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تطورات في إقليم
الكاروساي

بقلم :آفيريل جيمس-بونيت ،األمينة العامة للكاروساي ،وأاليستير سواربريك ،المراجع العام لجزر كايمان ،ورئريس لجنرة

الكاروساي لتعزيز المؤسسية

قام أعضاء مجموعة األجهزة العليا للرقابة الماليرة العامرة والمحاسربة للكاروسراي وعرددهم 20

عضر ر رروا بتنفير ر ررذ صر ر ررالحياتهم علر ر ررى خلفير ر ررة البيئر ر ررات المتاير ر رررة بسر ر رررعة وقضر ر ررايا المسر ر رراءلة

المسر ررتجدة .ويواجر رره العدير ررد مر ررنهم تحر ررديات هائلر ررة فر رري مجر رراالت التش ر رريع ،والصر ررالحيات،

والعمليات ،والموازنات ،والمنهجيات ،وتراخي لجان الحسابات العامة ،والفشل فري الحصرول

علرري االعت رراب باعتبارهررا أجهررزة مسررتقلة اسررتقاللية كاملررة فرري حرردود نم ر الحوكمررة .وتنشررأ

تحررديات إضررافية فرري إقلرريم الكاروسرراي ناجمررة عررن صررار حجررم الرردول ومحدوديررة القرردرات
البشرية والمؤسسية.

وتتضح القضايا األوسع نطاقا ،التي تواجه الحكومات واألجهرزة العليرا للرقابرة فري اإلقلريم ،مرن
إلقرراء نظرررة س رريعة علررى جررزر كايمرران ،أحررد أعضرراء الكاروسرراي .وجررزر كايمرران ،أحررد األقرراليم

البريطانيررة فيمررا وراء البحررار ،حي ر تبلررغ مسرراحتها  020كيلررومتر مربررع فق ر  ،وعرردد سرركانها
 22711نسر ررمة سر ررنة  ،2113تعتبر ررر واحر رردة مر ررن الر رردول األكإلر ررر ث ر رراء فر رري منطقر ررة البحر ررر

الك رراريبي .وتمتل ررك أكب ررر قط ررا مص رررفي ف رري الع ررالم فيم ررا وراء البح ررار وبل ررغ الن رراتج المحل رري
اإلجمالي الحقيقي للفرد  42312دوالر سنة .2101

ومع ذلك ،لم يحدث تواكب بين عمليات حكومة جزر كايمران – ومرا يرترب برذلك مرن قضرايا

الحوكمررة ،والشررفافية ،والمسرراءلة – وبررين ثروتهررا ،وناتجهررا المحلرري اإلجمررالي للفرررد ،ووضررعها

كدولة متقدمة .ويواجه ديوان المراجع العام لجزر كايمان نفس التحديات التي يواجههرا نظرائره

بالدول األقل نموا في منطقة البحر الكاريبي .وتشمل هذ التحديات ما يأتي:

■ االسر ررتقاللية التشر ررايلية والمالير ررة :عل ررى الر ررر م م ررن تمت ررع المراج ررع الع ررام لج ررزر كايم رران
باالسررتقاللية الدسررتورية ،تسرريطر الحكومررة ،فرري واقررع األمررر ،علررى المرروارد الماليررة وتعيررين

المررويفين .تحرردد وزارة الماليررة موازنررة ديرروان المراجررع العررام .ويجررب أن يلررتمس المراجررع
العررام موافقررة علررى رئرريس الخدمررة المدنيررة تجديررد العق رود ،ومعرردالت األجررور ،وأي مررويفين

جدد .وهكذا ،يعتبر ديوان المراجع العام ،من الناحية الفنية ،جزءا من صميم الحكومة.

كلمة التحرير
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■ نشرر التقرارير :علرى الرر م مرن أن جرزر كايمران (خالفرا لمعظرم المنراطق فري اإلقلريم) لرديها اآلن

لجنة حسابات عامة تؤدي الويائف المنوطة بها ،تتواصل الجهود الرامية إلى وضرع تقييردات عنردما

تصرربح تقررارير المراجررع العررام مسررتندات عامررة .علررى سرربيل المإلررال ،يعتقررد بعررض أصررحاب المصررالح
المهمررين أن دور لجنررة الحسررابات العامررة هرو الطعررن فرري صررحة النتررائج الترري توصررل إليهررا المراجررع

العررام ،برردال مررن النظررر إلرري مررا إذا كانررت هنررا أمررور ينبارري أن تؤديهررا الحكومررة بمزيررد مررن الكفرراءة
والفاعلية واالقتصادية .ونتيجرة لرذلك ،يحبرذون تأجيرل نشرر تقرارير المراجرع العرام إلرى مرا بعرد قيرام

لجنة الحسابات العامة بأخرذها بنظرر االعتبرار وإصردار التقرارير الخاصرة بهرا .وهرذا يمكرن أن يرؤدي
إلررى حالررة مماثلررة لتلررك الترري وقعررت منررذ وقررت لرريس ببعيررد عنرردما كرران يجررب علرري لجنررة الحسررابات

العامرة اسرتعرا

جميرع التقرارير قبرل إصردارها – وبسربب تراخري لجنرة الحسرابات العامرة فري ذلرك

الوقت ،لم تنشر تقارير لعدة سنوات.

■ القرردرة التقنيررة :علررى الررر م مررن أن ديرروان المراجررع العررام لديرره ،لحسررن الحر  ،مسررتوى عررال مررن
المررويفين المررؤهلين ،تتمإلررل أكبررر التحررديات الترري يواجههررا فرري مواكبررة التطررورات فرري مجررال معررايير
المراجعررة والمحاسرربة ،وتحرردي منهجيررة المراجعررة ،والحصررول علررى المشررورة الفنيررة المالئمررة بشررأن
المسررائل التقنيررة الصررعبة ،وتلبيررة متطلبررات رقابررة الجررودة لمعررايير المراجعررة .ويتفرراقم الوضررع بسرربب

صررار عرردد مررويفي ديرروان المراجررع العررام ( 03عضرروا فقر ) ،وتحررديات تخصرري

مرروارد لمجرراالت

مهمة من هذا القبيل.
وتؤرق قضايا جوهرية أخرى تتعلق بالقدرات المؤسسية تقريبا جميع األجهزة العليا للرقابة في اإلقليم .وقرد
قامررت مبررادرة اإلنتوسرراي للتنميررة ،وهرري أحررد الررداعمين الرئيسرريين لمبررادرات تطرروير القرردرات الكاروسرراي،
برعاية برنامج مراجعة ضمان الجودة سنة  2101وبرنامج النهج القائم على المخاطر للمراجعة المالية في
تشررين ثراني  2100للمسراعدة فري تعزيرز القردرة المؤسسرية اإلقليميرة فري تلرك المجراالت .وكانرت بررامج
مراجعة ضمان الجودة والنهج القائم على المخاطر للمراجعة المالية مبادرات قيمة ،لكرن ربمرا تكرون قردرة
األجهزة العليا للرقابة منفردة على التنفيذ الفعال لهذ المنهجيرات محردودة .وتسرير األجهرزة العليرا للرقابرة
اإلقليمية في مراحل مختلفة من التطور ويوجد لديها نهج مراجعة متفاوتة .وتعتبر السعة ،والمقردرة ،والقروة
المؤسسية في نهاية المطاب قضايا رئيسية قد تعتر التنفيذ.

وثمة مسألة أخرى هي الحاجة إلى الدعم التقني الفعال لمعايير الرقابة المالية والمحاسربة (وكرذلك
لمراجعررة األداء وتكنولوجيررا المعلومررات) .ويصررعب ،فرري إقلرريم الكاروسرراي ،الحصررول علررى الرردعم
التقنرري الفعررال والمشررورة لمكات ررب المراجعررة الصررايرة .وقررد تايرررت معررايير المراجعررة والمحاس رربة
بشركل كبيررر فرري السررنوات األخيرررة ،ويعتبررر الحفرراظ علررى المعرفررة الحاليررة واكتسرراب معرفررة جديرردة
بشأنها بمإلابة تحدي.

وضع خطة إستراتيجية إقليمية
لمعالجررة بعررض هررذ القضررايا الترري تررؤرق اإلقلرريم منررذ وقررت ،وضررعت الكاروسرراي خطررة إسررتراتيجية
إقليمية .و طت خطة الكاروساي اإلستراتيجية للفترة  2100-2112مجاالت األهداب األربعرة
اآلتية:

الهدب األول :تسلي الضوء على األجهزة العليا للرقابة.
الهدب الإلاني :مساعدة األجهزة العليا للرقابة األعضاء في تعزيز قدراتها المؤسسية.

الهدب الإلال  :مساعدة األجهزة العليا للرقابة األعضاء على تطوير قدراتها المهنية.

كلمة التحرير
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الهدب الرابع :إنشاء عملية فعالة لتبادل المعلومات.

ونظرا للتحديات الكإليرة التري تواجره األجهرزة العليرا للرقابرة فري اإلقلريم ،يرتم السرعي مرن
خالل الهدب األول من الخطة اإلستراتيجية إلى ما يأتي:
■ التشجيع على اعتماد التشريعات التي تؤسس أجهزة عليا للرقابة مستقلة وقوية.

■ تعزيز التحسينات في العالقة بين األجهزة العليا للرقابة ولجان الحسرابات العامرة مرن
أجل زيادة استخدام وتفعيل نتائج المراجعة.
■ تعزيز العالقات مع الهيئات اإلقليمية الرئيسية.

وفي سبيل النهو

بتحقيق هذا الهدب ،تلقت الكاروساي منحة للتطوير المؤسسي من

البنررك الرردولي سررنة  2113لتعزيررز الرقابررة االئتمانيررة فرري إقلرريم الكرراريبي .وأعطرري ديرروان
المراجعررة الرروطني للمملكررة المتحرردة عقررد سررنة  2101للقيررام برردور المستشررار لهررذا
المشرررو  .وقرردم ديرروان المراجعررة الرروطني للمملكررة المتحرردة تقري ررا أوليررا فرري حزي رران

 2100أوضررح الخطرروا العريضررة لتسررليم ونهررج المشرررو  .وفيمررا يلرري بيرران العناصررر

الرئيسية للمشرو :

■ المساعدة في بناء قدرات األعضاء المؤسسية.
■ تعزيز اإلطار التشريعي ألعضاء الكاروساي.

■ تعزيز العالقات بين البرلمان والجهاز األعلى للرقابة.
■ إعداد تقييم االحتياجات المؤسسية.
■ تصميم آلية فحوص النظراء وتوجيه أعضاء الكاروساي في استخدامها.

وتقرروم الكاروسرراي حاليررا بتنفيررذ المنحررة علررى المسررتوى اإلقليمرري بهرردب تطبيررق المعرفررة
المكتسرربة علررى الصررعيد ال رروطني .كمررا تسررعى إلررى تح رردي خطتهررا اإلس ررتراتيجية ع ررن
 2102 - 2102لزيررادة قرردرة األجهررزة العليررا للرقابررة وتشررجيع وتعزيررز المسرراءلة فرري
القطا العام في اإلقليم عن طريق إنشاء أمانة لديها موارد كافية.

كلمة التحرير
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أفك ررار

من رئيس

المجلس التنفيذي

إن العالم بحاجة ماسة لصوت العقل المستقل
بقلم :تيرينس نومبيمبي ،رئيس المجلس التنفيذي لإلنتوساي والمراجع العام لجنوب أفريقيا
تش ر رررفت ،ف ر رري الس ر ررنة الت ر رري انقض ر ررت من ر ررذ تعيين ر رري رئيس ر ررا للمجل ر ررس التنفي ر ررذي لمنظم ر ررة
اإلنتوساي ،بالتفاعرل مرع عردد مرن هياكرل اإلنتوسراي اإلقليميرة والجهرات المعنيرة الخارجيرة

الرئيسيين لدينا .وقد تأملت أيضا التطورات التري تحردث فري العرالم الرذي نعريش بره .وقرد
زودتني هذ التفراعالت ،والترأمالت بربعض األفكرار بشرأن كيفيرة اسرتجابة اإلنتوسراي لهرذ
التطورات ،وبذلك ،أقدم ما يعتبر العالم في أمس الحاجة إليه :صوت العقل المستقل.
إننررا نعرريش فرري عررالم يسررعى للتحرررر مررن الفقررر ،ذلررك الفقررر الرذي يكشررف عررن نفسرره بعرردد
مر ر ررن الطر ر رررق – حتر ر ررى بطر ر رررق وأمر ر رراكن ير ر ررر متوقعر ر ررة .لقر ر ررد شر ر ررهدنا جميعر ر ررا عر ر ررددا مر ر ررن
الفعاليات المحورية التي تتكشف أمام أعيننا .وأحدث هذ الفعاليات هو األنبراء التري تفيرد

بررأن عرردد سرركان العررالم قررد وصررل إل ررى  7مليررار نسررمة .ووفقررا للتوقعررات ،سرريرتفع ع رردد
السرركان إلرري  2مليررار نسررمة فرري ضررون  04سررنة ( )2122و 3مليررار نسررمة فرري ضررون
 92س ر ر ررنة ( .)2149وبالت ر ر ررالي ،تق ر ر رردم العق ر ر ررود الإلالث ر ر ررة القادمر ر ر رة لإلنتوس ر ر رراي فرص ر ر ررة
فريدة لتشخي

األسباب الجذريرة للفقرر وتقرديم رىى مسرتقلة لحلرول مسرتدامة مرن شرأنها

أن تخفف من هذا الخطر.
ف ر ررنحن ،ف ر رري ح ر رراالت معين ر ررة ،فقر ر رراء بفض ر ررل حقيق ر ررة أن الس ر رركان يتزاي ر رردون ف ر رري بع ر ررض
المن ر رراطق حير ر ر ي ر ررتم إس ر رراءة اس ر ررتخدام الم ر رروارد المتاح ر ررة م ر ررن قب ر ررل المكلف ر ررين بخف ر ررض

مستويات الفقر ،على النحو المتروخى فري األهرداب اإلنمائيرة لأللفيرة .وهنرا يعتبرر االحتيرال
والفسر رراد التر رري يتر ررورا فيهر ررا رجر ررال األعمر ررال وأصر ررحاب النشر رراا العر ررابر للحر رردود ،فضر ررال

عر ررن األنانير ررة وسر رروء اإلدارة مر ررن قبر ررل القير ررادة الحكومير ررة ،هر ررم أكبر ررر أعر ررداء لتزاير ررد عر رردد
السكان .ويعتبر عدم وجود تقارير موثوق بها وشرفافة ومرفوعرة فري الوقرت المناسرب خطرر
حقيقي آخر في يل هذ الظروب.

أفكار من رئيس المجلس التنفيذي
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وتتعر

األمم ،في حاالت أخرى ،ألقصى مستويات الفقر بفضل االلترزام المفررا للردين علرى

المستويين الشخصي والحكومي .وينشال الزعماء السياسيون علي مستوى العرالم بإيجراد حرل

دائم لهذا االتجرا  ،الرذي يبردو أنره يجترا األمرم واحردة تلرو األخررى .وقرد بردأت هرذ الحمرى
فرري الواليررات المتحرردة ،واسررتمرت فرري أوروبررا ،حير تحرردث مضرراعفات خطيرررة .ومررن المؤكررد

أنها لن تنتهي عند هذا الحد .وبناء على ذلك ،سيصبح السكان المتزايردون أكإلرر فقررا بسربب
هررذ األزمررة الماليررة العالميررة ،والترري ترجررع إلرري حررد كبيررر إلرري سرروء إدارة الحكومررة وسرروء قيررادة
رجال األعمال لألموال العامة ،وانعدام الشفافية بالنسبة للمواطنين.

تتزايررد توقعررات المررواطنين فرري جميررع أنحرراء العررالم ،ال سرريما الشررباب ،بحيرراة اقتصررادية أفضررل
وفرررص العمررل .وتعتبررر البطالررة هرري المصرردر الحقيقرري للفقررر ،وهرري تنمررو برراطراد فرري العديررد مررن

المجتمعررات ،وتررؤدي إلررى االحتجاجررات والإلررورات ،كمررا رأينررا مررؤخرا فرري بعررض أج رزاء العررالم.

تسود ياهرة ارتفا معدالت البطالة بين الشرباب فري جميرع أنحراء العرالم ،ومرع تقرديرات زيرادة

السكان – إال إذا تم التخفيف من هذ الزيادة بشكل فعال – ستستمر زيادة معدالت البطالرة
ويترتب عليها ترأجج الاضرب واالحتجاجرات فري أجرزاء أخررى مرن العرالم أيضرا .ويتمإلرل الواقرع
هنا في أن مستويات التعليم ليست عالية بما يكفي أو يالئم الستيعاب الشباب في القطاعرات
المنتجة لالقتصاد باعتبارهم القروة الدافعرة الرئيسرية لإلنتاجيرة .بردال مرن ذلرك ،ال يرنجح معظرم

س رركاننا م ررن الش ررباب والس رركان المتزاي رردين ف رري مواص ررلة اكتس رراب أعل ررى مس ررتويات التعل رريم
والت رردريب ف رري ح ررين ال يزالر رون ف رري ريع رران س ررنوات ال ررتعلم (األعم ررار م ررن  21إل ررى  91س ررنة)

ويتعجل ررون ال رردخول ف رري س رروق العم ررل قب ررل األوان ،وبالت ررالي يتعرض ررون لإلحب رراا م ررع البطال ررة
و الفقر.

وال يمكن استإلناء األمور المتشابكة للكوارث البيئية والطبيعيرة مرن هرذا التمحري  ،ألنهرا أيضرا

يمكن أن تقردم معانراة ال تطراق للسركان المتزايردين .ونحتراج ،فري هرذا الصردد ،إلرى مسرتويات
عالي ر ررة مر ر ررن االلت ر ر رزام مر ر ررن جان ر ررب قر ر ررادة دولن ر ررا بشر ر ررأن تنفي ر ررذ ورص ر ررد ممارسر ر ررات التخفيرر ررف

والتكييررف .وبرردون هررذ االلتزامررات ،فررإن العررالم الررذي نعرريش فيرره بسرركانه المتزايرردين سرريجعل،

بال شك ،الجميع أكإلر فقرا نتيجة للظروب الطبيعية ير المواتية و ير المتوقعة.

وفي جميع االحتماالت ،سيخضع السكان المتزايدون لعدد من التطرورات المتصرلة برالفقر فري
العق ررود الإلالث ررة المقبلررة وم ررا بع رردها .والس ررؤال الرئيس رري ه ررو :م رراذا يمك ررن أن تفع ررل اإلنتوس رراي

لتخفيف هذ المخاطر واالستجابة لنداء صارخ وحاسم لصوت العقل المستقل.
ونمتلررك كررأجهزة عليررا للرقابررة ،عنررد هررذا المنعطررف ،فرصررة للبرردء فرري التفكيررر بعمررق بشررأن أهميررة
اسررتقالليتنا بطريقررة تظهررر قرردراتنا المعنيررة علرري تطبيررق هررذا المنطررق النبيررل الررذي نمتلكرره .ويمكررن
تكييف استقاللية الجهاز األعلى للرقابة مع أي موقف نجد أنفسنا فيه .وكل ما نحتاجه السرتخدام
المفتا الرئيسي الذي نمتلكه هرو القردرة علرى فهرم البراب الرذي نريرد أن نسرتخدم المفترا لفتحره
بحي ينفتح بال جهد .إننا بحاجة إلي بذل الجهد المستمر عندما يتعلق األمر بالمسائل المتصرلة
بإعالني ليما والمكسيك ،وإلري إيهرار القيرادة الناضرجة ،واللباقرة ،والنفروذ االسرتراتيجي ،حترى فري
هذ األوضا التي قد تبدو في ياهرها أكإلر صعوبة ،مإلل بناء القدرات واالستقاللية المؤسسية.

أفكار من رئيس المجلس التنفيذي
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وخالصررة القررول بسرريطة :نحترراج ،كرىسرراء لألجهررزة العليررا للرقابررة ،أن نتمسررك بررامتال

المعرفررة وبنرراء قرردرات أجهزتنررا .وال أحررد آخررر ينبارري أن يشررتت ذهننررا ،وال حتررى النظررام
األكإلر قمعا في العالم .ومن خالل بناء القاعردة المعرفيرة ألجهزتنرا العليرا للرقابرة ،نجعرل
أنفسنا أكإلر موثوقية ،حتى بالنسبة لألنظمة األكإلر تهورا .وكلما زاد بناىنا لقاعدة معرفيرة

قادرة على التفوق في الرقابة والمراجعة المسرتقلة ،وتحليرل المخراطر ،واألفكرار البنراءة،
كلمررا جعلنررا أنفسررنا أكإلررر موثوقيررة ،باررض النظررر عررن البيئررة الترري نعمررل فيهررا .فلناتررنم مررا

تقدمه لنا حكوماتنا من الموارد المحدودة ،كرىساء لألجهزة العليا للرقابة ،ونبنري قاعردة
معرفية قادرة على تقديم رىى مستقلة لهذ الحكومات أنفسها .ومن المؤكرد أن التعراون

بين اإلنتوساي والجهرات المانحرة أحرد التطرورات التري قردمت حرل دائرم للحاجرة طويلرة
األمد لبناء القدرات فيما بين األجهزة العليا للرقابة .ولنستخدم هذا المنبر و ير الكإليرر

مررن المنررابر الترري تعمررل لصررالحنا فرري أقاليمنررا المعنيررة لتحريررر أنفسررنا وتعزيررز اسررتقالليتنا
بسال ال يمكن ألحد أن يجرى على انتزاعره مرن :معرفرة المراجعرة التري تزودنرا برالتفكير
والتحليل المستقل.

وقررد أثبررت الترراري أن اسررتقاللية األجهررزة تررأتي دائمررا عقررب اسررتقاللية المعرفررة.والجهررود
الت رري تب ررذلها األم ررم المتح رردة ف رري تمري ررر القر ررار ال ررذي ي ررن

عل ررى إدخ ررال إعالنر ري ليم ررا

والمكسرريك فرري الق ررانون الرردولي ل ررن يحقررق المسررتهدب منرره إذا كان ررت أجهزتنررا العلي ررا
للرقابة تعاني من نق

الخبررة .وستسرتجيب هرذ االسرتقاللية المعرفيرة لخطرر الفقرر فري

العررالم الررذي يحتمررل أن يواجهرره السرركان المتزايرردون فرري جميررع اقتصرراديات العررالم –

المتقدمررة ،والناميررة ،والمتخلفررة .فجميررع الرردول عرضررة للخطررر ،وبالتررالي يعتبررر مواطن رو

العررالم فرري أمررس الحاجررة إلررى صرروت العقررل المسررتقل ،صرروت عقررل اإلنتوسرراي ،وصرروت
عقررل الجهرراز األعلررى للرقابررة .وقررد حرران اآلن وقررت تفعيررل شررعار اإلنتوسرراي فرري الواقررع

العملي ،ومواصلة تبادل خبراتنا حتى نتمكن من االستفادة من جميع إبداعاتنا ،وقصر
نجاحنا.

لقد كان اجتما المجلرس التنفيرذي الإلراني والسرتين لإلنتوسراي بمإلابرة وحري وإلهرام كبيرر
ألنرره أتررا لنررا الفرصررة للتفكيررر فرري االتصرراالت اإلقليميررة بشررأن بنرراء القرردرات واسررتقاللية

المعرفررة .ويس ررني أن كررل أقاليمنررا تخطررو خطرروات كبيرررة فرري هررذ المجرراالت الحيويررة،
وبالتر ررالي تحقر ررق المسر ررتهدب .وبهر ررذ الطريقر ررة ،نرتقر رري فر رري الواقر ررع بالمبر رردأ األساسر رري

لالستقاللية بدال من التراخي وعردم االسرتجابة الجوهريرة للردعوة الدوليرة التري تتروق إلري
صوت العقل المستقل.
باعتبارنا اإلنتوساي ،فقد حان الوقت لنا للتألق ،وسوب نتألق في الواقع.

أفكار من رئيس المجلس التنفيذي
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موجرز
أذربيجان

احتفال ديوان المحاسبات بالذكرى

السنوية العاشرة

األنبراء
السر ررنة نفسر ررها ،أصر رربح الر ررديوان عضر رروا فر رري
اإلنتوسر ر ر ر ر رراي ،األوروسر ر ر ر ر رراي ،اآلسوسر ر ر ر ر رراي،

واإليكوسر رراي .كمر ررا أبر رررم الر ررديوان اتفاقير ررات
بشر ررأن التعر رراون وإقامر ررة عالقر ررات مهنير ررة مر ررع

استقبل ديوان المحاسبات بجمهورية أذربيجان ،األجه ر ررزة العلي ر ررا للرقاب ر ررة األخ ر رررى .وير ر ردرس
في  2تشرين ثاني  ،2100الذكرى السنوية الررديوان حاليررا إب ررام اتفاقيررات تعرراون إضررافية

العاشرة ،باحتفال أقيم في مبنا اإلداري م ررع األجه ررزة المماثل ررة ل رردول أخ رررى .وترت ررب
بالعاصمة باكو .وكان من بين المشاركين علي التاييرات والتعديالت التي أدخلت على
ممإللون عن البرلمان الوطني والوزارات والدوائر ق ررانون ال ررديوان س ررنة  2112تعزي ررز دور ف رري
الحكومية ،والمنظمات الدولية .وحضر أيضا نظ ر ر ررام الرقاب ر ر ررة المالي ر ر ررة العام ر ر ررة ،واكتس ر ر ررابه
رىساء األجهزة العليا للرقابة لكل من روسيا صر ر ر ررالحيات موسر ر ر ررعة لالضر ر ر ررطال بمهامر ر ر رره
وتركيا وكازاخستان ومولدافيا وأوكرانيا ومكافحة المخالفات المالية.

وقر يزستان.

وق ررد رك ررز الرررديوان علررري مراجع ررة إع ررداد وتنفي ررذ

الموازنة العامرة للدولرة واعتمرادات خرارج الموازنرة
بالجه ررات المملوكرررة للدولر ررة والخاصرررة ،والرقابر ررة

الداخلية ،واالمتإلرال للتشرريعات الضرريبية بالنسربة
لجهررات تحصرريل اإليررادات ،واالسررتخدام الفعررال
لموازنة الدولة واعتمادات خارج الموازنرة ،وتنفيرذ
البر ر ر ر ر ررامج االس ر ر ر ر ررتإلمارية للدول ر ر ر ر ررة والخ ر ر ر ر رردمات

االجتماعي ر ررة ،بم ر ررا ف ر رري ذل ر ررك العل ر رروم والتعل ر رريم
والصررحة ،والإلقافررة .وقررد ركررز الررديوان أيضررا علررى
اقتر ر ر ررا التحس ر ر ررينات عل ر ر ررى البر ر ر ررامج المدرج ر ر ررة

بالموازنررة ،والقضرراء علررى الإلا ررات الموجررودة فرري
القرروانين والتشرريعات ،ووضررع مسررتندات تنظيميررة
ومنهجي ر ررة ،وتحس ر ررين التشر ر رريعات .ولق ر ررد أرس ر ررل

ال ر ررديوان عل ر ررى م ر رردى الس ر ررنتين الماض ر رريتين 21

مقترحررا لمجلررس الرروزراء .وقررد دعمررت السررلطات

قام حيدر أسدوب ،رئيس الديوان ،بالترحيب

الحكومي ر ر ر ررة ذات الص ر ر ر ررلة معظ ر ر ر ررم المقترح ر ر ر ررات

بالمشاركين في الحفل ،الذي تم خالله تعارفه

واإلجراءات المتخذة لتنفيذها.

هو وأعضاء آخرين من الديوان علي مويفين

حصلوا علي جوائز من الحكومة .وأعرب

وصر السيد /أسدوب بأن الديوان قد أكد

جمهورية أذربيجان على دعمه ألنشطة الديوان،

بشكل كبير عمليات المراجعة وإبداء الرأي من

السيد /أسدوب عن خال

تقدير لرئيس

علي المراجعة الالحقة للعمليات المالية ،وزادت

وقدم ملخصا موجزا لتنمية الديوان على مدى

 40عملية مراجعة وإبداء رأي سنة  2112إلى

ديوان

بالكشف عن الإلارات ،وأوجه القصور،

السنوات العشرة الماضية.
أجاز

دستور

أذربيجان

إنشاء

 29عملية سنة  .2101وقام الديوان ،ليس
فق

المحاسبات .وأقر سنة  0333قانون ديوان حيدر أسدوب ،رئيس ديوان المحاسبات والمخالفات المالية ،لكن أيضا اتخاذ إجراءات
المحاسبات ،وصدر تشريع سنة  2112في أذربيجان ،يلقي خطبة االفتتا في للقضاء عليها ،وإعادة أموال الموازنة التي أنفقت
بالموافقة على لوائح الديوان الداخلية .في تلك

االحتفال بالذكرى العاشرة

لديوان بشكل ير صحيح ،ومعاقبة المسئولين عنها.

المحاسبات.

موجز األنباء

7

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية – كانون ثاين 2102
عن السنة المالية  2101وبشأن المسائل
األخرى .وسوب يقدم مجلس الوزراء تقرير
المراجعة إلى البرلمان جنبا إلى جنب مع
الحسابات الختامية لمصروفات وإيرادات
الدولة.

ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بمجلس
المراجعة:

بريد إلكتروني:
liaison@jbaudit.go.jp

رىساء األجهزة العليا للرقابة األخرى الذين حضروا االحتفال بالذكرى السنوية لديوان
المحاسبات بأذربيجان متجمعون للحصول على صورة رسمية.
ولقد نجح ديوان المحاسبات ،على مدى إلي ذلك بتنفيذ مشرو لمساءلة الشركات
السنوات الإلالثة الماضية ،في إعادة الماليين والقطا العام.
من مانات أذربيجان من أموال الموازنة إلى وأشار السيد /أسدوب أن ديوان المحاسبات
حسابات نقدية مالئمة ،بالموازنة العامة يؤدي حاليا دورا هاما في إدارة الموازنة
للدولة ،وموازنة صندوق حماية االجتماعية والتأكد من الشفافية والكفاءة في أعمال
التابع للدولة .وقد منع الديوان المدفوعات السلطة التنفيذية .وأشار إلى أن الديوان يعتزم
المفرطة ،ير المبررة ،و ير الكفء ،وتأكد مواصلة اتخاذ التدابير الناجحة لتطوير
من االستخدام المناسب والتسجيل لألموال المراجعة الحكومية في جمهورية أذربيجان.
العامة وفقا للتشريع .وكان المبلغ اإلجمالي
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بديوان
للوفيرات أكإلر عدة مرات من الموازنة
المحاسبات:
التشايلية للديوان.
بريد إلكترونيoffice@ach.gov.az :
واستجابة ألوجه القصور الخطيرة التي
موقع ويبwww.ach.gov.az :
حددتها مراجعة الديوان ،قام أيضا بإحالة
أربع قضايا إلى مكتب المدعي العام

إلجراء مزيد من التحقيقات ،وقد بدأت
وزارة الضرائب إجراءات جنائية ضد 00

مموال عليهم متأخرات كبيرة للموازنة العامة
للدولة .وقد اتخذت السلطات المعنية
إجراءات إدارية ضد مئات األشخاص

المسئولين عن أوجه القصور التي تم

تحديدها.

ولقد وضع الديوان ،في إطار التعاون بين

جمهورية أذربيجان والبنك الدولي ،خطة

للتنمية اإلستراتيجية ،وحصل على منحة

لتنفيذها .سيقوم البنك الدولي باإلضافة

موجز األنباء

اليابان

تقرير المراجعة السنوي
قدم هيرويوكي شيجيماتسو ،رئيس مجلس
المراجعة ،يوم  7تشرين ثاني ،2100

التقرير السنوي عن السنة المالية  2101إلى

يوشيهيكو نودا رئيس الوزراء .ويتضمن التقرير

نتائج مراجعات مجلس المراجعة التي أجريت
في الفترة  2100-2101على الحسابات

الختامية للمصروفات واإليرادات السنوية
للدولة والمؤسسات التابعة للحكومة

موقع ويب:
www.jbaudit.go.jp/english/

الكويت

افتتا محكمة المخالفات المالية

انعقدت في الكويت ألول مرة محكمة مستقلة
لمحاكمة المسئولين الحكوميين عن الجرائم

المالية .ن

بديوان

التشريع المخت

المحاسبة (الجهاز األعلى للرقابة الكويتي) على
إنشاء هذ المحكمة ،التي تنفصل عمليات

اتخاذ القرارات بها عن ديوان المحاسبة .ويرأس
المحكمة رئيس دائرة الفتوى والتشريع

الكويتية ،وتضم في عضويتها مسئولين من
الديوان ،ووزارة المالية ،ولجنة الخدمة المدنية.
ورئيس الديوان هو الشخ

الوحيد الذي

يخول أن يوجه أمام المحكمة اتهامات ضد

مسئولين وجد ديوان المحاسبة أنهم ارتكبوا
جرائم مالية .وتنظر المحكمة عددا من القضايا
المحالة إليها من قبل ديوان المحاسبة.

إعادة الهيكلة اإلدارية للجهاز

األعلى للرقابة

قد أعيد تنظيم الهيكل اإلداري لديوان

المحاسبة،

وأعيد

بعض

تسمية

وحداته .ويتضمن الهيكل الجديد ما يلي:

 -0قطا مراجعة الشركات.

 -2قطا مراجعة االستإلمار والهيئات التابعة.
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 -9قطا المراجعة السابقة وتكنولوجيا ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال استضافة محكمة المراجعة أول تدريب
بديوان المراجعة الوطني لليتوانيا:
المعلومات.
للمستوى األوس علي أداة للتقييم
بريد إلكتروني:
 -4قطا مراجعة النف .
الذاتي للنزاهة
 -2قطا مراجعة الوزارات واإلدارات العامة.
 nao@vkontrole.ltاستضافت محكمة المراجعة الهولندية ،خالل
موقع ويب:
الفترة من  03إلي  29أيلول  2100تدريب
 -3قطا الشئون المالية واإلدارية.
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بديوان  www.vkontrole.lt/en/indexالمستوى األوس علي أداة التقييم الذاتي للنزاهة
 .phpالمسماة .Into-SAINT
المحاسبة:
تستطيع األجهزة العليا للرقابة ،باالستعانة بأداة
بريد إلكتروني:
هولندا
التقييم الذاتي للنزاهة ،أن تحلل المخاطر
 president@sabq8.orgعضو مجلس جديد لمحكمة المراجعة
المرتبطة بنزاهتها ومستوى نضج نظمها إلدارة
www.sabq8.org
موقع ويب:
النزاهة.

وحضر الدورة التدريبية  43مشاركا

ليتوانيا

مإللوا

األجهزة العليا للرقابة لكل من "أروبا" ،والنمسا،

وبوتسوانا ،وشيلي ،وجورجيا ،و انا ،واندونيسيا،

إبرام مذكرة تفاهم مع الجهاز األعلى

وكوريا ،والكويت ،ومقدونيا ،والمكسيك،

أبرم جييدري سفيدياني ،المراجع العام

أفريقيا ،وتونس ،وتركيا ،وفيتنام ،وزيمبابوي،

للرقابة الجورجي

وموزامبيق ،والنرويج ،وروسيا ،ورواندا ،وجنوب

ومحكمة المراجعين األوربية؛ واألفروساي الناطقة

الليتواني ،وليفان بيزهاشفيلي ،رئيس ديوان

باإلنجليزية ،ومبادرة تنمية اإلنتوساي.

الرقابة الجورجي ،مذكرة تفاهم لتبادل

المشاركون لم يقوموا فق

المعارب وتبادل الخبرات في مجال المراجعة

بإكمال التدريب

بنجا  ،لكن أيضا قدموا اقتراحات قيمة لتصميم

الحكومية .تم التوقيع على مذكرة تفاهم في

إستراتيجية تمهيدية للتشجيع على استخدام أداة

"فيلنيوس" خالل الزيارة التي قام بها رئيس

التقييم الذاتي للنزاهة في دولهم وأقاليمهم.

التعاون للفترة  2102-2100على توفير من  02نيسان  ،2100بموجب مرسوم
التدريب العملي لديوان الرقابة الجورجي فيما ملكي صدر في  90آذار .وخلف جيج

ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بمحكمة

رئيس ديوان الرقابة الجورجي للجهاز األعلى كيس فيندريك
ُعيِّ َن المحاسب القانوني (كيس) فيندريك مبادرة أداة التقييم الذاتي للنزاهة إلي اإلنكوساي
للرقابة الليتواني.
وبموجب مذكرة التفاهم هذ  ،تركز وخطة بمجلس محكمة المراجعة الهولندية اعتبارا الحادي والعشرين في بكين.

وسترفع محكمة المراجعة الهولندية تقريرا عن

المراجعة الهولندية:

بريد إلكتروني:

يخ المراجعة المالية ومراجعة المطابقة دو فريه ،الذي أصبح عضوا بمحكمة
بوزارة المالية الجورجية .وباإلضافة إلى ذلك ،المراجعين األوربية في لوكسمبورج في موقع ويب:
www.courtofaudit.nl/ intosaint
سيتم توفير االستشارات ،والتوصيات ،وتقديم كانون الإلاني  .2100كان السيد/
internationalaffairs@rekenkamer.nl

الدعم من الخبراء إلي ديوان الرقابة الجورجي فيندريك عضوا بمجلس النواب عن
تحالف الخضر اليساري من  0332إلي
في المجاالت التالية:
■ الرأي بشأن مشرو الموازنة العامة للدولة؛

■ الرأي بشأن القوائم المالية وتقارير بشأن

 .2101وكان ،من  2112إلى  ،2112المؤتمر الدولي الإلاني لمكافحة
المتحدث المالي باسم حزبه .كما كان الفساد

تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما في ذلك عضوا في لجنة المصروفات العامة.
مراجعة اإليرادات؛
وكعضو بالبرلمان ،شملت اهتماماته
■ الرأي بشأن التقرير عن األراضي المملوكة الطاقة ،والبيئة ،والشئون االقتصادية،
للدولة؛
والزراعة ،والمواصالت ،والرعاية الصحية،
■ مراجعة تكنولوجيا المعلومات.
والتعليم.

موجز األنباء

بيرو

استضاب الجهاز األعلى للرقابة البيروي ،وهو

عضو فاعل في مجموعة عمل اإلنتوساي
لمكافحة الفساد و سل األموال ،المؤتمر
الدولي الإلاني لمكافحة الفساد في 4 - 9
تشرين أول  .2100شمل الحضور خبراء
دوليين في مكافحة الفساد ،ومسئولين من
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الحكومة ورجال األعمال ،و يرهم من ممإللي المنافسة .واألهم من ذلك ،يجب أن مشيرة إلى أنه يمكن أن يكلف القطا
القطا الخاص .وأقر المشاركون ،في تكون الحكومة منفتحة وشفافة ،وعلى بينة العام في دول أمريكا الالتينية  22مليار
المناقشات والعرو طوال فترة انعقاد من المشكالت ،وقادرة على قياس دوالر سنويا .وعالوة على ذلك ،فقد وضع
المؤتمر ،آخر التطورات في مجال مكافحة
محددات علي أثر التحسينات المتوخاة
مؤشرات الفساد.
الفساد وتبادل الخبرات المتعلقة بها.
في القطا الصحي ،مإلل خفض معدالت
وأشار كوفمان ،في هذا السياق ،إلى أنه
وقدم في المؤتمر ،المراقب العام لبيرو ،فؤاد
وفيات األطفال .وعلى الر م من أن
إذا لم تتم معالجة المشكالت في
خوري زارزار ،نبذة عن إستراتيجية لمكافحة
تكاليف الرعاية الصحية في اإلقليم قد
الفساد يقترحها جهاز األعلى للرقابة .وتضم المؤسسة الحكومية ،ولم يتم التصدي
تضاعفت خالل السنوات األربعة عشر
اإلستراتيجية سبعة عناصر هي :التزام ألطر الفساد ،لن تكون دول مإلل بيرو
الماضية ،لم تتحسن الخدمات ،مع
حكومي رفيع المستوى ،وتشريع شامل ،قادرة على الحفاظ على مستوى النمو
إحساس القطاعات األكإلر فقرا بأكبر قدر
وسياسة الدولة ،والتعليم والقيم ،وإشرا الذي شهدته خالل السنوات الخمسة أو
من التأثير.
القطا الخاص ،واالتصاالت ،وقياس ورصد الستة الماضية.
وأضافت أن خريطة المخاطر في القطا
النتائج.
وناقش باتريك آليي وهو أحد مؤسسي
الصحي بأمريكا الالتينية قد حددت
وسيعزز هذا النموذج تطوير أدوات في "الشاهد العالمي" ومرشح جائزة نوبل
مشكالت مإلل :تايب الطاقم الطبي عن
اإلطار القانوني والتشايلي للمراجعة للسالم سنة  ،2119الضرورة العالمية
العمل ،وسرقة اللوازم ،وعدم حصول
الحكومية .كما سيجذب ويشر بفعالية للخطاب الصريح مع حكومات الدول التي
المرضى علي الرعاية الصحية أو تحميلهم
الجهات المعنية من المؤسسات لديها مستويات منخفضة من الفساد لكن
تكاليف باهظة مقابل الخدمات ،واالمتنا
والمواطنين في تعزيز األدوات الالزمة يمكن أن تتلقي بنوكها أموال من مصادر
عن دفع التعويضات للمرضى .وأشارت
لتعزيز الرقابة الداخلية ،ومنع الفساد ،الفساد وتقوم بإخفاء هوية مرتكبي الفساد.
إلى أن التدابير التي ثبت نجاحها شملت
ومعالجة الشكاوى المدنية .واألهم من
وأكد يانوس بيرتو  ،وهو مسئول بمنظمة تعزيز الرقابة االجتماعية والمساءلة ونشر
ذلك ،أنه سيشجع نهجا تعاونيا ومتكامال
التعاون االقتصادي والتنمية ،أن منع مؤشر استرشادي لمقارنة األسعار الدولية
بين المؤسسات المسئولة عن مكافحة
الفساد يجب أن ينطوي على تنفيذ لألدوية بالسعر السائد.
الفساد.
التشريعات ،وتدريب الموارد البشرية ،سل الجهاز األعلى للرقابة البيروي ،من
وقال دانيال كوفمان ،الباح في معهد
وتنفيذ الرقابة الداخلية ،وتعزيز الرقابة خالل استضافة المؤتمر الدولي الإلاني
بروكينجز ،أن الفساد هو أحد األعرا
الهامة لفشل المؤسسات ،وأنه ال بد من الخارجية ،والتزام القيادة ،و "الجدارة" في لمكافحة الفساد ،الضوء على التحديات
اإلدارة العامة والمساءلة.
التي تواجه الحد من الفساد في
تحديد األسباب التي أدت إلى خلل في
النظام .وبينما قد تختلف األسباب من وعلى صعيد مشابه ،أوصت فرانشيسكا المؤسسات الحكومية .وال تقتصر
مؤسسة ألخرى أو من بلد آلخر ،ترجع في ريكاناتيني ،رئيسة مجموعة موضو مكافحة المسئولية عن هذ المهمة علي األجهزة
معظمها إلي انعدام الشفافية .وكلما كان الفساد والحوكمة بالبنك الدولي ،بتنفيذ التي تقوم بالتحقيق ،ورصد ،ومعاقبة
هنا إفالت من العقاب ،كلما كانت الحوافز الحكومة اإللكترونية للحد من مخاطر حاالت الفساد ،بل هي مسئولية مشرفي
الفساد وتحسين الشفافية والمساءلة.
ومديري القطا العام المكلفين بتأسيس
كبيرة للااية بشأن ركوب مسئولين للمخاطرة
وأشارت أيضا إلى الحاجة لتنفيذ إطار قانوني
النظام ،وتقديم النتائج ،ومحاربة الفساد
واناماسهم في الفساد.
متكامل ،فضال عن الحاجة إلى اإلشراب
في مجاالتهم ،ومؤسساتهم ،وبرامجهم،
كما ذكر أنه من أجل وضع إستراتيجية
على المؤسسات المسئولة عن رصد وتقديم
ومشروعاتهم ،وقطاعاتهم.
ناجحة في مجال مكافحة الفساد ،يجب
النتائج للمواطنين.
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالجهاز
وضع الجوانب األساسية للديمقراطية
ة
أستاذ
ي
وه
فيان،
ين
ر
تا
وأوضحت
األعلى للرقابة البيروي:
موضع التطبيق في العمل .وبدال من أن
مساعدة بجامعة بوستون ،مستعينة بمخط
بريد إلكتروني:
تكون وسائل اإلعالم احتكارية وفاسدة،
contraloria@contraloria. gob.pe
بياني ،مردى الضرر الذي يسببه الفساد،
يجب أن تتسم بالفعاليرة والقردرة علي
موقع ويبwww.contraloria.gob.pe :

موجز األنباء

01

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية – كانون ثاين 2102

رومانيا

زيارة رسمية من محكمة المحاسبات

األسبانية

فيتنام

تعديالت مقترحة على قانون

رئيس جديد للجهاز األعلى للرقابة المراجعة الحكومية
تم ،في آب  ،2100تعيين دينه تيان

قام وفد إسباني بقيادة مانويل نونيز بيريز ،دونج المراجع العام لديوان المحاسبات

ن

قانون المراجعة الحكومية الفيتنامي ،منذ

سنة  ،2113علي لوائح بشأن تنظيم وعمل
ديوان المحاسبات الفيتنامي .وقد زادت ،على

رئيس محكمة المحاسبات األسبانية واألمين الفيتنامي بواسطة الجمعية الوطنية

مدى  3سنوات من تطبيق القانون ،عمليات

فاكارويو ،رئيس محكمة المحاسبات دينه هوي ،الذي أصبح وزير المالية.

دور ديوان المحاسبات الفيتنامي أكإلر

إلي  2أيلول .2100

واضحة .على سبيل المإلال ،ال يعكس الوضع

العام لألوروساي ،بناء على دعوة من نيكوالي لجمهورية فيتنام االشتراكية ،خلفا لفونج

المراجعة من حي

الرومانية ،بزيارة رومانيا خالل الفترة من 2

وضوحا .ومع ذلك ،فقد أصبحت قيود القانون

النطاق ،والجودة ،وأصبح

القانوني لديوان المحاسبات الفيتنامي مكانته
باعتبار

أعلى

وكالة

للتفتيش

حكومية

المالي .وهذا يؤدي إلى عدم كفاية الوعي  -في

القطاعات الحكومية وبين الشعب – بوضع،
وأدوار ،وويائف ،ومهام ديوان المحاسبات
الفيتنامي .كما لم يتم تحديد الار

من أنشطة

المراجعة وعالقة ديوان المحاسبات الفيتنامي

بالوكاالت التابعة للجمعية الوطنية .وباإلضافة

دينه تيان دونج

نيكوالي فاكارويو ،رئيس محكمة ولد السيد /دينه سنة  0330في نينه
المحاسبات الرومانية (علي اليمين) ،ومانويل بينه ،وحصل على درجة الماجستير في

إلى هذ القيود ،يفتقد بالنسبة لويائف ومهام
ديوان المحاسبات الفيتنامي المنصوص عليها

في قانون المراجعة الحكومية ما يأتي:

■ التاطية الكاملة للتفتيش واإلشراب على

نونيز بيريز ،رئيس محكمة المحاسبات

االقتصاد .ولديه خبرة قيادية واسعة في

أيلول  2100بمدينة بوخارست.

المجاالت األخرى ،على المستويين

■ التركيز على مراجعة إدارة واستخدام

قسم الحسابات بمؤسسة تابعة لوزارة

■ مراجعة إدارة واستخدام رأس المال

األسبانية (علي اليسار) أثناء اجتماعهما في مجال التمويل والمحاسبة ،فضال عن
وشملت االجتماعات مناقشات تتعلق
بالتعاون المؤسسي بين الدولتين في إطار
اإلنتوساي واألوروساي.

المركزي والمحلي .وكان سابقا رئيس

إدارة واستخدام االعتمادات المالية

واألصول المدرجة بموازنة الدولة.

الموارد الوطنية.

واألصول المملوكة للدولة في المشروعات

وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت عرو بشأن التشييد في فيتنام .وتم تعيينه ،في
التي ال تمتلك فيها الدولة حصصا مهيمنة.
دور األجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق بتدابير تشرين أول  ،0337مدير إدارة
■ تكرار حدوث مراجعة الضرائب والدين
معالجة األزمة االقتصادية والمالية فضال عن الشئون المالية والمحاسبة بوزارة
العام.
مساهمات الجهاز األعلى للرقابة في التشييد ،وتم تعيينه ،في حزيران
الشفافية ،والمساءلة ،والحوكمة الجيدة في  ،2119نائب وزير التشييد .وانتخب،
اإلدارة العامة ،واآلثار المترتبة على بيان

األوروساي بشأن استقاللية الجهاز األعلى
للرقابة والذي اعتمد بالمؤتمر الإلامن

في أيار  ،2112أمين مساعد الحزب
الشيوعي عن محافظة ديان بيان

■ المهام المحددة للمراجعة السابقة.

قدم ديوان المحاسبات الفيتنامي ،من أجل
التالب على هذ القيود و يرها من القيود

التي تم تحديدها بشأن قانون المراجعة

الحكومية ،اقتراحا لتعديل القانون في جلسة

لألوروساي .كما اجتمع الوفد االسباني مع وأصبح في تموز من تلك السنة رئيس
الجمعية الوطنية القادمة.
النائب األول لمحاف البنك الوطني لرومانيا .اللجنة الشعبية الشيوعية لمحافظة ديان ولضمان جودة التعديالت التي سيقترحها
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالجهاز بيان .وتم انتخابه ،في تشرين أول ديوان المحاسبات الفيتنامي ،سيجمع
األعلى للرقابة البيروي:

بريد إلكترونيinternational.romania@rcc.ro :

موقع ويبwww.curteadeconturi.ro :

موجز األنباء

 ،2101أمينا للحزب

لمحافظة نينه بينه.

الشيوعي الديوان آراء المويفين والمراجعين بشأن
المتطلبات العملية لعمل المراجعة.
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كما

سيجمع ديوان

المحاسبات

الفيتنامي آراء من وكاالت تابعة للجمعية
الوطنية،

والوزارات،

والقطاعات

الحكومية ،والمحليات ،والمنظمات
ذات الصلة ،واألفراد بشأن جدوى أي
تعديالت مقترحة على قانون المراجعة
الحكومية .وسيعمل ديوان المحاسبات
الفيتنامي مع هذ المجموعات للتوصل
إلى توافق في اآلراء بشأن طبيعة
وتنفيذ التعديالت المقترحة.
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال
بديوان المحاسبات الفيتنامي:
بريد إلكتروني:
vietnamsai@hn.vnn.vn
موقع ويب:
www.kiemtoannn.gov.vn

موجز األنباء
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دور األجهزة العليا للرقابة في الحفاظ على االستقرار المالي
إعداد :توماس هاجبيرج ،ديوان المراجعة الوطني السويدي
نظرا ألن وجرود أنظمرة ماليرة مسرتقرة وقويرة يصرب فري المصرلحة العامرة ،تلترزم الحكومرات فري جميرع
أنحرراء العررالم بالحفرراظ علررى االسررتقرار المررالي .و البررا مررا يرردخل اإلشرراب علررى النظررام المررالي للدولررة
وتعزيز استقرارها المالي في نطاق عمليات البنك المركزي .كما يوجد في العديد مرن الردول سرلطات
مستقلة لإلشراب على المشراركين فري األسرواق الماليرة كرل علري حردة .ووفقرا لتقريرر صرادر عرن فرقرة
عمل المالية العالمية المنبإلق عن منظمة اإلنتوساي ،بعنوان" :تحديات تواجه األجهرزة العليرا للرقابرة"،
يتمإلل دور األجهزة العليا للرقابرة للحفراظ علرى االسرتقرار المرالي فري تقيريم مالءمرة الهيكرل اإلشررافي
لألسررواق الماليررة ،حتررى لررو كرران عمررل البنررو المركزيررة قررد يقررع خررارج نطرراق صررالحية مراجعررة بعررض
األجهزة العليا للرقابة.
راجع ديوان المراجعة الوطني السرويدي ،فري سرنة  ،2100اإلشرراب علرى العمليرات المصررفية السرويدية
في إقليم بحر البلطيق قبل األزمة( )0الماليرة العرالمي التري اجتاحرت العرالم سرنة  .2113- 2112درس
ديوان المراجعة الوطني السويدي كيف قرام البنرك المركرزي السرويدي ،وهيئرة اإلشرراب المرالي السرويدية،
وهمررا الجهترران المكلفترران باإلش رراب علررى العمليررات المصرررفية ،بتقييمهررا واإلبررالل عررن المخرراطر الترري
نشأت في النظام المصرفي السويدي من  ،2117-2112عندما توسعت العمليرات المصررفية التجاريرة
بسرررعة فرري دول البلطيررق .وحررددت نتررائج هررذ المراجعررة مالحظررات هامررة تتعلررق بمسرئولية الحكومررة عررن
الحفاظ على االستقرار المالي ،وقدم ،وبالترالي ،مإلراال بشرأن الردور الرذي يمكرن أن يؤديره الجهراز األعلرى
للرقابة في الحفاظ على االستقرار المالي من خالل تقييم هياكل اإلشراب على األسواق المالية.
وقررد أسررفرت المراجعررة الترري قررام بهررا ديرروان المراجعررة الرروطني السررويدي عررن المالحظررات والتوصرريات
الرئيسية التالية:

انطواء التوسع في البلطيق علي زيادة المخاطر في القطا المصرفي
زادت البنرو السررويدية المخراطر الترري تتعرر

لهررا بقيامهرا بالتوسررع السرريع فرري إقلريم البلطيررق خرالل فترررة

نمو ير منضرب فري اقتصراديات اإلقلريم .وشرملت دالئرل وجرود مسرتوى خطرر مرتفرع :التوسرع االئتمراني
الشررديد ،وارتفررا أسررعار المسرراكن بسرررعة ،واإلقررا

بالعملررة األجنبيررة ،وارتفررا تكرراليف اليررد العاملررة مررع

ثبات أسعار الصرب .وزادت جميع المخاطر إلى درجة أنها أصبحت واقعا ملموسا خالل األزمة المالية.

استهانة السلطات بالمخاطر

على الر م من أن المخاوب أصبحت أكإلر بروزا مع نمو االختالالت ،اعتبررت المخراطر هينرة خرالل
الفتر ر رررة  2117-2112بأكمله ر ر را ،وذلر ر ررك جزئير ر ررا بسر ر رربب كفاير ر ررة رأس المر ر ررال بر ر ررالبنو بدرجر ر ررة
جيرردة .اسررتهانت السررلطات بمخرراطر االئتمرران ،لكررن األهررم مررن ذلررك أنهررا أسرراءت تقرردير مخرراطر
السرريولة ،وبصررفة خاصررة تلررك المتعلقررة بالتمويررل األجنبرري للبنررو  .ومررع ذلررك ،شررار فرري هررذا الخطررأ
تقريبر ررا جمي ر ررع البن ر ررو المركزير ررة األخ ر رررى ،والس ر ررلطات اإلش ر ررافية ،وأسر رراتذة الجامعر ررات ،ومجتم ر ررع
المستإلمرين في جميع أنحاء العالم.

( )1

الحفاظ علي االستقرار المالي في السويد ،الخبرات المكتسبة من توسع البنو السرويدية فري دول البلطيرق ) .(RiR 2011:9ويمكرن تحميرل ترجمرة
انجليزية للمراجعة بالكامل من موقع ويب ديوان المراجعة الوطني السويدي.(www.riksrevisionen.se/en/Start/2011_9) :

دور األجهزة العليا للرقابة في الحفاظ على االستقرار المالي
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الحاجة إلى تنقيح وتوضيح صالحية السلطات

يمتلررك البنررك المركررزي السررويدي ،وهيئررة اإلش رراب المررالي السررويدية أدوات ودوال تحليررل
مختلفررة .يشرررب المررذكور أوال علررى النظررام المررالي ككررل ،فرري حررين أن المررذكورة ثانيررا تركررز

علررى المؤسسررات منفررردة ،ويمكررن أن توقررع عقوبررات إذا قصرررت مؤسسررة ماليررة فرري مجرراالت
مإلل كفاية رأس المال أو إدارة المخاطر .وتوجد حاجرة إلرى تنقريح وتوضريح صرالحيات هرذ
السررلطات ،وتطرروير األدوات الالزمررة لحمايررة االسررتقرار المررالي بررالمعنى الواسررع .وعررالوة علررى
ذلك ،لم توجد سياسة احترازية كلية  -صالحية تشريعية صريحة إلدارة المخاطر فري النظرام
الم ررالي كك ررل .ينبا رري قي ررام البن ررك المرك ررزي وهيئ ررة اإلشر رراب الم ررالي بتحدي ررد كيفي ررة وض ررع
إطار لتنظيم مإلل هذ السياسة االحترازية الكلية ومن المسئول عن ذلك.

عدم كفاية اإلشراب على البنو التي لها عمليات في عدة دول

شررعرت سررلطات البلطيررق أن لررديهم عرردد قليررل مررن األدوات ،وال يمكررنهم الرقابررة علررى تطرروير
أسواق االئتمان الخاصة بهم .يمكن فق أن يطبقوا إطارا قانونيا صارما على البنو المحلية،
وال يمكن تضمين فرو البنو األجنبية ،مإلل فررو بنرك السرويد ،فري قواعرد معدلرة .ترم ،بعرد
األزمررة ،إنشرراء هيكررل جديررد وأنظمررة جديرردة عديرردة داخررل االتحرراد األوربرري للتعامررل ،مررن بررين
أمور أخرى ،مع القضايا المتعلقة بالبنو عبر الحدود .وينباي أن يحسن هذا الظروب بحي

أن القضايا التي عانت منها فرو البنو األجنبية في إقليم بحرر البلطيرق سريكون مرن األسرهل
إدارتها في المستقبل.

عدم كفاية االتصاالت من جانب السلطتين
ح ررددت المراجع ررة وج ررود فج رروة ب ررين وجه ررة نظ ررر البن ررك المرك ررزي و ي ررر م ررن المش رراركين فيم ررا يخر ر

االتصاالت المتعلقة بالمخاطر في إقلريم بحرر البلطيرق .اعتقرد ممإللرون مرن البنرك المركرزي أنهرم قرد بعإلروا
رسررالة أقرروى ممررا تصررور المسررتفيدون بشررأن المخرراطر .والحقيقررة أن البنررك المركررزي نراقش المخرراطر فرري
إقليم بحر البلطيق في تقارير نصف السنوية بشأن االستقرار المالي ويبدو أنها حققرت ترأثير طفيرف علرى

إجراءات البنك .وسيترتب علري إنشراء سراحة عامرة تتضرمن جلسرات منتظمرة بشرأن االسرتقرار المرالي فري
البرلمرران السررويدي  -إجبررار كررل مررن البنررك المركررزي وهيئررة اإلش رراب المررالي علرري اتخرراذ موقررف واضررح
بشأن المخاطر ،واإلبالل عنها لألطراب المعنية علي نطاق أوسع.

الحاجة إلى تنسيق أفضل

توج ررد حاج ررة إل ررى تعزي ررز التنس رريق ب ررين الس ررلطتين ،وبينه ررا وب ررين الحكوم ررة .يتطل ررب الهيك ررل
المؤسسي لبنك السويد تنسيقا كبيرا بين المصرب المركزي وهيئة اإلشراب المالي ،من جهة،
وبين هذ السلطات ووزارة المالية من جهة أخرى .أيهرت المراجعة مناخا جيردا للتعراون برين
البنك المركزي وهيئة اإلشراب المالي ،ساعد على إيجاد االتصراالت الشخصرية برين أعضراء
كل من الجهتين .ومع ذلك ،فمن المهم وجود عمليات وأساليب للتعاون تتجاوز االتصاالت

الشخصية .وعالوة على ذلك ،على الر م من إبرام الجهتين اتفاق بشأن أساليب التعاون منذ
سرنة  ،2119لرم يرتم تقيريم التعراون .وينباري اسرتمرار البنرك المركرزي وهيئرة اإلشرراب المررالي
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في تعاونها الوثيق للحفاظ على االستقرار المالي ورفع تقارير إلرى البرلمران أو الحكومرة بشرأن
كيفية تنفيذ التعاون خالل السنة .وينباي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب أن يتم تقييم هذا
التعاون داخليا أو خارجيا.

عدم كفاية إحكام اختبارات التحمل

وضررعت افتراضررات حررذرة أكإلررر ممررا ينبارري فرري اختبررارات التحمررل لمرونررة المؤسسررات الماليررة
بالنسبة للنتائج االقتصادية السرلبية .واسرتندت اختبرارات التحمرل التري نفرذها البنرك المركرزي
السويدي على إما افتراضات العزلة الجارافية للتراجع في اقتصراديات دول البلطيرق أو تبراطؤ

دورة األعمررال العاديررة بها.كرران ينبارري أن يفتررر

االختبررار األكإلررر معقوليررة أن دول البلطيررق

لرديها مشرركالت فرري الوقررت نفسره مإلررل بقيررة العررالم الرذي يواجرره انكماشرا اقتصرراديا .وبالنسرربة

السررتخدام افتراضررات حررذرة فرري اختبررارات التحمررل ،تررم تقرردير قرروة البنررو بررأكإلر مررن قيمتهررا
الحقيقي ر ررة وت ر ررم تق ر رردير المخ ر رراطر الت ر رري يتع ر ررر

له ر ررا االس ر ررتقرار الم ر ررالي بأق ر ررل م ر ررن قيمته ر ررا

الحقيقية .وينباي للبنك المركزي توضيح ما تهردب اختبرارات التحمرل لقياسره والتأكرد مرن أن
افتراضررات اختبررار التحمررل تعكررس مخرراطر واقعيررة .يمكررن أن تفتررر

اختبررارات التحمررل فرري

المسررتقبل أحجررام مختلفررة لالنكمرراي فرري االقتصرراد ،والترري مررن شررأنها أن ترروفر المزيررد مررن
المعلومات بشأن قوة البنو .

ع رردم ام ررتال الحكوم ررة أدوات لوض ررع مح ررددات لض ررمانتها الض ررمنية للقط ررا

المالي

تتحمررل الحكومررة مس رئولية ضررمنية عررن دعررم النظررام المصرررفي عنرردما تنشررأ أزمررات .ويوضررح
النمرروذج األيس ررلندي أن الضررمانة يمك ررن أن تكررون مكلفر رة بشرركل ي ررر معقررول عن رردما ينم ررو
القطررا المصرررفي بسرررعة كبيرررة جرردا بالنسرربة إلررى بقيررة القطاعررات االقتصررادية فرري الدولررة .وال

تمتلررك الحكومررة السررويدية ،فرري الوقررت الحاضررر ،األدوات الالزمررة لوضررع محررددات لحجررم
القطا المصرفي ،وبالتالي ضمانتها الضمنية له .وحي أنه يوجد للبنو السويدية دور مهيمن

فرري نظررم مرردفوعات البلطيررق ،تولررت الحكومررة السررويدية أيضررا مسرئولية ضررمنية عنهررا ،وبالتررالي
عن االستقرار االقتصادي للدول .ويوضح التطرور أن الحكومرة السرويدية يمكرن أن يكرون لهرا
مسرئولية يررر مباشرررة عررن اقتصرراديات دول أخرررى عنرردما تحقررق البنررو السررويدية دورا مهيمنررا
في سوق االئتمان األجنبي .يجب أن تفح

الحكومة ما إذا كانت مخاطر القطرا المصررفي

وضمانة الدولة الضمنية يمكن أن تكون محدودة .يجب علرى الحكومرة التأكرد مرن أنهرا علرى
علم بصورة منتظمة بجميع المخاطر المشمولة ،وليس فق تلرك المتعلقرة بكفايرة رأس المرال
البنو  ،بل أيضا المترتبة علي عمليات البنو في دول أخرى.

الخاتمة

سلطت األزمة المالية العالمية الضوء على أهمية االستقرار والتنظيم الكفء لألسواق الماليرة.

وتعني الضمانات الضمنية التري تقردمها الحكومرات للسروق الماليرة أن المخراطر بمبرالغ طائلرة
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من أموال دافعي الضرائب .وأشارت المراجعة التي أجراها ديوان المراجعة الوطني السرويدي
إلي العديد من التحديات في اإلعداد المؤسسي للعمل مع االستقرار المرالي فري السرويد قبرل
األزمة .وفي واقع األمر ،تنقسم المسئولية عن االسرتقرار المرالي برين سرلطات مسرتقلة عديردة
والحكومررة ،ممررا يتطلررب التعرراون والتنسرريق الفعررال بررين هررذ الجهررات.كمررا حررددت المراجعررة
مشكالت في تقييم المخاطر النظامية ووجود الئحة تنظيمية ير فعالرة بالنسربة للبنرو العرابرة
للحرردود .وقررد أوصررت المراجعررة ،لتعزيررز االسررتقرار المررالي ،بوضررع إطررار تنظيم ري لمررا يسررمى
سياسة احترازية كليرة وضررورة فحر البرلمران إلمكانيرة تنظريم جلسرات اسرتما علنيرة بانتظرام
بشأن االستقرار المالي .وتؤكد النتائج المراجعرة هرذ علري الردور الهرام لألجهرزة العليرا للرقابرة
في تعزيز االستقرار المالي من خالل تقييم فعالية الهيكل اإلشرافي على األسواق المالية.
للحصول على معلومات مستفيضة ،يمكنك االتصال بالمؤلف علي الموقع اآلتي:
.thomas.hagberg@riksrevisionen.se
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ندوة األوروساي بشأن اتصاالت الجهاز األعلى للرقابة مع الشعب عبر وسائل اإلعالم
إعداد /كاميال زوندول ،ديوان المحاسبة البولندي
تمتلك األجهزة العليا للرقابة صالحية إلعالم المواطنين بشأن حالة حكوماتهم كمرا يفصرح عنهرا فري تقرارير المراجعرة
الترري تنتجهررا .لررذلك ،لررم يكررن مفاجئررا أن تشررعر األجهررزة العليررا للرقابررة بقلررق بررالغ بشررأن مسررألة االتصرراالت ،الترري
أصرربحت تشرركل تحررديا فرري العررالم الحرردي حي ر تتطررور بسرررعة تقنيررات واتجاهررات جديرردة ،فضررال عررن أدوات
المعلومات.
لقد أصبحت االتصاالت ،في السنوات األخيرة ،مسألة ذات أهمية حيوية بالنسبة لمجتمع اإلنتوسراي بأكملره .وأول
سياسة اتصال لإلنتوساي ،التي اعتمدت باإلنكوساي التاسع عشر سنة  ،2117وإستراتيجية وإرشاد االتصال ،التري
اعتمدت باإلنكوساي العشرين سنة  ،2101عرفت االتصاالت باعتبارها مسرألة ذات أولويرة بالنسربة لجميرع أعضراء
اإلنتوسرراي .وأدى هررذا ،بطبيعررة الحررال ،إلررى مبررادرات تسرتهدب مناقشررة االتصرراالت مررن وجهررة نظررر الجهرراز األعلررى
للرقابة .على سبيل المإلال ،ناقشت أحدث ندوة مشتركة لألمم المتحدة  /اإلنتوساي االتصاالت بوصرفها عنصرر مرن
عناصر التعاون الفعال بين األجهزة العليا للرقابة والمواطنين لتعزيز المساءلة العامة.
وحي أن االتصاالت قضية واسرعة جردا ،يمكرن النظرر إليهرا فري مرن زوايرا مختلفرة .نظرم ديروان المحاسربة البولنردي،
الذي رأس المجلس التنفيذي لألوروساي من حزيران  2112إلى حزيران  ،2100ندوة ألعضراء األوروسراي ركرزت
على عنصر محدد التصاالت الجهاز األعلرى للرقابرة  -التعراون مرع وسرائل اإلعرالم .ونظررا ألن المشراركين كرانوا مرن
إقليم واحرد فقر مرن أقراليم اإلنتوسراي ،يمكرن أن تقتصرر المناقشرة علري السرياق األوربري ،وتركرز بصرفة خاصرة علرى
القضايا األوربية.

المشاركون في ندوة األوروساي بشأن تعاون الجهاز األعلى للرقابة مع وسائل اإلعالم.
عقدت ،على النحو الوارد في عدد تموز  2100من هذ المجلة ،ندوة (بعنوان اتصاالت األجهزة العليا للرقابة مرع
الرأي العام عبر وسائل اإلعالم) بمدينة وارسو يوما  00-01أيار  .2100وحضرها أكإلر مرن  21مشراركا مرن 20
جهازا من األجهزة العليا للرقابة األوربية .واستهدفت العاملين بالجهراز األعلرى للرقابرة المسرئولين عرن تصرميم وتنفيرذ
ندوة األوروساي بشأن اتصاالت الجهاز األعلى للرقابة مع الشعب عبر وسائل اإلعالم
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السياسررة اإلعالميررة ،فضررال عررن مسررئولي العالقررات العامررة  /وسررائل اإلعررالم  /الصررحافة .وتمإلررل الهرردب الرئيسرري فرري
مناقشررة عمليررة االتصررال مررن وجهررة نظررر كررل مررن خرردمات العالقررات العامررة بالجهرراز األعلررى للرقابررة ووسررائل اإلعررالم،
والنظر في كيفية تحسين االتصال بين األجهزة العليا للرقابة ،ووسائل اإلعالم ،والشعب.
أكد جاسيك جيزييرسركي رئريس ديروان المحاسربة البولنردي ،فري كلمتره االفتتاحيرة ،علرى أهميرة التعراون برين األجهرزة
العليررا للرقابررة ووسررائل اإلعررالم .وحرراول العررر

الررذي قدمرره شررر لمرراذا يجررب أن تقرردم األجهررزة العليررا للرقابررة نتررائج

المراجعررة فرري وسررائل اإلعررالم ،وركررز علررى حاجررة المجتمررع المرردني للحصررول علرري المعلومرات باررر

اتخرراذ قررارات

مسررتنيرة فرري يررل الديمقراطيررة .فحي ر أن مهمررة الجهرراز األعلررى للرقابررة ه ري ترروفير معلومررات عررن أداء المؤسسررات
الحكوميررة ،وحي ر أن وسررائل اإلعررالم هرري المصرردر الرئيسرري للمعلومررات للشررعب ،يلررزم التعرراون بررين األجهررزة العليررا
للرقابة ووسائل اإلعالم ،ويجب أن يسعى كالهما جاهدين لجعلها فعالة قدر اإلمكان .وعالوة على ذلك ،يمكرن أن
يإلررق المواطنرون ،فرري دولررة ديمقراطيرة يوجررد بهررا وسررائل إعررالم مسررتقلة ،مررن أن الصررحفيين المسررتقلين والصررادقين قررد
تحققوا من المعلومات التي يحصلون عليها عبر وسائل اإلعالم ،وهو ما يضريف إلرى مصرداقيتها .كمرا أشرار الررئيس/

جيزييرسكي أنه يجب علي جميع مويفي الجهراز األعلرى للرقابرة ،ولريس فقر مسرئولي وسرائل اإلعرالم ،وضرع قضرية
االتصاالت في االعتبار ألنهم ،باعتبارهم معدي تقارير المراجعة ،يساهمون جميعا المساهمة في المعلومات المقدمة
للشعب .يجب أن تكتب تقارير المراجعة بطريقة متيسرة للقارئ وأن تعر

نتائج المراجعة بطريقة مفهومة.

الجلسة األولى :منظور العالقات العامة للجهاز األعلى للرقابة

الفتتررا جلسررة النرردوة األولررى ،نرراقش خبيررر عالقررات عامررة بولنرردي معررروب جيرردا االتصرراالت بررين خرردمات العالقررات
العامة للجهاز األعلى للرقابة والصحفيين ،وأوضرح لمراذا كإليررا مرا يحردث احتكرا بينهمرا .وذكرر أن التواصرل الجيرد
مع ممإللي وسائل اإلعالم يساهم في فعالية خدمات العالقات العامة ،وأن الشراكة هي أفضرل وسريلة لتفعيرل التعراون

بينهما.
بعد ذلك ،وصف ممإللو األجهزة العليا للرقابرة أللمانيرا ،واالتحراد الروسري ،والمملكرة المتحردة سياسرات المعلومرات
التي اعتمدت في أجهزتهم ،واألدوات التي وضرعوها للتواصرل مرع وسرائل اإلعرالم .كمرا وصرفوا الفررص والتهديردات
الناجمررة عررن االتصرراالت بررين خرردمات العالقررات العامررة للجهرراز األعلررى للرقابررة ووسررائل اإلعررالم .وشررددوا علررى أن
األجهزة العليا للرقابة ينباي أن تسعى لعالقات جيدة مرع وسرائل اإلعرالم بحير يمكرن أن تصرل نترائج المراجعرة إلرى
الشعب ،المخاطَب الرئيسي .الحظوا أن األجهزة العليا للرقابة يجب أن تكون أمينة وصادقة إذا كانت تريد عالقات
جيدة مع الصحفيين .ولهذا السبب ،ينباي عدم المبالاة فري رسرائلهم ،وينباري تقرديم أعمرالهم بطريقرة موثوقرة ،بردون

محاولررة جعررل تقررارير المراجعررة أكإلررر جاذبيررة لجعلهررا تحظرري بررالقبول بصررورة أفضررل.وينباي أن تكررون األجهررزة العليررا
للرقابرة داعمررة ،علررى سربيل المإلررال ،لتنظرريم مرؤتمرات صررحفية إلطررال وسرائل اإلعررالم علرري نترائج المراجعررة ،وتقررديم
مررواد للصررحفيين .ومررع ذلررك ،يجررب أن تترروخي األجهررزة العليررا للرقابررة الحررذر عنررد التعامررل مررع البيانررات الحساسررة،
وذلك لعدم اإلضرار بمصالح الجهات الخاضعة للرقابة.

الجلسة الإلانية :منظور وسائل اإلعالم

بدأ اليوم الإلاني من الندوة بجلسة مخصصة لتناول منظور وسائل اإلعالم بشأن التعاون مع مسرئولي العالقرات العامرة

بالجهرراز األعلررى للرقابررة .قررام صررحفيون بولنررديون معروفرون مررن الصررحافة ،والتلفزيررون ،واإلذاعررة ،بمناقشررة تجرراربهم،
ووصفوا مسئول وسائل اإلعالم المإلالي الذين يحبذون التعاون معه .يكون مسئول وسائل اإلعالم هذا متاحا بسهولة،
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ومستنيرا ،ويفهرم الفرروق الدقيقرة للمعلومرات التري تبر عبرر وسرائل اإلعرالم .كمرا شردد الصرحفيون علرى ضررورة أال
يتعامل معهم الناطقون باسم الجهاز األعلى للرقابة وكأنهم أعداء ،بل كشركاء تروفر لهرم فرصرة إلعرالم جمهرور أوسرع
بشأن عملهم.
ومررع ذلررك ،يشرركل التعرراون بررين األجهررزة العليررا للرقابررة وسررائل اإلعررالم تحررديا كبيررا ،إذ أنره يبرردو وجررود اخررتالب ترام
بشأن األهداب وأوضا التشايل لكل من الجهتين.

■ ينتج المراجعون تقارير طويلة مفصلة بعناية ،بينما يحتاج الصحفيون أنباء قصيرة جذابة.
■ يسررتخدم المراجعررون لاررة مهنيررة تحترروي علررى مصررطلحات متخصصررة ،فرري حررين يسررتخدم الصررحفيون لاررة أنبرراء
واضحة.
■ يجررب امتإلررال المرراجعين لعمليرة مراجعررة طويلررة ،فرري حررين أن الصررحفيين يجررب أن توجررد لررديهم معلومررات اآلن –
"الحقا" تكون في كإلير من األحيان بعد فوات األوان بالنسبة لهم.
ولذلك ،تحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى بذل جهد خاص لتوطيد تعراون فعرال مرع وسرائل اإلعرالم .ومرع ذلرك ،وفقرا

أل لبيررة المشرراركين فرري النرردوة ،يعتبررر مإلررل هررذا الجهررد مجررديا فرري العررالم الحرردي  ،حير أن المنظمررة الترري تريررد أن
تشار بنشاا في المناقشات العامة ال يمكن أن تكون ائبة عن وسائل اإلعالم.

الجلسة الإلالإلة :مشكالت التواصل مع وسائل اإلعالم
ناقش ممإللون عن األجهزة العليا للرقابة لليتوانيا ،وبولندا ،وإسربانيا ،فري الجلسرة الإلالإلرة ،سياسرات المعلومرات لرديهم ،والتعراون مرع

وسائل اإلعالم في دولهم ،والمشكالت المحتملة التي قد تنشأ عن صالحية جهاز أعلى للرقابرة محردد .وشرددوا علرى أن األجهرزة
العليا للرقابة ينباي أن تساعد وسائل اإلعالم في فهم الفرروق الدقيقرة فري عملهرم .يجرب أن يكرون الصرحفيون علرى بينرة  -إلعرالم
الشعب بشكل فعال بشأن نتائج المراجعة وتأثيرها على سير عمل الحكومة – للدور المخص

الذي تؤديره األجهرزة العليرا للرقابرة

في النظام الديمقراطي .كما سرل المتحردثون الضروء علرى أهميرة وسرائل اإلعرالم اإلقليميرة ،والتري تعتبرر فري بعرض الردول المصردر
الرئيسي للمعلومات بالنسبة للكإلير مرن المرواطنين .كمرا ينباري أن تطرور األجهرزة العليرا للرقابرة أدوات للتعراون مرع ممإللري الصرحافة

المحليررة ،ومحطررات التلفزيررون ،واإلذاعررة .وبعررد هررذ العرررو  ،أترريح للمشرراركين فرري النرردوة الفرصررة لطررر أسررئلة إضررافية علرري
المتحدثين  ،ومناقشة الموضوعات التي وجدوها أكإلر إثارة لالهتمام أو مإليرة للجدل.

وأثنرراء تلخري

نتررائج النرردوة ،صررر جاسرريك جيزييرسرركي رئرريس ديرروان المحاسرربة البولنرردي أنرره علررى الررر م مررن

االختالفررات فرري وسررائل تواصررل األجهررزة العليررا للرقابررة مررع المجتمررع ،لررديهم جميعررا نفررس الهرردب :تزويررد الشررعب
بمعلومات موثوقة عن نتائج المراجعرة .ويمكرن لألجهرزة العليرا للرقابرة اسرتخدام وسرائل اإلعرالم لتحقيرق هرذا الهردب
لكن ال ينباي أن تهمل عالقتها مع الجهرات الخاضرعة للمراجعرة أثنراء التركيرز علرى تطروير عالقرات جيردة مرع وسرائل
اإلعالم .وفي الختام ،أكد رئيس ديوان المحاسبة البولندي أنه يجب أن تكون األجهزة العليا للرقابرة حررة فري اتخراذ
القررار بشررأن توقيرت ومحترروى المعلومرات الترري تقردمها للشررعب ،فضرال عررن أسراليب تقررديم تلرك المعلومررات .وتعتبررر

حريررة نشررر نتررائج المراجعررة شرررطا مسرربقا السررتقاللية الجهرراز األعلررى للرقابررة ،علررى النحررو المنصرروص عليرره فرري إعررالن
المكسيك لإلنتوساي.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بديوان المحاسبة البولندي:

بريد إلكترونيwsm@nik.gov.pl :
موقع ويب.www.nik.gov.pl :

ندوة األوروساي بشأن اتصاالت الجهاز األعلى للرقابة مع الشعب عبر وسائل اإلعالم
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إشادة باساي باإلنجازات الكبيرة في المؤتمر الرابع عشر
إعداد /لين وييكس ،مستشار بناء القدرات لباساي
احتفل أعضاء رابطة األجهزة العليا للرقابة إلقليم المحي الهادئ (باساي) بمضي  22سنة من التقدم عندما

اجتمعوا في الفترة من  2إلي  2آب  ،2100بمدينة نوكوالوفا ،تونجا ،في المؤتمر الرابع عشر ،الذي كان

موضوعه قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة .وقامت الوفود رسميا بإقرار اتفاقيات جوهانسبرج لإلنتوساي،

والمشاركة

في خبراتهم األخيرة

وإنجازاتهم،

القدرات لمبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي

والمصادقة

علي

األنشطة

المستمرة

لتنمية

الهادئ  ،PRAIومناقشة الخطوات التالية نحو تنفيذ

برامج ومنتجات مبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ في جميع أنحاء اإلقليم.

المؤتمر الرابع عشر لرابطة األجهزة العليا للرقابة إلقليم
المحي الهادئ (باساي) 0 ،آب  ،2100بمدينة نوكوالوفا،
تونجا

باساي

رابطة األجهزة العليا للرقابة
إلقليم المحي الهادئ

تجمع وفود ومراقبو المؤتمر خارج مركز المؤتمرات بحديقة فاونيلوا ،نوكوالوفا ،تونجا ألخذ صورة جماعية رسمية

اجتمع في مؤتمر هذ السنة ،الذي يعتبر واحدا من أكبر المؤتمرات التي انعقدت بإقليم المحي الهادئ20 ،
ديوان مراجعة وطني وحكومي ،فضال عن ممإللين عن الشركاء في التنمية والجهات المعنية الرئيسية األخرى.
جاءت وفود دواوين المراجعة من ساموا األمريكية ،وديوان المراجعة الوطني االسترالي ،ودواوين الواليات

االسترالية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا؛ وجزر كو ؛ وفيجي؛ وواليات ميكرونيزيا الموحدة :كوسراي ،وبوهنباي،

وياب؛ وجوام؛ وكيريباتي؛ وجزر مارشال؛ وناورو؛ وكاليدونيا الجديدة؛ ونيوزيلندا؛ وباالو؛ وبابوا ينيا الجديدة؛
وساموا؛ وجزر سليمان؛ وتونجا؛ وتوفالو .وحضرت جهات مانحة وأطراب معنية من الوكالة األسترالية للتنمية
الدولية ،وبرنامج المعونة النيوزيلندي ،وبنك التنمية اآلسيوي ،وأمانة منتدى جزر المحي

الهادئ ،ومركز

المحي الهادي المالي والتقني.
مؤتمر باساي
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حفل االفتتا
أثناء حفل االفتتا  ،انتقلت رسميا رئاسة "باساي" من ريمون تاكي ،المراجع العام للكيريباتي ،إلي بوهيفا
تويونيتوا ،المراجع العام لتونجا.
ألقى اللورد توالفيتو ،النائب  /القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي لتونجا ،خطابا افتتاحيا مشيرا إلى أن
عالقة العمل الوثيقة بين األجهزة العليا للرقابة والسلطات التشريعية التي تخدمها ،والدور الذي تؤديه األجهزة

العليا للرقابة في إحداث التايير وإدخال التحسينات .وشدد على الدور الهام لألجهزة العليا للرقابة في طمأنة

الشعب بأن حكومته تعمل باقتصادية ،وكفاءة ،وفعالية لتلبية احتياجاته وتوقعاته.
كما قامت لين بروفوست ،األمينة العامة لباساي والمراجعة العامة لنيوزيلندا ،بالترحيب بأعضاء الوفود والجهات
المعنية .والمشاركة في المعلومات والمالحظات التي توصلت إليها من اإلنكوساي العشرين في جوهانسبرج.

وأشارت ،تأكيدا لمالحظات اللورد توالفيتو ،إلى أن مناقشات اإلنكوساي قد شددت على قيمة وعوائد

األجهزة العليا للرقابة باعتبارها دعامة هامة في النظم الديمقراطية .وشددت على ضرورة سعي كل الجهاز

األعلى للرقابة لالعتراب به كجهاز يحدث فرقا لصالح المواطنين الذين يخدمهم ،وينباي أن يصدر تقارير
واضحة وموجزة ،ومتاحة للشعب وكذلك للعمالء والجهات المعنية .ولفتت السيدة /بروفوست االنتبا إلى

الموضوعات األخرى لمؤتمر جوهانسبرج بشأن المراجعة البيئية وتنفيذ المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
 ،ISSAIالتي من شأنها أن تكون أساسا للمناقشات باساي الالحقة .وشددت على أن التحدي الذي يواجه
باساي يتمإلل في لتنفيذ اتفاقيات جوهانسبرج في المحي الهادئ  -بطريقة المحي الهادئ.

تقارير خاصة

استمعت الوفود بعدئذ لتقارير خاصة من أصحاب الشأن تلقت تحديإلات من الممإللين الذين شاركوا في
اجتماعات منظمة اإلنتوساي المختلفة.

أمانة منتدى جزر المحي الهادئ

استدعى سانجيش نايدو ،المستشار االقتصادي ألمانة منتدى جزر المحي الهادئ ،تحدى المجموعة للقيام
بدور أكإلر نشاطا في تعزيز التنمية االقتصادية في جميع أنحاء اإلقليم .وأشار إلى أن إقليم المحي الهادئ
تخلف عن مناطق أخرى من حي

النمو االقتصادي ،لكن تنفيذ خطة المحي الهادئ ،التي تهدب إلى تعزيز

التكامل والتعاون اإلقليمي ،يهدب إلى تايير هذا النم  .وشجع األجهزة العليا للرقابة علي اإللمام بالركائز

األربعة للخطة – النمو االقتصادي ،والحوكمة الرشيدة ،واألمن ،والتنمية االقتصادية  -والبح

عن سبل

لقيادة الجهود من أجل التايير والسعي إلي طرق جديدة لدعم الخطة .وأكد بشكل خاص على ضرورة تحسين
االتصاالت والجهود المبذولة لتنسيق األنشطة.

لجان وبرامج اإلنتوساي
أبرز العر

التقديمي بخصوص مجموعة عمل المراجعة البيئية تأثير مراجعة األداء التعاونية لباساي بشأن إدارة

النفايات الصلبة ،والتي كانت قد يهرت في اجتما مجموعة عمل المراجعة البيئية حديإلا .ولقد يهرت أيضا

إنجازات باساي في اجتما لجنة بناء القدرات ،وتلقت األمانة بالفعل طلبات من أعضاء اللجنة بشأن األدلة

مؤتمر باساي
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اإلرشادية ومواد التدريب علي بناء القدرات لباساي .وتقبلت الجهات المانحة ،في اجتما اللجنة المحفزة
للجهات المانحة  -اإلنتوساي ،النهج اإلقليمي وأثنت علي باساي بشأن النتائج التي تحققت بالفعل من خالل
مبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ.

العرو

التقديمية لألجهزة العليا للرقابة

قدمت الوفود عرو

تقديمية بشأن تقدُّم وإنجازات األجهزة العليا للرقابة في اعتماد وتنفيذ اتفاقيات

جوهانسبرج .وبرزت عدة موضوعات هامة من خالل العرو

التقديمية والمناقشات الالحقة.

■ تقدم األطر مختلفة – إطار الكومنول  ،وإطار الواليات المتحدة ،واإلطار الفرنسي  -في اإلقليم مجموعة
واسعة من الممارسات الجيدة التي يمكن أن تشار فيها وترعاها األجهزة العليا للرقابة.

■ يمكن تقييم قيمة عمليات المراجعة من خالل المتابعة بشأن قضايا المراجعة ،والمسو الرسمية و ير
الرسمية للجان ،والجهات المعنية الرئيسية ،وفحوص النظراء.

■ يمكن لألجهزة العليا للرقابة التواصل بشأن قيمة عملها بطرق مختلفة .ويتضمن أكإلرها شيوعا رفع تقارير إلى
الهيئات التشريعية ولجانها ،والجهات الخاضعة للرقابة ،ومجالس اإلدارة ،ولجان المراجعة .كما يمكن أن
تصدر األجهزة العليا للرقابة نشرات إعالمية ،وتقوم بإعداد تقرير سنوي ،وتقديم معلومات علي مواقع
الويب ،وتوزيع أدلة الممارسات الجيدة ،وتنظيم حلقات عمل أو ندوات.

■ تعتبر المراجعة البيئية موضوعا هاما بالنسبة للدول الجزرية في المحي الهادئ ،وقد تحقق تأثير كبير
لمراجعة األداء التعاونية التي أجريت في اإلقليم.
■ يطبق بعض األجهزة العليا للرقابة بالفعل المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،التي – بالر م من حداثتها
نسيا – تتفق عموما مع المعايير الدولية للمراجعة .ومع تقديم األدلة اإلرشادية والدورات التدريبية للمعايير
الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،ستكون األجهزة العليا للرقابة في اإلقليم قادرة على المضي قدما في تنفيذ

المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
■ يشار بعض األجهزة العليا للرقابة في الجهود الرامية إلى تعزيز تشريعات المراجعة من أجل ضمان قدر أكبر
من االستقاللية.

التقدم المحرز في مبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ
تم تطوير مبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ سنة  2117للتصدي للتحديات التي تفرضها المعايير

المتايرة للمراجعة الحكومية في إقليم المحي الهادئ .وتقدم هذ المبادرة الدعم ضمن اإلطار العام للتعاون
اإلقليمي بموجب خطة المحي الهادئ حي

أنها تؤكد على أن ممارسات المراجعة الحكومية عنصر مركزي

في تحقيق نتائج الحوكمة الرشيدة ،والتي يمكن أن تساهم ،بدورها ،في تحسين األداء االقتصادي ونتائج النمو

بالنسبة للدول الجزرية في المحي الهادئ.

وأكدت الوفود من جديد ،في المؤتمر ،على أساس مبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ في اإلقليم
والعالقة مع خطة المحي الهادئ ،وتلقت تقارير عن إكمال العديد من اإلنجازات الكبرى.

تمت بنجا الجولة األولى من برنامج "دعم المراجعة في اإلقليم الفرعي" سنة  .2101ينطوي البرنامج على
نهج تعاوني إلنجاز عمليات المراجعة المالية في كيريباتي ،وناورو ،وتوفالو .ولقد كان لعمليات المراجعة عوائد
مؤتمر باساي
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كبيرة بالنسبة إلدارة المالية العامة في الدولة ،والحوكمة ،وتطوير قدرات األجهزة العليا للرقابة الإلالث
ومويفيها .وبدأت الجولة الإلانية من البرنامج في حزيران  2100في كيريباتي ،وسيتم االنتهاء منها في أوائل
سنة .2102

واكتمل ،في سنة  ،2101أول مراجعة أداء إقليمية تعاونية لباساي ،بشأن إدارة النفايات الصلبة .وينطوي
المشرو على مشاركة األجهزة العليا للرقابة األعضاء العشرة ،وأسفر عن تقارير وضعتها كل دولة على حدة

(وقد تم اآلن عر

سبعة منها على الهيئات التشريعية في كل دولة) ،وتقرير إقليمي شامل (متا بالموقع اآلتي:

 .)www.pasai.orgوقد اكتمل العمل الميداني بشأن المراجعة الإلانية ،التي تشتمل علي إدارة الميا

الصالحة للشرب ،وانتقل المشرو إلى مرحلة إعداد التقارير.وأيد المؤتمر أيضا مراجعة ثالإلة إلدارة مصايد
األسما المستدامة في جميع أنحاء إقليم المحي الهادئ.
واصل برنامج بناء القدرات لباساي إيهار نجا كبير .وقد شار مويفون من األجهزة العليا للرقابة في مختلف

أنحاء اإلقليم في مجموعات عمل لوضع أدلة إرشادية وبرامج تدريبية.وأيد المؤتمر أدلة جديدة بشأن إدارة
الموارد البشرية ،وضمان الجودة ،وإعداد التقارير؛ باإلضافة إلى االستعرا

النهائي ألدلة المراجعة المالية

ومراجعة األداء .وتكمل هذ األدلة اإلرشادية برنامج التدريب الشامل القائم على المهارات الذي تتم ريادته في

اإلقليم .وستقدم سلسلة من الدورات التدريبية ،بحلول أوائل سنة  ،2102التنمية المهنية للمويفين من

مستوى المعينين الجدد إلى المناصب اإلدارية.
وفي مبادرة أخرى لبناء القدرات ،علمت الوفود المزيد عن التقدم المحرز في المراجعة الشهادية .ويهدب هذا
النشاا لمبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ إلى تحديد الدورات التدريبية والفرص العملية أثناء أداء
الويائف التي تلبي احتياجات األجهزة العليا للرقابة ومتطلبات المراجعة الشهادية للهيئات المهنية .وحي توجد
فجوات ،تتوقع اللجنة التنسيق مع الجامعات لتقديم دورات تدريبية جديدة واستكشاب خيارات إلنشاء دورات
تدريب داخلي ،بينما يتوسع أيضا المجال أمام األجهزة العليا للرقابة بحي يمكن أن تكون بمإلابة منظمات معتمدة
للتدريب في اإلقليم.
وأيد المؤتمر أيضا استقصاء بشأن حالة المساءلة والشفافية في اإلقليم .وتتابع الدراسة ،التي يجري تمويلها بواسطة
برنامج المعونة النيوزيلندي ،استقصاء أجري سنة  ،2113ويتضمن دراسات معمقة في العديد من الدول باإلقليم.

ومن منطلق التطلع إلى المستقبل ،أيد المؤتمر اعتماد إطار أداء باساي ،الذي أعد تحت إشراب المجلس التنفيذي لباساي بدعم

من شركائها في التنمية والجهات المعنية .ومن خالل تنفيذ اإلطار ،يمكن أن تقيس باساي إنجازات مبادرة المراجعة اإلقليمية

للمحي الهادئ في تحسين الحوكمة ،بما يتفق مع خطة إقليم المحي الهادئ و يرها من النتائج.

وري العمل

تضمن المؤتمر أيضا جلسات ورشة العمل بشأن إدخال المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة والتايير التنظيمي

الرائد.

إدخال المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
زودت سارة الينهام ،من ديوان المراجع العام النيوزيلندي ،الوفود بمعلومات بشأن المعايير الدولية لألجهزة
العليا للرقابة ،مقدمة على وجه التحديد إطار التعامل مع المتطلبات األساسية لعمل األجهزة الرقابية .وعممت
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قائمة مرجعية للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة بما يسمح للوفود بمقارنة الموقف الحالي ألجهزتهم العليا
للرقابة بالنسبة للمتطلبات المحددة في المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

وأثناء قيام الوفود بإكمال ومناقشة المندوبون ،الح العديد من التحديات األجهزة العليا للرقابة وجود تحديات
دستورية أو تنظيمية إزاء تلبية متطلبات المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة .ووافقت الوفود على ضرورة وضع
رىساء األجهزة العليا للرقابة أولوية للتطوير والمشاركة في استراتيجيات لتحر األجهزة العليا للرقابة في اتجا

تلبية المتطلبات .كما الحظوا أن اإلصدارات المرتبطة بمبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ تتفق وترتب

مع المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة .وحي تتحر دواوين المراجعة نحو دمج إصدارات مبادرة المراجعة

اإلقليمية للمحي الهادئ في مكاتبهم ،سيقتربون بفعالية إلى تلبية المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة بدرجة
أوثق.

قيادة التايير التنظيمي
قدم كريس كيلي ،مفو

تونجا .لخ

الشرطة في تونجا ،خطبة رئيسية بشأن التاييرات التي أدخلتها إلصال شرطة

أهدافه ،ووصف التحديات التي واجهها ،وأوضح النهج التي استخدمها لتحسين الممارسات

داخل قوات الشرطة .وعرضت هذ الخطبة مقدمة ممتازة لورشة العمل التي قدمها لين وييكس ،مستشار

باساي في مجال بناء القدرات.

في جلسات ورشة العمل ،حددت الوفود فرصا إلدخال تحسينات في األجهزة العليا للرقابة واستكشفت
استراتيجياتها التي قد تمكنها من إجراء تاييرات .وقد أولوا عناية خاصة ،في هذ الجلسات ،للطرق التي قد
تجعل مختلف مكونات مبادرة المراجعة اإلقليمية للمحي الهادئ مفيدة في تعزيز التايير.

جلسات العمل
قامت الوفود ،في جلسات العمل ،باإلجراءات التالية:

■ تكليف األمانة واألمين العام بوضع خطة لالتصاالت والعالقات لنشر المعلومات عن باساي ،وتشجيع تعزيز
عالقات العمل مع الشركاء في التنمية ،وأصحاب المصالح ،والهيئات المهنية ،ومؤسسات التدريب ،و يرها.

■ التأكيد علي أعضاء المجلس التنفيذي.

■ الموافقة علي كاليدونيا الجديدة كموقع لمؤتمر باساي سنة  ،2102وقول عر

"جوام" الستضافة مؤتمر

سنة .2109

وكان المشاركون في المؤتمر في اية االمتنان للعمل التنظيمي الموسع من قبل مويفي الجهاز األعلى للرقابة
التونجي ،وأمانة باساي ،والقيادة وحسن الضيافة التي قدمها المراجع العام لتونجا في استضافة المؤتمر .ويتطلع
باساي حاليا لمدة سنة أخرى من الجهد الجماعي والفردي لتحسين المراجعة  -ومساهمتها في تحسين
المساءلة والشفافية في المحي الهادئ.

ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بإيروني فاتولوكا ،المدير التنفيذي لباساي علي الموقع اآلتي:
(.)eroni.valuloka@pasai.org
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المؤتمر الإلال لألوروساي – األربوساي
إعداد /الجهاز األعلى للرقابة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
لألوروساي-

عقد في أبو يبي ،عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في آذار  ،2100المؤتمر الإلال

األرابوساي  ،بحضور مشاركين من أكإلر من  41دولة في اإلقليمين .وقدم المؤتمر ،الذي عقد بعد وقت قصير
من اإلنكوساي العشرين في جوهانسبرج ،فرصة للتفكير في اتفاقيات جوهانسبرج ،فضال عن موضوعات

المؤتمر المتعلقة بالمساءلة والشفافية ،ومحاربة الفساد.
واعتمدت الجلسات المخصصة للشفافية والمساءلة على المناقشات التي دارت في اإلنكوساي العشرين،

وقدمت مزيدا من المعلومات عن المستندات المتضمنة في إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة جنبا إلى
جنب مع الخبرات القطرية العملية بشأن هذ القضايا .واستهدفت الجلسة النهائية بشأن مكافحة الفساد زيادة

الوعي والنظر في نطاق المراجعة أو بشأن الفساد في نطاق صالحيات األجهزة المختلفة.

أصدر المؤتمر إعالن أبو يبي ،الذي يحاول توفير منصة لتحقيق التقارب بين األقاليم من خالل تحديد طرق
المنفعة المتبادلة للتعاون من أجل تنفيذ إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة وتعزيز مكافحة الفساد.

ويتضمن اإلعالن ملحقا يسرد العديد من المستندات التي أصدرتها اإلنتوساي وأقاليمها .ويقدم توجيها هاما
بشأن كيفية العمل كجهاز أعلى للرقابة ،والذي يتراو من تقوية ويائف ضمان الجودة إلي العناصر الهيكلية
لألعمال.

كشفت مناقشات ما قبل المؤتمر مع األجهزة العليا للرقابة المختلفة أنه بينما يعتبر تحديد كمية المستندات
المتاحة ووضع إطار لعمليات الجهاز األعلى للرقابة على حد سواء تعهدات ذات قيمة ،يمكن حدوث ارتبا
فيما يخ

تنظيم المعلومات التنفيذ العملي .يصعب ،على سبيل المإلال ،تنفيذ عناصر بح

القيمة والعوائد

من اإلنكوساي العشرين عند النظر في بناء القدرات أو المعيارين  21و 20من المعايير الدولية لألجهزة العليا

للرقابة (مبادئ المساءلة والشفافية ،ومبادئ الشفافية  -الممارسات الجيدة) .وتحقيقا لهذ الااية ،يركز

الملحق على تنظيم (بدال من إنشاء المزيد من) المعلومات الحالية في الهيكل.
كما حددت مناقشات ما قبل المؤتمر نق

االهتمام بالاش والفساد في إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

ويؤدي تركيزها الشديد على المراجعة (خصوصا المراجعة الشهادية) ،ومحدودية التوجيه بشأن التفتيش والتحقيق (التي
هي جزء من صالحيات العديد من الجهاز األعلى للرقابة)  -يؤدي إلى نق

نبذة عن الجلسة األولى :الشفافية

التركيز على هذ المجاالت.

المضيف ،والتي ركزت على مهمتين أساسيتين إذا أرادت
الجهاز األعلى للرقابة اإلماراتي
رأس الجلسةَ األولى
ُ
ُ

األجهزة العليا للرقابة أن "تتطابق أفعالها مع أقوالها" :توفير المعلومات عن أدائها (كما هو موضح من خالل
الجوانب األساسية للمعيارين  21و 20من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،في النطاق العام ،وفتح

أبواب الجهاز األعلى للرقابة أمام التدقيق ،كما نوقش في إطار آلية فحوص النظراء .وقبل االجتما  ،قامت
األجهزة العليا للرقابة باستيفاء االستقصاء حي قدمت نبذة عن العناصر الرئيسية للشفافية.
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الشكل  :0عناصر الشفافية الرئيسية لألجهزة العليا للرقابة

المصدر :استقصاء الجهاز األعلى للرقابة بشأن الشفافية.

تتجه األجهزة العليا للرقابة ،كما هو مبين في الشكل  ،0نحو امتال مؤشرات للشفافية .لكن ما زال المجال مفتوحا

للتطوير بشأن الوضع الفعلي لهذ اآلليات موضع التنفيذ للتأكد من فعالية مخرجات الجهاز األعلى للرقابة.

قدم الجهاز األعلى للرقابة الفرنسي بحإلا يوضح المبادئ الرئيسية للمعيارين  21و 20من المعايير الدولية لألجهزة

العليا للرقابة ،وهما عبارة عن تقدير بسي للجوانب التي تحتاجها األجهزة العليا للرقابة لوضع تفويضاتها موضع التنفيذ
والمساعدة على إضافة قيمة وعائد إلي حياة المواطنين .وهذا يكمل قضايا القيمة والعوائد الموجزة في الموضو 0

لإلنكوساي العشرين .ركز الجهاز األعلى للرقابة الفرنسي على المبادئ المتعلقة بتوصيل نتائج أعمال الجهاز األعلى
للرقابة ،على النحو المبين في الشكل  .0كما قدم الجهاز األعلى للرقابة العراقي بحإلا شامال عن خبرته فيما يتعلق

ببعض المبادئ المنصوص عليها في المعيارين  21و 20من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

ويعتبر فحوص النظراء أداة مجربة ومختبرة يمكن أن تساعد األجهزة العليا للرقابة علي زيادة شفافيتها وتعزيز

فعاليتها .قدم الجهاز األعلى للرقابة األلماني ،الذي كان مشاركا بدرجة كبيرة في صيا ة مبادئ توجيهية لفحوص

النظراء ،بحإلا عن نظرية وممارسة فحوص النظراء من وجهة نظر كل من القائم بفحوص النظراء والخاضع لهذ

الفحوص.

ويمكن حدوث نقل المعرفة والتعلم بالنسبة للجهة الموجودة في هذا الجانب أو ذا من جانبي فحوص النظراء .وعالوة على

ذلك ،يركز العديد من االتفاقيات فيما يتعلق بنطاق الفحوص على فعالية الجهاز األعلى للرقابة .على سبيل المإلال ،تم االعتراب

للجهاز األعلى للرقابة النرويجي بفعالية أدائه لعملية المراجعة ،مما يدل على كيف يمكن أن يضفي فحوص النظراء مصداقية على
عمل الجهاز األعلى للرقابة.
وعر

الجهاز األعلى للرقابة السويسري خبرة أخرى لفحوص النظراء .بالنسبة لجهاز أعلى للرقابة صاير ،يمكن أن يكون

فحوص النظراء فرصة حقيقية لالستفادة من موارد أكبر من األجهزة العليا للرقابة بطريقة مركزة .وتم تناول نطاق فح
السويسري باعتبار قضايا بعيدة المدى هامة فيما يخ
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■ هل يقوم الجهاز األعلى للرقابة بإكمال مهامه؟
■ هل يؤدي الجهاز األعلى للرقابة عمله بفعالية ومهنية؟
■ كيف يعود عمل الجهاز األعلى للرقابة بالنفع على الجهات الخاضعة للرقابة؟
وشار في المداوالت التي تنطوي علي االتفاق بشأن فحوص النظراء أطراب معنية علي نطاق أوسع ،بمن فيهم
البرلمانيون.

وباإلضافة إلى توضيح قيمة الجهاز األعلى للرقابة ،يمكن أن تسل فحوص النظراء الضوء على المجاالت التي
تحتاج إلى التطوير والتحسين وتقديم المشورة الموضوعية والتوجيه .وتمت عرو
القدرات وملخ

لتقرير جرد مبادرة تنمية اإلنتوساي حي

تقديمية بالمؤتمر بشأن بناء

حددت األجهزة العليا للرقابة مجاالت للتطوير

والتدريب .ويمكن أن تساعد عملية فحوص النظراء األجهزة العليا للرقابة في تقديم تأكيد الطرب الإلال

بشأن

الإلارات في قدرتها على تلبية احتياجات الجهات المعنية.
وأخيرا ،يمكن أن تعالج فحوص النظراء المخاوب بشأن العائد على الموارد المستإلمرة في األجهزة العليا للرقابة.

ونوقشت هذ المسألة ،على مستوى أوسع ،خالل الجلسة الإلانية بشأن المساءلة.

نبذة عن الجلسة الإلانية :المساءلة

رأس الجهاز األعلى للرقابة اللبناني الجلسة الإلانية ،التي ركزت على توفير المعلومات بشأن ممارسات إعداد تقارير
الجهاز األعلى للرقابة ،وضمان أن تؤخذ نتائج وتوصيات المراجعة على محمل الجد .قدم الديوان الروسي نبذة عن

كيفية تأثير عملياته علي جدول أعمال اإلدارة المالية العامة علي نطاق أوسع في روسيا .وهذا يشمل تقييم الموازنة
في مراحل مختلفة (وليس مجرد بعد حدوث الوقائع) .وأوضح العر

التقديمي للديوان عملية المساءلة بعد صدور

تقرير المراجعة وأخذ بنظر االعتبار في مختلف الدواوين ،فضال عن سرعة االستجابة لنتائج المراجعة ،وال سيما
قدرته على التعامل مع قضايا ذات أهمية حيوية .وتوجد مجموعة من األنشطة المخططة واالستجابات للقضايا
المنبإلقة في نطاق المصلحة العامة من شأنها المساعدة في الحفاظ على مراعاة الديوان العتبارات المالءمة
والمهنية .وهذا ،بدور  ،يضمن المصلحة العامة في نتائج المراجعة واتخاذ إجراءات سريعة بشأن التوصيات.
قدم الجهاز األعلى للرقابة األردني نبذة عن مختلف أنوا المساءلة في يل النظام الذي يقوم على أساس
المحكمة ،وهي أوسع نطاقا من نظم دواوين المراجعة .ويتم التركيز بشكل خاص على المساءلة الفردية وتقييم
واجبات ومسئوليات المويفين العموميين.
وعر

رئيس األوروساي ،الجهاز األعلى للرقابة البولندي ،بحإلا عن قياس أداء األجهزة العليا للرقابة ،واستمرار

النقاي بشأن هذا الموضو حتى بدء اإلنكوساي العشرين .وناقش العر

ضرورة هذ التدابير والمؤشرات ،وكيف

ينباي األخذ بها وإعداد تقارير عنها للجهات المعنية .وتمإلل أحد القضايا األساسية في دمج أي إطار في بنية
الجهاز األعلى للرقابة ،وااللتزام بمبدأ إعداد المؤشرات "الذكية" (بمعني المؤشرات المحددة ،والقابلة للقياس،
والممكن إنجازها ،والواقعية ،والمقدمة في الوقت المناسب).
وقدم الجهاز األعلى للرقابة البلجيكي مإلاال بشأن قيمة الجهاز األعلى للرقابة لألطراب المعنية ،من خالل مناقشة
عمله بشأن نظام التأمينات االجتماعية .ووصف الجهاز األعلى للرقابة المالطي تقرير المرفو إلى البرلمان بشأن
المساءلة ،حي

عنها فيما يخ

قدم مإلاال بشأن نو المعلومات التي يمكن أن تقوم األجهزة العليا للرقابة بجمعها وإعداد تقارير

أدائها وأنشطتها.

مؤتمر األوروساي – األربوساي
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وقدم الجهاز األعلى للرقابة االسباني بح

هام لخ

كإلير من القضايا التي أثيرت في هذ الجلسة .وتناول هذا البح

المساءلة من حي ما يأتي:
■ دعم الشفافية.
■ تحديد المسائل محل االهتمام أو المصلحة العامة وذات األهمية.
■ دعم الحوكمة الرشيدة.
■ متابعة القرارات والتوصيات.
■ دعم التحسين في القوانين واللوائح.

نبذة عن الجلسة الإلالإلة :مكافحة الفساد

قدمت الجلسة الختامية فرصة لألجهزة العليا للرقابة ،تحت إشراب الجهاز األعلى للرقابة البرتاالي ،لمناقشة الموضو
الصعب بشأن مشاركة الجهاز األعلى للرقابة وواليته في مكافحة الفساد .تحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى أن تكون رائدة
في تشجيع الوقاية من الاش والفساد ،باألحرى عن أن تكون وكاالت إلنفاذ القانون .وليس صالحيات الجهاز األعلى
للرقابة في هذا المجال بالضرورة واضحة المعالم ،وبالتالي ،يمكن أن تختلف الممارسات عبر األجهزة العليا للرقابة اختالفا
كبيرا ،كما هو موضح في الشكل .2

الشكل  :2مشاركة الجهاز األعلى للرقابة في مكافحة الفساد

المصدر :استقصاء األجهزة العليا للرقابة بشأن الشفافية

تم عمل عدة عرو

تقديمية بشأن تقنيات مبتكرة واستخدامات التكنولوجيا لتوفير بعض التدابير لمنع وكشف الاش

والفساد .وأبرزت العرو

التي قدمتها في األجهزة العليا للرقابة لدول اإلمارات العربية المتحدة ،والمجر ،وهولندا

نصائح ومهارات متعلقة بتقييم الاش والفساد.

االختتام

أكد مؤتمر األوروساي-األرابوساي علي عدد من القضايا الرئيسية .وتتجه اإلنتوساي ومجموعات عملها

اإلقليمية نحو توثيق التعاون والتنسيق ،كما اتضح في إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة .ومع ذلك،
مؤتمر األوروساي – األربوساي
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تإلبت الممارسات والخبرات الحالية الحاجة إلى مزيد من المشاركة في المعرفة لتمكين االتساق والجودة
العالية كلما كان ذلك ممكنا .وبالر م من المحددات المرتبطة بالقدرات واختالب الصالحيات ،ينباي

استفادة األجهزة العليا للرقابة من برامج العمل المشتركة ،وإجراء فحوص النظراء ،وتطوير أساليب مبتكرة

لضمان التمكن من اإلدماج بشكل فعال لجميع جوانب إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،وتاطية
العناصر اإلضافية للاش والفساد.
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالجهاز األعلى للرقابة اإلماراتي:
بريد إلكتروني.president@saiuae.gov.ae :
موقع ويب.www.saiuae.gov.ae :

مؤتمر األوروساي – األربوساي
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إعداد :هيذر كايستير ،وباتريك فراي ،ديوان المساءلة الحكومية بالواليات المتحدة

االجتما الإلاني لمجموعة مشرو تنسيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة

عقدت مجموعة مشرو تنسيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،خالل الفترة من  23تشرين ثاني حتى 0

كانون أول  ،2100اجتماعها الإلاني ،بديوان المساءلة الحكومية بالواليات المتحدة ،في واشنطن العاصمة ،ويرأس
الجهاز األعلى للرقابة الدنماركي مجموعة المشرو  ،التي تضم في عضويتها  09جهازا أعلي للرقابة من مختلف
أنحاء العالم .وهي مكلفة بمراجعة المستوى الإلال إلطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة  -مبادئ المراجعة
األساسية – للتأكد من أن المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة مستوفاة لما يأتي:
■ وصف الدور العام ووييفة المراجعة التي يؤديها الجهاز األعلى للرقابة ،والمالءمة ،وتحقيق االستفادة لجميع
أعضاء اإلنتوساي.

■ تقديم نبذة ومراجع مستفيضة للمجموعة الكاملة للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
■ تقديم مجموعة متناسقة من المفاهيم وارتباا أفضل بين جميع مستويات إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا
للرقابة.
واستنادا إلي نتائج االجتما األول للمجموعة وردود الفعل التي تم تلقيها من اللجنة المحفزة للجنة المعايير
المهنية ،تضع المجموعة إطار لهذ الفحوص بمراعاة المبادئ األساسية الكامنة في جميع عمليات المراجعة
الحكومية ،وكذلك تطبيقها المحدد علي المراجعة المالية ،ومراجعة األداء ،ومراجعة المطابقة .واجتمعت
المجموعة ،من أجل هذا الهدب ،في ديوان المساءلة الحكومية لمناقشة أربع مستندات جديدة تتمإلل فيما يلي:

■ المعيار رقم  011من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة :جوهر مراجعة القطا العام.
■ المعيار رقم  211من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة :مبادئ المراجعة المالية.
■ المعيار رقم  911من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة :مبادئ مراجعة األداء.
■ المعيار رقم  411من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة :مبادئ مراجعة المطابقة.

قدمت كل من المجموعات الفرعية األربعة لوضع المسودة نبذة متقدمة عن الموقف بصدد المسودة الحالية ،بما
في ذلك نهج وضع المسودة المستخدم ،وأية مسائل معلقة أو مخاوب.
وتمإلل سؤال مشتر بين المجموعات الفرعية في كيفية توافق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة األربعة

الجديدة .هل تنتج كل مجموعة مستند منفصل يتضمن مبادئ مالئمة لكل نو من أنوا المراجعة؟ أم هل يجب أن
تستهدب مجموعة المشرو إنتاج سلسلة مستندات متوائمة وتعتبر مراجع متكاملة لبعضها البعض؟ كما ناقشت
المجموعة كيفية مواءمة مسودة المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة في اإلطار األوسع للمعايير الدولية لألجهزة

أضواء علي المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
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العليا للرقابة ،ومستوى اعتماديتها ،ومدى قدرة أسرة اإلنتوساي بأكملها علي إقرارها وتطبيقها .وعقدوا مناقشات
مطولة بشأن كيفية شهادة الجهاز األعلى للرقابة علي المطابقة للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،ودرسوا

خيارات قوائم المطابقة المتنوعة ،وناقشوا العالقة بين الشروا المؤسسية الالزمة للمستوى الإلاني ،والمبادئ

األساسية للمستوى الإلال  ،والمبادئ التوجيهية للمراجعة للمستوى الرابع .وأولوا عناية خاصة للتأكد من أنهم
أنتجوا مبادئ مراجعة حكومية ليست فق مإلالية ،بل أيضا شاملة وقابلة لإلنجاز بالنسبة لمجموعة متنوعة واسعة من

األجهزة العليا للرقابة التي تشكل اإلنتوساي .واستهدب مشرو التنسيق إنتاج مبادئ مراجعة أساسية علي
المستوى الإلال

كي تستخدمها كافة األجهزة العليا للرقابة ،وتقديم مجموعة مشتركة من مبادئ المراجعة ألسرة

اإلنتوساي بأكملها.

وعلى الر م من أنه لم يتم التوصل إلى حل لكل القضايا والمسائل ،يسر االجتما تبادل ودي لألفكار،

واالرتقاء باألهداب الشاملة لتنسيق الجهد ،وتحديد عدة مهام جديدة للمضي قدما .وسوب تستمر كل
مجموعة فرعية

في صقل المسودة المختصة بها ،وستركز مجموعة فرعية جديدة على جعل

المسودات متماثلة من الناحية الهيكلية لتسهيل استخدامها ،وسوب تإلير مجموعة المشرو تساىالت عدة

تطرحها علي اللجنة المحفزة للجنة المعايير المهنية للتوضيح .وعموما ،أدى اجتما مجموعة مشرو تنسيق

المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة لمدة ثالثة أيام إلي مناقشة مإلمرة للمعضالت واعتبارات إعادة النظر في
المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،ويعتبر أعضاء المجموعة عند مفترق طرق حي

من األمور ويحققوا الكإلير من اإلنجازات قبل اجتماعهم القادم في أيار سنة .2102

يجب أن يراعوا الكإلير

وللحصول على معلومات إضافية عن المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،انظر.www.issai.org :
وللحصول على معلومات إضافية عن مشرو التنسيق ،يرجى زيارة موقعه على شبكة االنترنت ،وهو:

.www.psc-intosai.org/composite-280.htm

أضواء علي المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
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شراكة بوسان من أجل تعاون فعال في مجال التنمية
إعداد :أمانة تعاون اإلنتوساي -الجهات المانحة
اجتمع رىساء دول ،ووزراء ،وأكإلر من  2111مندوب من جميع أنوا المنظمات الحكومية ،ومنظمات

المجتمع المدني ،والقطا الخاص والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم ،في بوسان ،جمهورية كوريا
الجنوبية ،خالل الفترة من  23تشرين ثاني  0 -كانون أول ،لالتفاق على شراكة عالمية جديدة من أجل إقامة
تعاون فعال .تحدث تيرينس نومبيمبي ،رئيس منظمة اإلنتوساي والمراجع العام لجنوب أفريقيا ،للمشاركين بشأن
أهمية أن تكون األجهزة العليا للرقابة قوية ومستقلة ،من أجل التنمية الوطنية المستدامة ،واالستخدام الفعال
للموارد العامة.

تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة في بناء مؤسسات الدولة الفعالة
كان وجود رئيس منظمة اإلنتوساي ووفد صاير من مجتمع اإلنتوساي ،في بوسان ،خطوة أخرى في المشاركة
الموسعة إلنتوساي مع مجتمع التنمية الدولي .جاء ذلك بعد وقت قصير من إرسال أعضاء المجلس التنفيذي
إلنتوساي رسالة مشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،الطرب العامل بشأن فعالية المعونة .أوضحت هذ
الرسالة دور وأهمية وجود مؤسسات دولة فعالة ،وتحديدا األجهزة العليا للرقابة ،في الحد من الفقر ،وتحقيق
األهداب اإلنمائية لأللفية ،ودعت إلى ضرورة مراعاة ثالث قضايا في بوسان ،كما يتضح فيما يلي:

 -0ضرورة إشرا األجهزة العليا للرقابة كشركاء جوهريين في تشكيل وتنفيذ لبنة مؤسسات الدولة الفعالة التي
يجري اإلعداد لها في بوسان ،والتي يدعمها رىساء األجهزة العليا للرقابة من حي المبدأ.

 -2اعتراب مجتمع التنمية الدولي بإنتوساي بوصفها عنصرا أساسيا من بنية التنمية الدولية ،ودعمه القترا
وإقرار قرار مستقبلي للجمعية العامة لألمم المتحدة ،بعنوان" :تعزيز الشفافية والمساءلة بتعزيز المراجعة

الحكومية" ،الذي يستدعي من األعضاء تنفيذ و تطبيق المبادئ الواردة في إعالن ليما  0377للمبادئ
التوجيهية لتعاليم المراجعة ،وإعالن المكسيك  2117بشأن استقاللية الجهاز األعلى للرقابة.
تحديإلات تعاون اإلنتوساي والجهات المانحة
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 -9اعتراب مجتمع التنمية الدولي بوييفة الجهاز األعلى للرقابة بوصفها وييفة أساسية للدولة ،تساهم في
مشروعية ومساءلة الدولة ،وتشكل ،بالتالي ،لبنة أساسية للمؤسسات والدول الفعالة.

منتدى المستوى الرفيع الرابع بشأن فعالية المعونة
جاء منتدى المستوى الرفيع الرابع بشأن فعالية المعونة في أعقاب اجتماعات في روما ( ،)2119وباريس
( ،)2112وأكرا ( .)2112وقد أنشئ أصال منتدى المستوى الرفيع لبح

المخاوب بشأن طريقة تقديم

المعونة ،وتعزيز فعالية المساعدات .وأدى منتدى المستوى الرفيع الإلاني إلي اتفاق الجهات المانحة والجهات
المستفيدة من المعونة علي إعالن باريس بشأن فعالية المعونة ،والذي وضع خمسة مبادئ عريضة فيما يخ

الطريقة التي يتم بها تقديم المعونة ،وتتمإلل فيما يلي( :الملكية ،والمواءمة ،والتنسيق ،والمساءلة المتبادلة،
واإلدارة من أجل تحقيق نتائج التنمية) .وقد أصبح منتدى المستوى الرفيع أكبر وأهم منتدى دولي إلجراء

مناقشات بشأن فعالية المعونة والتنمية .ومنذ اجتما باريس ،توسعت المشاركة لتشمل دول ومنظمات معنية
بجميع أشكال التعاون في مجال التنمية ،على نحو يتجاوز بكإلير بؤرة التركيز األولية بشأن المعونة كعالقة ترب
بين الشمال والجنوب.

شاركت اإلنتوساي ،ألول مرة ،في مناقشات المستوى الرفيع بشأن مستقبل التعاون في مجال التنمية ،بمنتدى
المستوى الرفيع الرابع .واستخل

وفد اإلنتوساي ثالث رسائل رئيسية من الحدث ،تتمإلل فيما يلي:

■ زيادة تركيز المجتمع الدولي على المؤسسات والسياسات والشراكات التي تعزز التنمية الفعالة ،بدال من
التركيز على فعالية المعونة.
■ زيادة االعتراب بأهمية مؤسسات المساءلة والرقابة ،بما في ذلك األجهزة العليا للرقابة واللجان البرلمانية،

التنمية .ويتضمن هذا االعتراب تعزيز المساءلة التي تقوم على

كجزء من مؤسسات الدولة الفعالة أل را

أساس الشفافية في استخدام الموارد العامة.
■ ترجيح االستعانة علي نطاق أوسع بالشراكات العالمية ،على رار نموذج منظمة اإلنتوساي ،كآلية لتعزيز
التعاون فيما بين دول الجنوب وبعضها البعض ،والتعاون الإلالثي (على سبيل المإلال ،قيام دولة متقدمة ،ودولة

لديها خبرة ناجحة حديإلة في تنمية وتطوير المؤسسات ذات الصلة ،بمساعدة دولة نامية إليجاد حلول مناسبة
للتحديات الفريدة من نوعها التي تتعر

لها) ،فضال عن تبادل المعرفة ،والتعلم من النظراء ،والتعاون.

شراكة بوسان من أجل تعاون فعال في مجال التنمية
تمإللت النتيجة الرئيسية لمنتدى المستوى الرفيع الرابع في مستند رفيع المستوى تم تصميمه بار

وضع

جدول األعمال المستقبلي للتعاون في مجال التنمية .ويستهدب هذا المستند إقامة شراكة عالمية أشمل من

أجل التنمية ،مع االعتراب بأدوار التعاون بين دول الجنوب وبعضها البعض ،والمجتمع المدني ،والقطا
الخاص ،فضال عن المساعدة اإلنمائية كعالقة ترب بين الشمال والجنوب .وتضع ،من أجل جميع أشكال
التعاون في مجال التنمية ،المبادئ األساسية األربعة اآلتية:

تحديإلات تعاون اإلنتوساي والجهات المانحة
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المبادئ المشتركة لتحقيق األهداب المشتركة:
أ) الملكية من أولويات التنمية بالنسبة الدول النامية.
ب) التركيز على النتائج.

ج) شراكات التنمية الشاملة.
د) الشفافية والمساءلة كعالقة تبادلية.

(شراكة بوسان من أجل تعاون فعال في مجال التنمية ،الفقرة )00
ب)
وبالر م من أن هذ المبادئ مجسدة بحزم في طريقة عمل اإلنتوساي ،يعزز التركيز على النتائج حاجة األجهزة
العليا للرقابة للتوصيل الفعال لما تقدمه من قيمة وعوائد ،والتدليل على نتائج أعمال المراجعة ومبادراتها في
مجال تنمية القدرات .ويزيد هذا من تسلي الضوء علي أهمية مهام مجموعة عمل قيمة وعوائد األجهزة العليا
للرقابة ،والتي ترأسها جنوب أفريقيا ،والعمل المتواصل بشأن قياس النتائج الذي يؤديه مختلف الهيئات
اإلقليمية لإلنتوساي.
ونستطيع رىية أهمية فعالية واستقاللية األجهزة العليا للرقابة من أجل مستقبل التعاون الفعال في مجال التنمية

من خالل مختلف أجزاء مستند شراكة بوسان من أجل تعاون فعال في مجال التنمية.

■ "تظل االستعانة بنظم الدول النامية وتقوية هذ النظم محورية بالنسبة لجهودنا الرامية إلى بناء مؤسسات فعالة".
(الفقرة )03

■ "التركيز ،علي مستوى الدولة ،علي إنشاء نظم معلومات للمعونة وإلدارة المالية العامة تتسم بالشفافية"( .الفقرة
29ب)

■ "تعتبر المؤسسات والسياسات الفعالة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة .ويجب ،بالضرورة ،تعزيز المؤسسات
التي تقوم بويائف الدولة األساسية"( .الفقرة )23

■ تنفيذ تعهداتنا المعنية بالكامل الجتإلاث الفساد[ ....و] يتضمن هذا بذل جهودنا لتحسين الشفافية المالية،
وتعزيز آليات اإلنفاذ الذي يتسم باالستقاللية ،وتوسيع الحماية للمبلاين"( .الفقرة 99أ).

اعترفت المناقشات التي أجريت قبل وأثناء "بوسان" بأن الدول الضعيفة هي األكإلر عرضة لخطر عدم تحقيق
أهداب األلفية في مجال التنمية ،وأنه ينباي القيام بالمزيد لفهمها ومساعدتها في التالب على التحديات التي
تواجهها .وقد تمت المصادقة علي مجموعة جديدة من أهداب بناء السالم وبناء الدولة ،بما في ذلك التركيز

على تعزيز السياسة الشرعية ،ومشروعية الدولة ،واألسس االقتصادية السليمة (بما في ذلك سالمة تحصيل
واستخدام اإليرادات المحلية) ،والعدالة في تقديم الخدمات .كما أكد السيد /نومبيمبي في واحدة من
مداخالته ،أن فعالية واستقاللية األجهزة العليا للرقابة يمكن أن تعزز شرعية الدولة والعالقات بين الدولة

والمجتمع ،إذا نظرت إليها األطراب الفاعلة ير الحكومية باعتبارها تتمته باالستقاللية والقدرة علي نشر تقارير
موضوعية عن استخدام األموال العامة.

تحديإلات تعاون اإلنتوساي والجهات المانحة
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اإلنتوساي كنموذج لمستقبل التعاون من أجل التنمية
وجد وفد اإلنتوساي أنه من األمور المشجعة التنويه لزيادة االهتمام بالشراكات العالمية كشكل فعال ومتكامل
للتعاون من أجل التنمية .وأوضح السيد /نومبيمبي مناقشات بشأن األشكال المستقبلية للتعاون من أجل التنمية
مع تسلي الضوء علي اإلنتوساي كشراكة عالمية شاملة ألجهزة من حوالي  031دولة لديها ما يزيد عن 21
سنة من الخبرة .وترتب علي نجاحاتها "في تعزيز تبادل المعرفة ،والتعلم من النظراء ،والتعاون ،ووضع معايير

عالمية ،وتطوير إصدارات عامة عالمية ،وإيجاد ضاوا النظراء ،والدعم المتبادل لإلصال " استقطاب الكإلير
من االهتمام .وقد أبرم االتحاد الدولي للمحاسبين ،من منطلق االعتراب بهذ النجاحات وإمكانية إقامة
شراكات عالمية مماثلة ،بإبرام مذكرة تفاهم لتعزيز المحاسبة وتحسين التعاون مع مجموعة من الجهات

المانحة التي تسعى لتطبيق خبرات التعاون بين اإلنتوساي والجهات المانحة لالرتقاء بمهنة المحاسبة في الدول
النامية .كما بدأت هيئات تدبير االحتياجات من جميع أنحاء العالم مناقشة إمكانية إقامة شراكة عالمية لمهنة
تدبير االحتياجات.

وأخيرا ،شجع العديد من الجلسات االستعانة بالتعاون بين دول الجنوب وبعضها البعض ،والتعاون الإلالثي.
وكان من األمور المشجعة ،بالنسبة لوفد اإلنتوساي ،االستما إلي أن المناهج التي واصلت اإلنتوساي

استخدامها علي مدار عقود ،من خالل هياكلها اإلقليمية ،يتم التحدث عنها باعتبارها مستقبل التعاون في

مجال التنمية.
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بأمانة تعاون اإلنتوساي  -الجهات المانحة بالموقع اآلتي:
.idi@idi.no
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داخررل

االجتما الإلاني والستون للمجلس التنفيذي المنعقد في فيينا
الموعد 27 :تشرين أول 2100
مكان االنعقاد :فيينا ،النمسا

الجهاز المضيف :محكمة المراجعة النمساوية

المشاركون :األجهزة العليا للرقابة لكل مرن :جرزر البهامرا ،والبرازيرل ،والصرين ،وكروت ديفروار ،والردنمار ،
واإلكرروادور ،وإسررتونيا ،وفرنسررا ،والج رابون ،وألمانيررا ،والمجررر ،والهنررد ،وكوريررا ،ولوكسررمبورج،

والمكسيك ،والمارب ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وباكستان ،وبولنردا ،واالتحراد الروسري ،والمملكرة
العربية السعودية ،وجنوب أفريقيا ،وإسربانيا ،والسرويد ،والمملكرة المتحردة ،والواليرات المتحردة
األمريكية ،وفنزويال.
عق ررد اجتم ررا المجل ررس التنفي ررذي لإلنتوس رراي ،ي رروم  27تشر ررين أول  ،2100ف رري فيين ررا ،النمس ررا .وتر رزامن ه ررذا
االجتما  ،الذي عقد في مبنى البرلمان ،مع الذكرى المائتين وخمسين لمحكمة المراجعة النمساوية.

وانضررم ألعضرراء مجلررس التنفيررذي – وهررم  02رئيسررا ألجهررزة عليررا للرقابررة ممإللررين لجميررع أقرراليم اإلنتوسرراي -
مراقبون يمإللون اللجان ،ومجموعات العمل ،وفرق العمل .وباإلضافة إلى ذلرك ،تلقرى المجلرس التنفيرذي تقرارير
من رىساء األهداب ،واعتمد التقارير السنوية لألمانة العامة ،ومبادرة تنمية اإلنتوساي ،وهذ المجلة .وقردم عردد
من االقتراحات المحددة ،واعتمدت في االجتما  ،بما في ذلك ما يلي:

■ قبول تيمور الشرقية باعتبارها العضو المائة وتسعين لإلنتوساي.
■ قيام الجهاز األعلى للرقابة البولندي ،رئيس اللجنة الفرعية لإلنتوساي للرقابة الداخلية ،بتمإليل اإلنتوساي
بمجلس معايير المراجعة الداخلية التابع لمعهد المراجعين الداخليين.

■ خفض حصة اإليرادات التي تتلقاها هذ المجلة من اإلنتوساي من  ٪22إلي  ،٪21أي بنسبة انخفا
.٪21

■ المصادقة علي تحدي

صالحيات لجنة المعايير المهنية ،التي تتضمن نموذج تمهيدي للمعايير الدولية

لألجهزة العليا للرقابة.

■ إنشاء فرقة عمل جديدة للتنبؤ المالي ،يرأسها الجهاز األعلى للرقابة النرويجي ،إطار لجنة الشئون المالية
واإلدارية ،للقيام بما يأتي )0( :بح

أفضل السبل لضمان استدامة تمويل وموازنة اإلنتوساي في األجل

الطويل والتحسين المستمر في مجال التخطي االستراتيجي؛ ( )2وضع آلية لإلنتوساي إلدارة القضايا
الناشئة.
■ مد صالحية فرقة العمل المعنية باألزمة المالية العالمية لمدة سنة الختتام عملها وتحديد كيف ستعالج
اإلنتوساي القضية في المستقبل.
داخل اإلنتوساي
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■ تعزيز "مساهمة اإلنتوساي في قمة ريو  21+سنة  2102لألمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة" بمدخالت
تعدها مجموعة عمل المراجعة البيئية.
■ إجراء "فرقة العمل قاعدة بيانات الجهاز األعلى للرقابة" المنشأة حديإلا دراسة فنية للتحقق من صحة إمكانية
تطور قاعدة بيانات معلومات الجهاز األعلى للرقابة لتصبح منبرا لمعلومات اإلنتوساي . ،

■ ستكون موضوعات اإلنكوساي الحادي والعشرين على النحو التالي:

 الموضو األول :الحوكمة على المستوى الوطني والمراجعة الوطنية (رئيس الموضو  :الجهاز األعلى للرقابة الصيني).
 الموضو الإلاني :دور األجهزة العليا للرقابة في الحفاظ على االستدامة طويلة األجل للسياسات المالية (رئيس
الموضو  :الجهاز األعلى للرقابة المكسيكي).

■ ستدعم اإلنتوساي مشرو القرار الذي قدم إلى االجتما السادس والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة .ويقدر
مشرو القرار ،صراحة ،عمل اإلنتوساي ،فضال عن إعالني ليما والمكسيك ،ويدعو الدول أعضاء األمم
المتحدة لتطبيق المبادئ الواردة في هذين اإلعالنين ،ويشجع الدول أعضاء األمم المتحدة على مواصلة
وتكإليف تعاونها مع اإلنتوساي.
■ سيكون تنفيذ ونشر المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة موضو اإلنتوساي ذا األولوية لسنة .2102
■ ستدعم اإلنتوساي مبادرة لجنة اتصال األجهزة العليا للرقابة باالتحاد األوربي ،لتعزيز المراجعة الحكومية الخارجية
للمنظمات الدولية ،فيما يتعلق بآلية االستقرار األوربي ،التي أنشئت لحماية االستقرار المالي في أوروبا.

■ سيعقد اإلنكوساي الحادي والعشرون خالل الفترة من  22تشرين أول إلى  2تشرين ثاني  ،2109بمدينة بكين،
الصين.
قام رىساء األهداب ومجموعات العمل اإلقليمية برفع تقارير عن أنشطتهم ،كما يتضح فيما يلي:
رفع هنريك أوتبو رئيس الهدب األول تقريرا عن التقدم المحرز في جهود التوعية بالمعايير الدولية لألجهزة العليا
للرقابة ،ومشرو توحيد المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،واللجان الفرعية والمشاريع المنبإلقة عن لجنة
المعايير المهنية .راجع قسم أضواء على المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ص  91بشأن تحدي

التنسيق .وتتضمن أضواء أخرى علي تقرير السيد /أوتبو ما يأتي:

مشرو

■ سترفع إستراتيجية التوعية بالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة الفرص القائمة لتعزيز إطار المعايير الدولية
لألجهزة العليا للرقابة .من أجل زيادة تنفيذ ،وتعزيز المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة باعتبارها معايير معترب
بها ،والتأكد من استخدام إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة كإطار مرجعي مشتر لمراجعة القطا
العام.
■ أصدر المشرو على الشفافية والمساءلة نس نهائية من المعيار  21من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
(الذي يعرب المبادئ األساسية) ،والمعيار ( 20الذي يبين أمإللة ألفضل الممارسات) .وتمت المصادقة في
اإلنكوساي العشرين علي كل من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

■ وافق فريق مشرو رقابة جودة المراجعة  -عقب إقرار اإلنكوساي العشرين للمعيار  41من المعايير الدولية
لألجهزة العليا للرقابة ،الذي صمم بار

مساعدة تلك األجهزة في إنشاء وصيانة نظام رقابة جودة مالئم لجميع

عمليات مراجعة  -علي وضع توجيه إرشادي مستفيض ،مإلل أداة تحليل الإلارات ،لمساعدة األجهزة العليا
للرقابة علي تقييم امتإلالها للمبادئ األساسية للمعيار  41من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
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■ ستستمر اللجنة الفرعية للمراجعة المالية ،عقب عر

وقبول مجموعة شاملة من المعايير الدولية لألجهزة

العليا للرقابة في اإلنكوساي العشرين ،في المساهمة في تطوير معايير المراجعة الدولية وصيا ة "مالحظات

الممارسة" المقابلة لها للتأكد من استمرار أعضاء اإلنتوساي في الحصول على المبادئ التوجيهية الحالية
للمراجعة المالية.
■ تواصل اللجنة الفرعية لمراجعة األداء المشاركة في مشروعات التنسيق والتوعية بالمعايير الدولية لألجهزة العليا
للرقابة ،كما تواصل إصدار مستندات لمساعدة األجهزة العليا للرقابة في الجوانب العملية لمراجعة

األداء .ويجري حاليا مراجعة المستندات وسيتم عرضها على اللجنة الفرعية في شباا .2102
■ تخط اللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة  -عقب المصادقة ،في اإلنكوساي العشرين ،على سلسلة المعايير
الدولية لألجهزة العليا للرقابة رقم  - 4111لمواصلة المساهمة في مشروعات التنسيق والتوعية بالمعايير

الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،والعمل بشأن قضايا محددة للسلسلة رقم  ،4111مإلل أخذ العينات ،والتوكيد،
ونظم المتابعة.
■ تواصل اللجنة الفرعية لمعايير الرقابة الداخلية التركيز علي وضع أمإللة لتدابير الرقابة الداخلية فيما يخ

أهداب

الرقابة الداخلية ،وعناصر الرقابة ،وتعزيز دمج "عناصر الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الموجودة بإرشاد

اإلنتوساي من أجل الحوكمة الرشيدة" في المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،ودراسة إعداد تقارير الرقابة
الداخلية ،وتحليل المنصات اإللكترونية فيما يخ

سهولة االستخدام وجودة المحتوى.

■ أدارت "اللجنة الفرعية للمحاسبة وإعداد التقارير" اإلعداد والعر

العام القترا سحب "السلسلة رقم

 :3211إرشاد اإلنتوساي من أجل الحوكمة الرشيدة" واستبدالها بارتباطات مع المعايير الدولية لمحاسبة القطا
العام .وباإلضافة إلى ذلك ،استمرت اللجنة الفرعية المذكورة ،بصفتها مراقب في مجلس المعايير الدولية
لمحاسبة القطا العام باالتحاد الدولي للمحاسبين ،في الحفاظ علي إعالم أعضاء اإلنتوساي بالتطورات من

خالل ارتباا بموقع ويب المعايير الدولية لمحاسبة القطا العام يمكن العإلور عليه بموقع ويب اللجنة الفرعية
للمحاسبة وإعداد التقارير.
وقد ُر ِّش َح السيد /أوتبو لمحكمة المراجعين األوربية ،وأقر األمين العام والمجلس التنفيذي استقالته ،مشيدين

بمساهماته العديدة لإلنتوساي ،بصفة خاصة قيادته إلعداد وتنفيذ المعايير المهنية.

رفع أحمد الميداوي رئيس الهدب الإلاني تقريرا بشأن أنشطة بناء القدرات ،والخدمات اإلرشادية واالستشارية،
وفحوص النظراء ،وتنمية التعاون مع المنظمات الدولية .انظر التقرير ص  42بشأن اللجنة الفرعية لفحوص

النظراء .وتتضمن أضواء أخرى علي تقرير الدكتور /الميداوي ما يأتي:
■ تضمنت أنشطة لجنة بناء القدرات ،على وجه التحديد ،نقل قاعدة بيانات بناء قدرات اإلنتوساي إلي مبادرة تنمية اإلنتوساي،
واستمرار تطوير إرشادات لجنة بناء القدرات وأدلة ضمان الجودة .وسيتضمن العمل المستقبلي :تعزيز قدرات األمانات

اإلقليمية ،ولجنة بناء القدرات ،والتعلم االلكتروني .وباإلضافة إلى ذلك ،قدم إلي أمانة تعاون اإلنتوساي والجهات المانحة
طلب للحصول على تمويل للسما ألجهزة مختارة من األجهزة العليا للرقابة بالمشاركة بنشاا في اجتماعات لجنة بناء

القدرات.

■ تم التوصل إلى اتفاقيات إلعادة تنظيم منصة األمم المتحدة  /اإلنتوساي وإعادة تسميتها لتصبح "منصة
اإلنتوساي للتعاون مع األمم المتحدة" .اتفقت اإلنتوساي وإدارة األمم المتحدة للشئون االقتصادية واالجتماعية

داخل اإلنتوساي
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علي إعادة تقييم المجاالت الممكنة للتعاون القائم على مشروعات فردية .وستتعاون المنصة الجديدة مع األمم
المتحدة ،وربما تتعاون مع منظمات دولية أخرى ،للدخول في شراكة مع منظمات المجتمع المدني ،وبناء
قدرات الجهاز األعلى للرقابة ،وعمليات المراجعة عبر الحدود لتمويل اإل اثة من الكوارث ،والمكافحة الدولية
للفساد و سل األموال ،مع التأكيد علي أن تتم على المدى القريب هذ المكافحة المذكورة أخيرا.
رفع الجهاز األعلى للرقابة النرويجي تقريرا عن أنشطة مبادرة تنمية اإلنتوساي .انظر تحدي
اإلنتوساي ص  21بشأن ملخ

رفع فينود راي رئيس الهدب الإلال

مبادرة تنمية

األنشطة الحديإلة لمبادرة تنمية اإلنتوساي.
تقريرا بشأن أنشطة الهدب الإلال  ،التي شملت تاييرات في تشكيل وقيادة

مجموعة العمل ،وتاييرات على موقع ويب للجنة ،ومهام خطة العمل .انظر ،لالطال علي ملخ

أنشطة الهدب

الإلال  ،التقرير ص  42بشأن اجتما اللجنة المحفزة للجنة الفرعية للمشاركة في المعرفة.
لخ

أسامة جعفر فقيه ،رئيس الهدب الرابع ،أنشطة هذا الهدب ،التي شملت تقارير بشأن قضايا الموازنة

والمصروفات ،والتعاون مع الجهات المانحة ،واألنشطة المستقبلية للجنة الشئون المالية واإلدارية .وأفاد ،على وجه
التحديد ،بأن اإلنتوساي قبضت  ٪31من إيراداتها المتوقعة السنوية ،وأن المراجعين الخارجيين قد قدموا رأيا خاليا
من التحفظات بشأن القوائم المالية لإلنتوساي عن سنة  .2101انظر ،لالطال علي معلومات إضافية عن أنشطة
الهدب الرابع ،التقرير ص  42بشأن االجتما الحدي للجنة الشئون المالية واإلدارية.

وتتضمن األولويات المستقبلية للجنة الشئون المالية واإلدارية المتابعة الوثيقة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لإلنتوساي؛
والمشاركة النشطة في اللجنة المحفزة لإلنتوساي -الجهات المانحة؛ والتقييم الدقيق لالشتراكات ورسوم عضوية
اإلنتوساي؛ ومتابعة عمل فرقة العمل الجديدة للتنبؤ المالي.
كما قدم السيد /فقيه ،بشأن حالة تعاون اإلنتوساي -الجهات المانحة ،المعلومات اآلتية:
■ قد أصبح بنك التنمية اإلسالمي الموقِّع السادس عشر علي االتفاقية.

■ تتضمن خطة عمل سنة  2100مبادرات للتركيز علي األفروساي-الناطقة باإلنجليزية ،والمجلس اإلقليمي
للتدريب لألجهزة العليا للرقابة األفريقية الناطقة بالفرنسية ،والكاروساي ،والمجتمع العالمي لإلنتوساي من

خالل مشرو لدعم تنفيذ المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

■ تواصل اللجنة المحفزة مراجعة "مقترحات مبادرات تنمية القدرات التي تستفيد منها األجهزة العليا للرقابة في

ِّمت استجابة للدعوة العالمية للجنة المحفزة من أجل تقديم مقترحات ،وقد وافقت
الدول النامية" التي قُد َ
اللجنة علي إنشاء فرقة عمل للجهات المانحة ذات األفكار المماثلة لوضع آلية لتجميع األموال .وقد أعرب

تسع جهات مانحة عن االهتمام بهذا الجهد.

■ تعتبر أمانة تعاون الجهات المانحة في المراحل المبكرة لرسم التفاصيل ومن المرجح أن تقوم بوضع إطار موثوق
لقياس األداء لألجهزة العليا للرقابة بالتعاون مع مجموعة عمل اإلنتوساي لقيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة،

ولجنة بناء القدرات ،واللجنة المحفزة اإلنتوساي -الجهات المانحة ،والهيئات اإلقليمية لإلنتوساي ،واألجهزة

العليا للرقابة المتطوعة ،والجهات المعنية من الجهات المانحة ،ومجتمع المنظمات ير الحكومية.

داخل اإلنتوساي
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وسيعقد االجتما الإلال

والستون للمجلس التنفيذي لإلنتوساي في أواخر تشرين أول أو أوائل تشرين ثاني

 ،2102بمدينة تشنجدو ،الصين.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال األمانة العامة لإلنتوساي:

بريد إلكتروني.intosai@rechnungshof.gv.at :
موقع ويب.www.intosai.org :

االجتما الإلال للجنة المحفزة اإلنتوساي -الجهات المانحة
عقد ،يوما  21-03تموز ،2100 ،االجتما الإلال

للجنة المحفزة اإلنتوساي -الجهات المانحة في

واشنطن العاصمة .قام البنك الدولي باستضافة االجتما  ،الذي حضر أكإلر من  21مندوبا عن اإلنتوساي
والمجتمع الدولي للجهات المانحة.

وكشف االجتما ثراء تنو التعاون والدعم القائم بين النظراء وبعضهم البعض المقدم لمجتمع اإلنتوساي والذي

يبرز تقدما كبيرا في تنفيذ مذكرة التفاهم بين اإلنتوساي و 03شريكا من الجهات المانحة .وتستهدب مذكرة
التفاهم ،من منطلق إدرا أهمية دور األجهزة العليا للرقابة في تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة،
زيادة وتعزيز الدعم المقدم لألجهزة العليا للرقابة في الدول النامية.

وافقت اللجنة المحفزة علي المضي قدما فيما يخ

ترتيبات تمويل إضافي من أجل تعاون اإلنتوساي-

الجهات المانحة ،تبعا لمنهج ثالثي كما يتضح فيما يلي:
■ اإلعالن ،في أيلول  ،2100عن دعوة عالمية لتقديم مقترحات من أجل مشروعات تنمية القدرات التي
تحتاج دعما ،يعقبها عملية تنسيق الطلبات مع الجهات المانحة واألجهزة العليا للرقابة التي لديها استعداد
لتقديم دعم.

■ اتفاق فرق عمل منظمات الجهات المانحة ذات األفكار المماثلة علي العمل معا لوضع إطار صندوق مجمع
عالمي لتنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة .وسيقدم الصندوق المجمع قناة تمويل إضافي ،ال سيما بالنسبة
لألجهزة العليا للرقابة في الدول التي لديها حضور محدود من جانب الجهات المانحة.

■ قيام "بنك معلومات عالمي مخت

بمشروعات تنمية قدرات الجهاز األعلى للرقابة" بتعزيز تنسيق الدعم

لألجهزة العليا للرقابة ،والمساهمة بالتالي في زيادة فعالية الدعم.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بأمانة اإلنتوساي -الجهات المانحة:
بريد إلكتروني.intosai.donor.secretariat@idi.no :
موقع ويب.www.idi.no :

اللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة
عقدت اللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة اجتماعها التاسع ،خالل الفترة من  27إلي  23أيلول  ،2100بمدينة

باتومي ،جورجيا .وأعرب اللجنة عن سرورها الستقبال أعضاء جدد من الصين ورومانيا؛ وتتكون اآلن من 03
عضوا من جميع أقاليم اإلنتوساي.
داخل اإلنتوساي

41

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية – كانون ثاين 2102
بعد المصادقة ،في اإلنكوساي العشرين المنعقد سنة  ،2101على سلسلة المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة

رقم  4111بشأن مراجعة المطابقة ،أولت اللجنة عنايتها لتأسيس مراجعة المطابقة في مراجعة القطا

العام على أساس عالمي.

أعضاء اللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة في اجتماعها المنعقد في شهر أيلول  ،2100بمدينة باتومي ،جورجيا.
وقامت المجموعات الفرعية للجنة بشأن :التوعية ،والتنسيق ،والقضايا المتصلة بمحاكم المحاسبات ،بعر
عملها علي اللجنة ،التي أكدت علي أهمية وتأثير كل نشاا ،كما يتضح فيما يلي:

■ استمرار مشاركة العديد من أعضاء اللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة في أنشطة التوعية المستمرة بمجتمع
اإلنتوساي المرتبطة بالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة .وتعتبر هذ الجهود حيوية لتنفيذ المعايير .وفي
نفس وقت تنفيذ معايير المطابقة علي المستوى الرابع ،تتعاون مجموعة من اللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة

مع لجنة المعايير المهنية في تنسيق المعايير على المستوى الإلال

(المبادئ األساسية للمراجعة) ،الذي

يعتبر حاسما لفهم مراجعة القطا العام وإطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

■ قيام أعضاء اللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة بمناقشة مسودة مستند عرضتها مجموعة المشرو المختصة
بالتنسيق.
■ لقد كانت االحتياجات المحددة لمحاكم المحاسبات مدرجة ،منذ فترة طويلة ،بجدول أعمال اللجنة الفرعية

لمراجعة المطابقة ،وقدِّم إلي اللجنة – للمرة األولى – مسودة تفسيرية للمعايير الدولية لألجهزة العليا
للرقابة بشأن قضايا محكمة المحاسبات .واستُك ِ
ْش َفت االختالفات األساسية بين األجهزة العليا للرقابة التي
يوجد لديها نظام مراجع عام وتلك التي يوجد لديها محاكم المحاسبات استكشافا متعمقا أثناء المناقشات،
وقدم هذا االستكشاب أساسا جيدا للتطوير المستفيض للمستند.

وعندما يتم إقرار وتنفيذ سلسلة المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة رقم  4111بشأن مراجعة المطابقة ،ستتركز
المهمة المستقبلية للجنة علي المحافظة على هذ المعايير .ناقش أعضاء اللجنة قضايا المحافظة على
داخل اإلنتوساي
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المعايير في ضوء خبراتهم في التنفيذ .وأثبتت هذ المناقشات التفاني المهني ألعضاء اللجنة ،الذين لديهم
استعداد لتبادل الخبرات ومواصلة تطوير مراجعة المطابقة ،مما يشير إلى مستقبل مشرق لمراجعة المطابقة في

نطاق اإلنتوساي.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال باللجنة الفرعية لمراجعة المطابقة بالموقع اآلتي:
.riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

تحدي من اللجنة الفرعية لفحوص النظراء
اجتمعت اللجنة الفرعية الإلالإلة المنبإلقة عن لجنة بناء القدرات لإلنتوساي ،يوما  3 -2أيلول  ،2100بمدينة

فيينا ،النمسا .وتتولى هذ اللجنة الفرعية مهمة النهو

بأفضل الممارسات وتأكيد الجودة من خالل فحوص

النظراء التطوعية .ووضعت اللجنة الفرعية ،كجزء من االجتما  ،الذي استضافه الجهاز األعلى للرقابة

النمساوي ،جدول أعمالها عن الفترة من  2100إلي  ،2103والذي يتضمن بنود األعمال اآلتية:
■ مواصلة تطوير وتحدي

المستندات الحالية لفحوص النظراء المنشورة على موقع ويب لجنة بناء القدرات:

(.)http://cbc.courdescomptes.ma

■ تعزيز مناخ  -ال سيما بين مجموعات العمل اإلقليمية لإلنتوساي -محبذ لعوائد فحوص النظراء التطوعية عن
طريق ،على سبيل المإلال ،إعطاء البحوث المرتبطة بالحلقات الدراسية اإلقليمية.
■ جمع ردود إضافية بشأن "الدليل اإلرشادي وقائمة المراجعة لفحوص النظراء" ،وتنقيحها حسب الحاجة.
وسيشار أعضاء اللجنة الفرعية  ،عالوة على ذلك ،في مشرو تطوير إطار لتقييم أداء األجهزة العليا للرقابة،
برئاسة مجموعة عمل اإلنتوساي بشأن قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة.

وقد بدأت اللجنة الفرعية بالفعل عملها بشأن بعض بنود هذ األعمال .على سبيل المإلال ،أرسلت اللجنة

الفرعية – لتطوير وتحدي المستندات الحالية لفحوص النظراء – استبيان ،في أواخر سنة  ،2100إلي جميع
أعضاء اإلنتوساي ،بشأن مشروعات فحوص النظراء .وتعرب اللجنة الفرعية عن شكرها ألعضاء اإلنتوساي

لمشاركتهم في استقصاء فحوص النظراء وإلرسال أي مواد يمكن من خاللها مواصلة تطوير المستندات .وتدعو
جميع األجهزة العليا للرقابة ،عالوة على ذلك ،لتقديم تعقيبات ومقترحات بشأن الدليل اإلرشادي لفحوص

النظراء .ويمكن تحميل االستبيانات بشأن فحوص النظراء وبشأن الردود علي الدليل اإلرشادي من موقع ويب
لجنة بناء القدرات.)http://cbc.courdescomptes.ma( :

لمزيد من المعلومات أو إلتاحة مستندات فحوص النظراء لألجهزة العليا للرقابة األخرى ،يرجى االتصال الجهاز
األعلى للرقابة األلماني بالموقع اآلتي.international@brh.bund.de :

اجتما اللجنة المحفزة للجنة المشاركة في المعرفة
عقدت اللجنة المحفزة للجنة المشاركة في المعرفة اجتماعها الإلال  ،يوما  3 - 2تشرين أول  ،2100بمدينة

موسكو ،روسيا ،لتبادل المعلومات بشأن األنشطة وتقدم مجموعات عمل وفرق عمل لجنة المشاركة في
المعرفة في إطار التحضير الجتما المجلس التنفيذي الإلاني والستين لإلنتوساي .ورأس االجتما فينود راي
داخل اإلنتوساي
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مراقب ومراجع عام للهند ورئيس لجنة المشاركة في المعرفة ،واستضاب االجتما ديوان محاسبات االتحاد
الروسي ،المسئول عن االتصال بشأن هدب لجنة المشاركة في المعرفة.

وحضر االجتما تسعة عشر مندوبا عن األجهزة العليا للرقابة للنمسا ،والدنمار  ،وإستونيا ،وفرنسا ،والمارب،
والمكسيك ،والنرويج ،وروسيا ،والواليات المتحدة األمريكية ،وعن محكمة المراجعين األوربية ،إلى جانب
ممإللين عن مبادرة تنمية اإلنتوساي ،وهذ المجلة.

قدم الكسندر بيسكانوب -نائب رئيس ديوان المحاسبات ورئيس أمانة مجموعة عمل المؤشرات الوطنية
الرئيسية (التي يرأسها الجهاز األعلى للرقابة الروسي) -قبل االجتما  ،عرضا تقديمي ثالثي األبعاد عن

المؤشرات الوطنية الرئيسية .ورحب سيرجي ستيباشين ،رئيس ديوان المحاسبات ،بالوفود ،مشيرا إلى أن الجهاز
األعلى للرقابة الروسي يواصل المشاركة بنشاا في العديد من مجموعات وفرق عمل اإلنتوساي .ورحب السيد/

راي بالسيد /ججيس دي فرايس ،عضو محكمة المراجعين األوربية ،الذي تولى المهمة في كانون ثاني 2100
رئيسا لمجموعة عمل المساءلة والمراجعة للمعونة المرتبطة بالكوارث .كما أفاد السيد /راي بأنه قد تم تجديد
موقع ويب لجنة المشاركة في المعرفة ( )www.intosaiksc.orgويتسم بإلالث ميزات جديدة :منتدى،
نظام استقصاء ،ومحفويات .كما قد أضيف قسم لفرقة العمل التي أنشئت حديإلا المختصة بقاعدة بيانات
معلومات األجهزة العليا للرقابة التي ترأسها المكسيك.

قدمت مونيكا جونزاليس كوس ،مديرة التخطي االستراتيجي لإلنتوساي ،تقرير األمانة العامة لإلنتوساي نيابة
عن األمين العام ،وتقرير عن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية  .2103-2100وقدمت تحديإلا للمشاركين بشأن
وضع المبادرة التي تستهدب تعزيز استقاللية الجهاز األعلى للرقابة عن طريق دمج مبادئ االستقاللية
المنصوص عليها بإعالني ليما والمكسيك في القانون الدولي من خالل قرار لألمم المتحدة .وقد تعهدت

األمانة العامة بمبادرة جديدة لتعزيز المشاركة في المعرفة عن طريق نشر جميع الملخصات التنفيذية للمبادئ
التوجيهية والمعايير الحالية لإلنتوساي ،على موقع ويب اإلنتوساي ،كي يستفيد منها المراجعون والجهات
المعنية .وتتا المجموعة األولى علي موقع الويب من نهاية سنة  .2100وأثناء الندوة الحادية والعشرين لألمم
اإلنتوساي للمشاركة في قمة ريو  21+لألمم المتحدة بشأن
المتحدة  /اإلنتوساي ،دعت
األمم المتحدةُ
َ
ُ
التنمية المستدامة .وقد أعدت األمانة العامة ،بالتعاون الوثيق مع مجموعة عمل المراجعة البيئية ،مشرو ن

للعر

على القمة.

أفادت إليزابي

والمان مديرة مشرو مبادرة تنمية اإلنتوساي أنه قامت مبادرة تنمية اإلنتوساي ،خالل السنة الماضية،

بالعمل مع جميع أقاليم اإلنتوساي لتلبية احتياجات الجهاز األعلى للرقابة فيما يخ
التعاون المإلمر مع العديد من لجان ومجموعات عمل اإلنتوساي .عر

بناء القدرات ،وأنها استفادت من

جين دورادو ،مراقب عام ديوان مساءلة حكومة

الواليات المتحدة ،تقرير سنة  2101والقوائم المالية التي روجعت لهذ المجلة .وأشار إلى أن المجلة حصلت علي

رأي مراجعة خالي من التحفظات ،وتواصل الحفاظ على احتياطيات نقدية كافية ،وأن لجنة الشئون المالية واإلدارية قد

وافقت على اقترا لتخفيض النسبة المئوية من رسوم األعضاء التي تقبضها المجلة من  ٪22إلي .٪21

رفعت أيضا لجنة المعايير المهنية ولجنة بناء القدرات تقريرا عن أنشطتها .أفاد أني إلموسي ،رئيس أمانة لجنة المعايير

المهنية ،أن رئيس لجنة المعايير المهنية سيكون مسئوال عن الحفاظ على معايير اإلنتوساي الدولية لألجهزة العليا للرقابة

علي المستويات  9 – 0من إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة التي ال يوجد لها لجان دائمة .وستكون اللجان
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الفرعية المختصة بالمعايير المهنية ،وبناء القدرات ،والمشاركة في المعرفة مسئولة عن الحفاظ والمراجعة المالئمة

للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة وإرشادات اإلنتوساي من أجل الحوكمة الرشيدة علي المستوى الرابع .وستُر ْرفَ ُع
هذ المعلومات على موقع ويب المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ( .)www.issai.orgوأبلغ محمد كمال

الداودي ،المأمور القضائي األول بمحكمة المحاسبات للمملكة الماربية ،أعضاء اللجنة بشأن مهمة لجنة بناء القدرات
واستراتيجياتها الجديدة عن الفترة  ،2103 -2100واستفا

في تناول حوكمة لجنة بناء القدرات من خالل لجنتها

الرئيسية ،واللجنة المحفزة ،وثالث لجان فرعية متخصصة ،ومنصة األمم المتحدة -اإلنتوساي.

وتتضح أضواء علي تقارير مجموعة العمل وفرقة العمل فيما يلي:

■ مجموعة عمل المساءلة والمراجعة للمعونة المرتبطة بالكوارث( :الرئيس :محكمة المراجعين األوربية)
قد وضعت ،منذ اإلنكوساي العشرين ،المزيد من المواد اإلرشادية والممارسات الجيدة للمراجعة .ويوجد
لبرنامج عملها عن الفترة  2109 – 2100عدد  09مهمة مرتبطة بأعمال مراجعة المعونة المرتبطة بالكوارث،
واالستعداد لمواجهة الكوارث ،والمساءلة عن المعونة اإلنسانية المرتبطة بالكوارث.
■ مجموعة عمل مكافحة الفساد و سل األموال الدولي( :الرئيس :مصر) اجتمعت هذ السنة ووضعت
لم يتمكن الجهاز األعلى للرقابة المصري من حضور اجتما اللجنة المحفزة

خطة عملها .ومع ذلك ،حي
ِ
ب منه تقديم تقرير بالمجلس التنفيذي الإلاني والستين.
وتقديم تقرير مرحلي ،طُل َ
■ مجموعة عمل المراجعة البيئية( :الرئيس :إستونيا) تتضمن خطة العمل عن الفترة 2109 – 2100
تحدي

وإعداد مواد إرشادية جديدة لألجهزة العليا للرقابة ،وتيسير أعمال المراجعة المتزامنة ،والمشتركة،

والمنسقة ،وتعزيز نشر وتبادل المعلومات ،والتدريب ،والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى ومجموعات وفرق
عمل اإلنتوساي .وتم إيفاد مندوب إلي مؤتمر األمم المتحدة لتاير المناخ سنة  2100المنعقد في جنوب
أفريقيا ،وقمة ريو 21+المنعقدة سنة ( 2102انظر التقرير ص  43بشأن مجموعة العمل هذ )

■ مجموعة عمل تقييم البرامج( :الرئيس :فرنسا) يعمل ،منذ تشرين ثاني  ،2101موقع الويب الجديد لهذ
المجموعة ( .)http://program-evaluation.ccomptes.frوتخط المجموعة الستقصاء
أعضاء اإلنتوساي لجمع دراسات الحالة ومعلومات عن المنهجية والخبرات.

■ مجموعة عمل مراجعة تكنولوجيا المعلومات( :الرئيس :الهند) عقدت اجتماعها العشرين سنة  2100وهي مستمرة
في إحراز تقدم بشأن خمسة مشروعات بحإلية .وتبح

عن متطوعين من أعضاء اإلنتوساي من أجل ( )0العمل

كرئيس تحرير لمجلة "مدخل إلي تكنولوجي المعلومات" ،و( )2استضافة موقعها علي الويب

( ،)www.intosaiitaudit.orgوهي مهام كان يؤديها سابقا ديوان المراجعة الوطني بالمملكة المتحدة.

■ مجموعة عمل الدين العام( :الرئيس :المكسيك) عقدت اجتماعها السنوي لسنة  2100وأعدت خطة

العمل عن الفترة  ،2103 – 2100وتتضمن تحدي إصدارات موجودة لمشاركتها مع مجتمع اإلنتوساي.

وأقر اإلنكوساي العشرون الصياة النهائية لمؤشرات الدين بلاات اإلنتوساي الرسمية الخمسة .ويجري النظر
في موضوعين بحإليين كإصدارات رسمية ممكنة لإلنكوساي الحادي والعشرين سنة  :2109أثر األزمات
المالية على الدين العام ومبادرات اإلنتوساي ،إعداد الجهاز األعلى للرقابة للواليات المتحدة ،وتقييم نظم

المعلومات ذات الصلة بإدارة الدين العام ،إعداد الجهاز األعلى للرقابة البرازيلي.
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■ مجموعة عمل المؤشرات الوطنية

الرئيسية( :الرئيس :روسيا) قد أعدت ،عقب تأسيسها منذ أكإلر من ثالث

سنوات ،مراجعة للخبرات الدولية ،ووضعت مبادئ لتطبيق األجهزة العليا للرقابة للمؤشرات الوطنية الرئيسية ،وأعدت
توصيات بشأن تطوير واستخدام المؤشرات الوطنية الرئيسية في االقتصاديات المبتكرة ،وساهمت في قاموس

مصطلحات المراجعة لإلنتوساي .ووافقت ،في اجتماعها السنوي لسنة  ،2100بالنسبة للإلالث سنوات القادمة،

على المشروعات الفرعية التالية :إعداد مسودة منهجية بشأن اختيار المؤشرات الوطنية الرئيسية الستخدامها في

نشاا الجهاز األعلى للرقابة؛ وتحليل الفرص المتاحة الستخدام المؤشرات الوطنية الرئيسية من أجل المقارنة

الدولية؛ وتطوير واستخدام المؤشرات الوطنية الرئيسية لتقييم البحوث والتطوير؛ واستخدام المؤشرات الوطنية

الرئيسية لتقييم االختالالت االقتصادية العالمية .وتُر ْرفَ ُع مواد مجموعة العمل بموقع ويب:
( ،)www.ach.gov.ru/en/ intosaikniالذي يقوم بصيانته الجهاز األعلى للرقابة الروسي.

■ مجموعة عمل قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة( :الرئيس :جنوب أفريقيا) قام الجهاز األعلى للرقابة
المكسيكي بعر

التقرير ،نظرا لعدم تمكن الجهاز األعلى للرقابة لجنوب أفريقيا من الحضور .وقد أطلقت

مجموعة العمل موقع ويب ( ،)www.intosai-wgvbs.orgوعقدت اجتماعها السنوي حسب الخطة
في آب  .2100وحددت خطة عملها عن الفترة  2109 – 2100أربعة مشروعات؛ أقرت لجنة المشاركة في
المعرفة مشروعها المقتر األول ،إعداد إطار بشأن قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة( .انظر التقرير ص 47
بشأن مجموعة العمل هذ )

■ فرقة عمل قاعدة بيانات معلومات الجهاز األعلى للرقابة( :الرئيس :المكسيك) اعتمد إنشاىها في
اجتما المجلس التنفيذي الستين .وتستهدب إنشاء قاعدة بيانات محدثة ومتخصصة للجهاز األعلى للرقابة

لتعزيز التواصل والمشاركة في المعرفة بين األجهزة العليا للرقابة والجهات المعنية .وعقدت فرقة العمل حديإلا
أول اجتما عمل لها ووضعت صالحياتها ،وخطة عملها عن الفترة  ،2109 – 2100واستراتيجيات محددة
إلنجاز أهدافها.
■ فرقة عمل األزمة المالية العالمية( :الرئيس :الواليات المتحدة) قد رفعت علي موقع ويب اإلنتوساي بحوث المجموعة
الفرعية ( 0أسباب األزمة المالية والدروس المستفادة منه) ،والمجموعة الفرعية 2أ (إجراءات فورية لتقليل وتجنب
األزمة) .ويراجع أعضاء فرقة العمل مسودات بحوث من المجموعة الفرعية 2ب (جهود تحفيز االقتصاد الحقيقي)،
والمجموعة الفرعية ( 9تحديات تواجهها األجهزة العليا للرقابة) .وحالما يتم االنتهاء من وضع الصيغ النهائية لهذ
البحوث ،سيتم نشرها كذلك على موقع اإلنتوساي .وتتقدم فرقة العمل بعر اقترا علي المجلس التنفيذي الإلاني
والستين لتوسيع صالحياتها .ويخط الجهازان األعليان للرقابة للمكسيك والواليات المتحدة لعقد اجتما مشتر
لفرقة العمل هذ ومجموعة عمل الدين العام في أوائل سنة  2102لتنسيق خططهم.

توجه السيد /راي بالشكر للدكتور /ستيباشين ومسئولي مكتبه للتنظيم الممتاز لالجتما  ،وكرم الضيافة والحفاوة،

والمشاركة النشطة .كما أفاد بأن محكمة المراجعين األوربية قد تطوعت الستضافة اجتما اللجنة المحفزة للجنة
المشاركة في المعرفة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بلجنة المشاركة في المعرفة:
بريد إلكتروني.cag@cag.gov.in, pdir@cag.gov.in :
موقع ويب.www.intosaiksc.cag.gov.in :
داخل اإلنتوساي
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مجموعة عمل المراجعة البيئية
عقد مجموعة عمل المراجعة البيئية جمعيتها العمومية الرابعة عشر واجتماعات اللجنة المحفزة الحادية عشر في الفترة من  7إلي

 00تشرين ثاني  ،2100بمدينة بوينس آيرس .وقد استضاب الجهاز األعلى للرقابة األرجنتيني االجتماعات التي حضرها 041

مشاركا من  22جهازا أعلى للرقابة .وقامت األمانة واللجنة المحفزة لمجموعة عمل المراجعة البيئية بالترتيب لدورة تدريبية لمدة
يوم بشأن المراجعة البيئية للمبتدئين تعقد قبل االجتماعات.

حضور عالمي بصدق من  22جهازا أعلى للرقابة في الجمعية العمومية الرابعة عشر لمجموعة عمل المراجعة البيئية

استعرا

التقدم المحرز بشأن خطة عمل مجموعة عمل المراجعة البيئية عن الفترة – 2100

2109

انصب التركيز الرئيسي للجمعية العمومية علي االستعرا

المرحلي للتقدم المحرز في تطوير األوراق البحإلية والمواد

اإلرشادية الواردة في خطة عمل مجموعة عمل المراجعة البيئية عن الفترة  .2109 – 2100ويتم إصدار مجموعتين من المواد
اإلرشادية سنة  :2109أحدهما عن مراجعة قضايا الميا واألخرى عن دمج قضايا الاش والفساد في مراجعة قضايا البيئة وإدارة

الموارد الطبيعية .ويجري إعداد مواد بحإلية في المجاالت اآلتية:

■ إعداد التقارير عن البيئة واالستدامة.
■ البيانات البيئية.

■ استخدام األراضي وممارسات إدارة األراضي.
■ القضايا البيئية المرتبطة بالبنية التحتية.

ساهمت األجهزة العليا للرقابة المشاركة في إنجا االجتما بالمشاركة في خبرات المراجعة المبتكرة وتقديم
ما تم إجراى من أعمال المراجعة التعاونية .كما تم تقديم عمل المراجعة الذي يؤديه الجهاز األعلى
للرقابة في جلسات متوازية بواسطة األجهزة العليا للرقابة التي ترأس مشروعات خطة عمل مجموعة عمل

المراجعة البيئية .كما تم عمل عرو

تقديمية بواسطة منظمات دولية ،بما في ذلك البنك الدولي ،واإلنتربول،

ومنظمة الشفافية الدولية ،وجمعية المحاسبين القانونيين ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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قمة ريو 21+
يتجمع ،سنة  ،2102زعماء من مختلف أنحاء العالم ،مرة أخرى بمدينة ريو دي جانيرو ،الستعرا
المشكالت العالمية للبيئة والتنمية ،والبح عن مزيد من السبل لتعزيز التنمية المستدامة .وتقوم مجموعة عمل
المراجعة البيئية بوضع خالصة وافية لقمة ريو  21+تقدم أعمال المراجعة البيئية التي أجريت في جميع أنحاء
العالم .ونوقشت في الجمعية العمومية مسودة هذا المستند.

األنشطة المستقبلية لمجموعة عمل المراجعة البيئية

لقد كان ديوان المراجعة الوطني اإلستوني رئيس مجموعة عمل المراجعة البيئية منذ سنة  ،2117ويقتر
تسليم الرئاسة للجهاز األعلى للرقابة اإلندونيسي خالل اإلنكوساي الحادي والعشرين سنة  .2109وسيقدم
هذا االقترا للحصول على موافقة المجلس التنفيذي لإلنتوساي.

وسوب يستضيف ديوان المراجعة الوطني اإلستوني الجمعية العمومية لمجموعة عمل المراجعة البيئية القادمة
سنة .2109

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بديوان المراجعة الوطني اإلستوني:

بريد إلكتروني.info@wgea.org :

موقع ويب.www.environmental-auditing.org :

مجموعة عمل قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة
اجتمعت مجموعة عمل قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة ،في آب  ،2100بمدينة مونتيجو باي ،جامايكا.

ورأس تيرينس نومبيمبي ،المراجع العام لجنوب أفريقيا ،االجتما الذي استضافته باميال مونرو -إليس ،المراجعة
العامة لجامايكا .حددت مجموعة العمل ،أثناء االجتما  ،أربعة مشروعات ،ووافقت علي برنامج عمل ،يتضمن
نطاق المشروعات ،واإلنجازات المطلوبة منها ،وتوزيع األعضاء ،والمنسقين ،واألطر الزمنية من أجل الفترة

 2109-2100التي تفضي إلي اإلنكوساي الحادي والعشرين .وتم التأكيد أثناء االجتما  ،لتجنب تداخل

وازدواجية الجهود ،علي أهمية التنسيق والتعاون مع فرق ومجموعات عمل اإلنتوساي األخرى.
تم تحديد المشروعات األربعة (وما يرتب بها من إنجازات مطلوبة من أجل اإلنكوساي الحادي والعشرون)

علي النحو التالي:

■ إعداد إطار بشأن قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة يتم إدراجه في المستوى األول ضمن إطار المعايير

الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،تمشيا مع متطلبات اإلنتوساي بشأن المتطلبات العملية الالزمة للمعايير

المهنية( .اإلنجاز المطلوب :معيار من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة من أجل المصادقة النهائية عليه
بواسطة اإلنكوساي الحادي والعشرون)

■ تطوير أدوات قياس موثوقة لدعم تقييم أداء األجهزة العليا للرقابة في إطار التواصل وتعزيز قيمة وعوائد
األجهزة العليا للرقابة( .اإلنجاز المطلوب :إطار لقياس األداء عالمي ،متميز ،لألجهزة العليا للرقابة)
■ وضع وسائل وأدوات مالئمة للتواصل وتعزيز قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة إزاء جميع الجهات المعنية

بالجهاز األعلى للرقابة ،بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمواطنين( .اإلنجاز المطلوب :دليل

إرشادي للتواصل وتعزيز قيمة وعوائد األجهزة العليا للرقابة والتفاعل مع المواطنين)
داخل اإلنتوساي
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■ وضع دليل إرشادي بشأن ممارسات فعالة للتعاون بين األجهزة العليا للرقابة ،والسلطة التشريعية ،والسلطة
القضائية ،والسلطة التنفيذية ،يركز على قدرة األجهزة العليا للرقابة علي تعزيز المساءلة ،ويؤدي إلى فر

عقوبات إدارية أو تأديبية( .اإلنجاز المطلوب :دليل إرشادي بشأن ممارسات فعالة للتعاون بين األجهزة
العليا للرقابة ،والسلطة التشريعية ،والسلطة القضائية ،والسلطة التنفيذية).
ومن المقرر عقد االجتما القادم لمجموعة العمل في شهر حزيران  ،2102وأن يستضيفه الجهاز األعلى

للرقابة المكسيكي .وستتا الفرصة لمجموعات المشروعات ،أثناء هذا االجتما  ،لتقديم مالحظات مفصلة
عن عملهم.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالجهاز األعلى للرقابة الجنوب أفريقي:

بريد إلكتروني.lelaniev@agsa.co.za; agsa@agsa.co.za :
موقع ويب.www.intosai-wgvbs@agsa.co.za :

اجتما لجنة الشئون المالية واإلدارية
قامت لجنة الشئون المالية واإلدارية لإلنتوساي ،في  02تموز  ،2100بعقد اجتماعها السابع في واشنطن

العاصمة .وأعضاء اللجنة هم األجهزة العليا للرقابة لكل من :المملكة العربية السعودية (رئيس اللجنة)،

والواليات المتحدة (نائب الرئيس) ،والنمسا ،والصين ،واإلكوادور ،والمكسيك ،والنرويج .في التعقيبات
االفتتاحية ،توجه أسامة فقيه ،رئيس الجهاز األعلى للرقابة بالمملكة العربية السعودية ،بالشكر للجهاز األعلى
للرقابة للواليات المتحدة الستضافة االجتما  ،ورحب بعضوي اللجنة الجديدين :اإلكوادور ،والمكسيك،

واستعر انجازات اللجنة منذ اجتماعها في شهر آذار  2101بمدينة كاراكاس.
تعتبر لجنة الشئون المالية واإلدارية مسئولة عن التعاون مع األمانة العامة في التخطي المالي؛ واإلشراب
والرقابة علي تنفيذ الموازنة ،والتوصية بتعديالت علي مستحقات المنظمة ،ورفع تقارير إلى المجلس التنفيذي

ومؤتمرات اإلنتوساي حسب الحاجة.

أفاد الدكتور /موسر ،أمين عام اإلنتوساي ورئيس الجهاز األعلى للرقابة النمساوي ،في تقرير عن الوضع القائم
لموازنة اإلنتوساي ،أنه تم قبض  ٪31من مستحقات اإلنتوساي ،اعتبارا من نهاية حزيران  .2100كما أفاد
الدكتور /موسر بأن مراجعين من ماليزيا وعمان قد الحظوا أن القوائم المالية إلنتوساي عن سنة  2101متطابقة
مع القواعد المالية لإلنتوساي.

وافقت لجنة الشئون المالية واإلدارية على اقترا إنشاء فرقة عمل فنية صايرة إلجراء مراجعة شاملة للمركز
المالي لإلنتوساي ،والتمويل المستدام للمنظمة ،وتعزيز التحسين المستمر ،وبناء قدرة على التنبؤ في اإلنتوساي
لتوقع القضايا المستجدة .وسيتولى جورجين كوسمو ،رئيس الجهاز األعلى للرقابة النرويجي ،رئاسة فرقة العمل.
وسوب تضم في عضويتها أعضاء لجنة الشئون المالية واإلدارية ،ورئيس المجلس التنفيذي ،ومدير التخطي
االستراتيجي ،ومندوبين عن رىساء األهداب األول إلى الإلال  .وتعد فرقة العمل تقريرا ترفعه إلي لجنة الشئون

المالية واإلدارية ،التي ستقوم بعد ذلك بتقديم اقترا إلي لمجلس التنفيذي.

داخل اإلنتوساي

42

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية – كانون ثاين 2102
قدم جين دورادو ،رئيس الجهاز األعلى للرقابة للواليات المتحدة ،تقريرا أفاد بأن المجلة الدولية للرقابة المالية
الحكومية ال تزال تعمل على أساس مالي سليم ،وتستطيع  -مع استمرار االهتمام بها ورعايتها  -مواصلة

عملياتها إذا تم تخفيض مخصصاتها من رسوم عضوية اإلنتوساي من  ٪22إلي  .٪21كما أفاد بأن "المجلة"
تواصل جهودها لرفع مستوى نسختها االلكترونية .وافقت اللجنة على اقترا بتخفيض مخص

المجلة.

وناقشت اللجنة ،باإلضافة إلى ذلك ،الحاجة إلي إيجاد مصدر إيراد دائم لدفع تكاليف السفر لمدير التخطي

االستراتيجي .سيتم مقابلة هذ التكاليف ،في األجل القصير ،بواسطة أموال اإلنتوساي األخرى ،وبواسطة

األموال المخصصة سابقا للمجلة.

ووصف إينار جوريسين ،من الجهاز األعلى للرقابة النرويجي ،خلفية وأهداب جهد تعاون اإلنتوساي -الجهات
المانحة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة سنة  ،2113فضال عن التقدم المحرز في هذا الشأن حتى
اآلن .وسل الضوء على النتائج الرئيسية لجرد الجهاز األعلى للرقابة سنة  ،2101وبالتحديد أنه بينما يتلقي

العديد من األجهزة العليا للرقابة دعما خارجيا ،ال تزال توجد حاجة كبيرة لتنمية القدرات المستدامة ،بما في

ذلك حاجة واضحة لتطوير وتعزيز قدرات مراجعة األداء .كما أكد تقرير الجرد على الحاجة لتوسيع التعاون
القائم بين النظراء وبعضهم البعض بزيادة االعتماد المالي لألجهزة العليا للرقابة التي تقدم الدعم .وأضاب أن
خطة عمل سنة  2100حددت مشروعات بناء قدرات ذات أولوية في األجل القصير تستهدب أقاليم
اإلنتوساي ومنظمة اإلنتوساي على الصعيد العالمي .وقد أمن الدعم المقدم من الجهات المانحة ،في وقت
االجتما  ،ثمان أنشطة من الإلالثة عشر نشاطا التي تم تحديدها .كما أوجز السيد /جوريسين القضايا الرئيسية
التي ستناقش في االجتما الإلال للجنة المحفزة للتعاون بين اإلنتوساي -الجهات المانحة ،الذي عقد مباشرة
عقب اجتما لجنة الشئون المالية واإلدارية .وقد قامت لجنة الشئون المالية واإلدارية بالمناقشة والرد علي
القضايا اآلتية:

■ الحاجة إلي دعوة عالمية لتقديم مقترحات للتأكد من وجود نهج أكإلر شموال لتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة
بين اإلنتوساي -الجهات المانحة.

■ ربما تشكل المقترحات المتعلقة بترتيبات التمويل المجمع جهدا على المدى الطويل.

■ الحاجة إلي بنك معلومات كاملة لمشروعات التمويل المقدم من الجهات المانحة ومشروعات دعم الجهاز
األعلى للرقابة من خالل التعاون بين النظراء وبعضهم البعض ،والذي يشمل قاعدة البيانات الموجودة لدى

لجنة بناء القدرات ،والبروتوكوالت المرتبطة بها من أجل الوصول والنشر .وستساعد قاعدة البيانات الموسعة
هذ في تحسين تنسيق الدعم المقدم لتنمية القدرات بين اإلنتوساي والجهات المانحة ،وستقدم نبذة أفضل

بشأن الدعم المستمر.

وشملت بنود جدول األعمال األخرى للجنة الشئون المالية واإلدارية مناقشات لطرق تشجيع المشاركة الكاملة من جانب جميع
األجهزة العليا للرقابة في أنشطة اإلنتوساي وتعزيز شبكات المشاركة في المعلومات في جميع أنحاء المنظمة .وباإلضافة إلى

ذلك ،وافقت لجنة الشئون المالية واإلدارية علي إعادة تخصي

اعتمادات مالية لترجمة الملخصات التنفيذية لألدلة اإلرشادية

والمعايير الحالية لإلنتوساي إلي جميع لاات عمل اإلنتوساي الخمسة.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال لجنة الشئون المالية واإلدارية بالموقع اآلتي.gab@gab.gov.sa :

داخل اإلنتوساي
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البرنامج المشتر بين األقاليم بشأن القضايا البيئية في الاابات
تواصل مبادرة تنميرة اإلنتوسراي التعراون مرع مجموعرة عمرل اإلنتوسراي للمراجعرة البيئيرة فيمرا يخر
برنررامج مشررتر بررين األقرراليم بشررأن القضررايا البيئيررة فرري الاابررات .ويسررتهدب البرنررامج بنرراء القرردرات
المهنيررة والتنظيميررة إلج رراء عمليررات مراجعررة األداء فرري مجررال الاابررات .وشررار فرري هررذا البرنررامج
خمسة عشر جهازا أعلى للرقابة من اآلسوساي ،واألفروساي -الناطقة باإلنجليزية ،والكاروساي.
يبقير ر ررك تحر ر رردي مبر ر ررادرة

تنمية اإلنتوسراي علرى علرم
ب ر ر ر ررالتطورات ف ر ر ر رري عم ر ر ر ررل
وبر ر ر ر ررامج مب ر ر ر ررادرة تنمي ر ر ر ررة

اإلنتوساي .ولمعرفة المزيد
ع ر ر ر ر ر ررن مب ر ر ر ر ر ررادرة تنمي ر ر ر ر ر ررة

اإلنتوسرراي ،والمواكبررة بررين
طبع ر ر ررات المجل ر ر ررة ،انظ ر ر ررر
الموقر ررع اإللكترونر رري:
.www.idi.no

المشاركون في اجتما استعرا

المراجعة للبرنامج المشتر بين األقاليم بشأن القضايا البيئية في الاابات

انعقررد ،فرري تشررين أول  ،2100اجتمررا اسررتعرا

المراجعررة عقررب إكمررال المرحلررة االسترشررادية

من مراجعة الاابات .تلقرت األجهرزة العليرا للرقابرة المشراركة ،فري هرذا الحردث ،ردودا بشرأن أعمرال

المراجعررة االسترشررادية ،وقامررت بمناقشررة النتررائج مررع النظ رراء والخب رراء .كمررا قرردمت األجهررزة العليررا
للرقابة ردودها بشأن نشرة مجموعة عمل المراجعرة البيئيرة بعنروان" :مراجعرة الاابرات :دليرل إرشرادي

لألجهررزة العليررا للرقابررة" ،والمشرراركة فرري خطر العمررل مررن أجررل تنفيررذ مخرجررات البرنررامج لبنرراء قرردرة
داخلية في مراجعة الاابات في األجهزة العليا للرقابة المعنية بعد إكمال البرنامج.

برنامج مبادرة تنمية اإلنتوساي/الكاروساي بشأن النهج القائم على المخاطر للمراجعة المالية

بر رردأت ،فر رري الكاروسر رراي ،سر ررنة  ،2100جولر ررة ثانير ررة مر ررن برنر ررامج الر ررنهج القر ررائم علر ررى المخر رراطر

للمراجعة المالية .شار تسع أجهزة عليا للرقابرة فري ورشرة عمرل ،عقردت فري تشررين ثراني ،2100

بشأن النهج القائم على المخاطر للمراجعة المالية .تعرضت األجهزة العليا للرقابة ،فري ورشرة العمرل
هررذ  ،لمفرراهيم المراجعررة القررائم علررى المخرراطر ،واكتسرربت بعررض الممارسررات فيمررا يخر

اسررتخدام

القوالب الموجودة في الردليل اإلرشرادي لإلنتوسراي /الكاورسراي بشرأن الرنهج القرائم علرى المخراطر

للمراجعة المالية ،الذي تم تطوير كجزء من الجولة األولى لهذا البرنامج سنة .2101

تحدي مبادرة تنمية اإلنتوساي
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بررامج التخطرري االسررتراتيجي فرري األوالسررافس ،والمجلررس اإلقليمرري للترردريب لألجهررزة
العليا للرقابة األفريقية الناطقة بالفرنسية ،واآلسوساي

تعتبر القدرة على التخطي االستراتيجي من االحتياجات الواضحة بالنسبة للعديد من األجهرزة العليرا للرقابرة فري
العديد من أقاليم اإلنتوساي .وقد بردأت ،خرالل سرنة  ،2100بررامج جديردة للتخطري االسرتراتيجي فري ثالثرة
أقر ر رراليم لمسر ر رراعدة األجهر ر ررزة العلير ر ررا للرقابر ر ررة علر ر رري تحسر ر ررين القر ر رردرات الذاتير ر ررة فر ر رري وضر ر ررع وتنفير ر ررذ الخط ر ر ر
اإلسر ررتراتيجية والتشر ررايلية .وقامر ررت مبر ررادرة تنمير ررة اإلنتوسر رراي ،اسر ررتنادا إلر ررى الر رردروس المسر ررتفادة مر ررن الب ر ررامج
السابقة في األفروساي واألرابوساي ،بوضع هيكل برنامج يجمع بين تقييم االحتياجرات والتخطري االسرتراتيجي
والتشايلي.
وق ررد انطل ررق برن ررامج التخط رري االس ررتراتيجي ،ف رري تشر ررين أول  ،2100ف رري األوالس ررافس ،م ررع عق ررد اجتم ررا
للتخطي االستراتيجي حضر رىسراء وكبرار أعضراء الوفرود مرن األجهرزة العليرا للرقابرة المشراركة .واسرتهدب هرذا
االجتما االتفاق على األدوار ،والمسئوليات ،والمخرجات ،والوصول إلي فهم مشتر لنتائج البرنامج.

ماجنوس بورج ،مدير عام مبادرة تنميرة اإلنتوسراي ،وأوسركار فيالزكرويز ،مراقرب عرام براراجواي ،يوقعران مرذكرة
تفاهم لبرنامج مبادرة تنمية اإلنتوساي  /األوالسافس للتخطي االستراتيجي.
وبسرربب االهتمررام المتزايررد ،تشررار حاليررا مجموعت ران مررن "األجهررزة العليررا للرقابررة األفريقيررة الناطقررة بالفرنسررية
ب ر رالمجلس اإلقليمر رري للتر رردريب لألجهر ررزة العلير ررا للرقابر ررة األفريقير ررة الناطقر ررة بالفرنسر ررية" فر رري برنر ررامج التخطر رري
االس ررتراتيجي .أكمل ررت المجموع ررة األول ررى الت رردريب عل رري تقي رريم االحتياج ررات وتج ررري حالي ررا عملي ررات تقي رريم
االحتياج ررات ف رري دوله ررا المعني ررة .والتق ررى رىس رراء األجه ررزة العلي ررا للرقاب ررة بالمجموع ررة الإلاني ررة ،ف رري تشر ررين أول
 ، 2100م ررن أج ررل االجتم ررا المب رردئي للتخط رري االس ررتراتيجي ،للمناقش ررة واالتف رراق عل ررى محت رروى ،وتنفي ررذ،
ونتررائج البرنررامج .وسررتنفذ المجموعررة الإلانيررة مررن األجهررزة العليررا للرقابررة تقييمررات لالحتياجررات فرري بدايررة سررنة
.2102
كمررا تتعرراون مبررادرة تنميررة اإلنتوسرراي مررع اآلسوسرراي بشررأن برنررامج التخطرري االسررتراتيجي لسرربع أجهررزة عليررا
للرقابة .واجتمع خبراء من اإلقليم مع أعضاء مبادرة تنمية اإلنتوساي ،في كانون أول  ،2100لوضرع اللمسرات
األخيرررة لتصررميم مكونررات البرنررامج .وسرريلتقي فريررق مبررادرة تنميررة اإلنتوسرراي  /اآلسوسرراي بوفررود مررن األجهررزة
العليا للرقابة المشاركة ،فري كرانون ثراني كرانون الإلراني سرنة  ،2102لتعريفهرا بمنهجيرة التخطري  ،ووضرع خطر
عمل لعملية التخطي االستراتيجي في األجهزة العليا للرقابة المشاركة.

تحدي مبادرة تنمية اإلنتوساي

20

المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية – كانون ثاين 2102

البرنامج المشتر بين األقاليم بشأن مراجعة إدارة الدين العام
يعتبر ر ررر البرنر ر ررامج المشر ر ررتر بر ر ررين األقر ر رراليم بشر ر ررأن مراجعر ر ررة إدارة الر ر رردين العر ر ررام البرنر ر ررامج األكإلر ر ررر
شموال في تاري مبادرة تنمية اإلنتوساي ،وقد اكتمرل فري تشررين ثراني  ،2100عنردما عقرد اجتمرا
اإلكمال بحضور شركاء البرنامج :مبادرة تنميرة اإلنتوسراي ،ومجموعرة عمرل اإلنتوسراي للردين العرام،
وبرن ر ررامج إدارة ال ر رردين المنبإل ر ررق ع ر ررن م ر ررؤتمر األم ر ررم المتح ر رردة للتج ر ررارة والتنمي ر ررة ،ومعه ر ررد األم ر ررم
المتحدة للتدريب والبحوث.

وتتمإلررل أحررد مخرجررات البرنررامج المخط ر لهررا فرري مراجعررة إدارة الرردين العررام – وهررو عبررارة عررن دليررل

إرشادي عملي للمراجعة ،سيتا ألعضاء اإلنتوساي في أوائل سنة .2102

ويسر ر ر ررتند هر ر ر ررذا الر ر ر رردليل

اإلرش ررادي عل رري المع ررايير المعني ررة م ررن المع ررايير الدولي ررة لألجه ررزة العلي ررا للرقاب ررة ،والر رردود ،والخبر ررات
المكتسرربة خررالل عمليررات المراجعررة االسترشررادية الترري أجريررت كجررزء مررن البرنررامج .وقررد تعهرردت
"كافة األجهزة العليا للرقابة المشاركة وعددها  23جهازا تنتمي لسبعة من أقراليم اإلنتوسراي" برإقرار
استخدام الدليل اإلرشادي في مؤسساتها.

التقييم الداخلي لنخبة من برامج مبادرة تنمية اإلنتوساي لبناء القدرات
ب رردأ س ررنة  2101عملي ررات تقي رريم داخل رري ش ررامل لنخب ررة م ررن بر ررامج مب ررادرة تنمي ررة اإلنتوس رراي لبن رراء
القدرات ،من أجل تيسير استمرارية التعلم وتحسين األداء .وكان أول ما تم تقييمه هو برامج ضمان
الجودة في المراجعة المالية لآلسوساي ،والكاروساي ،التي نفذت أثنراء الفتررة ،2113 -2117

وسررنة  ،2113علررى الترروالي .ويشررير تقريررر التقيرريم إلررى أن النتررائج المسررتهدفة مررن البرنررامج قررد
أُنْ ِج َزت بدرجة كبيرة ،وأنه قد تحسنت عمليات ضمان الجودة والمراجعرة الماليرة فري األجهرزة العليرا
للرقابة المشاركة.
وقد تم التعهد ،سرنة  ،2100برإجراء تقيريم لبررامج مبرادرة تنميرة اإلنتوسراي األخررى فري مجرال بنراء

القرردرات ،ومررن المتوقررع أن يكررون تقريررر نهررائي عررن هررذ الب ررامج جرراهزا لإلصرردار فرري ربيررع سررنة
.2102

االتصال بمبادرة تنمية اإلنتوساي
لمناقشة أي من القضايا التي أثيرت في هرذ الطبعرة بشرأن تحردي مبرادرة تنميرة اإلنتوسراي ،يرجرى
االتصال بمبادرة تنمية اإلنتوساي:
بريد إلكتروني.idi@idi.no :
موقع ويب.www.idi.no :
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أحداث اإلنتوساي 2102
كانون ثاني

شباا

آذار

 22-29اجتمر ر ر ر ررا اللجنر ر ر ر ررة المحفر ر ر ر ررزة

لمش ر رررو التموي ر ررل المق ر رردم م ر ررن

الجهات المانحة ،جايبور ،الهند

أيار

نيسان

حزيران

 22اجتمر ررا المجلر ررس التنفير ررذي لألوروسر رراي 02-04 ،اجتم ر ر ررا اللجن ر ر ررة الفرعي ر ر ررة
أنقرة ،تركيا

 0 – 23حزي ر ر رران اجتمر ر ررا اللجنر ر ررة المحفر ر ررزة
للجنة المعايير المهنية ،جنوب أفريقية

األولرى للجنرة بنراء القردرات،

طوكيو ،اليابان

يحر رردد فيمر ررا بعر ررد :اجتمر ررا مجموعر ررة
عمررل قيمررة وعوائررد األجهررزة
العليا للرقابة ،المكسيك

تموز

آب

 0 – 90أيلررول اجتمررا اللجنررة الفرعيررة الإلانيررة

أيلول

للجنة بناء القدرات ،ليما ،بيرو

تشرين أول

تشرين ثاني

كانون أول

يح ر ر رردد فيمر ر ر ررا بعر ر ر ررد :االجتمر ر ر ررا 39
للمجلر ر ر ر ر ر ر ر ر ررس التنفير ر ر ر ر ر ر ر ر ررذي
لإلنتوساي ،شينجدو ،الصين

مالحظة

المحرر:

ينشرر هرذا التقرويم دعمرا السرتراتيجية اتصراالت اإلنتوسراي وكوسريلة لمسراعدة أعضراء اإلنتوسراي علري تخطري وتنسريق

جداول المواعيرد .وشرملت هرذ الميرزة المنتظمرة للمجلرة األحرداث علرى نطراق منظمرة اإلنتوسراي وعلرى نطراق المنراطق
بأسررها ،مإلرل :المرؤتمرات ،والجمعيرات العامرة ،واجتماعرات المجلرس التنفيرذي .وبسربب المسراحة المحردودة ،ال يمكرن

إدراج العدي ررد م ررن ال رردورات التدريبي ررة واللق رراءات المهني ررة األخ رررى الت رري توفره ررا األق رراليم .وللحص ررول عل ررى معلوم ررات
مستفيضة ،اتصل باألمين العام لكل مجموعة عمل إقليمية.
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