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للرئي�س.
�أ�سامة جعفر فقيه -الرئي�س ،دي��وان املحا�سبة العامة،
اململكة العربية ال�سعودية ،النائب الثاين للرئي�س.
جوزيف مو�سر -رئي�س جهاز الرقابة الأع��ل��ى ،النم�سا،
الأمني العام.
ليو جياي  -مدقق عام ال�صني،
بول ر�.س� .ألزورث ،مدير التدقيق ،مكتب تدقيق جزر كوكالند.
زريو بوجي  -رئي�س غرفة ح�سابات� ،ساحل العاج.
بال ك�سبودي  -نائب رئي�س جهاز الرقابة الأعلى ،املجر.
فندوراي  -مراجع ودقق عام الهند.
هواجن �سيك كيم  -رئي�س مكتب التدقيق والتفتي�ش ،كوريا.
علي احل�سناوي -مدقق عام ،اللجنة ال�شعبية العامة ،ليبيا.
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ت�صدر املجلة الدولية للرقابة احلكومية على �أ�سا�س ربع
�سنوي (يناير ،ابريل ،يوليو�،أكتوبر) باللغات العربية،
والإجنليزية ،والفرن�سية ،والأملانية ،والإ�سبانية با�سم
املنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (االنتو�ساي).
وقد مت تخ�صي�ص املجلة والتي تعترب املجلة الر�سمية
الناطقة بل�سان االنتو�ساي ،لتطوير �إجراءات وتقنيات
الرقابة احلكومية .وتعرب الأراء والأفكار التي يتم
ن�شرها يف املجلة عن وجهات نظر ر�ؤ�ساء التحرير
والأفراد الذين ي�ساهمون فيها وال تعك�س بال�ضرورة
وجهات نظر املنظمة و�سيا�ساتها .ويرحب ر�ؤ�ساء
التحرير باملقاالت والتقارير اخلا�صة والأنباء التي
تقدم للمجلة والتي يجب �أن تر�سل �إىل مكتب التحرير
التالية:
U.S. Government Accountability
Office
Room 7814. 441 G Street, NW
Washington, D.C. 20548
U.S.A
Phone: 202-512-4707
Fax: 202-512-4021
E-mail: intosaijournal@gao.gov

ونظراً ال�ستخدام املجلة ك�أداة تعليمية ،ف�إن �أولوية
قبول املقاالت لتلك التي تعالج جوانب عملية من
الرقابة على القطاع العام ،وت�شمل هذه اجلوانب
درا�سة احلاالت التطبيقية والأفكار التي تتعلق
مبناهج بحث جديدة يف جمال الرقابة �أو تفا�صيل
حول برامج التدريب اخلا�صة بالرقابة� .أما املقاالت
التي تتناول اجلوانب النظرية فتعترب غري منا�سبة
للن�شر يف املجلة.
وتوزع املجلة على جميع �أجهزة الرقابة العليا
الأع�ضاء يف االنتو�ساي واجلهات املهتمة جماناً.
كما �أن املجلة متوفرة ب�صورة �إلكرتونية يف موقع
االنتو�ساي www.intosai.or :وكذلك باالت�صال
على.Journalatspel@gao :
جتري فهر�سة مقاالت املجلة يف فهر�س املحا�سبني
الذي ين�شره املعهد الأمريكي للمحا�سبني العموميني
املعتمدين ،كما تدرج يف حمتويات الإدارة.
وتن�شر ملخ�صات من بع�ض املقاالت التي يتم اختيارها
يف الن�شرات التالية:
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ثالث �سنوات من العمل الد�ؤوب
ل�صالح جمتمع الأنتو�ساي

خوان ام .بورتال
رئي�س جمل�س مديري الأنتو�ساي
ورئي�س جهاز الرقابة الأعلى
للمك�سيك

االفــتت ــاحي ــة
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كـنـ ــدا
درا�سة حول �إدارة التنمية
امل�ستدامة
يف مايو  ،2010ن�شر مفو�ض البيئة
والتنمية امل�ستدامة ورقة مناق�شة
وعنوانها �إدارة التنمية امل�ستدامة .حددت
الورقة جوانب حتديات من نوع خا�ص يف
�إدارة التنمية امل�ستدامة وقدمت ملدراء
احلكومة (مت�ضمنة العديد من درا�سات
احلالة) �أمثلة من �أنواع املمار�سات
وتقنيات التحليل التي �ست�ساعدهم يف
معاجلة هذه التحديات.
كان الق�صد من رواء ذلك هو بناء الوعي
ودعم احلوار مع كبار م�سئويل احلكومة
الفيدرالية الكندية عن كيفية تطبيق
ممار�سات وتقنيات التنمية امل�ستدامة.
هذه الدرا�سة هي اخلطوة الأوىل
جتاه حتديد معايري تدقيق ممار�سات
الإدارة والأداء من حيث �صلتها بالتنمية
امل�ستدامة.
مت تزويد اللجان الربملانية الرئي�سية
بن�سخ م��ن ه��ذه ال��درا���س��ة و�أ�صحاب
امل�����ص��ل��ح��ة الآخ����ري����ن .وت��ت��وف��ر ه��ذه
الدرا�سة �أي�ضاً على موقع مكتب مدقق
عام كندا:

موجز الأخبار

www.oag-bvg.gc.ca/
_internet/English/sds
fs_e_33574.htm

ملزيد من املعلومات ،ميكنكم االت�صال
مبكتب مدقق عام كندا:
الربيد االلكرتوين:
communications@oag-bvg.gc.ca

املوقع االلكرتوين:
www.oag-bvggc.ca

�أملـاني ــا
�إدارة �إعداد التقارير بجهاز
الرقابة الأعلى تقدم املعلومات
للربملان يف الوقت املنا�سب
يف ابريل  2010ا�صدر جهاز الرقابة الأعلى
الأملاين ()Bundesrechnungshof
تقريراً عن الإدارة املالية الفيدرالية
املكمل لتقريره ال�سنوي (والذي عادة ما
ي�صدر يف دي�سمرب).
مت �إعداد هذه النتائج لإعطاء امل�شرع
�أ�س�س حديثة التخاذ قرار حول منح
�إعفاء للحكومة الفيدرالية فيما
يخ�ص �إدارتها املالية واخذ فرتة �أطول

للإجراءات الت�صحيحية ملعاجلة �أوجه
الق�صور امل�ستجدة.
ويف التقرير� ،صرح ديرتيخ اجنيلز،
رئي�س جهاز الرقابة الأعلى الأملاين:
“ يف مواجهة �أعلى م�ستويات اقرتا�ض
العام اجلديد ،تزداد �أهمية كل خيار
مطروح للتوفري ولتعزيز الأداء على
امل�ستوى الفيدرايل ل�ضمان القدرة على
العمل على امل�ستويات احلكومية كافة.
ومع امل�ستوى احلايل للدين العام ،يحتاج
�صناع القرار واملدراء احلكوميون لبذل
�أق�صى طاقتهم لتحقيق �أف�ضل ا�ستخدام
ممكن للإجراءات احلكومية .وبطبيعة
احلال يجب �أن يتم توجيه العمليات
احلكومية ذات الكفاءة ب�شكل جيد و�إتباع
الإجراءات الت�صحيحية ملعاجلة �آي
�أوجه ق�صور نا�شئة .ول�سوء احلظ ،جند،
وب�شكل متكرر� ،أن هذا لي�س هو احلال
يف كل مكان”.
املوا�ضيع الرئي�سية التي مت ت�سليط
ال�ضوء عليها يف تقرير الربيع تت�ضمن
عدم مالئمة تعوي�ضات �إنهاء اخلدمة
لكبار مدراء �صناديق الت�أمني ال�صحي
الت�شريعي� ،أوجه ق�صور يف نواحي
ال�سالمة التي مت اكت�شافها يف من�ش�آت
ال�سكك احلديدية ،وعدم الكفاءة يف
الإدارة الفيدرالية.
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جهاز الرقابة الأعلى الأملاين ي�شري �إىل
�سبل تعزيز الكفاءة وحت�سني ال�ضريبة
ومبادئ امل�ساواة والعدل يف املعاملة
املوحدة والعادلة .ك�شفت نتائج التقرير
�أ�سباب متعددة للأداء احلكومي ال�ضعيف
مع �أثار كربى على امليزانية الفيدرالية –
رقابة و�آليات �إ�شراف غري كافية ،الف�شل
يف ت�أكيد امل�صالح االقت�صادية للحكومة
الفيدرالية مقابل الأطراف الأخرى،
�إجراءات معقدة ولوائح غام�ضة ،وعدم
وجود وعي بالتكلفة يف جمال ال�ضمان
االجتماعي.
تتوفر ن�سخة خمت�صرة من نتائج التدقيق
التكميلي ل�سنة  2010باللغة االجنليزية
على املوقع االلكرتوين جلهاز الرقابة
الأعلى الأملاين
املوقع االلكرتوين:
http://bundesrechnungshos.

de/publivations/pressreleases.

ملزيد من املعلومات ميكنكم االت�صال
بجهاز الرقابة الأعلى الأملاين
الربيد االلكرتوين:
poststelle@brh.bund.de

املوقع االلكرتوين:

http://bundesrechnungshof.
de

�إيطاليا
رئي�س جديد جلهاز الرقابة
الأعلى
يف يوليو  2010عني رئي�س اجلمهورية
االيطالية لويجي جيامبولينو رئي�ساً
جلهاز الرقابة الأعلى ،خلفاً لتوليو
الزارو.

4

رئي�س طاقم موظفي وزراء الأ�شغال
العامة والإنتاج.
وحتى تعينه رئي�ساً جلهاز الرقابة
الأعلى ،كان ال�سيد /جيامبولينو رئي�ساً
لأحد �أهم الأجهزة امل�ستقلة �ضمن الإدارة
العامة – الهيئة االيطالية التي ت�شرف
على امل�شرتيات العامة ،والتي ت�شرف
على العقود العامة ل�ضمان التزامها
مببادئ ال�شفافية والعدالة واملناف�سة.
لويجي جيامبولينو

ح�صل ال�سيد /جيامبولينو على درجة
يف القانون من جامعة نابويل يف عام
 .1961وفاز بامتحانات تناف�سية عامة
كقا�ضي مدين يف عام  1964وكقا�ضي
يف جهاز الرقابة الأعلى يف عام .1968
ومنذ ان�ضمامه جلهاز الرقابة الأعلى،
خدم ال�سيد /جيامبولينو كقا�ضي م�سئول
عن القيام بالوظائف الق�ضائية .ويف
عام � ،1999أ�صبح رئي�ساً للغرفة وخدم
يف العديد من الوظائف التي �ساعدت
على حت�سني �أن�شطة التدقيق والأن�شطة
الق�ضائية يف جهاز الرقابة الأعلى �أثناء
برنامج التحديث الكبري للإدارة العامة
بكاملها.
توىل ال�سيد/جيامبولينو العديد من
الوظائف امل�ؤ�س�سية املختلفة والهامة
التي تظهر خربته العملية يف الإدارة
العامة .لقد كان رئي�سا خلدمات التن�سيق
بني الق�ضاء والت�شريع لوزارة �سيا�سات
جمتمع االحتاد الأوربي ،ورئي�س مكتب
الت�شريع للوزارة التي ن�سقت احلماية
املدنية ،ووزارة التجارة اخلارجية،
ووزارة الأ�شغال العامة ،و وزارة التجارة
وال�صناعة واحلرف .كما توىل من�صب

ون�شر ال�سيد /جيامبولينو العديد من
املقاالت حول التدقيق والق�ضاء واخلدمة
املدنية وم�سائلة املوظف احلكومي
والأ�شغال العامة وقانون املحا�سبة
اخلا�ص بالدولة.
ملزيد من املعلومات ،ميكن االت�صال
بجهاز الرقابة الأعلى:
الربيد االلكرتوين:
ufficio.relazioni.

internazionali@corteconti.it

املوقع االلكرتوين:

www.corteconti.it

مالطا
تدقيق الأداء للرتبية البدنية يف
مدار�س الدولة
مالطا حتتوي على ن�سبة عالية من
الأطفال وال�شباب الذين يعانون �إما
من ال�سمنة �أو من زيادة الوزن .يف عام
 2010ن�شر مكتب التدقيق الوطني -
مالطا ( )NAOMتقرير �شامل حول
تدقيق الأداء حول ممار�سة الريا�ضة
البدنية ( ،)PEوالريا�ضة والأن�شطة
البدنية الأخرى يف مدار�س يف جميع
�أنحاء الدولة وت�ضمن التقرير تو�صيات
للتطوير .وقد ركز تقرير مكتب التدقيق
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الوطني – مالطا على عدد من الق�ضايا
املزمنة املتعلقة بتنظيم الأن�شطة البدنية،
والرتبية البدنية والريا�ضة يف املدار�س.
وقد جذب التقرير انتباه �إعالمي كبري،
و�أ�شارت ال�سلطات امل�سئولة ب�أنها �ستتخذ
خطوات ملعاجلة �أوجه الق�صور الرئي�سية
املحددة.
ركزت الدرا�سة على العنا�صر املميزة
التي ت�ستطيع �أن ت�ؤثر على انتظام وتكرار
وكثافة وطبيعة وجودة الرتبية البدنية
والريا�ضة والأن�شطة البدنية يف املدار�س.
�أوال ،تناول التقرير �سيا�سات و�أهداف
التعليم الوطني يف هذا املجال .على
الرغم من �أن ال�سلطات قد �ألزمت نف�سها
بتح�سني جودة وتقدمي خدمات الرتبية
البدنية والأن�شطة ذات العالقة يف
املدار�س� ،إال �إنها مل تطبق ا�سرتاجتيات
موحدة ل�ضمان تطبيق الإجراءات
واملبادرات الكافية لتحقيق الأهداف
العامة .و�أو�صى مكتب التدقيق الوطني
– مالطا ،بعمل خطة وطنية واحدة
ت�ستعر�ض بو�ضوح اخلطوات الرئي�سية
واملوارد املطلوبة والنتائج املتوقعة والأطر
الزمنية.

والأن�شطة البدنية الأخرى عرب نظام
مدار�س الدولة .ومت حتديد املخاوف
الهامة مثل نق�ص يف مدر�سي الرتبية
البدنية واملن�ش�آت الغري منا�سبة وامل�ساحة
الغري منا�سبة واملعدات الغري كافية.
كما مت تقييم الق�ضايا املعقدة الأخرى
مثل االرتباط املحدود ملدر�سي املدار�س
االبتدائية ،وال�ضغوط على املدر�سني،
والآباء والأطفال لإعطاء الأولوية
للموا�ضيع الأخرى .ونبه التقرير �إىل
�أف�ضل املمار�سات التي من املمكن �أن
يتم االحتذاء بها يف املدار�س الأخرى،
مثل الرتتيبات احلالية للم�شاركة يف
ا�ستخدام املوارد املحدودة وزيادتها.
و�أخريا ،قيم التقرير كيفية ا�ستخدام
ومراقبة الوقت املخ�ص�ص للرتبية البدنية
والريا�ضة والأن�شطة البدنية الأخرى يف
املدار�س .وتواجه املدار�س حتديات كبرية
يف املوازنة بني تدري�س املوا�ضيع املتعددة
وتنظيم خمتلف الأن�شطة يف اليوم
الدرا�سي العادي .حيث �أ�شار التقرير
�إىل �إن الأيام الدرا�سية الق�صرية ن�سبياً
يف مالطا �أدت �إىل احلاجة �إىل تعوي�ض
الوقت ال�ضائع بعقد برامج الأن�شطة
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البدنية بعد املدر�سة .عالوة على ذلك،
قيم التقرير املنهج املدر�سي ،والأولويات
التي يحددها الأ�ساتذة عند �إعداد خطط
التدري�س والأنظمة املطبقة ملراقبة جودة
التدري�س .ا�ست�شفت الدرا�سة وجهات
نظر الآباء حول جودة الرتبية البدنية
والريا�ضة والأن�شطة البدنية املنظمة
من قبل املدار�س واملنظمات الريا�ضية
الوطنية.
ملزيد من املعلومات ،ميكنكم االت�صال
مبكتب التدقيق الوطني – مالطا:
الربيد االلكرتوين:
nao.malta@gov.mt

املوقع االلكرتوين:

www.nao.gov.mt

املك�سيك
املدقق العام يت�سلم جائرة معهد
املدققني الداخليني
يف يونيو  2010كرم معهد املدققني
الداخليني ( )IIAال�سيد /خوان م .بورتل
مدقق عام املك�سيك ورئي�س املجل�س
التنفيذي للأنتو�ساي ،ومت تقدمي جائزة

ثانياً ،حلل التقرير م�ستوى ال�شراكة
والتن�سيق وامل�شاركة بني الالعبني
الرئي�سيني امل�سئولني عن تقدمي الرتبية
البدنية والأن�شطة الريا�ضية .ووجد
مكتب التدقيق الوطني – مالطا م�ساحة
كافية ملزيد من االرتباط والتن�سيق
والتعاون بني املنظمات الرئي�سية لو�ضع
�سل�سلة تقدمي �أقوى.
ثالثاً ،حلل التقرير اال�ستخدام الفعال
للموارد املالية والب�شرية والبدنية
لتعليم الرتبية البدنية وتنظيم الريا�ضة

موجز الأخبار

رودريك م .ونرتز )ي�ساراً( رئي�س جمل�س �إدارة معهد املدققني الداخليني يقدم جائزة كارلو�س
جلوان م .بورتال )مييناً( مدقق عام املك�سيك
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برادفورد كادمو�س التذكارية يف حفل
�أقيم يف �أتالنتا ،جورجيا ،الواليات
املتحدة الأمريكية .مت ت�أ�سي�س معهد
املدققني الداخليني يف عام 1941
ويحمل ع�ضويته �أكرث من 170000
مهني يف  165دولة .وقد منح ال�سيد/
خوان م .بورتل هذه اجلائزة لالعرتاف
مب�ساهماته الفردية بالفح�ص والتعليم
والتنمية املنهجية يف التدقيق الداخلي
الذي يعزز التنمية والتح�سني .وال�سيد/
بورتر هو �أول مدقق �أمريكي التيني
ي�ستلم هذا اللقب املهم.
ال�سيد /بورتر عمل يف الأن�شطة املتعلقة
بالتدقيق يف القطاع العام واخلا�ص ملدة
تزيد عن � 40سنة ومت انتخابه يف هذه
ال�سنة مدقق عام املك�سيك للفرتة من
� 2010إىل  .2017كان تعاونه مفيداً يف
تطبيق ( COSOجلنة املنظمات الراعية
ملفو�ضية تريدواي) وتقارير CoCo
(معايري جمل�س الرقابة) بالدول الناطقة
باللغة اال�سبانية .وكان م�ساهم رئي�سي
بالن�سخة ال�ساد�سة من دليل برنامج
اعتماد مهنيي التدقيق الداخلي.
ملزيد من املعلومات ميكنكم االت�صال
مبكتب التدقيق الأعلى يف املك�سيك.
الربيد االلكرتوين:

bfuentes@asf.gob.mx

املوقع االلكرتوين:

www.asf.gob.mx

بورتوريكو
مراقب جديد للكومنولث
يف مايو  2010عني فخامة حاكم
بورتوريكو ،ال�سيد /لوي�س فورتونيو،
ال�سيدة /يا�سمني فالديفي�سو لتكون
مراقب كومنولث بورتوريكو ال�سابع .ومت
6

رومانيا
قواعد جديدة ملحكمة احل�سابات
الرومانية

يا�سمني فالديفي�سو
مراقب كومنولث بورتوريكو

اعتماد تعيينها من قبل كال جمل�سي
الت�شريع .ا�ستلمت مهامها يف  1يوليو
 2010و�ستخدم فيه ملدة � 10سنوات.
ولدت ال�سيدة فالديفي�سو يف �سان خوان
ون�ش�أت يف بون�س ،بورتوريكو .وح�صلت
على �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال تخ�ص�ص حما�سبة من جامعة
جورج تاون يف وا�شنطن العا�صمة.
وقبل عملها باحلكومة� ،شغلت ال�سيدة/
فالديفي�سو من�صب مدير �أول �ضريبة
يف �شركة اخلدمات املحا�سبية �آرثر
�أندر�سن و�شركاه ،من � 1982إىل .1992
ويف عام  1993مت تعيينها وكيل وزارة
يف �إدارة خزانة بورتوريكو ،وهو من�صب
�شغلته حتى دي�سمرب  .1996وملدة 14
عام ،قدمت خدمات تتعلق باملحا�سبة،
وال�ضريبة ،وخدمات ا�ست�شارية للعديد
من العمالء.
ملزيد من املعلومات ،ميكنكم االت�صال
مبكتب مراقب بورتوريكو.
الربيد االلكرتوين:

ocpr@ocpr.gov.pr

املوقع االلكرتوين:

www.ocpr.gov.pr

تقوم حمكمة احل�سابات الرومانية
( )RCAبعملية وا�سعة النطاق ملواءمة
عملياتها مع الت�شريعات العاملية و�أف�ضل
املمار�سات .فقد مت حتديث القواعد
التنظيمية والت�شغيلية ملحكمة احل�سابات
الرومانية ،بالإ�ضافة �إىل متابعة نتائج
�أن�شطتها ،على �أن يتم تنفيذها يف يناير
.2011
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت حتديث قواعد
ال�سلوك وال�سلوك املهني ملحكمة
احل�سابات الرومانية والنظام الأ�سا�سي
ملدققني اخلارجيني العامني و�ستدخل
حيز التنفيذ اعتبار من � 1سبتمرب .2010
ت�ؤمن حمكمة احل�سابات الرومانية
ب�ضرورة مراقبة القيم الأ�سا�سية واملبادئ
الأخالقية وذلك بعد �أن مت و�ضعها يف
 .1992يف عام  2005تبنت حمكمة
احل�سابات الرومانية معايري املحا�سبة
التي احتوت على ف�صل م�ستقل حول
اال�ستقاللية والكفاءة وال�سرية والعناية
الواجبة واملو�ضوعية وامل�سئوليات.
يف عام  2008مت تفعيل قانون جديد
معدل ومكتمل حول الهيكل التنظيمي
والت�شغيلي ملحكمة احل�سابات الرومانية،
و �أول امل�ستندات التي مت حتديثها
هي قواعد ال�سلوك وال�سلوك املهني
للموظفني .ويدل هذا على التزام الإدارة
العليا ملحكمة احل�سابات الرومانية والتي
مت تفوي�ضها يف �أكتوبر  2008باملبادئ
والقيم الأخالقية وعزمها على ا�سرتجاع
الكفاءة املهنية وامل�صداقية للجهاز .يف
بداية عام  2010مت حتديث معايري
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التدقيق يف حمكمة احل�سابات .وتتوافق
هذه املعايري مع معايري التدقيق املقبولة
عاملياً ب�شكل عام ،وتت�ضمن ق�سم م�ستقل
حول املعايري التي لها �أهمية �أخالقية،
ويجب �أخذ املعايري باالعتبار عند القيام
بتدقيق االلتزام املايل والأداء.
قواعد ال�سلوك و ال�سلوك املهني اجلديدة
تعالج موا�ضيع متعلقة بت�ضارب امل�صالح
وتقرتح �أن يتم ت�أ�سي�س جلنة �أخالقية
كهيكل داخلي ملحكمة احل�سابات
الرومانية ،وتطالب املدققني بالتوقيع
على �إعالن اال�ستقاللية .وتتوافق هذه
القواعد مع قواعد ال�سلوك ال�صادرة عن
الأنتو�ساي ( )ISSAI 30واملعايري التي
لها ت�أثري �أخالقي (.)ISSAI 200

التطورات الأخرى يف حمكمة
احل�سابات الرومانية
مبا �إن جودة التدقيق تعترب �أولوية لدى
حمكمة احل�سابات الرومانية ،فقد مت
�إن�شاء وحدة مركزية خا�صة للإ�شراف
على �أن�شطة التدقيق يف حمكمة
احل�سابات الرومانية يف الهيكل املركزي
والإقليمي حيث مت تطوير عمل التدقيق
واالنتهاء من �أعمال التدقيق.
لتعزيز التنمية املهنية وبناء القدرات
امل�ؤ�س�سية ،بد�أت حمكمة احل�سابات
الرومانية م�ؤخراً يف بذل اجلهود للتعاقد
للتدريب اخلارجي وذلك لتدريب 250
مدقق خارجي عام من �أ�صل .1200
مت ت�صميم التدريب لتعميق معرفة
املدققني والقدرة على تطبيق معايري
التدقيق العاملية� .ست�ست�أنف حمكمة
احل�سابات الرومانية �أي�ضاً بن�شر جملتها
املتخ�ص�صة لتبادل املعلومات وذلك لأول
مره منذ عام  ،2003وزيادة االت�صاالت

موجز الأخبار
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الداخلية وتعزيز التنمية امل�ؤ�س�سية ،حيث
�سيتم ن�شر �أول عدد ف�صلي لها بنهاية
عام .2010

االلكرتوين ملكتب امل�سائلة احلكومية
الأمريكي التقارير الرئي�سية للأبحاث
الإ�ضافية ،بالإ�ضافة �إىل معلومات
االت�صال ور�سائل الفيديو من خرباء
مكتب امل�سائلة احلكومية الأمريكي.

rei@rcc.ro

تنظم العديد من �أجهزة الرقابة العليا
حلقات نقا�شية واجتماعات مبا�شرة
لتقدمي بيانات موجزة ملناق�شة موا�ضيع
مثل دور واخت�صا�صات �أجهزتهم،
وطرق اختيار تدقيق الأداء ،وعالقة
�أجهزة الرقابة العليا مع احلكومة.
على �سبيل املثال ،يعقد مكتب مدقق
عام كندا اجتماعات لتقدمي بيانات
موجزة ،والتي ت�أخذ �شكل عرو�ض
تقدميية ق�صرية بتوجيهات من
الإدارة العليا لأجهزة الرقابة العليا،
متبوعة بفر�ص كبرية متاحة لأع�ضاء
الربملان لطرح �أ�سئلتهم.

ملزيد من املعلومات ،ميكنكم االت�صال
مبحكمة احل�سابات الرومانية:
الربيد االلكرتوين:
املوقع االلكرتوين:

www.curteadeconturi.ro

اململكة املتحدة
التح�ضري للربملانيني اجلدد
انتخابات هذه ال�سنة يف اململكة املتحدة
مل تت�سبب بتعليق الربملان ،وت�شكيل �أول
حكومة ائتالفية يف اململكة املتحدة منذ
عام  1945فح�سب ،بل جلبت عدد
كبري وغري معتاد من �أع�ضاء الربملان
( .)MPونتيجة لذلك ،فان �أع�ضاء
الربملان وموظفيهم بحاجة اكرب للتوجيه
حول م�سئولياتهم الإ�شرافية و دور مكتب
التدقيق الوطني (.)NAO
يف التخطيط لالنتقال ،قرر مكتب
التدقيق الوطني ال�سعي لال�ستعانة
بخربات �أجهزة الرقابة العليا الأخرى
يف دعم امل�شرعني اجلدد .وك�شف هذا
االختبار عن جمموعة من الأ�ساليب
الغنية واملختلفة واملثرية لالهتمام،
ت�شتمل على ما يلي:
بع�ض �أجهزة الرقابة العليا مثل
مكتب امل�سائلة احلكومية الأمريكي
( ،)GAOو�ضع موقع الكرتوين
انتقايل بعد كل انتخابات لتقدمي
نظرة حولها والتو�صيات اخلا�صة
مبعاجلة ق�ضايا ،وخماطر وحتديات
الأمة الرئي�سية .ويقدم املوقع

تقدم العديد من �أجهزة الرقابة العليا
مطبوعات موجهة للم�شرعني اجلدد.
وعادة ما تكون هذه املطبوعات
معيارية بحيث تو�ضح دور واخت�صا�ص
�أجهزتهم ،وتفاعلهم مع احلكومة
واملجل�س الت�شريعي ،والطرق التي
ي�ستطيع عربها �أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي �إثارة املوا�ضيع واملخاوف
مع جهاز الرقابة الأعلى� .أ�صدر
مكتب مدقق عام نيوزلندا دليل
ع�ضو الربملان ملكتب املدقق العام
والذي يتناول دور املراقب واملدقق
العام والدعم الذي ي�ستطيع تقدميه
للربملان ولأع�ضاء الربملان.
مبا انه قد متت ممار�سة هذا القيا�س،
ف�إن مكتب التدقيق الوطني قد �سعى
لدعم الربملان اجلديد ،مع الرتكيز على
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( )CPLPللفرتة من � 2008إىل .2010
ومت اعتماد اخلطة الإ�سرتاتيجية �أثناء
اجتماع اجلمعية العمومية اخلام�سة
للمنظمة يف بورتو ،الربتغال ،يف مايو
 .2008ومنذ ذلك الوقت ،د�أبت الأمانة
العامة على تنفيذ املهام املوكلة �إليها
من قبل اجلمعية العامة لتعزيز �أن�شطة
التعاون بني الأجهزة الأع�ضاء.
امل�شاركني يف اجتماع يونيو  2010ملجتمع الدول الناطقة باللغة الربتغالية يف ل�شبونة ،الربتغال

كل من �أع�ضاء الربملان واللجان املختارة.
وي�شتمل كتيب الأع�ضاء املوجه لكل
�أع�ضاء الربملان وال�صادر عن �سلطات
الربملان ،تفا�صيل عن مكتب التدقيق
الوطني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،خاطب
املراجع واملدقق العام ( )C&AGكل
ع�ضو بالربملان حول دور وم�سئوليات
مكتب التدقيق الوطني ،داعياً �إياهم
للت�سجيل ال�ستالم الن�سخ الأولية من كل
تقارير مكتب التدقيق الوطني �أو تلك
املتعلقة باملجاالت ذات االهتمام .وقد
�شارك مكتب التدقيق الوطني يف تدريب
�أع�ضاء الربملان على التدقيق املايل
لل�سلطة التنفيذية .و�أخرياً� ،صدر م�ؤخراً
عن مكتب التدقيق الوطني �سل�سلة تت�ألف
من  17دليل ق�صري يو�ضح عمل مكتب
التدقيق الوطني اخلا�ص بكل �إدارة
حكومية وذلك للجان املعنية.
ملزيد من املعلومات �أو للح�صول على
ن�سخة من التقرير الكامل الذي يحمل
عنوان “وقت االنتقال :ما الذي ي�ستطيع
مكتب التدقيق الوطني تعلمه من �أجهزة
الرقابة العليا الأخرى لدعم امل�شرعني
اجلدد" ،يرجى االت�صال مبكتب التدقيق
الوطني:
8

الربيد االلكرتوين:

enquiries@nao.gsi.gov.uk

املوقع االلكرتوين:

www.nao.gov.uk

جمتمع �أجهزة الرقابة
العليا الناطقة باللغة
الربتغالية
منظمة �أجهزة الرقابة العليا
بالدول الناطقة باللغة
الربتغالية تعقد اجتماع
للتخطيط اال�سرتاتيجي
�إن منظمة �أجهزة الرقابة العليا ملجتمع
الدول الناطقة باللغة الربتغالية
( ،)CPLPهي ع�ضواً منت�سباً يف
الأنتو�ساي .ففي الفرتة من � 28إىل
 30يونيو ،عقد فريق فني من مدققني
ميثلون �سبعة حماكم (�أجهزة رقابة
عليا) ناطقة باللغة الربتغالية والتي
ت�شكل املنظمة� ،سل�سلة جل�سات عمل
يف ل�شبونة ،الربتغال ،لو�ضع الإجراءات
املطلوبة لتطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية
ملجتمع الدول الناطقة باللغة الربتغالية

وقد ن�سق الأمني العام ملجتمع الدول
الناطقة باللغة الربتغالية (،)CPLP
الوزير لو�شيانو برانداو الفيز دي�سوزا،
جل�سات العمل يف ل�شبونة .وكان من
بني احل�ضور القا�ضي جولهريمي
اوليفريا مارتنز ،رئي�س حمكمة التدقيق
الربتغالية ،والقا�ضي خوزيه تافاريز
املدقق العام لذلك اجلهاز ،وم�شاركني
من �أجهزة الرقابة العليا لـ �أجنوال
والربازيل والر�أ�س الأخ�ضر ،وغينيا
بي�ساو ،و موزنبيق ،الربتغال ،و�ساو تومي
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�أن ت�ستخدم اال�ستبيان ك�أداة ت�شخي�ص
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نظ ــرة فـي الإنتـ ــو�س ــاي
وجهات نظر ر�ؤ�ساء �أهداف الأنتو�ساي
لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية يف الأنتو�ساي  ،يقوم ر�ؤ�ساء الأهداف الأربعة بتن�سيق جهود اللجان
وفرق العمل  ،وجمموعات العمل املعنية بالأهداف  ،و�أي�ضاً التن�سيق مع الأمانة العامة .طلبت
املجلة من ر�ؤ�ساء الأهداف تبادل وجهات النظر حول العمل يف مناطقهم ور�ؤيتهم امل�ستقبلية.
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ر�ؤى حول الإنتو�ساي
وجهات نظر جمموعات العمل الإقليمية
�ستتوىل جمموعات العمل الإقليمية ال�سبعة ،الأنتو�ساي ،الأفرو�ساي ،الأرابو�ساي ،الأ�سو�ساي،
الكارو�ساي ،اليورو�ساي ،الأوال�سيف�س ،والبا�ساي – مهمة تطوير مبادرات الأنتو�ساي يف ال�سنوات
املقبلة .و�سنتطرق هنا ملجموعتني من هذه املجموعات (الأفرو�ساي واليورو�ساي) ووجهات نظرهم
حول العمل الذي �أجنزوه يف ال�سنوات الأخرية وتوقعاتهم حول امل�ستقبل.

م�ضي الأفرو�ساي يف التقدم
بقلم تريين�س نومبيمبي ،رئي�س جهاز الرقابة الأعلى جلنوب �أفريقيا ورئي�س الأفرو�ساي

منذ م�ؤمتر الأنتو�ساي الذي عقد يف املك�سيك عام  ،2007وعلى وجه اخل�صو�ص ،منذ انعقاد
اجتماع اجلمعية العمومية للأفرو�ساي عام  2008يف جنوب �أفريقيا ،والأفرو�ساي تعمل على
التغلب على احلواجز اللغوية و�أن ت�صبح منظمة �أكرث ديناميكية .وقد �أثبت �أع�ضا�ؤها التزامهم
اجلاد بتعزيز املنظمة وجمموعاتها الفرعية الناطقة بالثالث لغات (العربية ،والإجنليزية ،
والفرن�سية) ،من خالل اعتماد اخلطط الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية للفرتة  .2011 - 2009وي�شارك
يف ع�ضوية املنظمة حالياً  49دولة من �أ�صل  53دولة يف القارة الأفريقية .ير�أ�س الأفرو�ساي جهاز
الرقابة الأعلى جلنوب �أفريقيا ،وجهاز الرقابة الأعلى الليبي ميثل الأمانة العامة .وللأفرو�ساي
جمل�س مديرين يت�ألف من ر�ؤ�ساء �أجهزة الرقابة العليا للكامريون وم�صر والغابون وغامبيا و�ساحل
العاج وليبيا وموريتانيا  ،وجنوب �أفريقيا وال�سودان وتنزانيا.
للأفرو�ساي �إ�سرتاتيجية للتنمية تعمل وفقاً للفر�ضية الأ�سا�سية وهي  :تعزيز التعاون والعالقات
الوثيقة نتيجة لوجود �أمانة عامة فعالة وتدريب فعال وبرنامج للبحوث ي�ساعد على ت�أمني الدعم
من �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ملبادرات الأفرو�ساي يف جمال بناء القدرات امل�ؤ�س�سية .وقد
عمدت اخلطط التي اعتمدتها الأفرو�ساي �إىل ت�سهيل تنفيذ �أن�شطتها  ،ومت �إن�شاء جلنة لبناء
القدرات امل�ؤ�س�سية لتفعيل تلك اخلطط.
وبحلول �شهر �أغ�سط�س  ،2009كان من الوا�ضح �أن �أعباء العمل املتزايدة ،وتعقيد عملية دعم �إدارة
جمل�س مديري الأفرو�ساي ،و�أعمالها وجلانها املختلفة �أ�صبحت مهمة كبرية جداً ليقوم بها جهاز
رقابي واحد وبامل�ستوى املطلوب و�ضمن الأطر الزمنية املحددة  .وللتغلب على هذه امل�شكلة  ،يجب
على �أمانات اللجان الفرعية ذات الثالث لغات �أن تقوم كل واحدة منها بوظائف معينة نيابة عن
الأمني العام .ومت اختبار هذا الهيكل الت�شغيلي عملياً قبل �أن يعتمده جمل�س املديرين  ،بالإ�ضافة
�إىل قائمة �شاملة بو�صف امل�سئوليات  ،يف �أغ�سط�س .2010
املجموعة الفرعية العربية تتكون حاليا من �سبع دول  ،وتعمل بالتعاون الوثيق مع املجموعة العربية
(الأرابو�ساي)  ،التي توفر الدعم يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي ،ف� ً
ضال عن التدريب يف جمايل
التدقيق املايل وتدقيق الأداء.ويقع مقر الأمانة يف جهاز الرقابة الأعلى لتون�س ،وتتوىل رعاية
مركز للمعلومات ،ولها موقع �إلكرتوين ،وتنظم م�سابقات علمية  ،ولها جملة رقابية �شاملة.
م�ضي الأفرو�ساي يف التقدم
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املجموعة الفرعية الناطقة بالإجنليزية (الأفرو�ساي  -الناطقة بالإجنليزية)  ،ومقرها يف جنوب
�أفريقيا ،متثل  21جهاز رقابي ناطق باللغة االجنليزية وجهازين ناطقني بالربتغالية ،ومكلفة
مبعاجلة جوانب التخطيط اال�سرتاتيجي والتن�سيق  ،وبناء القدرات امل�ؤ�س�سية واجلوانب املالية
والإدارية  ،وعمليات التدقيق .ومنذ عام  ،1998قامت املجموعة الفرعية بتغيري طريقة
العمل التي تتبعها عدة مرات وتركز حالياً على التطوير الإداري لتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية
للأجهزة الرقابية الأع�ضاء فيها .وهذا الربنامج �شامل يغطي جميع عنا�صر العمليات للأجهزة
الرقابية ،مبا يف ذلك بناء القدرات التقنية و�إدارة خمتلف جماالت التدقيق.
املجموعة الفرعية الناطقة بالفرن�سية (كريفياف) ت�ضم  19دولة ناطقة باللغة الفرن�سية ،و دولة
واحدة ناطقة باللغة اال�سبانية ،و  3من بلدان ناطقة باللغة الربتغالية التي هي �أي�ضا ع�ضوة
يف الأفرو�ساي .ومقر الأمانة يف جهاز الرقابة الأعلى يف الكامريون ،وتعالج امل�سائل املتعلقة
ببناء القدرات التقنية واملوارد الب�شرية .وكانت هذه املجموعة م�شغولة جداً مبجموعة كبرية
من برامج التدريب التي تعنى بالتدقيق مثل القيادة و�إدارة التغيري ،والتي كانت تركز على
الن�ساء ب�صفة خا�صة .و�سيتم تقدمي درا�سة عن تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية يف اجتماع اجلمعية
العمومية يف جل�ستها غري العادية يف كيب فريد خالل �سبتمرب .2010
�إن عملية جتميع دليل �شامل بالأفرو�ساي �أخذ م�ساحة كبرية من تاريخ املنظمة .وقد مت ت�صميم
هذا الدليل لإن�شاء ومعاجلة ممار�سات احلكم الر�شيد داخل الأفرو�ساي عن طريق دمج جميع
ممار�سات احلكم الر�شيد  ،والقرارات التنظيمية ذات ال�صلة يف وثيقة مرجعية واحدة  ،والتي
�سوف تكون متاحة جلميع �أع�ضاء الأفرو�ساي و�أ�صحاب امل�صلحة  ،و�سيتم حتديثها بانتظام.
قامت الأفرو�ساي بت�أمني الدعم املقدم من املانحني من الوزارة الأملانية للتعاون االقت�صادي
والتنمية .ويتم تنفيذ هذا الدعم من قبل الوكالة الأملانية للتعاون التقني ،والتي انتدبت اثنني
من اخلرباء لتقدمي امل�ساعدة الإ�سرتاتيجية والتقنية .و�أعربت جهات مانحة �أخرى  ،مثل البنك
الدويل والبنك الأفريقي للتنمية عن اهتمامهم بالتعاون مع الأفرو�ساي و�سوف تقوم ب�صياغة
مداخالتهم يف الأ�شهر املقبلة .وتتلقى الأفرو�ساي الناطقة بالإجنليزية حالياً دعم من اجلهات
املانحة مثل ال�سويد وهولندا  ،ومبادرة الأنتو�ساي للتنمية ؛ وتتلقى جمموعة كريفياف دعماً من
كندا  ،وم�صرف التنمية الأفريقي  ،ومبادرة الأنتو�ساي للتنمية.
على الرغم من �إجناز الكثري من الأعمال � ،إال �إنه ال يزال هناك الكثري من الأعمال التي يجب
القيام بها .خالل الثالث �سنوات املقبلة � ،سرتكز الأفرو�ساي على تعزيز االجنازات ال�سابقة ،
وتنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية ومتديدها حتى عام  . 2014كما �ستدعم املجموعات الفرعية
الناطقة باللغات الأخرى حتى تتمكن من تعزيز قدرات �أجهزتها الرقابية يف �أقاليمها .حيث �أن
تبادل املمار�سات اجليدة واملعلومات داخل جمتمع الأفرو�ساي يعد حتدياً �إقليمياً رئي�سياً �آخر
يجب �أخذه بعني االعتبار �أثناء تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية.
و�سيتمثل التحدي يف ال�سنوات الثالث املقبلة يف تعزيز الأفرو�ساي كمنظمة ي�شهد لها يف م�سائل
الإدارة املالية اجليدة .و�سوف ي�شمل هذا ت�شجيع املجموعات الفرعية الأخرى لدعم الأجهزة
الرقابية الأع�ضاء يف التخطيط اال�سرتاتيجي وبناء القدرات حتى تتمكن من �إجناز دورها كحار�س
�أمني لل�ش�ؤون املالية واملوارد العامة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال برئي�س الأفرو�ساي على agsa@agsa.co.za
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يورو�ساي 2011 - 2008
بقلم جا�سيك جيزي�سكي  ،رئي�س اجلهاز البولندي و رئي�س جمل�س مديري اليورو�ساي

مرت عامني منذ تويل اجلهاز البولندي رئا�سة اليورو�ساي مما يعطينا الفر�صة لتلخي�ص جمموعة
اجلهود املبذولة �إىل اليوم و املبادرات التي مت التخطيط لها للم�ستقبل .كانت بع�ض الأن�شطة نتاج
قرارات اجتماع اليورو�ساي ال�سابع و املنعقد يف كاراكاو يف يونيو  ،2008فيما ن ّفذ اجلهاز البولندي
ب�صفته رئي�س جمل�س املديرين �أن�شطة �أخرى من �ضمنها مبادرات خا�صة به .تعك�س جميع الأن�شطة
املوا�ضيع التي حتتاج املنظمة معاجلتها كتعزيز قوة اليورو�ساي وتطويرها واال�ستفادة من االجنازات
املنهجية لالنتو�ساي �إىل جانب الفر�ص لتبادل اخلربات فيما بني جمموعات العمل الإقليمية
مما ال �شك فيه �أن خطة اليورو�ساي الإ�سرتاتيجية الأوىل للتنمية (التي تغطي الأعوام من
 ،)2017-2011تعترب رائدة يف الإجنازات يف الأعوام الأخرية .وقد حدد جمل�س املديرين
فريقاً للمهمات (ي�ضم كل من اجلهاز البولندي ب�صفته الرئي�س و اجلهاز النم�ساوي و الأملاين
و الهولندي و الرنويجي و الربتغايل و الأ�سباين و اململكة املتحدة) .و�ضع فريق املهمات م�سودة
خطة �إ�سرتاتيجية و التي يراجعها حالياً �أع�ضاء و مراقبني جمل�س املديرين .و�ستتاح الفر�صة
خالل املرحلة الت�شاورية القادمة جلميع �أع�ضاء اليورو�ساي لإبداء مالحظاتهم حول امل�سودة ،على
�أن يتم فيما بعد �إعادة تقدمي الوثيقة املعدلة �إىل جمل�س املديرين الذي �سيتبنى ر�سمياً الن�سخة
النهائية من اخلطة يف نهاية � 2010أو يف بداية عام  .2011ويف االجتماع الثامن لليورو�ساي
املعتزم انعقاده يف لزبون يف مايو/يونيو � ، 2011ستتم مناق�شة م�سودة اخلطة.
مبا �أن م�سودة اخلطة الإ�سرتاتيجية لي�ست وثيقة ر�سمية حتى الآن ،ف�إنه من املبكر �أن يتم ذكر
املزيد من التفا�صيل حول حمتوياتها .وميكننا القول �أنها تت�ألف من الئحة من الأن�شطة وامل�شاريع
مت �إعدادها لتحقيق �أهداف وغايات اليورو�ساي الإ�سرتاتيجية .كما و �أن املق�صود من تطبيقها
هو امل�شاركة يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية االنتو�ساي يف �أوروبا و حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من مبادرات
و منتجات الأنتو�ساي و ذلك لتحقيق املزيد من التطوير يف الرقابة على القطاع احلكومي يف
الإقليم الأوروبي
تعترب احللقة الدرا�سية بعنوان "ن�شر الوعي حول املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا" جهداً
�آخر مت بذله لتعزيز الإجنازات املنهجية للأنتو�ساي .مت عقد احللقة الدرا�سية يف �أكتوبر 2009
يف وار�سو ،من قبل اجلهاز البولندي بالتعاون مع اجلهاز الدامنركي (رئي�س جلنة االنتو�ساي
للمعايري املهنية) وقد ركزت على �إدارة الأجهزة الأوروبية� .شارك فيها ممثلني من  26جهاز
�أوروبي �إىل جانب م�شاركني من خارج اليورو�ساي .1
خالل اجتماع اليورو�ساي ال�سابع ،متحورت �أحد موا�ضيعه الأ�سا�سية حول و�ضع نظام �إدارة جودة
التدقيق يف �أجهزة الرقابة العليا .و قد �أدت املناق�شات �إىل و�ضع دليل اليورو�ساي للممار�سات
اجليدة و املتعلق بجودة التدقيق .و نفذ هذا امل�شروع فريق املهمات برئا�سة جهاز الرقابة الأعلى
املجري و م�شاركة الأجهزة الرقابية لكل من الدمنارك و مالطا و بولندا ورو�سيا وحمكمة التدقيق
الأوروبية�( .سيتم تقدميها يف اجتماع اليورو�ساي الع�شرين الذي �سيعقد يف لزبون)
1للمزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على تقرير حلقة البحث املن�شور يف عدد ابريل  2010من املجلة .كما و ميكنكم
احل�صول على التقرير كام ً
ال من املوقع التايل

_www.intosaijournal.org/pdflijga_apr10_english_journal
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وجهت رئا�سة اليورو�ساي املو�ضوع الثاين لالجتماع ال�سابع "برامج التدقيق اخلا�صة بالتكامل
املهني للمعاقني" من خالل جمموعة من املبادرات املختلفة – وهي حلقة درا�سية حول تدقيق
�أداء الربامج االجتماعية يف جمال التكامل املهني للمعاقني وتدقيق موازي على توظيف املعاقني
يف القطاع العام .وقد عقدت احللقة الدرا�سية يف الفرتة ما بني  15 - 14يناير  2010يف
وار�سو بالتعاون مع املعهد الأوروبي للإدارة العامة .ويتوىل اجلهاز البولندي مهمة تن�سيق عمليات
التدقيق املوازي و الذي ي�ضم  14جهاز رقابي و�سيم االنتهاء منه يف وقت الحق من هذا العام .ويف
امل�ؤمتر الثامن لليورو�ساي والذي �سيعقد يف لزبون يف � ،2011سيتم ت�سليم تقرير حول التدقيق.
ب�صفته رئي�ساً لليورو�ساي  ،اقرتح اجلهاز البولندي �أن ي�أخذ جمل�س املديرين باالعتبار التعاون مع
االحتاد الأوروبي ملعاهد التدقيق الداخلي ( .)ECIIAو قد ناق�ش اجلهاز البولندي فر�ص التعاون
املحتمل ونطاقه مع كل من اجلهاز البلجيكي و اجلهاز الفرن�سي.
ويدعم اجلهاز البولندي بفعالية املبادرات امل�شرتكة مع املنظمات الإقليمية الأخرى التابعة
للأنتو�ساي و التي بد�أها الر�ؤ�ساء ال�سابقني لليورو�ساي .ويت�ضمن ذلك تعاون اليورو�ساي مع
الأرابو�ساي و الأوال�سيف .و حت�ضرياً للم�ؤمتر ال�ساد�س للأوال�سيف و اليورو�ساي و الذي �سيعقد
يف فنزويال يف مايو � ،2009أعد اجلهاز البولندي جل�سة بعنوان “التحديات احلالية وامل�ستقبلية
و�سبل الدفاع عن املوارد الطبيعية و حمايتها” وتر�أ�سها .و قد �شارك فيها ممثلون عن  14جهاز
ع�ضو يف االوال�سيف و  14جهاز من اليورو�ساي.
و قد ركزت رئا�سة اجلهاز البولندي على مبادرات جديدة ذات �أهمية �إ�سرتاتيجية كبرية لليورو�ساي
(و�ضع خطط �إ�سرتاتيجية للأعوام ما بني  ،2017 - 2011وتعزيز املعايري الدولية لأجهزة الرقابة
العليا و التعاون مع االحتاد الأوروبي ملعاهد التدقيق الداخلي) .يف الوقت ذاته ،ي�ستمر اجلهاز
بدعم موا�ضيع اليورو�ساي الهامة ( كجودة التدقيق و التدقيق على برامج التكامل املهني للمعاقني).
وفيما يرت�أ�س اجلهاز البولندي جمل�س مديري اليورو�ساي ،عالج موا�ضيع فنية مت �إعدادها لتنمية
التوا�صل فيما بني �أع�ضاء اليورو�ساي و اليورو�ساي مع �شركائها اخلارجيني .ويتوفر يف املوقع
االلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤمتر ال�سابع لليورو�ساي � www.eurosai2008.plأعمدة �أخبارية
باللغتني البولندية و االجنليزية و هي عبارة عن تتميمات ملا جاء يف املوقع االلكرتوين الر�سمي
لليورو�ساي  www.eurosai.orgو الذي ت�ست�ضيفه الأمانة العامة يف �أ�سبانيا .يتم �إر�سال
ن�شرات �إخبارية بانتظام للم�شرتكني يف املوقع اخلا�ص باالجتماع و جميع �أع�ضاء اليورو�ساي.
وميكن حتميل ن�سخة الكرتونية عن التقرير الر�سمي للم�ؤمتر عرب املوقع ذاته .ي�شار �إىل �أنه �سيتم
و�ضع ق�سم خا�ص لتغطية الذكرى الع�شرون لت�أ�سي�س اليورو�ساي عما قريب.
�سيحدد الزمن فيما لو كانت اخلطط الطموحة املتبناة منذ تويل اجلهاز البولندي لرئا�سة جمل�س
مديري اليورو�ساي يف يونيو � 2008سيتم حتقيقها �أم ال .و مع هذا ،كلنا ثقة ب�أنه لوال الدعم
الفعال من قبل �أع�ضاء اليورو�ساي ملا متكننا من القيام ب�أي من الأن�شطة واملبادرات املنجزة ،وكلنا
امتنان لهذا الدعم.
للمزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع رئي�س اليورو�ساي على العنوان االلكرتوين التايل:
.wsm@nik.gov.pl
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ت�سليط ال�ضوء
على اخلطة الإ�سرتاتيجية
بقلم كر�ستني �أ�سرتوب  ،مدير التخطيط اال�سرتاتيجي يف الأنتو�ساي

تبعاً للمقال الذي ن�شر يف عدد يوليو من املجلة � ،أود �أن �أقدم نبذة موجزة عما مت �إجنازه خالل
فرتة تقلدي من�صب مدير التخطيط اال�سرتاتيجي الذي مت �إقراره خالل م�ؤمتر الأنكو�ساي التا�سع
ع�شر يف املك�سيك عام � .2007سيتم تعيني مدير جديد للتخطيط اال�سرتاتيجي خالل م�ؤمتر
الأنكو�ساي الع�شرين الذي �سيعقد يف جنوب �إفريقيا يف نوفمرب من هذا العام  ،لذلك �سيكون هذا
العمود �آخر عمود �س�أكتبه يف هذه املجلة.
يف �أثناء كتابتي لهذا العمود ،يجري توزيع م�شروع الوثيقة النهائية للخطــــة الإ�ستـــراتيجـية
 2016-2011على رئي�س فريق عمل اخلطة الإ�سرتاتيجية والأع�ضاء الآخرين .وبعد اعتماد
الرئي�س للخطة� ،سوف يتم ترجمتها �إىل لغات الأنتو�ساي الر�سمية وتوزع على جمل�س املديرين
وجميع الدول الأع�ضاء يف الأنتو�ساي قبل تقدميها �إىل م�ؤمتر الأنكو�ساي الع�شرين العتمادها.
عندما �أطلق جمل�س املديرين واللجنة املالية والإدارية م�شروع �إعداد خطة جديدة ،مت االتفاق
على �أن تكون الأه��داف ،واملهمة ،والر�ؤية هي ذاتها للخطة احلالية .و�أنه بدالً من و�ضع خطة
جديدة كلياً ،يتم القيام بتحديث اخلطة ال�سابقة مع �إ�ضافة ا�سرتاتيجيات جديدة وا�ستخدام نف�س
الهيكل امل�ستخدم يف ال�سابق .يف مار�س  ،2008مت تكليف ر�ؤ�ساء الأهداف بقيادة عملية حتديث
الأهداف .وبالعمل جنباً �إىل جنب مع رئي�س فريق العمل،
فقد قمت مب�ساعدتهم و�إجراء االت�صاالت مع الأجهزة
الرقابية الأع�ضاء ذات ال�صلة.
مت تقدمي امل�سودة الأوىل م��ن اخلطة الإ�سرتاتيجية
 2016-2011وال��ت��ي كانت مبنية على م��دخ�لات من
ر�ؤ�ساء الأهداف واللجان الفرعية �إىل جمل�س املديرين
يف نوفمرب  .2008وعك�ست امل�سودة اق�تراح نتج عن
االجتماع الثاين لفريق عمل اخلطة الإ�سرتاتيجية الذي
عقد يف �أكتوبر  2008لتق�سيم الوثيقة �إىل ق�سمني:
الوثيقة الأوىل ت�صف خلفية اخلطة ،والثانية تكون
خم�ص�صة مل�شروع اخلطة الإ�سرتاتيجية 2016-2011
كر�ستني �أ�سرتوب
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بحد ذاتها .وخالل ربيع عام  ،2009كان رئي�س فريق العمل قد ترجم الوثيقتني قبل �إحالتها �إىل
الأع�ضاء للح�صول على املالحظات.
بعد جل�سة اال�ستماع الأوىل� ،أدرجنا املالحظات التي وردت من كل من فريق العمل و�أع�ضاء
الأنتو�ساي  ،وخالل �شهري مار�س و�أبريل  ،2010مت �إن�شاء م�شروع اخلطة املنقحة على �أ�سا�س
املراجعات التي �أجراها �أع�ضاء فريق العمل .ثم مت �إر�سال امل�شروع املنقح جلميع الأجهزة الرقابية
لعقد جل�سة ا�ستماع ثانية ،والتي مت متديدها يف وقت الحق لل�سماح مبزيد من املالحظات قبل
و�ضع ال�صيغة النهائية للم�شروع.
�إن وجود خطة �إ�سرتاتيجية وهيئات مهنية تدعم عملها �أ�سهم يف تعزيز منظمتنا وحت�سني العالقات
التنظيمية بني جميع الأطراف املعنية .فمنذ �أن توليت من�صب مدير التخطيط اال�سرتاتيجي،
و�أنا �أتابع عن كثب الو�سائل الناجحة التي ي�ستخدمها املهنيني يف جميع �أنحاء املنظمة يف تنفيذ
اخلطة .وقد كان من دواعي �سروري �أن �أ�شهد كفاءة كبرية ودعم وا�سع النطاق يف تنفيذ هذه
اخلطة .فبدون العمل اجلاد الذي بذله �أع�ضاء الأنتو�ساي لتحقيق الأهداف املحددة يف اخلطة
الأوىل  ،ملا تلقت منظمتنا ال�سمعة التي تتمتع بها اليوم.
خالل فرتة وجودي يف من�صب مدير التخطيط اال�سرتاتيجي � ،شرحت بع�ض �أهم جماالت الرتكيز
يف التخطيط اال�سرتاتيجي يف هذا العمود .ففي مقايل الأول يف املجلة عدد �أبريل  ،2008قدمت
نف�سي وطلبت تعاونكم .و�شرحت فكرتي عن تقدمي نقد ثاقب لتقدم العمل يف اخلطة من خالل
العمود .وناق�شت �أي�ضاً م�ؤمتر الإنكو�ساي التا�سع ع�شر الذي عقد يف املك�سيك واعتماد �إعالن
املك�سيك حول ا�ستقاللية الأجهزة الرقابية كمعيار للأنتو�ساي.
يف العمود الثاين الذي ن�شر يف عدد يوليو � ،2008شرحت �سبب حاجتنا �إىل خطة �إ�سرتاتيجية.
وهناك طرق عديدة ل�شرح هذا الأمر ،ف�شبهت الأجهزة الرقابية مبت�سلقي اجلبال .فكل جهاز
رقابي يطمح �أن ي�صل �إىل القمة ،ولكن لدى كل منا م�سارات خمتلفة يف ت�سلق ال�صخور ،البع�ض
طريقه وعر ،بينما البع�ض الآخر يواجه العوا�صف الثلجية وال�شالالت .تقدم اخلطة الإ�سرتاتيجية
دليل �إر�شادي مل�ساعدتنا يف الو�صول �إىل قمة اجلبل .كما �أخذت بعني االعتبار التحديات التي
تواجه عملنا يف الأنتو�ساي ،مبا يف ذلك امل�سافات اجلغرافية واللغات والثقافات املختلفة.
وخ�ص�صت العمود الثالث يف عدد �أكتوبر  2008للم�ساهمات وو�ضع واعتماد معايري مهنية منا�سبة
وفعالة ،وهو �أحد املهام الرئي�سية يف �إطار الهدف الأول .وقد �شكلت الإنتو�ساي حتالفات مع
منظمات عاملية للمدققني اخلارجيني والداخليني .وعلى الرغم من و�ضع الأنتو�ساي ملعايري
جديدة عند احلاجة� ،إال �أنه من املهم �أن ت�سعى للتعاون مع وا�ضعي املعايري الدوليني الآخرين
للت�أثري يف ومعاجلة الق�ضايا ذات االهتمام العملي للأجهزة الرقابية.
يف عدد يناير  2009قمت مبراجعة اجلهود ونتائج االت�صاالت مع فريق عمل الإ�سرتاتيجية
و�أهمية التوا�صل اجليد ب�شكل عام .واعتمد م�ؤمتر الأنكو�ساي التا�سع ع�شر �سيا�سة االت�صاالت
يف املنظمة التي تركز على ( )1حرية �سرد املعلومات والأفكار واخلربات واملعرفة بني �أع�ضاء
الأنتو�ساي ( )2و�ضع منهجية وا�ضحة ومن�سقة لالت�صال مع العامل اخلارجي .وكخطوة يف �إن�شاء
نظام للتخطيط لالت�صاالت  ،قام فريق العمل بتحديد اجلهات امل�سئولة يف منظمة الأنتو�ساي ،
وقنوات االت�صال التي ميكن ا�ستخدامها  ،والفئات امل�ستهدفة التي مت حتديدها من خارج املنظمة.
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يف عدد �أبريل  ،2009قارنت اخلطة نف�سها مع هرم مكون من �أربعة �أ�ضالع ،وحددت لكل �ضلع
نف�س القدر من الأهمية .وبدون �أي �ضلع من الأ�ضالع ،ال ميكن �أن يبنى الهرم .ت�ستند خطتنا
الإ�سرتاتيجية احلالية على �أربعة �أهداف �إ�سرتاتيجية مت�ساوية بالأهمية ،والتي تدعم بع�ضها
البع�ض:
الهدف  :1امل�ساءلة واملعايري املهنية
الهدف  :2بناء القدرات امل�ؤ�س�سية
الهدف  :3التبادل الثقايف وخدمات املعرفة
الهدف  :4منظمة دولية منوذجية
�أحجار البناء يف خطتنا هي العمل املتفاين من قبل جلاننا من فرق املهام وفرق العمل  ،والأجهزة
الرقابية  ،مما ي�ؤدي �إىل نتائج م�ضاعفة  ،ومدققني �أف�ضل ت�أهي ً
ال  ،و�أ�ساليب عمل �أف�ضل ،ومعايري
موثوقة ،ومعايري مهنية تقود الطريق نحو م�ستويات �أعلى.
الأهداف الإ�سرتاتيجية الأربعة تكمل بع�ضها البع�ض:
يجب زيادة امل�ساءلة و�أن يتما�شى �أ�سلوب عملنا مع �أعلى املعايري املهنية
من �أجل القيام بذلك ،نحن بحاجة �إىل بناء القدرات داخل منظماتنا
علينا �أن نعمل معاً ونتبادل املعلومات بني �أجهزتنا الرقابية حتى ال نعود للوراء
و�أخريا ،يجب علينا �أن نرقى بالهدف عالياً ،وبناء منوذج للمنظمة الدولية التي حتوز على
احرتام الآخرين وننظر �إليها على �أنها منوذجا يحتذى به.
يف عدد يوليو  ،2009كتبت عن تبادل املعلومات .وبعد �إعادة التنظيم � ،أ�صبح هيكل جلنة تبادل
املعلومات الآن م�شابهاً للجان الأخرى اخلا�صة ب�أهداف اخلطة الت�شغيلية .فمجموعات العمل
الت�سعة لها مهام حمددة للمعاجلة يف �إطار هذا الهدف  ،وت�شمل  104م�شاركاً من خمتلف الدول.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك فريقي عمل� ،أحدهما يعمل على �إ�سرتاتيجية االت�صاالت اخلا�صة
بالإنتو�ساي والآخر على معاجلة الأزمة املالية العاملية.
يف عدد �أكتوبر 2009،غطيت عمل جلنة بناء القدرات� .إذ ي�ضع الهدف الثاين  ،بناء القدرات
امل�ؤ�س�سية عدة ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة لبناء القدرات املهنية للأجهزة الرقابية من خالل التدريب
وامل�ساعدة التقنية ،و�أن�شطة التنمية الأخ��رى� .أما اللجان الفرعية الثالث يف �إطار جلنة بناء
القدرات ،فت�شجع �أوالها على زيادة �أن�شطة بناء القدرات فيما بني �أع�ضاء منظمة الأنتو�ساي،
والثانية تقوم بتطوير اخلدمات اال�ست�شارية ،مبا يف ذلك قاعدة بيانات للخرباء ،والثالثة تقوم
بتعزيز �أف�ضل املمار�سات و�ضمان اجلودة من خالل مراجعات النظراء الطوعية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مبادرة الأنتو�ساي للتنمية تعزز القدرات الرقابية لأع�ضاء الأنتو�ساي
على املدى الطويل من خالل برامج التدريب الإقليمية وبرامج التدريب الإقليمية عرب الأقمار
ال�صناعية وبرامج ال�شراكة ،واحللقات التدريبية وور�ش العمل يف املجاالت الرئي�سية للتدقيق
احلكومي .وبالتايل ،ف�إن مبادرة الإنتو�ساي للتنمية و جلنة بناء القدرات تكمالن عمل بع�ضها
البع�ض وتن�سقان جهودهما.
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يف عدد يناير  ،2010ركزت على نتائج اجلل�سة الأوىل للخطة الإ�سرتاتيجية اجلديدة .وعلى
الرغم من �أن التجاوب كان �أقل مما كنا نتوقع� ،إال �أننا ال نزال نتلقى العديد من املالحظات البناءة.
و�أبدت بع�ض الأجهزة الرقابية تعليقاتها وارت�أت �ضرورة تركيز اخلطة اجلديدة ب�شكل �أكرب على
التحديات التي من املرجح �أن تواجه الأنتو�ساي كمنظمة واجلهاز الرقابي كجهة فردية من 2011
ف�صاعداً .ويف هذا ال�صدد ،اقرتحت عدة �أجهزة رقابية �أن ت�شمل اخلطة اجلديدة ف� ً
صال تتناول
فيه هذه التحديات الرئي�سية .كما ح�صلنا على مقرتحات بتعديل �أو �إ�ضافة ا�سرتاتيجيات يف
�إطار خطة ذات �أهداف خمتلفة.
يف عدد �أبريل � ،2010شرحت العملية اجلارية لتحديث اخلطة الإ�سرتاتيجية وقدمت تقريراً
حول اجتماع اللجنة الإدارية واملالية الذي عقد يف كراكا�س .ويف ذلك الوقت  ،كنا ن�ضع اللم�سات
الأخرية على خطة �إ�سرتاتيجية جديدة لإر�سالها �إىل جل�سة اال�ستماع الثانية .ويف عدد يوليو
 ،2010خل�صت ما كان يحدث خالل الأ�شهر الأوىل من ال�سنة واملالحظات التي تلقيتها من جل�سة
اال�ستماع الثانية.
لقد حاولت �أن �أجعل من عمود ت�سليط ال�ضوء على اخلطة الإ�سرتاتيجية قناة ات�صال للو�صول
�إىل كل واحد منكم .يف هذا العمود الأخري� ،أود �أن �أعرب فيه عن خال�ص �شكري للقراء الذين
خ�ص�صوا جزءاً من وقتهم لقراءة مقاالتي وخا�صة لأولئك الذين تبادلوا �أفكارهم و�أعطوين ردود
فعل م�شجعة .وقد كان عملي كمدير للتخطيط اال�سرتاتيجي يف الأنتو�ساي جتربة �أكرث من
ممتعة� .شكرا لكم جميعا على �صداقتكم ودعمكم.
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اللجنة الفرعية للرقابة املالية
خالل االجتماع الع�شرون للأنكو�ساي املعتزم انعقاده يف جوهان�سبريغ � ،ستقدم اللجنة الفرعية
للرقابة املالية جمموعة �أدلة تدقيق �شاملة حتتوي على  38معيار من املعايري الدولية لأجهزة
الرقابة العليا و اخلا�صة بالتدقيق املايل ليتم ا�ستخدامها يف عمليات التدقيق على البيانات املالية
العتمادها .كما و �سيكون للجنة وقفة يف االجتماع للرد على �أ�سئلة امل�شاركني حول هذه املعايري.
و �سيتم �إطالق فعاليات خا�صة لتد�شني جميع املعايري املطروحة يف االجتماع.

و�ضع املعايري و الأدلة
اعتمدت اللجنة الفرعية للرقابة املالية ترجمة املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا ISSAI

 1000و � 1003إىل لغات الأنتو�ساي اخلم�س الر�سمية.

ح�ضر كل من رئي�س اللجنة الفرعية للرقابة املالية غريت جون�سون و مديرها جونا�س هال�سرتوم
اجتماع جمل�س معايري ال�ضمان و التدقيق الدويل  IAASBو املنعقد يف �سانت جوليانز ،مالطا
يف �سبتمرب كاع�ضاء وم�ست�شارين فنيني يف . IAASB
ت�ستمر اللجنة بتعيني اخلرباء يف جلنة مهمات  . IAASBو هناك خرباء من الأنتو�ساي يف جلان
املهمات ملراجعة املعايري الدولية للمحا�سبة  ISA 610واالعتبارات اخلا�صة و يتم ذلك عرب
اال�ستعانة ب�أعمال املدققني الداخليني ،و ، ISA 720و امل�سئوليات التي يتحملها املدقق فيما
يتعلق باملعلومات الأخرى يف الوثائق ال�شاملة لبيانات الرقابة املالية.
تتوفر ن�سخ الت�صديق اخلا�صة بـاملعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا ( )ISSAIاملتعلقة بالرقابة
املالية على املوقع االلكرتوين لـ ISSAIباللغات اخلم�س الر�سمية للأنتو�ساي.

اجتماع اللجنة الفرعية للرقابة املالية
عقدت اللجنة اجتماعاً ا�ست�ضافه مكتب التدقيق الوطني ال�سويدي يف جزيرة �ساندام خارج �ستوكهومل
 ،ال�سويد ،يف الفرتة ما بني � 9 - 8سبتمرب  .2010و قد ركز االجتماع على �أعمال اللجنة الفرعية ما
بعد عام  2010و ت�ضمن نقا�شات حول �إ�سرتاتيجية  IAASBللفرتة ما بني .2014 - 2012
للمزيد من املعلومات يرجى عدم ال�تردد بالتوا�صل مع �أمانة اللجنة الفرعية عرب العناوين
االلكرتونية التالية:
الربيد االلكرتوين projectsecretariat@riksrevisionen.se
املوقع االلكرتوين http://psc.rigsrevisionen.dklfas

جلنة بناء القدرات
عقدت جلنة الأنتو�ساي لبناء القدرات  CBCاجتماع جلنة التوجيه الرابع يف مكتب حما�سبة
امل�سئولية احلكومية يف وا�شنطن دي �سي يف الفرتة ما بني  30يونيو –  1يوليو  .2010وقد �شارك
باالجتماع ممثلون عن البنك الدويل و مبادرة االنتو�ساي للتنمية � IDIإىل جانب �أع�ضاء اللجنة.
خالل االجتماع ،راجع امل�شاركون تطور �أعمال اللجنة �إىل هذا اليوم كما و مت الت�صديق على الأدلة
الإر�شادية و غريها من خمرجات اللجنة التي تعترب نتاج العام املا�ضي � ،إذ �سيتم تقدميها ر�سمياً
خالل م�ؤمتر الأنتو�ساي الع�شرون (الأنكو�ساي) الذي �سيعقد يف نوفمرب  2010يف جنوب �أفريقيا.
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امل�شاركني يف اجتماع جلنة التوجيه التابعة للجنة بناء القدرات يف وا�شنطن دي �سي.

برنامج الأمم املتحدة/االنتو�ساي
�أعد ممثل عن جهاز جنوب كوريا تقريراً حول عمل برنامج الأمم املتحدة/الأنتو�ساي و الذي
يهدف �إىل زيادة الوعي حول دور �أجهزة الرقابة العليا .و �سيتم التوا�صل مع �إدارة الأمم املتحدة
لل�شئون االجتماعية و االقت�صادية ملناق�شة ا�ستئناف العمل يف الربنامج و كيفية م�ساهمته يف ندوة
الأمم املتحدة /االنتو�ساي يف فيينا .و ي�شمل عمل الربنامج على مناق�شة قرار االنتو�ساي الذي
يهدف �إىل �إدراج �إعالين ليما و املك�سيك �ضمن القانون الدويل.

تقارير مقدمة من قبل اللجان الفرعية للجنة بناء القدرات
�سلمت جميع اللجان الفرعية الثالث يف جلنة بناء القدرات تقاريرها حول �إجنازاتها حتى هذا
اليوم .تنادي اللجنة الفرعية  1و التي يرت�أ�سها رئي�س جهاز اململكة املتحدة ،بزيادة ن�شاطات بناء
القدرات لأع�ضاء الأنتو�ساي .و جاء يف التقرير �أنه قد مت �إ�صدار دليل بعنوان “البدء يف الت�أهيل
املهني ملوظفي التدقيق” و توزيعه على جميع الأجهزة .كما و�أنه قد متت ترجمته �إىل اللغتني
العربية و الأملانية .وهناك دليلني �آخرين �أ�شرفا على االنتهاء و هما بعنوان “�إدارة املوارد الب�شرية”
و “كيفية تعزيز ا�ستخدام التقارير الرقابية” .و قد اعتمدت اللجنة التوجيهية دليل “البدء يف
الت�أهيل املهني ملوظفي التدقيق” و �أكدت على �أنه يف الأ�سابيع القادمة �ستمنح االعتمادات الالزمة
للدليلني الآخرين لتكون جاهزة الجتماع االنكو�ساي الع�شرين.
و جاء يف تقرير ال�سويد ب�أنه قد مت و�ضع م�سودة للدليل الإر�شادي اجلديد حول االعتبارات
الإ�سرتاتيجية التي ت�أخذها الأجهزة الرقابية عند التخطيط لتنفيذ و تبني املعايري الدولية
لأجهزة الرقابة العليا .كما و �ستقدم اللجنة الفرعية تقريراً حول دور الإنتو�ساي املحتمل يف دعم
الأجهزة ما بعد الطوارئ كالكوارث الطبيعية �أو التي ي�صنعها الب�شر.
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�أكدت اللجنة الفرعية الثانية ،والتي يرت�أ�سها اجلهاز الرقابي لبريو وتقدم خدمات اال�ست�شارة
والإر�شاد ،يف تقريرها ب�أنها �أطلقت ا�ستمارة للبحث عن اال�ست�شاريني واخلرباء الذين �سبق لهم
العمل يف الأجهزة الأع�ضاء وت�سجيلهم ،وذلك �سعياً منها يف تطوير قاعدة بيانات خا�صة بها
للخرباء .وحتى اليوم مت ت�سجيل  27متقدم .كما و�أفادت اللجنة يف تقريرها ب�أنه قد مت و�ضع
دليلني:
دليل لربامج التدقيق امل�شرتك بني الأجهزة و الذي �أعده اجلهاز الأملاين ومير حالياً يف املرحلة
الأخرية و متاح باللغتني االجنليزية والأملانية.
�أدلة لربامج التدريب والتي �أعدها اجلهاز الباك�ستاين وقد مت االنتهاء من و�ضع م�سودتها
و�سيتم �إر�سالها لأع�ضاء اللجنة الفرعية لإبداء مالحظاتهم.
�أكدت اللجنة الفرعية الثالثة ،التي يرت�أ�سها اجلهاز الأمل��اين واملعنية بن�شر �أف�ضل املمار�سات
و�ضمان اجلودة من خالل �أعمال مراجعة النظري التطوعية يف تقريرها ب�أنه قد مت �إعداد دليل
مراجعة النظري ،وقائمة فح�ص مراجعة النظري ،و�أنه قد مت توثيق  21عملية مراجعة نظري حتى
اليوم .كما وقد مت �إدراج �أف�ضل املمار�سات امل�ستخل�صة من هذه العمليات يف هذه الأدلة .وقد
اعتمدت اللجنة التوجيهية الدليل وطلب اللجنة الفرعية اخلا�ص ب�إمكانية �إدراج �أدلة مراجعة
النظري يف �إطار عمل املعايري الدولية للتدقيق املايل  ISSAIو ذلك ل�ضمان ن�شره على نطاق وا�سع.

�أدلة و قاعدة بيانات جلنة بناء القدرات
تعترب الأدلة التالية �أهم خمرجات جلنة بناء القدرات حتى الآن:
بناء القدرات يف �أجهزة الرقابة العليا (مت اعتماده من قبل انكو�ساي )2007
“البدء يف الت�أهيل املهني ملوظفي التدقيق (�سيتم اعتماده يف اجتماع االنكو�ساي )2010
دليل مراجعة النظري (�سيتم اعتماده يف اجتماع االنكو�ساي )2010
�إدارة املوارد الب�شرية (�سيتم اعتماده يف اجتماع الأنكو�ساي )2010
كيفية تعزيز ا�ستخدام تقارير الرقابة (�سيتم اعتماده يف اجتماع االنكو�ساي )2010

االعتبارات الإ�سرتاتيجية التي تواجه الأجهزة التي تخطط لتنفيذ و تبني املعايري الدولية للرقابة
املالية ( ISSAIم�سودة)
دليل برامج التدقيق امل�شرتك بني الأجهزة (م�سودة)
�أدلة خا�صة بربامج التدريب (م�سودة)

للمزيد من التفا�صيل يرجى التوا�صل مع جلنة بناء القدرات على العناوين التالية:
الربيد االلكرتوين
ccomptes@courdescomtes.ma,ccomptes_maroc@yahoo.com

املوقع االلكرتوين
http://cbc.courdescomptes.ma
www.cbcdirectory.org
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جمموعة عمل حماربة الف�ساد و غ�سيل الأموال
عقدت جمموعة عمل حماربة الف�ساد و غ�سيل الأموال برئا�سة اجلهاز املركزي للمحا�سبات يف
جمهورية م�صر العربية اجتماعها الرابع يف كيوتو  ،الأكوادور يف الفرتة ما بني � 6 - 5أغ�سط�س
 .2010وخالل هذا االجتماع ناق�ش �أع�ضاء جمموعة العمل بع�ض املوا�ضيع الهامة املتعلقة بتنفيذ
�أهداف خطة عمل املجموعة للأعوام .2011 - 2008
وافق �أع�ضاء املجموعة على �إطار عمل خا�ص بالآليات املطلوبة لتنفيذ املوا�ضيع القادمة والتي
�سبق تبنيها خالل اجتماع املجموعة الثالث (املنعقد يف جاكرتا ،اندوني�سيا يف يوليو )2009
والتي تعترب م�سودات للأدلة اخلا�صة ال�ستخدام �أجهزة الرقابة العليا:
منع و حماربة الف�ساد مبا يف ذلك معاجلة الأ�صول امل�صادرة و امل�سروقة
ن�شر النزاهة و ال�شفافية و امل�ساءلة و الإدارة ال�سليمة لأمالك احلكومة
التعرف على التحديات التي تواجه الأجهزة يف حماربة غ�سيل الأموال
مت ت�شكيل الفرق لتنفيذ م�شاريع خا�صة بتطوير �أدلة الأجهزة و التي توثق جتارب الآخرين و
ت�ساعد الأجهزة يف �إعداد �أدلة مفيدة و قابلة للتطبيق يف �أنظمتهم املختلفة.
اعتمد �أع�ضاء املجموعة الأدلة التي و�ضعها اجلهاز الرقابي للإحتاد الرو�سي ملحاربة الف�ساد
وغ�سيل الأم��وال .وتناق�ش جمموعة العمل ومبادرة االنتو�ساي للتنمية �سبل التعاون املتاحة
لو�ضع �إطار عمل خا�ص بربنامج التدريب املهني يف حماربة الف�ساد وغ�سيل الأموال .ويجب
دمج الأدلة �ضمن املادة العلمية للربنامج ،على �أن تكون املنهجية املقرتحة لتنفيذ وت�صميم
الربنامج التدريبي هي �إعداد برناجماً جتريبياً وتطبيقه يف �أحد جمموعات عمل الأنتو�ساي
الإقليمية .ووفقاً لنتائج هذا الربنامج التجريبي �سيتم تنقيح الربنامج و ترجمته �إىل لغات
الأنتو�ساي الر�سمية الأخرى بالتعاون مع الأجهزة الأع�ضاء يف جمموعة العمل.
اعتمدت جمموعة العمل ال�صيغ املقرتحة للتعاون مع املنظمات الدولية املعروفة وذلك ب�صفتها
�شريكاً رئي�سياً و عاملياً يف حماربة الف�ساد وغ�سيل الأموال وهي:
وحدة نزاهة ال�سوق املايل يف البنك الدويل
جمموعة ايغمونت
متت مطالبة مكتب حما�سبة امل�سئولية احلكومية الأمريكي ب�إعداد و تنفيذ تقرير يف هذا املجال.
ناق�ش �أع�ضاء جمموعة العمل حتليل نتائج اال�ستبيان الأول ملجموعة العمل .و �سيتم تقدمي النتائج
العتمادها يف اجتماع االنكو�ساي الع�شرين الذي �سيعقد يف جوهان�سبريغ ،جنوب �أفريقيا .و قد
�أعد اال�ستبيان اجلهاز املركزي للمحا�سبات ومت تقدميه ملجموعة العمل خالل اجتماعها الثالث
يف جاكرتا بعد تعميمها على جميع جمموعات عمل االنتو�ساي لأخذ مالحظاتهم حولها .وتعك�س
هذه العملية �إميان جمموعة العمل ب�ضرورة تعزيز التوا�صل ما بني جلان االنتو�ساي و جماميع
العمل للو�صول �إىل درجة عالية من التوافق و �أنه كلما زاد عدد امل�شاركات كلما كانت النتائج �أكرب.
ناق�شت جمموعة العمل كذلك خطة عمل م�سودة املجموعة لل�سنوات .2015 - 2012
للمزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع اجلهاز املركزي للمحا�سبات امل�صري
الربيد االلكرتوين wgfacml@cao.gov.eg
العنوان االلكرتوين www.wgfacml.cao.gov.eg
28

�أخبار الأنتو�ساي

املجلة الدولية للرقابة احلكومية � -أكتوبر

�آخر �أحداث
مبادرة الأنتو�ساي
للتنمية IDI

توافيكم �أحداث مبادرة
الأنتو�ساي للتنمية
بالتطورات يف العمل
والربامج اخلا�صة بهذه
املبادرة .الكت�شاف املزيد عن
هذه املبادرة وللإطالع على
ما هو جديد فيها يف الوقت
الفا�صل بني �إ�صدار الأعداد
من ال�صحيفة ،ميكنكم زيارة
موقع املبادرة:
www.idi.no

2010

برنامج التطوير الإداري للمنظمة الأفريقية لأجهزة الرقابة العليا الناطقة
باللغة الإجنليزية “ الأفرو�ساي”  -مبادرة الأنتو�ساى للتنمية .
وافقت كل من مبادرة الأنتو�ساي للتنمية واملنظمة الأفريقية لأجهزة الرقابة العليا الناطقة باللغة
الإجنليزية “الأفرو�ساي“ على التعاون للقيام بربنامج التطوير الإداري ( )MDPجلميع �أجهزة
الأفرو�ساي الناطقة باللغة الإجنليزية يف  .2011-2009وهذا الربنامج الذي ي�شمل جميع
مبادرات بناء القدرة املا�ضية واحلالية لأجهزة املنظمة الأفريقية الناطقة باللغة الإجنليزية قد مت
ت�صميمه لتمكني ر�ؤ�ساء الأجهزة ومد رائها على جميع امل�ستويات من اال�ستخدام الأكمل للأدوات
واخلدمات التي تقدمها املنظمة الأفريقية لتعزيز كفاءة وفعالية م�ؤ�س�ساتها.
و كجزء من الربنامج  ،مت عقد ور�شتي عمل �إداريتان ملدة خم�سة �أيام لكبار املدراء خالل الفرتة
� 27 - 16أغ�سط�س  2010يف مدينة دورب��ان ،جنوب �أفريقيا .وتنوعت موا�ضيع ور�ش العمل
بني �إطار عمل بناء القدرة لأجهزة املنظمة الأفريقية “الأفرو�ساي“ واملهارات الإدارية الرئي�سية
املطلوبة من قبل ر�ؤ�ساء �أجهزة الرقابة العليا  ،ودور املدراء الرئي�سيني يف التخطيط  ،وغريها من
وظائف الأجهزة الرئي�سية �شاملة الت�أكد من اجلودة.
ومت ح�ضور  20جهازا من الـ 23جهاز الأع�ضاء خالل فرتة الأ�سبوعني املذكورين .وقد كان ثلث
كرباء املدراء الثمانية واخلم�سون من قطاعات التدقيق الذين ح�ضروا ور�ش العمل هم من الن�ساء.
ومت تعريف امل�شاركني با�سرتاتيجية (MDPبرنامج التطوير الإداري) و�إطار عمل بناء القدرات
بالإقليم والعنا�صر املطلوبة للتو�صل للم�ستوى املطلوب يف �إطار العمل .ومت عر�ض مهارات الإدارة
الرئي�سية للم�شاركني،و املواقف واملعرفة والتوقعات من خالل م�ستويات الإدارة الأخرى ،و�أدوارها
وم�سئولياتها لتحقيق هذه التوقعات .ومت عقد اجلل�سات �أي�ضا حول دور كرباء املدراء يف الت�أكد
من نوعية تقارير التدقيق ،ومتابعة تو�صيات التدقيق ،والت�أكد من التوا�صل الداخلي واخلارجي
الفعال .وقدمت ور�ش العمل قاعدة مفيدة لتقوية �شبكة عمل جمموعة النظراء للم�شاركني .ومت
تد�شني منتدى مناق�شة علي املوقع الإليكرتوين لت�سهيل التبادل امل�ستمر للأفكار حول موا�ضيع
ذات �صلة بالإدارة داخل الأجهزة.
ويف نهاية ور�شة العمل � ،صمم الوفود خطط الإجراءات ال�شخ�صية لتطوير عملية الإدارة وفق
�أجهزتهم املعنية والتزموا بت�سليم تقرير حول التنفيذ و تقدم الأعمال بحلول  30نوفمرب .2010
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برنامج مبادرة الأنتو�ساي للتنمية  - IDIالأ�سو�ساي حول �ضمان اجلودة يف
تدقيق الأداء.
ك�شف برنامج مبادرة الأنتو�ساي للتنمية – الأ�سو�ساي حول �ضمان اجلودة يف التدقيق املايل وامل�سح
�ألتقييمي الحتياجات مبادرة الأنتو�ساى للتنمية لعام  2009للأجهزة امل�ستهدفة يف الأ�سو�ساي عن
احلاجة الق�صوى لإدخال التطوير يف جمال �أنظمة �ضمان اجلودة يف تدقيق الأداء .وبناء على
هذه االعتبارات ،يتم الآن و�ضع برنامج بناء القدرات اجلديد من قبل مبادرة االنتو�ساي للتنمية
والأ�سو�ساي وذلك لإحدى ع�شر جهازا من الدول التالية :بنغالدي�ش ،بوتان ،كمبوديا ،ال�صني،
اندوني�سيا ،ماليزيا ،منغوليا ،نيبال ،باك�ستان ،تايالند ،وفيتنام.
و كجزء من الربنامج ،قامت مبادرة الأنتو�ساي للتنمية  IDIبعقد اجتماع تخطيط ا�سرتاتيجي
ل�ضمان اجلودة يف فيتنام يف �أغ�سط�س  .2010وكان هدف االجتماع توقيع اتفاقيات التعاون
مع كل جهاز م�ستهدف للموافقة على ت�صميم الربنامج ،ونتائجه ،خمرجاته� ،أدواره ،م�سئولياته،
عنا�صر الفريق ،واملخاطر على جناح الربنامج .وكما هو احلال مع االجتماعات العالية امل�ستوى
وامل�شابهة لربامج �أخرى كان الهدف بناء حق ملكية حملية والتزام يف الأجهزة امل�ستهدفة.

امل�شاركني يف اجتماع التخطيط اال�سرتاتيجي للأ�سو�ساي ومبادرة الأنتو�ساي للتنمية يف فيينا يف �أغ�سط�س

2010

ومت عقد اجتماع م�شروع �إع��داد املعلم ملبادرة الأنتو�ساي للتنمية /الأ�سو�ساي حول الربنامج
الذي �سيعقد يف بوتان يف �سبتمرب  .2010وبناء على ت�صميم الربنامج الذي وافق عليه �أ�صحاب
املنفعة،فقد ركز االجتماع على عمل دورة من �أ�سبوعني و�إعداد م�سودة كتيب حول �ضمان اجلودة
يف تدقيق الأداء .و�سي�ستخدم الربنامج والكتيب لإعداد كادر مدرب على �ضمان اجلودة يف تدقيق
الأداء و ذلك يف كل جهاز م�ستهدف.
االت�صال مببادرة الأنتو�ساي للتنمية.
ملناق�شة �أي من املوا�ضيع املطروحة يف هذا العدد من �آخر �أحداث مبادرة الأنتو�ساي للتنمية،
يرجى االت�صال عرب الو�سائل التالية:
الربيد الإلكرتوين idi@idi.no :
املوقع الإلكرتوينwww.idi.no :
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27-26
االجتماع العا�شر جلمعية
الأرب����و�����س����اي ال��ع��م��وم��ي��ة،
الريا�ض – اململكة العربية
ال�سعودية

اج���ت���م���اع جل���ن���ة امل��ع��اي�ير
امل��ه��ن��ي��ة ،ج��وه��ان�����س�برغ –
جنوب �أفريقيا

27-22

االج��ت��م��اع ال�ستون ملجل�س
مديري الأنتو�ساي
االج����ت����م����اع ال���ع�������ش���رون
للأنكو�ساي

دي�سمرب
9-8

16-14

اجتماع فريق مهمة الأزمة
امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة  ،ل��ن��دن –
اململكة املتحدة

30-27

اج��ت��م��اع اللجنة الفرعية
اخلا�صة بتدقيق الأداء التابعة
للجنة املعايري املهنية ،برازيليا
– الربازيل

االجتماع احلادي وال�ستون
ملجل�س مديري الأنتو�ساي،
ج��وه��ان�����س�برغ – ج��ن��وب
�أفريقيا

يناير

فرباير

مار�س

�أبريل

 30مايو -

يونيو

14-13

االجتماع ال��راب��ع ملجموعة
العمل اخلا�صة بامل�ؤ�شرات
امل���ح���ل���ي���ة الأ����س���ا����س���ي���ة،
هيل�سينكي – فنلندا

اج��ت��م��اع اللجنة الفرعية
للرقابة املالية � ،ساندام –
ال�سويد

 3يونيو

اجتماع اليورو�ساي الثامن،
ليزبون – الربتغال

مالحظة املحرر :مت �إعداد هذا التقومي لدعم �إ�سرتاتيجية الأنتو�ساي اخلا�صة بتعزيز التوا�صل فيما بني �أع�ضاءها و م�ساعدتهم
يف التخطيط و التن�سيق جلداولهم .و تت�ضمن هذه ال�صفحة الثابتة يف املجلة خمتلف الأحداث الكربى للأنتو�ساي من م�ؤمترات و
جمعيات عمومية و اجتماعات جمل�س املديرين و غريها .و ل�ضيق امل�ساحة ف�إنه يتعذر ن�شر جميع الربامج التدريبية و غريها من
االجتماعات املهنية الإقليمية .للمزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع �أمناء جمموعات العمل الإقليمية.
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