسياسػػة والخطػػط مػػف جيػػة ،والطبيعػػة المعق ػدة والمتغي ػرة لممشػػاكؿ اإلجتماعيػػة مػػف جيػػة أخػػرىا 2 .وقػػد
تصػورت ىػي وزمبلئيػػا نوعػاً جديػػداً مػف المسػػاءلة ،والػذي مػػف خبللػو يجػػب أف تمعػب الرقابػػة العامػة دورىػػا
عف طريؽ ( )1استخداـ نيج ديناميكي بدالً مف نيج ثابت ( )2التركيز بشكؿ رئيس عمى النتائج بدالً مف
العمميات ،و( )3التأكيػد عمػى الحاجػة إلػى عمػـ متواصػؿ ومم ت
ػب لبلحتياجػات .ومػف أجػؿ ذلػؾ ،فإنػو يتعػيف

عم ػػى م ػػدققي األداء بح ػػث م ػػا إذا كان ػػت أى ػػداؼ السياس ػػات والخط ػػط تػ ػرتبط بالمش ػػاكؿ الفعمي ػػة لممجتم ػػع

وباىتمامات العمبلء.
1

االنتوسػػاي  ،أدل ػػة ارش ػػادية لرقابػػة األداء  :مع ػػايير وأدل ػػة إرشػػادية لرقاب ػػة األداء بن ػػاء عمػػى المع ػػايير الرقابي ػػة والخب ػرة العممي ػػة لبلنتوس ػػاي،

ومعايير التدقيؽ الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابة . P11 )2111( 3111

 .2ماري ػػا -ل ػػويس بيميمم ػػاس -في ػػدؾ ،جيريم ػػي لونس ػػداؿ وبي ػػرت بيػ ػريف :تفعي ػػؿ المس ػػاءلة تح ػػديات تواج ػػو التقي ػػيـ والمس ػػاءلة (نيوبرنس ػػويؾ ،
ترانزاكشف ببميشر )2117 ،ص .133
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وتػدرؾ االنتوسػػاي الحاجػة إلػػى أعمػػاؿ رقابػة أداء تتسػػع إلػػى المزيػد مػػف التعقيػػد وتشػجع األدلػػة اإلرشػػادية
الجديػػدة لرقابػػة األداء ضػػمف المعيػػار الػػدولي لؤلجي ػزة العميػػا لمرقابػػة ( )ISSAIرقػػـ  3111عمػػى التوجػػو
نح ػػو الجوانػ ػػب الرقابيػ ػػة التػ ػػي تيػ ػػـ الم ػ ػواطنيف ،وعمػ ػػى قيػ ػػاس التػ ػػأثير الحقيقػ ػػي لؤلنشػ ػػطة مقابػ ػػؿ التػ ػػأثير
المستيدؼ .وبخبلؼ رقابة اإللتػزاـ ،فإنػو يتعػيف عمػى مػدققي األداء أف اليقتصػرعمميـ عمػى التحقػؽ ممػا

إذا كانت برامج السياسة قد نفذت وفقػا ًًلمخطػة .وأف اليخفضػوا إلػى حػد كبيػر مػف فحوصػاتيـ بشػأف مػا

إذا كان ػػت األى ػػداؼ ق ػػد تحقق ػػت ،والمع ػػايير ق ػػد طبق ػػت ،والمؤشػ ػرات ق ػػد أح ػػرزت .ووفقػ ػاً لممعي ػػار ال ػػدولي
لؤلجيزة العميا لمرقابة ( )ISSAIرقـ  3111ا يجب أف تبنى الممارسات عمى التعمـ مف التجربةا.

مبادرات لتعزيز اإلستجابة في رقابة األداء
تركػػز محكمػػة الرقابػػة اليولنديػػة أيضػاً عمػػى الحاجػػة إلػػى الػػتعمـ ،وتحػػث المػػدققيف عمػػى إيػػبلء المزيػػد مػػف
اإلىتمػػاـ بشػػأف ردود أفعػػاؿ الييئػػات الخاضػػعة لمرقابػػة والعمػػبلء إزاء اإلستيضػػاحات الرقابيػػة ،ومضػػموف
المخرجات الرقابية الوسيطة ،ومدى فائدة التوصيات المحتممة.
ولتحقيػؽ ذلػػؾ ،فقػػط اختػػارت محكمػة الرقابػػة اليولنديػػة التوجػػو نحػػو مػنيج أكثػػر إنفتاحػاً واسػػتجابة ،والػػذي
يتضمف المزيد مف الطرؽ التشاركية .وعمى غػرار الػنيج المتبػع مػف قبػؿ مكتػب التػدقيؽ الػوطني لممممكػة
المتحػػدة ،فقػػد تبنػػت محكمػػة الرقابػػة اليولنديػػة عػػدداً مػػف األسػػاليب الرقابيػػة التشػػاركية المختمفػػة وأنشػػطة

إشػراؾ عمػبلء آخػريف ،والتػي يمكػػف لممػدققيف اسػػتخداميا خػبلؿ الم ارحػػؿ المختمفػة لمعمميػػة الرقابيػة .ويبػػدأ

مدققو محكمة الرقابة اليولندية ميمتيـ الرقابية عادةً بتحميؿ العناصر الفاعمػة لمسياسػة العامػة ،والعمػبلء
اآلخػ ػريف واىتمام ػػات ك ػػؿ فئ ػػة م ػػنيـ .وبع ػػض اإلجػ ػراءات مث ػػؿ اإلجتماع ػػات ف ػػي بداي ػػة العم ػػؿ الرق ػػابي
وجمسػػات العصػػؼ الػػذىني لمناقشػػة النتػػائج الوسػػيطة ،يػػتـ بحثي ػػا وتنفيػػذىا ط ػواؿ فتػػرة العمػػؿ الرقػػابي.
وتشكيؿ لجاف مف مجموعة مف العمبلء والخبرات تعتبر أيضاً جزءاً ىاماً مف ىذه العممية.
وباإلضػافة إلػى ذلػؾ ،فػإف المحكمػة تقػوـ بمتابعػػة مػا إذا كانػت التوصػيات الرقابيػة المتضػمنة فػي تقػػارير
العمؿ الرقابي قد طبقت مف قبؿ الو ازرات أـ ال .ومف خبلؿ تمؾ المتابعة يتـ التحقػؽ ممػا يمػي )1( :ىػؿ
قامت الو ازرات بتنفيذ ما وعدت بو؟ ( )2ما ىي التغييرات -سواء اإليجابية أوالسػمبية -التػي حػدثت فعػبلً

فيما يتعمؽ بالمسألة مدار البحث؟  ،ويتـ ىنا التطرؽ إلى سؤاؿ أصػعب وىػو :كيػؼ أسػيمت التوصػيات
الرقابية في تحسيف جودة عمميات التنفيذ؟ لوالى أي مدى تمت معالجة المشاكؿ اإلجتماعية؟

فحوصات الواقعية :فحص نظريات السياسة ،واألهداف ،والمؤشرات
فحوصػػات الواقعيػػة ىػػي أحػػدث مبػػادرة لتطػػوير مػػنيج أكثػػر اسػػتجابة لرقابػػة األداء .ومػػف عػػاـ  2119حتػػى
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 ،2111تمكنت المحكمة مف تنفيذ  21مف تمؾ المبادرات .وفػي لغػة المبتكػريف ،ومطػوري المنتجػات ،فػإف
فحص الواقعية ييدؼ إلى ضماف أف الفكرة تتفػؽ مػع الواقػع الحقيقػي .وقػد تعمػدت المحكمػة اسػتخداـ ىػذا
المصطم بدالً مف مصطم اإلستباقية.

واليدؼ مف مبػادرة محكمػة الرقابػة اليولنديػة ىػو تزويػد الحكومػة والبرلمػاف بمعمومػات حػوؿ تػأثيرات بػرامج
السياسة العامة وردود الفعؿ إزائيا .وقد استيمت المحكمة عمميا بفحػص عػدد مػف المشػاكؿ التػي كػاف ليػا
تأثير عمى المواطنيف ،واألعماؿ والطرؽ التي مف خبلليا تقوـ الحكومة بترجمة تمػؾ المشػاكؿ إلػى أىػداؼ
لواجراءات سياسة .والسؤاؿ المحوري ىػو مػا ىػي المسػاىمة الحقيقيػة إلجػراءات السياسػة فػي إيجػاد الحمػوؿ
لتمػ ػػؾ المشػ ػػاكؿ والحكػ ػػـ عمييػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ (أ) المجموعػ ػػة المسػ ػػتيدفة (األشػ ػػخاص ،رجػ ػػاؿ األعمػ ػػاؿ ،أو
المؤسسات التي تجابو مجموعة معينة مف المشاكؿ ( )2الدليؿ المتوفر عمى فعالية البرنامج؟
وقد استخدمت محكمة الرقابة األسئمة التالية في أعماليا الرقابية:


كيػػؼ تعامػػؿ ىػ ػؤالء األطػػراؼ م ػػع األى ػػداؼ ،والمع ػػايير ،ومنط ػػؽ الت ػػدخؿ (أو نظريػػة السياس ػػة)
لمحكومة المركزية؟



وىؿ يدرؾ ىؤالء األطراؼ قيمة وأىمية تمؾ العناصر ،وىؿ يستخدمونيا؟



كي ػػؼ يمك ػػنيـ تقي ػػيـ الت ػػدخبلت الفعمي ػػة أو أدوات السياس ػػة والطريق ػػة الت ػػي م ػػف خبللي ػػا ت ػػـ تنفي ػػذ
برنامج السياسة؟





إلى أي مدى كاف اإلنفاؽ الفعمي متفقاً مع اإلنفاؽ المتوقع؟

ما ىو التأثير الممموس الذي أحدثتو السياسة عمى ىؤالء المعنييف بشكؿ مباشر؟

مػػا ىػػي المعمومػػات التػػي تػػـ توفيرىػػا مػػف قبػػؿ الحكومػػة المركزيػػة بشػػأف فعاليػػة إجػراءات السياسػػة
المتخذه؟

وقػػد قػػاـ مػػدققو المحكمػػة بػػإجراء مقػػاببلت مػػع ممثمػػيف عػػف المجموعػػات المسػػتيدفة وعمػػبلء آخػريف لمعرفػة
آرائيػ ػػـ إزاء األىػ ػػداؼ والمعػ ػػايير الرسػ ػػمية لتػ ػػدخبلت أو إج ػ ػراءات السياسػ ػػة .وباإلضػ ػػافة إلػ ػػى ذلػ ػػؾ ،فػ ػػإف
االستخداـ الفعمي لخطط السياسة مف قبؿ مجموعات اليدؼ قػد تػـ تحميمػو باسػتخداـ البيانػات التػي وفرتيػا

الييئػػات ،واإلحصػػاءات ،وتقػػارير التقيػػيـ والمتابعػػة .وكممػػا كػػاف مبلئم ػاً وممكنػػاً فقػػد تمكػػف المػػدققوف مػػف

حضور مفاوضات ،واجتماعات ،وعقد صفقات .وأخي اًر ،فقد عرضت النتائج مقدماً عمى صػانعي السياسػة

التخاذ اإلجراءات البلزمة بشأنيا.

وىنالػػؾ مثػػاالف اثنػػاف عمػػى فحوصػػات الواقعيػػة تمػػؾ ،والمػػذاف تضػػمنا تحسػػيف أمػػف المشػػروعات الصػػغيرة،
وتحسػػيف كفػػاءة الطاقػػة لممن ػػازؿ .وبالنسػػبة لمحالػػة األول ػػى ،فقػػد شػػجع أحػػد بػ ػرامج تػػوفير معونػػات بع ػػض
المشروعات الصغيرة عمى اتخاذ إجراءات وقائية ضد الجريمة .والعنصر الرئيس فػي برنػامج السياسػة ىػو
تعويض المشروعات الصغيرة عف تكاليؼ مشورة تصػمـ خصيصػاً لتحسػيف وسػائؿ السػبلمة .وفػي الواقػع،

فقػػد تبػػيف العديػػد مػػف ى ػؤالء قػػد اسػػتعانوا بمستشػػاري وأخصػػائيي أمػػف يسػػتخدموف إج ػراءات معياريػػة .وقػػد

وج ػػدت المحكم ػػة بأن ػػو عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف  %81م ػػف المجموع ػػة المس ػػتيدفة ك ػػانوا يعتق ػػدوف ب ػػأف فح ػػص
السبلمة ىو فحص مفيد ،فإف  %8فقط كانوا يعتقدوف بأف تكمفة الفحص ىي  351يورو.
وفػػي المثػػاؿ الثػػاني ،وبالنسػػبة لخطػػط الػػدعـ الػػثبلث لتحسػػيف كفػػاءة الطاقػػة لممنػػازؿ ،فقػػد وجػػدت المحكمػػة
تضػػارباً واضػػحاً مػػا بػػيف ىػػدؼ التخفيػػؼ عمػػى أصػػحاب المنػػازؿ مػػف األعبػػاء اإلداريػػة المترتبػػة عمػػى تقػػديـ
الطمبات بشأف التكاليؼ ،لواحجاـ أصحاب المنازؿ ىؤالء عف ترؾ تمؾ المياـ لمتعاقديف.

 14جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

وقػػد قػػدمت المحكمػػة نتائجيػػا تمػػؾ إلػػى البرلمػػاف فػػي أيػػار  2111و .2111وقػػد كشػػفت فحوصػػات الواقعيػػة
عف أنو اليزاؿ ىنالؾ أمو اًر تحتاج إلى معالجة لسد الفجوة ما بيف السياسػة والتطبيػؽ العممػي .وعمػى الػرغـ

مػػف أف المخرجػػات المتوقعػػة ( مثػػؿ المػػن  ،والمعون ػػات ،والمواقػػع اإللكترونيػػة ،والمشػػورة) قػػد نفػػذت وفقػ ػاً
لمخطة ،إال المتمقيف إما أنيـ لـ يكونوا عمى عمـ ت
كاؼ بيا ،أو لـ يتمكنوا مف استخدميا ،أو لـ يػروا حاجػة
ليػا ،أو أنيػػـ عبػػروا عػػف حاجػػة إلػػى إجػراءات أخػرى .ويوصػػؼ خيػػار المجػػوء إلػػى األدوات عمػػى أنػػو خيػػار
امرتبط بجانب العرضا .وغالباً ما تبلحظ المحكمة تطبيؽ االمنيج القسريا فػي السياسػة الحكوميػة .وبػدالً

مػػف التػػدخبلت المسػػتندة إلػػى األدلػػة -حيػػث يكػػوف ىنالػػؾ عبلقػػة واضػػحة ومبنيػػة عمػػى أسػػس متينػػة بػػيف
التػػدخبلت والتػػأثيرات -فإنػػو غالب ػاً مػػا يػػتـ التوجػػو بشػػكؿ متيػػور نحػػو المعونػػات الماليػػة والح ػوافز الماليػػة

األخػػرى .ويبػػدو بػػأف وجيػػة النظػػرا المػػاؿ يفعػػؿ المعج ػزاتا ىػػي المييمنػػة ،حتػػى لواف كانػػت ىنالػػؾ عوامػػؿ
أخرى (مثؿ العامؿ الثقافي ،والفني ،والقضائي) وراء المشاكؿ اإلجتماعية.

وتظير فحوصات الواقعية أف ىنالؾ ضػرورة ألف يقػوـ صانعوالسياسػات بفحػص مػدى جػدوى االفت ارضػات
التػي تبنػػى عمييػا السياسػػات ،سػواء قبػؿ إدخػػاؿ إجػراءات السياسػػة أو خػػبلؿ مرحمػة التنفيػػذ .ومػع ذلػػؾ فإنػػو
غالباً ما يكوف ىنالؾ غياب لمتقييمات المسبقة المنفذة عمػى أسػس سػميمة .وقػد وجػدت المحكمػة أف ىنالػؾ
نقػػص فػػي البيانػػات والمعمومػػات المطموبػػة لمتابعػػة التنفيػػذ ونت ػػائج تػػدخبلت السياسػػة وعمػػؿ اإلصػػبلحات

الضرورية.
وفي كثير مف الحاالت ،فقد وجدت المحكمػة بػأف الطريقػة التػي صػممت مػف خبلليػا تػدخبلت السياسػة قػد
أفضت إلى إجراءات تطبيؽ معقدة إلى حػد مػا .وقػد شػكؿ وجػود عػدد كبيػر مػف عبلقػات اإلرتبػاط مػا بػيف
الحكومػػة ،والييئػػات الوسػػيطة ،والعمػػبلء ،والمجموعػػات المسػػتيدفة حمقػػات تنفيػػذ مطولػػة ،ومخػػاطر تػػدخؿ

أيػػادي كثيػػرة .ونتيجػػة ل ػػذلؾ ،فقػػد تصػػمـ السياسػػات اإلداريػػة واألنظمػػة المؤسسػػية بطريقػػة تػػزاحـ الجانػػب
االجتماعي وتدفعو خارجاً ،مما يشكؿ مخاطر عمى الكفاءة والفعالية عمى حد سواء.

استنتاجات وتحديات
فػػي حػػيف تعتبػػر أىػػداؼ ومؤش ػرات السياسػػة عوامػػؿ مسػػاعدة ىامػػة ،إال أنػػو يتعػػيف عمػػى مػػدققي األداء أف

يكون ػوا عمػػى وعػػي بمخػػاطر اسػػتخداميا .وعميػػو ،فػػإف جعػػؿ رقابػػة األداء أكثػػر اسػػتجابة ىػػو لػػيس بالعمميػػة
السيمة .وقد أثبتت المبادرات التي أجرتيا المحكمة مؤخ اًر مف أجؿ تحقيؽ المزيػد مػف االسػتجابة فػي رقابػة

األداء وجود مثؿ تمؾ التحديات.

أوالً ،ىنالؾ مشكمة التوقيت .التحذيرات المبكرة عمى شكؿ فحوصات الواقعية قد تمنع البرامج غير

الفعالة أو غير الكفؤة مف اإلنتقاؿ مف سيء إلى أسوأ .وبالنسػبة لمػو ازرات والييئػات ،فػإف األعمػاؿ الرقابيػة
والتقييمات المبكرة قد تبعث عمى اإلعتقاد بأف البرنامج لـ يمن الفرصة الكافية إلثبات فاعميتو.

 15جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

ثانياً ،االستجابة يجب أف ال تفيـ عمى أنيا استخداـ عشػوائي الىتمامػات العمػبلء والشػكاوى ضػد الييئػات
الخاضعة لمرقابة .ومف السيؿ نسبياً أف نجد شػكاوى حػوؿ تػدخبلت بػرامج السياسػة العامػة واتعػارض فيمػا

بػػيف تمػػؾ التػػدخبلت واحتياجػػات ورغبػػات المجموعػػات المسػػتيدفة .وحتػػى لواف كػػاف المسػػتجيبوف يػػروف بػػأف
التدخبلت ليست بذات جدوى ،إال أنو مف الممكف أف يكوف لمثؿ تمؾ التدخبلت مبررات مقنعة.

ثالثاً ،وقد يكوف ىنالؾ عدالة عند توجيو النقد إلى عممية استخداـ أىداؼ السياسة ،ومؤشػرات األداء .وقػد
بين ػػت فح ػػوص الواقعي ػػة ب ػػأف القي ػػاس الواح ػػد ال يناس ػػب الجمي ػػع عن ػػدما يتعم ػػؽ األم ػػر بمب ػػادرات السياس ػػة.

واألىداؼ والمعاييرالتزاؿ وسػوؼ تبقػى دائمػاً نسػخاً مبسػطة عػف الحقػائؽ المرغوبػة ،ومػف الممكػف أف تػوفر
المستوى المطموب لممباحثة ،والتنفيذ ،والتقييـ.

وتعزيز االستجابة لرقابة األداء اليعني بأنو يتعيف عمى المدققيف التخمػي عػف المعػايير التقميديػة عنػد إبػداء
ومعاييرنػػاس آخػريف .وال يعنػػي فػػي الوقػت ذاتػػو أنػػو
أ
الػرأي ،أو أف يصػػبحوا مجػرد متمقػػيف سػػمبييف لتفسػيرات

يتعػػيف عمػػييـ االنضػػماـ إلػػى مجموعػػة النػػائحيف الن ػػاكريف لجميػػع المنػػافع الناتجػػة عػػف أىػػداؼ السياسػػة،
وأىداؼ األداء والمؤشرات.
وفي المجتمع الديموقراطي ،فإف لمحكومة واجب أخبلقي اتجاه تنظيـ استجابتيا وردود أفعاليا .ومػع وجػود
اإلنترن ػػت ووس ػػائؿ التواص ػػؿ اإلجتم ػػاعي الجديػ ػػدة ،فق ػػد أص ػػب يتػػػوفر اآلف وأكث ػػر م ػػف أي وق ػػت مضػػػى

إمكانيات أخرى إلشراؾ الشعب في رسـ السياسة والتقييـ .والتعمـ ونظاـ التعمـ الموجو نحو السياسػات ىػو
جانب حيوي في ىذه العممية ،ولرقابة األداء دور ىاـ في تمؾ الناحية.

ولمزيػػد مػػف المعمومػػات يرجػػى االتصػػاؿ بػػالمؤلؼ ،والػػذي ىػػو حاليػاً مػػدير رقابػػة األداء فػػي محكمػػة الرقابػػة
اليولندية عمى العنواف التالي. Peter.vanderknaap@rekenkamer.nl :

بقمم شارون زاميت وبيتر بمداشينو ،كمية المحاسبة ،جامعة مالطا

 16جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

وفقاً لمعيد المدققيف الػداخمييف ،تعتبػر الرقابػة الحكوميػة حجػر الزاويػة فػي الحوكمػة الرشػيدة لمقطػاع العػاـ.
وقد يمعب المدققوف دو اًر حاسػماً فػي مسػاعدة الييئػات الحكوميػة عمػى تحقيػؽ المسػاءلة والن ازىػة مػف خػبلؿ

تػػوفير آراء غيػػر متحي ػزة بشػػأف اسػػتخداـ الم ػوارد العامػػة .ومثميػػا مثػػؿ نظرائي ػػا فػػي الػػدوؿ األخػػرى تعتمػػد
الخػدمات العامػة المالطيػة عمػى األنشػطة الرقابيػة المشػكمة مػف خمػيط مػف المػدققيف الخػارجييف والػػداخمييف.

ويقوـ مكتب التدقيؽ الوطني المػالطي ( ،)NAOوىػو عضػو فػي منظمػة االنتوسػاي ،بتنفيػذ ميػاـ التػدقيؽ
الخارجي ،في حيف تقوـ دائرة الرقابة والتحقيقات الداخمية ( (IAIDبتنفيذ مياـ التدقيؽ الداخمي.

وقد بني ىذا المقاؿ عمى دراسة أجريت مؤخ اًر في مالطا لتقييـ العبلقة بيف مكتب التدقيؽ الػوطني و دائػرة

الرقابة والتحقيقات الداخمية ،وتقييـ أية حواجز محتممة تعترض تمػؾ العبلقػة ،وكػذلؾ تػأثيرات وجػود نوعػاف

مختمفاف مف المدققيف عمى المظاىر الرقابية المختمفة.

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ ،فقد تـ عقد مقػاببلت شػبو رسػمية مػع  24شخصػاً فػي ( )NAOو( ،(IAIDوفػي
عدد مف الدوائر الحكومية .وعند قياس الفروقات ،فقد تـ استخداـ تحميؿ التبػايف المعػروؼ ب ػ اختبػار أنوفػا

( ،(ANOVAوذلؾ بيدؼ تحديد أية فروقات ىامة.

وقد كشفت الد ارسػة عػف عػدد مػف الحػواجز اليامػة التػي تعتػرض العبلقػة بػيف ( (IAID( / )NAOوالتػي
تشػػكؿ جػػدا اًر فاص ػبلً بػػيف الميمتػػيف والتػػي تحتػػاج إلػػى معالجػػة .الشػػكؿ  1يمخػػص الح ػواجز واإلجػػراءات
المتخذة لمتغمب عمييا.

الشكل  :0التصدي لمحواجز بين مهام التدقيق الدا مي وال ارجي في مالطا
ثمبفة يحأصهة

عناصر الجدار الفاصؿ

اجصبل غٛش سسًٙ
يفبْٛى خبطئة
َمص انًٕاسد

إعادة انشاء الجدار

اضفبء صفة انشسًٛة عهٗ انعاللة بNOA/IAID ٍٛ
اجصبل أفضم ٔسغبة ف ٙانحشبٔس
االححفبظ بسجالت انعًم

تخطي الجدار

و أظي ػػرت الد ارس ػػة بأن ػػو عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أن ػػو ل ػػـ يك ػػف ىن ػػاؾ حػ ػواجز مقص ػػودة ب ػػيف الم ػػدققيف ال ػػداخمييف
والخارجييف ،إال أف كمييما أق ار بأف االختبلؼ بيف كبل الجيازيف كػاف اليػزاؿ فػي مرحمػة مبكػرة وأنػو اليػزاؿ

ىنالؾ بالتأكيد مجاؿ لمتحسيف.
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عناصر الجدار الفاصل

عمى الػرغـ مػف أف كػبل الجيػازيف كانػا يحتاجػاف ألف يكونػا مسػتقميف لتجنػب أي حػاالت تضػارب مصػال ،
خاصة وأف لكؿ واحد منيما خطوط إعداد تقارير مختمفة ،إال أنو لـ يكف ىنالؾ حاجة اليجاد حواجز بػيف
الطرفيف .وتحمؿ الجوانب التالية الحواجز التي تؤثر عمى العبلقة بيف الطرفيف.
قافة متلصمة

أكدت الدراسة عمى أف مقاومة التغيير كاف الحاجز األقػوى بػيف المػدققيف الػداخمييف والخػارجييف ،وأف مثػؿ
ىػػذه المقاومػػة م ػػف الممكػػف أف تتصػػؿ بالثقاف ػػة المتأص ػػمة لػػبعض المس ػػؤوليف الع ػػاميف ،وخاصػػة الم ػػدققيف

الخارجييف ،الذيف يعتقدوف بأف مثؿ تمؾ العبلقة قد شكمت بموجب متطمب أساسي وىو أف تكوف أو ينظر
إلػػى تمػػؾ العبلقػػة عمػػى أنيػػا مسػػتقمة .وقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى انتشػػار ثقافػػة شػػكمت عائق ػاً محػػتمبلً لمعبلقػػة مػػع
الوظيفة األخرى .عمى سبيؿ المثاؿ ،فقد تبيف بأف مػوظفي الرقابػة الخارجيػة نػاد اًر مػا يعتمػدوف عمػى عمػؿ

المدققيف الداخمييف ،باستثناء ما إذا كانت مثؿ تمؾ األعماؿ الرقابية ترتبط بشكؿ مباشر باألعماؿ الرقابيػة

التي يقوموف بتنفيذىا.

وعبلوة عمى ذلؾ ،فإف مثؿ تمؾ النتائج البحثية ،قد أظيرت بأف الثقافة السائدة قػد أثػرت عمػى العبلقػة مػع
الوظيفػػة األخػػرى فػػي مجػػاؿ الفسػػاد والمخالفػػات بشػػكؿ خػػاص .وقػػد عب ػر معظػػـ المػػدققيف الخػػارجييف عػػف

مخػػاوؼ إزاء التعػػاوف مػػع وظيفػػة الرقابػػة الداخميػػة فػػي معالجػػة مخػػاطر الغػػش ،وتبعػاً لػػذلؾ ،فيػػـ لػػـ يسػػعوا
لمحصوؿ عمى أية آراء أخرى .بؿ تحمػؿ كػؿ فريػؽ مسػؤولية نتائجػو الخاصػة ،وقػرر بشػكؿ مسػتقؿ مػا إذا

كاف يتعيف أو ال يتعيف عميو االستعانة بالضابطة العدلية.
اتصال غير رسمي

وق ػػد بين ػػت النت ػػائج بأن ػػو عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف سياس ػػة الب ػػاب المفت ػػوح ى ػػي موج ػػودة ب ػػيف الجي ػػازيف ،إال أف

االتصاؿ بينيما لـ يكف غير رسمي إلى درجة كبيرة ،وقد أثر ذلػؾ بشػكؿ خػاص عمػى عبلقػة التعػاوف فػي

مجاؿ التخطيط الرقابي .وقد أقر نصؼ عدد المستجبيف بأف تمؾ ىي الناحية التي يمكف أف يستشير فييا
كؿ واحد منيمػا اآلخػر ،ومػع ذلػؾ ،فإنػو اليػزاؿ ىنالػؾ الكثيػر ممػا يتعػيف القيػاـ بػو لمضػاعفة المنػافع لكػبل
الجيػػازيف .وقػػد أثػػر ىػػذا المسػػتوى لبلتصػػاؿ غيػػر الرسػػمي أيض ػاً عمػػى التنسػػيؽ بينيمػػا بشػػأف نظػػـ الرقابػػة

الداخمية .والتعاوف المحدود في مرحمة التخطيط مف الممكػف أف يفضػي إلػى وظيفػة رقابيػة غيػر مسػتخدمة

لبيانات تـ استخبلصيا مف نتائج عمؿ رقابي داخمي.

مفاهيم اطئة

إف أحد المفاىيـ الخاطئة الشائعة بيف عمبلء مختمفيف ،بما في ذلؾ بػيف الجيػازيف ،ىػو أف وظيفػة الرقابػة

الخارجية لـ تستفد مف عمؿ المػدققيف الػداخمييف .وكػاف السػبب وراء ىػذا المفيػوـ ىػو النتيجػة التػي توصػؿ
إلييا البحث بػأف تبػادؿ التقػارير الرقابيػة بػيف الجيػازيف كػاف أمػ اًر نػاد اًر .وأشػار الػبعض إلػى أف السػبب فػي
ذلؾ يعود في المقاـ األوؿ إلى تبايف في خطوط إعداد التقارير والتشريعات التػي تػنص عمػى السػرية .وقػد
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أكػػد ىػػذا المفيػػوـ فشػػؿ كػػبل الػػوظيفتيف فػػي إدراؾ كيػػؼ يمكػػف أف تسػػاعد كػػؿ واحػػدة منيمػػا األخػػرى بشػػكؿ
فعمي.
ويػػنص قػػانوف التػػدقيؽ الػػداخمي والتحقيقػػات الماليػػة عمػػى أنػػو اليجػػوز لممػػدققيف المػػالييف الكشػػؼ عػػف أيػػة
معمومات تـ الحصوؿ عمييا خبلؿ أعماؿ التدقيؽ الداخمي .والتقارير ىي معػدة السػتخداـ السػكرتير الػدائـ
بشػػكؿ حصػػري لضػػماف الس ػرية وحمايػػة مصػػال الييئػػات الخاضػػعة لمرقابػػة .ومػػع ذلػػؾ ،فػػإف ىػػذا األمػػر
الينطبػػؽ عمػػى األجيػزة العميػػا لمرقابػػة .والم ارقػػب العػػاـ والمػػدققوف الخػػارجيوف ىػػـ محميػػوف بموجػػب حقػػوقيـ
الدستورية ،وتبعاً لذلؾ فإنػو اليمكػف معػاممتيـ كبقيػة المؤسسػات الخارجيػة األخػرى .ومػع أنػو لػـ يػتـ الػنص
مف خبلؿ التشريع عمػى أنػو يجػوز لمكتػب التػدقيؽ الػوطني عػرض تقػارير التػدقيؽ الػداخمي وأوراؽ العمػؿ،

إال أنػ ػػو اليوجػ ػػد ىنالػ ػػؾ أي سػ ػػبب يحػ ػػوؿ دوف قيػ ػػاـ مكتػ ػػب الت ػ ػدقيؽ الػ ػػوطني بػ ػػذلؾ .وعميػ ػػو ،فقػ ػػد تسػ ػػائؿ
المستجيبوف عما إذا كاف المدققوف الخارجيوف ىـ عمى وعي ت
كاؼ بحقوقيـ ،وما إذا كانوا يستخدموف تمؾ
الحقوؽ.
ومعظـ المستجيبيف أشاروا أيضاً إلى أف المدققيف الخارجييف بشكؿ عاـ لـ يطمبوا تقارير المدقؽ الداخمي،

ألف كػػبل الصػػنفيف مػػف المػػدققيف كػػانوا يعممػػوف فػػي نػوا تح منفصػػمة .وقػػد أدعػوا بػػأف مثػػؿ ذلػػؾ قػػد حػػاؿ دوف
حػػدوث تػػداخؿ وازدواجيػػة فػػي األعمػػاؿ ،وىػػدر لممػوارد .وقػػد أشػػار الػػبعض أيضػاً إلػػى الفػػرص التػػي تػػوفرت
لمتعاوف في الممارسة العممية.

نقص الموارد

محدوديػة المػوارد كانػت ناحيػة ىامػة أخػرى ،وبالتحديػػد بالنسػبة لممػدققيف الػداخمييف ،الػذيف أبػدوا امتعاضػػيـ
إزاء ع ػػدـ كفاي ػػة المػ ػوارد ،وادعػ ػوا بأن ػػو ك ػػاف بمق ػػدورىـ تغطي ػػة مس ػػاحة أوس ػػع ض ػػمف ص ػػبلحياتيـ الرقابي ػػة
الواسعة إلى حد ما ،لو أنيـ منحوا المزيد مف الموارد البشرية والمالية .وادعوا أيضػاً بػأف معوقػات تكثيػؼ

وقػػت العمػػؿ بسػػبب نقػػص المػوارد قػػد قمصػػت مػػف عػػدد اإلستشػػارات التػػي كػػاف مػػف الممكػػف أف تجػػري بػػيف
الجيازيف.

إعادة إنشاء الجدار

ولمتخفيػػؼ مػػف تمػػؾ الح ػواجز وتحسػػيف العبلقػػة بػػيف كػػبل الجيػػازيف ،فقػػد تػػـ اتخػػاذ إج ػراءات فػػي عػػدد مػػف
النواحي .وقد شممت تمؾ اإلجػراءات اتخػاذ خطػوات مبلئمػة مػف قبػؿ كػبل الجػانبيف بيػدؼ إضػفاء الرسػمية
عمػػى العبلقػػة القائمػػة بينيمػػا .وتعزيػػز عبلقػػات اإلتصػػاؿ واإلستشػػارة ،واإلحتفػػاظ بسػػجبلت العمػػؿ المنفػػذ.

وفيما يمي بحث لكؿ إجراء مف تمؾ اإلجراءات.

إضببفاء صببفة الرسببمية عمببى العالقببة بببين مكتببل التببدقيق الببوطني ودائببرة الرقاب بة والتحقيقببات الدا ميببة

((IAID

إف إضفاء صفة الرسمية عمى العبلقػة بػيف مكتػب التػدقيؽ الػوطني المػالطي ودائػرة التحقيقػات الداخميػة قػد

يشكؿ الخطوة األساسية التػي يتعػيف اتخاذىػا لمتغمػب عمػى الحػواجز بينيمػا .ومػف الممكػف أف يػتـ ذلػؾ مػف
خػػبلؿ إتفػػاؽ خطػػي مػػنظـ بموجػػب القػػانوف ،مػػع إيػػبلء اىتمػػاـ خػػاص لصػػبلحية الجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة،
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بحيػػث يبػػدو واضػػحاً ب ػأف كػػبل الجيػػازيف مػػف الممكػػف أف يتعاونػػا مع ػاً لغايػػات رقابيػػة .والعمػػؿ مع ػاً بموجػػب

قبوؿ ضػمني لممارسػات أو سػموكيات معينػة قػد يكػوف نقطػة البدايػة .ومػع ذلػؾ فػإف إضػفاء صػفة الرسػمية

عمػػى العبلقػػة مػػف الممكػػف أف يضػػيؼ بالتأكيػػد مجػػاالً أوسػػع وقيمػػة أكبػػر لمعمػػؿ الرقػػابي .وتبػػادؿ التفنيػػات

والخبرات المفيدة بيف كبل الجيازيف مف الممكف أف يشكؿ أيضاً سمسمة مف الفوائد اإلضافية.

ومف الممكف أف تصب العبلقة رسمية بشػكؿ تػدريجي فػي الم ارحػؿ المختمفػة .ومػف الممكػف أف تتعػزز مػف
خبلؿ مذكرة تفاىـ تيدؼ إلى تحديد ووضع األولويات لمجاالت التعػاوف الممكنػة .ومػف المفضػؿ أف تػأتي
مثؿ تمؾ المذكرة ،وخاصة ما بيف اإلدارة العميػا لكػبل الجيػازيف ،بشػكؿ إتفػاؽ تشػريعي خطػي مكتػوب .وقػد
أشار المستجيبوف إلى أف المذكرة قد تؤدي إلى تحقيؽ المزيد مف األلفة بيف الطرفيف.

اتصال واستعداد أفضل لمتشاور

مف الممكف تحسػيف العبلقػات المتبادلػة مػف خػبلؿ اإلتصػاؿ المػنظـ والمفتػوح بشػأف القضػايا ذات اإلىتمػاـ

المشترؾ .ويكوف مثؿ ىذا اإلتصاؿ مفيداً عند كؿ مرحمة مف مراحؿ العمؿ الرقابي لضماف تحقيؽ أفضػؿ

نتػػائج ممكنػػة .واإلجتماعػػات الدوريػػة عمػػى مسػػتوى اإلدارة العميػػا (ربمػػا كػػؿ أربعػػة أشػػير) مػػف الممكػػف أف
تحقؽ المزيد مػف الفائػدة إذا مػا اشػتممت عمػى مناقشػات لمسػائؿ عامػة ذات اىتمػاـ حػددت خػبلؿ األعمػاؿ
الرقابية.
وباإلضافة إلى ذلؾ ،فإف الترتيبات مف الممكف أف تعد بالطريقة التي تضمف تبادؿ التقػارير وأوراؽ العمػؿ
المفيدة بيف الييئتيف دوف أف تنتظر الواحدة منيما طمباً مف األخرى ،طالما أنو اليوجػد ىنالػؾ سػرية أو مػا

يمنػػع عػػرض البيانػػات .ومػػع ذلػػؾ ،فقػػد رأى الػػبعض بػػأف مثػػؿ ذلػػؾ مػػف الممكػػف أف يػػؤدي حتمػاً إلػػى تبػػادؿ

وثػػائؽ قػػد اليػػتـ اسػػتخداميا بشػػكؿ فعمػػي .ولتجنػػب تمػػؾ المشػػكمة ،فػػإف المعمومػػات التػػي سػػيتـ تبادليػػا بيػػذه
الطريقة سوؼ تقتصر عمى المعمومات ذات الصبغة العامة .مثؿ المبلحظات عمى أوجو اإلنحراؼ بشكؿ
عاـ التي مف الممكف أف تكتشؼ في دوائر معينة ،وخاصة في المراحؿ األولية.

وعػػبلوة عمػػى ذلػػؾ ،فػػإف المعيػػار الػػدولي لؤلجي ػزة العميػػا ( ) ISSAIرقػػـ  1611اسػػتخداـ عمػػؿ المػػدققيف
الداخمييف يؤكد عمى الحاجة إلى إيجاد نقطة مرجعية بيف المدققيف الداخمييف والخارجييف .ومع ذلؾ ،وكما

رأينا ،فإف التنسيؽ الجيد يمكػف تحقيقػو عنػدما يعبػر الطرفػاف عػف رغبتيمػا بالتشػاور والتنسػيؽ فيمػا بينيمػا.
وبالتأكيػػد ،فػػإف مثػػؿ ىػػذا األمػػر ىػػو لػػيس بػػاألمر السػػيؿ ،ألف أعض ػاء فريػػؽ كػػؿ طػػرؼ ىػػـ بحاجػػة إلػػى
االقتناع بأف مثؿ تمؾ المشورة سوؼ تفضي بالفعؿ إلى وضع مري لكبل الجانبيف.

اإلحتفاظ بسجالت العمل

اإلحتفاظ بسجبلت متفؽ بشأنيا لػدى كػبل الطػرفيف ،وتسػييؿ عمميػة اسػتخداـ تمػؾ السػجبلت وتوفيرىػا لكػؿ
طرؼ سوؼ يشكؿ خطوة أخرى باإلتجاه الصحي  .وكما ىػو مبػيف فػي الشػكؿ  ،2فمػف الممكػف أف تشػمؿ
السػػجبلت التػػي يمكػػف اإلحتفػػاظ بيػػا وتبادليػػا مػػف قبػػؿ أي مػػف الطػػرفيف إلػػى جانػػب الػرأي الرقػػابي ،قضػػايا
تتعمؽ بالرقابة ،واإللتزاـ ،وقضايا رئيسة أخرى.
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انشكم  :2االحتفاظ تسجالخ سلاتُح ًَىرجُح

لضاَا انتضاو
(انتضاو تانمىاعذ
واألَظًح)

انشأٌ انشلاتٍ
لضاَا أساسُح
(لضاَا أخشي راخ
اهتًاو سئُس)

لضاَا سلاتُح
أَظًح سلاتح داخهُح

وبالطبع ،فإف مثؿ تمؾ األداة ستمكف كبل المجموعتيف مف المدققيف مػف إدارة ميػاميـ الرقابيػة بشػكؿ أكثػر
فعالية .عمى سبيؿ المثاؿ ،عند إعػداد خطػة رقابيػة ،فػإف كػبل الجيػازيف سػوؼ يعممػاف مػا إذا كانػت ناحيػة

معينة ىي عالية الخطورة أـ ال.
ت طي الجدار

ال يمكف لمعبلقة بيف مكتب التدقيؽ الوطني ودائػرة الرقابػة والتحقيقػات الداخميػة أف تشػيد المزيػد مػف التقػدـ
ما لـ يتـ تكريس المزيد مف الموارد التي تضمف توفر وحدات لمرقابة الداخميػة داخػؿ كػؿ و ازرة ،والتػي ىػي

حتى اآلف غير متوفرة .وسػوؼ يتطمػب ىػذا األمػر تحقيػؽ البلمركزيػة لوظيفػة الرقابػة الداخميػة وفػي الوقػت
ذاتو االحتفاظ بوحدة مراقبة مركزية .باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف المجاف الرقابية عمى مستوى كؿ و ازرة سػوؼ
يوفروف الفرصة لممدققيف الداخمييف والخارجييف لئلجتماع عند ىذا المستوى البلمركزي.
الش ػػكؿ  3يع ػػرض نموذجػ ػاً لميم ػػة رقابي ػػة داخمي ػػة غي ػػر مركزي ػػة م ػػع وج ػػود عبلق ػػات ارتب ػػاط م ػػع م ػػدققيف

خارجييف.

الشكل  :3توحيد المهمة الرقابية :تحقيق الالمركزية لمرقابة الدا مية وربطها بالمدققين ال ارجيين

المجان الرقابية ،المدققون ،والمجمس اإلشرافي
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ستص ادق انهج اٌ انشلاتُ ح
عهً انخطظ انشلاتُح وس ى
تم ىو تع ذ رن ل ت انتمشَش ن ً
شافٍ ،ان زٌ
يجه س
س ُعًم ك شئُس نهج اٌ
انشلاتُح






انفشَك انًشكضٌ نذي دائش انشلاتح وانتحمُماخ
انذاخهُح



َ تى تش كُم نجُ ح سلاتُ ح نك م

سى
وصاسج
س ى تت فنف ي ٍ أعض اء تُفُ زٍَُ
وغُش تُفُزٍَُ ،وتًش اسكح ك م ي ٍ
يكت ة انت ذلُك ان ىطٍُ ودائ شج
انشلاتح وانتحمُماخ انذاخهُح

دائ شج انشلات ح وانتحمُم اخ انذاخهُ ح
ه ٍ وح ذج يشكضَ ح تعً م كُمط ح
يشكضَح .
سى تحذد دائشج انشلاتح وانتحمُم اخ
انذاخهُح انًُهجُاخ ،واألدنح انشلاتُح،
وانثشايج انشلاتُح

سى تذاس وحذاخ انشلاتح انذاخهُح ي ٍ لث م دائ شج
انشلات ح وانتحمُم اخ انذاخهُ ح ،وس ى َشأس ها
انًذَش انعاو نهذائشج
وس ى َك ىٌ نته ل انىح ذاخ أَض ا اجتًاع اخ
دوسَ ح ي ع انفشَ ك انًشك ضٌ ف ٍ دائ شج انشلات ح
وانتحمُماخ انذاخهُح
انًسحٕٖ 2

وحذاخ انشلاتح انذاخهُح

انًسحٕٖ 5

انًسحٕٖ 4

انًسحٕٖ 3

وحذج سلاتح داخهُح نكم وصاسج
احُ ٍُ أو حالح ح ي ٍ انًحاس ثٍُ انكف ٍَ
فٍ كم وصاسج

انًسحٕٖ 1

ومثػؿ تمػػؾ الييكمػػة المقترحػػة أعػػبله سػػوؼ تضػػمف التػوازف بػػيف البلمركزيػػة المطموبػػة لمرقابػػة الداخميػة (وبمػػا
يضػػمف الحفػػاظ عمػػى صػػمتيا بالعمػػؿ الرقػػابي) والتكامػػؿ المطمػػوب لمميمػػة الرقابيػػة ،لمحفػػاظ عمػػى الصػػورة
الرقابية الوطنية العامة بالتعاوف الوثيؽ مع المدققيف الخارجييف.
استنتاجات

في القطاع العاـ في مالطا ،يحتػاج سػواء المػدققوف الػداخميوف أوالخػارجيوف إلػى اكتسػاب مكانػو أعظػـ كػؿ

فػي عينػي اآلخػر .ولكػػي يحػدث ىػذا ،فػإف عػػدداً مػف الخطػوات سػوؼ تتخػػذ لتعزيػز فعاليػة وكفػاءة الرقابػػة.
وضمف الطيؼ العاـ ألنشطة الرقابة الحكومية ،فإف الشيء األساسي لكبل الوظيفتيف ىو أف أف ينظر إلى

كبل الوظيفتيف عمػى أنيمػا مكممتػيف لبعضػيما الػبعض ،بػدالً مػف أف ينظػر ليمػا عمػى أف كػؿ واحػدة منيمػا
عمى أنيا تخطو فوؽ خطوات األخرى.

ولمزيد مف المعمومات ،يرجى االتصاؿ بالمؤلؼ عمى العنواف التالي:
Sharon_zammit16@hotmail.com and peter.j.baldacchino@um.edu.m

بقمـ حسف خوزرافي ،محكمة الرقابة العميا لمجميورية اإلسبلمية اإليرانية
المحاسػػبة والتػػدقيؽ ىمػػا حقػػبلف د ارسػػياف محاسػػبياف اليضػػماف عػػادة حقػػوؿ د ارسػػية معينػػة مثػػؿ العبلقػػات
العامػ ػػة ،وعمػ ػػـ الػ ػػنفس اإلجتمػ ػػاعي ،واإلتصػ ػػاؿ االنسػ ػػاني كمسػ ػػاقات أساسػ ػػية .ومػ ػػع ذلػ ػػؾ ،وألف التػ ػػدقيؽ
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والمحاسػػبة ينفػػذاف مػػف قبػػؿ عناصػػر بش ػرية ،فقػػد يكػػوف إغفػػاؿ مثػػؿ تمػػؾ الن ػواحي أم ػ اًر سػػمبياً .لوالػػى جانػػب

ضرورة أف يتمتع المدققوف بالميارات والخبرات البلزمة التي تمكنيـ مف القياـ بمياميـ ،فإنو يتعػيف عمػييـ

أيضاً التدرب عمى ميارة ىامة جداً أيضاً وىي  :اإلتصاؿ الفعاؿ.
وفػػي الحقيقػػة ،فػػإف الييئػػات الحكوميػػة غالبػاً مػػا تفضػػؿ عػػدـ إجػراء الرقابػػة عمييػػا وقػػد تقػػاوـ المػػدققيف .وقػػد

تسػػيـ ميػػارات اإلتصػػاؿ الفعػػاؿ ،فػػي تمطيػػؼ الوجػػو الجػػاؼ والعػػدواني لمرقابػػة ،وقػػد تجعمػػو أكثػػر قبػوالً لػػدى

الييئات الخاضعة لمرقابػة .والمػدققوف الػذيف يمقػوف اآلخػريف بوجػوه عابسػة ومػزاج سػيء سػوؼ لػف يحػالفيـ

النجاح بتنفيذ مياميـ ،عمى سبيؿ المثػاؿ ،عنػدما يطمػب مثػؿ ىػؤالء المػدققيف مػف الييئػة الخاضػعة لمرقابػة

معمومات ،فقد ترفض الييئة طمبو ،أو تزوده بوثائؽ أخرى غير التي طمبيا ،وقد تضممو أو تضيع وقتو.

واليػدؼ الػرئيس وراء تطػوير ميػارات إتصػاؿ فعػاؿ ىػػو خمػؽ لغػة مشػتركة مفيومػة بػيف المػدققيف والييئػػات
الخاضػػعة لمرقابػػة .وىنالػػؾ مثػػؿ فارسػػي يقػػوؿ ا الكممػػة الحمػػوة تخػػرج األفعػػى مػػف وكرىػػاا .ومػػف الممكػػف أف

يعػػزز اإلتصػػاؿ الفعػػاؿ الثقػػة بػػيف المػػدققيف والييئػػات الخاضػػعة لمرقابػػة .وقػػد أثبتػػت الخب ػرة أف األشػػخاص
الذيف يممكوف ميارات اتصاؿ فعالة يصموف إلى مبتغاىـ بصورة أسرع مف ىؤالء الذيف اليممكوف مثؿ تمػؾ
الميارة .وقد يوقع ىؤالء األخيريف أنفسيـ في مواقؼ معقدة ومشاكؿ كبيرة كاف بإمكانيـ تفادييا.
وحيث أف الكائف البشري ىو مخموؽ إجتماعي ،فإف ميارات اإلتصاؿ الفعاؿ ،سوؼ تخدـ المدققيف بشكؿ

جيد سواء خبلؿ الوظيفة أو في حياتيـ الشخصية .لواذا ما كاف المدققوف غير قادريف عمى تحقيؽ اتصاؿ
فعػػاؿ مػػع أف ػراد عػػائمتيـ ،فػػإف ذلػػؾ سػػيؤثر عمػػى عمميػػـ وسػػوؼ يػػؤدي بيػػـ إلػػى الضػػجر ،وعػػدـ الت ػوازف
النفسي ،وأمراض نفسية .ومثؿ تمؾ المشاكؿ سوؼ تؤدي بالتأكيد إلى زيادة تكاليؼ التدقيؽ ،وسوؼ تػؤثر
سمباً عمى جودة التقارير الرقابية وأداء الجياز الرقابي .باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف المدققيف الذيف يفتقرف إلى
اإلتصاؿ الفعاؿ سوؼ يقعوف في خبلفات مع زمبلئيـ ورؤسائيـ ضمف ىيئاتيـ ،األمر الذي سػيؤدي إلػى
اإلضػ ػرار بس ػػمعتيـ الميني ػػة وتعرض ػػيـ لتقي ػػيـ وظيف ػػي مت ػػدني .وس ػػوؼ ي ػػؤثر ذل ػػؾ أيضػ ػاً عم ػػى ترفيع ػػاتيـ

وترقياتيـ الوظيفية.

ومف الممكف أف يضفي اإلتصاؿ الفعاؿ عمػى المػدققيف الكاريزمػا – الشخصػية الجاذبػة -ويشػجع اآلخػريف
عمى االقتداء بيـ .لواذا ما تمكف الواحد فييـ مف تحقيؽ اتصاؿ فعاؿ ،فإف ذلؾ يظير بأف مثؿ

ىػػذا الشػػخص ىػػو شػػخص فعػػاؿ ومفيػػد فػػي حياتػػو الشخصػػية واإلجتماعيػػة .وباإلضػػافة إلػػى تعػػامميـ مػػع

النػػاس ،فػػإف المػػدققيف يتعػػامموف أيض ػاً مػػع عػػدد كبيػػر مػػف اإلحصػػائيات ،والتقػػارير ،والسػػجبلت الماليػػة،
والوثػػائؽ المحاسػػبية ،والتحمػػيبلت الرقميػػة .ومػػف الممكػػف أف تسػػاعد ميػػارات اإلتصػػاؿ الفعػػاؿ عمػػى مػػن

المدققيف الثقة التي يحتاجوف إلييا في التعامؿ مع تمؾ األمور وتجنب إتخاذ أية ق اررات أو خطط متسػرعة
غيػػر متعمقػػة بمػػا فيػػو الكفايػػة .والمػػدققوف الػػذيف يممكػػوف مثػػؿ تمػػؾ الميػػارات سػػوؼ يسػػيموف فػػي تعزيػػز
العممية التطويرية لييئاتيـ وبمدانيـ.
ومف الممكف أف تسيـ االنتوساي والمنظمات األخرى في إعػداد إرشػادات /نشػرات تعميميػة تتعمػؽ بالتوعيػة
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بمسائؿ اإلتصاؿ الفعاؿ .ويمكف القوؿ أنو مف خبلؿ ميارات اإلتصاؿ الفعاؿ ،مف الممكف لؤلجيػزة العميػا
لمرقابة أف تمنع الفساد ،وغسيؿ األمواؿ ،وتزييؼ التقارير ،مما سيفيد كافة الدوؿ والييئات.
ولمزيد مف المعمومات يرجى االتصاؿ بالمؤلؼ عمى العنواف االلكتروني khosravi@yahoo.com

بقمم ميت إي ماتهياسن ،سكرتارية لجنة المعايير المهنية
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المقػ ػ ػ ػػاؿ األوؿ تحػ ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػػذا

العنػ ػواف ك ػػاف ق ػػد نش ػػر قبػ ػػؿ حقائق وأرقام حول أنشطة زيادة الوعي

ع ػ ػ ػ ػػاـ واح ػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػػي نيس ػ ػ ػ ػػاف

 ،2111وتبعػ ػ ػ ػاً ل ػ ػ ػػذلؾ فإن ػ ػ ػػو

يبػػدو أف مػػف المبلئػػـ التركيػػز
عمػػى التقػػدـ الحاصػػؿ خػػبلؿ

اإلثني عشػرة سػنة الماضػية،
وخاص ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ بزي ػػادة
الػ ػ ػ ػ ػػوعي بش ػ ػ ػ ػ ػػأف المع ػ ػ ػ ػ ػػايير
الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابػة

( )ISSAIلوارشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادات

االنتوسػ ػػاي بشػ ػػأف الحاكميػ ػػة

الرشػ ػ ػػيدة (

INTOSAI

 ، )GOVلوايج ػ ػ ػ ػػاد متابع ػ ػ ػ ػػة

مبلئم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إلط ػ ػ ػ ػ ػ ػػار عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
( ، )ISSAIوالبن ػ ػ ػ ػػاء عم ػ ػ ػ ػػى
المجي ػ ػ ػػود الح ػ ػ ػػالي لتطبي ػ ػ ػػؽ

(.)ISSAIs

تـ تشكيؿ فريؽ العمؿ الخاص بزيادة الوعي بشأف معايير التدقيؽ الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابة في كانوف ثاني
 ،2111ويحظى الفريؽ بتمثيؿ كبير ضمف مناطؽ االنتوساي المختمفة .وكاف مف ضمف ميامو األولى تطػوير
عروض بوربوينت ،وفولدرات وبروشورات مطبوعة ليتـ توزيعيا خبلؿ البرامج التدريبية الخاصة بزيادة الوعي.

وطواؿ عاـ  ،2111كاف ىنالؾ طمب كبير عمى خدمات فريؽ العمػؿ .وقػد قػاـ أعضػاء لجنػة المعػايير المينيػة
بتقػػديـ  21عػػرض بشػػأف إطػػار عمػػؿ ( )ISSAIبشػػكؿ عػػاـ وبشػػأف كػػؿ معيػػار عمػػى حػػدة إلػػى مػػدى واسػػع مػػف
متمق ػػيف  -م ػػف اإلجتم ػػاع الس ػػنوي لؤلجيػ ػزة الرقابي ػػة الوطني ػػة لم ػػدوؿ األعض ػػاء ف ػػي حم ػػؼ الن ػػاتو ،وم ػػف م ػػؤتمر
اليوروساي ،ومف أعضاء مػف تونغػا فػي مػؤتمر الباسػاي ،وأعضػاء مػف كركػاس مػف اجتمػاع الجمعيػة العموميػة
لؤلوالسيفس .وقد تمت تغطية عدد كبيرمف المناطؽ في تمؾ المناسبات ،وسوؼ تتواصػؿ أنشػطة العػروض ىػذا
العػ ػػاـ لضػ ػػماف المزيػ ػػد مػ ػػف التعريػ ػػؼ بإطارعمػ ػػؿ ( ،)ISSAIوفػ ػػت الطريػ ػػؽ أمػ ػػاـ تطبيقػ ػػو فػ ػػي كافػ ػػة منػ ػػاطؽ

األنتوساي.
ومػػف الصػػعب تحديػػد الدرجػػة الحقيقيػػة التػػي أحػػرزت فػػي زيػػادة الػػوعي بشػػأف ( )ISSAIكنتيجػػة لمجيػػود التػػي

ذكرت أعبله -وقياس تأثير ىذا النوع مف األنشطة ىو أمػر فػي غايػة الصػعوبة .ومػع ذلػؾ ،فقػد تػـ خػبلؿ عػاـ
 2111توزيػػع ح ػوالي  1511نسػػخة مػػف الم ػواد المختمفػػة المتعمقػػة بالتوعيػػة بػ ػ ( )ISSAIوالتػػي أعػػدت مػػف قبػػؿ
فريؽ العمؿ الخاص بزيادة الوعي بشأف معايير التدقيؽ الدوليػة لؤلجيػزة العميػا لمرقابػة ،وتػـ تعميػؽ حػوالي 111
بوستر عمى جدراف قاعات مؤتمرات دولية مختمفة .وعبلوة عمى ذلؾ ،فقد ارتفع عدد زيارات الموقع اإللكتروني
الخػػاص بػ ػ ( )ISSAIبنسػػبة  %45منػػذ نيايػػة عػػاـ  2111حتػػى نيايػػة عػػاـ  ،2111ممػػا يؤشػػر أيض ػاً عمػػى

اىتماـ متزايد في ( )ISSAIبيف أعضاء االنتوساي.

نموذج التطبيق التمهيدي لب ()ISSAI
فػػي اجتماعػػو المنعقػػد فػػي تش ػريف أوؿ  ،2111صػػادؽ المجمػػس التنفيػػذي لبلنتوسػػاي عمػػى مػػا يعػػرؼ بنمػػوذج
التطبيؽ التمييدي لممعايير ،والذي تـ إعداده مف قبؿ رؤساء كؿ مف لجنة بنػاء القػدرة ،ولجنػة المعػايير المينيػة
لبلنتوساي ،ومبادرة تنمية االنتوساي .ويعكس النموذج األولوية اإلستراتيجية التي تنتيجيا االنتوسػاي حاليػاً فػي

تطبيؽ إطار عمؿ (.)ISSAI

واليػػدؼ ال ػرئيس مػػف نمػػوذج التطبيػػؽ التمييػػدي لممعػػايير ،ىػػو ضػػماف الحفػػاظ عمػػى ىػػذه المسػػتوى الكبيػػر مػػف

التقػػدـ الػػذي تحقػػؽ مػػف خػػبلؿ أنشػػطة زيػػادة الػػوعي لوايجػػاد فيػػـ مشػػترؾ بشػػأف الكيفيػػة التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا
تطبيؽ ( )ISSAIsمف قبؿ األجيزة العميا لمرقابة ،مع األخذ بعيف اإلعتبار لحرية كؿ جياز أعمى لمرقابة فػي
اختيار النيج الذي يتبلئـ واإلطار التشريعي لبمده.
ومػػف حيػػث المبػػدأ ،فقػػد قسػػـ النمػػوذج التمييػػدي لتطبيػػؽ المعػػايير ضػػمف ثػػبلث م ارحػػؿ ،حيػػث انيطػػت مسػػؤولية
تولي كؿ مرحمة بييئة معينة مف ىيئات االنتوساي:


المرحمة  :1زيادة الوعي بأىمية ()ISSAI



المرحمة  :2تسييؿ عممية اتخاذ القرار بشأف تطبيؽ ()ISSAI

 25جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة



المرحمة  :3دعـ تطبيؽ ()ISSAI

ويمكف الحصوؿ عمى النص الكامؿ لنموذج التطبيؽ التمييدي لممعايير مف خبلؿ الموقع اإللكتروني:
http://psc.rigsrevisionen.dk/media (1664,1033)/ISSAI_Roll-Out_Model.pdf.

ويحدد النموذج اإلجراءات التي يتعيف عمى لجنة المعايير المينية ولجنػة بنػاء القػدرة ومبػادرة االنتوسػاي لمتنميػة
تنفيػػذىا لبليفػػاء بمسػػؤولياتيا عنػػد كػػؿ مرحمػػة .وسػػوؼ يػػتـ تزويػػد المجمػػس التنفيػػذي بالتقػػدـ الحاصػػؿ فػػي مجػػاؿ
تطبيؽ النموذج.

المراجعة الدورية لممعايير
المتابعة المستمرة إلطار العمؿ وضماف أنو يعكػس أحػدث التطػورات فػي الرقابػة عمػى القطػاع العػاـ ىػي ناحيػة
أساسػػية .وتبع ػاً لػػذلؾ ،ففػػي عػػاـ  ،2111اتفقػػت المجػػاف والمجػػاف الفرعيػػة ومجموعػػات عمػػؿ االنتوسػػاي بشػػأف
الفتػ ػرات الزمني ػػة الت ػػي يتع ػػيف أف ت ارج ػػع فيي ػػا المع ػػايير واإلرش ػػادات المتعمق ػػة بالحاكمي ػػة الرش ػػيدة لبلنتوس ػػاي.

ولتسييؿ الرجوع إلييا ،فقد تـ تحديد فترات المراجعة تحت كؿ وثيقة معيار عمى حدة ،عمى الموقػع اإللكترونػي
 .www.issai.org /composite-192.htm.وباإلضػ ػػافة إلػ ػػى مراجعػ ػػة المعػ ػػايير فػ ػػي المسػ ػػتوى  3إلطػ ػػار
العمؿ ،فإنو مف المتوقع أف تجري مراجعة المعياريف رقـ  1621و  1721ضمف المسػتوى  4مػف إطػار العمػؿ
خبلؿ عاـ .2112

أنشطة زيادة الوعي المنفذة عام 2102
إلى جانب األنشطة التي تمت اإلشارة إلييا في نموذج التطبيؽ التمييدي لممعايير ،فإف أعضاء لجنػة المعػايير

المينية ىـ أيضاً مييئوف لعبور المحيطات والقارات في عاـ  2112لزيادة المعرفة بإطار عمؿ .ISSAI

ػاء عمػى عػدد الطمبػات عمػى الوثػائؽ
وسوؼ يتـ تحديػد عػدد الميػاـ المتعمقػة بزيػادة الػوعي التػي سػيتـ تنفيػذىا بن ً
التي ستتسمميا السكرتارية .ومع أف عاـ  2111كاف عاماً مفعماً بالعروض نوعاً ما ،حيث تـ تسمـ  21عرضاً
مف مختمؼ أنحاء العالـ ،إال أف لجنة المعايير المينية تأمؿ أف توفر عمػى األقػؿ نفػس العػدد فػي عػاـ .2112

لواذا ما كانت لديؾ معمومػات بشػأف انعقػاد حػدث مػا أو كنػت تخطػط لعقػد حػدث مػا ،حيػث سػيكوف مػف المبلئػـ
تقديـ عرض سواء حوؿ موضوع عاـ أو موضوع فني محدد بشأف ( ،)ISSAIsفإنو يمكنؾ ارساؿ ايميؿ عمى
العنواف التاليpsc@rigsrevisionen.dk :

 26جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

وجيػ ػػة نظػ ػػر مػ ػػف و ازرة التنميػ ػػة

الدولية لممممكة المتحدة

جخططططظ حكٕيطططة انًًهكطططة انًححطططذ نطططٗ
صٚططبد انًططُت انحطط ٙجمططذيٓب بُسططبة بٛططش
خططالل انسططُٕات انمهٛهططة انمبديططة ٔجططٕنٙ
ٔصاس انحًُٛطططططة انذٔنٛطططططة انًضٚطططططذ يطططططٍ
االْحًبو بشأٌ يب جى حطشاصِ فًٛطب ٚحعهطك
ببنًسططبعذات انحطط ٙجمططذيٓب يبًططب فطط ٙرن ط
يططشدٔد األيططٕالاس ٔاسططحخذاو انبططشاٍْٛس
ٔجعضٚطططض انشطططفبفٛة ٔانًسطططبءنة ٔنطططذٔس
األجٓططططض انعهٛططططب نهشلببططططة فطططط ٙانططططذٔل
انششٚكة جطأثٛش بٛطش عهطٗ جطذٔل انعًطم
ْزا
ٔجعحبططططش ٔصاس انحًُٛططططة انذٔنٛططططة ٔصاس
اليش ضٚطة نططٗ حططذ بٛطشس ٔلططذ خصططص
جضء بٛطش يطٍ أيٕانٓطب نبطشاير لطشٚطةس
ٔانح ٙجذاس يٍ خطالل يكبجطف فط ٙانطذٔل
انشطشٚكة ٔبعط جهط انبطشاير ٚحضططًٍ
جٕفٛش انذعى نألجٓض انعهٛب نهشلببطةس يطب
بشطططكم يببشطططش أٔ يطططٍ خطططالل يشطططشٔ
ٔاسع انُطبق ٕٔٚفش جعطبٌٔ االَحٕسطب٘
يع انجٓطبت انًبَحطة انفشصطة السطحكًبل
ٔجعضٚطططض فعبنٛطططة ي طططم ْطططزا انطططذعى عهطططٗ
يسحٕٖ انذٔنة

وجهببات نظببر مببانحين حببول األجهببزة العميببا لمرقابببة الماليببة والمحاسبببة ،والمنظمببة الدوليببة
لألجهزة العميا لمرقابة ،وتعاون االنتوساي مع الجهات المانحة في مجال المنح
أعد من قبل سكرتارية تعاون االنتوساي مع الجهات المانحة

تـ مؤخ اًر توقيع مذكرة التفاىـ بيف االنتوساي ومجتمع المػانحيف مػف قبػؿ بنػؾ التنميػة اإلسػبلمي ،وسػت
عشرة جية مانحة (والمؤسسات المالية الدولية الخمس) .ولتوفير وجية نظر متعمقة حوؿ لمػاذا وقعػت

ىػػذه الييئػػات مػػذكرة التفػػاىـ تمػػؾ ،ومػػا ىػػو أكثػػر مػػا ييميػػا مػػف خػػبلؿ دعميػػا لؤلجي ػزة العميػػا لمرقابػػة
ولؤلنتوساي ،وماىي تطمعاتيا إزاء المستقبؿ ،فقد استطمعنا آراء مػانحيف فػي كػؿ مػف المممكػة المتحػدة،
لوايرلنػػدا ،وكنػػدا .ونحػػف ممتن ػوف لمسػػيد سػػتيفف شػػاربميس فػػي و ازرة التنميػػة الدوليػػة فػػي المممكػػة المتحػػدة
( ،)DFIDوآف باري في ىيئة المساعدات اإليرلندية ،وماثيو الفرينير فػي ىيئػة التنميػة الكنديػة الدوليػة
( )CIDAعمى ما زودونا بو مف آراء.
تعزيز المساءلة لألجهزة العميا لمرقابة

ٔجُب ًب نٗ جُف يع يُظًبجٓطب اقلهًٛٛطةس أوالً ،تقدر الدوؿ المانحة دور ومخرجات األجيزة العميا لمرقابة ،باعتبارىا نواة مؤسسات الدولة ،السيما
جٕفش االَحٕسب٘ ْٛكهة ًٚكٍ يٍ خالنٓطب دورىا في تعزيز المساءلة .وبالنسبة لييئة التنمية الكنديػة ،فػإف األجيػزة العميػا لمرقابػة تمعػب دو اًر حيويػاً
جحمٛططك انًضٚططذ يًططب ًٚكططٍ جحمٛمططّ يططٍ
خططالل جططشاءات عهطططٗ يسططحٕٖ انذٔنطططة في مساءلة الحكومة وتحسيف فعالية وكفاءة الموارد العامة .وعمى نحو مشابو ،تدرؾ ىيئػة المسػاعدات
نٕحططذْب -يططٍ خططالل الحصططبدٚبت انحجططى
االيرلنديػػة الحاجػػة إلػػى تعزيػػز المسػػاءلة لم ػواطني ال ػػدوؿ التػػي تعمػػؿ فيي ػػا وتحتػػرـ الػػدور الػػذي تمعبػػو
انكبٛططش يعططٍ طشٚططك جططٕفٛش انًسططبعذات
عهٗ انًسطحٕٖ االلهًٛطٔ ٙانطذٔنٙس ٔيطٍ األجيزة العميا لمرقابة في فحػص لواعػداد تقػارير مسػتقمة حػوؿ اسػتخداـ األمػواؿ العامػة .وتسػيـ األجيػزة
خططالل ينٛططبت جطططٕٚش انًعططبٛٚشس ٔجبططبدل
انخبشاتس ٔيًبسسطة ضطوٕطبت بٛطش العميػا لمرقابػة القويػة أيضػاً فػػي تمبيػة متطمبػات المسػاءلة فػي الػػدوؿ المانحػة نفسػيا ،عمػى سػبيؿ المثػػاؿ،
يٍ أجطم جُفٛطز انححسطُٛبت ٔفًٛطب ٚحعهطك تعتمػػد ىيئػػة المسػػاعدات اإليرلنديػػة عمػػى مخرجػػات عمػػؿ الجيػػاز األعمػػى فػػي تػػوفير التأكيػػد الرقػػابي-
ببنًسبعذات انًمذية يٍ لبم أجٓض عهٛب
نهشلببطة نطٗ أجٓططض عهٛطب نهشلببطة أخططشٖ السيما في القطاعات التي توفر الدعـ باإلستناد إلى األنظمة الحكومية لمدولة -وكذلؾ التأكيػد الرقػابي
فمططذ ضططًث االَحٕسططب٘ يحهمططٔ ٙيططضٔد٘ الخ ػػارجي بش ػػأف نفق ػػات أمػ ػواؿ دافع ػػي الضػ ػرائب اإليرلن ػػدييف .وت ػػرى و ازرة التنمي ػػة الدولي ػػة ف ػػي المممك ػػة
يسططبعذات ًٔٚكُٓططب انًسططبعذ فطط ٙحططم
انمضطططبٚب انًحعهمطططة بطططبنعش ٔانطهطططف المتحػػدة ( )DFIDإمكانيػػة إضػػافية فػػي مسػػاىمات الجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة فػػي مجػػاؿ تحسػػيف مػػردود
ًٔٚكططٍ نالَحٕسططب٘ أٌ جحمططك أ ططش يططٍ
األمػواؿ لبلنفػػاؽ الحكػػومي ،بمػػا فػػي ذلػػؾ المسػػاعدات ،والمزيػػد مػػف التركيػػز حػػوؿ مػػا تػػـ إح ػ ارزه بػػأمواؿ
رن ط يططٍ خططالل انعًططم بشططكم جًططبعٙ
ٔجعًططم االَحٕسططب٘ عهططٗ جططٕٚشْى يططٍ المسػػاعدات (أجنػػدة النتػػائج) .ووفق ػاً لمػػا صػػرح بػػو انػػدرو ميتشػػؿ ،وزيػػر الدولػػة لشػػؤوف التنميػػة الدوليػػة
خططالل جعهٓططى جططضء ًا يططٍ شططبكة عًططم
ٔيبطططططبدس انحعطططططبٌٔ بططططط ٍٛاالَحٕسططططططب٘ لممممكػة المتحػػدة .اعمينػػا أف نبػػرىف ،بالشػكؿ الػػذي اليػػدع أي مجػػاؿ لمشػػؾ أف كػؿ مئػػة بػػنس مػػف أمػواؿ
ٔانًططبَح ٍٛجًططُت انًططبَح ٍٛي ططم ٔصاس دافعي الضرائب تولد باونداً مف المردود التنمويا  .ومع تزايد تركيػز و ازرة التنميػة الدوليػة وآخػريف عمػى
انحًُٛة انذٔنٛة فشصة نهًسبًْة فْ ٙطز
قياس وتمويؿ نتائج التنمية ،مثؿ نسبة اإللتحاقات اإلضافية بالمدارس ،فقد يتجيوف إلى األجيػزة العميػا
انُبحٛة
لمرقابة (مف بيف آخريف) لمحصوؿ عمى التأكيد بشأف صحة بيانات النتائج والنظـ اإلحصائية.
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توفير المساعدات من الل أنظمة الدولة
ثاني ػاً ،معظػػـ المػػانحيف ىػػـ ممتزمػػوف بسياسػػات وطنيػػة ت ػربط تػػوفير المسػػاعدات بشػػروط معينػػة ،مثػػؿ التعيػػد
بتخفػػيض نسػػبة الفقػػر واحت ػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف .ووجػػود نظػػـ تحكػػـ االدارة الماليػػة العامػػة تتمتػػع بجػػودة عاليػػة،

أوالتعيد بتعزيز تمؾ النظـ ىو واحد مف أكثر الشروط شيوعاً .وفي ىذا السياؽ ،فػإف تػوفر أجيػزة عميػا رقابيػة

قوي ػة ىػػو ناحيػػة حيويػػة فػػي عمػػؿ وكالػػة التنميػػة الدوليػػة الكنديػػة لتس ػريع التحسػػيف الشػػمولي إلج ػراءات ونظػػـ

شػػركائيا .واألجي ػزة العميػػا لمرقابػػة ى ػي مصػػدر ىػػاـ لممعمومػػات التػػي تحتاجيػػا وكالػػة التنميػػة الدوليػػة الكنديػػة
لمتابعة التقدـ في اإلدارة المالية العامة .وعمى نحو مشابو ،فقد أضافت و ازرة التنمية الدوليػة لممممكػة المتحػدة
تعيد اتعزيز المساءلة المحميػةا إلػى التعيػدات التػي تتوقعيػا مػف الحكومػات الشػريكة .وعنػد تقيػيـ ىػذا التعيػد
عن ػػد بح ػػث ال ػػدعـ الم ػػالي ،تأخ ػػذ و ازرة التنمي ػػة الدولي ػػة بع ػػيف اإلعتب ػػار تعي ػػد الدول ػػة الشػ ػريكة بتعزي ػػز الرقاب ػػة
الخارجية والرقابة التشريعية ذات العبلقة.

شبكة اإل تصال الدولية المتميزة لالنتوساي
جميع الموقعيف عمى مذكرة التفاىـ يدركوف ويولوف أىميػة كبيػرة لمسػألة قيمػة التعػاوف مػع مجتمػع االنتوسػاي،
ككػؿ ومػع كػؿ جيػاز أعمػى لمرقابػػة عمػى حػدة .ويػدركوف أيضػاً بػأف االنتوسػػاي تتمتػع بميػزة الجمػع بػيف أجيػزة
عميػػا لمرقابػػة مػػف  191دولػػة والػػذيف أبػػدو الت ػزاميـ بتشػػارؾ األىػػداؼ ومسػػاعدة كػػؿ مػػنيـ اآلخػػر والػػتعمـ منػػو.

واليوجػػد ىنالػػؾ شػػبكات اتصػػاؿ دوليػػة أخػػرى تكػػافيء االنتوسػػاي بيػػذا النطػػاؽ الواسػػع والتػػاري الطويػػؿ مػػف
التعاوف في نوا تح مثػؿ الضػرائب ،والمشػتريات ،واإلحصػاءات ،والسياسػات  .وأشػارت السػيدة آف بػاري أنػو فػي

مػػايتعمؽ بييئػػة المسػػاعدات اإليرلنديػػة ا فقػػد جمعػػت مػػذكرة التفػػاىـ الموقعػػة بػػيف االنتوسػػاي والجيػػات المانحػػة
الموارد الثمينة لؤلجيزة العميا لمرقابة لمعمؿ معاً مف أجؿ تحديد أيف تكمف االحتياجات الفعميػة وحشػد الخبػرات

والتجارب البلزمة لمتخطيط والمساعدة في تحقيؽ أكبر تقدـ ممكف في مجاؿ تطويراألجيزة العميا لمرقابة.

تعزيز فعالية ال دمات التنموية
العديد مف المانحيف لدييـ تاري طويؿ مف الدعـ لؤلجيزة العميػا لمرقابػة ولبلنتوسػاي قبػؿ التعػاوف الحػالي بػيف
االنتوساي والجيات المانحة .عمى سبيؿ المثاؿ ،صرح السيد ما ثيو الفرينيف ا أف كندا تفخر بتاريخا الطويؿ
مػػف الػػدعـ لتعزيػػز قػػدرة األجيػزة العميػػا لمرقابػػة لمػػدوؿ الشػريكة ،سػواء مػػف خػػبلؿ شػراكاتنا الناجحػػة مػػع مبػػادرة

تنمية االنتوساي ومؤسسة الرقابة الشاممة الكندية ،أو مف خبلؿ مشػروعاتنا العديػدة فػي بنػاء القػدرة مػع أجيػزة

عميا لمرقابة عمى المستوى القطريا .وقد جمعت مبادرة تعاوف االنتوساي /والجيات المانحة بيف تمؾ األشكاؿ
المختمفة مف الدعـ ضمف أسموب أكثر استراتيجية وتنسيقاً مف أجؿ بناء أجيزة عميا لمرقابة أكثر قوة وفعالية.
وبالنسبة لمعديد مف المانحيف ،فإنو ببسػاطة مػف غيػر الممكػف أو الفعاليػة الحفػاظ عمػى وجػود كبيػر فػي جميػع
الػػدوؿ التػػي تحتػػاج إلػػى دعػػـ .وتػػوفر مبػػادرة التعػػاوف بػػيف االنتوسػػاي والجيػػات المانحػػة الفرصػػة السػػتكماؿ
وتعزيػػز فعاليػػة ال ػػدعـ المػػالي عمػػى المسػػتوى القط ػػري .وبالنسػػبة لمم ػػانحيف فػػي ال ػػدوؿ الصػػغيرة ،فػػإف مبػػادرة
التعاوف توفر الفرصة أيضاً لممساىمة في التنمية إلى ما ىو أبعد مف حدود الدوؿ والمناطؽ التي يعمموف
فييا .وتتي مذكرة التفاىـ بيف االنتوساي والجيات المانحة المجاؿ لجمع تمويبلت بأقصى كفاءة ممكنػة وبمػا
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يحقؽ في المحصمة أقصى درجة مف التحسيف ألعماؿ األجيزة العميا لمرقابة في العالـ النامي.
وقػد كػاف السػػبب وراء دعػـ بعػػض المػانحيف لمػذكرة التفػػاىـ بػيف االنتوسػػاي والجيػات المانحػة ىػػو مػا تضػػمنتو
مف مباديء جوىرية .ونظ اًر لعدـ الرضى بشأف نتائج التنمية والطريقة التػي كانػت أمػواؿ المسػاعدات تصػرؼ
مف خبلليا فقد تـ في بداية عاـ  2111التوصؿ إلى إجمػاع جديػد بشػأف فعاليػة المسػاعدات .وقػد وضػع ىػذا
اإلجماع الجديد قيادة وممكية التنمية ،وموائمة الدعـ المقدـ مف المانحيف مع الخطط الوطنيػة ،وتنسػيؽ الػدعـ
الموفر مف المانحيف في صمب اإلصبلحات المتعمقة بإصبلح الطريقة التي مف خبلليا يتـ توفير الدعـ .وقػد
جسدت مذكرة التفاىـ بيف االنتوساي والجيات المانحة ىذه المباديء مف خبلؿ التركيز عمػى الػدور المحػوري
لخطط العمؿ التنموية واإلستراتيجية المقررة عمى مستوى الجياز األعمى لمرقابػة والمسػتوى اإلقميمػي والػدولي،

ودعـ المانحيف لتمؾ الخطط ،وتنسيؽ الدعـ لؤلجيزة العميػا لمرقابػة (سػواء كػاف الػدعـ مقػدـ مػف جيػاز أعمػى
لمرقابػػة إلػػى آخػػر أومػػف قبػػؿ الجيػػات المانحػػة) .وتػػؤمف وكالػػة المسػػاعدات اإليرلنديػػة بػػأف مػػذكرة التفػػاىـ بػػيف
االنتوسػػاي والجيػػات المانحػػة ومػػا تضػػمنتو مػػف أىػػداؼ تتفػػؽ بشػػكؿ جيػػد مػػع أجنػػدة فعاليػػة المسػػاعدات ،مػػف

حيث أنيا تتي الفرصة لممانحيف لمعمؿ معػاً باتجػاه تحقيػؽ األىػداؼ المشػتركة .والنػداء الػدولي الحػالي لتقػديـ

مقترحات لمحصوؿ عمى الدعـ ألنشطة بناء القدرة (أنظػر  ) www.idi.noيػوفر قاعػدة أساسػية لضػماف أف
المساعدة التنموية قد بنيت عمى احتياجات ومتطمبات األجيزة العميا لمرقابة ال عمى أولويات المانحيف.

المستقبل :إمكانيات غير مستغمة

ولو نظرنا إلى المستقبؿ ،فإنو مف الواض أنو فػي حػيف أف دعػـ األجيػزة العميػا لمرقابػة ،واالنتوسػاي ،ومبػادرة
التعاوف بيف االنتوساي والجيات المانحة يعالج أىػداؼ متعػددة لمجيػات االمانحػة ،إال أنػو اليػزاؿ يوجػد ىنالػؾ
امكانيػات غيػػر مسػتغمة .ووفقػاً لمسػػيدة آف بيػري مػػف ىيئػة المسػػاعدة اإليرلنديػػةا فينالػؾ تركيػػز كبيػر عمػػى بنػػاء
القػػدرة ،والتػػي تعتبػػر مسػػألة أساسػػية بالنسػػبة لؤلجيػزة العميػػا لمرقابػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة وىامػػة جػػداً أيضػاً ،ومػػع

ذلػػؾ ،فإنػػو إلػػى جانػػب تمػػؾ القضػػية ىنالػػؾ حاجػػة إلػػى االسػػتقبللية بالنسػػبة لمعديػػد مػػف األجيػزة العميػػا لمرقابػػة،

ويحتػػاج ىػػذا األمػػر إلػػى المزيػػد مػػف اإلىتمػػاـ وبطريقػػة أكثػػر مباش ػرة وتنظيم ػاً إذا مػػا أردنػػا تحقيػػؽ المزيػػد مػػف

االعتمادي ػػة عم ػػى مخرجاتي ػػاا .ولمزي ػػد م ػػف المعموم ػػات ،يرج ػػى االتص ػػاؿ بس ػػكرتارية التع ػػاوف ب ػػيف االنتوس ػػاي

والمانحيف مف خبلؿ العنواف اإللكتروني idi@idi.no
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فػ ػي  22ك ػػانوف أوؿ ع ػػاـ  ،2111تبن ػػت الجمعي ػػة العام ػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة القػ ػرار أ 219 /66/ا تعزي ػػز كف ػػاءة
ومسػػاءلة وفعاليػػة وشػػفافية اإلدارة العامػػة مػػف خػػبلؿ تعزيػػز األجيػزة العميػػا لمرقابػػةا .وقػػد جػػاء تبنػػي ىػػذا القػرار

تتويجاً لمجيود المشتركة لجميع األجيزة العميا لمرقابة الراميػة إلػى تعزيػز االسػتقبللية وتػأميف اعتػراؼ بػإعبلني
ليما والمكسيؾ .وما كاف ليذا النجاح أف يتحقؽ لوال الجيود التي بذليا كؿ جياز أعمى لمرقابة ضػمف مجتمػع

االنتوسػػاي لتحديػػد متطمباتػػو ضػػمف حػػدود صػػبلحيتو ،والتػػي وفػػرت مضػػموناً ومصػػداقية لشػػعار االنتوسػػاي ا
الخبرة المتبادلة تفيد الجميعا.

قرار األمم المتحدة
يمثؿ قرار األمـ المتحدة نقطة تحوؿ ىامة في الستيف عامػاً مػف تػاري االنتوسػاي .وبموجبػو ،عبػرت الجمعيػة
العامة لؤلمـ المتحدة عف اعترافيا وألوؿ مرة بأف:


األجي ػزة العميػػا لمرقابػػة اليمكنيػػا القيػػاـ بمياميػػا بشػػكؿ موضػػوعي وفع ػػاؿ مػػا لػػـ تكػػف مسػػتقمة عػػف
الييئات الخاضعة لرقابتيا ومالـ تكف محمية ضد أي تأثير خارجي.



ومػػا لػػـ يكػػف ليػػا دور ىػػاـ تمعبػػو فػػي تعزيػػز الكفػػاءة ،والمسػػاءلة ،والفعاليػػة ،والشػػفافية لػػبلدارة العامػػة
والػػذي ىػػو عنصػػر ىػػاـ فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة الوطنيػػة واألىػػداؼ التنمويػػة المتفػػؽ بشػػأنيا عمػػى

الصعيد الدولي ،مثؿ األىداؼ التنموية لؤللفية.

ومػػف خػػبلؿ القػرار ،عبػػر أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة عػػف تقػػديرىـ لعمػػؿ االنتوسػػاي فػػي تعزيػػز المزيػػد مػػف الكفػػاءة
والمس ػػاءلة والفعاليػ ػػة والشػ ػػفافية والتمق ػػي واالسػ ػػتخداـ الكفػ ػػؤ والفعػػػاؿ لمم ػ ػوارد العامػ ػػة بي ػػدؼ ضػ ػػماف مصػ ػػمحة

الم ػواطنيف .وعب ػر الق ػرار أيض ػاً عػػف تقػػديره إلعبلنػػي ليمػػا والمكسػػيؾ ،وشػػجع الػػدوؿ األعضػػاء عمػػى تطبيػػؽ
وباألسموب الػذي يتفػؽ مػع ىيػاكميـ المؤسسػية الوطنيػة ،المبػاديء المتضػمنة فػي كػبل اإلعبلنػيف .وأخيػ اًر ،فقػد

شجع القرار الدوؿ األعضػاء ومؤسسػات األمػـ المتحػدة ذات العبلقػة عمػى تكثيػؼ تعػاونيـ مػع االنتوسػاي فػي
مجاؿ بناء القدرة والنواحي األخرى اليادفة إلػى تعزيػز الحاكميػة الرشػيدة مػف خػبلؿ ضػماف الكفػاءة والمسػاءلة
والفعالية والشفافية التي توفرىا األجيزة العميا لمرقابة القوية.
وقػػد أصػػب ق ػرار األمػػـ المتحػػدة اآلف فػػي متنػػاوؿ جميػػع األجي ػزة العميػػا لمرقابػػة والػػذي يتػػي المجػػاؿ أمػػاميـ
لئلص ػرار عمػػى تطبيػػؽ المبػػاديء األساسػػية لبلسػػتقبللية .وتشػػجيع الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة كافػػة الػػدوؿ
األعضاء في األمـ المتحدة عمى تطبيؽ المباديء المتضمنة في إعبلني ليما والمكسيؾ سوؼ يزيػد مػف عػزـ

لواص ػرار كافػػة األجي ػزة العميػػا لمرقابػػة عمػػى بمػػوغ االسػػتقبللية ،وبالتحديػػد ى ػؤالء الػػذيف يكػػافحوف مػػف أجػػؿ بمػػوغ
العناصر األساسية لبلستقبللية.
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طوات المتابعة

ولمتأكيد عمى أىمية ىذا القرار ومساعدة كافة أعضاء االنتوساي عمى تحقيؽ مباديء االستقبللية ،فقد قامػت
األمان ػػة العام ػػة لبلنتوس ػػاي بإع ػػداد مس ػػودة ب ػػبلغ إل ػػى كاف ػػة أعض ػػائيا تش ػػرح في ػػو مض ػػموف القػ ػرار ،وفوائ ػػده
ومنجزاتو .وقد وقع ىذا الببلغ مف قبؿ رئػيس المجمػس التنفيػذي لبلنتوسػاي واألمػيف العػاـ لبلنتوسػاي ،وكػذلؾ
رؤساء واألمناء العاموف لمجموعات العمؿ اإلقميمية ،لتأكيد األىمية الدولية والقبوؿ الدولي لمقرار .وقد اتصؿ
األميف العاـ بمجموعات العمؿ االقميمية الخمس بيذا الخصوص.
وعبلوة عمى ذلؾ ،فقد تـ إعداد نموذج مسودة خطاب والتي يمكػف لؤلجيػزة العميػا لمرقابػة إرسػالو إلػى ىيئػاتيـ
التشريعية إلعبلميـ بيذا القرار .وقد تـ تعديؿ مجمد االنتوساي ا العمؿ معاً مف أجؿ استقبللية األجيزة العميا
لمرقابةا ليتضمف النص الكامؿ لمقرار.

ومدعمػػة بقػرار األمػػـ المتحػػدة الػػذي يركػػز عمػػى أىميػػة تطبيػػؽ المبػػاديء األساسػػية السػػتقبللية الجيػػاز األعمػػى
لمرقابػػة ،فإنػػو يتعػػيف عمػػى األجي ػزة العميػػا لمرقابػػة أف تكػػوف فػػي موقػػع يؤىميػػا لبحػػث حقيػػا فػػي الحصػػوؿ عمػػى
االستقبللية مع برلماناتيا وىيئاتيا التشريعية.
ولمزيد مف المعمومات يرجى االتصاؿ بسكرتارية االنتوساي عمى العنواف:
. intosai@rechnungshof.gv.at
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النص الكامل لقرار األمم المتحدة أ 219/66/حول استقاللية األجهزة العميا لمرقابة
تعزيز الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية لإلدارة العامة من الل تقوية األجهزة العميا لمرقابة

الجمعية العامة
اشارة إلى قرار المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي رقـ  2/2111تاري  26نيساف ،2111
لواشارة أيضاً إلى الق ارريف رقـ  55/59تاري  2كانوف أوؿ  2114و  34/61تاري  31تشريف ثػاني  2115والقػ اررات السػابقة بشػأف اإلدارة
العامة والتنمية،

وباإلشارة كذلؾ إلى إعبلف األلفية لؤلمـ المتحدة،
تؤكد الجمعية العامة الحاجة إلى تحسيف الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية لبلدارة العامة
وتؤكدعمى أف لئلدارة العامة الكفؤة والمسؤولة والفعالة والشفافة دور أساسي تمعبو في تطبيؽ األىػداؼ التنمويػة المتفػؽ بشػأنيا دوليػاً بمػا فػي
ذلؾ األىداؼ التنموية لؤللفية،

وتؤكػػد الحاجػػة إلػػى بنػػاء القػػدرة كػػأداة لتعزيػػز التنميػػة وترحػػب بالتعػػاوف بػػيف المنظمػػة الدوليػػة لؤلجيػزة العميػػا لمرقابػػة الماليػػة والمحاسػػبة واألمػػـ
المتحدة ضمف ىذا السياؽ،

 .1وتػػدرؾ بػػأف األجيػزة العميػػا لمرقابػػة اليمكنيػػا القيػػاـ بمياميػػا بشػػكؿ موضػػوعي وفعػػاؿ مػػا لػػـ تكػػف مسػػتقمة عػػف الييئػػات الخاضػػعة لرقابتيػػا
ومالـ تكف محمية ضد أي تأثير خارجي.

 .2وتػػدرؾ أيضػاً الػػدورالياـ الػػذي تمعبػػو األجيػزة العميػػا لمرقابػػة فػػي تعزيػػز الكفػػاءة ،والمسػػاءلة ،والفعاليػػة ،والشػػفافية لػػبلدارة العامػػة والػػذي ىػػو
عنصر ىاـ في تحقيؽ أىداؼ التنمية الوطنية واألىداؼ التنموية المتفؽ بشأنيا عمى الصعيد الدولي ،مثؿ األىداؼ التنموية لؤللفية.

 .3وتقػدر العمػػؿ الػػذي تقػوـ بػػو المنظمػػة الدوليػػة لؤلجيػزة العميػػا لمرقابػػة الماليػػة والمحاسػبة فػػي تعزيػػز المزيػػد مػف الكفػػاءة والمسػػاءلة والفعاليػػة
والشفافية ،والتمقي واالستخداـ الكفؤ والفعاؿ لمموارد العامة لمنفعة المواطنيف.

 .4ونقدر أيضاً إعبلني ليما بشأف اإلرشادات المتعمقة بمباديء الرقابة لعاـ  1977لواعبلف المكسيؾ بشأف اسػتقبللية األجيػزة العميػا لمرقابػة
لعاـ  ،2117تشجع الدوؿ األعضاءعمى تطبيؽ تمؾ المباديء ،بالشكؿ الذي يتفؽ وىياكميـ المؤسسية الوطنية.
 .5وتشجع الدوؿ األعضاء وىيئات األمـ المتحدة ذات العبلقة عمى مواصمة وتكثيؼ تعاونيا ،بما في ذلؾ بناء القػدرة مػع المنظمػة الدوليػة
لؤلجيزة العميا لمرقابة بيػدؼ تعزيػز الحاكميػة الرشػيدة مػف خػبلؿ ضػماف الكفػاءة ،والمسػاءلة ،والفعاليػة ،والشػفافية ومػف خػبلؿ تقويػة األجيػزة

العميا لمرقابة.
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مؤتمر تمفزيوني حول تعاون االنتوساي والجهات المانحة
كجػػزء مػػف جيودىػػا والتزاميػػا بتعزيػػز االتصػػاؿ ،والمشػػورة ،والشػػفافية ،والقيػػادة ،نظمػػت قيػػادة المجنػػة التوجيييػػة
ػؤتمر تمفزيونيػاً ألعضػػاء المجنػػة التوجيييػػة لبلنتوسػػاي وذلػػؾ فػػي
لمبػػادرة تعػػاوف االنتوسػػاي والجيػػات المانحػػة مػ اً
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وقد شارؾ في المؤتمر مندوبوف عف الدوؿ األعضاء األثني عشر في المجنة مف كافة أنحاء العالـ .وقد وفر
المشاركوف أنباءاً بشأف التقدـ الذي ط أر عمى أعماؿ المجنة منذ اجتماعيا الثالػث الػذي عقػد فػي واشػنطف دي

سي في تموز  ،2111وأسيـ في التحضير إلجتماع المجنة ال اربػع الػذي استضػيؼ مػف قبػؿ الم ارقػب والمػدقؽ
العاـ لميند في شير شباط .2112
وخػػبلؿ المػػؤتمر ،اسػػتعرض كػػؿ مػػف رئػػيس المجنػػة ونائػػب رئػػيس المجنػػة التقػػدـ الحاصػػؿ فػػي بعػػض الن ػواحي
اليامة مثؿ التعاوف ،بما في ذلؾ الجيود الرامية إلى تأسيس صندوؽ لتنمية بناء القدرة لؤلجيزة العميا لمرقابة،
لواطػػبلؽ قاعػػدة بيانػػات مص ػرفية لمشػػروعات تنميػػة القػػدرة لؤلجي ػزة العميػػا لمرقابػػة ( متػػوفر مػػف خػػبلؿ الموقػػع
اإللكترونػي (  ،.orgwww.saidevelopmentوالنػداء الػػدولي الموجػػو إلػػى األجيػزة لتقػػديـ مقترحػػات بشػػأف
أواعػداد إطػار عمػؿ
مشروعات بناء القدرة التي تحتاج إلى دعـ إضػافي ،والعمػؿ الجػاري بشػأف إعػداد خطػة ،ل
موحػد لقيػػاس األداء لؤلجيػزة العميػػا لمرقابػػة ،واألنشػػطة الجاريػػة فػػي مجػػاؿ تفعيػػؿ اإلتصػػاؿ بشػػأف التعػػاوف بػػيف
االنتوساي والجيات المانحة.
وقد تـ أيضاً توفير المعمومات بشأف األنشطة المخططة لتعزيز تنمية بناء القدرة ،والتػي يتعػيف اتخاذىػا تحػت
قيادة لجنة بناء القدرة لبلنتوساي .وعبلوة عمى ذلؾ ،فقد قدـ رئيس االنتوساي لمحة حوؿ مشػاركة االنتوسػاي

فػػي المنتػػدى ال اربػػع عػػالي المسػػتوى حػػوؿ فعاليػػة المسػػاعدات فػػي البوسػػاف ،كوريػػا الجنوبيػػة ،فػػي أواخػػر عػػاـ
 .2111وقػػد عػػرض رئػػيس لجنػػة المعػػايير المينيػػة لبلنتوسػػاي نمػػوذج تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػػة لؤلجي ػزة العميػػا
لمرقابػػة الػػذي تمػػت المصػػادقة عميػػو خػػبلؿ اجتمػػاع المجمػػس التنفيػػذي األخيػػر .وقػػد تػػـ بعػػد ذلػػؾ عقػػد جمسػػة

مفتوحة تضمنت أسئمة وأجوبة مف قبؿ كافة المشاركيف.
وقد أسفر المؤتمر عف نتائج مثمرة ولقي تقدي اًر مف كافة المشاركيف.
ولمزيد مف المعمومات يرجى االتصاؿ بسكرتارية التعاوف بيف االنتوساي والمانحيف عمى العنواف التالي:
idi@idi.no
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اجتماع فريق العمل ال اص بتنسيق المهام لمجنة الفرعية حول معايير الرقابة الدا مية
فػػي  15تش ػريف ثػػاني  2111عقػػد فريػػؽ عمػػؿ تنسػػيؽ الميػػاـ الخػػاص بالمجنػػة الفرعيػػة حػػوؿ معػػايير الرقابػػة
الداخمية اجتماع عمؿ في وارسو ،بولندا .وقد نظـ اإلجتماع مف قبؿ الجياز األعمى لمرقابة لبولنػدا (،)NIK
رئيس المجنة الفرعية .وباإلضافة إلى فريؽ عمػؿ تنسػيؽ الميػاـ ،فقػد ضػـ اإلجتمػاع ممػثبلً عػف رئػيس المجنػة

الفرعي ػة السػػابقة ،الجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة لبمجيكػػا ،وممػػثبلً عػػف معيػػد المػػدققيف الػػداخمييف ( )IIAومراقب ػاً مػػف

المجنػػة الفرعيػػة ،وعػػدداً مػػف األجي ػزة العميػػا لمرقابػػة الميتمػػة بتطبيػػؽ خطػػة العمػػؿ .وكانػػت المجنػػة الفرعيػػة قػػد
عينت فريؽ العمؿ ىذا ،والذي تـ تشكيمو مف متطوعيف لكؿ ميمة مف مياميا ،عندما تبنػت خطػة عمميػا فػي

ربيع عاـ  .2111وكاف اليدؼ الػرئيس مػف اجتمػاع تشػريف ثػاني ىػو مناقشػة تطبيػؽ ميػاـ خطػة العمػؿ .وقػد
ػاء
راجع المشاركوف كؿ ميمة بشكؿ منفصؿ واتخػذوا القػرار بشػأف الخطػوات القادمػة التػي يتعػيف اتخاذىػا .وبن ً
عمػػى تمػػؾ المراجعػػات فقػػد تػػـ إج ػراء تعػػديبلت طفيفػػو عمػػى خطػػة العمػػؿ ،وتػػـ توزيػػع آخػػر نسػػخة عمػػى جميػػع
أعضاء المجنة الفرعية في بداية عاـ .2112
ونػػاقش المشػػاركوف أيض ػاً الق ػ اررات المتعمقػػة بمجػػانيـ الفرعيػػة والتػػي اتخػػذت قبػػؿ بضػػعة أسػػابيع مػػف إجتمػػاع
المجمػػس التنفيػػذي الثػػاني والسػػتيف .وكػػاف مػػف بػػيف أىػػـ تمػػؾ الق ػ اررات تسػػمية السػػيد جاكيػػؾ جيزرسػػكي ،رئػػيس

المجنػػة الفرعيػػة ورئػػيس الجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة لبولنػػدا ،لتمثيػػؿ االنتوسػػاي فػػي مجمػػس معػػايير التػػدقيؽ الدوليػػة
لمعيد المدققيف الداخمييف .وقد استند الترشي إلى مذكرة التفاىـ الموقعة بيف معيػد المػدققيف الػداخمييف ولجنػة

المعايير المينية لبلنتوساي في عاـ  2117والتي تـ تجديدىا في عاـ .2111
وقػد تضػػمف العمػػؿ الحػالي لمجنػػة الفرعيػػة إعػػداد مسػحيف اثنػػيف -أحػػدىما حػػوؿ موضػوع إعػػداد التقػػارير بشػػأف
الرقابػػة الداخميػػة ،واآلخػػر حػػوؿ موضػػوع إدارة المخػػاطر فػػي القطػػاع العػػاـ -والمػػذاف مػػف المقػػرر أف تعرضػػيما
المجنػػة الفرعيػػة عمػػى االجتمػػاع القػػادـ لمجنػػة الفرعيػػة .وسػػوؼ يػػوفر ىػػذاف المسػػحاف القاعػػدة لمناقشػػة وثػػائؽ
المجن ػػة الفرعي ػػة بش ػػأف ك ػػبل الموض ػػوعيف .وق ػػد ن ػػاقش المش ػػاركوف ف ػػي اإلجتم ػػاع أيضػ ػاً مس ػػألة إع ػػداد منت ػػدى

إلكترونػػي لمجنػػة الفرعيػػة ،ومسػػألو االستضػػافة الدائمػػة لمجنػػة ،وتوسػػيع محفظػػة أفضػػؿ الممارسػػات فػػي التػػدقيؽ
الداخمي مع أمثمة عمى حاالت يتـ تجميعيا مف قبؿ كافة أعضاء المجنة الفرعية.
اإلجتماع القادـ لكافة أعضػاء المجنػة الفرعيػة سػوؼ يجػري فػي وارسػو ،خػبلؿ الفتػرة  ،25-24نيسػاف 2112
وسوؼ يتـ استضافتو مف قبؿ الجياز األعمى لمرقابة لدولة بولندا.
ولمزيد مف المعمومات يرجى اإلتصاؿ بالجياز األعمى لمرقابة عمى العنواف التالي:
E-mail: ics@nik.gov.pl
Website: www.psc-intosai.orglics
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أنباء حول المجنة الفرعية ال اصة بمراجعات النظير
إف مف بػيف أىػداؼ المجنػة الفرعيػة  3لمجنػة بنػاء القػدرة ،التػي تقػوـ بميمػة تعزيػز أفضػؿ الممارسػات وضػماف
الجودة مف خػبلؿ مراجعػات النظيػر التطوعيػة ،ىػو توعيػة األجيػزة العميػا لمرقابػة بشػأف المنػافع المحتممػة لتمػؾ

المراجعػات .ولتعزيػػز ىػذا اليػػدؼ ،فقػد أرسػػمت المجنػػة الفرعيػة خطابػاً إلػى األمانػػات العامػة لمجموعػػات العمػػؿ

اإلقميمية لبلنتوساي في شباط  ،2112ألقت فيو الضوء عمػى فائػدة مراجعػات النظيػر التطوعيػة وطمبػت مػنيـ
إرساؿ تمؾ المعمومات إلى األجيزة العميا لمرقابة األعضاء في تمؾ المجموعات اإلقميمية.
وقد أعدت المجنػة الفرعيػة نشػرة عرضػت مػف خبلليػا أداة مراجعػة النظيػر ،وبينػت مزاياىػا ،وشػرحت األسػباب

التػػي يمكػػف أف تحفػػز الجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة عمػػى إج ػراء مراجعػػة النظيػػر .وقػػد تناولػػت النش ػرة أيض ػاً وصػػفاً
لبلرشاد وقائمة التحقؽ الخاصة بمراجعة النظير ،والتي تـ تبنييا مف قبؿ مؤتمر االنكوساي العشػريف كمعيػار

تػػدقيؽ دولػػي رقػػـ  ،5611وكوثػػائؽ لمراجعػػة النظيػػر والتػػي ستنشػػر مػػف خػػبلؿ الموقػػع اإللكترونػػي لمجنػػة بنػػاء
القدرة ( . )http://cbc.courdescomptes.ma/index.php?id=20ولتعزيػز رسػالة المجنػة الفرعيػة ،قػاـ
عػػدد مػػف رؤسػػاء األجيػزة العميػػا لمرقابػػة وم ػراقبيف عػػاميف ممػػف سػػاىموا فػػي مراجعػػة النظيػػر بإبػػداء مبلحظػػات

حوؿ قيمة ومنافع ىذه األداة.
وس ػػوؼ ي ػػتـ نش ػػر االقتباس ػػات والنشػ ػرة االعبلني ػػة عم ػػى الموق ػػع االلكترون ػػي لمجن ػػة بن ػػاء الق ػػدرة .ولمزي ػػد م ػػف
المعمومات يرجى االتصاؿ بالمجنة الفرعية عمى العنواف international @brh.bund.de

مجموعة العمل حول الرقابة البيئية

الطريق إلى مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة ()Rio +20
الت ػزاؿ مجموعػػة عمػػؿ االنتوسػػاي حػػوؿ الرقابػػة البيئيػػة ( )WGEAتواصػػؿ عمميػػا باتجػػاه تعزيػػز أىميػػة دور
األجيػزة العميػػا لمرقابػػة فػػي الحاكميػػة البيئيػػة الدوليػػة لواطػػار عمػػؿ التنميػػة المسػػتدامة فػػي مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة
حػػوؿ التنميػػة المسػػتدامة ( ،)Rio+20المقػػرر عقػػده خػػبلؿ الفتػرة  2112 ،22-21فػػي مدينػػة ريػػو ديجينيػػرو،
الب ارزيػػؿ .وبالتعػػاوف الوثيػػؽ مػػع األمانػػة العامػػة لبلنتوسػػاي ،فقػػد رفعػػت مجموعػػة عمػػؿ الرقابػػة البيئيػػة ورقػػة
مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىمة رس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمية ،والتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي نش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الموق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤتمر:
www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=510&nr=228&menu=20
وقد قامت أيضاً مجموعة المشروعات الخاصة بمجموعة الرقابة البيئية بقيادة كؿ مػف الجيػاز األعمػى لمرقابػة

لمب ارزيؿ وكندا بإعداد ورقة رسمية حوؿ الموقؼ الحالي لؤلجيزة العميا لمرقابػة بشػأف الموضػوعات المقػررة فػي

أجندة عمؿ  ، Rio+20والتي استندت جزئياً عمى ردود الد ارسػة المسػحية التػي تػـ الحصػوؿ عمييػا مػف كافػة
أعضػػاء االنتوسػػاي فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف عػػاـ  .2111وقػػد كانػػت سػػكرتارية مجموعػػة عمػػؿ االنتوسػػاي قػػد
حضرت اإلجتماعات التمييدية لممؤتمر ،وتواصؿ عمميا مف أجؿ تمثيؿ مجتمع األجيزة العميا لمرقابة لمقطاع

العاـ في المؤتمر .وقد دعى البرنامج البيئي لؤلمـ المتحدة مجموعة

 35جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

عمػػؿ الرقابػػة البيئيػػة إلػػى المسػػاىمة فػػي المػػؤتمر الػػدولي حػػوؿ العدالػػة ،والحاكميػػة ،والقػوانيف المتعمقػػة بالتنميػػة

المسػػتدامة ،والػػذي سيسػػبؽ انعقػػاد ( ، )Rio+20وذلػػؾ خػػبلؿ الفت ػرة  19-18حزي ػراف .وسػػوؼ يجمػػع ىػػذا

المػػؤتمر بػػيف أطػراؼ ىامػة تضػػـ مػػدققيف عػػاميف ومػػدعيف عػػاميف ،ومحققػػيف عػػاميف مػػؤىميف لتطػػوير وتفسػػير
وفػػرض القػػانوف البيئػػي ومعالجػػة مسػػائؿ الحاكميػػة والمسػػاءلة مػػف أجػػؿ بمػػوغ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة .ومػػف

المتوقػػع أف يػػوفر المػػؤتمر مػػدخبلت إلػػى مػػؤتمر ريػػو  21إلػػى جانػػب بيػػاف بشػػأف العدالػػة ،والحاكميػػة ،وقػػانوف

التنميػػة المسػػتدامة .وسػػوؼ يصػػدر البيػػاف ويعػػرض عمػػى رئػػيس المػػؤتمر ،ورؤسػػاء الػػدوؿ ،وممثمػػيف آخ ػريف

رفيعي المستوى

أنباء جديدة من سكرتارية مجموعة العمل
 أطمقت سكرتارية مجموعة عمؿ الرقابة البيئية المس السابع حػوؿ الرقابػة البيئيػة إلػى جميػع األجيػزة
العميا لمرقابة األعضاء في منظمة االنتوساي وذلؾ في شير شباط  .2112وفي حيف أف أف الموعد
النيػػائي األوؿ وىػػو  31آذار قػػد انقضػػى ،إال أف الفرصػػة الت ػزاؿ متاحػػة أمػػاـ جميػػع األجي ػزة العميػػا
لمرقابة الذيف لـ يسػتجيبوا لمقيػاـ بػذلؾ بحمػوؿ  11أيػار عمػى أبعػد حػد .وكػاف قػد اسػتجاب نحػو 111

جيػا اًز لبلسػػتبياف السػػادس الػػذي أطمػػؽ عػػاـ  .2119وكمػا تػػـ بخصػػوص االسػػتبياف السػػادس ،فسػػوؼ

يػػتـ بالنسػػبة لبلسػػتبياف السػػابع أيض ػاً إصػػدار تقريػػر مسػػحي لتػػوفير إحصػػائيات وتحمػػيبلت لمممارسػػة
الرقابية البيئية لؤلجيزة العميا لمرقابة عمى المستوييف الدولي واإلقميمي.

 سوؼ تنظـ مبادرة التنمية لبلنتوساي ومجموعػة عمػؿ الرقابػة البيئيػة معػاً لقػاءاً ختاميػاً لمبرنػامج عبػر

اإلقميمػػي بشػػأف رقابػػة األداء عمػػى قطػػاع الغابػػات فػػي فػػورو ،اسػػتونيا ،خػػبلؿ الفتػرة  ،15-4حزيػراف،

 .2112وسػػوؼ يقػػوـ المشػػاركوف فػػي المشػػروع بإعػػداد د ارسػػات حالػػة حػػوؿ الرقابػػة عمػػى الغابػػات،
وسػػوؼ يقومػػوف بتشػػكيؿ خبلصػػة مشػػتركة لمتقػػارير الرقابيػػة ،ومناقشػػة خطػػط عمػػؿ الجيػػاز األعمػػى
لمرقابة لمقياـ بأعماؿ رقابية أخرى ذات عبلقة.
 اإلجتماع الثاني عشر لمجنة التوجييية لمجموعة العمؿ حػوؿ الرقابػة البيئيػة سػوؼ يعقػد فػي جيبػور،
الينػػد ،خػػبلؿ الفت ػرة  6 -3تش ػريف أوؿ  .2112وسػػوؼ تقػػوـ المجنػػة التوجيييػػة بمراجعػػة والمصػػادقة
عمى التقدـ ومسودات مشروعات خطة عمؿ .2113-2111
لمحص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المعموم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات يرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى االتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  intosai@wgea.orgأو
kaire@riigikontroll.ee

مجموعة العمل حول المساءلة والرقابة عمى المساعدات المتعمقة بالكوارث

 36جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

عقػػدت مجموعػػة العمػػؿ حػػوؿ المسػػاءلة والرقابػػة عمػػى المسػػاعدات المتعمقػػة بػػالكوارث ( )AADAاجتماعيػػا
الخامس خبلؿ الفترة  24-23تشريف أوؿ ،2111 ،فػي انتاليػا ،تركيػا .وقػد رسػ الزلػزاؿ الػذي ضػرب شػرؽ
تركيػػا فػػي اليػػوـ الػػذي سػػبؽ اإلجتمػػاع الشػػعور لػػدى الوفػػود األربعػػيف بأىميػػة المسػػاعدات االنسػػانية ،والحاجػػة
إلى تحسيف المساءلة والرقابة لضماف أف المساعدات تصػؿ فػي الوقػت المناسػب لمحفػاظ عمػى حيػاة النػاس.
وخػػبلؿ ىػػذا االجتمػػاع الػػذي ت أرسػػو غيجػػز دي ف اريػػز ،عضػػو محكمػػة المػػدققيف األوروبيػػيف ،قامػػت الوفػػود

بمراجعػة التقػدـ الحاصػؿ فػي الميػاـ المختمفػة فػػي برنػامج العمػؿ لعػاـ  .2113-2111وقػد ضػـ المشػػاركوف

اآلخ ػ ػ ػ ػػروف متح ػ ػ ػ ػػدثوف ض ػ ػ ػ ػػيوؼ م ػ ػ ػ ػػف اإلس ػ ػ ػ ػػتراتيجية الدولي ػ ػ ػ ػػة لؤلم ػ ػ ػ ػػـ المتح ػ ػ ػ ػػدة لمتخفي ػ ػ ػ ػػؼ م ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػػدة

الكوارث( ،)UNISDRومكتب المساعدات اإلنسػانية لممجموعػة األوروبيػة ،ومؤسسػة ايرنسػت ويونػغ ،ولػيف
بروفوست ،المراقب والمدقؽ العاـ لنيوزيمندا .واآلف وقػد خطػت خطػوات جيػدة باتجػاه تحقيػؽ ميمتيػا الثانيػة،
تقوـ مجموعة العمؿ حوؿ المساءلة والرقابة عمى المساعدات المتعمقة بالكوارث بإطبلؽ عدد مػف المبػادرات

المتعمقة بالتوجييات وأفضؿ الممارسات:


تـ إطبلؽ مس بشأف الرقابة عمى المساعدات المتعمقة بالكوارث بيدؼ تعزيػز أفضػؿ الممارسػات



تػػـ إطػػبلؽ عمػػؿ رقػػابي مخطػػط منسػػؽ حػػوؿ اإلسػػتعداد لمكػوارث فػػي أكتػػوبر عػػاـ  2111بمشػػاركة

بيف األجيزة العميا لمرقابة ،وىنالؾ عمؿ رقابي مو تاز سيجري في نياية عاـ .2112

 11أجيزة عميا لمرقابة ،وبالتشاور مع مجموعتي عمؿ أخرييف لبلنتوساي ( مجموعة عمؿ الرقابة
البيئي ػ ػػة ،ومجموع ػ ػػة عم ػ ػػؿ الغ ػ ػػش والفس ػ ػػاد) .وترك ػ ػػز مجموع ػ ػػة عم ػ ػػؿ المس ػ ػػاءلة والرقاب ػ ػػة عم ػ ػػى
المسػػاعدات المتعمقػػة بػػالكوارث عمػػى موضػػوع الغػػش والفسػػاد فػػي أم ػواؿ المسػػاعدات المقدمػػة فػػي

مرحمة اإلغاثة الطارئة.


قامػػت مجموعػػة العمػػؿ حػػوؿ المسػػاءلة والرقابػػة عمػػى المسػػاعدات المتعمقػػة بػػالكوارث بإعػػداد مقتػػرح
إلطار عمؿ المساءلة المالية المتكاممة ( )IFAFوالذي تضمف إرشاداً بشأف اإلعتمػاد عمػى عمػؿ
مدققيف آخريف وتقارير إطار عمؿ الرقابة المتكاممة لمقطاع الخاص.

وسػوؼ يستضػػيؼ الجيػاز األعمػػى لمرقابػػة لدولػة أندونيسػػيا اإلجتمػاع القػػادـ لمجموعػػة العمػؿ حػػوؿ المسػػاءلة
والرقابة عمى المساعدات المتعمقة بالكوارث خبلؿ الفترة مػف  5-4حزيػراف .2112 ،وسػوؼ يتضػمف جػدوؿ
أعمػاؿ اإلجتمػػاع تقػػارير حػػوؿ ( )1التقػدـ المحػػرز فػػي المسػػوحات ،واإلسػتبانات ،واألعمػػاؿ الرقابيػػة المنسػػقة
والموازية ( )2وفحص وتقييـ مقترح إطار عمؿ المساءلة الماليػة المتكاممػة ومسػودة اإلرشػاد .وسػوؼ ينػاقش
عدد مف الضيوؼ والمتحدثوف مف المنظمات الدولية القضايا المتعمقة بالمساعدات الخاصة بالكوارث.

وخبلؿ عاـ  ،2112و ،2113سوؼ يػتـ إعػداد مسػودة إرشػاد ،وسػوؼ يػتـ إتاحتيػا لعػدد مػف األجيػزة العميػا
لمرقابػة لمراجعتيػا لوابػداء المبلحظػات بشػأنيا .وسػوؼ تعػػرض الوثػائؽ النيائيػة وتقريػر مجموعػة العمػؿ عمػػى

م ػػؤتمر االنكوس ػػاي الح ػػادي والعشػ ػريف ع ػػاـ  .2113ولمزي ػػد م ػػف المعموم ػػات ،يرج ػػى اإلتص ػػاؿ بس ػػكرتارية
مجموعة العمؿ حوؿ المساءلة والرقابة عمى المساعدات المتعمقة بالكوارث عمى العنواف التالي:
E-mail:torielle.pereur@eca.europa.eu
Website:http://eca.europa.eu/portal/intosai-aada/ho

اإلجتماع األول لفريق عمل االنتوساي حول التبصرالمالي
عقد اإلجتماع األوؿ لفريؽ العمؿ حوؿ التبصر المالي في وارسو ،النػرويج ،خػبلؿ الفتػرة  .2112 ،3-1وقػد
شكمت المجنة الماليػة واإلداريػة لبلنتوسػاي الفريػؽ خػبلؿ اجتماعيػا السػابع المنعقػد فػي واشػنطف دي سػي ،فػي
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تموز 2111 ،وذلؾ بيدؼ تحميؿ وتقديـ توصيات بشأف التحديات التي تجابو األنتوساي مثؿ:
 القضػػايا الماليػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ التمويػػؿ المسػػتداـ فػػي مػػا يتعمػػؽ بمياميػػا األساسػػية ذات األولويػػة ،وأنشػػطة
االنتوساي األخرى ونواحي التضارب مع أطراؼ ثالثة.

 الحاجة إلى تحسيف التخطيط اإلستراتيجي و
 تطوير آليات معالجة القضايا الناشئة التي تجابو مجتمع االنتوساي ،إذا ما تـ الموافقة عمى ذلؾ مف قبؿ
المجمس التنفيذي لبلنتوساي.
وقػد قػػررت لجنػػة التمويػؿ واإلدارة أف يػرأس فريػػؽ العمػػؿ الم ارقػب العػػاـ لمنػػرويج .وقػػد قػاـ رئػػيس لجنػػة التمويػػؿ
واإلدارة واألمانػة العامػػة لبلنتوسػػاي بإعػػداد بنػػود مرجعيػػة لفريػػؽ العمػػؿ ،والتػػي تمػػت المصػػادقة عمييػػا مػػف قبػػؿ
أعضاء لجنة التمويؿ واإلدارة وقدمت إلى المجمس التنفيذي.
وتضػـ عضػوية فريػػؽ العمػؿ أعضػػاء مػف لجنػػة التمويػؿ واإلدارة (ممثمػػوف عػف األجيػزة العميػا لمرقابػػة لكػؿ مػػف
النمسا ،والصيف ،واإلكوادور ،والمكسيؾ ،والنرويج ،والمممكػة العربيػة السػعودية ،والواليػات المتحػدة األمريكيػة)
 ،وكػػذلؾ رؤسػػاء أىػػداؼ الخطػػة اإلسػػتراتيجية  1و  2و ( 3الػػدنمارؾ ،والمغػػرب ،والينػػد)  ،ومػػدير التخطػػيط
اإلسػراتيجي لبلنتوسػػاي .وقػػد قػػاـ الم ارقػػب العػػاـ لجنػػوب أفريقيػػا ،بصػػفتو رئػػيس المجمػػس التنفيػػذي لبلنتوسػػاي،
والعضو القادـ لمجنة التمويؿ واإلدارة اعتبا اًر مف عاـ  2113بتسمية عضو مف جيازه في فريؽ العمؿ.
واليدؼ مف اإلجتماع األولي لفريؽ العمؿ في أوسمو ىو:


التوصؿ إلى فيـ مشترؾ بشػأف ميمػة فريػؽ العمػؿ ،وعمػؿ االنتوسػاي فػي الوقػت الحػالي ،والموقػؼ
المالي لبلنتوساي.



عقد مناقشات أولية بشػأف الموضػوعات الرئيسػة الثبلثػة فيمػا يتعمػؽ بػالبنود المرجعيػة ،لواعػداد قائمػة
بالمنتجات التي يتعيف عمى فريؽ العمؿ إنتاجيا قبؿ انعقاد مؤتمر االنكوساي الحادي والعشريف في
الصيف عاـ .2113

وخبلؿ اجتماعو القادـ المنعقد في حزيراف  ،2112سوؼ يقوـ فريؽ العمؿ باتخاذ الخطوات اليامة التالية:

 تحديػػد إلػػى أي مػػدى تػػـ تمويػػؿ تنفيػػذ الخطػػة اإلسػػتراتيجبة السػػابقة والحاليػػة مػػف خػػبلؿ موازنػػة االنتوسػػاي،
ومف خبلؿ الموازنات العينية ،ومف خبلؿ أطراؼ خارجييف.

 تحديد فجوات التمويؿ المحتممة فيما يتعمؽ بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية الحالية.
 تمخيص إجراءات التخطيط اإلستراتيجي السابقة لبلنتوساي.
 تحديد المباديء اليامة إلجراءات التخطيط اإلستراتيجي القادـ و
 إعداد المسودة األولى لفئات القضايا الناشئة لبلنتوساي وآليات معالجتيا.
وحيػػث أف فريػػؽ العمػػؿ يقػػوـ حالي ػاً بمعالجػػة القضػػايا التػػي سػػتؤثر عمػػى الكيفيػػة التػػي سػػتعمؿ االنتوسػػاي مػػف
خبلليا في المستقبؿ ،فيجب أف يكوف عمؿ االنتوساي موضع اىتماـ مف قبؿ كافػة أعضػائيا .ويعمػؿ مكتػب
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المراقب العاـ لمنرويج حالياً عمى تحديد أفضؿ الطرؽ التي يمكػف ألعضػاء االنتوسػاي اتباعيػا والتعميػؽ عمػى
عمؿ فريؽ العمؿ .وتأمؿ إطبلؽ موقع إلكتروني لفريؽ العمؿ وجعمػو متاحػاً أمػاـ كافػة األجيػزة العميػا لمرقابػة.

ولمزيد مف المعمومات أو االجابة عف أية أسئمة تتعمؽ بفريؽ العمؿ يرجى االتصاؿ عمى العنواف التالي:
Ola Hoem at ola.hoem@riksrevisjonen.no

تعزيز الرقابة البرلمانية في الكاروساي
اجتمع عشروف برلمانياً وستة عشرة مراقباً عاماً مف الكاريبي فػي سػينت جػونز ،انتيغيػا وبػاربودا ،خػبلؿ الفتػرة

 ،31-29كانوف ثاني  ،2112في ورشة عمؿ حوؿ تعزيز الرقابة البرلمانية في المنطقة.

وقد نظمت ورشة العمؿ تحت رعاية تجمع البرلمانييف األمريكييف ،وىي شبكة اتصاؿ تضـ مشػرعيف وطنيػيف

لما يزيد عف  35دولة مف شماؿ ووسط وجنوب أمريكا والكاريبي وتحت رعاية تشاركية مف قبؿ البنؾ الػدولي
ومؤسسة الرقابة الشاممة الكندية .وقد وفر اإلجتماع منتدى لفحػص المسػائؿ المتعمقػة بفعاليػة لجنػة الحسػابات
العامة ( )PACفي المنطقة.

مشاركون في ورشة عمل تجمع البرلمانيين األمريكيين بشلن تعزيز الرقابة البرلمانيبة والتبي عقبدت فبي انتيغبا وبباربودا فبي
كانون اني 2102

وق د ناقش المشاركوف التحديات التي تواجو لجاف الحسابات العامة ،وخاصة تمؾ التي تضـ صغار المشرعيف.
ومف ضػمف التحػديات التػي تمػت مناقشػتيا ،نػدرة اجتماعػات المجػاف ،والحاجػة إلػى فريػؽ بحثػي ،وصػعوبة عقػد

المنتػديات عنػػدما ييػيمف حػػزب سياسػي واحػػد عمػى البرلمػػاف ،ومػدى مبلئمػػة وجػود وزراء حكػػومييف فػي المجػػاف،
والحاجة إلى تقوية عمؿ مكتب المراقب العاـ .وقد تفحص المشاركوف أيضاً الطرؽ الكفيمػة بزيػادة التعػاوف بػيف

مكتب المراقب العاـ والبرلماف.

وأشار المشاركوف إلى أف الحجـ الصغير لبعض البرلمانات في المنطقة قد شكؿ تحػديات خاصػة ،حالػت دوف
العثػور عمػػى كتمػة حرجػػة مػف األشػػخاص الػذيف مػػف المبلئػػـ تعييػنيـ ضػػمف المجػاف .وقػػد أشػير إلػػى أف الصػػبغة
 39جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

السياسية التي ىيمنػت بشػكؿ كبيػر كانػت عػامبلً معػرقبلً لمعمػؿ األساسػي لػبعض المجػاف ،ألف المسػائؿ لػـ تكػف

تبحث إال مف منظػور السياسػات الحزبيػة .وخػبلؿ الورشػة ،تػـ إطػبلع البرلمػانييف عمػى أعمػاؿ لجػاف الحسػابات
األخرى في المنطقة وعمى المستوى الدولي كذلؾ ،وقد جعميـ ذلؾ يشعروف بأنيـ سػيكونوف فػي موقػؼ يجعميػـ
أكثر قدرة عمى اإلسياـ في تفعيؿ عمؿ المجاف العامة في مناطقيـ.

وقد أشار المراقبوف العاموف إلى أف أجيزتيـ قد تأثرت بشكؿ سمبي بعػدـ مقػدرتيـ عمػى تعيػيف مػوظفييـ بشػكؿ
مباشػػر ،وتقػػديـ حػػزـ رواتػػب تنافسػػية ،وعػػدـ مقػػدرتيـ عمػػى السػػيطرة المباش ػرة عمػػى الم ػوارد الماليػػة ،التػػي يػػتـ
المصادقة عمييا مف قبؿ البرلماف .وليذا السبب أصػب الموظفػوف المػدربوف يتركػوف األجيػزة الرقابيػة لمحصػوؿ

عمػػى فػػرص عمػػؿ فػػي أمػػاكف أخػػرى ،وتتػػأثر اسػػتقبللية األجيػزة العميػػا لمرقابػػة عنػػدما تحصػػؿ عمػػى مواردىػػا مػػف
الييئات التي تقوـ بإجراء الرقابة عمييا. .
وقػػد كػػاف البرلمػػانيوف والمػػدققوف العػػاموف إيجػػابييف جػػداً فيمػػا يتعمػػؽ بحػواراتيـ خػػبلؿ اإلجتمػػاع ،مػػدركيف أىميػػة
انعقادىػػا فػػي مثػػؿ ىػػذا الوقػػت .ورأى المشػػاركوف بػػأف ىنالػػؾ الكثيػػر مم ػا يمكػػف تحقيقػػو مػػف خػػبلؿ اجتمػػاع ثػ ت
ػاف
لممػػدققيف العػػاميف وأعضػػاء البرلمػػاف لمناقشػػة المزيػػد مػػف المسػػائؿ والبحػػث عػػف حمػػوؿ لممشػػاكؿ .ومباش ػرة بعػػد

اجتماع تجمع البرلمانات األمريكية ،تـ عقػد اجتمػاع إقميمػي لكافػة أعضػاء الكاروسػاي خػبلؿ الجػزء الثػاني مػف
األسػػبوع .وقػػد رحبػػت الكاروسػػاي ب ػالرئيس فمتػػر ،ال ػرئيس الجديػػد لمجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة لجميوريػػة سػػوريناـ،

وكذلؾ دوروثي برادلي والستير سواربريؾ ،المراقبيف المعيينيف حديثاً لدولة البيبليز وجزر الكيماف عمى التوالي.

وقػػد تػػـ تقػػديـ السػػيدة برادلػػي ك ػرئيس جديػػد لمكاروسػػاي ،فػػي حػػيف أدخمػػت جميوريػػة سػػانت مػػارتيف فػي عضػػوية

الكاروساي.
وباعتبارىا منطقة ،تقوـ الكاروساي حالياً بإعادة تنظيـ نفسيا لمجابية تحديات القرف الحػادي والعشػريف .وليػذه

الغايػػة ،فإنػػو يجػػري حاليػاً تنفيػػذ عػػدد مػػف المبػػادرات فػػي المنطقػػة .وقػػد ركػػز اإلجتمػػاع عمػػى مشػػروع الكاروسػػاي

المموؿ مف قبؿ البنؾ الدولي ،وأتاح أماـ كافة أعضػائو الفرصػة لتشػكيؿ المخرجػات .وقػد سػيؿ مكتػب التػدقيؽ
الػػوطني لممممكػػة المتحػػدة عمميػػة عقػػد جمسػػات حيػػة حػػوؿ قيػػادة الجيػػاز األعمػػى لمرقابػػة ،لوادارة التغييػػر لمجيػػاز
األعمػػى لمرقابػػة ،وتطبيػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة المسػػتندة إلػػى األسػػاس النقػػدي ( )IPSASلمقطػػاع العػػاـ.

ويسعى مكتب التدقيؽ الوطني البريطاني حالياً إلى استطبلع وجيػات نظػر األعضػاء حػوؿ التشػريع ،العبلقػات

البرلمانيػػة ،وتحميػػؿ لمموقػػؼ ،ورسػػـ خػرائط طريػػؽ مػػف خػػبلؿ مػػنيج وأطػػر عمػػؿ إدارة مخػػاطر لمفعاليػػة اإلقميميػػة

وتبادؿ المعرفة.

وقد أعممت مؤسسة الرقابة الشاممة الكندية األعضػاء حػوؿ منيجيػا وعمميػا فػي المنطقػة .وقػد قػدـ البنػؾ الػدولي
ػاء لؤلسػبوع ،بمػا يضػمف
أفكا اًر قيمة بشأف اإلستدامة لما بعد الػدورة الحياتيػة لممشػروع .وقػد شػكؿ ذلػؾ اختتامػاً بن ً
أف جميع المشاركيف أصبحوا اآلف يتطمعوف إلى تنفيذ ناج في المستقبؿ.

ولمزيػػد مػػف المعمومػػات يرجػػى اإلتصػػاؿ بالسػػكرتارية العامػػة بالسػػكرتارية العامػػة لمكاروسػػاي عمػػى العنػواف التػػالي:
carosai@gosl.gov.lc

تطبيق ال طة اإلستراتيجية لميوروساي
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خبلؿ مؤتمر اليوروسػاي الثػامف المنعقػد فػي ليزبػوف ،البرتغػاؿ ،خػبلؿ الفتػرة  31ايػار 2 -حزيػراف  ،2111تمػت
المص ػػادقة عم ػػى الخط ػػة اإلس ػػتراتيجية األول ػػى لمكاروس ػػاي والت ػػي تغط ػػي الس ػػنوات  .2117-2111وق ػػد ح ػػددت
الخطة أربعة أىداؼ إستراتيجية تيدؼ الكاروساي إلى تحقيقيا خبلؿ فترة السنوات الست ىذه وىي:


تعزيز القدرة المؤسسية لؤلجيزة العميا لمرقابة األعضاء في اليوروساي.



تطبيؽ معايير التدقيؽ الدولية لؤلجيزة العميا لمرقابة.



تبادؿ الخبرات والمعارؼ المينية ذات العبلقة و



إدارة اليوروساي وفقاً لمباديء الحاكمية الرشيدة واإلتصاؿ الفعاؿ.

وقػػد تػػـ تعيػػيف فريػػؽ لتنفيػػذ كػػؿ ىػػدؼ ،وبػػدأ كػػؿ الفريػػؽ عممػػو مباش ػرة .وتطبيػػؽ الخطػػة اإلسػػتراتيجية ىػػو اليػػدؼ
الػ ػرئيس لمجي ػػاز األعم ػػى لمرقاب ػػة لمبرتغ ػػاؿ ،ال ػػذي ت ػػولى رئاس ػػة اليوروس ػػاي لؤلعػ ػواـ  .2114-2111وق ػػد تػ ػراس

الجياز األعمى لمرقابة لمبرتغاؿ أيضػاً فريػؽ عمػؿ اليػدؼ  4وىػو يعػي دوره الخػاص ومسػؤوليتو فػي العمػؿ عمػى
إيجاد أدوات حاكمية مبلئمة إلنجاح تنفيذ أنشطة فرؽ عمػؿ األىػداؼ األخػرى .وتبعػاً لػذلؾ ،فإنػو خػبلؿ األشػير

القميم ػػة م ػػف ب ػػدء عمم ػػو ،حق ػػؽ فري ػػؽ عم ػػؿ الي ػػدؼ  4تق ػػدماً ممموسػ ػاً باتج ػػاه إط ػػار عم ػػؿ الحاكمي ػػة واإلتص ػػاؿ

لميوروساي.

وتػػـ اإلنتيػػاء مػػف إعػػداد الوثػػائؽ الرئيسػػة التػػي شػػكمت اإلطػػار لنشػػاط فػػرؽ األىػػداؼ األربعػػة وىػػي -التخطػػيط،
والمراقبة ،ومتطمبػات إعػداد التقػارير ،والبنػود المرجعيػة ،والخطػط التشػغيمية -وسػوؼ يػتـ رفعيػا لممصػادقة عمييػا
خبلؿ اإلجتماع القادـ لممجمس التنفيذي لميوروساي في انقرا ،تركيا ،في  28أيار .2112
وأحد األنشطة الرئيسة التي عيدت لفريؽ اليدؼ  4ىي مراجعػة الموقػع اإللكترونػي لميوروسػاي .وقػد نفػذت ىػذه
العممية مف خبلؿ خطوتيف اثنتيف:


مراجعة الموقع الحالي وتكييفو قدر اإلمكاف مع احتياجات الخطة اإلستراتيجية لميوروسػاي ،مػع تعػديؿ



تصػػميـ موقػػع إلكترونػػي جديػػد لميوروسػػاي بمػػا يتوافػػؽ مػػع المقػػاييس الحديثػػة لممواقػػع اإللكترونيػػة التػػي

بسيط يسيـ في الوصوؿ إلى المعمومات بشكؿ أسيؿ.

تجعػػؿ اسػػتخداـ األدوات والمنتػػديات الحديثػػة مركػزة بصػػورة أكبػػر عمػػى احتياجػػات وأولويػػات مجموعػػات
ىدؼ مختمفة ،وتحقيؽ استخداـ أفضؿ لمتكنولوجيات الجديدة التي تسيؿ عممية اإلتصاؿ.

ولمزيد مف المعمومات يرجى اإلتصاؿ بمحكمة الرقابة البمغارية عمى العنواف التالي:
or dg@tcontas.ptgeral@tcontas.pt

برام الت طيط اإلستراتيجي الجديدة في الث مناطق
خ ػػبلؿ ع ػػاـ  ،2111ت ػػـ إط ػػبلؽ بػ ػرامج تخط ػػيط اس ػػتراتيجي جدي ػػدة ف ػػي ث ػػبلث من ػػاطؽ -األوالس ػػيفس،
والكرفيػػاؼ ،واألسوسػػاي -وذلػػؾ لمسػػاعدة األجيػزة العميػػا لمرقابػػة عمػػى تحسػػيف القػػدرة المحميػػة لمتخطػػيط

تعممػ ػػؾ نش ػ ػرة أنبػ ػػاء االنتوسػ ػػاي بػ ػػأىـ اإلستراتيجي والتشغيمي .وقد أفضت الدروس المستفادة مف البرامج السابقة المنفذة في األفروساي -إي
المسػػتجدات فػػي مجػػاؿ عمػػؿ وب ػرامج واألربوسػ ػػاي إل ػ ػػى تص ػ ػػميـ برن ػ ػػامج يتض ػ ػػمف تقييم ػ ػػات لبلحتياج ػ ػػات ،وبػ ػ ػرامج لمتخط ػ ػػيط اإلس ػ ػػتراتيجي

مبادرة تنميػة االنتوسػاي  .والسػتطبلع والتشغيمي.

المزيػػد حػػوؿ مبػػادرة تنميػػة االنتوسػػاي

والبق ػػاء عم ػػى اط ػػبلع مس ػػتمر خ ػػبلؿ وكاف برنامج التخطيط اإلستراتيجي لؤلوالسيفس قد أطمػؽ فػي تشػريف أوؿ  .2111وفػي شػباط ،2112

فتػ ػرات التحض ػػير إلص ػػدارات المجم ػػة اجتم ػػع فري ػػؽ م ػػف خبػ ػراء وم ػػدربيف وفري ػػؽ عم ػػؿ مب ػػادرة االنتوس ػػاي لمتنمي ػػة بي ػػدؼ تكيي ػػؼ المنيجي ػػة
 41جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

انظػ ػ ػػر الموقػ ػ ػػع اإللكترون ػ ػ ػي لمبػ ػ ػػادرة المتضػػمنة فػػي كتي ػب التخطػػيط اإلسػػتراتيجي لمبػػادرة االنتوسػػاي لمتنميػػة مػػع احتياجػػات األجي ػزة العميػػا

تنمية االنتوساي

لمرقابة لبلالسيفس .وقاـ الفريؽ أيضاً بتصميـ وتطوير مواد تدريبية لورشة عمؿ التخطيط اإلستراتيجي

http://www.idi.no

التي ستستمر لمدة أسبوعيف ،والمقرر عقدىا في أيار .2112

انًجًىعتاٌ انًشكهتاٌ يٍ األجهضج انعهُا نهشلاتح األفشَمُح انُاطمح تانفشَسُح فٍ يُظًح انكشفُا تجتًعاٌ ف ٍ
تشَ ايج انتخط ُظ االس تشاتُجٍ انًُعم ذ ف ٍ انًغ شب ف ٍ ثاط  2102ي ٍ خ الل وسش انعً م انخا ح تتمُ ُى
االحتُاجاخ وانتخطُظ االستشاتُجٍ

وتشارؾ حالياً مجموعتاف مف األجيزة العميا لمرقابة األفريقية الناطقة بالفرنسية في منطقة الكرفياؼ في
برنامج التخطيط اإلستراتيجي .وقد قامت األجيزة العميا لمرقابة ضمف المجموعة األولى بتنفيذ تقييمػات

إلحتياجات بناء القدرة ،وحضرت خبلؿ شير شػباط  ،2112اجتمػاع مراجعػة تقيػيـ احتياجػات وورشػة
عمؿ تخطيط استراتيجي .وخػبلؿ اجتمػاع المراجعػة ،عرضػت األجيػزة العميػا لمرقابػة وناقشػت مسػودات
تقارير تقييـ اإلحتياجات التي قػاموا بإعػدادىا ،وتمقػوا ردود فعػؿ إزائيػا مػف نظػرائيـ .ويتوقػع بعػد انتيػاء
ورش ػػة عمػ ػػؿ التخط ػػيط اإلسػ ػػتراتيجي أف تقػػػوـ فػ ػػرؽ العم ػػؿ بإعػ ػػداد خط ػػة اسػ ػػتراتيجية ألجيػ ػزتيـ قبػ ػػؿ
اجتمػػاعيـ الثػػاني ف ػي أيمػػوؿ  .2112وق ػػد حضػػرت المجموعػػة الثانيػػة مػػف األجيػػزة العميػػا لمرقابػػة فػػي

الكرفياؼ المشاركة في ىذا البرنامج ورشة عمؿ تقييـ
احتياجػػات فػػي شػػباط  ،2112وتقػػوـ حاليػاً بتنفيػػذ تقييمػػات احتياجػػات بنػػاء القػػدرة مػػف خػػبلؿ اتبػػاع
االجراءات الموصى بيا.

إطالق برنام التطوير اإلداري لألفروساي إي
فػػي عػػاـ  ،2119قامػػت مبػػادرة االنتوسػػاي لمتنميػػة واألفروسػػاي إي بػػإطبلؽ برنػػامج تطػػوير إداري
إقميمي لتعزيز القدرات القيادية واإلدارية لؤلجيػزة العميػا لمرقابػة اإلفريقيػة الناطقػة باإلنجميزيػة .فبعػد
أف تـ االنتياء مف تنفيذ عػدد مػف ورش العمػؿ اإلقميميػة المختمفػة التػي اسػتيدفت مسػتويات إداريػة
مختمفة ،تـ البدء بتنفيذ البرنامج عمػى مسػتوى الجيػاز األعمػى لمرقابػة عػاـ  . 2112وفػي المرحمػة
األولى مف البرنامج ،تـ تدريب  25مشاركاً في مجاؿ ميػارات التيسػير ،وسػوؼ يشػارؾ ىػؤالء فػي
 42جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

إط ػػبلؽ البرن ػػامج ف ػػي أجيػ ػزتيـ العمي ػػا لمرقاب ػػة .وس ػػوؼ يس ػػتيدؼ البرن ػػامج عم ػػى مس ػػتوى الجي ػػاز
األعمى لمرقابة كبار المدراء ،والمدراء ،ومػدراء التشػغيؿ مػف الػدوائر الرقابيػة والمؤسسػية .وكػاف قػد
تـ تنفيذ البرنامج في الجياز األعمى لمرقابػة لدولػة ليسػوثو فػي كػانوف ثػاني  ، 2112وفػي الجيػاز

األعمى لمرقابة لدولة نامبيا في شػباط  .2112ومػف المتوقػع أف يػتـ تنفيػذ البرنػامج فػي دوؿ أخػرى
مثؿ بوتسوانا ،وتانزانيا ،وزمبابواي في أواخر عاـ .2112
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اجتمبببببباع مجموعببببببة العمببببببل بشببببببلن

المؤشرات الوطنية الرئيسة
ريغا ،التفيا
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اجتماع المجمس التنفيذي لميوروساي

انقرا ،تركيا

30-31

5-4

اجتماع مجموعبة العمبل حبول المسباءلة والرقاببة

عمى المساعدات ال اصة بالكوارث ،اندونيسيا

اجتمبببببباع المجنببببببة التوجيهيببببببة

 43جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة
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اجتماع مجموعة العمل حبول قيمبة ومنبافع
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اجتمبببباع لجنببببة ال بببببراء حببببول

االدارة العامة ،نيويورك ،الواليات المتحدة

25-24

لمجنببببببة المعاييرالمهنيببببببة ،بريتوريببببببا ،جنببببببول

االجهزة العميا لمرقابة ،المكسيك

أفريقيا.
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اجتمببباع المجنبببة الفرعيبببة حبببول

اجتمبببباع المجنببببة الفرعيببببة  0لمجنببببة بنبببباء

القدرة

أنظمة الرقابة الدا مية

طوكيو ،اليابان

وارسو ،بولندا

 0-30أيمول

اجتمباع المجنبة الفرعيبة

 2لمجنة بناء القدرة  ،ليما ،البيرو

09-07

مؤتمر اليوروساي /األوالسيفس السابع

باتومي ،جورجيا

21-09

اجتماع المجنة الفرعية حول رقابة االلتزام

فمنيس ،لو وانيا
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اجتمبباع المجنببة التوجيهيببة لمجموعببة

العمل حول الرقابة البيئية

جيبور ،الهند

00-4

اجتماع الجمعية العموميبة ال باني

والعشرين لأل والسيفس ،البرازيل

 0 -28تشرين اني

اجتمبببباع المجمببببس التنفيببببذي ال الببببث والسببببتين

لالنتوساي ،شنغدو ،الصين

يهحىظح سئُس انتحشَشَ :تى َشش هزا انتمىَى نذعى س تشاتُجُح االتص االخ نهًُظً ح انذونُ ح نألجه ضج انعهُ ا نهشلات ح انًانُ ح وانًحاس ثح
وكطشَ مح نًساعذج أعضاء انًُظًح انذونُح نألجهضج انعهُا نهشلاتح انًانُح وانًحاسثح عهً تخطُظ وتُس ُك ج ذاول يىاعُ ذهى  ،وس ى
تتضًٍ انًماالخ انًُظًح نهًجهح األحذاث انىاسعح انًجال نألجهضج انعهُا نهشلاتح انًانُح وانًحاسثح واألحذاث اإللهًُُح انىاسعح انًج ال
يخم انً تًشاخ وانجًعُاخ انعًىيُح واجتًاعاخ انًجهس انتُفُزٌ ،وال ًَكٍ تسثة انًك اٌ انًح ذود دخ ال ان ذوساخ انتذسَثُ ح انكخُ شج
واالجتًاعاخ انًهُُح األخشي انتٍ تمذيها األلانُى  ،ونهحصىل عهً يعهىياخ ضافُح اتصم تاأليٍُ انعاو نكم يجًىعح عًم لهًُُح .

 44جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

 45جشجى ْزا انعذد يٍ انًجهة يٍ لبم دٕٚاٌ انًحبسبة ف ٙانًًهكة األسدَٛة انٓبشًٛة

