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هيئة حترير املجلة
• جوزف مو�سر ،رئي�س حمكمة التدقيق ،النم�سا
• جون وير�سيما ،املراجع العام املوؤقت ،كندا
• فايزة الكايف ،الرئي�س االأول ملحكمة احل�سابات ،تون�س
• جيني دودارو ،نائب املراقب العام ،الواليات املتحدة االأمريكية
• اأديلينا جونزالي�س ،نائب املراقب العام ،فنزويال
الرئي�س:
هيلني هـ هيل�سينج «الواليات املتحدة االأمريكية»
رئي�س التحرير:
ميوريال فور�سرت «الواليات املتحدة االأمريكية»
م�ساعد رئي�س التحرير:
• ليندا ج� .سيليفاج «الواليات املتحدة االأمريكية»
ميالين بابا�سيان «الواليات املتحدة االمريكية»
املحررون امل�شاعدون:
مكتب املراجع العام «كندا»
• جاجبان�س �سنج «االأ�سو�ساي – الهند»
• لوزين �سيكالو «البا�ساي – توجنا»
• االأمانة العامة للكارو�ساي «�سانت لو�سيا»
• االأمانة العامة لليورو�ساي «اأ�سبانيا»
• خمي�س ح�سني «تون�س»
• با�سيليو جوريجوي «فنزويال»
• االأمانة العامة لالأنتو�ساي «النم�سا»
• مكتب املــحــا�ــســبــة احلــكــومــيــة االأمــريــكــي «الـــواليـــات املتحدة
االأمريكية»
الإدارة:
• �سيربينا ت�سي�س «الواليات املتحدة االأمريكية»
بول ميلري «الواليات املتحدة االأمريكية»
اأع�شاء جمل�س مديري للأنتو�شاي:
• ترين�س نومبيبي ،املــدقــق الــعــام ،مكتب املــدقــق الــعــام ،جنوب
اأفريقيا.
• ليو جياي ،املدقق العام ،مكتب التدقيق الوطني ،جمهورية ال�سني
ال�سعبية
• اأ�سامة جعفر فقيه ،رئي�س ديوان املحا�سبة العامة ،اململكة العربية
ال�سعودية ،النائب الثاين للرئي�س.
• جوزيف مو�سر ،الرئي�س ،ري�سناجنوف ،النم�سا ،االأمني العام.
• تريان�س با�ستيان ،املدقق العام ،جهاز الرقابة االأعلى ،الباهاما.
• زيريو بوجي ،الرئي�س ،جهاز الرقابة االأعلى� ،ساحل العاج.
• كارلو�س رامون بوليت فاجيوين،الرئي�س ،جهاز الرقابة االأعلى،
االكوادور.
• الزلو دوموكو�س ،الرئي�س ،جهاز الرقابة االأعلى ،املجر.
• فينود راي ،املراجع واملدقق العام ،الهند.
• علي احل�سناوي ،املدقق العام ،جهاز املراجعة املالية ،اجلماهريية
العربية الليبية ال�سعبية اال�سرتاكية العظمى.
• خوان مانويل بورتال مارتينيز ،املدقق العام ،جهاز الرقابة االأعلى،
املك�سيك ،رئي�س املجل�س.
• الين بروفو�ست ،املراجع واملدقق العام ،مكتب مراجع ومدقق عام
نيوزلندا.
• يورغن كو�سمو ،املدقق العام ،جهاز الرقابة االأعلى ،الرنويج.
• حممد اخــرت بوالند رانــا ،املدقق الــعــام ،مكتب املدقق العام،
باك�ستان.
• �سريجي فادميوفيت�س �ستيفا�سني ،الرئي�س ،غرفة احل�سابات،
رو�سيا االحتادية.
• اميا�س مور�س ،املراجع واملدقق العام ،مكتب التدقيق الوطني،
اململكة املتحدة.
• جيني دودارو ،املراقب العام ،مكتب امل�سائلة احلكومية ،الواليات
املتحدة االأمريكية.
اأديلينا جونزالي�س  ،نائب املراقب العام ،فنزويال.
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حقوق الطبع حمفوظة ملوؤ�س�سة املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية
اأكتوبر  - 2011املجلد  38رقم 4
ت�سدر املجلة الدولية للرقابة احلكومية على
اأ�سا�س ربع �سنوي «يناير ،ابريل ،يوليو،اأكتوبر»
باللغات العربية ،واالإجنليزية ،والفرن�سية،
واالأملانية ،واالإ�سبانية با�سم املنظمة الدولية
الأجهزة الرقابة العليا «االأنتو�ساي» .وقد مت
تخ�سي�س املجلة والتي تعترب املجلة الر�سمية
الناطقة بل�سان االأنتو�ساي ،لتطوير اإجراءات
وتقنيات الرقابة احلكومية .وتعترب االآراء
واالأفكار التي يتم ن�سرها يف املجلة معربة
عن وجهات نظر روؤ�ساء التحرير واالأفراد
الذين ي�ساهمون فيها وال تعك�س بال�سرورة
وجهات نظر املنظمة و�سيا�ساتها .ويرحب
روؤ�ساء التحرير باملقاالت والتقارير اخلا�سة
واالأنباء التي تقدم للمجلة والتي يجب اأن
تر�سل اإىل مكتب التحرير التايل:
U.S. Government Accountability Office
441 G Street, NW, Room 7814
Washington, D.C. 20548 U.S.A
Phone: 202-512-4707
Fax: 202-512-4021
E-mail: intosaijournal@gao.gov

ونظراً ال�ستخدام املجلة كاأداة تعليمية ،فاإن
اأولوية قبول املقاالت لتلك التي تعالج جوانب
عملية من الرقابة على القطاع العام ،وت�سمل
هــذه اجلوانب درا�سة احلــاالت التطبيقية
واالأفـــكـــار حــول مناهج جــديــدة يف جمال
الرقابة اأو تفا�سيل حــول برامج التدريب
اخلا�سة بالرقابة .اأما املقاالت التي تتناول
اجلوانب النظرية فتعترب غري منا�سبة للن�سر
يف املجلة.
وتوزع املجلة على جميع اأجهزة الرقابة العليا
االأع�ساء يف االنتو�ساي واجلــهــات املهتمة
جماناً .كما اأن املجلة متوفرة ب�سورة اإلكرتونية
يف موقع االنتو�سايwww.intosaijournal. :
 orgاأو  www.intosai.orgوكذلك باالت�سال
على .Journalatspel@gao :
جتــري فهر�سة مــقــاالت املجلة يف فهر�س
املحا�سبني الــذي ين�سره املعهد االأمريكي
للمحا�سبني العموميني املعتمدين ،كما تدرج
يف حمتويات االإدارة.
ويتم ن�سر بع�س املقاالت التي يتم اختيارها
يف الن�سرات التالية:
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فريق مهمة االنتوساي
المعني بالتخطيط االستراتيجي

بقلم :جني ال دودارو

المقالة االفتتاحية

تعد هذه الفرتة من الفرتات الهامة بالن�سبة ملنظمة االنتو�ساي ،اإذ نعكف حالياً على
و�سع خطة ا�سرتاتيجية جديدة للفرتة من عام  2017حتى عام  .2022تعمل االنتو�ساي
على اإ�سافة قيمة كبرية لكل من اأجهزة الرقابة العليا االأع�ساء واملواطنني الذين تخدمهم
املنظمة ،ونحن منتلك االإمكانات الكافية لتعزيز هذا النجاح .وب�سفتي رئي�ساً لفريق
عمل االنتو�ساي الإجناز مهمة جهود التخطيط اال�سرتاتيجي ،اأود اأن اأغتنم هذه الفر�سة
لن�سارككم خططنا ونحن نتجه نحو و�سع اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة ملنظمة االنتو�ساي.
يلتزم فريق العمل التزاماً تاماً باإجناز خطة ا�سرتاتيجية تتميز باالنفتاح وال�سمولية ،بحيث
حتتوي على خمتلف وجهات النظر .ويهدف جزء كبري من هذه العملية اإىل التاأكيد على توفر
فر�سة جلميع اأع�ساء االنتو�ساي لتقدمي املدخالت ،وملراجعة اخلطة اال�سرتاتيجية وو�سع
املالحظات عليها خالل مرحلة اإجنازها .ويجب اأن تعك�س اخلطة اال�سرتاتيجية النهائية
التنوع يف االنتو�ساي كاأحد اأهم نقاط القوة لدينا وكمورد قيم ميكن من خالله م�ساعدة كل
جهاز من اأجهزة الرقابة العليا .ويتحقق هذا التنوع من خالل ع�سوية اأجهزة الرقابة العليا
من خمتلف اأنحاء العامل ،واأي�ساً من خالل املجموعة الوا�سعة من االحتياجات والقدرات،
واملهام ،واالأطر القانونية التي ميثلها اأع�ساء منظمتنا .و�سيت�ساور فريق العمل املعني مع
االأع�ساء من اأجهزة الرقابة العليا ،ومع جميع عنا�سر االنتو�ساي ،لتحديد الطريقة التي
ميكن اأن تعك�س فيها اخلطة اال�سرتاتيجية القادمة احتياجات االأع�ساء واكت�ساف الطريقة
املثلى التي ت�سيء طريقنا يف امل�ستقبل.
يف �سهر اأكتوبر من العام املا�سي ،وخالل «اجتماع جمل�س مديري االأنتو�ساي» الذي عقد
بالتزامن مع موؤمتر االإنكو�ساي احلادي والع�سرون يف بكني يف نف�س مكان املوؤمتر ،كان يل
�سرف تقدمي نهج فريق العمل املقرتح لو�سع اخلطة اال�سرتاتيجية املقبلة .واأريد اأن اأكرر
اأن هذا النهج يعك�س متاماً ،ويحت�سن الدور املتطور لالأنتو�ساي كم�ساهم رئي�سي يف ق�سايا
احلوكمة وكهيئة متخ�س�سة بو�سع معايري التدقيق اخلارجي .وين�سب تركيز هذا النهج
على جمع املواد ب�سورة منتظمة من كافة اأع�ساء وهيئات االنتو�ساي ،وكذلك من اأ�سحاب
امل�سلحة اخلارجيني ،مل�ساعدة فريق العمل يف طريقة حتديد التو�سيات اخلا�سة بتغيري
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االأهداف والغايات اال�سرتاتيجية اإن لزم االأمر.
وحتقيقاً لهذه الغاية ،مت عقد االجتماع االأول لفريق العمل بتاريخ  12فرباير ،2014
عرب �سبكات االت�سال ،للح�سول على اآراء االأع�ساء يف عملية التخطيط ،والتما�س ردود
الفعل على م�سودة مواد التخطيط اال�سرتاتيجي .وقد متكن معظم اأع�ساء فريق املهمة
من امل�ساركة .وقد اتفقنا اأن تكون اأول مهمة لفريق مهمة االنتو�ساي املعني بالتخطيط
اال�سرتاتيجي هي اإجراء ا�ستبيان موجه جلميع اأجهزة الرقابة العليا .ويقدم هذا اال�ستبيان
فر�سة ذهبية للح�سول على اآراء جميع االأع�ساء للتعرف على نقاط القوة يف االنتو�ساي،
والتحديات الداخلية واخلارجية ونحن يف طور التخطيط للم�ستقبل .باالإ�سافة اإىل ا�ستبيان
اأجهزة الرقابة العليا� ،سيتطلع فريق املهمة لتلقي املواد ب�سورة منتظمة من قادة منظمة
االنتو�ساي واأ�سحاب امل�سلحة اخلارجيني لفهم عالقة االنتو�ساي مع املنظمات الدولية
االأخرى ،وحتديد الق�سايا النا�سئة االأخرى.
و�سيتم االنتهاء من جزء كبري من اال�ستبيان بحلول عام  ،2014يلي ذلك حتليل يقوم به
فريق املهمة لنتائج اال�ستبيان .و�سيبداأ فريق املهمة باإعداد اخلطة يف عام  2015ليت�سنى
الأع�ساء االنتو�ساي وجمل�س املديرين الفر�سة ملراجعة م�سودة اخلطة وو�سع املالحظات.
وبحلول عام � ،2016سيكون فريق املهمة م�ستعداً لتعميم امل�سودة النهاية للخطة ليتمكن
جميع االأع�ساء من مراجعة اخلطة وو�سع املالحظات ،بحيث تكون جاهزة للعر�س يف
موؤمتر  2016واعتمادها.
�سيوا�سل فريق املهمة جهوده يف العمل ب�سكل وثيق مع اللجنة املالية واالإدارية واالأمانة
العامة لالنتو�ساي ،مبا يف ذلك «مدير التخطيط اال�سرتاتيجي» .كما �سيوا�سل فريق املهمة
تقدمي التحديثات على عملية التخطيط من خالل «ال�سحيفة الدولية للتدقيق احلكومي»،
وو�سع التحديثات على املوقع االإلكرتوين لالنتو�ساي ،واملناق�سات التي تدور يف اجتماعات
«جمموعات العمل االإقليمية» التابعة لالنتو�ساي والهيئات االأخرى التي ح�سرها اأع�ساء
فريق املهمة املعني.
ومن خالل التخطيط اجلماعي يف ر�سم م�ستقبل االنتو�ساي ،اأود اأن اأوؤكــد على اأن
وجهات النظر واملواد التي تقدمونها هامة وتعد جزء من العملية الديناميكية وال�ساملة،
ومبثابة حجر االأ�سا�س ملنظمة �ساملة ومعرتف بها على نطاق وا�سع نحقق فيها مبداأ «اأن
اخلربات املتبادلة تعود بالفائدة على اجلميع» .واأحث جميع اأجهزة الرقابة العليا على
االإجابة على اال�ستبيان – اإذ نحن بحاجة اإىل م�ساركاتكم .ونحن نرحب بتبادل االأفكار
واالقرتاحات حول اأي جانب من االأمور.
ميكن االت�سال بفريق العمل على العنوان االإلكرتوين التايل:
INTOSAIstrategicplan@gao.gov

ميكن اإر�سال املالحظات اإىل زمالئنا اأع�ساء فريق مهمة االنتو�ساي الإجناز مهمة
جهود التخطيط اال�سرتاتيجي «يرجى زيارة موقع ال�سحيفة على االإنرتنت http://
 www.intosaijournal.orgللتوا�سل عرب الربيد االإلكرتوين»:
النم�سا ،بيليز ،الربازيل ،الكامريون� ،سيلي ،ال�سني ،الدامنرك ،اإكوادور ،غابون،
غــوام ،الهند ،الكويت ،هولندا ،كاليدونيا اجلديدة ،نيوزيلندا ،الرنويج ،الربتغال،
جمهورية كوريا ،اململكة العربية ال�سعودية ،جنوب اأفريقيا ،اإ�سبانيا� ،سانت لو�سيا،
ترينيداد وتوباغو ،تون�س ،االإمارات العربية املتحدة ،والواليات املتحدة.
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موجز
األخبار
أذربيجان
جهاز الرقابة الأعلى يرحب بالرئي�س
اجلديد لغرفة احل�شابات

فوغر تبديق اوجلو جوملادوف

اختارت جمهورية اأذربيجان ال�سيد/
فوغر تبديق اوغلو غوملادوف كرئي�س
جديد لغرفة احل�سابات .ولد ال�سيد/
غــوملــادوف يف باكو وهــو متزوج ولديه
ثالثة اأطــفــال .تخرج من كلية االإنتاج
االقت�سادي واالإدارة التابعة للمعهد
االقت�سادي يف جمهورية اأذربيجان يف
عام .1993
عمل ال�سيد /جــوملــادوف كمرتجم يف
م�سنع الآالت البناء يف �سوركاين يف عام
 .1992ومنذ عام  1993حتى 1997
عمل جوملادوف كنائب لكبري املحا�سبني

وككبري املحا�سبني يف وزارة ال�سحة
يف �ــســوركــاين ،يف مــديــنــة بــاكــو .منذ
عام  1997وحتى � 2007سغل ال�سيد/
جوملادوف العديد من املنا�سب :مفت�س،
ونائب رئي�س ،ورئي�س اإدارة مكتب املالية
التابع ملقاطعة �سوركاين لوزارة املالية يف
جمهورية اأذربيجان ونائب رئي�س مدير
اإدارة املكتب املــايل ملقاطعة �سابييل،
ونائب رئي�س مدير مكتب القطاع املايل
يف مقاطعة بــنــاقــدي ،ونــائــب رئي�س
مدير مكتب القطاع املايل يف مقاطعة
يا�سامال .ومنذ عام  2007تراأ�س اإدارة
الرقابة على اال�ستثمارات التابعة لغرفة
احل�سابات يف جمهورية اأذربيجان.
يف عـــام  2011ويف اأثــنــاء االحتفال
بالذكرى العا�سرة لتاأ�سي�س جمهورية
اأذربـــيـــجـــان ،مــنــح رئــيــ�ــس جمهورية
اأذربيجان جاملادوف ميدالية اخلدمة
العامة املتميزة لل�سيد /جوملادوف ،وقد
جاءت هذه اجلائزة كتقدير الإجنازاته
اال�ستثنائية وذلك فيما يتعلق باالأن�سطة
اخلا�سة بغرفة احل�سابات .ويف نوفمرب
من عام  2013عني ال�سيد  /جاملادوف
كرئي�س لغرفة احل�سابات وفقا ً لقرار
الربملان يف جمهورية اأذربيجان.
للمزيد من املعلومات ميكنكم التوا�سل
مــع غــرفــة احلــ�ــســابــات عــلــى :الربيد

االإلكرتوين:

 office@ach.gov.azأو@chairman
ach.gov.az

اأو على املوقع االإلكرتوين:
http://www.ach.gov.az

بلجيكا
حمكمة التدقيق يف مملكة بلجيكا
واأر�شيف الدولة تعملن ً
معا حلفظ
الرتاث

على مــدى ال�سنوات املا�سية قامت
حمكمة التدقيق البلجيكية بالتعاون
مــع اأر�ــســيــف الـــدولـــة بح�سر �سامل
للمحفوظات وذلك بدءاً من عام 1831
اإىل  .1939ويــقــدر اأن ت�سغل هذه
الوثائق املجمعة م�ساحة تبلغ  325مرت
من االأرفف حلوايل  10,500مرجع.
ويعترب �سجل الوثائق اأداة هامة بالن�سبة
للمحكمة ت�ساهم يف االإدارة الفعالة
للتكلفة املتعلقة بــاالأر�ــســيــف الورقي
واالإلكرتوين.
اأوكلت حمكمة التدقيق اأر�سيف الدولة
مبهمة احلفاظ على هذا امل�سدر الغني
باملعلومات لي�سل اإليه الباحثني عند
احلــاجــة .وقــد عمل ال�سيد /غريت
لولوب ،باحث يف اأر�سيف الدولة ،على
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االنتهاء من عمليات اجلرد باعتبارها مصر
جزء من ر�سالة الدكتوراه التي تتناول

تــاريــخ املحكمة .وقــد اأثبتت عالقات « »ASAهيئة امل�شاءلة يف جمهورية
التعاون الوثيقة بني حمكمة التدقيق م �� �ش��ر ال �ع��رب �ي��ة وال� �ب� �ن ��ك ال � ��دويل
واأر�سيف الدولة اأنها ناجحة ومثمرة .ي �ن �ظ �م��ان م �ع �� �ش �ك��رات وخمتربات
اأن�ساأت حمكمة التدقيق وفقا ً ملر�سوم لأجهزة الرقابة العليا

�سادر بتاريخ  30دي�سمرب  ،1830وعليه
تعترب املحكمة احدى اأقدم املوؤ�س�سات
يف بلجيكا .تعترب الوثائق التاريخية
اخلا�سة باملحكمة غري معلنة ن�سبياً
للعامة ،وذلك الأنها تت�سمن حمفوظات
تاريخية هامة غري متاحة للبحث اأو
االطالع .حاليا ً تغريت االأمــور ،ويعود
الف�سل يف ذلك اإىل اأطروحة ال�سيد/
غريت لولوب حتت عنوان « ال توجد
�سلطة وهــمــيــة .نــ�ــسـاأة ودور و�سعف
حمكمة التدقيق «.»1939 - 1814
وقد عمل ال�سيد /لولوب على و�سف
االإطار الذي مت بنا ًء عليه تاأ�سي�س حمكمة
التدقيق والــدور الــذي لعبته املحكمة
منذ انــ�ــســاءهــا حتى احلـــرب العاملية
الثانية اإىل جانب تاأثرياتها املمكنة على
ال�سيا�سة .وتو�سح هذه االأطروحة اأحد
النتائج املهمة والتي تبني اأن حمكمة
التدقيق هــي مبثابة مقيا�س للتوازن
احلقيقي للقوى يف اإطار دولة بلجيكا
واملجتمع املحيط .وعمل الباحثني على
تــقــدمي االطــروحــة والــدفــاع عنها يف
جامعة غنت يف اأغ�سط�س .2013
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبــحــكــمــة الـــتـــدقـــيـــق عـــلـــى الـــربيـــد
االإلكرتوين:
international@ccrek.be

املوقع االإلكرتوين:

http://www.ccrek.be

6

تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت

نظمت هيئة امل�ساءلة يف جمهورية م�سر
العربية  ASAبالتعاون مع البنك الدويل
عــدة مع�سكرات وور�ـــس عمل لو�سع
احللول وذلك �سمن اطر عمل التعاون
امل�سرتك فيما بينها .وقد تناول التعاون
املوا�سيع التالية:
 )1املمار�سات اجليدة �سمن اطر العمل
القانونية الأجهزة الرقابة العليا خالل
الفرتة من  30 –28ابريل  .2013عمل
العديد من اخلرباء من خمتلف االأجهزة
الرقابية العليا واملنظمات الدولية على
تقدمي موا�سيع االجتماع .وقد ح�سر
املع�سكرات  30م�ساركاً من هيئة امل�ساءلة
لتبادل اخلربات حول موا�سيع خمتلفة
مــثــل :االإطــــار الــقــانــوين والتنظيمي
الأجهزة الرقابة العليا ،م�ساءلة جهاز
الرقابة االأعلى اأمام ال�سلطة الت�سريعية
واملواطنني ،واال�ستقالل املايل واالإدارة
املالية جلهاز الرقابة االأعلى.
 )2توا�سل جهاز الرقابة االأعــلــى مع
اأ�سحاب امل�سلحة  25 – 24نوفمرب،
 .2013عمل بع�س اخلرباء من املغرب
وجنوب اأفريقيا خالل هذه املع�سكرات
على التخطيط لكيفية قــيــام اأجهزة
الرقابة العليا بتقدمي م�ساهمات هامة
ملجتمعاتهم وذلـــك مــن خــالل ادخال
امل�ساءلة والنزاهة وال�سفافية يف اأن�سطة
احلكومة .وقــد مت العمل كذلك على
مناق�سة �سبل التغلب على التحديات
املتعلقة بتوا�سل اأجهزة الرقابة العليا
مع اأ�سحاب امل�سلحة .وقد �سارك وفد
من جهاز الرقابة االأعــلــى اليمني يف
احدى النقا�سات ذات ال�سلة.

عمل اخلـــرباء على معاينة املوا�سيع
الدولية التالية بالتف�سيل:
•  :ISSAI 12قيمة ومزايا اأجهزة
الرقابة العليا– احــداث الفرق يف
حياة املواطنني.
•  :ISSAI 20مــبــادئ ال�سفافية
وامل�ساءلة.
• الدليل االر�سادي لالنتو�ساي حول
التوا�سل وتعزيز قيمة ومزايا اأجهزة
الرقابة العليا.
• الدليل االر�سادي لالنتو�ساي حول
كيفية زيادة ا�ستخدام وتاأثري تقارير
التدقيق.
 )3ور�س عمل اإيجاد احللول للتدقيق
الــتــعــاوين»  12–11دي�سمرب.2013 ،
الــهــدف االأ�سا�سي لور�سة العمل هو
تعزيز قدرة هيئة امل�ساءلة على قيادة
واإدارة عمليات التدقيق التعاونية .وقد
مت عقد احــد جل�سات ور�ــســة العمل
با�ستخدام تقنية االت�سال املرئي على
�سبكة االنرتنت للتعرف على املراحل
الرئي�سية لعمليات التدقيق التعاوين،
اإىل جانب الق�سايا املتعلقة بالتحديات
املــحــتــمــلــة .كــمــا مت كــذلــك ا�ستطالع
املنهج املنا�سب لو�سع خطط التدقيق
املبدئية.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
باجلهاز املركزي للح�سابات – جمهورية
م�سر العربية على الربيد االإلكرتوين:
ircdept@yahoo.com

املوقع االإلكرتوين:

.http://www.cao.gov.eg

المجر
مكتب تدقيق الدولة  SAOيعزز نهج
ال� �ش �ت �خ��دام الأم �ث��ل ل��زي��ادة تاأثري
عمليات التدقيق

عمل مكتب تدقيق الدولة املجري على
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تبني الوثيقة املنهجية بعنوان :مبادئ
اال�ستخدام االأمثل الأعمال مكتب تدقيق
الدولة والتي مت ادراجــهــا �سمن اأطر
عمل قواعده املهنية للتدقيق .ومت اعداد
هذه الوثيقة وفقاً لالإر�سادات ISSAI
 :12قيمة ومزايا اأجهزة الرقابة العليا–
احداث الفرق يف حياة املواطنني ،والذي
متــت املــوافــقــة عليه مــن قبل منظمة
االنتو�ساي يف موؤمترها املنعقد يف بكني
اخلريف املا�سي.
وعلى �سعيد املبادئ االأ�سا�سية ميتلك
مــكــتــب تــدقــيــق الـــدولـــة اأربـــــع وثائق
اإ�سافية« :احلماية ل�سمان ا�ستقاللية
مكتب تدقيق الدولة» «وفقاً للمعيار -I
« ،»SAI 10مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة»
«وفقاً للمعيار « ،»ISSAI 20مبادئ
مكتب تدقيق الدولة املتعلقة بال�سلوكيات
املــالئــمــة وفــق ـاً للمعيار »ISSAI 30
واأخريا ً «مبادئ عمليات رقابة اجلودة
وفقاً للمعيار .»ISSAI 40
ت�سري عمليات مكتب تدقيق الدولة بناء
على نهج اال�ستخدام االأمثل منذ عدة
�سنوات .وينعك�س ذلك يف اال�سرتاتيجية
امل�سرتكة ،والتي تهدف لتحقيق اأف�سل
ا�ــســتــخــدام ممــكــن الأعـــمـــال التدقيق
اخلا�سة باملكتب والتي ينجزها املدققني،
لزيادة تاأثري عمليات التدقيق.
مت اإدراج مبادئ معيار  ISSAI 12يف
الوثيقة اجلديدة ملكتب تدقيق الدولة
املجري .وبنا ًء على هيكل املعيار -I
 ،SAI 12تــنــدرج مــبــادئ اال�ستخدام
االأمثل اخلا�سة مبكتب تدقيق الدولة
�سمن ثالثة عناوين »1« :تعزيز امل�ساءلة
والنزاهة وال�سفافية يف القطاع العام،
« »2تقدمي القيمة امل�سافة يف اأعمال
مكتب تدقيق الدولة  SAOو « »3اإبراز
عمليات مكتب تدقيق الدولة كنموذج
يحتذى به يف املنظمات.
وتن�س الوثيقة على اأن عمليات التدقيق

يف القطاع الــعــام ،خ�سو�ساً عمليات
التدقيق املنفذة من قبل مكتب تدقيق
الدولة ،قادرة على احداث التغيري الذي
بدوره يعمل على حت�سني احلياة اليومية
لــلــمــواطــنــني .وقـــد ذكـــر هـــذا الهدف
يف مــقــدمــة الــوثــيــقــة« :مــكــتــب تدقيق
الدولة املجري باعتباره موؤ�س�سة مالية
عامة يتبع الهدف االأ�سا�سي لتحقيق
اال�ستخدام االأمــثــل الأعماله مــن قبل
املجتمع ،اإىل جانب العمل على تكوين
قيمة م�سافة على م�ستوى املجتمع».
تعمل الوثيقة اجلــديــدة على �سياغة
دور مكتب تــدقــيــق الــدولــة عــلــى انه
اأحد االأن�سطة الفعالة وامل�ستقلة ملكتب
تــدقــيــق الــدولــة والــــذي بــــدوره يعترب
عن�سر اأ�سا�سي يف نظام الدميقراطية
احلكومي يف املجر .ويت�سح هذا االأمر
من خــالل حقيقتني رئي�سيتني :مركز
ودور مكتب تدقيق الدولة واملن�سو�س
عليه يف القانون االأ�سا�سي والقانون
الذي ينظم اأعمال مكتب تدقيق الدولة
والذي يعترب االأول من �سمن القوانني
االأ�سا�سية ،التي اأقرها الربملان وذلك
بعد و�سع االأ�س�س الد�ستورية.
ومبوجب الوثيقة اجلديدة ،يرى مكتب
تــدقــيــق الــدولــة ان اأحـــد اأهـــم املهام
تتلخ�س يف ابالغ املواطنني وغريهم من
اأ�سحاب امل�سلحة «اجلهات اخلا�سعة
للتدقيق ،املجل�س الوطني ،االعالم،
عامة النا�س ،املجتمع املهني واالو�ساط
االأكــادميــيــة» العاملني على ا�ستخدام
اال�سرتاتيجات الهادفة واملتوا�سلة ذات
الكفاءة وذلك بغر�س حتقيق اال�ستخدام
االأمثل لالأعمال .ومن اأجل امل�ساهمة
كــمــ�ــســدر مــعــلــومــات ذو م�سداقية
وا�ستقاللية يعمل على تطوير احلكم
الر�سيد وتعزيز النزاهة ،ي�سعى مكتب
تدقيق الدولة على التوا�سل امل�ستمر مع
اأ�سحاب امل�سلحة ،يبذل مكتب تدقيق
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الــدولــة ق�سارى جهده للعمل كمرجع
واأ�سا�س للمقارنة االأمــر الــذي يجعل
مكتب التدقيق مثاالً يحتذى به يف مهنة
التدقيق ويف القطاع العام ككل».
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبكتب تدقيق الدولة  – SAOجمهورية
املجر:
الربيد االلكرتوين:
international@asz.hu

املوقع االلكرتوين:

http://www.asz.hu

إيطاليا
رئ �ي ����س ج ��دي ��د مل �ح �ك �م��ة املدققني
الإيطالية

رافاييل ا�سكويتريي

وفقاً ملر�سوم �سادر عن رئي�س جمهورية
اإيطاليا واملـــوؤرخ بـ  4نوفمرب ،2013
مت تعيني ال�سيد /رافاييل ا�سكويتريي
يف من�سب الرئي�س اجلــديــد ملحكمة
املدققني االإيطالية خلفاً لل�سيد /لويجي
جامبالينو الذي انتهت فرته عمله يف
 18اأغ�سط�س .2013
�سغل ال�سيد /ا�سكويتريي من�سب االأمني
العام منذ عام  2007اإىل  ،2010ونائب
رئي�س حمكمة املدققني االإيطالية منذ
عــام  .2012وخــالل م�سريته العملية
عمل ال�سيد /ا�سكويتريي على اأداء
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العديد من املهام يف خمتلف القطاعات
التابعة ملحكمة املدققني «الت�سريع،
التدقيق ،االإدارة» واعترب كذلك اأحد
اأول الق�ساة الذين عملوا على تطبيق
عمليات تدقيق االأداء وتنفيذها ب�سكل
ملمو�س.
ومــنــذ عــام  1984اإىل  1996تعاون
ال�سيد /ا�سكويتريي مع رئي�س جمل�س
الــوزراء ،ومن خالل هذا التعاون عمل
ال�سيد /ا�سكويتريي على القيام مبهام
االأمــني العام يف املوؤمترات الدولية يف
االإقليم ،ورئا�سة اخلدمات الدرا�سية
لوزارة ال�سوؤن االإقليمية ومكتب الت�سريع
التابع لوزارة �سيا�سات االحتاد االأوربي
اإىل جانب اأعمال اأخرى.
ومــنــذ عـــام  2002اإىل  2005عمل
كرئي�س ملجل�س وزراء وزارة الرتاث
الفني ،االأن�سطة الثقافية وال�سياحة،
اإىل جــانــب مــ�ــســاهــمــتــه يف �سياغة
االإ�سالحات الربملانية املهمة املتعلقة
بالقانون اجلديد للرتاث الفني واملناظر
الطبيعية اإىل جانب القانون اجلديد
اخلا�س ب�سناعة ال�سينما .وكان كذلك
ع�سواً يف جمل�س خرباء وزارة االقت�ساد
واملالية.
اإىل جــانــب مــهــام حمــكــمــة املدققني
االإيطالية ،عمل الرئي�س على اأداء مهام
متعلقة باأن�سطة البحث والتدري�س.
للمزيد من املعلومات ،يرجى االت�سال
مبحكمة املدققني االيطالية:
الربيد االلكرتوين:

@ufficio.relazioni.internazonali
corteconti.it

املوقع االإلكرتوين:

_http://www.corteconti.it/english
/corner/chi_siamo/president

اليابان
ه �ي �ئ��ة ال �ت��دق �ي��ق ال �ي��اب��ان �ي��ة ت�شدر
التقرير ال�شنوي

يف  7نوفمرب  2013قدم رئي�س هيئة
التدقيق ال�سيد /تريهيكو كاواتو التقرير
ال�سنوي لل�سنة املالية  2012لرئي�س
الــوزراء ال�سيد� /سينزو اآبي .ويت�سمن
التقرير نتائج عمليات التدقيق التي
اأجريت من قبل هيئة التدقيق اليابانية
خــالل ال�سنة املالية 2013 – 2012
على احل�سابات اخلتامية للم�سروفات
واالإيـــرادات ال�سنوية اخلا�سة بالدولة
واملوؤ�س�سات التابعة للحكومة .وبدوره
قـــام جمل�س الـــــوزراء بــتــقــدمي تقرير
التدقيق ،اإىل جانب احل�سابات اخلتامية
مل�سروفات واإيرادات الدولة اإىل املجل�س
الت�سريعي.
ي�سعى املجل�س اإىل التجاوب مع االأمور
التي يعنى بها اجلمهور العام على النحو
املــالئــم وبــالــوقــت املنا�سب مــن خالل
اجراء عمليات تدقيق مرنة و�سريعة .يف
التقرير ال�سنوي االأخــري عمل املجل�س
على تقدمي تقارير حول ق�سايا ب�ساأن
موا�سيع مثل اأ -االنتعا�س من الزلزال
العظيم الـــذي �ــســرب �ــســرق اليابان.
ب� -سمان ال�سالمة يف �سبل العي�س
لل�سكان .ج -ال�سمان االجتماعي.
د -التنفيذ املالئم للميزانية واالإدارة
الالئقة للح�سابات العامة .هـ-االأ�سول
واالأمــوال واالأ�سهم االأخــرى .و -اإدارة
االأنظمة وامل�ساريع ب�سكل �سليم ونزيه.
ز -اال�ــســتــخــدام املنا�سب مل�سروفات
االإدارة وكفاءة امل�ساريع.
للمزيد من املعلومات ،يرجى االت�سال
بهيئة التدقيق اليابانية:
الربيد االلكرتوينliaison@jbaudit.go.jp :
املوقع االإلــكــرتوينhttp://www.jbaudit. :
/go.jp/english
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كازاخستان
ق �ي��ادة ج��دي��دة وت �� �ش��ري �ع��ات للجنة
احل �� �ش��اب��ات ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى تنفيذ
امليزانية العامة
تعيني قيادة جديدة

وفقاً ملر�سوم نــور �سلطان نزارباييف
الــ�ــســادر بــتــاريــخ  15يــنــايــر2014 ،
قــام الرئي�س الكازاخ�ستناين باختيار
ال�سيد /كــوزي كوربي�س جانبوريت�سن
ليحتل من�سب الرئي�س اجلديد للجنة
احل�سابات للرقابة على تنفيذ امليزانية
العامة يف جمهورية كازاخ�ستان.
ولــد ال�سيد جانبوريت�سن يف  2يوليو
 1960وميتلك خربة يف جمال االقت�ساد
واالأن�سطة املالية ،وقد احتل منا�سب
عليا يف العديد من اجلهات االإدارية يف
الدولة .كما �سغل من�سب نائب �سكرتري
جمل�س االأمن يف جلنة احل�سابات ،اإىل
جانب من�سب رئي�س اأمانة جمل�س االأمن
جلمهورية كازاخ�ستان لفرتة امتدت
ل�سبع �سنوات .ويحمل جانبوريت�سن
�سهادة الدكتوراه يف االقت�ساد وميتلك
خــربة تــزيــد عــن  30عــام ـاً يف جمال
االقت�ساد والتمويل.

ت�شريعات جديدة

من �سمن اطر العمل اخلا�سة باإن�ساء
نــظــام دقــيــق للتدقيق الــعــام ،ووفــقــا ً
الأف�سل املمار�سات العاملية ،مت اقرار
مبداأ تطبيق التدقيق العام يف جمهورية
كازاخ�ستان بناء على مر�سوم �سادر
من رئي�س اجلمهورية يف �سهر �سبتمرب
 .2013ويف دي�سمرب  2013مت تقدمي
م�سروع الــقــانــون اجلــديــد جلمهورية
كــازاخــ�ــســتــان حـــول «الــتــدقــيــق العام
والرقابة املالية» للنظر فيه من قبل
الربملان الكازاخ�ستاين.
وتتيح عملية ت�سريع القانون اجلديد
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اإمكانية التوا�سل مع كافة اأن�سطة جهات التفيا
الــدولــة العاملة على التدقيق املايل
لاللتزام واالمــتــثــال مبعايري التدقيق برنامج تدريبي حول الإدارة العامة
والتدقيق
الدولية املعتمدة.

للمزيد من املعلومات  ،يرجى االت�سال احتفل مكتب تدقيق الدولة يف جمهورية
بلجنة احل�سابات للرقابة على تنفيذ التفيا « »SAOيف عام  2013بالذكرى
التا�سعة ع�سر الأن�سائه .وقد تطور مكتب
امليزانية العامة :
تدقيق الدولة على مر ال�سنني لي�سبح
الربيد االإلكرتوين:
s.mustafina@esep.gov.kz،
موؤ�س�سة مهنية تعمل ل�سالح املجتمع
n.kumarova@esep.gov.kz

2014

وامل�سروفات العامة التابعة للربملان
ورئي�س املحكمة الد�ستورية واملدير
اال�ست�ساري للدولة و النائب العام و
مدير مكتب منع و مكافحة الف�ساد و
غريهم من موظفي الدولة وممثلني من
املنظمات غري احلكومية واخلرباء .ويف
 27دي�سمرب  2013اعتمد جمل�س مكتب
تدقيق الدولة اال�سرتاتيجية اجلديدة
لـــالأعـــوام  .2017 – 2014وتعترب

املوقع االلكرتوين:

http://www.esep.kz

كوريا
ت �ع �ي��ني رئ �ي ����س ج ��دي ��د ومفو�شني
جدد

يف دي�سمرب من عام  2013قام الرئي�س
الكوري بتعيني ال�سيد /هواجن ت�سان–
هيون لي�سغل من�سب الرئي�س اجلديد
لهيئة التدقيق والتفتي�س الكورية «.»BAI
وعليه يعمل ال�سيد هواجن على حتمل
كافة م�سوؤوليات االأمني العام لالأ�سو�ساي
ورئي�س االنتو�ساي وذلــك فيما يخ�س
التعاون مع االأمم املتحدة .وقد عمل
كقا�س يف العديد من
ال�سيد هــواجن
ٍ
املحاكم على خمتلف امل�ستويات ،وقبل
عــام � 1982سغل من�سب كبري ق�ساة
حمكمة املقاطعة املركزية يف �سيوؤول.
ويف يناير  2014قام رئي�س اجلمهورية
الكورية كذلك بتعيني كل من ال�سيد /يو
جني – هيي وال�سيد /ت�سوي جاي هاي
كمفو�سني ،بناءاً على تو�سية من رئي�س
هيئة التدقيق والتفتي�س الكورية.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
بهيئة التدقيق و التفتي�س – جمهورية
كوريا :الربيد االلكرتوين:
koreasai@korea.kr

املوقع االلكرتوين:

http://www.bai.go.kr

اجتماع مكتب تدقيق الدولة يف جمهورية التفيا يف موؤمتر منعقد بتاريخ  4نوفمرب

وتقوم على اأداء اأعمالها ب�سفافية وحتمل
امل�سئولية والعمل ب�سكل م�ستمر على
التطوير .وترتبط اأولويات مكتب تدقيق
الدولة يف جمهورية التفيا ب�سكل مبا�سر
بعملية التطوير الكلية للدولة والبلديات
التابعة لها ،اإىل جانب جمموعة من
القيم وال�سلوكيات واملعتقدات اخلا�سة
باالأفراد يف التفيا واملجتمع ككل.
وا�ستجابة للمناق�سات التي بــداأت يف
االآونة االأخرية حول اأدوار وتفوي�سات
جهاز الرقابة االأعلى يف التفيا ،نظم
مكتب تدقيق الــدولــة  SAOموؤمتر
مفتوح يف نوفمرب  ،2013ومت خالله
تبادل الروؤى اخلا�سة بعمليات التطوير
يف الدولة اإىل جانب دور مكتب تدقيق
الدولة �سمن نطاق التطوير امل�ستدام
خللق دولة م�سوؤولة� ،سارك فيه اأ�سحاب
امل�سلحة الرئي�سيني – رئي�س الوزراء
و وزيــر املالية و رئي�س جلنة التدقيق

اال�سرتاتيجية اجلديدة وثيقة �سيا�سة
متو�سطة املــدى تن�س على التوجهات
الت�سغيلية ملــكــتــب تــدقــيــق الـــدولـــة،
واالأهداف التي ميكن حتقيقها والنتائج
املرتتبة على االأربــع �سنوات القادمة.
وياأتي ذلك ل�سمان التنمية امل�ستقبلية مع
االأخذ باالعتبار التطورات االقت�سادية
الوطنية وم�سلحة املجتمع ،والتجارب
الدولية والنتائج املرتتبة على التقييم
اال�سرتاتيجي ملجاالت التدقيق.
وفقاً لال�سرتاتيجية اجلديدة� ،سيعمل
جهاز الرقابة االأعلى على مدى االأربع
�سنوات الــقــادمــة على تعزيز قدرات
تدقيق االأداء وقدرات عمليات التدقيق
النظامي با�ستخدام عنا�سر تدقيق
االأداء .و�سيعمل مكتب تدقيق الدولة
�سمن نطاق عمليات التدقيق املايل على
تطبيق راأيني من اآراء التدقيق – يتعلق
احداهما مبدى دقة التقارير املالية،
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بينما يتعلق االآخـــر مبــدى م�سروعية
الــعــمــلــيــات يف اجلـــهـــات اخلا�سعة
للتدقيق .وقد مت تطبيق نهج جديد يف
بداية عام  2014يتعلق باأجراء عمليات
التدقيق كا�ستجابة لالأمور الطارئة.
و�سيتم كذلك تخ�سي�س موارد �سخمة
لتعزيز قـــدرات عمليات التدقيق يف
البلديات ،مع ال�سعي اإىل حتقيق هدف
يتلخ�س يف اجــراء عمليات تدقيق يف
كل بلدية مرة كل � 3سنوات على االأقل،
وعليه تي�سري توافر املعلومات يف الوقت
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
املنا�سب وب�سورة منتظمة للعامة.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال بديوان املحا�سبة – دولة الكويت:
مبكتب تدقيق الــدولــة عــلــى :الربيد الربيد االلكرتوين:
president@sabq8.org
االإلكرتوينIrck@Irvk.gov.Iv :
training@sabq8.org
املوقع االإلكرتوين:
املـــوقـــع االلــــكــــرتوينhttp://www. :
http://www.Irvk.gov.Iv

ويف هــذه ال�سنة قــام ديــوان املحا�سبة
بامل�ساركة يف برنامج تدريبي حول «اطر
عمل مقايي�س االأداء يف اأجهزة الرقابة
العليا» والــذي عقد خــالل الفرتة من
 31-27يناير  2014يف بــوتــان .كما
ا�ست�ساف ديــوان املحا�سبة االجتماع
الــثــالــث والــعــ�ــســرون ملــجــمــوعــة عمل
االنتو�ساي املعنية بتدقيق تكنولوجيا
املعلومات خالل الفرتة من 12 – 10
فرباير  2014يف دولة الكويت.

sabq8.org

دولة الكويت
ليسوتو
ديوان املحا�شبة الكويتي يقدم تقاريره
مم�ل�ك��ة ل�ي���ش��وت��و حت�ت�ف��ل بالذكرى
اخلتامية  ،2014 - 2013وي�شت�شيف
اخلم�شني خلدمات التدقيق
جم �م��وع��ة ال �ع �م��ل امل �ع �ن �ي��ة بتدقيق
تكنولوجيا املعلومات WGITA

قــــــام رئـــيـــ�ـــس ديـــــــــوان املحا�سبة
ال�سيد/عبدالعزيز
الكويتي«»SAB
يو�سف العد�ساين ،بتقدمي ن�سخ من
تقارير التدقيق والتفتي�س اخلا�سة
بال�سنة املالية  2013-2012املتعلقة
بالوزارات واالإدارات احلكومية اإىل اأمري
دولــة الكويت ورئي�س جمل�س الوزراء.
ومن جانب اآخر ،يعمل ديوان املحا�سبة
الكويتي  SABعلى ا�سدار العديد من
التقارير املتعلقة بالوزارات واالإدارات
احلكومية ،باالإ�سافة اإىل الهيئات ذات
امليزانيات امللحقة اأو ذات امليزانيات
امل�ستقلة لكل من القطاع النفطي وقطاع
اال�ستثمار.
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مملكة لي�سوتو منذ ان�سائه يف ابريل
عــام  .1963كما اأقــرت الدعم املقدم
من قبل احلكومة ،وتقدمت بال�سكر
اجلزيل ل�سركاء جهاز الرقابة االأعلى
يف التنمية – مكتب التدقيق الوطني
ال�سويدي « ،»SNAOومكتب التدقيق
الــوطــنــي يف اململكة املــتــحــدة «،»UK
وحكومات جمهورية ال�سني ال�سعبية ،و
الهند ،و ايرلندا ،واالأفرو�ساي «املنظمة
االأفــريــقــيــة الأجــهــزة الــرقــابــة العليا»
واالأفــرو�ــســاي لــلــدول الناطقة باللغة
االإجنليزية «املنظمة االأفريقية الأجهزة
الرقابة العليا للدول الناطقة باللغة
االإجنليزية» ومبادرة االنتو�ساي للتنمية
و ذلك لدعمهم املتوا�سل.عــر�ــس ال�سيد /ترين�س نومبيبي –
الرئي�س ال�سابق لالنتو�ساي واملدقق
الــعــام ال�سابق جلنوب اأفريقيا-دعم
االنتو�ساي املتوا�سل جلهاز الرقابة
االأعلى يف لي�سوتو ،لتحقيق عدد من
االأهداف منها ا�ستقاللية جهاز الرقابة
االأعلى يف لي�سوتو ،وهي ق�سية يدعمها
نائب رئي�س الــوزراء ال�سيد /موثيتجو

املدقق العام جلمهورية لي�سوتو ال�سيدة /لو�سي ليبيفا تلتقي بكبار م�سوؤويل التدقيق يف مكتب املدقق العام

يف � 7سبتمرب  ،2013احتفل مكتب
املـــدقـــق الـــعـــام « »OAGبالذكرى
اخلم�سني الإن�سائه ،واأدلت املدقق العام،
ال�سيدة /لو�سي ليفافا ،ت�سريحاً حول
م�سرية عمل جهاز الرقابة االأعلى يف

OAG’s

مت�سينغ – يف خطابه الــذي القاه يف
املنا�سبة ذاتها .وقد وعد معايل وزير
املالية د.ليكتيكيت كت�سو بتقدمي الدعم
جلهاز الرقابة االأعلى يف مملكة لي�سوتو
ل�سمان �سن قوانني التدقيق باأ�سرع
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املحا�سبة من جامعة القاهرة ،جمهورية
م�سر العربية يف عــام  2009ويعترب
اأحـــد اأعــ�ــســاء اللجنة املــالــيــة التابعة
للمجل�س االنتقايل الليبي يف الفرتة ما
بني  .2012 – 2011ومن ثم عمل يف
من�سبه كرئي�س للجنة املالية يف زليتني،
ليبيا يف عام  .2012وعمل يف التدري�س
يف جامعة املرقب حيث قدم العديد من
املحا�سرات حول خمتلف املو�سوعات.
للمزبد من املعلومات يرجى االت�سال
بديوان املحا�سبة الليبي على :الربيد
االلكرتوينlibyansai@gmail.com :

وقت ممكن.
قد متيزت االحتفالية بذكرى ان�ساء
املكتب بعدة اأن�سطة ا�ستمرت ل�سنة،
مت من خاللها تعزيز التوعية بالدور
الــذي يقوم به جهاز الرقابة االأعلى.
وقد �سارك موظفي املكتب يف االأن�سطة
التي تهدف اإىل منع التدهور البيئي من
خالل زرع االأ�سجار يف مناطق حمددة،
ومت العمل كذلك على تقدمي الهدايا
للمحتاجني باعتبارها نوع من التوعية
بامل�سوؤولية االجتماعية .وعمل املكتب
على عقد ور�ــس عمل الأع�ساء جلنة
حما�سبي العموم واالأمــنــاء من جميع
الوزارات احلكومية.
ليتوانيا
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبــكــتــب املــدقــق الــعــام عــلــى :الربيد ج �م �ه��وري��ة ل �ي �ت��وان �ي��ا ت� �ق ��دم نظام
االلكرتوين lliphafa@yahoo.co.uk :لتخطيط الأداء
من اأجل زيادة كفاءة االأداء التنظيمي،
بداأ مكتب التدقيق الوطني يف ليتوانيا
ليبيا
« »NAOLيف عام  2013العمل بنظام
ً
املوؤمتر الوطني العام يختار رئي�شا معلومات لتخطيط ومــراقــبــة االأداء
جديد ًا لديوان املحا�شبة
وفقاً ملبادئ اإدارة امل�ساريع .ويعمل هذا
عني املوؤمتر الوطني العام الليبي ال�سيد النظام على �سمان اال�ستخدام ال�سليم
 /خالد اأحــمــد �سك�سوك يف من�سب واالقت�سادي للموارد املتوفرة ،واتاحة
الــرئــيــ�ــس اجلــديــد لــديــوان املحا�سبة املجال للتخطيط واملراقبة ال�سليمة
الليبي.
والفعالة لالأداء وحتقيق االأهداف.
ولد ال�سيد �سك�سوك يف زليتني ،ليبيا يف يتاألف هذا النظام من  3مكونات:
 .1971وح�سل عل �سهادة الدكتوراه يف • التخطيط– ويت�سمن كــافــة املهام
والعمليات املوؤ�س�سية اإىل جانب املوارد
الب�سرية.
• االأداء-ويغطي وثائق التدقيق وتطبيق
املهام االأخرى وت�سجيل اأوقات العمل.
• الرقابة– تتيح مراقبة تنفيذ املهام
والوظائف يف الوقت الفعلي.
�سيعمل هـــذا الــنــظــام اجلــديــد على
ت�سهيل عمليات التخطيط املنطقية
لــلــمــهــام التنظيمية وتـــوزيـــع املــــوارد
الب�سرية ب�سكل اأف�سل .و�ستتيح عمليات
رقابة االأداء اإمكانية تقييم املخاطر يف

2014

الوقت املنا�سب للعمل على تطبيق املهام
وحتقيق النتائج املرجوة .كما �سيعمل
النظام على تقدمي امل�ساعدة يف عمليات
اتخاذ القرارات االإداريــة املنا�سبة ويف
الوقت املنا�سب.
و�سيتم ربــط نــظــام تخطيط ورقابة
االأداء باالأنظمة الفرعية للمعلومات
املتاحة حالياً «اإدارة الوثائق وت�سجيل
نتائج التدقيق»� .ستكون عمليات توثيق
التدقيق من خــالل االأنظمة اجلديدة
املتاحة اأ�سهل وذات جـــودة .و�ستتيح
خا�سية الربط ما بني االأنظمة اإمكانية
منع ازدواجية املعلومات يف العديد من
قواعد البيانات وت�سهيل عمليات البحث
عن املعلومات.
من جانب اآخر� ،سيعمل نظام تخطيط
ورقابة االأداء على حفظ الوقت بحيث
ميكن ملكتب التدقيق الوطني الرتكيز
ب�سكل اأكـــرب على عمليات التطبيق
املبا�سرة للمهام والوظائف .و�سيعمل
كذلك على تغطيه كافة امل�ستويات يف
املنظمة ،مــن اخلــطــة اال�سرتاتيجية
واخلطط الفردية واملوؤ�سرات ،وتقدمي
عــر�ــس �سامل لتطبيق خطط مكتب
التدقيق الوطني اإىل جانب االأهداف
املنجزة ،اإىل جانب امل�ساهمة يف حت�سني
االأداء الكلي للمنظمة.

ع� �م� �ل� �ي ��ات م ��راج � �ع ��ة ال � �ن � �ظ� ��راء يف
مكتب التدقيق الوطني جلمهورية
ليتوانيا

يف يناير � 2014سرع خرباء من حمكمة
املــدقــقــني االأوربـــيـــة ومكتب التدقيق
الوطني الفنلندي ومكتب املدقق العام
الرنويجي يف عملية مراجعة للنظراء
ملكتب التدقيق الوطني يف جمهورية
ليتوانيا .وتهدف عملية مراجعة النظراء
هذه اإىل تقييم مدى التزام مكتب التدقيق
الوطني جلمهورية ليتوانيا باملعايري

خالد اأحمد �سوك�سوك

تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت
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الدولية الأجهزة الرقابة العليا
واأف�سل املمار�سات الدولية ،من اأجل
االرتقاء بالعالقات بني مكتب التدقيق
الوطني جلمهورية ليتوانيا والربملان
الليتواين واجلهات اخلا�سعة للتدقيق،
اإىل جانب تلقي تو�سيات م�ستقلة من
اخلرباء الدوليني فيما يتعلق بعمليات
حت�سني اأداء مكتب التدقيق الوطني.
�سيحلل فريق اخلرباء ،بقيادة حمكمة
املدققني االأوربية ،اأداء مكتب التدقيق
الوطني جلمهورية ليتوانيا واالرتقاء
به خالل عام  .2014و�سيدر�س فريق
مراجعة النظراء عملية و�سع برنامج
للتدقيق ال�سنوي يف مكتب التدقيق
الوطني جلمهورية ليتوانيا ،ومراجعة
عدد خمتار من عمليات التدقيق التي
قام بها مكتب التدقيق الوطني جلمهورية
ليتوانيا ،ودرا�سة منهجيات وممار�سات
التدقيق القابلة للتطبيق والتعاون
مــع الـــربملـــان ،بــاالإ�ــســافــة اإىل اإجـــراء
مقابالت مع مدققي مكتب التدقيق
الوطني وممثلني من الربملان .و�سيتم
تنفيذ املراجعة وفقا ً لقائمة االنتو�ساي
املرجعية اخلا�سة مبراجعة النظراء
ومذكرة التفاهم التي مت توقيعها .ويف
نهاية عام � 2014سيقدم اخلرباء تقرير
حول تقييم االأداء اإىل مكتب التدقيق
الوطني جلمهورية ليتوانيا ،وتو�سيات
حول كيفية تطوير االأداء لتعزيز كفاءة
التدقيق العام.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبكتب التدقيق الــوطــنــي جلمهورية
ليتوانيا على:
الربيد االإلكرتوين:
ISSAI

مولدوفا
زي��ارة ال�شركاء يف م�شروع التواأمة
ملحكمة احل���ش��اب��ات يف جمهورية
مولدوفا

ا�ست�سافت حمكمة احلــ�ــســابــات يف
جمهورية مولدوفا « »CoAيف يناير
 ،2014وفــد مكون مــن جمموعة من
ال�سركاء يف م�سروع الــتــواأمــة توحيد
وتعزيز التدقيق اخلــارجــي الــعــام يف
جمهورية مولدوفا ،والذي ي�ستفيد منه
جهاز الرقابة االأعــلــى يف اجلمهورية
مبا�سرة «حمكمة احل�سابات».
تت�سمن اطر عمل جمموعة ال�سركاء يف
م�سروع التواأمة مدير امل�سروع :املعهد
الفنلندي لـــالإدارة العامة «،»HAUS
موؤ�س�سة تدريبية وطنية للخدمات العامة
تابعة لــوزارة املالية الفنلندية ،ونائب
مدير امل�سروع هي حمكمة احل�سابات

االإ�سبانية .و�سيقدم ال�سركاء ،كجزء
مع عمليات التعاون ،اخلدمات االإدارية
ال�سرورية ل�سمان التطبيق الناجح
لالأن�سطة ،اإىل جانب ا�ستيفاء وحتقيق
النتائج املطلوبة الــتــي مت ذكــرهــا يف
م�سروع في�س «.»the Project Fiche
ويرتبط الهدف العام للم�سروع تعزيز
امل�سوؤوليات واإدارة االأمــوال العامة يف
جمهورية مولدوفا ،خالل توحيد وتعزيز
عمليات التدقيق اخلارجي يف القطاع
العام وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق
واأفــ�ــســل املــمــار�ــســات عــلــى امل�ستوى
االأوروبي.

زيارة درا�شية قام بها وفد من غرفة
احل���ش��اب��ات يف جمهورية قرقيزيا
ملحكمة احل�شابات يف مولدوفا

يف نهاية �شهر يناير  2014ا�شت�شافت
حم� �ك� �م ��ة احل � �� � �ش� ��اب ��ات يف جمهورية

احتاد م�سروع زمالء التواأمة وجمموعة عمل م�سروع التواأمة من حمكمة
احل�سابات يف جمهورية مولدوفيا  OAG’sيعقد ور�سة عمل يف يناير 2014

nao@vkontrole.it

املوقع االإلكرتوين:

http://www.vkontrole.it
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مولدوفا « »CoAوفد مكون من ممثلني
من جمهورية قرقيزيا يف زيارة درا�سية.
وقد ت�سمنت اأجندة الزيارة العديد من
الق�سايا ذات ال�سلة بعمليات تبادل
اخلــــربات اإىل جــانــب الــرتكــيــز على
املوا�سيع التالية :دور وم�ساهمات جهاز
الرقابة االأعــلــى ،ومنهجية التخطيط
لعمليات التدقيق ال�سنوية ،والتدقيق
املـــايل – االلــتــزام باملعايري الدولية
الأجـــهـــزة الــرقــابــة الــعــلــيــا «،»ISSAI
وتطوير عمليات تدقيق االأداء ،وتدقيق
تكنولوجيا املعلومات ،والتدقيق البيئي،
ورقابة اجلودة ،والتدقيق على الهيئات
الــعــامــة املــحــلــيــة ،واالأهـــــداف العامة
للتدقيق بغر�س اأدارة االأمــوال املحلية
العامة واأ�ــســول الــدولــة ،والتعاون مع
�سلطات تطبيق القوانني.

التعاون مع املنظمات الدولية

يف يناير � 2014سارك وفد من حمكمة
احل�سابات يف جمهورية مولدوفا يف
ور�سة عمل حول « تعزيز االأخالقيات
يف اأجهزة الرقابة العليا» ،والتي نظمتها
جمــمــوعــة الــعــمــل املــعــنــيــة بالتدقيق
واالخالقيات يف اأجهزة الرقابة االأوروبية
التابعة ملنظمة اليورو�ساي .وقد عقدت
الور�سة يف لزبون ،الربتغال ،با�ست�سافة
حمــكــمــة املـــدقـــقـــني ،والـــتـــي ترتاأ�س
جمموعة العمل .ومت عقد ور�سة العمل
بجل�سات عامة ح�سرها جميع االأع�ساء
باالإ�سافة اإىل النقا�سات اجلانبية حول
مــو�ــســوعــات خمتلفة ذات االهتمام
املــ�ــســرتك ،وتخللت الــور�ــســة عرو�س
تقدميية قدمها امل�ساركني حول تعزيز
االأخالقيات يف اأجهزة الرقابة العليا.
وخـــالل هـــذا الــوقــت ح�سر مدققي
حمــكــمــة احلــ�ــســابــات يف جمهورية
مــولــدوفــا ور�ــســة عــمــل حـــول «تعزيز
القدرات املوؤ�س�سية يف جهاز الرقابة
االأعلى» ،والتي نظمها مركز التميز يف

جمال التمويل يف ليوبليانا ،جمهورية
�سلوفينيا .وركــزت ور�سة العمل على
العديد من املوا�سيع مثل :دور اأجهزة
الرقابة العليا يف تنمية دور امل�ساءلة يف
النظم املالية العامة ،وعملية اإدراك وفهم
دور اأجهزة الرقابة العليا وم�سوؤولياتها
بــالــتــعــاون مــع غــريهــم مــن اأ�سحاب
امل�سلحة «مثل :الربملان ،املجتمع املدين
واالعـــالم» ومعايري التدقيق اجلديدة
ملنظمة االنتو�ساي مثل :املعيار الدويل
 .)ISSAI 12( 12ت�سمنت ور�سة العمل
عدة جل�سات متيزت مبناق�سات تفاعلية
بني امل�ساركني .وقد اقرتن كل مو�سوع
متت مناق�سته مع اأمثلة عملية ومتارين
جاءت بنا ًء على درا�سات احلالة ،والتي
تلتها مناق�سات ،وعــرو�ــس تقدميية،
ومناظرات وتبادل للخربات.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبــحــكــمــة احلــ�ــســابــات يف جمهورية
مولدوفا على:
الربيد االلكرتوينccrm@ccrm.md :
املوقع االلكرتوين:
http://www.ccrm.md

جزر المالديف
ج�ه��از ال��رق��اب��ة الأع �ل��ى يف املالديف
ين�شر تقارير التدقيق ح��ول البيان
املايل الأول

يف دي�سمرب  ،2013ن�سر املدقق العام
يف جمهورية املالديف تقارير التدقيق
حول البيان املايل االأول اخلا�س بالدين
العام و�سمانات الدولة لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب  .2013وتعاين
حكومة املالديف من ديون عامة �سخمة
ب�سبب االخــتــالل املـــايل يف ايـــرادات
الــدولــة مــقــارنــة بالعجز امل�ستمر يف
ميزانية الدولة ،والذي بلغ يف نهاية عام
 2011حوايل  % 74من الناجت املحلي

2014

االإجمايل  .GDPوقد مت اجراء عمليتي
تدقيق منف�سلتني ،واحدة حول الدين
العام واالأخــرى حول �سمانات الدولة،
للتحقق من م�سداقية اأر�سدة الدين
العام و�سمانات الدولة التي حتتفظ
بها وزارة املالية واخلزينة «.»MOFT
وتعترب عمليات التدقيق اخلطوة االأوىل
لتدقيق البيانات املالية املوحدة للدولة،
والــتــي �سيتم اإجنــازهــا يف نهاية عام
.2012
ب�سبب اهمال القرو�س املالية التي تدين
بها حكومة جمهورية املالديف لل�سركات
التي متتلكها الدولة واملجال�س املحلية،
قدم املدقق العام راأيه املهني حول الدين
العام .حيث اأن امل�ستحقات احلكومية
طــويــلــة لــلــ�ــســركــات املــمــلــوكــة للدولة،
واالأموال التي متلكها للمجال�س املحاية
التي حتتفظ بها وزارة املالية واخلزينة،
مل يتم اأدرجها �سمن بيان الدين العام.
وقد �سكلت هذه االأموال جزء من عمليات
متويل العجز يف امليزانية العامة للدولة
والقرو�س االقت�سادية اململوكة لـوزارة
املالية واخلزينة وال�سركات اململوكة من
قبل احلكومة واملجال�س املحلية.
اإىل جانب االآراء املالية ،مت تقدمي راأي
منف�سل حول مدى التزام الدين العام
بالقوانني والت�سريعات املطبقة– حيث
مت اإ�سدار القرو�س املادية التي مت ب�سكل
يتعار�س مع االأحكام اخلا�سة بالقوانني
التي حتكم متويل القطاع العام.
وقــد حجب املــدقــق الــعــام راأيـــه حول
بــيــان الــ�ــســمــانــات احلــكــومــيــة ،حيث
متت مالحظة وجــود تناق�سات كبرية
فيما يتعلق باأر�سدة االغالق اخلا�سة
ب�سمانات الــدولــة الــتــي حتتفظ بها
وزارة املالية واخلزينة مقارنة باالأر�سدة
التي مت احل�سول عليها وفقا ًلتاأكيدات
مبا�سرة من املوؤ�س�سات املانحة .كما
حجب املدقق العام راأيــه حول ق�سايا
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مت اأثناء الربنامج تقدمي اخلربات عرب
التدريب العملي ،وتطبيق ممار�سات
من املعايري الدولية الإعــداد التقارير
املالية واملــعــايــري املحا�سبية الدولية
للقطاع العام .وخالل الربنامج تعرف
املــ�ــســاركــني على مــو�ــســوعــات حمددة
من املعايري الدولية للتدقيق ،واملعايري
الدولية الإعداد التقارير املالية ،واملعايري
املحا�سبية الدولية للقطاع العام التي
ترتبط ببيئة العمل يف ماينمار.

هــامــة تتعلق بال�سجالت االأ�سا�سية
املرتبطة ب�سمانات الدولة .قدم املدقق
العام تقارير حول الوثائق ذات ال�سلة
بال�سمانات املادية التي مل يتم منحها
ب�سكل منهجي ،وحـــث وزارة املالية
واخلــزيــنــة عــلــى االحــتــفــاظ املنتظم
ب�سجالت �سمانات الدولة حيث ات�سح
وجود ف�سل يف تقدمي �سجل �سليم ودقيق
اإىل جانب بيان ب�سمانات الدولة.
باالإمكان االطالع على تقارير التدقيق
باللغة االإجنليزية وحتمليها عرب موقع ور� �ش��ة ع�م��ل ج�م�ع�ي��ة ال �ت �ع��اون الدويل
جهاز الرقابة االأعلى يف املالديف:
« »GIZحول معايري التدقيق واملحا�شبة
http://www.audit.gov.mw
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال عــقــدت ور�ــســة عمل جمعية التعاون
مبكتب التدقيق يف جمهورية املالديف الدويل حول معايري التدقيق واملحا�سبة
الدولية يف مكتب املدقق العام لالحتاد
على :الربيد االلكرتوين:
يف الفرتة بني  4 – 3من فرباير 2014
info@audit.gov.mw
يف نيبيتاو ،ماينمار.
niyaz@auditgov.mv
وقد ح�سر الور�سة  42م�ساركاً من مكتب
املوقع االلكرتوين :
http://www.audit.gov.mv
املدقق العام لالحتاد والتي مت تقدميها
من قبل ال�سيد �/سميم ديومن.
خـــالل ور�ــســة الــعــمــل مت تــقــدمي ملحة
«ماينمار «بورما
م��اي �ن �م��ار ت���ش�ت���ش�ي��ف دورات حول عامة للمعيار « ،ISA 260التوا�سل مع
امل�سوؤولني عن احلوكمة» باالإ�سافة اإىل
اعداد التقارير واملعايري املحا�شبية درا�سات احلالة و تفاعل امل�ساركني .
بدعم من معهد املحا�سبني املعتمدين يف للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
اإجنــلــرتا وويــلــز ،مت عقد دورات تدريبية مبكتب املدقق العام التابع لالحتاد:
عملية مكثفة على مدى خم�سة اأيام حول الربيد االلكرتوين:
املعايري الدولية الإعـــداد التقارير املالية
oagmac@gmail.com
« »IFRSواملعايري املحا�سبية الدولية للقطاع املوقع االلكرتوين:
الــعــام « »IPSASوذلــك يف مكتب املدقق
http://www.oagmac.gov.mm
العام لالحتاد ،يف الفرتة ما بني 24 – 20
من يناير  2014يف نيبياتو ،ماينمار .
وقد ح�سر الدورة التدريبية  105م�سارك النرويج
من مكتب املدقق العام لالحتاد واملكاتب تعيني مدقق عام جديد
االإقليمية واملكاتب الوطنية التابعة ملكتب ا�ستقال ال�سيد /يوغني كو�سمو من
املدقق العام .وقد قدم ال�سيد /مايك من�سبه كمدقق عــام يف  31دي�سمرب
ترينر ،مدير الدورة يف معهد املحا�سبني  2013بعد خدمة دامت ثمان �سنوات.
القانونيني يف اإجنلرتا وويلز الربنامج وعليه قــام الربملان الرنويجي بتعيني
الــ�ــســيــد /بري-كري�ستيان فــوو�ــس يف
الذي ا�ستمر خلم�سة اأيام.
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ال�سيد /بري-كري�ستيان فوو�س

من�سب املدقق العام اجلديد ملدة اأربع
�سنوات .وي�سغل املدقق العام اجلديد
كذلك من�سب رئي�س جمل�س مبادرة
االنتو�ساي للتنمية «.»INTOSAI – IDI
يــحــمــل الــ�ــســيــد /فـــوو�ـــس �ــســهــادة يف
العلوم ال�سيا�سية ،وقد كان ع�سوا ً يف
الربملان الرنويجي لـثمانية وع�سرون
عاماً «»2013-2005 ،2001-1981
مت�سمنة ع�سويته يف اللجنة الربملانية
لثمان �سنوات .تعمل هذه اللجنة على
مراجعة وتــقــدمي التو�سيات للربملان
حــول التقارير املــعــدة مــن قبل مكتب
املدقق العام الرنويجي .ويف فرته عمله
االأخرية يف الربملان �سغل من�سب نائب
رئي�س الربملان.
وقــد عمل ال�سيد /فــوو�ــس كذلك يف
وزارة املالية ملده اأربع �سنوات-2001 ،
.2005
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبكتب املدقق العام للرنويج:
الربيد االإلكرتوين:
postmottak@riksrevijonen.no

املوقع االإلكرتوين:

http://www.riksrevisjonen.no
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مبكتب الرقابة العامة جلمهورية بريو
بيرو
على:
ي�ح�ت�ف��ل ج �ه��از ال��رق��اب��ة الأع �ل ��ى يف الربيد االلكرتوين:

ً
عاما من
جمهورية ب��ريو مب��رور 84
املوقع االلكرتوين:
اخلدمة العامة

cooperacion@contraloria.gob.pe

يف  28فــربايــر  ،2014احتفل جهاز
الرقابة االأعلى يف بريو ،مكتب الرقابة
العامة ،بالذكرى الرابعة والثمانون
الإن�سائه .مت تاأ�سي�سه بناء على قانون
الــكــوجنــر�ــس يف  ،1930ويف 1964
مت اعـــالن جــهــاز الــرقــابــة االأعــلــى يف
جمهورية بــريو كهيئة د�ستورية ذات
ا�ستقاللية اإداريـــة ووظيفية .ويعترب
جهاز الرقابة االأعلى يف جمهورية بريو
م�سوؤوالً عن اال�سراف على م�سروعية
عمليات تطبيق امليزانية والدين العام
واالإجــــــراءات يف اجلــهــات اخلا�سعة
للتدقيق .وقد ا�ستمر هذا الو�سع خالل
التعديل على الت�سريعات الالحقة.
وحاليا ينظم القانون رقــم «»27785
االأعمال يف الرقابة العامة جلمهورية
بريو ،والقانون الد�ستوري للرقابة العام
للجمهورية ونــظــام الــرقــابــة الوطني
ال�سادر بتاريخ  23يوليو  .2002وتعمل
هــذه الــقــوانــني على التمعن والتدبر
يف ال�سالحيات ،واملــبــادئ واملقايي�س
املطبقة قبل اتخاذ اإجـــراءات رقابية
م�سبقة والحقة وحالية ووقائية من قبل
جهاز الرقابة االأعلى.
وخـــالل االحــتــفــال بخدماته املقدمة
للمواطنني ،تخ�سع الــرقــابــة العامة
جلمهورية بريو لعميات تغيري موؤ�س�سية
طــمــوحــة هـــادفـــة تــعــمــل عــلــى تنفيذ
خطة عمل بعنوان «العميل – املنتج –
االإنتاج» .و�ستوؤدي هذه العلمية اإىل خلق
رقابة حكومية فعالة متكن احلكومة
مــن اال�ستجابة ملطالبات املواطنني
واملوؤ�س�سات العامة ب�سورة مالئمة.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال

http://www.contraloria.gob.pe

رومانيا
ال��ذك��رى امل��ائ��ة واخل�م���ش��ون لإن�شاء
حمكمة احل�شابات الرومانية

يف  24يناير  ،1864اعتمد الربملان
الــــرومــــاين «املــجــلــ�ــس املــنــتــخــب» يف
بوخار�ست اإن�ساء حمكمة احل�سابات
الرومانية – اأ�سوة بالنموذج الفرن�سي
والبلجيكي – وهي موؤ�س�سة ت�سارك يف
عمليات االإ�سالح والتطوير يف رومانيا،
ويرتاأ�سها يف الــوقــت احلــايل احلاكم
األك�سندر ليوان كوزا.
و قـــد تـــركـــت حمــكــمــة احل�سابات
الرومانية ب�سمة اإيجابية يف الثورة
االقت�سادية واالجتماعية يف البالد،
و�ساهمت كذلك يف تطوير الدولة اإىل
جانب و�سع رومانيا �سمن اطر العمل
االأوربية والدولية.
وقــد اعيد ان�ساء حمكمة احل�سابات
الرومانية « »RcoAوفق القانون ال�سادر
يف  1992وذلـــك بــعــد اأن مت تعديل
القانون لعدة مرات واإلغائه يف االأول من
دي�سمرب يف عام  .1948وين�س د�ستور
رومــانــيــا على انـــه“ :تك�سف حمكمة
احل�سابات عن الرقابة على املوؤ�س�سة
واالإدارة وا�ستخدام املــوارد املالية يف
الدولة والقطاع العام».
وبناءاًعلى د�ستور عام  ،1991مت ا�سدار
القانون رقم  1992/94واملتعلق بتنظيم
واإدارة حمكمة احل�سابات الرومانية
بتاريخ � 9سبتمرب  1992وعليه بداأت
املوؤ�س�سة اأن�سطتها يف االأول من مار�س
 .1993وين�س د�ستور عام  1993على

2014

ا�ستقاللية اأع�ساء حمكمة احل�سابات
الرومانية يف اإدارة وتي�سري تفوي�ساتها،
وال ميكن عزلهم عن منا�سبهم خالل
الفرتة املحددة ل�سغل املن�سب.

التقارير الأخرية

متت املوافقة على التقرير العام ال�سادر
يف عام  2012خالل اجلل�سة املكتملة
ملحكمة احلــ�ــســابــات الــرومــانــيــة ويف
 19دي�سمرب  .2013وت�سمن التقرير
نتائج عمليات التدقيق املالية ،وتدقيق
االلــتــزام وعمليات تدقيق االأداء التي
مت اجرائها من قبل حمكمة احل�سابات
الرومانية يف عام  .2013عالوة على
ذلك ،مت تخ�سي�س ف�سل م�ستقل لتقييم
اأنظمة التدقيق الداخلي يف املوؤ�س�سات
اخلا�سعة للتدقيق.
وكذلك عملت حمكمة احل�سابات ويف
نف�س التاريخ على ن�سر تقرير باأن�سطة
عام  2013والذي ت�سمن معلومات حول
التنظيم املوؤ�س�سي ،واالأن�سطة والنتائج
واالأنــ�ــســطــة الــدولــيــة واملـــــوارد املالية
والب�سرية املتعلقة بال�سنة ال�سابقة.
و�سيتم قريباً العمل على و�سع التقرير
العام اإىل جانب تقرير االأن�سطة باللغة
االإجنليزية والذي �سين�سر على املوقع
الر�سمي للموؤ�س�سة.

بناء القدرات والأن�شطة احلالية يف
حمكمة احل�شابات الرومانية

بغر�س تعزيز اأن�سطتها يف اخلارج،
عملت حمكمة احل�سابات الرومانية
على ا�سدار «جملة حمكمة احل�سابات
الــرومــانــيــة» على نحو ن�سف �سنوي
باللغتني االإجنليزية والرومانية .ويتم
طباعة ون�سر هــذه املجلة على املوقع
االلكرتوين الر�سمي ملحكمة احل�سابات
الرومانية.
وبــهــدف تــزويــد املوظفني باملعلومات
املن�سورة من قبل االنتو�ساي واليورو�ساي
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واملقدمة الأع�ساء اأجهزة الرقابة العليا،
من خالل املجلة الدولية للرقابة املالية
واحلــكــومــيــة وجمــلــة الــيــورو�ــســاي ،مت
تخ�سي�س مقالة يف كل عدد من جملة
حمكمة احل�سابات الرومانية تت�سمن
ملخ�س جلميع هذه االإ�سدارات.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبحكمة احل�سابات الرومانية على:
الربيد االلكرتوين:
interntional.romania@rcc.ro

املوقع االلكرتوين:

http://www.curteadeconturi.ro

سلوفينيا
رئي�س جديد ،ونائبني ملحكمة تدقيق
جمهورية �شلوفينيا

يف عام  2013وبعد � 9سنوات انتهت
فــرتة اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ جلهاز
الرقابة االأعلى يف جمهورية �سلوفينيا.
وقــدم ال�سيد /بـــوروت بــاهــور ،رئي�س
جمهورية �سلوفينيا ،اقــرتاح للربملان
حــول  3مر�سحني ليتم انتخابهم من
قبل اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ .وعليه
عمل الربملان من خالل جل�سة ت�سويت
�سرية على انتخاب ال�سيد /توما�س
فا�سال كرئي�س ملحكمة تدقيق جمهورية
�سلوفينيا ،وذلــك يف  24ابريل 2013
ويــورغ كري�ستيجان برتوفيت�س ملن�سب
النائب االأول للرئي�س يف  1فرباير 2013
و�سامو جرييب ملن�سب النائب الثاين
للرئي�س يف  24اأكتوبر لعام .2013
ولد ال�سيد /توما�س فا�سال يف عام 1967
يف ليوبليانا ،وتخرج يف عام  1997من
كلية احلقوق التابعة جلامعة ليوبليانا.
وا�ستكمل ال�سيد فا�سال درا�ساته العليا
عــام  2007يف جمــال قانون االأعمال
االأوروبية يف كلية احلقوق التابعة ملدينة
ماريبور ،والتي فيها عمل على ر�سالة
املاج�ستري .ويف اأكتوبر  2012نال ال�سيد
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فا�سال م�سميني – مــدقــق ح�سابات
الــدولــة واملــدقــق املعتمد حل�سابات
الــدولــة .بــداأ ال�سيد فا�سال م�سريته
العملية عام  1997حيث عمل يف املركز
احلكومي للمعلومات التابع جلمهورية
�سلوفينيا ،ومن ثم عمل كع�سو يف جلنة
املراجعة الوطنية جلمهورية �سلوفينيا
خــالل الــفــرتة مــن  1999اإىل .2004
ويف نهاية عام  2003مت انتخاب ال�سيد
فا�سال ل�سغل من�سب النائب االأول
لرئي�س حمكمة التدقيق يف جمهورية
�سلوفينيا ،املن�سب الــذي تــواله منذ 1
فرباير  2004حتى  1فرباير ،2013
ويف ذات التاريخ مت تعيننه يف من�سب
رئي�س حمكمة التدقيق يف اإدارة تدقيق
اخلدمات العامة الغري جتارية.
ولد ال�سيد /يورغ كري�ستيجان برتوفيت�س
يف  1969يف مدينة ليوبليانا ،وح�سل
على �سهادته اجلامعية يف جمال املال
والــتــمــويــل يف عـــام  1996مـــن كلية
االقت�ساد يف جامعة ليوبليانا ،والتي فيها
ا�ستكمل درا�ساته العليا وح�سل على
�سهادة املاج�ستري يف املحا�سبة والتدقيق
يف عام  .2004بداأ ال�سيد برتوفيت�س
م�سريته العملية كمدقق م�ساعد يف
حمكمة التدقيق جلمهورية �سلوفينيا
يف عام  .1996ومنذ عام  1999حتى
� 2004سغل ال�سيد /برتوفيت�س من�سب
م�ست�سار لرئي�س بلدية تريزن لكل ما
يتعلق بعمليات متويل امليزانية .ويف
عــام  2004مت تعيينه مبن�سب مدقق
ح�سابات الــدولــة يف حمكمة تدقيق
�سلوفينيا وتوليه ملهام اإدارة تدقيق
احلــكــم الــذاتــي املــحــلــي .وا�ستمر يف
من�سبه هذا حتى مار�س  ،2006ومن
ثم مت تعيينه يف من�سب املدقق االأعلى
للدولة التابع الإدارة التدقيق.
ولد ال�سيد �سامو جرييب يف  1972يف
ليوبليانا ،ويحمل �سهادة البكالوريو�س

يف االقت�ساد ،وعمل كمدقق ومدقق
معتمد ومدقق داخلي للدولة ومدقق
معتمد داخلي للدولة.
عمل ال�سيد جرييب يف بداية م�سريته
العملية كمدقق م�ستقل يف القطاع
اخلــا�ــس ،ويف تلك الــفــرتة قــام مبهام
اأخــرى اإىل جانب م�ساركته يف اأعمال
فــرق خا�سة مبــهــام تطبيق عمليات
التدقيق ل�سركات �سخمة .وعالوة على
ذلك ،عمل جرييب على تقدمي خدمات
تدريبية وا�ست�سارية يف جمايل التدقيق
واملحا�سبة .ومنذ عام  2004مت تعيينه
يف حمكمة التدقيق جلمهورية �سلوفينيا
يف من�سب املدقق االأعلى للدولة ،وعليه
عمل على اإدارة عمليات التدقيق على
مــــوردي اخلــدمــات الــعــامــة التجارية
والوكاالت العامة واالأمــوال العامة اإىل
جانب تطبيق عمليات التدقيق البيئية
واخلا�سة .ويف بداية عام  2013توىل
جرييب مهام املدقق االأعلى للدولة.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبحكمة تدقيق �سلوفينيا على:
الربيد االلكرتوينaloaud@rs-rs-si :
املوقع االلكرتوينhttp://www.rs.rs.si :

جنوب أفريقيا
مدقق عام جديد جلنوب اأفريقيا

ال�سيد /متبيكايل كيمي ماكويتو
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ولد ال�سيد /متبيكايل كيمي ماكويتو يف
كيب تاون وفيها در�س العلوم ال�سيا�سية
يف جامعة كيب تاون .حا�سل على �سهاد
البكالوريو�س مــع مرتبة ال�سرف من
جامعة جنوب اأفريقيا « يون�ساه» يف عام
 1997ويعترب ال�سيد /ماكويتو حما�سب
قانوين معتمد «.»CA
بداأ ال�سيد /ماكويتو م�سريته العملية يف
العمل يف بنك �ستاندرد ومن ثم عمل
لدى نامباك .وا�ستكمل مواده يف �سركة
دي لويت ،والتي فيها تدرج اإىل االإدارة
العليا قبل ان�سمامه اإىل احلياة العملية
«.»Liberty and Metropolitan Life
عــاد ال�سيد ماكويتو اإىل دي لويت
ب�سفته مــديــر للوحدة الق�سائية يف
املوؤ�س�سة وذلك قبل تعيينه يف من�سب
املدقق العام جلمهورية جنوب اأفريقيا.
وبــعــد عمله يف من�سب نــائــب املدقق
العام منذ عام  ،2007مت تعيني ال�سيد
متبيكايل كيمي ماكويتو يف من�سب
املدقق العام يف  1دي�سمرب  .2013ال�سيد
ماكويتو متزوج ولديه ثالثة اأطفال.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
باملدقق العام جلمهورية اأفريقيا على:
الربيد االلكرتوين:
agsa@agsa.co.za

املوقع االلكرتوين:

http://www.agsa.co.za

تركيا
تقدمي تقارير حول اأن�شطة حمكمة
احل �� �ش��اب��ات ال��رتك �ي��ة اإىل املجل�س
الوطني الرتكي الكبري

يــهــدف الــقــانــون رقــم  5018للتدقيق
واالإدارة املالية العامة ،والــذي يحدد
اطــر العمل العامة لـــالإدارة املالية يف
تركيا ،اإىل ان�ساء نظام يعمل على �سمان
االلتزام املايل ،وتاأمني ا�ستخدام املوارد
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رئي�س حمكمة احل�سابات الرتكية الدكتور رجائي عقيل «ي�سار» وال�سيد جميل جيجك املتحدث با�سم املجل�س الوطني الرتكي

العامة وتعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة
املالية .تعمل حمكمة احل�سابات الرتكية
« »TCAعلى اأداء مهام املدقق اخلارجي،
والذي يعترب اأحد اأهم العوامل التي ال
غنى عنها يف هذا النظام.
يتم اجراء عمليات التدقيق اخلارجي
وفقاً ملعايري التدقيق املعتمدة دوليا ً
وذلــك بناءاً على احل�سابات االإدارية
العامة والوثائق ذات ال�سلة .يتم اجراء
عمليات التدقيق اخلارجي عرب اجراء
تــدقــيــق مـــايل حـــول مـــدى م�سداقية
ودقــة البيانات املالية ملــدراء العموم،
وحتديد مدى توافق العمليات املالية
ملدراء العموم مبدخولهم ،وم�سروفاتهم
واالأ�ـــســـول مــع الــقــوانــني وغــريهــا من
الــتــ�ــســريــعــات الــقــانــونــيــة ،اإىل جانب
التحقق من ا�ستخدام املـــوارد العامة
بكفاءة واقت�ساد وفعالية ،وقيا�س وتقييم
نتائج االأن�سطة بالن�سبة لالأداء ،واعداد
التقارير بنتائج التدقيق وتقدميها اإىل
املجل�س الوطني الرتكي الكبري.
ويــعــد الــهــدف مــن عمليات التدقيق
اخلـــارجـــيـــة الـــتـــي جتــريــهــا حمكمة
احل�سابات الرتكية هو تقدمي معلومات
معتمدة وكافية اإىل املجل�س الوطني
الرتكي الكبري والعامة فيما يتعلق بنتائج
اأن�سطة مدراء العموم ،كما هو مطلوب
من قبل �سلطة جباية ال�سرائب وانفاقها
وذلك الأداء اأعمال االإدارة املالية العامة

وفــقـاً للقوانني ،والعمل على حماية
املــوارد العامة ،وتقييم اأداء االإدارات
العامة ،والعمل على ان�ساء وزيادة نطاق
امل�ساءلة وال�سفافية املالية .ومتا�سيا ً مع
هذه االأهداف قامت حمكمة احل�سابات
الرتكية بالتدقيق على العمليات املالية
والقرارات واملعامالت اخلا�سة باالإدارة
العامة لعام � 2012سمن اطــر عمل
امل�ساءلة ،اإىل جانب عملها على تقدمي
تقارير ومعلومات دقيقة وكافية وحمدثة
للمجل�س الوطني الرتكي الكبري فيما
يتعلق بنتائج التدقيق.
ومن �سمن العمل يف هذا النطاق ،مت
تقدمي التقارير التالية للمجل�س الوطني
الرتكي الكبري يف � 12سبتمرب ،2013
باالإ�سافة اإىل ن�سرها للعامة:
• بيان بالتاأكيدات العامة.
• تقرير حــول التقييم العام لعمليات
التدقيق اخلارجية.
• تقرير حول التقييم العام للم�ساءلة.
• تــقــريــر حـــول تقييم االح�سائيات
املالية.
• تــقــاريــر حـــول الــتــدقــيــق اخلارجي
اخلا�س باالإدارات العامة.
وعليه تعترب عمليات التدقيق امل�ستقلة
واملــو�ــســوعــيــة ،الــتــي جتريها حمكمة
احل�سابات الرتكية اإىل جانب تقارير
التدقيق التي تقدمها املحكمة اأدوات
مــهــمــة تــ�ــســاهــم يف عــمــلــيــات احلكم
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الر�سيد .كما تعمل هذه االأدوات على
تعزيز املعرفة بـــاالإدارة اال�سرتاتيجية
وفقا ً لل�سفافية وامل�ساءلة يف االإدارة
املالية العامة من خالل تطوير امل�ساءلة
االإداريــــة لــه ـوؤالء املطبقني للخدمات
ua
العامة.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال املوقع االلــكــرتوين:
rada.gov.ua
مبحكمة احل�سابات الرتكية على:
الربيد االلكرتوين:

على املــــوارد بــهــدف تطبيق الربامج
االجتماعية واالقت�سادية الوطنية.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
بغرفة احل�سابات االأوكرانية على:
الربيد االلكرتوينrp@ac-rada.gov. :

int.relations@sayistay.gov.tr
sayistay.baskan@sayistay.gov.tr

املوقع االلكرتوين:

/http://www.sayistay.gov.tr

أوكرانيا
جت� ��دي� ��د ال� �ت� �ف ��وي� ��� �ش ��ات اخلا�شة
بتدقيق اإيرادات ميزانية الدولة

تــهــدف االأنــ�ــســطــة اخلــا�ــســة بغرفة
احلــ�ــســابــات االأوكـــرانـــيـــة اإىل جتديد
التفوي�سات املتعلقة بعمليات التدقيق
على اإيــرادات ميزانية الدولة املحققة
– يف � 19سبتمرب  2013وافق الربملان
االوكـــراين باالأغلبية الد�ستورية على
التعديالت املتعلقة باملادة رقم « »98من
الد�ستور االوكــراين واملتعلقة بعمليات
جتديد �سلطات غرفة احل�سابات.
يراقب الــربملــان عمليات جمع واإدارة
االأموال العامة ،والتي تعترب ممار�سات
دولية م�سرتكة اأن�ساأت يف العديد من
الـــدول حــول الــعــامل والــتــي تعمل على
�سمان �سفافية العمليات ذات ال�سلة
بامليزانية يف اأوكرانيا .ويف الوقت احلايل
تــواجــه غــرفــة احل�سابات االأوكرانية
اأهــدافــا ً جــديــدة وحتــديــات ذات �سلة
باأحكام اال�ستقاللية وعمليات الرقابة
احليادية على جمال املوازنة .و�سيعمل
هذا االأمر على التاأثري يف العمليات على
امل�ستوى العاملي ،وتعزيز االإدارة الفعالة
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http://www.ac-

المملكة المتحدة
م �ك �ت��ب ال �ت��دق �ي��ق ال ��وط �ن ��ي يطلق
برنامج انتقايل جديد

تعترب الــفــرتة احلــالــيــة فــرتة حا�سمة
بالن�سبة ملكتب التدقيق الوطني يف اململكة
املتحدة .فقد تغريت امل�ساهد الطبيعية
ب�سكل كبري يف ال�سنوات القليلة املا�سية،
والتي عك�ست كل من النهج االقت�سادي
اجلــديــد للتق�سف وخف�س التكاليف
والتي يتقا�سمها االقت�ساد الغربي كافة
اإىل جانب بع�س التغريات املوؤ�س�سية
الناجتة عن اجندة االإ�سالح احلكومي
يف اململكة املتحدة .واأ�سحبت عمليات
تقدمي اخلدمات للمواطنني المركزية
وب�سكل متزايد وملحوظ ،باالإ�سافة اإىل
التعاقد مع القطاع اخلا�س والقطاعات
االأخرى لتقدمي بع�س اخلدمات العامة.
وت�سعى حكومة اململكة املــتــحــدة يف
الوقت ذاته اإىل تطوير طرق التخطيط
للم�ساريع الكبرية يف الهيئات احلكومية،
واإدارة عمليات التمويل اخلا�سة بها
واال�ستفادة من املعلومات املتاحة .وتثري
هذه التطورات خماوف تتعلق بامل�ساءلة،
مبا يف ذلــك جــودة الرتتيبات املتعلقة
بعمليات الــرقــابــة وجـــودة املعلومات
امل�ستخدمة يف عمليات اتخاذ القرار.
ومن اجل اال�ستجابة ملثل هذه التطورات
وتلبية تطلعات الــربملــان واالإدارات
والعامة ،اأطلق مكتب التدقيق الوطني

 NAOبــرنــامــج خـــا�ـــس بالتغريات
التنظيمية الــداخــلــيــة – الربنامج
االنتقايل .وكجزء من هذا الربنامج،
عملنا على اإعادة ت�سكيل الفرق القيادية
يف مكتب التدقيق الــوطــنــي ،واإعـــادة
هيكلة االأدوار «اإلــغــاء عــدد كبري من
املنا�سب العليا» والتقليل من العديد
من اخلدمات املوؤ�س�سية املركزية .ومن
املتوقع وعلى مدى � 3سنوات اأن تعمل
هــذه الــتــغــريات على حتقيق وفورات
بقيمة حقيقية تقدر بــحــوايل % 20
وذلك دون خف�س الناجت االإجمايل من
تقارير التدقيق اأو الــوفــورات املالية
والتي تقدر بـمبلغ قدره  £ 1.2مليار.
ومع ذلك كان التغيري االأ�سا�سي هو دمج
فرق التدقيق املايل والقيمة مقابل املادة
يف جمموعات ترتكز على �ستة موا�سيع
ا�سرتاتيجية والتي تعاين منها اإدارات
العمالء حالياً.
مت تق�سيم املجاميع ال�ستة اإىل فرق
�سمن الفئات التالية:
• عمليات ال�سوق على نطاق وا�سع -مبا
يف ذلك جماالت ت�سمل اإدارات االأعمال
واملعا�سات التقاعدية واإيراد اجلمارك
واملــــوارد الب�سرية ،والــتــي تعمل على
خدمة العمالء ب�سكل �سامل يف كل ما
يتعلق باملعامالت.
• التاأثري والتنظيم -تعمل هذه العمليات
على تغطية عــدد معني من االأطراف
احلكومية مثل اإدارة االأعمال ومهارات
االبتكار ،ووزارة اخلارجية يف اململكة
املــتــحــدة ،واإدارة الــبــيــئــة ،واالأغذية
وال�سئون الريفية ،والــتــي تـوؤثــر على
االأ�سواق وتعمل على تنظيمها اإىل جانب
حماية امل�ستهلكني والبيئة وتعزيز النمو
االقت�سادي.
• تقدمي اخلدمات عرب ال�سبكات – مبا
يف ذلك وزارة الداخلية ،ووزارة العدل
والتعليم الــتــي متتلك اآلــيــات معقدة
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خلــطــط تــقــدمي اخلـــدمـــات ملجموعة
متنوعة من امل�ستخدمني ،ويف كثري من
االأحــيــان يتم تكليف موردين جتاريني
لتقدمي اخلدمات.
• تقدمي برامج وم�ساريع طويلة املدى –
يف جماالت مثل الدفاع والنقل والطاقة
والتي غالباً ما تواجه احلكومة فيها
�سعوبات من حيث ت�سليم امل�ساريع يف
الوقت املحدد ووفــق امليزانية املتفق
عليها.
• تــقــدمي اخلــدمــات املحلية وجتارب
امل�ستخدمني – يف جماالت مثل ال�سحة
واحلكومة املحلية والتي فيها ت�سرتك كل
من اأعمال احلكومة املركزية واملوظفني
الذين يتم اختيارهم حملياً وغريهم يف
تقدمي اخلدمات للمواطنني.
• مركز ا�سرتاتيجي فعال – يعمل على
تغطية االدارات املركزية مثل خزانة
املوارد الب�سرية ومكتب جمل�س الوزراء
والــــذي يــحــتــاج اإىل تــطــويــر وتن�سيق
ا�سرتاتيجيات وطنية رئي�سية.
وتعمل هذه التغريات على متكني مكتب
التدقيق الوطني مــن تقييم املخاطر
ب�سكل اأف�سل وذلك من خالل حمفظة
االأعــــمــــال ،وحتـــديـــد اأوجـــــه التوافق
والتخطيط لربنامج اأكرث تكام ً
ال للتدقيق
وغريها من �سمانات العمل اخلا�سة
بكل عميل يف عمليات التدقيق .وي�سجع
هذا النهج على التفكري ب�سكل اأو�سع
فيما يخ�س طبيعة االأعمال والتقارير
املقدمة .نعمل حالياً على اجراء اأعمال
التحقيق يف املــجــاالت التي ت�سرتعي
اهتمامنا واهتمام اأع�ساء الربملان اأو
العامة ،اإىل جانب قيامنا باملزيد من
االأعمال القابلة للمقارنة لتو�سيح كيفية
مقارنة االإدارات يف اململكة املتحدة مع
غريها �سواء يف اململكة املتحدة اأو يف
اأي مكان اآخــر يقوم باأن�سطة حكومية
م�سابهة .اإىل جانب اال�ستجابة ب�سكل

اأ�سرع لالأمور واملوا�سيع الطارئة بحيث
ميكننا تــقــدمي �ــســمــانــات يف مراحل
مبكرة من حياة امل�سروع اأو الربنامج،
باالإ�سافة اإىل تقدمي تقارير ب�سورة
�سريعة لتحديد املخاطر االأولية وحماولة
منع االخفاقات االإداريـــة من التفاقم
يف مــراحــل مبكرة قبل الــتــحــول اإىل
اإخفاقات حول القيمة مقابل املادة .على
�سبيل املثال ،تقدمنا بتقرير يف مرحلة
مبكرة حول درا�سة اجلــدوى اخلا�سة
بخط ال�سكك احلديدية يف الطريق
ال�سريع رقم  ،2حيث يتم حالياً ربط
خط ال�سكك احلديدية بخط جديد من
لندن اإىل �سمال اإجنلرتا ،وكذلك حول
عمليات االئتمان العاملية باعتبارها
عن�سر اأ�سا�سي يف اال�سالحات املتعلقة
بــالــرعــايــة احلــكــومــيــة .عـــرب تقدمي
جمموعة اأكرب واأف�سل من املخرجات
ملختلف اأ�سحاب امل�سلحة ،فاإننا نعمل
حاليا ً على زيادة تاأثري اأعمالنا املنجزة
يف هذه املجاالت.
وتدريجيا �ست�سبح هذه املجاميع مراكز
للخربة يف القطاع باالإ�سافة اإىل مهارات
التدقيق االأ�سا�سية يف جمال املعلومات
واالإدارة املالية .وناأمل بتحقيق اإجنازات
اأكرث من خالل التكامل والعمل على بناء
قدرات املوظفني .يوؤكد نهجنا اجلديد
على الربط الفعال بني املعلومات حول
جميع جوانب التدقيق املايل والقيمة
مقابل املـــادة ،وتــوفــري نهجاً متنا�سب
قائماً على املخاطر ،و�سياغة خمرجاتنا
بــطــريــقــة تــالئــم الـــربملـــان واأ�سحاب
امل�سلحة.
و�سيتم العمل بهذه الــطــرق اجلديدة
واإدخالها يف طور الت�سغيل الكامل يف
مطلع عام  .2014حتى واإن اأ�سبحت
هذه املناهج جزء من اأعمالنا الروتينية
اإال اإننا �سوف ن�ستمر يف ال�سعي لتحقيق
مزيد من التطورات على طريقة اإدارتنا
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الأعمالنا للتو�سل اإىل اأ�ساليب اأكرث
كفاءة وفعالية لدعم الربملان يف حتمل
االإدارات املختلفة للم�ساءلة.
وي�سعدنا كذلك تبادل املعلومات مع
الزمالء من اأجهزة الرقابة العليا االأخرى
يف حال كانت لديهم اأيه ت�ساوؤالت حول
اأي من النقاط املطروحة .باالإ�سافة اإىل
اهتمامنا وب�سفة خا�سة يف التطوير
من املجتمعات ذات امل�سالح امل�سرتكة
مع الزمالء من اأجهزة الرقابة العليا
االأخــرى العاملة على املوا�سيع ذاتها
وذلــك مــن خــالل التبادل االإلكرتوين
للمعلومات ،اأو من خالل االجتماعات
املرئية اأو مـوؤمتــر هاتفي عــرب �سبكة
االأنرتنت يف حال اقت�سى االأمر ذلك.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
بالعنوان التايل:
david.goldsworthy@nao.gov.uk

رؤساء حكومات دول
الكومنولث يقدمون
الدعم للمزيد من
االستقاللية ألجهزة
الرقابة العليا
دعــى اجــتــمــاع روؤ�ــســاء حــكــومــات دول
الكومنولث املنعقد يف �سهر نوفمرب
 2013يف �سرييالنكا اإىل تاأكيد اأهمية
ا�ستقاللية وقوة اأجهزة الرقابة العليا
وجلان احل�سابات العامة .ومن جانب
اآخــر ،ت�سمن البيان الر�سمي النقاط
خمتلفة من �سمنها النقاط التالية:

اأجهزة التدقيق

 45اأقر الروؤ�ساء باأهمية م�ساهمة اأجهزة
الرقابة العليا امل�ستقلة ذات املوارد
املــالئــمــة يف التطوير مــن ال�سفافية
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وامل�ساءلة والقيمة مقابل املــادة وذلك
ل�سمان اإنــفــاق االأمــــوال العامة على
النحو املالئم.

جلان احل�شابات العامة

 46اأكــد روؤ�ــســاء احلكومات على دور
الرقابة امل�ستقلة والقوية للربملان يف
احلــفــاظ عــلــى ثــقــة املــواطــنــني مبدى
نزاهة احلكومة وذلك من خالل العمل
يف جلان احل�سابات العامة التي تتمتع
بالكفاءة واال�ستقاللية وال�سفافية.
وياأتي ذلك ليكمل العمل املمتاز الذي
قام به االأمني العام ملنظمة االنتو�ساي
الإ�سدار قرار االأمم املتحدة الذي جاء
نتيجة للجهود املبذولة من قبل اأجهزة
الرقابة العليا وجلان احل�سابات العامة
 PACsيف جميع اأنحاء دول الكومنولث
بـــقـــيـــادة مــكــتــب الــتــدقــيــق الوطني
جلمهورية مالطة ب�سفة خا�سة وجلنة
احل�سابات العامة االأ�سرتالية .تواجه
دول الكومنولث حاليا ً حتدياً يتمثل
با�ستمرار ال�سغط على احلكومات
للعمل تنفيذ هذه االأمور.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبكتب التدقيق الــوطــنــي يف اململكة
املتحدة على:
الربيد االلكرتوين:
C&AG@nao.gsi.gov.uk

املوقع االألكرتوين:

http://www.nao.gov.uk

فيتنام
الإعلن الد�شتوري عن الو�شع القانوين
ملكتب تدقيق الدولة يف جمهورية فيتنام
« »SAVواملدقق العام «»AG

من خالل تطبيق القرار رقم A/66/209

ال�سادر عن اجلمعية العمومية لالأمم
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املتحدة بتاريخ  22دي�سمرب ،2011
وتاأكيداً الإعــالين ليما واملك�سيك ،مت
ت�سمني ن�س حــول الو�سع القانوين
ملكتب تدقيق الدولة الفيتنامي يف ف�سل
خــا�ــس مــن د�ــســتــور جمهورية فيتنام
اال�سرتاكية وللمرة االأوىل كموؤ�س�سة
د�ستورية م�ستقلة .وفيما يتعلق بالو�سع
القانوين ملكتب تدقيق الدولة واملدقق
العام جلمهورية فيتنام ين�س الد�ستور
املعدل جلمهورية فيتنام على التايل:
 -1اإن مكتب تدقيق الــدولــة جهاز مت
ان�سائه من قبل املجل�س الوطني ،ويعمل
ب�سكل م�ستقل ومبوجب القانون فقط.
وميار�س التدقيق على االإدارة وا�ستخدام
االأموال واملمتلكات العامة.
 -2املدقق العام هو رئي�س مكتب تدقيق
الدولة ويتم انتخابه من قبل املجل�س
الوطني .ويحدد القانون فــرتة تويل
املدقق العام ملن�سبه .ويتحمل املدقق
العام م�سوؤولية تقدمي التقارير اخلا�سة
بنتائج التدقيق واالأعمال املوكلة اإليه اإىل
املجل�س الوطني ،ويف حال تعذر ذلك
يتم تقدمي التقارير للجنة الدائمة.
 -3ين�س القانون على التنظيم الداخلي
والواجبات واملهام وال�سلطات املمنوحة
ملكتب التدقيق الدولة.
وين�س الد�ستور على الو�سع القانوين
ملكتب تــدقــيــق الــدولــة لتعزيز مركز
املـوؤ�ــســ�ــســة الــرقــابــيــة وم�سوؤولياتها.
ووفقا ً لذلك �سيمار�س مكتب تدقيق
الدولة التدقيق على العمليات االإدارية
وا�ستخدام االأمــوال العامة واالأ�سول.
ومثل هذا القانون يعني اأن مكتب تدقيق
الدولة يعترب اأداة ذات اأهمية .واأ�سبح
ملكتب تدقيق الدولة و�سعه يف النظام
ال�سيا�سي جلمهورية فيتنام ،ويف النظام
ال�سلطة وبريوقراطية الدولة.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال
مبكتب التدقيق الوطني على:

الربيد االلكرتوين:

vietnamsai@sav.gov.vn

املوقع االلكرتوين:

http://www.sav.gov.vn
http://www.kiemtoannn.gov.vn
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www.ccaf-fcvi.com

اأدى العر�س التقدميي
يف تالني اإىل اإن�ساء
م�سروع ملجموعة عمل
االأنتو�ساي املعنية
بالتدقيق البيئي حتت
عنوان «كيف نزيد تاأثري
التدقيق البيئي» ويتم
اإجراء هذا امل�سروع
حتت القيادة امل�سرتكة
الأجهزة الرقابة
العليا يف لي�سوتو،
والكامريون.

ملحظات رئي�س التحرير:

املقال التايل مبني
على العر�س التقدميي
جلون ريد وجني
�سينك – مارك الذي
عر�س خالل االجتماع
اخلام�س ع�سر ملجموعة
عمل االأنتو�ساي املعنية
بالتدقيق البيئي ،يف
تالني ،اإ�ستونيا ،يف
يونيو  .2013بعد ذلك
مت تطوير العر�س
التقدميي اإىل «ورقة
نقا�سية» قدمتها
املوؤ�س�سة الكندية
للتدقيق ال�سامل
( )CCAFومكتب
املراجع العام يف كبيك
ومكتب املراجع العام
يف كندا .وفيما يلي
ن�سخة خمت�سرة من
«الورقة النقا�سية» التي
ميكن االطالع عليها
على املوقع االإلكرتوين:
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كيف نزيد من تأثير عمليات تدقيق األداء البيئي
بقلم جون ريد ،املوؤ�س�سة الكندية للتدقيق ال�سامل ( ).CCAF-FCVI Incوجني �سينك – مارك ،مفو�ض
التنمية امل�ستدامة (مكتب املراجع العام يف كبيك)
املقدمة
يرغب مدققي االأداء اأن يكون لهم تاأثري اإيجابي على الربامج واجلهات اخلا�سعة للتدقيق.
كما يرغب مدققي االأداء املتخ�س�سني بالرقابة على اجلوانب البيئية وال�سحية واالأمنية اأن
يتم تنفيذ تو�سياتهم واأن يوؤدي ذلك اإىل حت�سني اأداء الربامج واجلهات .وخال�سة االأمر،
يطمح املدققون لتحقيق اجلودة البيئية وال�سحية واالأمنية جلميع املواطنني عن طريق
اال�ستفادة من عمليات التدقيق التي يجرونها.
يرى كتاب املقال اأن من املمكن زيادة تاأثري عمليات تدقيق االأداء البيئي وحت�سني اجلودة
البيئية من خالل االختيار الدقيق ملو�سوعات التدقيق ،والتخطيط ،والتنفيذ ،واإعداد
التقارير ،واالت�ساالت ،واالبتكار.
القواعد الأ�شا�شية لعملية تدقيق اأداء ناجحة
تركز عمليات تدقيق االأداء على جمموعة وا�سعة من املوا�سيع .ففي بع�س االأحيان تركز
عملية تدقيق واحدة على �سوؤال واحد يف برنامج اإداري واحد ،بينما تنظر عملية تدقيق
اأخرى يف عدة م�سائل معقدة يف برامج خمتلفة تديرها اإدارات كثرية .كما تركز بع�س
عمليات التدقيق على االقت�ساد اأو فعاليته ،والبع�س االآخــر على الكفاءة .العديد من
عمليات التدقيق تتحقق من مدى االلتزام بال�سيا�سات والقوانني واللوائح يف حني تركز
عمليات اأخــرى على نظم االإدارة والرقابة التي تدعم مثل هذا االلتزام ،اإال اأن معظم
عمليات التدقيق تركز على النتائج .وعلى الرغم من اأن عمليات تدقيق االأداء البيئي تتعامل
مع مو�سوع متخ�س�س ،اإال اأنها تندرج اأي�ساً يف الفئات املذكورة اأعاله.
يعتمد جناح عمليات تدقيق االأداء على القواعد االأ�سا�سية الالزمة ذاتها :املنهجية الرا�سخة،
واالأ�سخا�س املوؤهلني ،واملعرفة الوافية مبو�سوع التدقيق.
تدرك هيئات التدقيق اأهمية وجود منهجية را�سخة ،حيث اأن املنهجية التي تلتزم باملعايري
املهنية وتعتمد اأف�سل املمار�سات وتعك�س املبادئ االأ�سا�سية ل�سمان ومراقبة اجلودة �ست�ساهم
يف تعزيز القيمة واإحداث التغيري.
يتطلب تطبيق منهجية التدقيق على النحو املن�سود واإكمال التدقيق يف الوقت املنا�سب
وجود فرق تدقيق قوية تتاألف من االأ�سخا�س املنا�سبني من ذوي الكفاءات املنا�سبة لكل
م�سروع .وعادة ما يتمتع مدققي االأداء االأكرث فعالية مبجموعة من املهارات االأ�سا�سية،
خا�سة احلكم املهني والتفكري النقدي واالإبداع واالبتكار ،والقدرة على القيادة واالإ�سراف،
واإدارة العالقات واالت�ساالت الداخلية واخلارجية.
واأخـــرياً ،لــرتك تاأثري وا�سح ،يجب على املدققني حتــري الدقة عند اختيار موا�سيع
التدقيق ،واإعداد تقرير يعالج امل�سائل الرئي�سية ب�سورة مقنعة ،واإي�سال النتائج ب�سورة
فعالة – وكل ما �سبق يتطلب معرفة جيدة باملو�سوع .بالن�سبة للمدققني البيئيني ،يعني ذلك
عادة االإدراك التام بالق�سايا البيئية الراهنة والقوانني واالأنظمة وال�سيا�سات ،واملعايري،
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واالتفاقات الدولية البيئية ذات ال�سلة «مثل تلك املتعلقة بتغري املناخ ،وحماية االأنواع املهددة
باالنقرا�س ،واإدارة النفايات» .وقد ت�سمل اأي�ساً اال�ستعانة بامل�ست�سارين واملتخ�س�سني من
ذوي اخلربة مبو�سوع التدقيق.
مرحلة التخطيط
يوؤدي ح�سن اختيار وتخطيط عملية التدقيق يف الغالب اإىل اإحداث تغيري فعال واإ�سافة
قيمة كبرية للتدقيق .وفيما يلي اخلطوات التي يو�سى باتخاذها يف مرحلة التخطيط
لعملية تدقيق االأداء البيئي:
 -1يجب اختيار املوا�سيع التي تهم املواطنني .اإذ تبداأ جميع عمليات تدقيق االأداء باختيار
املو�سوع ،وهذا يعد اأهم واأ�سعب قرار يف هذه العملية باأكملها .وب�سكل عام ،يتطلب اختيار
املوا�سيع اجليدة لعمليات تدقيق االأداء املعرفة اجليدة باملو�سوع ،وعمل حتليل �سامل
للمخاطر ،واإجراء الكثري من املناق�سات بني اأع�ساء الفريق واخلرباء ،واالهتمام باإ�سدار
احلكم املهني .وميكن للمدققني زيادة التاأثري عن طريق اختيار موا�سيع تهم امل�سرعني
واملواطنني ،مثل ال�سحة واالقت�ساد والوظائف ،والبيئة واملجتمع املحلي ،اأو الدولة ككل.
 -2بالن�سبة الأهداف التدقيق ،يجب الرتكيز على النتائج ،ولي�س االأنظمة .اإذ تعترب عمليات
اتخاذ القرارات ،ونظم االإدارة ،والرقابة الداخلية يف احلكومة اأمور مهمة لتحقيق النتائج
البيئية .وحتى االآن ،ال تعد االأنظمة من االأمور التي تهم العامة .جتذب عمليات التدقيق
البيئي التي تركز «جزئياً اأو كلياً» على حتقيق نتائج ملمو�سة انتباه الربملانيني ،وو�سائل
االإعالم ،والعامة اأكرث من عمليات التدقيق التي تركز فقط على االأنظمة اأو االإجراءات.
وميكن اأن ت�سمل النتائج م�ستوى حل امل�ساكل البيئية القائمة.
 -3بالن�سبة ملعايري التدقيق ،يجب اأال يقت�سر التدقيق على االلتزام .اأحد اأهم التحديات التي
تواجه تدقيق االأداء هي حتديد املعايري املنا�سبة لتقييم اأداء اجلهات فيما يتعلق باأهداف
التدقيق .وغالباً ما تعتمد االأنظمة البيئية احلكومية على احلد االأدنى من املتطلبات.
وعندما ي�ستخدم املدققني احلد االأدنى من املتطلبات كمعايري للتدقيق فاإنهم� ،سمنياً،
يكتفون باحلد االأدنى من التدابري والتي قد ال توؤدي اإىل اإحداث تغيريات اإيجابية .وعلى
النقي�س من ذلك ،فاإن عمليات التدقيق التالية قد يكون لها اآثاراً هامة- :ا�ستخدام اأف�سل
املمار�سات كتوقعات على اأ�سا�سها يتم تقييم الربامج واالإدارات.
 مقارنة اأداء اجلهات التي خ�سعت للتدقيق مع جهات اأخرى مماثلة يف واليات ق�سائيةاأخرى.
 توقع مالحظة حت�سينات م�ستمرة على مر الزمن. -4بالن�سبة للتوقيت ،يجب البحث يف «النقاط املحورية» يف دورة حياة مو�سوع التدقيق
املعني .وميكن ملدققي االأداء البيئي اال�ستفادة من حقيقة اأن العديد من الق�سايا البيئية
تتواجد على دورات طويلة وت�سمل عدداً من «النقاط املحورية» – منها اللحظات احلا�سمة
التي يتعني فيها اتخاذ القرارات التي �ستوؤثر على االإجراءات واالأحداث امل�ستقبلية .وميكن
للمدققني حتديد النقاط املحورية ووقت اإجراء التدقيق واإعداد التقارير حول التدقيق
بحيث توؤثر على القرارات التي �سيتم اتخاذها ،على �سبيل املثال ،قبل االجتماعات الر�سمية
بني االأطراف املعنية للنظر يف الق�سايا الدولية مثل تغري املناخ وحماية طبقة االأوزون .وقد
ت�سمل النقاط املحورية االأخرى املراجعة الدورية للت�سريعات البيئية الرئي�سية ،ونهاية
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املرحلة االوىل من الربامج االإداريــة .كما اأنه من االأف�سل التدقيق على جوانب التدقيق
املعر�سة خلطر الكوارث الرئي�سية ،مثل تقييم اال�ستعدادات اخلا�سة باال�ستجابة ملو�سوع
ان�سكاب النفط يف مياه البحر اأمام ت�سرب يحدث بالفعل.
 -5عند حتديد نطاق عملية التدقيق ،يجب االأخــذ باالعتبار الرتابط ،كما يجب على
املدققني اإجراء العديد من عمليات التدقيق حول مو�سوع واحد خالل �سنة واحدة اأو على
مدى فرتة من ال�سنوات .فالعديد من الق�سايا البيئية لها اأبعاد خمتلفة ومرتابطة ،واإجراء
عمليات تدقيق متعددة يف اأحد املو�سوعات الكبرية ،مثل تغري املناخ اأو التنوع البيولوجي،
قد يكون نهجاً �سليماً اإذا كان الق�سد من ذلك هو زيادة املعرفة بالق�سية التي يتم التدقيق
عليها وتوفري التغطية ال�ساملة التي ت�سجع النقا�سات واحللول ال�ساملة باملقارنة مع التدقيق
على جانب واحد فقط .ويجب على املدققني النظر بالرتابط مع التنمية امل�ستدامة من
جوانبها الثالثة «االقت�ساد ،والبيئة ،واملجتمع»؛ من حيث اإمكانية اإثبات هذه اجلوانب
ب�سكل ملمو�س� ،ستكون تقارير التدقيق الناجتة مثرية الهتمام جمموعة كبرية من العامة
بحيث ال يتم جتاهلها ب�سهولة ب�سفتهم داعمني للروؤى احليادية لطرف واحد.
 -6عند حتديد املو�سوعات التي يتعني الرتكيز عليها يجب معاجلة العوامل امل�ساعدة
على التدهور .وقد يكون االإطار التحليلي املتمثل يف الدافع وال�سغط واحلالة والتاأثري
واال�ستجابة « »DPSIRاأداة مفيدة لزيادة تاأثري عمليات التدقيق البيئي يف التعامل مع
القوى الكامنة وراء التدهور البيئي واأثره على النا�س .وقد مت ا�ستخدام هذا االإطار منذ
عقود كو�سيلة لفهم اأ�سباب واآثار امل�ساكل البيئية .وتتمثل العنا�سر بالتايل:
ً
الدوافع :الدوافع هي القوى االجتماعية-االقت�سادية ال�ساملة التي متار�س �سغوطا على
البيئة .ويعترب النمو ال�سكاين ،والعوملة ،والتنمية االقت�سادية ،وا�ستخدام الطاقة ،وو�سائل
النقل من العوامل الهامة التي توؤثر يف الدوافع البيئية.
ال�سغوط :الدوافع تولد «ال�سغوط» على البيئة ،وخا�سة ال�سغوط الناجتة عن االأن�سطة
الب�سرية .وت�سمل التغري يف ا�ستخدام االأرا�سي وا�ستخراج املوارد ،وا�ستخدام املدخالت
اخلارجية مثل االأ�سمدة الكيماوية وانبعاثات امللوثات والنفايات ،وحركة الكائنات احلية.
احلالة :ال�سغوط بدورها توؤثر تاأثرياً �سلبياً ،على حالة اأو «و�سع» البيئة ،وبالتايل توؤثر على
حياة االن�سان والنظم االيكولوجية .على �سبيل املثال ،ميكن اأن توؤدي ال�سغوط اإىل ا�ستنفاد
االوزون وتغري املناخ والتلوث ،وفقدان التنوع البيولوجي.
التاأثريات :توؤدي «التاأثريات» يف نهاية املطاف اإىل تدخل احلكومة ،اأو ا�ستجابة احلكومة.
اال�ستجابة :يجب على املدققني فهم الطريقة التي ا�ستجابت بها احلكومة جتاه ق�سية
بيئية حمددة ،على �سبيل املثال ،ما املعاهدات الدولية التي مت االتفاق عليها؟ وما هي
ال�سيا�سات والقوانني واللوائح التي مت �سنها؟ وما ال�سوابط والعمليات التي مت و�سعها؟
وعادة ما ي�ستخدم املدققني هذه االأمــور كنقطة انطالق لو�سع اأهــداف التدقيق وو�سع
املعايري اخلا�سة بنتائج التدقيق التي مت حتقيقها.
ميكن الإطار الدافع وال�سغط واحلالة والتاأثري واال�ستجابة « »DPSIRاأن ي�ساعد املدققني
البيئيني على فهم وت�سخي�س ما يحدث يف البيئة وبحث االأ�سباب والنتائج والتدابري التي
و�سعتها احلكومة .واالأهم من ذلك ،ا�ستخدام اإطار قد ي�ساعد على تركيز التدقيق على
التدابري التي اتخذتها احلكومة ملعاجلة الدوافع وال�سغوط التي ت�سبب التدهور البيئي يف
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املقام االول ،ولي�س فقط على تدابري التعامل مع التدهور .على �سبيل املثال ،عند التدقيق
على جودة مياه ال�سرب يكون الرتكيز على التدابري املتخذة ملعاجلة وتوزيع املياه ال�ساحلة
لل�سرب وعلى اتخاذ التدابري املنا�سبة ملنع تلوث م�سادر املياه.
ال�شغوط
ال � �� � �ش � �غ� ��ط ال � � � � ��ذي تفر�شه
الأن�شطة الب�شرية على البيئة
ا�شتخدام الأرا�شي
ا�شتخدام املوارد
ا�شتخدام انبعاثات الكائنات
احلية
و�شائل النق

الدوافع

اإط� ��ار

DPSIR

الدوافع-ال�شغوط-الو�شع القائم -التاأثريات-ال�شتجابة

ال � � � ��دواف � � � ��ع الج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة-
الق �ت �� �ش��ادي��ة والج �ت �م��اع �ي��ة-
الثقافية لتلبية الحتياجات
الب�شرية.
الرتكيبة ال�شكانية
ال�شتهلك
النتاج
التكنولوجيا

ال�شتجابة
الو�شع البيئي القائم

ا�شتجابة املجتمع للو�شع
البيئي.
ال�شيا�شات القت�شادية
والتجارية
القوانني والأنظمة
الأن�شطة املجتمعية

حالة البيئة
�شحة النظم البيئية
التغري يف التنوع البيئي
التلوث
تغري املناخ

التاأثريات
تاأثريات التدهور البيئي
التغريات على حياة النا�س
«ال�شحة»
التغريات يف خدمات الأنظمة
البيئية

 -7اإجراء عمليات التدقيق التعاوين واال�ستفادة من جتارب االآخرين .الق�سايا البيئية غالباً
ما تتخطى احلدود ،ومن �ساأن التعاون مع هيئات التدقيق االأخرى الإ�سدار تقارير م�سرتكة
اأو تقارير منف�سلة يف نف�س الوقت تقريبا اأن ميكن املدققني من م�ساعفة تاأثريهم وت�سليط
ال�سوء على م�ساألة ما ،وحتقيق مبادرات تعاونية جديدة بني االإدارات املعنية للت�سدي
للم�ساكل البيئية امل�سرتكة.
اأ�سدرت جمموعة عمل االنتو�ساي املعنية بالتدقيق البيئي مواد اإر�سادية لعمليات التدقيق
التعاونية .وهناك العديد من االأمثلة على موقعها يف االإنرتنت ،مثل التدقيق الدويل املن�سق
حول تغري املناخ الذي ا�سرتك فيه  14مكتب تدقيق وطني ،وا�ستند اإىل  33عملية تدقيق
فردية .كما اأن لدى جمموعة عمل االنتو�ساي املعنية بالتدقيق البيئي قاعدة بيانات كبرية
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ت�سمل عمليات التدقيق التي اأجرتها مكاتب التدقيق الوطنية يف جميع اأنحاء العامل .وخالل
الفرتة من  1993اإىل  ،2011نظمت مكاتب التدقيق الوطنية يف اأكرث من  100دولة اأكرث
من  3,200عملية تدقيق مايل والتزام واأداء ذات �سلة بالبيئة.
تنفيذ وفح�س التدقيق
من اخلطوات الهامة يف تنفيذ وفح�س التدقيق هي ا�ستمرار تقييم االحتياجات من خالل
البيانات التي مت جمعها .يف مرحلة التخطيط ،يتم حتديد اأنواع وم�سادر وحدود االأدلة
والبيانات .ويف هذه املرحلة ،يتعني على املدققني ال�سعي لتحديد اأنواع حتليل البيانات
الكمية والنوعية التي يقومون بها على االأدلــة وطريقة عر�سها وتقدميها .ويف مرحلة
الفح�س ،يجب على املدققني تقييم مدى توفر هذا النوع من البيانات واالأدلة وارتباطها
باملو�سوع واإن مل يكن كذلك ،يتم اجراء التعديالت الالزمة على خطة التدقيق.
البيانات واالأدلة التي يتم العثور عليها اأثناء مرحلة الفح�س توؤدي اإىل ا�ستنتاج املالحظات.
اإن عمليات تدقيق االأداء ،مثل جميع عمليات التدقيق ،تقارن الو�سع القائم بالطريقة التي
يجب اأن يكون عليها ،ا�ستناداً اإىل معايري منا�سبة .والفجوات التي تن�ساأ بينهما ينتج عنها
«النتائج» اأو «املالحظات» على التدقيق .وفيما يلي اأمثلة حول نتائج التدقيق امل�سرتكة:
• عدم االلتزام بالقواعد وال�سيا�سات.
• عدم حتقيق النتائج املرجوة.
• عدم تقييم واإدارة املخاطر.
• عدم و�سع اأو اتباع اال�سرتاتيجيات.
• �سعف تن�سيق االأن�سطة واالإجـــراءات من اجلهات الفاعلة الرئي�سية اأو عــدم و�سوح
االأدوار.
• فقدان البيانات اأو املعلومات املطلوبة لقيا�س نتائج الربامج اأو لدعم القرارات.
• �سعف اأو عدم وجود الرقابة.
لالإجابة على ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه > ،ملاذا حتدث هذه العيوب؟ يجب على املدققني
اإجراء حتليل لالأ�سباب اجلذرية ،والتي ميكن اأن تدعم و�سع تو�سيات فعالة توؤدي اإىل
ا�ستخال�س حلول متنع تكرار امل�سكلة .ولكن يجب احلذر من اأمر واحد ،وهو اأن االأ�سباب
اجلذرية التي يتم ارجاعها اإىل االأ�س�س املو�سوعية لل�سيا�سة ،وتوافر املوارد ،اأو ال�سراكة
ميكن اأن تكون �سعبة املعاجلة بالن�سبة للمدققني الت�سريعيني.
اإعداد التقارير حول نتائج التدقيق
قبل نهاية مرحلة الفح�س ،عادة ما يكون املدققني قد جمعوا اأدلة االثبات من م�سادر
خمتلفة والبد االآن من درا�ستها ،وحتليلها ،واالحتفاظ بها اأو التخل�س منها .يف هذا الدليل
تكمن الق�سة التي �سيتحدث عنها التدقيق يف نهاية املطاف .ويتمثل التحدي يف حتديد
الر�سائل الرئي�سية وكيفية تقدميها باأ�سلوب وا�سح ومقنع.
اإن اأكرث التقارير فعالية هي التي جتيب عن االأ�سئلة التالية:
• «ما هي؟» – حتديد امل�ساكل التي ك�سف عنها التدقيق.
• «ملاذا؟» – �سرح اأ�سباب اهتمام القارئ بنتائج التدقيق.
• «مل حدث ذلك؟» – حتديد ال�سبب اجلذري للم�ساكل اأو املالحظات.
• «ما الذي �سيحدث بعد؟» – ت�سليط ال�سوء على التو�سيات اأو احللول املقرتحة.
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اإ�سافة اإىل ذلك ،يجب على املدققني ا�ستخدام النربة املنا�سبة والتوا�سل املوزون الإي�سال
النتائج االإيجابية وال�سلبية للتعبري عن االأدلة التي مت جمعها.
يجب على املدققني ا�ستخدام تقنية الدمج الإعداد تقارير تدقيق جيدة .هذه التقنية ت�سمل
فلرتة املعلومات واإعطاء االأولوية للر�سائل التي �ستدرج يف التقرير .وعــادة ما يفح�س
املدققني كميات كبرية من املعلومات التي يتم جمعها اأثناء عملية التدقيق لتحديد االأدلة
التي ميكن ا�ستخدامها يف التقرير مع مراعاة ت�سمني احلقائق واملالحظات واال�ستنتاجات
التي حتمل اأهمية ن�سبية فقط ،و/اأو ذات املخاطر العالية .اأما يف املجال البيئي ،فينبغي
الربط بني االأهمية الن�سبية واملخاطر وال�سحة العامة ،و�سالمة النظام البيئي ،والعواقب
املالية للتدهور البيئي.
يجب اأن تكون تقارير التدقيق تثقيفية .فامل�سائل البيئية غالباً ما تكون معقدة وقد يكون من
ال�سروري �سرح املفاهيم الهامة يف مقدمة التقرير مل�ساعدة القارئ على فهم نتائج واأهمية
عملية التدقيق .وتعد مقدمة التقرير املوقع املثايل لتقدمي البيانات واملعلومات االأ�سا�سية،
وربطها مع اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية ذات ال�سلة.
يجب اأن ي�ستخدم كاتب التقرير لغة ب�سيطة ويتجنب املفردات الفنية قدر االإمكان .بذلك
فاإن التقارير التي ت�ساعد القارئ يف حتديد املو�سوع واالهتمام بنتائج التدقيق �سيكون لها
التاأثري االأكرب .وميكن حتقيق ذلك عن طريق ا�ستخدام درا�سات حالة وا�سحة ،مثل التي
تدور حول التاأثريات ال�سحية املحتملة على املناطق املدنية.
ويف نهاية املطاف ،يعتمد تاأثري عمليات التدقيق على االأداء البيئي على نوعية التو�سيات
وعلى االلتزام بتنفيذها .ويف اأحيان كثرية جدا ،يتم اإعــداد التو�سيات يف نهاية عملية
التدقيق ،اأي على ما يبدو ،بعد فوات االأوان .وبدال من ذلك ،يجب اأن يبداأ التفكري يف
التو�سيات خالل مرحلة الفح�س.
ميكن للمدققني و�سع التو�سيات اال�سرتاتيجية بوا�سطة الرتكيز على «النقاط املحورية»
«متت مناق�سته م�سبقاً» يف عمليات �سنع القرار ذات ال�سلة.
ميكن اأن يكون الهدف هو خلق «تاأثري الدومينو» .وتاأثري الدومينو هو تفاعل ت�سل�سلي
يحدث عندما ي�سبب تغيري يف عن�سر ما تغيرياً مماثال لعنا�سر نظام جماور ،ويكون التاأثري
اأكرب عندما تكون عنا�سر النظام مرتابطة وعندما ت�ستهدف التو�سيات نقطة رئي�سية يف
عملية �سنع القرار .على �سبيل املثال ،فر�س �سريبة على الكربون �سوف يوؤدي اإىل حدوث
تاأثريات متعاقبة يف املجتمع ويف االقت�ساد حيث اأن ال�سريبة �ستوؤدي اإىل خف�س ا�ستهالك
املنتجات كثيفة الكربون وخف�س انبعاثات الغازات الدفيئة ،وزيادة ا�ستخدام النقل العام،
وحت�سني نوعية الهواء ،وحت�سني �سحة املواطنني ،وخف�س تكاليف الرعاية ال�سحية.
عندما تكون التو�سيات �سطحية )على �سبيل املثال« ،ال يوجد لدى اجلهة ا�سرتاتيجية،
ولذلك نو�سي بو�سع ا�سرتاتيجية»( ،اأو مبالغ بها )على �سبيل املثال« ،يجب على اجلهة
موا�سلة عمل (»...فمن غري املرجح اأن توؤدي اإىل حدوث تغيريات كبرية .يف بع�س احلاالت
قد تكون تلك االأمور مطلوبة كخطوة اأوىل ،ولكن لكي تكون التو�سيات فعالة ،يجب مراعاة
التايل:
• كن ا�سرتاتيجيا يف طبيعتك ولي�س ت�سغيلياً.
• عالج االأ�سباب اجلذرية للم�ساكل التي مت حتديدها ،ولي�س اأعرا�سها.
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• ركز على النتيجة اأو النتائج املتوقعة ،ولي�س على و�سيلة الو�سول اإليها.
• حاول اأن تكون التو�سيات مبتكرة وتتخطى احلــدود )مثل ،من خالل حتليل ومقارنة
املمار�سات امل�ستخدمة يف االإدارات االأخرى(.
• كن واقعياً دائماً واهتم براأي اجلهة اخلا�سعة للرقابة حول التو�سيات املقرتحة.
هناك طريقة اأخرى لزيادة تاأثري عملية تدقيق االأداء البيئي وهي الو�سول اإىل العامة من
خارج نطاق اجلهة ،االأمر الذي ميكن اأن ي�ساعد يف تعزيز ر�سائل وتاأثريات التدقيق .على
�سبيل املثال ،ميكن للمدققني على اجلوانب البيئية االت�سال بو�سائل االإعالم املتخ�س�سة
واملجالت واالأكادمييني واأع�ساء من املجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات على م�ستوى
الهيئات وال�سباب.
املتابعة
َ
اإذا كان ميكن لعملية تدقيق واحدة اأن يكون لها تاأثريا وا�سحا ،فيمكن لعمليتني تدقيق اأن
يكون تاأثريهما اأكرب .اإن اإجراء عملية تدقيق بيئي واحدة اأو �سل�سلة من عمليات التدقيق
البيئي ومتابعة التدقيق يف وقت الحق لتحديد التقدم يف حل اأوجــه الق�سور وتنفيذ
التو�سيات ميكن اأن ي�سمن التاأثري امل�ستدام .يف الواقع ،عندما تعرف اجلهات اأن هناك
عملية متابعة للتدقيق جترى حالياً اأو يف وقت الحق فمن املرجح اأن حتر�س هذه اجلهات
على اتخاذ اإجراءات ملمو�سة.
عادة ما يتم اجراء عمليات تدقيق املتابعة خالل �سنوات قليلة بعد عملية التدقيق االأ�سلية
وقت كاف للجهات للعمل على تنفيذ التو�سيات .يف معظم احلاالت يتم اجراء عمليةمتابعة واحدة .ولكن اأحيانا يكون من االأف�سل اأن تكون هناك خطة طويلة االجل الإجراء
عمليات متابعة اأكرث ،وال �سيما يف جمال البيئة ،حيث تت�سم الق�سايا بطول االأجل.
اخلامتة
ً
احلكومات هي املكلفة باإدارة ومعاجلة الق�سايا البيئية الرئي�سية ،بدءا من اآثار تغري املناخ
وحتى ال�سباب الدخاين يف املناطق املدنية .ولدى هيئات التدقيق التفوي�س لتقييم تنفيذ
وفعالية اإدارة هذه الق�سايا وغريها.
ميكن اأن يحدث التدقيق البيئي تغيرياً يف هذه املجاالت ،ولكن هذا االأمر يتطلب عناية فائقة
عند التدقيق على اختيار املو�سوع ،والتخطيط ،والتنفيذ ،واإعداد التقارير ،واالت�ساالت.
من خالل الرتكيز على هذه العنا�سر ،ميكن اأن يعزز املدققني من تاأثري عمليات تدقيق
االأداء البيئي ،بالتايل حت�سني جودة البيئة من خالل و�سع برامج اأف�سل واأكرث واإدارتها
على نحو فعال .فحتى املدققني يلعبون دوراً يف املفهوم امل�ستخل�س من املثل الدارج« ،نحن
ال نرث االأر�س من اآبائنا ،اإمنا ن�ستعريها من اأبنائنا».
�سكر وتقدير
يتقدم كتاب املقال بال�سكر والتقدير للأ�سخا�ض التالية اأ�سماوؤهم مل�ساهماتهم يف اإجناز هذا املقال :بيري
فري�سيت ،وكيمربيل ليت�ض ،ونيل ماك�سويل ،جورج�ستيوارتز ،و�سكوت فوغان.
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مشاركة منظمات الخدمة المدنية
في عمليات التدقيق بأجهزة الرقابة العليا
�ساندرا كانتا بهاندري ،املدير ،مكتب املدقق العام ،نيبال
معلومات اأ�شا�شية
التدقيق على القطاع العام ،الذي ترعاه اأجهزة الرقابة العليا ،يعزز من حياة النا�س .وكما
ت�سري مقدمة املعيار الدويل الأجهزة الرقابة العليا رقم  :12قيمة وفوائد اأجهزة الرقابة العليا
– اأحداث الفارق يف حياة املواطنني اأنه مبجرد ن�سر نتائج تدقيق جهاز الرقابة االأعلى على
العامة ،ي�سبح املواطنني قادرين على م�ساءلة االأمناء على املوارد العامة.
توؤكد الندوة  21لالأمم املتحدة واالنتو�ساي ( )2011حول «املمار�سات الفعالة للتعاون بني
اأجهزة الرقابة العليا واملواطنني لتعزيز امل�ساءلة العامة»على اأهمية التعاون الفعال بني االأجهزة
الرقابية واملواطنني ل�سمان وتعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة واحلكم الر�سيد داخل احلكومة .واأكدت
الندوة كذلك اأن التعاون الفعال ال ميكن حتقيقه اإال من خالل التوا�سل الفعال .وفيما يتعلق
بتعزيز ال�سفافية يف عملية امل�ساءلة العامة ،فقد مت االعرتاف باملواطنني ك�سركاء طبيعيني
الأجهزة الرقابة العليا.
وباعتبار املواطنني هم امل�ستخدمني النهائيني للخدمات واالأن�سطة احلكومية ،فاإنهم يعدون
م�سدراً غنياً للمعرفة واملعلومات حول االأداء احلكومي .ولذلك ،فاإن ا�ستمرار احلوار مع
املواطنني يزيد من وعيهم بعمل اأجهزة الرقابة العليا ،ويعزز ثقتهم يف االإدارة العامة .وتكثيف
م�ساركة املواطنني – بتطوير اآليات تلقي ور�سد ال�سكاوى املتعلقة بعدم االلتزام و�سوء االإدارة،
وو�سع االقرتاحات التي تهدف اإىل حت�سني االإدارة العامة واخلدمات – ي�ساهم بتوفري املعلومات
حول املجاالت التي يتم الرتكيز عليها يف عمليات التدقيق املقبلة والنطاقات واملخاطر التي
�سيتم النظر فيها.
ت�سري الندوة  22لالأمم املتحدة واالنتو�ساي ( )2013حول «الرقابة والن�ساطات اال�ست�سارية
الأجهزة الرقابة العليا :فر�س وخماطر واإمكانيات اإ�سراك املواطنني» اإىل قرار االأمم املتحدة
رقم « A/66/209حت�سني الكفاءة ،وامل�ساءلة والفعالية وال�سفافية يف االإدارة العامة عن طريق
تعزيز اأجهزة الرقابة العليا» .وين�س هذا القرار على امتالك املواطنني واملجتمع املدين القدر
ذاته من االأهمية التي متتلكها الهيئات ال�سيا�سية املخت�سة كجهات متلقية لتقارير وتو�سيات
التدقيق ،واأنهم ي�سهمون يف الرقابة الفعالة من خالل النقا�س العام .وتوؤكد الندوة على اأهمية
التوا�سل الفعال الأجهزة الرقابة العليا مع العامة بهدف تعزيز وعي املواطنني وو�سائل االإعالم
حول نتائج وتو�سيات اأجهزة الرقابة العليا.
وكممثلني عن املواطنني ب�سفتهم امل�ستفيدين وامل�ستهلكني للخدمات ،ميكن ملنظمات املجتمع
املدين توعية املواطنني حول امل�ساءلة العامة .ولدى منظمات املجتمع املدين ال�سبكات واخلربات
للك�سف عن احلاالت املحتملة للف�ساد ،ورفع التقارير ب�ساأنها الأجهزة الرقابة العليا .كما ميكن
ملنظمات املجتمع املدين التعاون مع الهيئات الت�سريعية والربملانات لل�سغط على ال�سلطة
التنفيذية لتنفيذ تو�سيات التدقيق.
لال�ستفادة من �سبكات وخربات منظمات املجتمع املدين ،يجب على اأجهزة الرقابة العليا اإن�ساء
قنوات ات�سال مع هذه املنظمات .ومن ثم ميكن ملنظمات املجتمع املدين ا�ستخدام هذه القنوات
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لتزويد اأجهزة الرقابة العليا باملعلومات التي ميكن اأن ت�ساعد يف التخطيط لعملية التدقيق.
ويجب على اأجهزة الرقابة العليا منح منظمات املجتمع املدين �سالحية الو�سول لتقارير
التدقيق وال�سغط على ال�سلطة التنفيذية للعمل بتو�سيات التدقيق .ولتي�سري اإن�ساء كادر من
املواطنني النا�سطني ،يتعني على اأجهزة الرقابة العليا اإعداد تقارير مفهومة ومتاحة ومتوفرة
لنطاق وا�سع من املواطنني يف الوقت املنا�سب.
طرق اإ�شراك املواطنني يف عمليات التدقيق العامة :اأمثلة حول اأف�شل املمار�شات
اأ) اإج��راء عمليات التدقيق الجتماعي وعقد ال�ن��دوات العامة – ي�ستخدم هذا النموذج يف
منظمة « »MKSSبالهند ،وهي منظمة تعنى بالفالحني والعمال .وتقوم هذه املنظمة بعمليات
التدقيق وتنظيم ندوات عامة حول نفقات احلكومة املحلية يف املجتمعات القروية .وقامت
منظمات املجتمع املدين بن�سر هذا النموذج يف جميع اأنحاء الهند .ويف اإطار هذه الطريقة،
تقوم املجتمعات املحلية بفح�س ال�سجالت املحا�سبية وغريها من ال�سجالت االأخرى حول
برامج االأ�سغال العامة املنجزة يف املنطقة وحتديد حاالت االحتيال يف الوثائق ،مبا يف ذلك
احل�سابات التي تهدف اإىل ت�سجيل املن�ساآت التي مل يتم اإن�ساوؤها «االأعمال الوهمية» ،والفواتري
املزورة الأن�سطة امل�سروع ،وقوائم العمل املزيفة.
ب) العمل ب�شكل وثيق مع ال�شلطة الت�شريعية – ي�ستخدم هذا النموذج يف جنوب افريقيا من
قبل مراقبة امل�ساءلة يف اخلدمات العامة « ،»PSAMوهي منظمة للبحوث والدفاع عن احلقوق
العامة ،تعنى مبتابعة ردود فعل الهيئات احلكومية جتاه حاالت �سوء الت�سرف املايل والف�ساد
التي مت حتديدها يف تقارير املراجع العام.
ج) اإجراء عمليات التدقيق التباديل كم�شروع م�شرتك – يقوم جهاز الرقابة االأعلى يف الفليبني،
بالتعاون مع منظمة غري حكومية تدعى «مواطنني مقاطعة «ابرا» نحو حتقيق حكومة جيدة
 CCAGGباإجراء عمليات تدقيق تباديل كم�سروع م�سرتك .وتقوم هذه املنظمة مبراقبة م�ساريع
البنية التحتية داخل املقاطعة وت�ستعني باملراقبني املحليني واملتطوعني من املنطقة للتحقق من
تنفيذ امل�ساريع احلكومية وفقاً ل�سروط العقد .وتركز هذه العملية على عمليات تدقيق االأداء
التي تقوم بتقييم اآثار الربامج اأو امل�ساريع احلكومية للتاأكد من اأنها قد حققت نتائجها املتوقعة.
ت�سمل فرق التدقيق اأع�ساء من جهاز الرقابة االأعلى يف الفيليبني ،واملنظمات غري احلكومية.
وتتلقى فرق العمل التدريب امل�سرتك على اإجراء عمليات تدقيق ت�ساركي قبل ال�سروع بها.
د) منح منظمات املجتمع امل��دين �شلحية الو�شول لوثائق الهيئات مل�شاعدتهم – يتعاون
جهاز الرقابة االأعلى يف الفليبني مع اإحدى منظمات املجتمع املدين التي ت�سمى �سركة مراقبة
امل�سرتيات .ومن اأجل اختبار اأداة قيا�س الف�ساد وعدم الكفاءة يف جمال امل�سرتيات العامة،
ي�سهل جهاز الرقابة االأعلى يف الفليبني ح�سول منظمات املجتمع املدين على وثائق ال�سراء
من الهيئات اخلا�سعة لرقابتها .وتخت�س �سركة مراقبة امل�سرتيات يف و�سع نظم لل�سفافية
وامل�ساءلة يف العقود وامل�سرتيات احلكومية .وت�سعى هذه االأداة اإىل حتديد التكلفة احلقيقية
«القيمة ال�سوقية العادلة» لل�سلع اأو اخلدمات العامة التي مت �سراوؤها ،ومن ثم مقارنتها باملبالغ
املدفوعة مقابل اخلدمة اأو ال�سلعة ،وعندما تكون املدفوعات الفعلية اأعلى من القيمة ال�سوقية،
ميكن اأن ن�ستنتج من الفارق وجود الف�ساد اأو عدم الكفاءة.
ه�) ال�شتفادة من عمل منظمات املجتمع املدين يف املراجعات امل�شتقلة – يف املك�سيك ،قامت
وزارة االإدارة العامة بتطوير اأداة تدعى  :SEPATيرتجم هذا اال�سم االإ�سباين املخت�سر بـ
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«ال�سفافية ونظام تقييم م�ساركة املواطن ».مهمة  SEPATهي التاأكد من اأن الهيئات البلدية
تعتمد �سيا�سات جيدة يف االإف�ساح ،وت�سهل ح�سول املواطنني على املعلومات ،وتي�سر عمليات
التدقيق االجتماعي .ومن خالل هذه العملية يقوم امل�ستفيدين من امل�ساريع بتقييم اأداء الهيئة
والرقابة على نفقاتها .ومت اإدراج تكليف اإجراء عمليات التدقيق االجتماعي على برامج التطوير
يف القانون العام ل�سنة  2004واخلا�س بالتنمية االجتماعية.
وعلى نحو مماثل ،ح�سلت منظمة  ،Fudarوهي من منظمات املجتمع املدين املخت�سة بالبحوث
والدفاع عن احلقوق العامة ،على مئات االأوراق من ال�سجالت املحا�سبية من وزارة ال�سحة
عن طريق ا�ستخدام القانون الوطني حلرية االطالع على املعلومات .ويف وقت الحق اكت�سفت
 Fudarوجود ف�ساد يف اأحد العقود املمنوحة لوكالة خا�سة �سمن برنامج الوقاية من فريو�س
نق�س املناعة الب�سرية/االإيدز يف املك�سيك .ويف وقت الحق مت تاأكيد النتائج التي تو�سلت لها
منظمات املجتمع املدين بعد حتقيق ر�سمي اأجراه جهاز الرقابة االأعلى يف الدولة.
و) نظام للنظر يف طلبات التدقيق وال�شكاوى التي يتقدم بها املواطنني – يف جمهورية كوريا،
مت ا�ستحداث نظام للنظر يف طلبات التدقيق وال�سكاوى التي يتقدم بها املواطنني مبوجب
قانون مكافحة الف�ساد لعام  .2001ي�سمح هذا النظام للمواطنني بتقدمي طلب ملجل�س التدقيق
والتفتي�س يف كوريا  Aجهاز الرقابة االأعلى الكوري  Sالإجراء عملية تدقيق خا�سة على الهيئات
العامة التي توجد فيها �سبهة ف�ساد اأو جتاوزات قانونية .ويتم تقدمي الطلبات للجنة موؤلفة من
املواطنني وامل�سوؤولني يف جمال التدقيق .وقد مت ت�سكيل هذه اللجنة بهدف مراجعة الطلبات
لتحديد ال�سكاوى الكاذبة والبت يف الطلبات التي ت�ستحق اإجراء تدقيق كامل.
ال تقت�سر اجلهود التي تبذل الإ�سراك املواطنني يف عمليات التدقيق يف جمهورية كوريا على
امل�ستوى املحلي ،فقد قررت بع�س احلكومات املحلية معاجلة ال�سكاوى والتظلمات املقدمة
من املواطنني عن طريق تعيني مدققني من املواطنني .يتم تعيني هـوؤالء املدققني ،من غري
املوظفني العموميني ،ملراجعة الدعاوى خالل فرتة زمنية معينة .يقوم املدققني من املواطنني
بعمليات التدقيق يف حالة ال�سرورة ،ومن ثم اإبالغ اأ�سحاب الدعاوى عن النتائج .ومبوجب
«نظام ا�ستقبال الدعاوى املدنية» ،ميكن للمواطنني تقدمي الدعاوى جلهاز الرقابة االأعلى يف
كوريا �سد الهيئات العامة با�ستخدام جمموعة متنوعة من الو�سائط ،مبا يف ذلك االإنرتنت
واخلط ال�ساخن املجاين املفتوح � 24ساعة ،ويبلغ عدد التقارير املقدمة حوايل  8,000كل
�سنة .ووفقا «لنظام االإخطار امل�سبق حول التدقيق» ،يقوم جهاز الرقابة االأعلى يف كوريا
باإعالم املواطنني ب�سكل م�سبق حول عمليات التدقيق التي �سيتم اإجراوؤها ويطلب منهم تقدمي
املالحظات للم�ساعدة يف عمليات التدقيق.
ز) ال�شتعانة بلجنة اأو جمل�س ا�شت�شاري ي�شم جمموعة وا�شعة من كبار ال�شخ�شيات من
خمتلف قطاعات املجتمع – حتر�س اللجنة اال�ست�سارية ال�سيا�سية التابعة جلهاز الرقابة
االأعلى يف كوريا على اال�ستعانة بخدمات اخلرباء غري احلكوميني ،وخا�سة اأ�ساتذة اجلامعات
والباحثني ،لتقدمي امل�سورة ب�ساأن امل�سائل املتعلقة بتوجهات التدقيق يف اجلهاز وحول ال�سيا�سات
املتعلقة بالتدقيق.
ح) ا�شتخدام منظمات املجتمع املدين للحقوق املدنية – يف االأرجنتني ،قامت الرابطة املدنية
من اأجل حتقيق امل�ساواة والعدالة ( – )ACIJوهي موؤ�س�سة متخ�س�سة بحقوق االإن�سان – برفع
دعوى ق�سائية �سد جلنة الكوجنر�س يف البالد ،وامل�سوؤولة عن مراجعة التقارير املقدمة من
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جهاز الرقابة االأعلى وبدء العمل ا�ستناداً على تو�سيات التدقيق ،وذلك من اأجل احل�سول على
حما�سر جل�سات اال�ستماع يف الكونغر�س .ويف وقت الحق ا�ستخدمت الرابطة هذه املحا�سر
لت�سليط ال�سوء على عدم اتخاذ اللجنة الأي اإجــراء يتطلب اإجــراءات ت�سحيحية ا�ستجابة
لتو�سيات التدقيق.
التعاون بني اأجهزة الرقابة العليا ومنظمات املجتمع املدين :كيف؟
ميكن حتقيق درجات خمتلفة من التعاون بني اأجهزة الرقابة العليا ومنظمات املجتمع املدين
الإ�سراكها يف عمليات التدقيق .وا�ستناداً على الطرق التي �سبق مناق�ستها ،ميكن ت�سنيف طرق
التعاون اإىل الثالث فئات التالية:
• ميكن ملنظمات املجتمع املدين اأن جتري عمليات تدقيق م�ستقلة.
ا�ستحدثت منظمات املجتمع املدين طرق مبتكرة يف عمليات التدقيق االجتماعي ،مثل تلك
التي متار�سها منظمة  MKSSيف الهند و�سركة  Fandurيف املك�سيك ،والتي تعد م�ستقلة عن
عمليات التدقيق احلكومي الر�سمية.
• ميكن ملنظمات املجتمع املدين ا�ستخدام نتائج التدقيق التي ي�ستخل�سها املدققني احلكوميني
يف م�ساءلة الهيئات احلكومية.
ً
على �سبيل املثال ،كا�سرتاتيجية مطالبة اجلهات باتخاذ اإجراءات معينه علنا ،تقوم مراقبة
امل�ساءلة يف اخلدمات العامة ( )PSAMيف جنوب اأفريقيا بن�سر نتائج تقارير التدقيق احلكومي
يف ال�سحافة والربامج احلوارية يف االإذاعة .كما تن�سر مراقبة امل�ساءلة يف اخلدمات العامة
( )PSAMبطاقة نتائج تقي�س االلتزام الن�سبي ملختلف الهيئات العامة بالقوانني املالية – وهذه
البطاقات ت�ستند جزئياً على النتائج الر�سمية لتقارير التدقيق .مثال اآخر لهذا االأ�سلوب يتمثل
يف الرابطة املدنية من اأجل حتقيق امل�ساواة والعدالة ( )ACIJيف االأرجنتني ،والتي حتقق يف
االإجراءات التي اتخذتها اللجنة الت�سريعية امل�سوؤولة عن مراقبة تنفيذ التو�سيات الناجتة عن
عمليات التدقيق احلكومية.
• ميكن اأن تعمل منظمات املجتمع املدين ب�سكل وثيق مع املدققني يف اأجهزة الرقابة العليا :على
�سبيل املثال �ساركت منظمة “مواطنني مقاطعة «ابرا» نحو حتقيق حكومة جيدة» ()CCAGG
بو�سفها ع�سواً يف فريق التدقيق باإجراء عمليات تدقيق على االأداء احلكومي يف الهيئة العامة
للطرق ال�سريعة .وخالل عمليات التدقيق احلكومية الر�سمية على الهيئات العامة ،متكنت
�سركة مراقبة امل�سرتيات الو�سول اإىل وثائق الهيئات العامة ،والتي هي يف حوزة املدققني
احلكوميني لقيا�س املخالفات يف امل�سرتيات .ويف جمهورية كوريا تقوم �سركة  CCEJبا�ستخدام
نظام طلبات التدقيق التي يتقدم بها املواطنني الإجراء عمليات تدقيق خا�سة على امل�ساريع
احلكومية التي ت�ستبه املنظمة وجود خمالفات مالية فيها.
ق�شايا واهتمامات حول التعاون بني اأجهزة الرقابة العليا ومنظمات املجتمع املدين
يجب اأن تتاأكد اأجهزة الرقابة العليا من اأن تطوير ممار�سات التعاون الفعال بني االأجهزة
الرقابية واملواطنني ال يعر�س اأدوارها التقليدية للخطر اأو يخرق اال�ستقالل املوؤ�س�سي .وفيما
يلي قائمة بالق�سايا املتعلقة بالتعاون الفعال بني االأجهزة الرقابية ،ومنظمات املجتمع املدين؛
ويجب على االأجهزة الرقابية التي تتعاون مع منظمات املجتمع املدين يف و�سع التدابري الالزمة
التالية لتاليف ذلك:
• اأجهزة الرقابة العليا ،ب�سفة عامة ،مكلفة باأن تقدم تقاريرها لل�سلطة الت�سريعية ولي�س للعامة.
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وبغ�س النظر عن هيئة جهاز الرقابة االأعلى ،يتم تكليف االأجهزة الرقابية ب�سفة عامة بتقدمي
التقارير اإىل ال�سلطة الت�سريعية .وتقع على عاتق ال�سلطة الت�سريعية «وعادة ما تكون جلنة
ت�سريعية تابعة لها» درا�سة النتائج الــواردة يف تقارير التدقيق وفر�س اإجــراءات معينة على
االأجهزة التنفيذية.
ُ
• ال يتم ن�سر تقارير التدقيق دائما يف وقتها للعامة ب�سبب مبداأ ال�سرية وغريه من امل�سوؤوليات
املهنية.
• كثريا ما تت�سمن تقارير التدقيق امل�سطلحات الفنية التي قد توؤدي اإىل �سوء فهم املواطنني.
وميكن اأن يتطلب التو�سيح ا�ستخدام اأدوات مثل اختبار قيا�س اللغة الب�سيطة ()SMOG
امل�ستخدم يف “املكتب الوطني للتدقيق» يف اململكة املتحدة.
• ال يعطى العامة الفر�سة لتقدمي املدخالت على نتائج اجلل�سات الت�سريعية.
• هناك العديد من منظمات املجتمع املدين يف كل دولة ،االأمر الذي ي�سعب معه اختيار املنظمة
التي يجب اأن تدرج يف عملية التدقيق.
• منظمات املجتمع املدين ذات الطبيعة ال�سيا�سية قد توؤدي اإىل �سدور راأي غري حيادي .ويف
بع�س احلاالت قد يوؤثر على حيادية ومو�سوعية جهاز الرقابة االأعلى.
• عدم وجود اإجــراءات متطورة الختيار ال�سركاء من بني منظمات املجتمع املدين ميكن اأن
يحدث ارتباكاً.
• قد تفتقر منظمات املجتمع املدين اإىل املوارد الالزمة للم�ساركة يف عمليات التدقيق بال
مقابل مادي.
• يجب حتديد امل�سوؤولية املهنية املطلوبة من املدققني ،وم�سوؤوليات منظمات املجتمع املدين
امل�ساركة يف عمليات التدقيق.
�شعى نيبال نحو اإ�شراك املواطنني يف عملية التدقيق
منذ اإن�ساء مكتب املراجع العام ،جهاز الرقابة االأعلى يف نيبال ،يف عام  ،1959واجلهاز يعمل
على تعزيز امل�ساءلة وال�سفافية العامة .اإذ ت�سع نيبال دوماً املواطنني ،واملجتمع ب�سكل عام،
يف حمور اأدائها لتكليفاتها الد�ستورية .قبل وقت قريب ،مت اإدراج مو�سوع اإ�سراك املواطنني
ومنظمات املجتمع املدين يف عملية التدقيق على راأ�س جدول االأعمال ب�سورة اأكرث و�سوحا
ومبا�سرة .ومت اتخاذ التطورات التالية لتمكني زيادة م�ساركة املواطنني يف عمليات التدقيق
العام التي يجريها جهاز الرقابة االأعلى يف نيبال:
• ت�سكيل جلنة ا�ست�سارية – مت موؤخراً ت�سكيل جلنة ا�ست�سارية تابعة ملكتب املراجع العام وتتاألف
من  15ع�سواً .وت�سم اللجنة يف ع�سويتها جمموعة وا�سعة من ممثلي منظمات املجتمع
املدين ،مبا فيهم م�سئولني حكوميني متقاعدين رفيعي امل�ستوى ،والنائب ال�سابق لرئي�س جلنة
التخطيط الوطنية ،وخبري اإعالمي ،وخبري اقت�سادي ،وخرباء اإداريني ،وخبري قانوين .ومتوقع
من اللجنة اأن تقدم روؤى جديدة لتطوير القطاع العام والتدقيق يف نيبال.
• تنظيم حلقة عمل لتحديد الفر�س املمكنة للم�ساركة يف عمليات التدقيق – يف اأكتوبر ،2013
مت تنظيم حلقة عمل ليوم ون�سف حول ا�ستك�ساف التحديات والفر�س لتنفيذ اآليات خمتلفة
للتدقيق الت�ساركي يف نيبال ،بدعم من البنك الدويل ،يف جهاز الرقابة االأعلى يف نيبال يف
كامتاندو .وناق�ست حلقة العمل طرق خمتلفة للتعاون ،واملخاطر الكامنة املمكنة التي تن�ساأ من
امل�ساركة يف عمليات التدقيق.
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• ت�سكيل فريق عمل – نتيجة حللقة العمل التي عقدت لتحديد الفر�س املمكنة لعمليات
التدقيق التباديل ،مت ت�سكيل فريق عمل يتاألف من �ستة اأع�ساء برئا�سة م�ساعد املراجع العام.
ومت ت�سكيل هذه املجموعة لتنفيذ النقا�سات التي اأجريت يف حلقة العمل واإعداد تقرير حول
طريقة اإ�سراك منظمات املجتمع املدين يف عملية التدقيق من خالل جمالني :ن�سر تو�سيات
التدقيق ،وم�ساركة جهاز الرقابة النيبايل يف اإجراء عمليات تدقيق االأداء .ويتاألف فريق العمل
من ممثلني عن جهاز الرقابة االأعلى ومنظمات املجتمع املدين.
• ن�سر طلبات املواطنني – يف بع�س االأحيان يتم ن�سر املالحظات والطلبات التي يتقدم بها
املواطنني يف ال�سحف املحلية لتقدمي معلومات اإىل فرق العمل امليدانية للتدقيق ،اأو جلهاز
الرقابة االأعلى يف نيبال بوا�سطة االإعالنات ،والفاك�س ،والهاتف ،والربيد االإلكرتوين ،ومربع
ال�سكوى حول اأي معلومات لديهم عن �سوء اال�ستغالل اأو التملك غري امل�سروع الأي من املمتلكات
العامة ،اأو اأي خمالفة يف اإنفاق املال العام.
• خدمات لوحة االإعالنات -يف عام  2012بداأ جهاز الرقابة االأعلى يف نيبال بخدمة لوحة
االإعالنات جلعل اأن�سطتها ومعلوماتها �سفافة الأ�سحاب امل�سلحة .وميكن احل�سول على هذه
املعلومات عن طريق االت�سال على الرقم املجاين عرب الهاتف.
• احكام جل�سات اال�ستماع العامة وعمليات التدقيق العامة والتدقيق االجتماعي يف احلكومة
املحلية – هناك حكم اإلزامي باإجراء جل�سات اال�ستماع العامة وعمليات التدقيق العامة والتدقيق
االجتماعي وفقاً لقانون احلوكمة الذاتية املحلي .يتطلب هذا االأمر من جميع هيئات احلكومة
املحلية اإجراء جل�سات ا�ستماع عامة ،وعمليات تدقيق عامة ،وعمليات تدقيق اجتماعي يف
اأوقات حمددة.
اخلامتة
اإن العمل على حتقيق امل�سلحة العامة ي�سع م�سوؤولية كبرية على اأجهزة الرقابة العليا الإثبات
اأهمية املواطنني بالن�سبة لها ب�سورة م�ستمرة .وهكذا ،ما مل ت�سيف اأجهزة الرقابة العليا القيمة
وتوفر منافع للمواطنني ،ال ميكن اأن تثبت �سلتها الوثيقة باملواطنني .وبالتايل ،فاإن التدقيق
على القطاع العام الذي تقوم به اأجهزة الرقابة العليا يجب اأن ي�سع ن�سب عينيه املواطنني
با�ستمرار عند اإجراء عمليات التدقيق .وميكن ملنظمات املجتمع املدين ،ب�سفتها متثل املجتمع،
القيام بدور حيوي يف تعزيز امل�ساءلة وال�سفافية – حيث اأنها ت�ستهدف االأن�سطة احلكومية
ولديها معلومات مبا�سرة عن اآثار االن�سطة احلكومية .تعترب منظمات املجتمع املدين ال�سريك
الطبيعي حيث ميكن اأن تلعب دوراً حا�سماً يف ال�سغط على النظام العام لتح�سني االإدارة املالية
العامة بناءاً على تو�سيات التدقيق .وبهذه الطريقة ،ت�ساعد منظمات املجتمع املدين يف تعزيز
امل�ساءلة وال�سفافية .كما ميكن اأن تقدم منظمات املجتمع املدين املدخالت اأثناء التخطيط
والتنفيذ ومرحلة اإعداد التقارير لعملية التدقيق بناء على درجة التعاون.
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آخر المستجدات
في تعاون المانحين
مع األنتوساي
التقييم التجريبي إلطار عمل قياس األداء PMF SAI
في محكمة الحسابات البرازيلية
اإعداد :حمكمة احل�سابات الربازيلية  TCUواالأمانة العامة ملجموعة مانحني االنتو�ساي

تقوم حمكمة احل�سابات الربازيلية  TCUحالياً بعمل التقييم التجريبي با�ستخدام اإطار عمل
قيا�س االأداء اخلا�س باأجهزة الرقابة العليا « ،»SAI PMFوهو اإطار مت ت�سميمه الأجهزة الرقابة
العليا لتقدمي مراجعة دقيقة الأداء جهاز الرقابة االأعلى وفق املعايري الدولية الأجهزة الرقابة
العليا  ISSAIsوغريها من املمار�سات االأ�سا�سية اجليدة لالنتو�ساي .وللقيام بذلك ،يدمج هذا
التقييم « »SAI PMFاملقايي�س املو�سوعية والتقييم النوعي.
ويتم تطوير التقييم التجريبي با�ستخدام اإطار عمل قيا�س االأداء اخلا�س باأجهزة الرقابة
العليا « »SAI PMFبرعاية جمموعة عمل االنتو�ساي املعنية بقيمة ومنافع اأجهزة الرقابة
العليا« . »WGVBSقامت جمموعة العمل هذه بتاأ�سي�س فريق مهمة يتكون من عدة متطوعني
من االنتو�ساي ،واأجهزة الرقابة العليا ،واجلهات املانحة ،وتقوم االأمانة العامة للجهات املانحة
لالنتو�ساي التابعة ملبادرة االنتو�ساي للتنمية بتن�سيق اأعمال الفريق.
حالياً ،يدخل اإطــار العمل مرحلته التجريبية الثانية ،االأمــر الــذي يتيح اإجــراء املزيد من
االختبارات والتعديالت على اإطار العمل نف�سه ،ويف الوقت احلايل تقوم عدة اأجهزة رقابية
بالتقييم التجريبي .و�سي�ستمر التقييم التجريبي الإطــار العمل ل�سنة اأخــرى قبل ا�ستخدام
الدرو�س امل�ستفادة من التقييم التجريبي الإجراء املزيد من التعديالت على اإطار العمل على اأن
يتم تقدميها يف موؤمتر االنكو�ساي احلادي والع�سرين يف  2016العتمادها.
ً
وتعترب حمكمة احل�سابات الربازيلية  TCUاأحد اأجهزة الرقابة العليا التي جتري تقييما يف
الوقت احلايل الإطار عمل قيا�س االأداء « ،»SAI PMFوقد اختارت القيام بالتقييم الذاتي.
ويقوم االخت�سا�سيني الداخليني بتقييم و�سمان اجلودة.
اأه��داف حمكمة احل�شابات الربازيلية اخلا�شة بعمليات التقييم جتريبي لإط��ار عمل قيا�س
اأداء جهاز الرقابة الأعلى «»SAI PMF
الهدف االأول ملحكمة احل�سابات الربازيلية من ا�ستخدام التقييم التجريبي  SAI PMFهو
جمع معلومات عالية اجلــودة مبنية على معلومات مثبتة باالأدلة لدعم عملية التخطيط
اال�سرتاتيجي.
وي�سمل التقييم التجريبي  SAI PMF 24موؤ�سراً مت اإدراجها حتت �سبعة جماالت تغطي جميع
اجلوانب الرئي�سية يف جهاز الرقابة االأعلى مثل نتائج التدقيق ،والتطوير التنظيمي ،والعمل
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االأ�سا�سي ،واال�ستقاللية وهياكل الدعم اإىل جانب االأمور االأخرى .وينق�سم كل موؤ�سر اإىل اأبعاد
«من  »4-2والتي تنق�سم بدورها اإىل عدد من املقايي�س.
ً
ويتم تقييم كل مقيا�س مقابل دليل االإثبات املو�سوعي .وبناءا على عدد املقايي�س التي مت
تقييمها بنجاح يتم منح النقاط من  .4-0وعن طريق ا�ستخدام جدول للتحويل ،يتم ح�ساب
جمموع النقاط وحتويلها اإىل نتيجة نهائية وفق املوؤ�سر املتاح.
وحيثما يكون مالئماً ،يتم و�سع املقايي�س وفقاً ملعايري االنتو�ساي والوثائق االإر�سادية .وجميع
نتائج املوؤ�سرات اخلا�سة بالتقييم التجريبي  SAI PMFتقوم على اأ�سا�س اأدلة االإثبات ،ومت
قيا�سها مقابل املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات .وي�سكل ذلك اأ�سا�ساً متيناً لتحديد اجلوانب
التي حتتاج اإىل تعديل لتعزيز اأداء ومكانة اأجهزة الرقابة العليا بالن�سبة للعامة.
مت التو�سل اإىل اأن الناجت النهائي يتنا�سب مع الو�سع احلايل ملحكمة احل�سابات الربازيلية.
فاملجاالت التي تعترب ذات اأ�سا�س متني هي تلك التي تراوحت نتائجها ما بني  3اإىل ،4
واملجاالت اأو العمليات التي كانت نتائجها اأقل من  3هي التي اعتربها فريق املهمة واملوظفني
االآخرين امل�ساركني يف التقييم اإنها جماالت حتتاج ملزيد من التعديل .وقد اأثبت فح�س دليل
االإثبات فعاليته يف دعم جمموع النتيجة النهائية جلميع املوؤ�سرات.
بعد اتباع طريقة التقييم التجريبي  ،SAI PMFمت تقييم اأكرث من  480مقيا�س ،مما جعل
اأ�سا�س التقييم التجريبي ملحكمة احل�سابات الربازيلية مبنياً على اأ�سا�س جيد ووفقاً الأدلة
االإثبات املو�سوعية .ويعترب ال�سكل احلايل للتقييم التجريبي  SAI PMFاأداة م�ستهلكة للوقت،
اإال اأن النتائج التي مت حتقيقها ت�ستحق اجلهود املبذولة.
وقد �سارك يف التقييم التجريبي اأكرث من  20وحدة وقطاع .ونتيجة ذلك ،اطلع جميع اأ�سحاب
امل�سلحة على التقييم ،واأبدوا ا�ستعدادهم ال�ستخدام النتائج .ومن اجلدير بالذكر اأنه قد مت
اإجراء عر�س تقدميي حول التقييم خالل االجتماع ال�سنوي ملحكمة احل�سابات الربازيلية الذي
يجمع كبار املدراء الذين اأبدوا اهتماماً مميزاً يف القيادة.
الهدف الثاين ملحكمة احل�سابات الربازيلية من ا�ستخدام التقييم التجريبي « »SAI PMFهو
اختباره يف حالة عملية معقدة للتحقق من مدى مالئمته للعمل واإجراء التعديالت املنا�سبة
عليه.
ومن خالل جتربة حمكمة احل�سابات الربازيلية ،من الوا�سح اأن هنالك حاجة لت�سكيل فريق
متعدد التخ�س�سات للقيام مبثل هذا التقييم بنجاح ،وال غنى عن التدريب امل�سبق على التقييم
التجريبي  .SAI PMFويتكون فريق التقييم من ثمانية مدققني ،ثالثة منهم يعملون دواماً
كام ً
ال ولديهم خربة يف خمتلف املجاالت االإداريــة والرقابية .اإن مثل هذا التنوع يف املعرفة
واملهارات يعترب اأمراً �سرورياً بالن�سبة لتقييم التجريبي  SAI PMFباعتباره اأداة تقييم اأ�سا�سية
تغطي االأن�سطة الرئي�سية «عمليات تدقيق واأحكام ق�سائية» والتخطيط اال�سرتاتيجي وخدمات
الدعم.
ومن واقع خربة حمكمة احل�سابات الربازيلية يجب اأن ي�ستغرق التقييم فرتة تقارب خم�سة
اأ�سهر على اأن يتم االنتهاء منه يف اأول مار�س «مالحظة املحرر :مت االنتهاء من التقرير وفق ما
هو جمدول يف مار�س  .»2014وميكن تقلي�س االإطار الزمني يف حالة التفرغ الكامل جلميع
اأع�ساء الفريق للقيام بالتقييم.
اإن عملية اال�ستعانة باملوظفني الداخليني يف مهمة التقييم قد اأثبتت فعاليته يف توفري الوقت
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و�سمان اجلودة ،حيث اأن جميع امل�ساركني هم من املدققني اخلرباء وعلى دراية جيدة مبحكمة
احل�سابات الربازيلية ،ودورها ،وبيئتها الداخلية واخلارجية .ويف حالة م�ساركة خرباء خارجيني
يف التقييم ،من املوؤكد ان ذلك �سي�ستهلك املزيد من الوقت حيث اأنهم يحتاجون وقتاً اأكرث
للتاأقلم مع حمكمة احل�سابات الربازيلية ومعرفتها .اإن القيام ببع�س التعديالت الب�سيطة يف
التقييم التجريبي  SAI PMFلتقليل املقايي�س ميكن اأن يوؤدي اإىل توفري الوقت ،وت�سجيع املزيد
من اأجهزة الرقابة العليا على ا�ستخدامه.
املنافع املتوقعة للتقييم التجريبي SAI PMF
تتمثل الفائدة الرئي�سية للتقييم يف ا�ستخدام نتائجه كمدخالت لعملية التخطيط اال�سرتاتيجي
ملحكمة احل�سابات الربازيلية .يقدم التقييم التجريبي  SAI PMFتقييماً عايل اجلودة جلميع
املجاالت يف حمكمة احل�سابات الربازيلية لتتمكن االإدارة العليا من اتخاذ قرارات مدرو�سة
تتعلق باملجالت وامل�ساريع التي يجب اأن متنح االأولوية لزيادة خمرجات اجلهة.
�ستتم درا�سة اإدراج موؤ�سرات التقييم التجريبي � SAI PMFسمن جمموعة موؤ�سرات االأداء التي
ت�ستخدمها حمكمة احل�سابات الربازيلية بانتظام يف عمليتها االإدارية.
و�سيتم اإبالغ كل اإدارة اأو قطاع باالإجراءات التف�سيلية يف حال وجود فر�سة الإدخال التعديالت
الالزمة ،حتى ليت�سنى لهم امل�سي يف تطبيقها.
يف امل�ستقبل ،ميكن القيام بتقييم جتريبي  SAI PMFاآخر ملراقبة التقدم الذي مت اإجنازه.
واأخــرياً ،وبناء على قرار رئي�س حمكمة احل�سابات الربازيلية ،ميكن ن�سر ملخ�ساً تنفيذياً
للتقرير النهائي للعامة .حيث ي�ستفيد منها املواطنني الربازيليني واجلهات واأ�سحاب امل�سلحة
الدوليني ،مثل اأجهزة الرقابة العليا االأخرى ،وجهات التنمية ،واملوؤ�س�سات املالية.
للح�سول على املزيد من املعلومات حول التقييم التجريبي  SAI PMFيرجى االطالع على
املوقع التايلhttp://www.idi.nolartikkel.aspx?Mid1=102AId=704 :
م�شاركة حمكمة احل�شابات الربازيلية يف تطوير التقييم التجريبي SAI PMF

والبدء يف تنفيذه

�ساركت حمكمة احل�سابات الربازيلية بحما�س يف تطوير طريقة التقييم التجريبي
 PMFب�سفتها ع�سواً يف فريق املهمة.
مت تدريب �ستة مدققني من حمكمة احل�سابات الربازيلية كمقيمني وحما�سرين للتقييم
التجريبي  ،SAI PMFوتلقى ثالثة وثالثون مدققاً تدريباً داخلياً داخل حمكمة احل�سابات
الربازيلية .و�سي�ساهم اأحد املدققني الذي �سبق واأن �سارك كمدرب يف الربامج التدريبي
حول التقييم التجريبي  SAI PMFيف ليما ،وميامي ،والعا�سمة وا�سنطن ،مع املدربني
وكذلك يف عمليات التدريب يف فيجي يف اإبريل/مايو .2014
وقعت مبادرة االنتو�ساي للتنمية  IDIوحمكمة احل�سابات الربازيلية مذكرة تفاهم تتعلق
بالدعم النوعي لالأمانة العامة لالنتو�ساي .ووافقت حمكمة احل�سابات الربازيلية على
التعاون عن طريق امل�ساهمة مبوظف اأو اأكرث من حمكمة احل�سابات الربازيلية يف االأمانة
العامة� .سيرتتب على الدعم الذي �ستقدمه حمكمة احل�سابات الربازيلية االلتزام باحلد
االأدنى من وقت العمل والذي يبلغ  % 50لكل موظف ع�سو من  2013اإىل نهاية  2014يف
موا�سيع تتعلق بالتقييم التجريبي  SAI PMFاأو يف م�ساريع اأخرى لتنمية القدرات تدعمها
جمموعة مانحي االنتو�ساي.
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الدعوة العاملية لتقدمي املقرتحات يف 2013

مت البداأ بتوجيه دعوة عاملية لتقدمي املقرتحات يف اجتماع اللجنة التوجيهية ملجموعة مانحي
االنتو�ساي  ،الذي عقد خالل الفرتة من  19-18اأكتوبر يف بكني  ،ال�سني .ومتت دعوة اأجهزة
الرقابة العليا يف الدول النامية ،واأقاليم االنتو�ساي واالأقاليم الفرعية ،وجلان االنتو�ساي واللجان
الفرعية وجمموعات العمل لت�سليم املقرتحات ملبادرات تنمية القدرات مل�سلحة اأجهزة الرقابة
العليا يف اأغلب الدول النامية اأو جميعها .وب�سكل مغاير للدعوة العاملية لتقدمي املقرتحات يف
عام  ،2011بداأت هذه الدعوة بو�سع مالحظات حول مالحظات حول مفاهيم امل�سروع ،و�سيتم
حتويل هذه املالحظات اإىل مقرتحات اأكرث �سموالً يف حالة وجود اهتمام من مقدمي الدعم.
ومت حتديد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات يف  31يناير  2014وت�سليم م�سودة املالحظات
لالأمانة العامة ملجموعة مانحي االنتو�ساي لالطالع عليها واإبداء املالحظات .وميكن ملقدمي
املالحظات ا�ستخدام التعليقات يف تعزيز م�سودة املالحظات اخلا�سة بهم قبل الت�سليم
النهائي.
 31مار�س  2014املوعد املحدد لت�شليم امللحظات النهائية احلول مفاهيم امل�شروع
بعد حتديد املوعد النهائي للتقدمي� ،ستوزع االأمانة العامة ملجموعة مانحي االنتو�ساي املالحظات
النهائية حول مفاهيم امل�سروع ملقدمي الدعم «اأجهزة الرقابة العليا واملانحني» ول�سندوق تنمية
قدرات اأجهزة الرقابة العليا � CDF:سندوق تنمية اأجهزة الرقابة العليا ،يف طور التنفيذ حالياً
للمراجعة وفق معايري املخ�س�سات واملبالغ املتوفرة .و�سوف تن�سق االأمانة العامة ملجموعة
مانحي االنتو�ساي هاتان العمليتان ،ولكن �ستتم عملية اتخاذ القرارات حول �سروط الدعم من
قبل كل من املانحني ب�سورة فردية ،واملقدمني من اأجهزة الرقابة العليا وجمل�س �سندوق تنمية
اأجهزة الرقابة العليا .CDF
�سيكون املوعد النهائي للمقدمني «اأجهزة الرقابة العليا ،واملانحني ،و�سندوق تنمية اأجهزة
الرقابة العليا» الإبداء اهتمامهم املبدئي يف م�سودة املالحظات يف  15يونيو .2014
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داخل
منظمة أوالسيفس تعقد االجتماع الثالث والعشرون
 INTللجمعية العمومية في سانتياغو
SAI

عقدت املنظمة الكاريبية والالتينية الأجهزة الرقابة العليا «اأوال�سيف�س» االجتماع الثالث
والع�سرون للجمعية العمومية خالل الفرتة من  11 – 8دي�سمرب  2013يف �سانتياغو ،ت�سيلي.
وا�ست�ساف االجتماع مكتب املراجع العام جلمهورية ت�سيلي والــذي �ساركت فيه وفود من
االأرجنتني ،وبوليفيا ،والربازيل ،وكولومبيا ،وكو�ستاريكا ،وكوبا ،وجمهورية الدومينيكان،
واالكوادور ،وال�سلفادور ،وغواتيماال ،وهندورا�س ،واملك�سيك ،ونيكاراغوا ،وبناما ،والباراغواي،
والبريو ،وبورتوريكو ،واالوروغواي .و ت�سمنت جماميع امل�ساركني االآخرين ممثلني من االأمانة
العامة ملنظمة االنتو�ساي «النم�سا» ،رئي�س جمل�س اإدارة االنتو�ساي «ال�سني» ومبادرة االنتو�ساي
للتنمية «فنزويال» ،وجلنة بناء القدرات يف منظمة االنتو�ساي «جنوب افريقيا» ،ومنظمة
االأفرو�ساي «الكامريون» وجزر كاميان ،وتايوان ،واالحتاد االأوربي ،وفرن�سا ،واأملانيا ،وم�سرف
التنمية االأمريكي ،ومنظمة التعاون والتنمية االقت�سادية  ،OECDوالربتغال ،وا�سبانيا،
و�سورينام ،ومكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

امل�ساركني يف االجتماع الـثالث والع�سرون للجمعية العمومية لالأوال�سيف�س يف دي�سمرب  ،2013ت�سيلي

حفل الفتتاح
رحب كل من املراجع العام جلمهورية ت�سيلي وال�سكرتري العام ملنظمة اأوال�سيف�س ،ال�سيد/
رومريو ميندوزا ،بامل�ساركني وركزوا على دور اأجهزة الرقابة العليا يف التاأثري على املجتمع.
وقد �سارك رئي�س جمهورية ت�سيلي ،ال�سيد� /سيبا�ستيان بينريا ،يف حفل االفتتاح والذي
بدوره ركز على اأهمية منظمة اأوال�سيف�س بالن�سبة لالأع�ساء واالإقليم .علق ال�سيد /ت�سو
وي بي ،ممثل رئي�س جمل�س مديري االنتو�ساي ،على امل�ساهمات الكبرية ملنظمة اأوال�سيف�س
فيما يتعلق بعمليات التعاون وتبادل املعارف واخلربات ،باالإ�سافة اإىل التفاعل مع منظمة
االنتو�ساي حول االتفاقيات وامل�ساريع الهامة .قام ال�سيد /اوغ�ستو ناردي�س رئي�س منظمة
اأوال�سيف�س ،ورئي�س حمكمة التدقيق الربازيلية بافتتاح االجتماع ب�سورة ر�سمية ،باالإ�سافة
اإىل ت�سليط ال�سوء على دور اأجهزة الرقابة العليا يف امل�ساهمة يف احلكم الر�سيد.
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منظمة اأول�شيف�س حتتفل بالذكرى اخلم�شني لإن�شائها
�سهد عام  2013االحتفال بالذكرى اخلم�سني الإن�ساء منظمة اأوال�سيف�س ،هذا وقد اأ�سارت
اجلمعية العمومية خالل اجتماعها الثالث والع�سرون بتقدير اإىل االإجنازات الهامة والكبرية
املتعلقة مبختلف االحداث عرب عر�س فيلم وثائقي تذكاري باالإ�سافة اإىل اإ�سدار عدد
خا�س من جملة اأوال�سيف�س.
العرو�س التقدميية للموا�شيع الفنية
مت تنظيم اجتماع اجلمعية العمومية حول املوا�سيع االأربعة التالية:
• اأدوات حماربة الف�ساد.
• االلتزامات البيئية املرتتبة على تدمري التنوع البيولوجي.
• تاأثري اطر عمل مقايي�س االأداء الأجهزة الرقابة العليا والتعاون مع اللجنة املعنية بتقييم اأداء
اأجهزة الرقابة العليا وموؤ�سرات االأداء « »CEDEIRو منظمة االنتو�ساي .
• م�ساركة املواطنني :املبادئ ال�ساملة للم�ساءلة التي توؤثر على الرقابة املالية وت�ساهم يف
تعزيز القيم العامة لدى املواطنني.
بداأت اجلمعية العمومية اجتماعها يف  9دي�سمرب  ،2013اليوم العاملي ملحاربة الف�ساد ،و قد
ت�سمن االجتماع عر�س تقدميي من قبل فريق من اخلرباء العاملني على حماربة الف�ساد
مثل :دميريتي فال�سي�س – رئي�س ق�سم حماربة الف�ساد و اجلرائم االقت�سادية من مكتب
االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية  UNODCوبالوما باينا نائبة رئي�س ق�سم النزاهة
يف القطاع العام ،اإدارة ال�سوؤون العامة ،ومديرية التنمية االإقليمية ،منظمة التعاون والتنمية
االقت�سادية .OECD
وتلى هذا احلدث ور�سة عمل بقيادة ال�سيدة� /سوزانا �سيلفا ،املن�سق العام اللجنة العليا
ملكافحة الف�ساد يف بريو .كما حتدث الربوف�سور روبرت كليتجارد خريج جامعة كلريمونت،
حول مو�سوع الف�ساد .وقام كل من بالوما باينا و د .هورا�سيو برزينيتي ،رئي�س اللجنة الفنية
للم�ساءلة التابعة ملنظمة اأوال�سيف�س ،واملدقق العام ملحكمة احل�سابات يف االأرجنتني يف
تقدمي برنامج حتت عنوان جتارب م�ساركة املواطنني.
قام رئي�س منظمة اأوال�سيف�س ،ال�سيد /اوغ�ستو نارديز بقيادة حلقة نقا�سية حول تطبيق
املعايري الدولية الأجهزة الرقابة العليا يف اأوال�سيف�س .و�سارك يف احللقة النقا�سية كل من:
خوان خافيري برييز �سافيدرا ،مدقق خمت�س بالتدقيق على االلتزام املايل يف جهاز الرقابة
االأعلى املك�سيكي ،وياديرا ا�سبينوزا من مبادرة االأنتو�ساي للتنمية ،ولوت�سياتو داين من
حمكمة التدقيق الربازيلية ،والي�ستري �سواربريك املدقق العام جلرز الكامين.
عمل كل من ال�سيدة /ديبي �سربايتزر كبري اخت�سا�سيي االإدارة املالية يف البنك االأمريكي،
وال�سيد /هيكتور رابــدي ،املن�سق الفني لــالإدارة املالية ،على مناق�سة االأمــور املتعلقة
بال�سفافية والثقة بالقطاع العام وذلك من خالل تبادل املعلومات املتعلقة مبدى التطور يف
اأجهزة الرقابة العليا يف اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .وقد مت تبادل مبادرات
التنمية من قبل كل من ال�سيد /اوغ�ستو ناردي�س وال�سيد /برتو رو�سو – ع�سو حمكمة
احل�سابات االأوربية ،وال�سيد /ياديرا ا�سبينوزا من مبادرة االأنتو�ساي للتنمية ،وال�سيد/
كيمي ماكويتو – املدقق العام يف جنوب اأفريقيا ،وال�سيد /و�سيل بريتوريو�س  -املدير
التنفيذي لالأمانة العامة يف املنظمة االأفريقية الأجهزة الرقابة العليا الناطقة باالإجنليزية،
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اإىل جانب ال�سيد /كارلو�س األبريتو موراي�س اأنتوني�س  -نائب رئي�س حمكمة املدققني
الربتغالية ،وال�سيد /برتراند ديرجنري  -رئي�س املحكمة االإقليمية للح�سابات يف غوادالوبي،
وغيانا وجزر املارتينيك.
ومن جانب اآخــر ،تبنت اجلمعية العمومية اعالن �سانتياغو – حول احلوكمة وحماربة
الف�ساد وثقة العامة .وفيا يلي اللجان االأربــع االأ�سا�سية )1( :منظمة اأوال�سيف�س حالياً
–املوازنة والتحديات يف اخلم�سني )2( ،تفوي�سات اأجهزة الرقابة العليا :حماربة الف�ساد،
ال�سراكة مع املواطنني واحلكم الر�سيد )3( ،التح�سينات على منظمة اأوال�سيف�س واأع�سائها،
( )4دعم املبادئ الرئي�سية ملنظمة االنتو�ساي.
مت انتخاب جهاز الرقابة االأعلى يف الباراغواي -خالل اجلل�سات االدارية -لينظم اإىل
جمل�س مديري منظمة اأوال�سيف�س ،اإىل جانب جهاز الرقابة االأعلى يف الربازيل ،وت�سيلي،
واالأرجنتني ،وهندورا�س ،وجمهورية بريو «اجلهاز امل�سيف لالجتماع الـرابع والع�سرون
جلمعية اأوال�سيف�س العمومية».
اأن�شطة اأخرى
خالل فرتة انعقاد املوؤمتر ،مت ا�ستقبال امل�ساركني بحفاوة وكرم �سيافة من قبل املراجع
العام ،ال�سيد/رومريو ميندوزا ،وموظفيه .وت�سمن املوؤمتر العديد من االأن�سطة التي كان
اأبرزها احتفالية ثقافية مبنا�سبة مرور � 50سنه على ان�ساء اأوال�سيف�س يف مطعم بايل هايل
يف �سانتياغو ،اإىل جانب ماأدبة الع�ساء يف املتحف الع�سكري التاريخي حيث مت تقدمي
العديد من العرو�س الع�سكرية واملو�سيقية .وتلى ذلك زيارة مل�سنع اخلمور يف �سانتا ريتا
ومتحف االأنديز.
للمزيد من املعلومات حول االجتماع الثالث والع�سرون للجمعية العمومية يف منظمة
اأوال�سيف�س والعرو�س التقدميية ،يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين التايل:
http://www.olacefs.com

منظمة التعاون والتنمية القت�شادية
املراقبة العامة يف جمهورية ت�شيلي
يف الـعا�سر من دي�سمرب  ،2013يف �سانتياغو – جمهورية ت�سيلي ،وكجزء من اجتماع اجلمعية
العمومية الـثالث والع�سرون ملنظمة اأوال�سيف�س ومنظمة التعاون والتنمية االقت�سادية
 ،OECDمت تقدمي م�سودة مراجعة اأولية حول االأعمال التي مت تنفيذها يف مكتب املراجع
العام جلمهورية ت�سيلي.
قدم ال�سيد /ماريو مار�سيل ،نائب مدير احلكومة والتنمية االإقليمية التابع ملنظمة التعاون
التنمية االقت�سادية  ،OECDعر�س تقدميي ا�ستعر�س فيه اجلوانب الرئي�سية للدرا�سة.
كما قدم ال�سيد /مار�سيل التو�سيات االأولية التي ت�سعى اإىل حت�سني املنتجات واخلدمات
وتو�سيح مدى اأهمية الدور الذي يوؤديه مكتب املراجع العام جلمهورية ت�سيلي.
ويف كلمته اأكد ال�سيد /مار�سيل ،على الدور الذي تقوم به اأجهزة الرقابة العليا يف املنطقة
وذلك لك�سب الثقة العامة وهي املهمة التي يجب اأن ت�سرتك فيها املنظمات مثل اأوال�سيف�س.
ويقول مار�سيل « :ال يتم اتباع ال�سيا�سات يف حال غياب الثقة “ ،م�سيفاً باأنه ميكن اأن يتم
ك�سب الثقة عندما تعمل املنظمات بكفاءة وعند التنفيذ الفعال لالأنظمة العامة.
وقد تقدم ال�سيد /رومريو ميندوزا – املراجع العام جلمهورية ت�سيلي – بالرد على املو�سوع
OECD
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اخلا�س باجلهة التي تراقب جهاز الرقابة االأعلى ،قائ ً
ال :اأن تقرير منظمة التعاون والتنمية
االقت�سادية ومكتب املراجع واملدقق العام يف ت�سيلي هو �سكل من اأ�سكال الرقابة على
اجلهاز ورئي�س اجلهاز .ورداً على بيان ال�سيد /مار�سيل والذي اأفاد فيه اأن مكتب املراجع
واملدقق العام يتمتع ب�سمعة دولية وثقة العامة ،اأ�ساف ال�سيد /مار�سيل اأن التحديات التي
تواجه اأجهزة الرقابة العليا حتدد كيفية نقل بذور هذه الثقة للدولة.
كما �سارك يف هذه االحتفالية ال�سيد /اوغ�ستو ناردي�س – رئي�س حمكمة احل�سابات يف
الربازيل ورئي�س منظمة اأوال�سيف�س ،احل�سور باأفكاره وتطلعاته حول جتربه اأع�ساء املنظمة
اخلا�سة بالتقييم اخلارجي .وركز على اأهمية تطبيق احلكم الر�سيد يف اأجهزة الرقابة
العليا ،م�سرياً اإىل اأهمية التعاون من اأجل التكامل االإقليمي.
ومع تقدمي التقرير املبدئي ملكتب املراجع واملدقق العام ومنظمة التعاون والتنمية االقت�سادية
بداأ مكتب املراجع واملدقق العام بالتنفيذ التدريجي للتو�سيات املتعلقة بتطوير العمل .تعمل
التو�سيات على دعم العمل اليومي يف االإدارة العامة ،واإتاحة املجال للمواطنني لالطالع
على االعمال التي يتم تنفيذها وبذلك ت�سهل عمليات و�سول املواطنني للمعلومات العامة،
وتعزيز التوا�سل والتن�سيق مع املجتمع املدين واأفرع الدولة وغريها.
وح�سر احلفل ممثلني عن اأ�سحاب امل�سلحة من مكتب املراجع واملدقق العام ،اإىل جانب
ممثلني من اأجهزة الرقابة العليا امل�ساركة يف االجتماع الثالث والع�سرون للجمعية العمومية
ملنظمة اأوال�سيف�س.
اعلن �شانتياغو :الرقابة ،واملواطنة والثقة العامة
اأدى التو�سع املتزايد ملفهوم الدور اجلديد للمواطنني اإىل اثارة الت�ساوؤالت حول ما هو قائم
من اأن�سطة .وهنالك العديد من املوؤ�سرات تفيد ان الدافع وراء هذا النوع من الن�ساط هو
يف الواقع و�سيلة تعمل على ك�سب الثقة باعتبارها و�سيلة لزيادة الرتابط على ال�سعيد
العام� ،سواء كان ذلك يف املوؤ�س�سات اأو االأ�سخا�س املحيطني بها.
�سواء كان ذلك راأي ال�سارع من خالل ما ي�سمى بالن�ساط الق�سائي ،اأو من خالل امل�ساركة
املتزايدة يف النقا�سات ،يرغب املواطنني يف االطالع على االجراءات القائمة يف الوكاالت
العامة اإىل جانب الوقوف على االأ�سا�س املنطقي التخاذ القرارات – ويطالب املواطنني
بالتاأثري على عمليات اتخاذ الــقــرارات .ومل يعد هناك ثقة باملوؤ�س�سات الدميقراطية
ومقدرتها على ت�سكيل الثورة االجتماعية نيابة عن املواطنني .اذ يريد املواطنني معرفة كافة
احلقائق ،اىل جانب الرغبة يف امل�ساركة يف العمليات التي توؤثر عليهم .وتوؤكد الدرا�سات
املتخ�س�سة الراأي العام هذا املفهوم.
يعك�س اعالن �سانتياغو هذه التغريات ،والذي اعتمدته اأجهزة الرقابة العليا يف اأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف التا�سع دي�سمرب  2013كجزء من منظمة اأوال�سيف�س.
وبالتاأكيد ،عملت اجهزة الرقابة العليا على ادخال هذه التغريات من منظورها اخلا�س
واملتعلقة مبمار�سات الرقابة املالية املحلية ،وعملت كذلك على ادخال التغريات املتعلقة
بوجهات نظر اأ�سحاب املنا�سب املميزة والذين ميتلكون �سالحيات التدقيق على املوؤ�س�سات
العامة من وجة نظر بانوراميه ،م�ستقلة وحمايدة.
ين�س اعالن �سانتياغو على ذكر املبداأ الرئي�سي التايل :اإن ثقة املواطنني باأجهزة الرقابة
العليا تفوق ثقتهم باملوؤ�س�سات احلكومية املحلية اأو املركزية .وعليه من املتوقع من اأجهزة
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الرقابة العليا العمل على توفري العوامل الفعالة وذات ال�سلة باحتياجات املواطنني ،خا�سة
تلك املتعلقة باال�ستخدام ال�سليم والنزيه للموارد العامة .هنالك توقعات حول االأدوار التي
تقوم بها اأجهزة الرقابة العليا والتي من �ساأنها اأن جتعل دور اأجهزة الرقابة ال يقت�سر على
االلتزام مبهام الرقابة التقليدية بل اأنها ت�ساهم يف تطوير احلكم الر�سيد.
بناءا ً على ما �سبق ذكره ،عملت اأجهزة الرقابة العليا يف اأمريكا الالتينية يف منطقة البحر
الكاريبي على و�سع خطة عمل خا�سة باالإعالن على مدى ال�سنوات القادمة :العمل على
االرتقاء مبعايري االأداء وتعزيز التفوي�سات والقدرات لالرتقاء اإىل م�ستوى ثقة املواطنني.
ل :عملت اأجهزة الرقابة العليا بال�سري على خطى تعزيز التفوي�سات للعمل يف �سالح
اأو ً
النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة ،على التاأكيد على التزامها باتفاقيات حماربة الف�ساد والعمل
على تنفيذ كافة االإجراءات الواردة يف هذه االتفاقيات وذلك بهدف تو�سعه وتعزيز اأثرها
املتوقع يف جميع اأنحاء القارة.
ثاني ًا :اإعادة تاأكيد التزام اأجهزة الرقابة العليا مبجموعة من املوا�سيع املتعلقة باأجندة العمل
يف املجتمع املدين ،وخا�سة تلك املتعلقة بتطوير خمتلف اأ�سكال العالقات واملمار�سات
اجليدة ذات ال�سلة بتمثيل املواطنني واالعمال اجلماعية لت�سهيل الرد وتقدمي معلومات
مفيدة والو�سول اليها يف كل ما يتعلق باأجندة اأعمال احلكومة املفتوحة .اإىل جانب ال�سعي
لت�سجيع القرارات املتعلقة بامل�سي قدما باإدخال املواطنني يف دورة عمليات التدقيق يف
اأجهزة الرقابة العليا وذلك بد ًء من عمليات التخطيط اإىل تتبع تنفيذ التو�سيات.
عالوة على ذلك ،وفيما يتعلق باجلانب املجهول بالن�سبة لهذه املوؤ�س�سات ،عمل اعالن
�سانتياغو على ابراز الدور اال�ست�ساري والعمل التعاوين يف اأجهزة الرقابة العليا .باالإ�سافة
اإىل ممار�سة املهام الرقابية ،التي لها اأن ت�سجع ومتكن التعاون مع احلكومات للعمل على
ن�سر النزاهة وثقافة امل�ساءلة يف كافة موؤ�س�سات الدولة ،مبا يف ذلك الوزارات والقطاعات
اخلدمية واحلكومات االإقليمية والبلديات.
واأخري ًا ،ينبغي على القدرات املوؤ�س�سية االلتزام بكيفية واحتياجات هذه االأدوار اجلديدة
وما يطراأ عليها من تغريات ،خا�سة تلك يف جماالت املــوارد الب�سرية واأدوات التدقيق
والتحديثات االإدارية .وحينها �ستتمكن اأجهزة الرقابة العليا من حتقيق النتائج املرجوة،
وحت�سني العمليات التي تقدم منتجات عالية اجلودة للمواطنني يف الوقت املحدد .ومن
خالل اعالن �سانتياغو حققت اأجهزة الرقابة العليا يف اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي تقدما كبريا ً وذلك فيما يتعلق بتحديد التغريات امل�سريية التي مير بها املواطنون،
خا�سة تلك املتعلقة باأدوار املواطنني ،للعمل على تطبيق مبادرات ملمو�سة ومقنعة تعمل
على بناء حتالف جديد ما بني املجال العام واملجتمع املدين على اأ�سا�س من الثقة العامة
التي يتم تعزيزها من خالل النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية.
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اللجنة الفرعية لتدقيق االلتزام

اجتماع اأع�ساء جلنة تدقيق االلتزام يف الربازيل� ،سبتمرب

2013

عقدت اللجنة الفرعية لتدقيق االلتزام التابعة لالأنتو�ساي  CASاجتماعها ال�سنوي احلادي
ع�سر خالل الفرتة من  10اإىل � 18سبتمرب  .2013ومت االجتماع يف مدينة برازيليا،
الربازيل با�ست�سافة حمكمة احل�سابات الفيدرالية  .TCUوافتتح االجتماع ر�سمياً ال�سيد/
اأوغ�ستو ريبريو ناردي�س ،رئي�س حمكمة احل�سابات الفيدرالية بالربازيل.
وركز الربنامج يف اليوم االأول من االجتماع ب�سكل رئي�سي على مناق�سة تنفيذ �سل�سلة معايري
 ISSAI 4000وااللتزام بها .وا�ستمل اليوم الثاين من االجتماع على مناق�سة املوا�سيع التي
تتعلق مبحكمة احل�سابات ،مثل ا�سرتاتيجية االلتزام.
برنامج مبادرة النتو�شاي للتنمية IDI 3i
ً
قدمت مبادرة االنتو�ساي للتنمية برنامج  .3iوقد و�سع الربنامج م�سبقا اأداة للتقييم
( )iCATوالتي تتيح روؤية مدى تنفيذ اأجهزة الرقابية العليا للمعايري الدولية الأجهزة الرقابة
العليا( )ISSAIsيف تدقيق االلتزام يف جميع اأنحاء العامل «باالإ�سافة اإىل مواطن الثغرات يف
التنفيذ» .ومن الن�ساطات املخطط لها يف عام  2014هو كتيب التطبيق وبرنامج الكرتوين
على تدقيق االلتزام.
اأن�شطة التنفيذ يف الأقاليم
ي�سري تقرير اأع�ساء اللجنة اإىل وجود وعي باأهمية تنفيذ معايري  ISSAIواالأدلة االإر�سادية
والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ .من التحديات التي تواجه عملية التنفيذ هو ا�ستخدام
املرادفات املالئمة يف لغاتهم املعنية ،حيث �سيكون ال�ستخدام التعريفات اأثر فعال على
موظفي جهاز الرقابة االأعلى وعليه �سيتمكنون من التمييز بني املعايري واالأدلة االإر�سادية،
لذلك ،يجب اأن تقدم املعايري مع امللحقات .وبالن�سبة للعمل بالتدقيق االنتظامي ،يجب على
املدقق القيام بكل من التدقيق املايل وتدقيق االلتزام .ويف هذا ال�ساأن� ،سيكون من الطبيعي
اأن تتعاون كال اللجنتني الفرعيتني ،اللجنة الفرعية للتدقيق املايل ( )FASواللجنة الفرعية
لتدقيق االلتزام (.)CAS
ومع بداأ تطبيق املعايري يف جمتمع التدقيق �سيت�سح تاأثري جهود مبادرة االنتو�ساي للتنمية.
على الرغم من ذلك فاملجال دائماً مفتوح اأمــام اإدخــال التعديالت على املعرفة العامة
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باملعايري وفهم املجال الوا�سع للمو�سوع املعني االأمر الذي تتطلبه اللجان الفرعية لت�سليم
امل�سروع .على �سبيل املثال ،عند التطبيق ميكن اال�ستعانة باخلرباء من اللجان الفرعية املختلفة
يف االأقاليم.
وفيما يتعلق بتطبيق املعايري الدولية الأجهزة الرقابة العليا ،فاإنه يجب على اللجنة الفرعية لتدقيق
االلتزام التابعة لالنتو�ساي  CASاأن حتدد مواطن عدم التزام اأجهزة الرقابة العليا باملعايري
الدولية .وهكذا فاإنه خالل عملية مراجعة تطبيق املعايري ميكن اإجراء التغيريات والتعديالت
املطلوبة لت�سهيل التنفيذ ،ويف هذا ال�ساأن ،يجب على اللجنة الفرعية لتدقيق االلتزام العمل مع
املي�سرين واملراقبني لتاأكيد امتالكهم املعايري املهنية ذاتها.
م�شروع املواءمة  -نتائجه واأهميته للم�شتقبل
مت اختيار كل من �سلوفاكيا والرنويج لالن�سمام لفريق املواءمة يف حمكمة التدقيق االأوربية.
وعقد فريق  -CASاللجنة الفرعية لتدقيق االلتزام التابعة لالنتو�ساي اجتماعه الر�سمي االأول
يف عام  2011يف براتي�سالفا .وكانت اإجنازات امل�سروع هي املعايري .ISSAIs 100,200,300,400
ومت توقيع املعايري الدولية الأجهزة الرقابة العليا  ISAAIsيف االأنكو�ساي يف ال�سني يف اأكتوبر
 .2013وتعترب املبادئ اجلديدة حول تدقيق القطاع العام واملعيار الدويل اجلديد ISSAI 400
اإجنازاً للجنة امل�سرتكة.
ي�سكل امل�ستوى الثالث من املعايري الدولية  ISSAIsنقطة االنطالق الإجــراء التعديالت على
�سل�سلة املعايري  ISSAI 4000التي �ستجريها اللجنة الفرعية لتدقيق االلتزام التابعة لالنتو�ساي
( )CASخالل ال�سنوات القادمة .وتتيح مبادئ تدقيق القطاع العام الأجهزة الرقابة العليا اخليار
لتطبيق االأدلة االإر�سادية حول تدقيق االلتزام كمعايري ر�سمية ،وبذلك ،حتتاج اأجهزة الرقابة
العليا اإىل تو�سيح الفرق بني املتطلبات واالإر�سادات .وميكن اال�ستعانة باالأدلة االإر�سادية للم�ستوى
 3لالطالع على اأ�سلوب ال�سياغة واتباع منط امل�سطلحات واالأ�س�س واملحتويات لال�ستفادة منها
يف �سياغة التعديالت على امل�ستوى .4
املجموعة الفرعية للجنة الفرعية لتدقيق اللتزام ( )CASحول مو�شوعات حمكمة احل�شابات
مت و�سع معيار  ISSAI 4300ومراجعته وتنقيحه خالل عدة مراحل مب�ساركة الدول االأع�ساء يف
اللجنة الفرعية لتدقيق االلتزام ،مثل الربازيل ،واملجتمع االأفريقي ال�سرقي ( )ECAوالربتغال،
ورومانيا ،وتون�س .مت اتخاذ قرار اإعــادة �سياغة الوثيقة وفق املعيار  ISSAI 400على �سوء
القرارات اخلا�سة مب�سروع املواءمة وذلك خالل االجتماع الذي عقد يف يناير  2013يف اأو�سلو،
وهذه هي الن�سخة التي قدمتها املجموعة للجنة .وبناء على الوثيقة ،هنالك خياران لتدقيق
االلتزام �سمن اإطار املحاكم :اأن يتم دجمها يف امل�ستوى الرابع يف مرحلة التعديالت اإما كمتطلبات
اإ�سافية اأو كوثيقة منف�سلة.
وانتهت اللجنة اإىل اأنه على اأ�سا�س م�سودة معيار � ،ISSAI 4300سيتم اعتماد منوذج املحكمة
كجزء من املعايري لالنتو�ساي من خالل دجمها مع معيار تدقيق االلتزام التقليدي.
ا�شرتاتيجية املحافظة على ()CAS
بناء على جل�سة اال�ستماع ال�سابقة للجنة ،فاإن املقرتح االأ�سا�سي ال�سرتاتيجية اللجنة الفرعية
لتدقيق هو اإعادة �سياغة �سل�سلة معيار  ISSAI 4000اإىل معيار ر�سمي عام لتدقيق االلتزام
على �ساكلة املعيار  .ISSAI 400ي�سكل الن�س احلايل للمعيار  ISSAI 400املتطلبات االأ�سا�سية،
والن�سو�س احلالية للمعيارين  ISSAI 4100/4200ت�سكل االإر�سادات االأ�سا�سية للوثيقة.
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تناولت النقا�سات يف االجتماع ثالثة جماالت رئي�سية حتتاج ملزيد من التطوير .يجب و�سع م�سودة
مبدئية يف املجاالت الثالثة التالية ،قبل االجتماع القادم للجنة الفرعية لتدقيق االلتزام:
 -1اأن ت�سع املجموعة الفنية القاعدة االأ�سا�سية وحتدد املتطلبات العامة جلميع اأجهزة الرقابة
العليا .و�سوف تعمل الدول التالية معاً يف هذه املجموعة :الرنويج «الدور القيادي» ،والهند،
والربتغال ،وجنوب اأفريقيا ،وتون�س.
 -2مناق�سة عملية التدقيق التي توؤدي لت�سكيل راأي حول تدقيق االلتزام وطريقة حتقيق ال�سمان
من قبل جمموعة مكونة من الدول التالية :رومانيا «الدور القيادي» والربازيل ،وال�سني واملجتمع
االأفريقي ال�سرقي ( ،)ECAوناميبيا.
 -3اإيكال مهمة حتديد املو�سوع الرئي�سي ،واملعايري ،وال�سلطات واملمتلكات اإىل املجموعة التي
تتاألف من الهند «الــدور القيادي» ،وال�سني ،وهنغاريا ،ولتوانيا ،واململكة العربية ال�سعودية،
و�سلوفاكيا.
عالوة على ذلك ،يجب على حماكم التدقيق اأن تاأخذ باالعتبار االحتياجات ال�سرورية للمحاكم،
وبالن�سبة لكل متطلب يجب اأن تنظر املحاكم يف احلاجة اإىل مو�سوعات حمددة ذات �سلة
باملحاكم.

املنظمة الأوروبية لأجهزة الرقابة العليا

اأهمية ا�شتقلل جهاز الرقابة الأعلى يف خطة اليورو�شاي ال�شرتاتيجية
تعترب ا�ستقاللية االأجهزة العليا للرقابة مبدئاً اأ�سا�سياً لالنتو�ساي وفق ن�س امل�ستوى االأول من
معيار  . ISSAIميكن الأجهزة الرقابة العليا اأن تنجز مهامها مبو�سوعية وبفعالية فقط يف حالة
كونها م�ستقلة عن اجلهة اخلا�سعة للتدقيق وتكون حممية من التاأثري اخلارجي .يجب الن�س
على ا�ستقاللية اأجهزة الرقابة العليا يف الد�ستور اأو ال�سلطة الت�سريعية العليا.
تعترب هذه اال�ستقاللية ذات اأهمية كبرية ل�سمان �سفافية ونزاهة االإدارة العامة ،بالتايل يتم
تعزيز الثقة يف اجلهات العامة و«اإحداث فارق يف حياة املواطنني» وهو الهدف الرئي�سي للتدقيق
العام وفقاً للمعيار  .ISSAI 12يجب على املدققني ممار�سة التدقيق مبو�سوعية تاأدية املهام
بالتزام كامل بالقوانني املهنية واالأخالقية ذات ال�سلة ،واأن اأال تتاأثر هذه املهام باجلهات اخلا�سعة
للتدقيق .وينبغي توفري التعزيز املايل الأجهزة الرقابة العليا لتتمكن من حتقيق مهامها.
بنا ًء على العوامل املذكورة �سابقاً ،تعترب ا�ستقاللية اأجهزة الرقابة العليا من االأمور االأ�سا�سية
يف خطة اليورو�ساي اال�سرتاتيجية للفرتة  .2017-2011اإن الهدف الرئي�سي لفريق اليورو�ساي
املعني بالهدف االأول حول «بناء القدرات» والذي يرتاأ�سه اجلهاز الرقابي االأعلى الفرن�سي ،هو
ت�سجيع وتنظيم اأن�سطة زيادة الوعي باأهمية ا�ستقاللية اجلهاز الرقابي .وباالإ�سارة الأحد مهام
فريق اليورو�ساي املعني بالهدف االأول يف م�سودة اخلطة الت�سغيلية ،اأعد مكتب تدقيق الدولة يف
هنغاريا كتيب يلخ�س نتائج اال�ستبيان حول ا�ستقاللية اأجهزة الرقابة العليا والذي يحمل عنوان
«اتخاذ اخلطوات الفعالة لتعزيز ودعم ا�ستقاللية اأجهزة الرقابة العليا» ،كما عزم اجلهاز الهنغاري
على ا�ست�سافة ور�سة عمل اليورو�ساي حول اال�ستقاللية يف بوداب�ست 28 ،مار�س .2014
�سيتم توفري مواد ور�سة العمل املذكورة قريباً .للمزيد من املعلومات ،يرجى االت�سال بالعنوان
التايل abaldacchino@ccomptes.fr :اأو international@asz.hu
للح�سول على املزيد من املعلومات حول اليورو�ساي ،الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eurodai.org
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موؤمتر اليورو�شاي الأول لل�شباب

اليوروساي

موؤمتر اليورو�شاي لل�شباب ،روتردام2013 -

�سوف يعقد موؤمتر اليورو�ساي التا�سع لل�سباب يف يونيو  2014يف هولندا .و�سي�ست�سيف
جميع روؤ�ساء اأجهزة الرقابة العليا االأوربية .و�سيكون مو�سوعه الرئي�سي هو االبتكار :حمكمة
التدقيق الهولندية ترغب اأن يتم اال�ستماع لالأ�سوات احلا�سمة واملبتكرة من اجليل اجلديد
يف موؤمتر اليورو�ساي .لهذا ال�سبب نظمت اليورو�ساي موؤمترها االأول لل�سباب كذلك حول
االبتكار يف روتردام يف نوفمرب  .2013وخالل ذلك احلدث ،توفرت املئات من الفر�س الأكرث
من مائة مدقق لبناء �سبكة عمل عاملية ،وتبادل االأفكار وامل�ساركة يف ور�س العمل ملناق�سة
نظرائهم حول اأف�سل املمار�سات املبتكرة.
التحديات واحللول املحتملة
حدد موؤمتر اليورو�ساي لل�سباب التحديات اال�سرتاتيجية والت�سغيلية اأوال والتي تواجه اأجهزة
الرقابة العليا .ثم قام امل�ساركون بالتفكري بحلول الت�ساوؤل حول« :ماهي التحديات والفر�س
الرئي�سية؟».

�سغار املدققني يحددون التحديات والفر�س الأجهزة الرقابة العليا االأوروبية

• االأكــرث مع االأقــل :تدرك العديد من اأجهزة الرقابة العليا احلاجة للقيام بالعمل الكثري
با�ستخدام موارد اأقل .فقد اأ�سبح املواطنني اأكرث انتقاداً وتطلباً من حكوماتهم .حيث اأو�سح
اأحد املتحدثني الرئي�سيني خالل املوؤمتر باأنه“ :يجب اأن متتلك منظمتك مهمة وا�سحة.
ففي بيئة متغرية اأنت حتتاج الأن تكون خمل�ساً بالفعل ملهمتك ولي�س لالأ�سياء التي قمت بها
بطريقتك املعتادة .يجب اأن متتلك اإجابة وا�سحة على ال�سوؤال «نحن يف طور القيام بـ »...هل
منتلك اإجابة وا�سحة لهذا ال�سوؤال؟ ،وهل يعني ذلك باأنه يجب علينا القيام باأ�سياء جديدة؟
هل يجب علينا التدقيق على نف�س املوا�سيع ولكن بطريقة خمتلفة؟ وماهي االأن�سطة التي
ميكننا التوقف عن القيام بها؟
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• عوملة املجتمع عملية حتتاج اإىل تعاون :مما ال �سك فيه اأن العوملة جتعل املجتمع اأكرث
تعقيداً .فامل�ساكل االجتماعية مثل اجلرمية ،والتخل�س من النفايات اأ�سبحت م�سكلة عاملية
ب�سكل متزايد .يجب على اأجهزة الرقابة العليا العمل معاً واال�ستفادة من الدرو�س التي
اكت�سبها نظراوؤهم يف اأحد املجاالت ال�سيا�سية احلالية.
• التعامل مع البيانات ال�سخمة :من املقدر باأنه يف عام � 2020سيت�ساعف حجم البيانات
املنتجة الأكرث من اأربعة واأربعني �سعفاً عن تلك املنتجة يف عام  .2009ميكن للحكومات
و�سع البيانات التي جمعتها ال�ستخدامها اال�ستخدام االأمثل االأمر الذي ميكنهم من حتليل
املعلومات ل�سياغة ال�سيا�سة التي تنا�سب احتياجات وتوقعات املجتمع ب�سكل اأف�سل .ولكن ال
ميكن تاأكيد قدرة اأجهزة الرقابة العليا على تدقيق البيانات ب�سكل فعال .فالبيانات ال�سخمة
لي�ست على جدول اأعمال اأجهزة الرقابة العليا حتى الوقت احلايل.
• تو�سيل الر�سالة ب�سكل اأف�سل :لكي تكون الر�سالة فعالة ال بد اأن ت�سل اإىل املجموعة
امل�ستهدفة .كعادتها قامت اأجهزة الرقابة العليا بت�سليم التقارير التف�سيلية للربملان .ويف ع�سر
اأ�سبحت فيه االت�ساالت خمت�سرة ب�سكل متزايد ،كما هو احلال يف التغريدات التي ال
تتجاوز  140حرف ،يجب على اأجهزة الرقابة العليا اأن تقدم رداً موجزاً .على �سبيل املثال،
ميكن اأن حتتوي التقارير على �سور ونتائج ميكن تلخي�سها يف فيديو اأو على �سكل معلومات
فوتوغرافية توا�سلية :لي�س بعد حدوث ال�سرر ولكن قبل اتخاذ القرار .األي�س من املمكن اأن
يكون جهاز الرقابة االأعلى اأكرث فعالية يف حال حتقيقه لقيمة مادية م�سافة اأكرب من عدد
اأقل من دافعي ال�سرائب؟
• املحافظة على اال�ستقاللية :يجب على اأجهزة الرقابة العليا اأن تكون م�ستقلة ومو�سوعية
اإذا رغبت باأن تكون فعالة .فاملدققني ال�سباب يعتقدون باأن اأجهزة الرقابة العليا تعمل يف بيئة
�سيا�سية ب�سكل متزايد .وتعتقد بع�س اأجهزة الرقابة العليا نف�سها باأنها خ�سعت ل�سغط غري
مربر الإخفاء اأو الرتكيز على نتائج وا�ستنتاجات معينة .يجب على اأجهزة الرقابة العليا اأن
تبحث ب�سكل م�ستمر عن التوازن بني املحافظة على ا�ستقالليتها و�سلطتها من جهة ،وحتقيق
قيمة اجتماعية و�سيا�سية م�سافة من خالل االبتكار من جهة اأخرى.
ً
قدما
امل�شي
حدد اجليل ال�ساب يف موؤمتر اليورو�ساي لل�سباب العديد من التطورات والفر�س املهمة .ولكن
ما زلنا ال منتلك حلول جاهزة لال�ستخدام .ملوؤمتر اليورو�ساي لل�سباب ر�سالة قوية موجهة
لروؤ�ساء اأجهزة الرقابة العليا مفادها :العامل يتغري ويوؤثر على عملنا .يجب علينا اال�ستجابة
للتغري االجتماعي .كما يجب علينا االبتكار ،واأن نقوم باالأ�سياء اجلديدة واالأ�سياء القدمية
ب�سورة خمتلفة .والتغري هو جمرد بداية للجيل اجلديد من املدققني .فالتغيري يف املوؤ�س�سات
البريوقراطية ال يعد اأمراً �سه ً
ال مثل اأجهزة الرقابة العليا ،الأن االبتكار مثل التجديف �سد
التيار :هو يعيد حتديد املفاهيم املعتادة وميزق اأطر العمل االأ�سا�سية .تعمل اأجهزة الرقابة
العليا يف بيئة ال تتحمل وجود االأخطاء ،ولكنها يجب اأن تتخذ املخاطر واأن تقبل النتائج غري
املتوقعة لالأفكار املبتكرة ،حيث اأن كل من العملية والنتيجة غري معروفتني .فهذه منطقة غري
قانونية ملنظمات ت�سعي با�ستمرار للح�سول على ال�سمانات واحلماية .يحتاج االبتكار للجراأة
من كل من املدققني ال�سباب وروؤ�ساوؤهم ،فاملدققني من جيل ال�سباب اجلديد اأبدوا جراأة يف
موؤمتر اليورو�ساي لل�سباب ويعملون على تطبيق هذه االأفكار يف جهاتهم .تاأمل اليورو�ساي
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باأن يتبع كبار املدراء خطوات ال�سباب يف يونيو .2014
ملزيد من املعلومات حول موؤمتر اليورو�ساي لل�سباب مبا يف ذلك تقارير م�سورة باالإ�سافة
للتقرير الكامل «يف خريطة ذهنية مبتكرة» ملوؤمتر اليورو�ساي االأول لل�سباب على املوقع
التايل.http://www.eurosai2014.nl/YES-2013 :
م�شروع مراجعة معيار ISSAI 30
قررت اللجنة التوجيهية التابعة للجنة املعايري املهنية يف اجتماعها املنعقد يف يونيو 2013
يف ا�ستوكهولهم ،باأنه يجب البدء يف مراجعة املعيار  ISSAI 30مدونة اأخلقيات املهنة طبقاً
ملبادئ التعديل.
مت ت�سكيل فريق للقيام مب�سروع مراجعة املعيار  .ISSAI 30ويتكون هذا الفريق من اأجهزة
الرقابة العليا للدول التالية التي تطوعت للم�ساركة يف هذا امل�سروع :اإندوني�سيا ،وبولندا
«مدير امل�سروع» ،والربتغال ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة االأمريكية.
تعترب املرحلة االأوىل من امل�سروع تقييماً متهيدياً ،للحكم على مدى مالئمة املعيار ISSAI 30
للتدقيق على القطاع العام يف وقتنا احلا�سر احلديث ومدى احلاجة لتحديث املعيار ،وما هو
م�ستوى التحديث املطلوب .يف هذه املرحلة يجب على اللجنة التوجيهية تقدمي تقريراً للجنة
املعايري املهنية  PSCيف مايو  ،2014ي�ستمل على التو�سيات مبدى حاجة املعيار ISSAI 30
للمراجعة.
بهدف حتديد مدى حاجة مدونة اأخالقيات املهنة لالنتو�ساي للمراجعة ،واأعدت جمموعة
امل�سروع ا�ستبياناً على املوقع االلكرتوين يهدف جلمع االآراء من جمتمع االنتو�ساي على
مدونة اأخالقيات املهنة .ومت توزيع اال�ستبيان بني اأع�ساء االنتو�ساي ،و�سيتم حتليل ردود
اأجهزة الرقابة العليا وت�سمينها يف راأي اجمايل واحد ي�سمل جمتمع االنتو�ساي .وعلى اأ�سا�س
هذا الراأي �سيتم رفع تو�سيات للجنة التوجيهية التابعة للجنة املعايري املهنية لتحديد مدى
احتياج املعيار  ISSAI 30للمراجعة .يف حال اأن جاءت تو�سيات التقييم التمهيدي ب�سرورة
حتديث املعيار  ISSAI 30ال�ستيفاء احتياجات اأجهزة الرقابة العليا يف االنتو�ساي ،فاإنه
�سيتم تقدمي خطة للمراجعة طبقاً ملتطلبات االإجراءات القانونية الواجبة للمعايري املهنية
لالنتو�ساي.
ويف حال اأن جاءت التو�سيات بعدم احلاجة ملثل هذه املراجعة� ،سيتم رفع تو�سيات للجنة
التوجيهية التابعة للجنة املعايري املهنية باإقفال امل�سروع.
يف حال وجود اأي ا�ستف�سار بخ�سو�س امل�سروع يرجى التوا�سل عرب العنوان االإلكرتوين
التايل.ISSAI30.review@nik.gov.pl :

جلنة املعايري املهنية

امل�شاهمة املالية التطوعية لإعداد معايري النتو�شاي
قام اجلهاز الرقابي االأعلى يف الرنويج ،من خالل مكتب املدقق العام اخلا�س به ،بتقدمي
م�ساهمة مالية تطوعية تبلغ  10.000يورو خم�س�سة للمحافظة على وتنمية املعايري املهنية
لالنتو�ساي املعنية بالتدقيق املايل وتدقيق االلتزام وتدقيق االأداء على امل�ستوى الرابع من
اإطار عمل املعايري الدولية الأجهزة الرقابة العليا .ISSAI
ورحبت بيتينا جاكوب�سن ،رئي�سة جلنة املعايري املهنية ،بهذا الدليل لدعم جهود االنتو�ساي يف
اإعداد املعايري املهنية لالنتو�ساي .واأكدت للمدقق العام ،ال�سيد /بيري كري�ستيان فو�س ،على
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اال�ستخدام االأمثل لالأموال.
�شري عملية تقييم اأن�شطة اإعداد معايري الأنتو�شاي
يف بداية فرباير ،متت دعوة ما يقارب من  300ع�سو من حول العامل للم�ساركة يف اال�ستبيان
االإلكرتوين الذي اأعده رئي�س جلنة املعاير املهنية .وكان الغر�س من اال�ستبيان هو جمع
اخلربات ووجهات النظر حول اأن�سطة اإعداد معايري االنتو�ساي من الذين �ساركوا بنجاح يف
تطوير اأو اعتماد املعايري الدولية الأجهزة الرقابة العليا ( )ISSAIاأو اإر�سادات االنتو�ساي حول
معايري الرقابة الداخلية يف القطاع احلكومي (.)INTOSAI GOVs
وطبقاً للتفوي�س املقدم للجنة املعايري املهنية يف  ،2016-2014يجب عليها تقييم وتطوير
عمليات اإعــداد املعايري اخلا�سة باالنتو�ساي بالتعاون مع فريق املهمة املعني بالتخطيط
اال�سرتاتيجي ،مما ي�ساهم يف تاأكيد وتطوير معايري االنتو�ساي لتدقيق القطاع العام.
ميثل اال�ستبيان عن�سر واحد فقط من عنا�سر هذا التقييم ،كما ي�سمل ،على �سبيل املثال،
على عمل درا�سة قيا�سية مع معدي معايري اآخرين.
جمموعة عمل النتو�شاي املعنية مبكافحة الف�شاد وغ�شيل الأموال ()WGFACML
ح�سر  15ع�سواً من اأجهزة الرقابة العليا اجتماع جمموعة عمل االنتو�ساي املعنية مبكافحة
الف�ساد وغ�سيل االأموال باالإ�سافة ملمثلني عن جلنة مكافحة الف�ساد يف ناميبيا وبنك ناميبيا.
وخالل االجتماع ،مت القيام بالفعاليات التالية:
 -1اعتماد تقرير �سري عمل جمموعة العمل.
 -2مناق�سة الدليل االإر�سادي االأول والثاين اإر�سادات االنتو�ساي حول معايري الرقابة الداخلية
يف القطاع احلكومي  9160واملعيار الدويل الأجهزة الرقابة العليا  ISSAI 5700العتمادها
يف اجتماع االنتو�ساي القادم بعد ارفاق املالحظات اجلديدة.
 -3اعتماد امل�سودة النهائية الدليل االإر�سادي الثالث « التحديات التي تواجه اأجهزة الرقابة

اأع�ساء االجتماع ال�سابع ملجموعة عمل االإنتو�ساي املعنية مبكافحة الف�ساد وغ�سيل االأموال  WGFACMLوالذي عقد يف
ناميبيا خالل الفرتة من  19-17يونيو 2013
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت
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العليا يف مكافحة الف�ساد وغ�سيل االأموال».
 -4اعتماد الطلب الر�سمي جلهاز الرقابة االأعلى العماين لع�سوية جمموعة العمل.
 -5مراجعة خطة العمل اجلديدة ملجموعة العمل .2016-2014
 -6مراجعة امل�سروع امل�سرتك لالنتو�ساي واالأمم املتحدة :جمع املطبوعات الهامة حول تعزيز
قدرات اأجهزة الرقابة العليا يف مكافحة الف�ساد والتي تتكون من االأق�سام التالية:
• مفهوم الف�ساد ودليل اأف�سل املمار�سات للتعامل مع الف�ساد.
• التدقيق الق�سائي للتعامل مع الف�ساد وغريه من اأن�سطة الف�ساد.
• عمليات التدقيق اال�ست�سارية وتقدمي اال�ست�سارات االإدارية ملنع الف�ساد.
• م�ساركة املواطنني يف عمليات التدقيق ملنع وردع الف�ساد.
جمموعة عمل النتو�شاي املعنية بتدقيق تكنولوجيا املعلومات.
دولة الكويت ت�ست�سيف االجتماع الثالث والع�سرون ملجموعة عمل االنتو�ساي املعنية بتدقيق
تكنولوجيا املعلومات .WGITA
يف  10فرباير  ،2014رحب رئي�س ديوان املحا�سبة يف دولة الكويت ب�ستة وثالثني مبعوثاً من
اأجهزة الرقابة العليا لكل من ا�سرتاليا  ،بنغالدي�س ،وبوتان ،والربازيل ،وكمبوديا ،وال�سني،
وكولومبيا ،واالإكــوادور ،والهند ،واإندوني�سيا ،وايران ،العراق ،واليابان ،وكرييباتي ،وكوريا
اجلنوبية ،ولتوانيا ،وماليزيا ،والرنويج ،وعمان ،وباك�ستان ،وبولندا ،وقطر ،واالحتاد الرو�سي،
و�سلوفاكيا ،وجنوب اأفريقيا ،والواليات املتحدة االأمريكية ،وزامبيا ،وزمبابواي باالإ�سافة اإىل
مبادرة االنتو�ساي للتنمية ،وذلك حل�سور اجتماع جمموعة عمل االنتو�ساي على تدقيق
تكنولوجيا املعلومات .WGITA
وتراأ�س املراجع واملدقق العام للهند ورئي�س جمموعة العمل املعنية بتدقيق تكنولوجيا
املعلومات ،ال�سيد� /سا�سي كانت �سارما ،جل�سات العمل والتي مت خاللها مناق�سة مبادرات
االجتماعات ال�سابقة .و�سملت هذه النقا�سات �سحيفة تكنولوجيا املعلومات «»IT Journal
واملوقع االلكرتوين ملجموعة العمل ،وعرو�س تقدميية الأوراق العمل ،وتد�سني الكتيب حول
تدقيق تكنولوجيا املعلومات الأجهزة الرقابة العليا  .WGITA-IDI ITكما ناق�ست وراجعت
جمموعة العمل اأي�ساً �سري العمل يف امل�ساريع اخلم�سة امل�ستمرة ملجموعة عمل االنتو�ساي
املعنية بتدقيق تكنولوجيا املعلومات وامل�سمولة يف خطة عمل هذه املجموعة للفرتة -2014
.2016
ومت اعتماد قرار عقد االجتماع الرابع والع�سرون ملجموعة عمل االنتو�ساي املعنية بتدقيق
تكنولوجيا املعلومات يف  2015يف بولندا ،واالجتماع اخلام�س والع�سرين �سيعقد يف الربازيل
يف .2016
ملزيد من املعلومات حول جمموعة عمل االنتو�ساي املعنية بتدقيق تكنولوجيا املعلومات
 WGITAيرجى زيارة املوقع االإلكرتوين التايل.http://www.intosaiitaudit.org:
موؤمتر الأنكو�شاي الثاين والع�شرين 2016

ديوان املحا�سبة لدولة االإمارات العربية املتحدة
ب�سفته امل�ست�سيف ملوؤمتر االأنكو�ساي 2016
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ي�سر ديوان املحا�سبة لدولة االإمارات العربية املتحدة ا�ستالم اأي مقرتحات حول املو�سوعات
الرئي�سية الرجاء ار�سالها على العنوان التايل.incosai2016@saiuae.gov.ae :
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التغييرات في مجلس وإدارة مبادرة االنتوساي للتنمية IDI

تعمل مبادرة
االأنتو�ساي للتنمية على
اإبقائك مطلعا على
تطورات العمل وبرامج
مبادرة االأنتو�ساي
للتنمية ،ملعرفة املزيد
عن  IDIومواكبة
كل التطورات مابني
اإ�سدارات املجلة،
قم بزيارة موقع IDI
االلكرتوين:
www.idi.no
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ا�ستلم ال�سيد  /بري كري�ستيان فو�س مهامه كمدقق عام يف مملكة الرنويج وكرئي�س جمل�س
مبادرة االنتو�ساي للتنمية  ،IDIخلفاً لل�سيد /يورغن كو�سمو ،وذلك اعتباراً من االأول من
يناير  .2014يتمتع ال�سيد /فو�س بخربة مهنية وا�سعة يف هذا املجال بعد اأن �سغل يف
ال�سابق العديد من املنا�سب ،اإذ عمل كع�سواً يف اللجنة الدائمة لل�سئون املالية واالقت�سادية
وكوزير للمالية يف مملكة الرنويج.
وياأتي ال�سيد /اينار جار�سن ليخلف ال�سيد /ماغنو�س بورج يف من�سب املدير العام ملبادرة
االنتو�ساي للتنمية وذلك اعتباراً من الـتا�سع من دي�سمرب  .2013وجاء تعيني ال�سيد /جار�سن
بعد تناف�س دويل على هذا املن�سب .ت�سم جمموعة اإدارة مبادرة االنتو�ساي للتنمية ،وب�سكل
موؤقت ،كل من ال�سيدة /اأركانا �سر�سات ،وال�سيد /مارتن األدكروفت ،وال�سيدة /تونييه
فريم�ستاد والدرون يف املنا�سب التالية على التوايل :الربامج ،االأمانة العامة لالنتو�ساي
وجمموعة املانحني ،واملجاميع االإدارية .و�سيتم اجراء عمليات تعيني تناف�سية ل�سغل هذه
املنا�سب يف الن�سف االأول من عام .2014
برنامج مبادرة تنفيذ املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا  - 3iاملرحلة الأوىل
برنامج  3iيف منظمة الأرابو�شاي
عقدت الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية  USAIDيف � 27سبتمرب  2013اتفاقية مع مبادرة
االنتو�ساي للتنمية حول متويل جزء كبري من عمليات مبادرة تنفيذ املعايري الدولية الأجهزة
الرقابة العليا  ISSAIباللغة العربية لالأجهزة التابعة لل�سرق االأو�سط ودول منطقة �سمال
اأفريقيا ( .)MENAتت�سمن االأجهزة الرقابية الـت�سعة ع�سر امل�ساركة �ستة اأجهزة من منطقة
اخلليج ،هذا و�ستقدم الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية الدعم للم�ساركني من اجلزائر،
وجمهورية م�سر العربية ،والعراق ،واالأردن ،وليبيا ،واملغرب ،وتون�س ،واليمن .و�ستمتد
اأن�سطة هذا الربنامج يف الفرتة من يونيو .2016 - 2014
ور�س العمل املخت�شة بت�شهيل تنفيذ املعايري الدولية لأجهزة الرقابة العليا ISSAI
مت عقد ور�ستي عمل يف بانكوك يف الفرتة ما بني � 30سبتمرب اإىل  5اأكتوبر  ،2013وتايلند
يف الفرتة ما بني  12 – 7اأكتوبر  2013وذلك حول تدقيق االأداء وتوجهات التدقيق املايل.
ومت تدريب امل�ساركني من برنامج اعتماد املعايري الدولية الأجهزة الرقابة العليا ISSAI
اخلا�س مبنظمتي االأ�سو�ساي والبا�ساي والقيام مبهمة دعم املعايري الدولية الأجهزة الرقابة
العليا  ،ISSAIومدراء م�سروع  ،ISSAIومي�سري تعلم هذه املعايري.
ويف الوقت الراهن ،اجتاز الربنامج  117م�ساركا يف برنامج اعتماد املعايري الدولية الأجهزة
الرقابة العليا  ISSAIللتدقيق املايل وتدقيق االأداء ،وعليه يعترب امل�ساركون مي�سرين
معتمدين لـلمعايري الدولية الأجهزة الرقابة العليا ملبادرة االنتو�ساي للتنمية-جلنة املعايري
املهنية ( .)PSC-IDI ISSAIو�سيتم ا�ستكمال برنامج اعتماد املعايري الدولية الأجهزة الرقابة
العليا لتدقيق االلتزام اخلا�س باأجهزة الرقابة العليا من منظمة الكارو�ساي يف .2014
برنامج تطوير ال�ق��درات ح��ول تدقيق تكنولوجيا املعلومات بجهود م�شرتكة من مبادرة
النتو�شاي وجمموعة العمل املعنية بتدقيق تكنولوجيا املعلومات WGITA – IDI
ياأتي برنامج تطوير القدرات حول تدقيق تكنولوجيا املعلومات نتيجة جلهود تعاونية م�سرتكة
بني مبادرة االنتو�ساي للتنمية ( )IDIوجمموعة عمل االنتو�ساي املعنية بتدقيق تكنولوجيا
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املعلومات ( )WGITAوالتي مت جتربته يف اإقليم دول املنظمة االفريقية الأجهزة الرقابة
العليا للدول الناطقة باللغة االإجنليزية  AFROSAI-Eوذلك يف �سبتمرب عام .2012
ور�شة عمل حول مهارات الت�شهيل ملوؤيدي تدقيق تكنولوجيا املعلومات
عقدت ور�سة العمل يف كينيا يف الفرتة ما بني  26اأغ�سط�س � 6 -سبتمرب  2013والتي مت
ت�سميمها بهدف ان�ساء جمموعة من موؤيدي تكنولوجيا املعلومات وذلك للعمل على ت�سهيل
الربامج التدريبية حول تدقيق تكنولوجيا املعلومات واإدارة م�ساريع تدقيق تكنولوجيا
املعلومات يف اأجهزتهم الرقابية واأقاليمهم .ومت اعتماد  18م�ساركا من  12جهازا رقابياً
كموؤيدين لتدقيق تكنولوجيا املعلومات.
برنامج مبادرة الأنتو�شاي للتنمية  IDIجلميع اأقاليم النتو�شاي بهدف تعزيز الرقابة
العامة وتدقيق القرو�س ال�شيادية واطر عمل القرتا�س
اأطلقت مبادرة االنتو�ساي للتنمية  IDIبرنامج ي�سمل جميع اأقاليم االنتو�ساي لتطوير
القدرات حول تدقيق الدين العام مع الرتكيز على تعزيز الرقابة يف القطاع العام وتدقيق
القرو�س ال�سيادية واطر عمل االقرتا�س .ي�ستهدف الربنامج م�ساركة  20اإىل  25جهازاً
رقابة اأعلى من دول منظمة االنتو�ساي يف االأقاليم الناطقة للغتني االإجنليزية واالإ�سبانية،
بحيث متثل كل من الدول املقر�سة واملقرت�سة.
ومت توقيع اتفاقية منحة بني وزارة اخلارجية الرنويجية ومبادرة االنتو�ساي للتنمية  IDIلدعم
اطر عمل الربنامج املعني الذي ي�سمل جميع اأقاليم االنتو�ساي ذلك يف  16اأكتوبر .2013
اجتماع خا�س لتنظيم دورة تدريبية الكرتونية حول اجلوانب الرئي�شية للقرو�س والديون
ال�شيادية
عقد هذا االجتماع خالل الفرتة من  7اإىل  25اأغ�سط�س  2013يف العا�سمة وا�سنطن والذي
مب�ساركة  11م�سارك من بينهم موردين اقليميني من منظمتي اوال�سيف�س واالأ�سو�ساي اإىل
جانب خرباء بالدين العام .ومن املتوقع و�سع الدورة االلكرتونية على �سبكة االنرتنت يف
مايو – يونيو .2014
برنامج تطوير القدرات امل�سرتك بني منظمة االأفرو�ساي للدول الناطقة باالجنليزية
ومبادرة االنتو�ساي للتنمية حول تدقيق امل�ساريع القائمة على امل�ساعدات اخلارجية يف
جمايل الزراعة واالأمن الغذائي.
عملت مبادرة االنتو�ساي للتنمية ،و ذلك من �سمن �سل�سلة تطوير عالقات الزمالة ،على
توقيع اتفاقية مع ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية ( )IFADالإطالق برنامج لتطوير
القدرات حول مو�سوع تدقيق امل�ساريع القائمة على امل�ساعدات اخلارجية يف جمايل
الزراعة واالأمن الغذائي.
ويهدف الربنامج اإىل تطوير قدرات اأجهزة الرقابة العليا والعمل على توفري اأكرب قدر من
امل�ساءلة العامة حول النفقات العامة من خالل اجراء عمليات تدقيق االأداء والتدقيق املايل
للم�ساريع القائمة على امل�ساعدات اخلارجية يف جمايل الزراعة واالأمن الغذائي.
ومن املتوقع م�ساركة  10اأجهزة عليا للرقابة من منظمة االأفرو�ساي للدول الناطقة باللغة
االإجنليزية  AFROSAI- Eيف عمليات تدقيق م�سرتكة حول م�ساريع التنمية القائمة
على امل�ساعدات اخلارجية يف جمايل الزراعة واالأمن الغذائي و�سيتم اطالق الربنامج
يف مايو .2014
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موردين اقليميني يف برنامج اعتماد ملنظمة االأرابو�ساي ومبادرة االنتو�ساي للتنمية  IDIللمدربني املخت�سني

اجتماع لتنظيم برنامج الأرابو�شاي لتدريب املدربني
متت مراجعة املناهج التعليمية اخلا�سة بربنامج االعتماد وذلك بغر�س ادخال املطبوعات
االلكرتونية .مت عقد االجتماع اخلا�س بو�سع ومراجعة املناهج االلكرتونية يف الفرتة
ما بني � 23سبتمرب اإىل  11اأكتوبر  2013يف تون�س .و�سارك يف هذا االجتماع خم�سة
اخت�سا�سي تدريب من دولة الكويت والعراق ولبنان واملغرب وال�سودان.
برنامج خم�ش�س لدعم مبادرة النتو�شاي و جلنة بناء القدرات IDI- CBC
عملت اإدارة التنمية الدولية  DFIDعلى متويل الربنامج اخلا�س بدعم جلنة االنتو�ساي
املعنية ببناء القدرات والذي مت اطالقه يف عام  .2012وياأتي هذا الربنامج بالتعاون مع
جلنة االنتو�ساي املعنية ببناء القدرات ( .)CBCويهدف الربنامج اإىل ن�سر التوجيهات
اخلا�سة بلجنة بناء القدرات يف اأقاليم االنتو�ساي ،اإىل جانب العمل على تي�سري عميات
متثيل الدول النامية يف اجتماعات جلنة االنتو�ساي التوجيهية لبناء القدرات واللجان
الفرعية.
ور�سة عمل مبادرة االنتو�ساي للتنمية  IDIواملنظمة االأفريقية الأجهزة الرقابة العليا للدول
الناطقة بالفرن�سية  CREFIAFحول اإدارة املوارد الب�سرية.
مت عقد ور�سة العمل املعنية باإدارة املوارد الب�سرية والتي جاءت كجزء من برنامج دعم
مبادرة االنتو�ساي للتنمية وجلنة بناء القدرات  IDI-CBCخالل الفرتة من  10اإىل 17
دي�سمرب  2013يف اململكة املغربية  .ويف هذه الور�سة مت تدريب اأربعة من املي�سرين من
الكامريون ،ومدغ�سقر ،وال�سنغال .و�سارك يف هذه الور�سة ثمانية وع�سرون م�سارك من
اأربعة ع�سر جهازا ً اأعلى للرقابة والتي من خاللها مت اجــراء عمليات تقييم للحاجات
املتعلقة بادرة املوارد الب�سرية التابعة الأجهزتهم اإىل جانب العمل على تطوير ا�سرتاتيجية
خا�سة باملوارد الب�سرية.
ملناق�سة اأي مو�سوع مطروح يف هذه الطبعة حول م�ستجدات مبادرة االنتو�ساي للتنمية ،IDI
يرجى التوا�سل على العناوين التالية:
الربيد االإلكرتوين - idi@idi.no :املوقع االإلكرتوينhttp://www.idi.no :
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أحداث األنتوساي 2014

أبريل

مايو

يونيو

 9 – 7اجتماع اللجنة الفرعية لتدقيق االأداء،
اأم�سرتدام – هولندا.

 7 – 6اجتماع جمموعة عمل االنتو�ساي
املعنية بالتحديثات املالية واالإ�سالحات
التنظيمية ،وا�سنطن «العا�سمة»  -الواليات
املتحدة االأمريكية.
 22 – 19االجتماع احلــادي ع�سر للجنة
التوجيهية التابعة للجنة املعايري املهنية
 ،PSCمملكة البحرين.
 23 – 21املنتدى القيادي العاملي للتدقيق،
مدينة مك�سيكو ،املك�سيك.
 28 – 27اجتماع اللجنة الفرعية ملعايري
التدقيق الداخلي ،فيلنيو�س – ليتوانيا.

 19 – 15اجتماع جمل�س مديري اليورو�ساي
االأربــعــون  XLIوم ـوؤمتــر الــيــورو�ــســاي التا�سع
واجتماع جمل�س مديري اليورو�ساي الثاين
واالأربعون .XLII

يوليو

أغسطس

سبتمبر

 22 – 19املـوؤمتــر ال�سابع ع�سر للبا�سا،
اآبيا– �ساموا.

– 8
بريو.
 17 – 16االجتماع ال�سابع للجنة التوجيهية
ملجموعة مانحي االنتو�ساي ،باري�س– فرن�سا.
 18االجــتــمــاع احلــــادي ع�سر للجنة املالية
واالإدارية ،باري�س – فرن�سا.
 24 – 23املوؤمتر امل�سرتك الثاين لالأ�سو�ساي
واليورو�ساي ،مو�سكو–رو�سيا االحتادية.
 27-25املوؤمتر الثاين لالأ�سو�ساي واليورو�ساي،
مو�سكو ،رو�سيا االحتادية.

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

 17 – 15جمموعة العمل املعنية بالدين العام،
�سيئول ،جمهورية كوريا.

 7 – 5االجتماع ال�ساد�س وال�ستون ملجل�س
مديري االنتو�ساي ،فيينا – النم�سا.
 18 – 17اللجنة الفرعية لتدقيق االلتزام،
اأو�سلو – الرنويج.
 28 – 24اجتماع اجلمعية العمومية الرابع
والع�سرون  XXIVملنظمة اأوال�سيف�س ،كو�سكو،
بريو.

10

اجتماع جلنة بناء الــقــدرات ،ليما–

ملحظات املحرر :تن�سر هذه الرزنامة كدعم ال�سرتاتيجية االأنتو�ساي اخلا�سة بالتوا�سل واأي�سا كم�ساعدة الأع�ساء االأنتو�ساي يف تخطيط وتن�سيق جداول
اعمالهم .وت�ستمل هذه املجلة على اأحداث االأنتو�ساي على نطاق وا�سع وكذلك االأحداث على امل�ستوى االإقليمي من مثل املوؤمترات واجلمعيات العمومية
واجتماعات جمال�س املديرين .وب�سبب �سيق امل�ساحة املحددة للن�سر تعذر اإدراج العديد من الدورات التدريبية واالجتماعات االأخرى املطروحة من قبل
االأقاليم .للمزيد من املعلومات الرجاء االت�سال باالأمني العام لكل جمموعة عمل اإقليمية.
الكويت
االنتو�ساي 2014
املحا�سبة  -دولة
تُرجم هذا العدد يف ديواناأحداث
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االنتو�ساي
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