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لجنــة بنــاء القــدرات تواصــل مســيرة
تطوير قدرات منظمة النتوساي
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المقال الفتتاحي

وقد
الدلة
لبناء
شملت طيفا
البشرية،
والتعاونيههة،
التقارير
بخبراء
القدرات في
لستخدامها
تخطيط
القدرات،
بناء
العمههههههههههل

التتاحي

منذ انبثاقههها
بودابسهههههت
واسعة نحو
والههتي كههان
اللجنة ،دور
التابعة لها.

كيمي ماكويتو ،المراقب العام لجنوب أفريقيا ورئيس لجنة بناء القدرات
للتنتوساي

خلل انعقههاد مههؤتمر النكوسههاي الثههامن عشههر فههي مدينههة
سههنة  ،2004شهههدت لجنههة بنههاء القههدرات تحقيههق قفههزات
تطوير قدرات الجهههزة العليهها للرقابههة الماليههة والمحاسههبة،
لجهههاز الرقابههة المغربههي ،وههو اول جهههاز يتههولى رئاسههة
مدروس وفاعل في رعايتها ورعاية اللجان الفرعية

حرصت اللجنههة علههى رفههد أعضههاء المنظمههة بههالكثير مههن
ومصادر المعلومات الخرى الخاصة بالممارسههات الجيههدة
القدرات المعمول بها في عموم منظمههة النتوسههاي ،والههتي
واسعا مههن المجههالت ،مههن بينههها ،الدارة الفاعلههة للمههوارد
وممارسات مراجعة النظيهر ،وعمليهات التههدقيق المشههتركة
وتنفيههذ معههايير التههدقيق الدوليههة ،ورفههع مسههتوى اسههتخدام
الرقابية واثرههها .كمهها قههامت اللجنههة بوضههع قاعههدة بيانههات
المالية العامة ،علوة علههى قاعههدة بيانههات خاصههة بتطههوير
أجهزة الرقابة العليا بدعم من مبادرة تنمية النتوساي
كأداة مهمة فههي الوصههول الههى تعههاون أفضههل علههى صههعيد
الدعم المقدم الههى مؤسسههات الرقابههة العليهها فههي مجههال بنههاء
فضل عن قيامها بارساء برنامههج لتحديههد وبحههث متطلبههات
القدرات القليمية ،مثل اهمية الملكية المحلية لتكييههف اطههر
والدلة والكراريس على صعيد الجهزة الرقابية.
العقههد الفههائت حههدوث تغييههرات مهمههة فههي مجههال تطههوير
أجهزة الرقابههة العليهها ،تمثلههت فههي اسههتجابة لجنههة التشههارك
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المعرفي الى ضرورة وضع إرشادات ومعههايير حههول قضههايا تضههم دور القيمههة المضههافة فههي
أجهزة الرقابة العليا والفائدة المتحققة من هذه الجهزة للمجتمع وأهمية وضع منهج لقياس

الداء في أجهزة الرقابة العليا وتدقيق المساعدات الخاصة بالكوارث ومكافحة الفساد .كما يعههد
وضع مجموعة شاملة من معايير الرقابة او ما يعرف بالمعههايير الدوليههة لجهههزة الرقابههة العليهها
احد ابرز التطورات الحاصلة في تلك الفترة .ان هذا الجهههد الحههثيث للجنههة المعههايير المهنيههة لههم
يضع إمام مؤسسات الرقابة العليا إطههارا مههن المعههايير ذات المكانههة الدوليههة فحسههب ،بههل اوجههد
ضروة لتطوير القدرات في هذه المؤسسات على أساس مهني.
لقد أسهم تأسيس مبادرة تنمية النتوساي في نجاح تطهوير القهدرات الرقابيهة لعضهاء المنظمهة
عبر سلسلة نشاطات مثل وضع برامج تدريبية بعيههدة المههد ،وبرامههج شههراكة وتعههاون إقليميههة،
وحلقات دراسية وورش عمل في مجالت مهمة من التدقيق الحكومي.
كما نجحت النتوساي في إرساء تعههاون فاعههل وعلههى أسههاس رسههمي مههع العديههد مههن المههانحين
الدوليين بواسطة اللجنة المحفزة للجهات المانحة ،وهو ما اثمههر فههي حههالت كههثيرة عههن تحقيههق
تطور مستدام للقدرات نتيجة تعزيز مستوى التنسههيق والتعههاون بيههن المههانحين ورئاسههة الجهههاز
الرقابي المعني.
لقد أصبحت فرق العمل القليمية التابعة للنتوسههاي تتعامهل بهاطراد مهع بنههاء القهدرات كمسهالة
إستراتيجية ،من خلل ربطه بالخطط الستراتيجية ووضع هدف ونتائج محددة لبنههاء القههدرات.
وتواصل لجان بناء القدرات القليميهة نموهها وتطورهها رغهم نقهص المهوارد فهي بعهض أقهاليم
المنظمة.
وقد كان للتغيرات الجارية على الصههعيد الههدولي أثرههها فههي زيههادة أفههاق التعههاون بيههن الشههركاء
والمحافل المعنية بتنمية القد رأت ،مما دفع الى العتراف بدور الجهزة الرقابية العليا كفههاعلين
في مجال التنمية وبكونها باتت جزءا من شراكة جديدة اكثر اتسههاعا وشههمولية ممهها سههبق ،تقههوم
على مبادئ مشتركة وأهداف عامة والتزامات مختلفة تهدف إلى تحقيق تنمية دولية فاعلة.
في ضوء هذه التطورات ،جرى التأكيد مرة اخهرى علهى أهميههة تنسهيق الجهههود الخاصههة ببنهاء
القدرات بما ينسجم مع أهداف منظمة النتوساي والتجاهات الدولية ،فجرى بناءا على ذلك في
مؤتمر النكوساي الحههادي والعشههرين المنعقههد فههي بكيههن  2013منههح صههلحية إجههراء التغييههر
لرئيس لجنة بناء القدرات الجديد ،وهههو جهههاز الرقابههة الجنههوب افريقههي ،ونههائبه جهههاز الرقابههة
السويدي ،وهو ما يعكههس إقههرار مههؤتمر النكوسههاي بمههدى متانههة الدعامههة الههتي أرسههيت خلل
السنوات التسع الفائتة تحت قيادة جهاز الرقابة العالي المغربي ونضوج بناء القدرات في منظمة
النتوساي منذ إنشائها في عام .2004
انطلقا من أهمية التعاون كحافز أساسي ،وضعت لجنة بنهاء القههدرات ورقههة مفاهيميهة كخطههوة
أولى لتلخيص رؤيتها حول المستقبل وللنهوض بدور اسههتراتيجي اكههثر وضههوحا اسههتجابة الههى
متطلبات مجتمع النتوساي عمومهها .ورغههم إدراكههها للتقههدم الحاصههل علههى صههعيد التعههاون مههع
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المانحين ،والعمل الذي تقوم به مبادرة تنمية النتوساي ،والجهود المبذولة من قبههل فههرق العمههل
القليمية ،ال انه يبقى امام لجنة بناء القدرات دور أساسي واستراتيجي لتلعبه لسيما فيما يتصل
بمنظمات النتوساي .ان الدور القيم الذي تقوم به اللجنة يرتبط بدورها كمناصر للنتوساي عن
تطوير القدرات في أجهزة الرقابة العليا وقيم عليها .ويشمل هذا الدور ما يلي:


دعم الدور الساسي لمنظمات النتوساي القليمية في بنههاء القههدرات بمهها فههي ذلههك تعزيههز
مناهج عمل بناء القدرات في كل اقليم مهن اقهاليم المنظمهة والعمهل فهي نفهس الهوقت علهى
تطوير التعاون المتبادل بين هذه القاليم.



ايجاد فرص لجراء مناقشات رصينة واسهتراتيجية لجميهع المهتميهن ببرنامهج النتوسهاي
لبناء القدرات حول الفرص والتحديات التي تواجه تطوير القدرات.
بناء ورعاية العلقات مع الجهههات الفاعلههة الخههرى فههي مجههال بنههاء قههدرات جهههاز الرقابههة
العلى  ،داخل وخارج النتوساي ،بما فههي ذلههك لجنههة بنههاء القههدرات  CBCولجنههة المعههايير
المهنية  PSCولجنة تقاسم المعرفة KSC؛ وفي حين ل يزال المجلس التنفيذي مسؤو ل
ل عههن
التنفيذ الشامل للهههداف السههتراتيجية للنتوسههاي ،سههيتم تعزيههز المهههام التكميليههة للجنههة بنههاء
القدرات ولجنة المعايير المهنية ولجنة تقاسم المعرفة مههن خلل علقههات العمههل الوثيقههة الههتي
تدعم المبادرات التعاونية وتعزز الجهود المشتركة لبناء القدرات وتجنب الزدواجية.

 تعزيز بناء قدرات منسقة ومنع ازدواجية الجه ود ،مهع تقهدير ودعهم جههود أجههزة الرقابهة
العليا الفردية لههدعم بعضههها البعههض مههن خلل تقاسههم المعرفههة والتههدريب المشههترك وبنههاء
القدرات والتحقق من التنمية.
 تكامل عمل مختلف هيئات لجنة بناء القدرات في هيكل أكثر رشاقة ومرونة ،يشمل المزيههد
من أعضاء لجنة بناء القدرات في عمل نشط ضمن اللجنة.
 مواصلة العمل الحالي المهم للجنة بناء القدرات ولجانها الفرعية ،من خلل تشجيع استخدام
الدلة الرشادية الحالية الصادرة عن لجنة بناء القدرات ،وتشجيع وتعزيههز اسههتخدام الدلههة
الرشادية والمواد القليميهة علههى كههل مهن المسههتويين القليمهي والعههالمي مههن أجهل تجنههب
ازدواجية الجهود.
وتمثل هذه العناصر بعض المجالت الرئيسية للتركيز التي ستؤخذ بالعتبار في اللقاء السنوي
للجنة بناء القدرات الذي سيعقد هذه السنة فههي ليمهها ،بيههرو ،خلل الفههترة مههن  9إلههى  11أيلههول.
حيث سيخصص وقت في ذلك الجتماع لمناقشات موضوعات ستدفع جدول أعمههال النتوسههاي
لبناء القدرات قدملا لغاية النكوساي المنعقد سنة  ،2016عندما تعتزم لجنة بنههاء القههدرات تقههديم
إستراتيجية جديدة لغراض المصادقة عليها.
وستتترجم ،خلل هذا اللقاء المهههم ،العديهد مههن القيههم المحههددة فههي التفهويض المعههدل للجنههة بنهاء
القدرات إلى مشروعات ومبادرات قابلة للتنفيذ .ومع ذلك ،بينما يتيح لقاء أيلول المشترك منههبرال
4
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مهملا لتحديد الطريق إلى المام ،ستتم مراعاة التقدم بشأن مشروعات أساسههية معينههة مههن خطههة
العمل أو المصادقة عليها ،علههى سههبيل المثههال ،وضههع المعيههار الههدولي لجهههزة الرقابههة العليهها
 ISSAIرقم  5800بعنوان :دليل إرشادي لبرامج التدقيق التعاوني بين أجهزة الرقابة العليا .
لقد حددت لجنة بنههاء القههدرات أيضههلا لنفسههها دورال فههي استكشههاف الفههرص وتشههجيع المبههادرات
للحصول على شهادة مدققي القطاع العههام والعتمههاد ذات الصههلة بههأجهزة الرقابههة العليهها و  /أو
هياكل النتوساي القليمية .وتنسق لجنة بنهاء القهدرات  -بالتعهاون مهع لجنهة النتوسهاي الماليهة
والداريههة ) (FACوجميههع أصههحاب العلقههة مههن النتوسههاي ،وضههع ورقههة بيضههاء بشههأن
الموضوعات الصعبة لكنها مثيرة لتقديمها إلى المجلس التنفيذي فههي تشههرين ثههاني سههنة .2014
ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق بشأن هذا المشروع الهام مهع لجنهة النتوسهاي الماليهة والداريهة
ومبادرة تنمية النتوساي ولجنة المعايير المهنية ولجنة تقاسم المعرفة.
ويتطلع كل من المواطنين ومجتمع المانحين على نحهو متزايهد إلهى أجههزة الرقابهة العليها لهدعم
الحوكمة الرشيدة والمساءلة في دولههم ذات الصهلة .ونح ن بحاجهة ،حاليهلا وأكهثر مهن أي وقهت
مضى ،إلى دعم بعضها البعض مهن خلل بنههاء قهدرات منسههق ومكثهف لجههزة الرقابهة العليهها
الفردية في المناطق المعنية لدينا ،وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون بين القاليم.
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اتنتقالية مجلة التنتوساي
بقلــم :هيليــن إتــش هاســنك ،رئيســة المجلــة الدوليــة للرقابــة الماليــة
الحكومية

ذات مههرة نصههحني رئيههس التحريههر السههابق ،دون دراش ،أنههه
عندما يحين وقت التقاعد ،سأعلم به  .وأعلم أنه قههد حههان وقههت
التقاعد ،بعد أربعين سنلة من العمل بمكتب المسههاءلة الحكوميههة
للوليات المتحدة ،من ضمنها اثنههي عشههر سههنة خدمههة كرئيههس
للمجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية .فقد كههان قههرار التقاعههد
صعبلا لنني لم أتوقف مطلقلا عن التعلم منذ وصولي إلى مكتههب
المساءلة الحكومية سهنة  ،1974وقهد كهان العمههل فهي مجتمههع النتوسههاي ممتعهلا علهى كههل مهن
الصعيدين الشخصي والمهني.
يجري مكتب المساءلة الحكومية عملية بحث مفتوحة عن خليفة لي  ،سيكون جههزء مههن محفظههة
مسؤولياته أو مسههؤولياتها أدوار العمههل بوصههفه رئيههس تحريههر المجلههة الدوليههة للرقابههة الماليههة
الحكومية والشراف على نشر "المجلة" نيابلة عهن مجتمههع النتوسههاي .حههتى يتههم العثههور علههى
خليفة دائم ،سيقوم مارك جافيجان ،أحد مديري الدارات بمكتههب المسههاءلة الحكوميههة للوليههات
المتحدة ،بالعمهل كرئيهس للمجلهة الدوليهة للرقابهة الماليهة الحكوميهة )اعتبهارال مهن  30حزيهران
 ،(2014وسيشرف على نشر المجلة .وليهس "مهارك" غريبهلا ع ن مجتمهع النتوسهاي ،بعهد أن
شارك في اجتماع الفريق العامل المعني بالتدقيق الهبيئي الههذي استضههافه جههاز الرقابههة العلههى
لستونيا .ستظل "المجلة" في أيدد أمينة.
وبينمها كهان المراقهب العهام إلمهر سهتاتس الهذي قهرر أنهه سهيكون مهن المفيهد لمكتهب المسهاءلة
الحكومية النضمام إلى منظمة النتوساي ،تعهد كل من خلفائه شارل أ .بوشر وديفيد م .ووكر،
وجين ل .دودارو بأنفسهم وبمكتب المساءلة الحكومية للنتوساي ودعمههوا تقاسههم المعرفههة عههبر
المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية .ورغم وجود مقر المجلة في مكتب المساءلة الحكوميههة،
إل أن المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية تعتهبر منظمهة مسهتقلة ل تسههتهدف الربههح مسهجلة
بموجب ) 501ج( ) (6ومقرها في الوليات المتحدة ،وتعمههل وفقههلا إلههى سياسههة تحريريههة علههى
نحو مستقل.
لقد كانت المجلة قادرة على تجاوز كل من الوقات الجيدة والوقههات الصههعبة بههدعم مههن رسههوم
العضوية في النتوساي ومساهمة مكتب المساءلة الحكومية بالكادر وموارد أخههرى .وقههد سههمح
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هذا الدعم باستمرار النشر الفصلي للمجلة بلغههات النتوسههاي الخمسههة .وبينمهها نحههن فههي مكتههب
المساءلة الحكومية مسؤولون عن تجميع مواد المجلة ونشرها ،تستمر المجلة بالزدهههار بسههبب
المساهمة الفعالهة مهن جهانب أولئهك أعضهاء النتوسهاي الهذين يسهاعدون فهي ترجمتهها والهذين
يساهمون بمقالت لتعزيز تقاسم المعرفههة ضههمن مجتمعنهها  .يوجههد مههن يقههول أن المههدققين غيههر
متعاونين بطبعهم .بيد أنه أثبتت تجاربنهها فههي المجلههة خلف ذلههك .لقههد كههان أعضههاء النتوسههاي
مساهمين فاعلين ومتلهفين لمشاركة خبرتهم مع آخرين.
وخلل فترة رئاستنا للمجلة ،انتقلنا بالمجلة إلى منبر النترنت وبذلك يتمكن المزيد مههن أعضههاء
النتوساي من الوصول إلى المجلة الكترونيلا ،ففي السنة الماضية ،وظظفنا "آمي كونههدرا" محلههل
وكاتب اتصهالت مهن ذوي الخهبرة ،لهدعم المجلهة والعمهل بمثابهة المسهؤول عهن موقهع ال ويب
الخاص بها .ولقد كانت المجلة محظوظة جدال بوجود اثنين من رؤساء التحريههر البههارزين :دون
دراش ومورييل فورستر .فقد توليا المهمة الصعبة المتعلقة بههالبت فههي المقههالت المختههارة لكههل
طبعة ،واعتماد الدبلوماسية مع اولئك الههذين قههدموا مقههالت وبيههان السههباب الكامنههة وراء عههدم
قبولها أو طلب تعديلت عليها .وباعتبارهما نائبا رئيس تحريههر المجلههة الدوليههة للرقابههة الماليههة
الحكومية ،أديا أيضلا دورال رئيسيلا في رسم التجاه المستقبلي للمجلة وضمان حوكمتههها الرشههيدة
وعملياتها المالية السليمة .وتتدقق المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية سنويلا بواسطة مههدققين
خارجيين ،يرفع تقريرهم إلى أمانة النتوساي ،ويتم تضمينه في التقرير الذي يعرضه المراقههب
العام المريكي في الجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للنتوساي.
وبينما كنا سعداء عند سماعنا بأن فريق عمل التصالت التابع للنتوساي برئاسة النمسا ،تلقههى
ردود فعل إيجابية حول المجلة من أعضاء النتوساي ،نعلم أننهها سههنحتاج إلههى النتقههال بالمجلههة
مههرة أخههرى .فمههن المعههروف أن التقههدم فههي التكنولوجيهها مثههل الجهههزة النقالههة ومنههابر العلم
الجتماعية قد أحدثت تغييرات دائمة في طبيعة التصالت في جميع أنحاء العالم .ومن أجههل أن
تبقى المجلة ذات صلة وثيقة ،سوف تحتاج إلى تكييههف اسههتراتيجيات اتصههالتها وتحديههد سههبل
أكثر فاعلية لمشاركة المعلومات والممارسات الفضل ،والمعرفة داخل مجتمعنا.
وأعتقد أن العقد القادم سيكون متميزلا من خلل التغييههر الجههوهري والمههثير لمجتمههع النتوسههاي
الوسع .وأكدت الزمة الماليههة العالميههة سههنة  2008ترابطنهها العههالمي .ومههن الممكههن أن يكهون
للقرارات التي تتخذ في أحد الدول تأثير عميق على دول أخهرى .أدركههت أجهههزة الرقابههة العليهها
أنها بحاجة إلى النظر إلى خارج حدودها الوطنية واستعراض القضايا  /البرامج على نحو أكثر
انتظاملا ،وتحديد النعكاسات الشاملة .ويستمر كههل مههن واضههعي السياسههات فضهه ل
ل عههن أجهههزة
الرقابة العليا في مناقشة قيمة وعوائد وتوقعات وأدوار وسلطات  /تفويضات المدققين ومكههاتب
التدقيق التابعة لهم .وفي عصر التصالت الفورية  ،يتوقع صناع السياسات "تدقيقلا فههي الههوقت
الفعلي" ونتائج أسرع .ومن حيث القدرات الساسهية ،مهاذا تحتهاج أجههزة الرقابهة العليها للعمهل
بفعالية؟ هل ستحتاج تلك الجهزة إلى تعزيز قدرتها على القيام بعمليههات تههدقيق الداء والتههدقيق
المتبصر ،والسهعي إلهى الصهلحيات/التفويضهات حيهث تكهون مطلوب ة؟ مها تهأثير التكنولوجيها
الرقمية والجهزة المحمولة الكثر قوة على أجهزة الرقابة العليا  ،وعلههى المنهجيههات والتحليههل
الذي تعتمد عليه لداء عملها؟ وحيث أننا جميعلا نتكيف مع التغييههر ،تظههل مهمههة المجلههة الكههثر
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وثاقة من أي وقت مضى هي ربط أعضاء مجتمع التدقيق ومسهاعدة أجههزة الرقابهة العليها فهي
الحفاظ على دورها الهام في دعم المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

8

المجلة الدولية للرقابة والتدقيق الحكومي – 2014

أخبار
موجزة

____________________

بيلروسيا

احتفال لجنة الرقابة الحكومية
البلروسية بالذكرى العشرين

الكسندر ياكوبسون رئيس لجنة الرقابة الحكومية لجمهورية
بلروسيا )يمين الصورة( يجري استقبال للمواطنين في مقاطعة ميادل التابعة لقليم هنسك

لتأسيسها
ستتحتفل لجنة الرقابة الحكومية
لجمهورية بيلروسيا في الثاني
من شهر اب  2014بالذكرى
العشرين لتاسيسها كجهاز رقابي
عال .حيث ترفع اللجنة تقاريرها
مباشرة الى رئيس جمهورية
بيلروسيا وتهدف الى ضمان
المن القتصادي للدولة.
ومن بين المهام الخرى التي
تضطلع بها اللجنة كما جاء في
دستور البلد هي
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تدقيق تنفيذ اوامر الرئيس وتنفيذ
الجراءات المعقدة لكشف
الخروقات النظمية للقانون
وممارسة الرقابة الحكومية على
الستخدام الفاعل والكفوء لموال
الموازنة واملك الدولة و
ممارسة الرقابة الحكومية على
التقيد باوامر الرئيس والبرلمان
والحكومة والدوائر الحكومية
الخرى التي تتولى ادارة
علقات ملكية الدولة والعلقات
القتصادية والمالية

والضريبية.وتشرف اللجنة ايضا
على عمل القطاعين القتصادي
والجتماعي لتاشير الخروقات
في النظام والنماذج السلبية
وتمييز الظروف التي تسببت بها.
ويلقى كل من منع الجريمة
وتحسين التشريع اهتماما خاصا
من لدن اللجنة.
ويتضمن الهيكل التنظيمي للجنة
الرقابة الحكومية وكالة إنفاذ
القوان
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من خلل التشريع .حيث ان لهذه
اللجنة الحق في الشروع
باجراءات ادارية ضد الفراد
والمؤسسات القانونية واصدار
الوامر القضائية إزاء
الخروقات وإعادة أموال الموازنة
المستلمة بشكل غير أصولي و
إجراء التحقيقات لكشف الجرائم
ومنعها في المجال
القتصادي.ويعد التعامل مع
مطالب المواطنين والمؤسسات
احد النشاطات الهامة التي يقوم
بها الجهاز الرقابي العالي
لبيلروسيا .وعلوة على
ذلك،تنظم اللجنة مقابلت مع
المواطنين وتفظعل خطوط
الهواتف المباشرة وتجري
اجتماعات ميدانية محلية .وللجنة
ايضا وحدة خاصة هي شعبة
العمل والتي تعمل على معالجة
مطالب المواطنين وذلك لتنسيق
تلك الجهود.
ولمزيد من المعلومات التصال
بالجهاز الرقابي البيلروسي
على:
البريد اللكتروني:
kgk @mail.belpak
الموقع اللكتروني:
http://www.kgk.gov.by

تشيلي
منظمة التنمية والتعاون
القتصادي تسعى الى تعزيز ثقة
العامة وتحسين الدارة
المؤسساتية
قدم مكتب المراقب العام
لجمهورية تشيلي في  22نيسان
 2014تقرير منظمة التنمية
والتعاون القتصادي للحوكمة
العامة ،الجهاز الرقابي العالي
لجمهورية تشيلي :تحسين النشاط
الستراتيجي وثقة العامة"

الادارة المؤسساتية ويلخص عملية
لتعزيز الدعم للشفافية والادارة
العامة.وقد رحب الممثلون من
مختلف القطاعات الحكومية

وأشر اطل ق التقرير بداية للطريق
الجديدة نحو اعاادة بناءالثقة بالجهاز
التشيلي ومن ثم اعاادة بناء الثقة
بالادارة العامة.

مكتب المراقب العام لجمهورية تشيلي يقدم تقرير منظمة التنمية والتعاون القتصاادي والذي يتضمن
مساهمات من  13جهاز رقابي عالي

بالتقرير لكونه مساهمة نحو استعاادة
الثقة بالمؤسسات العامة.

واعدت المنظمة الوثيقة والتي
تضمنت مساهمات من  13جهاز
رقابي عال .وقد كشف الممثلون
من مختلف قطاعات المجتمع –
الجهزة الحكومية والمنظمات
الدولية والجامعات ومجموعات
الخبراء -عن رؤاهم بشأن العمل
المنفذ وعن تحدياته واثره وذلك
في احتفالية اطلق التقرير.
وقد شداد المراقب العام راميرو
ميندوزا على ان هذه الجهواد لم تكن
باليسيرة،اذ ان هناك حلقة مفقوادة
في السلسلة " خريطة ملحية لرفد
المسار السليم "وارادف السيد
ميندوزا قائل ان هناك حاجة ماسة
لجراء مراجعة محايدة وشاملة في
عملية تهدف الى تقديم خدمات
كفؤة وفي الوقت المناسب الى
المواطنين".نشاط رقابي لمن يقوم
بالرقابة"هو ما نحتاج اليه بحسب ما
قاله السيد ميندوزا لكون الهدف من
ذلك هو ايجااد الحد الدقيق لمن
يضطلعون بمهمة الرقابة على
الجهاز الرقابي العالي لعدم المساس
بالمزايا الدستورية.

ولمزيد من المعلومات بضمنها
العروض ونص التقرير ،زوروا
الموقعالتالي:
/http://www.contraloria.cl
وللحصول على معلومات اضافية
،التصال بمنظمة التنمية والتعاون
القتصاادي التابعة لتشيلي.
البريداللكتروني:
relacionesinternacionales
@contraloria.cl
الموقع اللكتروني:
http://www.contraloria.cl
__________________

الجهزة الرقابية العليا
للكومنويلث
رؤساء حكومات دول
الكومنويلث يؤكدون دعمهم
لستقللية الجهزة الرقابية
العليا
شهد اجتماع رؤساء حكومات ادول
الكومنويلث المنعقد في سيريلنكا في
تشرين ثاني 2013

ويوصي التقرير بتحسينات في

ما الذي تتطلعون برؤيته في المجلة؟
10

راسلونا على intosaijournal@gao.gov
http://www.intosaijournal.org
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اقرارا باهمية قوة واستقللية الجهزة
الرقابية العليا ولجان الحسابات
العامة.واشتمل البيان الختامي على
مايلي:
مؤسسات التدقيق
 -45اقر الرؤساء باهمية الدور الذي
تؤاديه الجهزة الرقابية العليا المستقلة
والقوية وذات المواراد المناسبة في
مجال تحسين الشفافية والمساءلة
والقيمة مقابل المال لضمان النفا ق
المناسب للموال العامة
لجان الحسابات العامة
 -46عاواد رؤساء الحكومات التاكيد
على ان الرقابة البرلمانية القوية
والمستقلة تلعب ادورا هاما في اادامة
ثقة المواطنين بنزاهة الحكومة عبر
لجان الحسابات العامة الفاعلة
والمستقلة والشفافة.وهذا بدوره يتمم
العمل الرائع لمانة النتوساي في
تحقيق قرار المم المتحدة وذلك
للجهواد التي بذلتها الجهزة الرقابية
ولجان الحسابات العامة في
الكمنويلث لسيما تحت قياادة الجهاز
الرقابي العالي لمالطا ولجنة
الحسابات العامة لستراليا.اما التحدي
الماثل امام الجهزة الرقابية لدول
الكومنويلث فهو مواصلة الضغط
على الحكومات لضمان ان عبارات
الثناء هذه ستفضي الى اتخاذ
اجراءات ملموسة.
__________________
قبرص
قبرص ترحب بمدققها العام الجديد
عين رئيس جمهورية قبرص في
 11نيسان  2014الدكتور
اواديسياس بي اتش ميكاليديس مدققا
عاما للجمهورية.

11

ولد الدكتور ميكاليدس في نيقوسيا
–قبرص في 1969وتخرج من
ثانوية اكروبولس في  1986ثم
خدم في الحرس الوطني مدة عامين
.وحصل في العام  1993على
ادبلوما مع مرتبة الشرف في
الهندسة المدنية من جامعة اثينا
التقنية الوطنية.وقد اكمل ادراساته
العليات وحصل على شهاادة
الدكتوراه مع مرتبة الشرف في
مجال الهندسة المدنية في 1997
من جامعة اثينا التقنية الوطنية.وقد
التحق ايضا ببرنامج يمنح ادرجات
في كلية القتصااد قسم القانون و
العلوم القتصاادية والسياسية في
جامعة اثينا وحصل على ادرجة
علمية في القتصااد في .2004

 2011-2006في مجلس
العطاءات في وزارة التصالت
والشغال ومن 2014-2009
عضوا في اللجنة المركزية لوامر
الغيار والدعاوى.
وفي شباط  2012عين مجلس
الوزراء الدكتور ميكاليدس كعضو
في صندو ق مفوضية القروض وهو
منصب استمر في شغله حتى كانون
ثاني 2014عندما عينه مجلس
الوزراء رئيسا مجلس تسجيل
ورقابة المتعاقدين .وعينه مجلس
الوزراء في تموز  2013عضوا
في فريق التفاوض على محطة
اسالة الغاز الطبيعي.
ولمزيد من المعلومات الرجاء
التصال بمكتب التدقيق للجمهورية:
البريد اللكترونيcao@audit.gov.cy:
الموقع اللكتروني:
http:www.audit.gov.cy
___________________

الهند

الدكتور اواديسيس بي اج ميكايلديز
وقد عين الدكتور ميكاليدس في عام
 1998في منصب مسؤول التدقيق
في قسم الرقابة )التدقيق(في وزارة
التصالت والشغال وعين في
تموز عام  2010مديرا
للرقابة.وخلل مدة شغله لمنصبه
في قسم الرقابة،تعامل مع قضايا
المشتريات العامة وتفحص ادعاوى
المتعاقدين وعمل التدقيق الفني
والمالي.
وقد ادرس الدكتور ميكاليدس
،بصفته عالما متخصصا ،الطلبة في
مرحلة التخرج في جامعة قبرص.
ان الدكتور ميكاليدس هوعضو في
غرفة قبرص الفنية و التحااد
الوروبي لرابطات الهندسة الوطنية
.وكان ايضا عضوا للفترة من

اتنتخاب المراقب والمدقق العام
لجمهورية الهند لعضوية مجلس
المدققين التابع للمم المتحدة
انتتخب السيد شاشي كانت شارما
المراقب والمدقق العام لجمهورية
الهند لعضوية مجلس المدققين
التابع للمم المتحدة ولفترة امدها
ست سنوات.وقد جرى انتخابه
في تشرين ثاني  2013في مقر
المم المتحدة في مدينة
نيويورك.وستحل الهند محل
الصين في الول من تموز
.2014
وسيتولى الجهاز الرقابي العالي
لجمهورية الهند تدقيق منظمات
المم المتحدة وابرزها مقر المم
المتحدة.وسيكون السيد شارما،
الى جانب عضوين اثنين،مسؤول
عن تدقيق هيئات المم المتحدة
مثل عمليات حفظ السلم التابعة
للمم المتحدة وبرنامج المم
المتحدة للتنمية واليونيسيف
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ومفوضية المم المتحدة لشؤون
اللجئين وبرنامج المم المتحدة
للبيئة وبرنامج المم المتحدة
للمستوطنات البشرية وبرنامج
المم المتحدة للمرأة واتفاقية
اطار عمل المم المتحدة حول
التغير المناخي.
أسست الجمعية العامة للمم
المتحدة مجلس المم المتحدة
وذلك لتدقيق حسابات منظمة
المم المتحدة وأموالها وبرامجها
ناهيك عن البل غ عن نتائجها
وتوصياتها إلى الجمعية من
خلل اللجنة الستشارية في
اللجنة الستشارية لشؤون الدارة
والميزانية ويعد مجلس المدققين
مستقل وهو المسؤول الوحيد عن
إدارة التدقيق .تعين الجمعية
العامة ثلثة أعضاء في مجلس
المدققين إذ ينبغي أن يكون كل
واحد منهم مدقق عام )او موظف
يحمل عنوان مماثل( من أعضاء
الدولة .وتقع على أعضاء
المجلس مسؤولية التدقيق.
إن العضاء الحاليين لنجلس
المدققين هم :السيد امياس
مورس ،المحاسب والمدقق العام
في المملكة البريطانية المتحدة
وايرلندا )تنتهي صلحياته في
 30حزيران  ،(2016السيد
لودفك اوتش ،المحاسب والمدقق
العام لجمهورية تنزانيا )تنتهي
صلحياته في  30حزيران
 (2018والسيد ليو جيا مدقق عام
في مكتب التدقيق الوطني
لجمهورية الصين الشعبية )تنتهي
صلحياته في  30حزيران
.(2014
وللمزيد من المعلومات يرجى
التصال بالمحاسب والمدقق
العام الهندي:
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e-mail: cag@cag.gov.in

e-mail:

الموقع اللكتروني

s.mustafina@esep.gov.kz,

او : http://www.cag.gov
oagmac@gmail.com

n.kumarova@esep.gov.kz

_____________________

كازاخستان
جهاز الرقابة العالي يقدم تقريرا
إلى البرلمان الوطني
قدمت لجنة الحسابات الخاصة
بالمراقبة على تنفيذ الموازنة
الجمهورية لجمهورية
كازاخستان تقريرا عن تنفيذ
الموازنة الجمهورية لسنة 2013
الى البرلمان الوطني .ويشمل
التقرير تقييم ظروف القتصاد
الكلي ومن ثم تقديم تحليل عن
تنفيذ نفقات الموازنة وعن
استخدام ائتمانات الموازنة
وإعادة دفعها ومدى كفاءة إدارة
الضرائب والرسوم.
كما أدرج جهاز الرقابة
الكازاخستاني أعمال تقييم أداء
الوكالت الحكومية والخطط
الستراتيجية والمشاريع
الستثمارية وتطبيق البرامج
الصناعية والحكومية .ويحتوي
الفصل الخير من التقرير على
النتائج والتوصيات بهدف تحسين
التشريعات الخاصة بالموازنة
وتقوية النضباط المالي ومنع أي
ممارسات غير نظامية في تنفيذ
الموازنة الجمهورية واستخدام
موجودات الدولة.
للمزيد من المعلومات يرجى
التصال بلجنة الحسابات للرقابة
على الموازنة الجمهورية
وتنفيذها:

الموقع اللكترونيhttp://www.esep.kz :

مياتنمار
هيكل تنظيمي جديد للجهاز
الرقابي العالي في مياتنمار
بموجب قانون التحاد للمدقق
العام الجديد ) (2010اعتمدمكتب
المدقق العام للتحاد نظام
اللمركزية للحكومة :إذ تغير
هيكل المكتب من النظام
المركزي إلى اللمركزي.
ويوجد الن مكتب واحد للمدقق
العام التابع للتحاد و  14مكتب
إقليمي للمدقق العام.
في نيسان  2014تم إنشاء قسمين
بموجب مكتب المدقق العام
التحادي(1):قسم الدارة
والتدريب والبحث ،و  (2قسم
التدقيق .إذ يترأس كل قسم مدير
عام يعينه الرئيس .في حين توجد
شعبة تدقيق واحدة في قسم
التدقيق وتم العمل على توسيعها
من خلل تنظيم شعبتين فرعيتين
إضافيتين بهدف إجراء أعمال
التدقيق بفاعلية أكثر .كما توجد
ثمانية شعب فرعية في الوقت
الراهن بموجب قسم التدقيق
التحادي .لمعلومات إضافية يرجى
التصال بمكتب المدقق العام التحادي:
e-mail:
AuditorGeneral@mpmail.net.mm

موقع الكتروني
http://www.oagmac.gov :
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السعودية العربية
ديوان المراقبة العامة بالمملكة
العربية السعودية يعقد الجتماع
السنوي الحادي عشر
افتتح معالي السيد أسامة جعفر
فقيه ،رئيس ديوان المراقبة
العامة بالمملكة العربية السعودية
الجتماع السنوي الحادي عشر
للديوان .حيث تم عقد الجتماع،
الذي انطلق تحت عنوان "تحسين
النظام المحاسبي الحكومي في
المملكة العربية السعودية" ،في
الثامن عشر والتاسع عشر من
أيار  .2014وقدم ديوان المراقبة
العامة أوراق عمل كما هو الحال
بالنسبة للوكالت الحكومية
الخرى.
كما شاركت السعودية العربية
خبرتها وفرصها التعليمية مع
الجهزة الرقابية النظيرة:
 حضر  33مسؤول من أجهزة
الرقابة العليا العضاء للمنظمة
العربية للجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة دورة تدريبية
بالتعاون مع مبادرة تنمية
النتوساي حول هيكل عمل
مقياس الداء والتي عقدت في
الرياض للفترة من  2إلى  6آذار
.2014
 نظم جهاز الرقابة العالي
الباكستاني دورة تدريبية حول
تدقيق الداء لثمانية عشر
موظف من ديوان المراقبة
العامة بالمملكة العربية السعودية
والتي جرت وقائعها في مقر
الديوان في الرياض للفترة من 8
الى  23كانون الول .2013

14

 أدار جهاز الرقابة العالي الهندي
ثلثة برامج تدريبية في مقر
ديوان المراقبة العامة في
الرياض حول :حماية النترنيت
وشبكة التصال والتدقيق
الجتماعي واستخدام اداة التدقيق
بمساعدة الحاسوب لتحليل
البيانات والتدقيق اللكتروني.
وقد حضر عشرين مشترك في
ثلث برامج جمعها عقدت في
.2013
للمزيد من المعلومات يرجى
التصال بديوان المراقبة العامة:
e-mail: gab@gab.gov.sa
الموقع اللكتروني:
http://www.gab.gov.sa

سويسرا
الرئيس الجديد لمكتب التدقيق
الفدرالي السويسري
أكد البرلمان السويسري في 25
أيلول  2013على ترشيح
الحكومة لميشيل هسود لمدة ستة
سنوات كرئيس لمكتب التدقيق
الفدرالي السويسري.
خلف ميشيل هسود السيد كيورت
كريتور ،الذي عمل في مكتب
التدقيق الفدرالي السويسري
للسنوات من  1998ولغاية
 2013كما ترأس مجموعة عمل
تكنولوجيا المعلومات
لليوروساي ،وتقاعد كيورت
كريتور بنهاية .2013

ميشيل هيسود

درس السيد ميشيل هسود القانون
في جامعة جينيف .ويحمل السيد
هسود لقب مدقق داخلي معتمد
وكذلك مدقق انظمة معلومات
معتمد اضافة الى خبير تدقيق
مالي مرخص .وفي  1988دخل
السيد ميشيل هسود الى مكتب
التدقيق الفدرالي السويسري إذ
شغل العديد من المناصب المهمة
وبما في ذلك نائب كيورت
كريتور.
للمزيد من المعلومات يرجى
التصال بمكتب التدقيق الفدرالي
السويسري:
e-mail :info@efk.admin.ch
:الموقع اللكتروني
http://www.efk.admin.ch

__________________
المملكة المتحدة
مكتب التدقيق الوطني يعمل على
تطوير القدرات التحقيقية
تقدم المؤسسات الخاصة والقطاع
الثالث الخدمات العامة في
المملكة البريطانية المتحدة على
نطاق واسع .حيث تستخدم بعض
نماذج التوصيل تلك مناهج جديدة
ومبتكرة ،وفي حين إن تلك
المناهج من شأنها أن تعكس فوائد
جوهرية ففي الوقت نفسه فأنها
من الممكن أن تولد مخاطر جديدة
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لجودة الخدمة والنزاهة المالية
واحتمالية فشل الخدمة.
وبسب حالت الهمال والخرق
التي يتورط فيها دافعي الضرائب
فقد قام مكتب التدقيق الوطني
بالعمل على تطوير قدرته في
مجال التحقيق واماكانياته في
تحقيق الستجابة المستندة إلى
المعلومات الستخبارية حول
المزاعم أو التأكيدات الخاصة
بالمخالفات التي تحدث في القطاع
العام .وقد تأخذ المخالفات صيغ
وأشكال مختلفة على سبيل المثال
– النشاط الجرامي وسوء
الدارة المتعمد وفشل المعايير
في توقع دافعي الضرائب.
ولغرض تقرير ما ينبغي التحقيق
فيه ،فأن مكتب التدقيق الوطني
يعتمد على مجموعة كبيرة من
المعلومات الستخبارية التي تم
الحصول من خلل أعمال
التدقيق القانونية ووسائل العلم
ذات المصادر المفتوحة ومن
أصحاب المصالح المعنيين
بالمر .وتزداد مخاوف العامة
وأعضاء البرلمان بسبب نشاطات
المبلغين والمقابلت .كما يقوم
مكتب التدقيق الوطني البريطاني
بتحليل بيانات تدقيق الداء
والبيانات المالية لتحديد المخاطر
المحتملة لغرض تقديم الخدمات
العامة.
إن التحقيقات متجاوبة ومستندة
على عرض الحقائق .تنشر أمثلة
عن المخرجات أو تقارير تدعم
جلسة لجنة الحسابات العامة في
المملكة المتحدة أو الخطابات إلى
الدارة أو لجان التدقيق ذات
العلقة  .في بعض الحالت،
سوف يصل مكتب التدقيق
الوطني إلى استنتاج انه ليس
هناك أدلة عن العمال المخالفة.
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وعندما يكون مناسبا  ،فان مكتب
التدقيق الوطني سوف يقدم أمثلة
عن المخالفات المشكوك بها إلى
السلطات التحقيقية ذات العلقة .
فلقد كان التحقيق الول المستند
على المخاطر لمكتب التدقيق
الوطني عن " البنود السرية
ودفعات المكافآت الخاصة " التي
نشرت في أيار  .2013ركز
التقرير على كيفية استخدام
القطاع العام لتفاقيات التسوية
عند انتهاء عقود التوظيف و فيما
إذا استخدمت في منع الكادر من
التحدث عن المسائل ذات المنفعة
العامة أو لتغطية الخفاقات
التنظيمية والفردية  .للمزيد من
المعلومات  ،يرجى زيارة الموقع
اللكتروني :
http://www.nao.org.uk/re
port/confidentialityclauses-and-special./severance-payments
لغاية الن سلم مكتب التدقيق
الوطني حوالي  20نتيجة بموجب
برنامج عمل التحقيقات ،كما
عقدت لجنة الحسابات العامة
سبعة جلسات اثبات بخصوص
التحقيقات  .تضمنت هذه
الجلسات تقارير مهمة فمث ل
ل كان
احداها بخصوص عقود المراقبة
اللكترونية لوزارة العدل التابعة
للمملكة المتحدة ،إذ وجدت إن
المتعاقدين مستمرين بتحميل
الوزارة المصاريف لمدة اشهر،
او حتى لسنوات ،بعد توقف نشاط
المراقبة اللكتورنية ،كانت هذه
الرسوم على مدى فترات زمنية
مماثلة حيث لم تحدث المراقبة
اللكترونيةابدلا ،كما واجريت
عدة مرات لنفس الشخص .للمزيد
من المعلومات يرجى زيارة
الموقع اللكتروني:

http://www.nao.org.uk/report/
the-ministry-of-justiceselectronic-monitoring-

/contracts
إستمر عمل مكتب التدقيق
الوطني في هذا المجال بالتوسع،
والتزمت المنظمة بتعزيز قدراتها
التحقيقية في .2015-2014
سيكون تركيز هذا البرنامج في
هذه السنة على تحديد المجالت
المحتملة للخطاء مسبقا
لدعاءات وقوع الخطأ ،التي
تتيح لمكتب التدقيق الوطني
تركيز جهودها على مجالت
الهتمام الستراتيجي ،وتحديد
المخاطر أو فشل في نقطة سابقة.
للمزيد من المعلومات حول
التحقيقات ،متضمنة قائمة
بالمخرجات المنشورة لمكتب
التدقيق الوطني ،يمكن ايجادها
على الموقع اللكتروني:
http://www.
nao.org.uk/aboutus/what-we/do/investigations
ولمزيد من المعلومات يرجى
التصال بالسيد باول اوليف أو
كريستين باين على البريد
اللكتروني:
,paul.oliffe@nao.gsi.gov.uk
kirsten.payne@nao.gsi.gov.uk

__________________

فنزويل
مكتب المراقب العام الفنزويلي
يقدم التقرير السنوي
وفقلا للدستور المحلي والقانون
الدستوري الخاص بالنظام
المحلي للرقابة المالية الضريبية،
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قدم مكتب المراقب العام
الفنزويلي CGRتقريره السنوي
امام الجمعية الوطنية للسنة
.2013
يقدم التقرير تنوعلا بالمعلومات
المتعلقة بمكتب المراقب العام
الفنزويلي:
تحقيق انجازات

في مجال مراقبة الداء في
القطاع العام.
اعضاء النظام المحلي للرقابة
المالية الضريبية ) على سبيل
المثال مكاتب البلدية ومراقب عام
الولية ومكتب المراقب العام
للقوات المسلحة البولقارية الوطنية
والستقلل الوطني للتدقيق
الداخلي ووحدات التدقيق الداخلي
في المؤسسات العامة( والنطاق
الداخلي للجهاز الرقابي العالي.
الهيئات اللمركزية التي يترأسها
مكتب المراقب العام الفنزويلي.
ملحق بالفراد والمؤسسات التي
ثبت إدانتها بخرق القانون ضد
الفساد.
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قائمة بنشاطات الرقابة والعمال
المنفذة في .2013
كما وقدمت هذه المعلومة على
إنها ملخصات تنفيذية.
ووفقلا لقدراته القانونية ،أكمل
الجهاز الرقابي الفنزويلي
عمليات التدقيق والختبارات
المالية والجراءات التصحيحية
الخاضعة للمراقبة واعداد
استشارات خطية وتقدم إجراءات
تقييم قانونية ونتائج التدقيق .في
سنة  2013استخدم الجهاز أيضا
صلحيته الدارية الخاصة
بالعقوبات والمنصوص عليها في
الدستور المحلي معلنلا المسؤولية
الدارية للفراد والمؤسسات
القانونية وفرض غرامات
تراكمية نتيجة لقرار
إداري.علوة على ذلك ،نفذ
مكتب المراقب العام الفنزويلي
بصفته رئيس النظام المحلي في
الرقابة المالية الضريبية عمليات
التدقيق التعاونية مع هيئات
رقابية ضريبية أخرى.

أخيرا ،فان المكتب ملتزم
بمواصلة عمله لماطة اللثام عن
الفساد ومحاربته.
وللحصول على المزيد
من المعلومات يرجى
التصال بمكتب المراقب
العام الفنزويلي:
DICIT@cgr.gov.ve
ومراجعة التقرير السنوي لسنة
 2013على الصفحة
http://www.cgr.gob.ve/
site_site_informes_ma
?nagement.php
Cod=026

وللمزيد من المعلومات يرجى
التصال بمكتب المراقب العام
على البريد اللكتروني التالي:
ccontraloriavenzuela@gmail.c
om

وعلى صفحة النترنت التالية:
http://www.cgr.gob.ve
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تدقيق تقنية المعلومات لمشروع الصحة اللكتروتنية لجمهورية سلوفينيا
بقلم ماجا همل،ك ،محكمة التدقيق لجمهورية سلوفينيا

يعد تنفيذ دعم تكنلوجيا المعلومات للخدمات العامة والعمههال اسههتثمارات عامههة هامههة .وبالتههالي ،تلقههى
عيوب واخطاء التنفيذ في تلك المشاريع عادة اهتمام العامة والعلم .فههي عههام  ،2013وصههلت قضههايا
تنفيذ دعم تكنولوجيا المعلومات العديدة الى العلم العالمي :في الوليات المتحدة المريكية ،رفعت من
مستوى انظمة اعانات البطالة في فلوريدا وبنسههلفانيا وكاليفورنيها وماساتشوسهتس تاركههة مئههات اللف
من المواطنين العاطلين من دون اعانات بطالة ،وايضلا في الوليات المتحدة المريكية ،لم يعمل الموقع
اللكتروني لدعم قانون الرعاية المتيسرة بشكل كفوء لعههدة شهههور ،وفههي اسههتراليا ،عههانت الصههحة فههي
ولية كوينزلند والتي يديرها نظام الصحة العام للولية عندما سبب تنفيذ نظام الرواتب للف العاملين
بتقاضي رواتب قليلة او زائدة او عدم تقاضيهم أي راتب .بينما التوقعههات العامههة الههتي تخههص مشههاريع
دعم تكنولوجيا المعلومات مرتفعة ،ل تزال حتى المشاريع المخطط لها بشكل أفضل عرضة للعديد مههن
المخاطر وعرضة لجميع العثرات المفرطة والمتكررة ،إن لم تكن كاملة الفشل.
ومثل البلدان الخرى ،كان لجمهورية سلوفينيا نصيبها العههادل مههن قضههايا دعههم تكنولوجيهها المعلومههات
للخدمات العامة .تعد محكمة التدقيق لجمهوريههة سههلوفينيا الهيئههة العلههى فيههها لمراقبههة حسههابات الدولههة
وموازنتها وجميع النفقات العامة ،وبههذلك فهههي تجههري عههدد مههن اعمههال تههدقيق الداء لههدعم تكنولوجيهها
المعلومات .ركزت محكمة التدقيق باعمالها التدقيقية تلههك علههى فاعليههة وكفههاءة تكنولوجيهها المعلومههات،
وتقديراتها المستقلة وشمل تحليل دعم تكنولوجيهها المعلومههات مجههالت الخههدمات العامههة المتنوعههة مثههل
انظمة الضرائب والكمارك ،الصحة العامة ،السياسة الزراعية والمنههافع الجتماعيههة .فههي عههدة قضههايا،
اعتبرت نتائج محكمة التدقيق كاساس للقرارات حول التنمية والنشطة المستقبلية في الخدمة العامة.
مشروع الصحة اللكتروتنية في جمهورية سلوفينيا
في حين افضت عهدد مهن مشهاريع تنفيهذ دعهم تكنولوجيها المعلومهات مهؤخرا الهى سهوء سهمعة واسهعة
النتشار ،فان احد اكبر مشاريع تكنولوجيا المعلومات لسههلوفينيا بقيههت مههدة طويلههة مختفيههة عههن انظههار
الجمهور .يهدف مشروع الصحة اللكترونية التابع لوزارة الصحة الى تحههديث جميههع جههوانب خههدمات
الصحة العامة مع عدد من حلول دعم تكنولوجيا المعلومات المترابطههة الجديههدة .وعههد المشههروع بههه (1
ربههط الف الطبههاء الممارسههين بشههبكة اتصههالت امنههة (2 ،قيههاس وتوحيههد تبههادل سههجلت المرضههى
ووثائقهم (3 ،فتح طرق اتصالت جديدة للمرضى والطباء الممارسين في الخدمات الصحية (4 ،تقديم
قاعدة بيانات للمعرفة المتقدمة المتعلقة بالصحة واليات دعم القرار.
بدأ المشروع رسميا في عام  ،2005مع ذلك ،لم تكن خطط المشروع منتهيههة حههتى عههام  .2009كههانت
الخطة تهدف الى تقديم حلول تكنولوجيها المعلومهات جديههدة بشههكل تههدريجي سههنويا ،حهتى عهام .2015
قدرت كلفة تطوير وتنفيذ والدعم الولي لحلول تكنولوجيا المعلومات تلك به  67.5مليون يورو ،اضافة
الى  65.5مليون يورو خصصت لدعم التحديثات حتى نهاية عام .2023
في منتصف عام  ،2012لم يصل المشروع الى أي من ركائزه المحددة .قههررت محكمههة التههدقيق تنفيههذ
تدقيق الداء على مشروع الصحة اللكترونية ،لتحديد اسباب التأخير والمخاطر المحتملة التي قد تؤدي
الى عدم تقديم المشروع للمنافع المتوقعة في الطار الزمني المحدد.
17
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منهج محكمة التدقيق
لفهم هل كانت الههوزارة فاعلههة فههي ادارة مشههروع الصههحة اللكترونيههة ،احتههاجت محكمههة التههدقيق الههى
تطوير منهج معدل لموازنة حقيقة انه في اثناء التدقيق لم يكن المشروع قد اكتمل .ان مشاريع تنفيذ دعم
تكنولوجيا المعلومات الكبيرة تدار عادلة بالتزامن مهع اطهر عمهل ادارة المشهاريع المعروفهة دوليها الهتي
يمكن استخدامها لتطوير منهههج تههدقيق اداء مشههروع تكنولوجيهها المعلومههات .مههع ذلههك فههان الههوزارة لههم
تستخدم أي من المعايير المشكلة في تخطيط وادارة مشروع الصحة اللكترونية .لههذلك ركههزت محكمههة
التدقيق على اربع مجالت ادارة المشروع فقههط (1 :محتههوى مشههروع الصههحة اللكترونيههة (2 ،تنظيههم
وادارة المشروع للموارد البشرية (3 ،ادارة الجدول الزمني للمشروع (4 ،ادارة اموال المشروع.
التحديات
لقد تم تغيير محتوى مشروع الصحة اللكترونية عدة مرات ،وكانت سجلت هههذه التغييههرات محههدودة.
ومعنى هذا ان كل من النطاق والنتائج المتوقعة -حلول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمشروع -كانت
غير واضحة.
في نهاية عام  ،2012انفقت الوزارة على القل  8.8مليون يههورو علههى مشههروع الصههحة اللكترونيههة.
بسبب نقص الشفافية في المشروع ،فلم تتمكههن محكمههة التههدقيق مههن ربههط مشههتريات الههوزارة للجهههزة
والبرمجيات والخدمات المتنوعة بمتطلبات المشروع المحددة بشكل موثوق ومتكهرر -اذ جعلهها صهعبة
التحديد ما اذا تم تبرير المشتريات.
وخلل مسيرته الطويلة ،تم ادارة مشروع الصحة اللكترونية من قبل عدة مدراء مشاريع ،اذ لههم تحههدد
صلحيتهم او صلحية اصحاب مصالح المشروع الخرين .في عدة قضايا لم تسههتطع محكمههة التههدقيق
من تحديد من الذي سمح بالتغييرات المرتبطة بالمحتوى المهم .وانخفضت شههفافية المشههروع اكههثر مههن
جراء انعدام التنظيم المستمر ،والموجودة بشكل متكرر في عدد مههن الصههدارات المتنههافرة .لهههذا تمههت
المطالبة باستحصال معلومات موثوقة حول الحداث السابقة.
وبغية اضفاء بعض التنظيم على هذه الفوضى ،بذلت محكمة التدقيق جهودال حثيثة في تنظيم المعلومههات
المبعثرة والمتنافرة حول حالة مشروع الصحة اللكترونية وجعلها بصورة مختصرة وواضههحة.ودائمههلا
ما يمثل التوثيق غير الكامل للمشروع خطههرلا فههي فشههل الكتشههاف والفصههاح عهن المخالفههات المهمههة.
ولتخفيف حدة هذا الخطر،راجعت محكمة التدقيق عدة مئات من الوثائق في عدة مخازن للوثائق)ليسههت
بالضرورة مرتبطة بمشروع الصحة اللكترونية( ،على امل جمع اكبر كمية ممكنة من المعلومات كمهها
عملت محكمة التدقيق على زيههادة عههدد العينههات لجميههع الختبههارات المتعلقههة بالمههدفوعات -فههي بعههض
الحالت مراجعة جميع المدفوعات المتعلقة بجزء محدد من المشروع.
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تنتائج التدقيق
حددت محكمة التدقيق بان الفترة من كههانون ثههاني 2004/ولغايههة ايلههول 2013/لههم تقههم الههوزارة بههادارة
مشروع الصحة اللكترونية ادارة فاعلة .وعلى الرغم من ان الوزارة استطاعت فههي ايلههول  2013مههن
ربط مؤسسات الصحة العامة الكبرى مههع شههبكة التصههالت ،ال انههها فشههلت فههي تقههديم أي مههن حلههول
تكنولوجيا المعلومات المخطههط لههها اصههل او تطههوير سههجلت المرضههى الموحههدة .وبالجمههال ،مكنههت
الوزارة عشرة فقط من اصل مئات من الطباء الممارسين لتبادل وثائق المرضى رقميا .بذلك استنتجت
محكمة التدقيق بانه لم يتم تلبية أي من ركائز ول الجدول الزمني للمشروع المخطط لها بالصل.
قدرت محكمة التدقيق ايضا بانه تم تنظيم مشروع الصحة اللكترونية تنظيملا فههاع ل
ل قبههل  .2013علههى
الرغم من استخدام المشروع العديد من المستشتارين الخارجيين ،فلم يكن واضحا من هم اعضاء فريههق
المشروع وما الدوار التي نفذوها .وبما انه لم يتم تحديد سهلطة اصههحاب مصههالح المشههروع المتعههددين
بشكل واضح ،فقد قلت مسائلتهم المحاسبية الشخصية بشكل فعال.
بالمقابل ،ادى ههذا المهر الهى ضهعف الشهراف علهى انفهاق المشهروع مثل ،اشهترت الهوزارة اجههزة
وبرمجيات ال انها فشلت في تنصيبها على مدار سنتين .بالرغم من عهدم اسههتخدام تلههك الدوات ،ال ان
الوزارة دفعت مبالغ لصيانتها وتحديثها.كما دفعت الوزارة لعدد من المستشارين الخارجيين ممن سههاهم
في المشروع مساهمة غير واضحة بشكل متكرر .مولت الوزارة حل لبرنامج واحد علههى القههل والههذي
تم تنفيذه في منظمتي صحة عامة فقط )وبعدها تم تركه( ،ودفعت لتطوير حلههول برمجيههات متعههددة مههع
الوظائف المتداخلة .كما دفعت الوزارة لتحديثات حلول برمجيات قطاع الصحة الموجههودة ،والمملوكههة
لشركات البرمجيات التجارية ،والتي دفع لها مجهزي خدمات الصحة العامة رسوم الرخص والصيانة.
وكما قدمت الوزارة العيوب الفنية المفترضة لنفس تلك الحلول كاسههباب اوليههة للبههدء بمشههروع الصههحة
اللكترونية بالمقام الول ،فقد بدى الستثمار في تحديثها غير منسجم مع تنفيذ المشروع بالكامل.
الدروس المستنبطة
على الرغم من ان مسههتويات ادارة تكنولوجيهها المعلومههات تتنههوع الههى حههد كههبير مههن بلههد لخههر ،ال ان
مدققي جهاز الرقابة ممن يخطط على تولي تدقيق الداء في مجال تنفيذ تكنولوجيا المعلومههات يضههعوا
نصب اعينهم مخاطر التدقيق التالية :
 ان ارساء المساءلة على القرارات الرئيسية في المشروع قد يواجه صعوبة.
لماذا؟ لن إلعداد لي مشروع يمكن ان يتغير بشكل ملحوظ وفقا لتنظيم الههوزارة الحكوميههة.
ينبغههي تحديههد تنظيههم المشههروع وتفههويض المشههاركين فههي المشههروع ومسههؤلياتهم فههي وثههائق
المشروع .مع ذلك ،فان تنظيم الههوزارة الحكوميههة يكههون خاضههعا لقههوانين والنظمههة الداخليههة
للهوزارة -لهذا قههد يتهم رفهض تعههديل تلههك الوثهائق.وكههذلك تسهتمر المشههاريع عهادة اطهول مههن
المصطلحات الوزارية في المكتهب ،وان تغييهرات الكهادر المتتاليهة قهد تمهوه قضهية المسهاءلة
المحاسبية.
 بسبب ضعف الدارة فههي توثيههق المشههروع والسههقف الزمنههي للحههداث الرئيسههية والطههراف
المشههاركة والصههلحيات الممنوحههة وحههتى نطههاق المشههروع يمكههن ان تكههون جميعههها صههعبة
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القرار .اذ ان الوزارة الحكوميههة تنظههم وثائقههها وفقهها للدلههة الرسههمية والههتي قههد تكههون غيههر
مناسبة للدارة الفاعلة للمشروع.
 في حال تمويل المشروع من عههدة مصههادر ،فههان احتسههاب الكلفههة كاملههة سههيكون امههرا صههعبا
ومضيعة للوقت.
 في حال مشاركة عدة متعاقدين في المشروع ،وفي حال عههدم اعههداد عقههودهم اعههدادا مناسههبا،
فان تحديد الدوار ضمن المشروع سيكون دائما مدعاة للشك .
 غالبا ما تتسم المصطلحات الخاصة بدعم تكنولوجيا المعلومات بالغموض ،ما لم تعرف جميع
مصطلحات المشروع تعريفا واضحا ول يشوبه الغموض و تحديد مدى صعوبة اي مهمة من
المهام ضمن المشروع في تحقيق اهدافها المنشودة.
الستنتاج
فههي عههام  2013خفضههت الههوزارة مههن خطههط مشههروع الصههحة اللكترونيههة ،كمهها حسههنت مههن تنظيههم
المشروع واشرافها على النفاق والمساءلة لكههادر فريههق المشههروع .مههع ذلههك لههم يتضههح الههى الن هههل
سيحقق المشروع من منافع متوقعة و ستواصل محكمة التههدقيق بمراقبههة المشههروع لتحقيههق المزيههد مههن
التطورات.
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ملحظة المحرر

إن هذا المقال
مقتبس من موااد
عرض مكتوب
بقلم الدكتور
سيونجيون كيم،
المدير العام
لديوان الرقابة
المالية والتفتيش
الكوري .تم
تسليم هذا
العرض عبر
اجتماع بدائرة
تلفزيونية
برعاية البنك
الدولي والذي
عقد في 15
نيسان .2014
شاركت في
الجتماع ادول
افغانستان
وبنغلاديش
وبوتان والهند
والمالديف
ونيبال وباكستان
وسريلنكا.

"هجنبــا الــى هجنــب مــع المــواطنين" :التجــارب الكوريــة حــول التــدقيق
التشاركي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم الدكتور سيونجيون كيم ،المدير العام لديوان الرقابة المالية والتفتيش الكوري

أقام جهاز التدقيق والتفتيش الكوري انواع مختلفــة مــن العلقــات التعاونيــة
مع المواطنين .فعلى سبيل المثال ،يتلقى جهــاز التــدقيق الكــوري المشــورة
والنصــائح حــول الحتيــال وســوء اســتخدام المــوال العامــة والعرائــض
والشكاوي وطلبات التدقيق من المواطنين .كما ينشر جهاز التدقيق الكوري
جميع تقاريره على مــوقعه اللكــتروني لتســهيل وصــول المــواطنين اليهــا.
تقــدم هــذه الورقــة طلــب تــدقيق للمصــالح العامــة كمؤسســة جهــاز التــدقيق
الكــوري لتعزيــز التــدقيق التشــاركي ،واســتخدام تجــارب الجهــاز الكــوري
السابقة لمعالجة ثل ث قضايا رئيســية مقترنــة بتعــاون الجهــاز الرقــابي مــع
المــواطنين :قيــم ومنــافع التــدقيق التشــاركي ،المخــاطر وآليــات الرقابــة،
والدروس المستنبطة والتحديات التي تواجهها.
تقديم طلب تدقيق المصالح العامة
قــددم جهــاز التــدقيق والتفــتيش الكــوري طلــب تــدقيق المصــالح العامــة فــي
 1996استناادا الى النظام الداخلي للجهاز ،التي بموجبهــا يمكــن ان تطلــب
منظمات المجتمع المدني التي يتجاوز عداد اعضـائها  ،300أو ،مجموع ة
تتكون من  300مواطن أو أكثر من جهاز التدقيق والتفتيش لجراء عملية
تدقيق على مواضيع محدادة لغراض الفوائد العامة.
وضع قانون مكافحة الفسااد لعام  2002اساس قانوني لقناة اخرى التي من
خللها يمكن ان يطلب المواطنين اجــراء تــدقيق جهــاز التــدقيق والتفــتيش:
طلب تدقيق المواطن.
إن طلب تدقيق المصالح العامة اوسع بكثير من طلب تــدقيق المــواطن مــن
حيـث اهلي ة الطـالبين ونطـا ق التـدقيق والـوقت المحـداد للبل غ ع ن نتائـج
التــدقيق .لتجنــب أي اربــاك فيمــا بيــن المــواطنين ،يعمــل جهــاز التــدقيق
والتفــتيش الكــوري حاليــا مــع الجمعيــة الوطنيــة والوكــالت ذات العلقــة
الخرى لدمج هاتين القناتين في قناة واحدة.
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طلب تدقيق المواطن
 -اكثر من  300مواطن.

-

اعمال غير قانونية/فسااد.

-

مسائل حاليا قيد التحقيق/التجربة.
مسائل شخصية.
مســــائل خاضــــع لختصــــاص
الحكومات المحلية.

طلب تدقيق المصالح العامة
 اكثر من  300مواطن. منظمة المجمــع الــدولي مــع اكــثر مــن 300عضو.
 روؤساء الكيانات العامة. مجالس محلية.مســــــائل )مواضــــــيع(
 اعمال غير قانونية/فسااد.التدقيق
 سوء استخدام الموازنة. تحسين. فوائد عامة.مسائل مستثناة
 مسائل حاليا قيد التحقيق/التجربة. مسائل شخصية.اهلية التدقيق

قيم ومنافع التدقيق التشاركي
) (1المشاركة الفاعلة للمواطن في التدقيق والديمقراطية التشاركية المعززة.
يوضح الرسم البياني اادناه مسار زياادة طلبات التدقيق السريع للفترة .2013-1996
نظرة عامة عن استلم طلب التدقيق )(2013-1996

نلحظ من عمليات التدقيق المطلوبة هذه ،إن المواطنين هم الكثر فاعلية مـن الطـالبين ،والـتي تشـكل
ما نسبته  59.5بالمئة من مجموع طلبات التدقيق .مع ذلك ،فيما بين الفئات الربعــة للطــالبين ،تمتلــك
طلبات المواطن نسبة القبول الادنى بمقدار .%28
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تشكل نسبة منظمات المجتمع المدني البالغة  32.3في المئة من إجمالي طلبــات التــدقيق ،الفئـة الثانيــة
بعد المواطنين.إذ تبلغ نسبة قبول طلبات منظمات المجتمــع المــدني  40فــي المئــة ،اكــثر بــاثنى عشــر
نقطة مئوية على القل من نسبة قبول طلبات المواطنين .تلعب منظمات المجتمع المدني ادورا هاما في
رعاية المواطنين والعمل كمنظمات رقابية حكومية.
غالبا ما كانت تطــالب المجــالس المحليــة ،والــتي لــديها صــلحيات اقــل نطاقــا مــن الجمعيــة الوطنيــة،
بعمليات تدقيق الجهاز الكوري للتحقق والشراف على أاداء رؤساء السلطات المحلية.
) (2تلبية احتياهجات المواطنين وحل شكاويهم.
كما هو مبين في الرسم البياني التالي بعنوان "طلبات التدقيق بحسب العناصر" ،إن تلك العناصر التي
ترتبط بسبل عيش المواطنين ارتباطا وثيقا  -التصــاريح والــتراخيص والبنــاء والنقــل والبيئــة –تشــكل
نســبة  43فــي المئــة مــن مجمــوع طلبــات التــدقيق ،ممــا يؤكــد العتقــااد بــأن العناصــر ذات الولويــة
للمواطنين هي المطلوبة الكثر شيوعا في التدقيق التشاركي .تساعد عملية التــدقيق التشــاركي الجهــاز
الكوري في تحري وحل شكاوى وتظلمات المواطنين.

حالت تصحيح تظلم المواطن
 صاادقت سلطة مقاطعــة هامــان علــى مشــروع بنــاء مســاكن جديــدة ،والــذي تجــاوز قــدرة
المساحة السطحية للرض .وفيمـا يتعلـق بموضـوع تفـاقم ظـروف البيئـة السـكنية ،طلـب
سكان المقاطعة من جهاز التدقيق والتفتيش الك وري بـإجراء تـدقيق .نتيجـة لهـذا التـدقيق،
قرر جهاز التدقيق الكوري بأن سلطات المقاطعة التي منحت الذن للمشـروع قـد انتهكـت
القوانين ،واتخذ الجهاز الكوري الجراءات التأاديبية وفقا لذلك.
 عندما أادرك مستخدمي الهاتف أنه تم إشراكهم في خطة هاتف مكلفة ادون موافقتهم ،طلبوا
التدقيق في شركة الهاتف .وجد الجهاز الكوري بأن هناك أكثر من مليــوني حالــة مشــابهة
للشتراكات غير المصرح به ،وأن الهيئة المشرفة ،لجنة التصــالت الكوريــة )،(KCC
فشلت في اتخاذ الجراءات المناسبة ضد ممارسات شركة الهــاتف غيــر المشــروعة .وقــد
حذر الجهاز الرقابي الكوري لجنة التصالت الكورية فيما يتعلــق بإشــرافها المهمــل وتــم
تغريم شركة الهاتف .ونتيجة لعملية التدقيق ،استراد مقدمي الطلبات اموالهم بالكامل.
) (3تحسين ادارة القطاع العام
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حوالي  64بالمائة من طلبات التدقيق التشاركي اسفرت عن نتائج جوهريــة بــررت تلــك الطلبــات .إن
هذا يدل على أن نظام التدقيق التشاركي ،الذي بني على اساس مشاركة المواطنين في وظيفة الرقابــة،
يساهم إلى حد كبير في تعزيز شفافية ونزاهة المؤسسات العامة .وبســبب مشــاركة المـواطنين بفاعليــة
في التدقيق ،أقدر موظفي الحكومــة الن بــأن هنــاك فرصــة أكــبر لتعرضــهم للتفــتيش مــن قبــل الجهــاز
الرقــابي إذا فعلــوا شــيئا خاطئــاا .إن الثــار الوقائيــة للشــراف علــى القطــاع العــام مــن خلل عيــون
المواطنين قد تفو ق التكاليف ذات الصلة.
حالت تطوير ادارة القطاع العام
 قررت سلطة مقاطعة إيومسيونغ السماح بضمان الدين للمطورين من المجمع الصناعي واسع النطا ق .وفي حالة افلس
سلطة المقاطعة وإهمال المطورين يطالب مستوطني المقاطعة جهاز التدقيق الكــوري بــإجراء عمليــة تــدقيق تــؤادي الــى
تسليم جهاز التدقيق الكوري الجراءات النضباطية للطراف المسؤولة عن توفير ضمان الدين.
 طالبت مجموعة مدنية تدقيق حكومة مدينة ماسان لمنحها مقاول المدينة فوائد غير مناسبة فــي مشــروع استصــلح مــاء
المدينة العام ,ووجد جهاز التــدقيق الكــوري ان حكومــة المدينــة قــد عوضــت المتعاقــد اكــثر مــن المطلــوب وأوصـى ان
تحصل حكومة المدينة على تعويض عن الخسائر ومعاقبة الموظفين المسؤولين عن سوء إادارتهم.

المخاطر وآليات الرقابة
توجد هناك العديد من المخـاطر المعروفـة جيـدا والمتعلقـة بممارسـات التـدقيق التشـاركي .هـل يمكـن
مراقبة هذه المخاطر بكلفة معقولة؟ هنا نلقي نظرة على اثنين من المخاطر الرئيسية.
) (1السبب المحرر ف لطلبات التدقيق
على الرغم من ان عملية التدقيق التشاركي تستحصل زخما حيث يعبر المواطنين عن اهتماماتهم في
الشؤون الحكومية تميل بعض طلبـات التـدقيق نحـو متابعـة مصـالح الم واطنين الشخصـية والـتي مـن
شأنها ان تحرف الغرض من المصلحة العامة للتدقيق التشاركي.

ولغرض منع طلبات التدقيق والسيطرة عليها التي يغلب عليها الطــابع الشخصــي اكــثر مــن العــام فقــد
وضع جهاز التدقيق الكوري إجراءات رقابية مختلفة مثل:
 تعزيز مواصفات الطلبات
 تحديد "المصالح العامة" بطريقة صارمة.
 أعدااد لجنة لمراجعة طلبات التدقيق لفحص الطلبات.
ولطلب اجراء التدقيق ،يتوجب على المـواطنين تشـكيل مجموع ة تزيـد عـن  300شـخص ,ولغـرض
التحقق من العداد يوقع كل واحد منهم على طلب لتقديم معلوماته )معلوماتهــا( الشخصــية مثــل العنــوان
وتاريخ الولادة او عناوين التصال .كما أعااد جهاز التدقيق الكوري تعريف مبدأ المصلحة العامة على
انه " رفاهية الجمهور عموما والمجتمع بأسره وغير محداد بمجموعة معينة من الشخاص او الفرااد"
اذ يعتبر هذا المر أهم معايير الختيار الرئيسية.
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) (2طلبات التدقيق المدفوعة سياسيا
تميل كل من المجالس المحلية ورؤساء الحكومات المحلية الى استخدام طلبات التدقيق لتحقيق أهــدافهم
او جــداول اعمــالهم السياســية الخاصــة بهــم ,ويمكــن للتــدقيق ان يكــون أاداة فاعلــة لمهاجمــة او تــذليل
خصومهم السياسيون ويمكن ملحظة ذلك من خلل حقيقة بان طلبــات التــدقيق الــتي تقــدمها المجــالس
المحلية تميل للزياادة في السنة التي تسبق النتخابات المحلية.
ولغرض تحقيق الحيااديــة السياســية وتلبيــة احتياجــات المجــالس المحليــة ورؤســاء الحكومــات المحليــة
ورؤساء مجالس الادارة والمواطنين من ذوي المصالح المختلفة فقد يقبل هجهاز التدقيق الكوري الطلبـات
بعد مراجعة مستفيضة للفقرات ك ا
ل على حدة ,وتعد لجنة مراجعة طلبات التدقيق الــتي يترأســها خــبير
خارجي ،اللية الساسية لتأكيد الطلبات بقبول جهاز التــدقيق الكــوري طلــب التــدقيق مــن عــدمه غيــر
متحيز سياسياا.
الدروس المستنبطة والتحديات التي تم مواهجهتها
تبين خبرات جهاز التدقيق الكوري بان المخــاطر المرتبطــة بعمليــة التــدقيق التشــاركي يمكــن إادارتهــا
بكلفة معقولة وكان جهاز التدقيق الكوري قاادرا علــى اغتنــام المصــالح الجوهريــة مــن عمليــة التــدقيق
التشاركي ولكن ل يتضمن هذا المر ان يعمل نموذج جهــاز التــدقيق الكــوري فــي كــل الظــروف .قــد
تختلف أولويـة تخصــيص مصــدر التــدقيق فع ا
ل مــن جهــاز رقــابي إلــى آخــر بســبب مهــامهم المتعــدادة
واستراتيجيات التدقيق ومناهجه وبيئات التدقيق .وهنا ندرج بعض من الدروس المستنبطة الــتي تجعــل
التدقيق التشاركي ناجحاا:









ينبغي بأطر العمـل القانونيــة الرشـيدة ان تكــون موضـوعة لضـمان مواصــلة العمليـة وتـدفق
المصدر واهتمام اكبر للمواطنين.
يعد الهتمام والدعم متواصلين من الادارة العليا امرا ضروريا للحفاظ على اندفاع المدققين.
يمكن للوصول المعزز لنظام الصلح ان يشجع على مشاركة أكـثر فاعليــة مـن المـواطنين:
تتضمن طر ق الوصول نظم البل غ عن الحتيال المستندة علــى النــترنت نظــام هــوت ليــن
للحتيال الخالي من الرسوم ومركز استلم الشكاوي واللتماسات المدنية.
ينبغي التعامل مع المخاطر المحتملة المتعلقة بمشاركة المواطنين بفاعلية.
يمكن لمتطلبات المعايير العليــا المتعلقــة لخلقيـات المــدقق ان تسـاعد فـي حــرف محـاولت
الطالب بالتدقيق للمصلحة الخاصة بدل عن المصلحة العامة.
يمكــن للحفــاظ علــى علقــات تعــاون جيــدة مــع الســلطات المحليــة ومنظمــات اخــرى مقدمــة
للخدمات من خلل وحدات التدقيق الداخلي ان يساعد في تسهيل وتعجيل العملية برمتها.
تعد منظمات المجتمع المدني ذوات الكواادر الجيدة شرطا لعملية تدقيق تشاركي سليمة.

على الرغم من التطورات اليجابية فان التدقيق التشاركي للجهاز الرقابي الكوري في قيد التطــور ول
يزال بحاجة الى الستجابة للتحديات التالية:
 الرتقاء بمشاركة المواطنين في التــدقيق العــام فــي الــوقت الــذي يمنــع فيــه وبكــل فاعليــة أي
محاولت طلب للسعي للمصالح الشخصية.
 ادمج الساس القانوني لنواع مختلفة لمباادرات التدقيق التشاركي.
25

المجلة الدولية للرقابة والتدقيق الحكومي – 2014

 قياس قيم التدقيق التشاركي وفوائده بطريقة موثوقة وقوية والرتقاء بقيمه وفوائده.
للمزيد من المعلومات حول خبرة كوريا في التدقيق التشاركي يرجى التصال بالجهاز الرقابي
الكوري على البريد اللكتروني التالي koreasai@korea.kr :او زيارة الصفحة على النترنت:
http://www.bai.go.kr

المؤتمر الثاني والعشرون للمدققين العامين لدول الكومنولث
بقلم برايان فيل ,مساعد المدقق العام ,مكتب مالطا للتدقيق الوطني

استضــاف مكتــب مالطــا للتــدقيق الــوطني والــذي يطلــق عليــه اختصــارا ) (NAOالمــؤتمر الثــاني
والعشرين للمدققين العامين لدول الكومنولث المنعقد للفترة من  27-24اذار ,2014 ,وكان بعنوان "
حماية استقللية الجهزة الرقابية لتطوير فاعليـة البل غ عـن نتائـج التـدقيق وإيصـالها" وحضـره 87
موفدا من  35ادولة من ادول الكومنولث .وكانت فكرة المؤتمر لهذه السنة مقسمة الى قسمين:
.1
.2

ضمان استقللية الجهزة الرقابية لجل عملية ابل غ فاعلة.
توصيل فاعل لنواتج التدقيق للجماهير الرئيسيين.

اهجتماع المشاركين في مؤتمر المدققين العامين لدول الكومنولث في مالطا

افتتـح المـؤتمر الرئيـس المـالطي السـابق معـالي الـدكتور جـورج ابيل الـذي شـداد علـى ان المؤسسـة
الرقابية العليا تعد احد أهــم أعمــدة الديمقراطيــة الســليمة .وقــال الــدكتور بــان الجهــزة الرقابيــة تعمــل
كحلقـات ربـط فـي العلقـات المعقـدة الـتي غالبـا مـا تتضـمن السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة مـن جهـة
والحكومات والمواطنين من جهة أخرى.
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وبين المدقق العام السيد انطوني سي .مفسواد بان  2014هى الذكرى السنوية المائتين لتأسيس الجهاز
الرقابي المالطي وبين تطور مكتب التدقيق الوطني على مدار تلك السنين خصوصا عند إعاادة تأسيس
ادائرة التدقيق السابقة لتكون مكتب التدقيق الوطني في سنة .1997
اشار السيد ميسفواد ايضا الى النجاح العظيم الذي حققــه المــدققون العموميــون فــي الكومنــويلث نتيجــة
لجهوادهم الجماعية عندما اصدر رؤساء الحكومة في الكومنويلث البيان في نهاية اجتماعهم الذي انعقد
 2013في سريلنكا الذي اكد على اهمية رصانة واستقللية اجهــزة الرقابــة العليــا ولجــان الحســابات
العامة.
أهجهزة الرقابة العليا
 .45اقر الرؤساء بالسهام الذي تلعبه اجهزة الرقابة العليـا المسـتقلة والرصـينة والـتي تملـك المـواراد
المناسبة في تحسين الشفافية والمساءلة والقيمة مقابل المال لضمان انفا ق الموال العامة انفاقا سليماا.
لجان الحسابات العامة
 .46اكد رؤساء الحكومة مجدادا ان للشراف البرلماني المستقل والرصين ادورا مهما فـي اادامــة ثقـة
المــواطنين بنزاهــة الحكومــة مــن خلل لجــان الحســابات العامــة الــتي تتســم بالفاعليــة والشــفافية
والستقللية.
ضمان استقللية اهجهزة الرقابة العليا في تحسين فاعلية البل غ عن نتائج التدقيق ونقلها
قدم السيد برين فيل – مســاعد المــدقق العــام – نبــذة عامــة عــن موضــوع المــؤتمر بــالقول انــه يعنــى
بالعناصر الرئيسية الثل ث المتداخلـة  (1:اســتقللية اجهـزة الرقابـة العليــا  (2البل غ الفاعـل لجهــزة
الرقابة العليا  (3النقل المعلومات الفاعل لعملية البل غ التابعة لجهزة الرقابة العليا .اشــار الســيد فيل
الى الوثائق الدولية التالية التي تتعلق بموضوع المؤتمر:
 اعلن ليما لدليل مباادئ التدقيق التي اقرت في ليما في الجتماع الدولي التاسع لجهزة الرقابة
العليا
 المباادئ الجوهرية الثمانية في اعلن المكسيك حول استقللية اجهزة الرقابة العليا التي أقــرتت
في المؤتمر الدولي التاسع عشر في 2007
ذكر السيد فيل ايضا بان قرار المم المتحدة لسنة  2011حول استقللية الجهاز الرقابي العــالي الــذي
اشار الى امكانية اجهزة الرقابة العليا بانجاز مهامها بموضوعية وفاعلية فقط في حال استقلليتهم عن
الجهة الخاضعة للتدقيق وبمنأاى التاثيرات الخارجية .
ان الموضوع الفرعي الول في المؤتمر كان حول " ضمان استقللية اجهزة الرقابــة العليــا مــن اجــل
الوصول الى البل غ الفاعل "والذي تراسه السيد ثيبكل ماكيتو – المدقق العام في جنوب افريقيا  .قــدم
السيد امياس مورس – المدقق والمراقب العام في المملكة المتحدة الخطاب الرئيسي و قــدمت اجهــزة
الرقابة العليا في كندا ونيوزلندا وزامبيا العروض التقديمية .
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ركزت النقاشات على اهتمامات الموفدين ببعض المعوقات الرئيسية في الستقللية الكاملة وخصوصا
الفتقار الى الرقابة على المواراد البشرية والمالية و نقاط الضعف في قابلية المشــرعون علــى تشــجيع
السلطة التنفيذية على المحاسبة .
وتوصل المشاركون ممن ناقش هذا الموضــوع الفرعــي الــى اســتنتاج بــان اســتقللية الجهــاز الرقــابي
العالي ليست وسيلة لتحقيق الغاية،انها عمل متواصل في العمل المحرز .ان الســلطة التشــريعية هــي
من تمنح الستقللية ومن ثم توضع حيز التنفيذ وينشئها ويحافظ عليها الجهاز الرقابي العالي .
ويبدو ان اغلب ادول الكومنويلث ملتزمة بالمباادئ الجوهرية في اســتقللية اجهــزة الرقابــة العليــا الــتي
وضعت في القانون و اندمجت في البنية المؤسساتية  .فمع ذلك وعمليا  ،يواجه المدققون العموميــون
فــي الكــثير مــن الســلطات القضــائية القيــواد العمليــة فــي اســتقلليتهم  .وعلــى مــا يبــدو -وفــي ادول
الكومنويلث-في الوقت الذي تركز الضمانات القانونية والمؤسسـاتية علـى حمايـة مكتــب المــدقق العــام
ونائبه من التاثير غير الضــروري  ،فهنــاك حمايــة اقــل بكــثير علــى المنظمــة نفســها –وهــذا يعنــي –
الجهاز الرقابي العالي وكاادره .ان الستقللية محدوادة في العديد من السلطات القضائية عندما لتتمكن
اجهزة الرقابة العليا من توظيف واادارة كواادرهم عندما تحداد موازناتهم من قبــل وزارة الماليــة او  /و
عنــدما ليتمكنــون مــن وضــع النتائــج الخاصــة باعمــالهم فــي المطلــب العــام وضــمن الطــار الزمنــي
المعقول.
اثيرت العديد من القضــايا الجديــدة الــتي تعيــق اســتقللية اجهــزة الرقابــة العليــا وقــدراتها علــى تــوفير
الضمان الى المشرعين والمواطنين .على سبيل المثال  ،الى أي مدى لدى اجهزة الرقابـة العليـا الحـق
في التـدقيق المباشـر للمتعاقـدين فـي القطـاع الخـاص ) مثـل اؤلئـك المسـاهمون فـي شـركات القطـاع
المختلط او اؤلئك الذين يقدمون الخدمات الى الشعب ؟( وكــذلك كحكومــات قــد اســتجابت الــى الزمــة
المالية التي حصلت في السنوات الســابقة  ،ففــي بعــض الــدول  ،قــد لجــا اعضــاء البلمــان الــى اجهــزة
الرقابة العليا لطلب المشورة واعاادة الطمأنينة – والتي اقرت الى انه ينظر الــى اجهــزة الرقابــة العليــا
كحراس على القتصااد المالي  .وفي الختام  ،ان استقللية الجهــاز الرقــابي العــالي ل تعنــي النعــزال
والتي يمكن بالفعل ان تؤثر سلبا على الستقللية على العكــس تمامــا فــان الســتقلليةتقديم خطــة مــن
اجهزة الرقابة العليا التي يمكن ان تساهم مع اجهزة الدولة بفاعلية.
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في ورشة عمل خلل مؤتمر المدققون العموميون في ادول الكومنويلث،يناقش الوفواد الجهواد المبذولة في تعزيز استقللية اجهزة الرقابة العليا
في الكومنويلث

تراس السيد شاشي كانت شارما – المدقق والمراقب العام في الهند جلسة الموضــوع الفرعــي الثــاني
حول " النقل الفاعل لنتائج التدقيق الى الحضور الرئيسيين " .وقدم كل مــن رؤســاء الجهــزة الرقابيــة
العليا وممثليهم من استراليا وبنغلادش وقبرص وماليزيا وجزر المالديفز وتنزانيا القـاء كلمـات بشـان
الموضوع .ركزت العــروض علــى التحــديات المرتبطــة بالتزامــات البل غ القــانوني ونتائــج التــدقيق
المبلغ عنها من قبل اجهزة الرقابة العليا والحضــور الرئيســيين فــي التقــارير واادوات وتقنيــات البل غ
ومحتوى تقرير التدقيق و اعدااد التقارير الفاعلة عن اعمال التدقيق الفاعلــة .وركــزت النقاشــات ايضــا
على المعوقات المؤسســاتية والقانونيــة فــي البل غ والحاجــة الــى ايجــااد وســائل احســن للوصــول الــى
مختلف الحضور و جوادة و وضوح رسائل الجهاز الرقــابي العــالي و تطــوير المزيــد مــن المنهجيــات
النظامية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
توصل المشركون ممن ناقش هذا الموضوع الى استنتاجين في ممارسة استقلليتهم وهو حاجة اجهزة
الرقابة العليا الى الخذ بعين العتبار العناصر الربعة التالية في نقل المعلومات :
 المحتوى – ينبغي ان تكون التقارير ذات جوادة سليمة و مفهومة للقارئ
 الوسيلة –الخذ بنظر العتبار كيفية وماهية وسائل العلم والوســائل الخــرى و الرســائل الــتي
استخدمت في نقل المعلومات
 الحضــور -تتكــون مــن لجنــة الحســابات العامــة او المشــرعون او الرئيــس او رئيــس الــوزراء
ورؤساء الخدمات العامة و /او جمهور الناخبين محدادين ضمن الجماهير
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 المفهوم – اعدااد صورة للجهاز الرقابي العالي التي تجعل المدقق العام واضح و جــدير بالثقــة و
ذو معرفة وصااد ق ومحايد و بنفس الوقت حسـاس تجـاه المنـافع الشـرعية لتلـك الخـدمات العامـة
المقدمة و انفا ق او جمع الموال العامة .
توصلت الستنتاجات ايضا الى التحديات الجديدة في علقات البل غ الجديـدة والتقليديـة .ان العلقـات
التقليدية مازالت اساسية وكما انها تعواد الى نقل نتائج التدقيق الى اعضاء البرلمان و السلطة التنفيذيــة
ووسائل العلم .بينما تستوجب علقات البل غ الجديدة المزيد من التفاعلت الشديدة و التواصل مــع
الجهات الخاضعة للتدقيق – بعضها قد تكــون جديــدة علــى الســلطة القضــائية للجهــاز الرقــابي العــالي
والعلقات الخرى فان على اجهزة الرقابــة العليــا ان تكــون مــع هيئــات الشــراف – مثــل المنظمــات
التنظيمية و المصارف المركزية و الوكالت مكافحة الفسااد – التي تتطلب فهم كل مــن عمــل الجهــاز
الرقابي العالي و كيفية تداخل وتفاعل مجالت اهتماماتهم.
ان اشكال البل غ بالنســبة الــى المشــاركين تكــون امــا رســمية او غيــر رســمية.اذ ان البل غ الرســمي
يتعلق بالبل غ القانوني بالنتائج والستنتاجات وربما التوصيات بينمــا البل غ غيــر الرســمي يمكــن ان
يستوجب المشاركة في الحوار العاقل مع المسؤولين الحكوميين حــول الشــفافية و النزاهــة وااداء نظــام
الحوكمة في الدولة.
و شداد المشاركون ايضا ان التواصل مع النظراء الخارجيين والدول المانحة يوفر الفــرص للنعكــاس
الــذاتي ومراجعــات النظيــر وبنــاء القــدرات ونشــر الممارســات الجيــدة و اتاحــة الفرصــة لمقاومــة
النعزال.ان التواصل مــع الجمهــور و وســائل العلم المسيســة يعــد تحــديا ووجــواد الجهــاز الرقــابي
العالي في هذا المضمار يمكن ان يكــون غيــر مســتقر ومحفــوف بالمخــاطر .ومــع ذلــك ولكــي يســتمر
الجهــاز الرقــابي العــالي بــان يكــون ذو صــلة و علــى اتصــال ومفيــد  ،فــان النخــراط مــع اصــحاب
المصلحة هؤلء يعد أمرا اساسيا.
اضافاة الى مناقشة مواضيع المــؤتمر  ،حضــر المشــاركون ايضــا فــي تقــديم العــروض حــول التــدقيق
الحكومي والحوكمــة الرشــيدة وانعكاســاتها علــى خــبرات اجهــزة الرقابــة العليــا وورشــة العمــل حــول
التجاهات المستقبلية للمدققين العموميين في الكومنويلث في  . 2017واتفق علــى يستضــيف الجهــاز
الرقابي العالي في الهند مؤتمر المدققون العموميون في الكومنويلث القاادم الذي سيعقد .2017
للمزيد من المعلومات عن موااد المؤتمر ،يرجى التصال بفريق تنظيم مؤتمر المدققين العمــوميين فــي
الكومنويلث عبر البريد اللكتروني :
 CAG2014.nao@gov.mtاو .nao.malta@gov.mt
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أخر مستجدات التعاون بين
النتوساي والجهات المانحة
ادعوة عالمية لتقديم مقترحات 2013
إعدااد :أمانة تعاون النتوساي -الجهات المانحة

انطلقت الدعوة العالمية لتقديم مقترحات مشاريع الدول المانحة لعــام  2013خلل مــؤتمر النكوســاي
في تشرين أول .2013حيث وجهت الدعوة الى أجهزة رقابية معينه والى اقــاليم النتوســاي الرئيســية
والفرعية ,إضافة إلى لجان ومجــاميع عمــل النتوســاي .علــى عكــس مقترحــات عــام  ,2011ابتــدأت
الدعوة العالمية لعام  2013باعدااد مذكرات مفاهيمية للمشــروع قبيــل تقــديم المقترحــات كاملــاة.تتمثــل
منــافع اســتخدام مــذكرات التفــاهم انهــا ل تقتضــي جهــوادا مضــنية مــن الجهــاز الرقــابي ,فــي حيــن ان
المذكرات مستمرة في توفيرها المعلومات اللزمة لمقدمي الدعم لتقييم ومقارنة المقترحات .وفي حــال
وجواد أي اهتمام من قبل مقدمي الدعم ،فان مذكرات مفاهيمية ستطور لتكون مقترحات أكثر شمولية.
تم استلم ثمان وأربعين مذكرات مفاهيمية عن الدعوة العالمية لمقترحات المشــاريع  .2013تتضــمن
مذكرات التفاهم على تسعة مباادرات من أقاليم النتوساي الرئيسية والفرعية وأربعة مبــاادرات عالميــة
وخمســة وثلثيــن مبــاادرة علــى المســتوى المحلــي .وقــد ورادت مــذكرات مفاهيميــة باللغــة العربيــة
والنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والسبانية .علما ان مجموع المبالغ الماليــة المطلوبــة هــو
 57مليون ادولر.
نوعية المذكرات المفاهيمية
قدمت  47مذكرة مفاهيمية اجما ا
ل الى أمانة النتوساي للـدول المانحـة لغــرض الحصــول علــى الراء
والتعليقــات فــي مـدة أقصــاها  31كـانون ثـاني  .2014وقـامت المــانه العامـة بالتعــاون مـع الجهــاز
النرويجي والسويدي بالضافة إلــى مستشــاريين مــن ذوي الخــبرة بالمؤسســة الرقابيــة بتقــديم تعليقــات
وأراء حول جميــع المقترحــات فــي شــهر شــباط .وحيــث ان نوعيــة وجــوادة المــذكرات المفاهيميــة قــد
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اختلفــت ،فــان نوعيتهــا قــد ارتقــت مــن ســابقاتها فــي عــام  .2011وفــي أثنــاء مرحلــة تقــديم الراء
والمعطيات ،حدادت المانة العامة القضايا الشائعة التالية في عداد من مقترحات المشاريع:
 -1عدم ذكر تحليل المشكلة او ربطه بالخطة الستراتيجية للجهاز
 -2عدم وضع الهدف والمعطيات والنتائج عنــد المســتويات المناســبة )الهــدف شــائع جــدا والمســتوى
على مستوى عال والنتائج موضوعة على مستوى المخرجات(
 -3ضعف اقرار الفرضيات ومحدواديته والمخاطر الكامنة في المباادرة
 -4الفتقار الى تحديد المرحلة والمراجعات نصف الفصلية للمشاريع طويلة الجل
 -5مطالبة شركاء تنفيذ المشاريع الخارجية بتقديم النتائج )على سبيل المثال ,اعدااد كــتيب ارشــاادي(
بدل من تيسير عمــل الجهــاز للقيــام بــذلك و/او عــدم الوضــوح فــي كيفيــة عمــل الجهــاز الرقــابي
والشركاء المنفذين للمشاريع سوياة اضافة الى تباادل المسؤوليات.
 -6تركز المذكرة المفاهيمية تركيزا كامل على تنمية القدرات المهنية )على سبيل المثــال ,التــدريب(
من ادون ايضاح كيفية الوصول الى التنمية التنظيمية وتغيير الاداء على مسوى الجهاز الرقابي
 -7المؤشرات هي في الواقع اهداف وليس "الشئ الــذي ســيقاس" اضــافة الــى عــدم وضـوح مصــدر
بيانات تلك المؤشرات
 -8عدم وجواد مقترح )ومؤشرات( عن كيفية مراقبة المشروع
 -9الربط بين المشكلة والهدف والناتج والمخرج والنشاط غيــر منطقــي و/او هنالــك اشــياء يتضــمنها
مستوى الهدف والناتج لم تعالج من قبل أي مخرجات او نشاطات مقترحة.
 -10اشكال الدعم الخرى التي ورادت من الجهاز الرقــابي )وخصوصــا المشــاركة فــي المبــاادرات
العالمية والقليمية( لم يتم تحديدها و/او عدم الخذ بترتيبات التعاون الضرورية.
الحتياهجات المحددة
تغطي المذكرات المفاهيمية عدادا من جوانب بناء القدرات,حيــث تتضــمن ثل ث وثلثيــن مــذكرة علــى
عناصر تهدف مباشرة على تعزيز بناء قدرات الجهزة الرقابيــة .وتهــدف ايضــا ســبعة عشــر مبــاادرة
على تنفيذ المعايير الدولية لجهزة الرقابة العليا ولكثر من نوع من انواع التــدقيق.كمــا تهــدف اربعــة
عشر مباادرة الى تعزيز النــواع الخــرى مــن تــدقيق بنــاء القــدرات المتخصــص ,علــى ســبيل المثــال
"تدقيق انظمة تكنولوجيا المعلومات ,تدقيق الصناعات الستخراجية ,تدقيق الفسااد والحتيــال ,التــدقيق
البيئي" .وتمتلك سبعة مباادرات على عناصر تتعلق بتعزيــز اســتقللية الجهــاز الرقــابي واطــار العمــل
القانوني للجهاز .وتسعى ثل ث مباادرات الـى ادعـم تعزيـز القـدرات التنظيميـة مـن خلل تعزيـز تقييـم
المخاطر التشغيلية والســتراتيجية و/او التخطيــط التشــغيلي ,فــي حيــن هنالــك عشــر مبــاادرات اخــرى
تسعى الى ادعم تطوير عمليات التنميــة التنظيميــة الخــرى )المــواراد البشــرية ,انظمــة الادارة الماليــة,
و/او وظــائف او انظمــة ضــمان الجــوادة( .وذكــرت  17مــن المــذكرات المفاهيميــة لحتياجــات بنــاء
القدرات للبنى التحتية والتجهيز ,اضــافة الــى الحاجــة الــى الســتثمار فــي معــدات وبرامــج تكنولوجيــا
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المعلومات .وقد ذكرت اثنتين من المباادرات على تعزيز ادور المواطن والمجتمع المدني واشراكه فــي
تدقيق القطاع العام ,اضافة الى تعزيز اادارة التواصــل واصــحاب المصــلحة الــتي قــد ذكــر فــي خمــس
مباادرات.

التوزيع الجغرافي
هنالك توزيع جغرافي سليم من خلل المذكرات المفاهيمية الوارادة من جميع اقــاليم النتوســاي ،حيــث
وراد العــداد الكــبر للمــذكرات مــن منــاطق منظمــة البلــدان الفرانكفونيــة فــي افريقيــا يليــه الولســيف
والسوساي.
يبين الشكل  1المذكرات المفاهيمية المقدمة من قبل الهجهزة الرقابية ,مناطق النتوساي الرئيسية والفرعية فضل عن اربعة مذكرات
عالمية.

المذكرات المفاهيمية
المستلمة بموجب النداء
العالمي لتقديم مقترحات
المشاريع لعام 2013

المباادرات
العالمية

مجموعة عمل التدقيق البيئي التابعة للنتوساي
التدقيق البيئي

وقد
قدمت اربعة وخمسين بالمئة من المذكرات المفاهيمية من قبل اجهزة رقابية لدول مدرجة ضمن البلدان
اقل نموال على قائمة لجنة المساعدات النمائية من مستلمي المساعدة النمائية الرسمية .تسعة وعشرين
بالمئة من المذكرات قدمتها دول مدرجة بدول منخفضة الدخل او بلدان متوسطة الدخل.
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يوضح الشكل  2الدعم المالي المطلوب من مناطق التنتوساي ,مجزئة الى مذكرات مفاهيمية على المستويين القطري والقليمي.

ان المبلغ الجمالي للدعم المالي المطلوب هو  57مليون ادولر أمريكــي .ثمانيــة وأربعيــن فــي المائــة
من الدعم مطلوب من اجهزة الدول الداعمة للمذكرات المفاهيمية ,و  51بالمئة مــن الهيئــات القليميــة
التابعة للنتوساي لصالح لمباادرات القليمية ,وواحد بالمئة من الدعم لصالح المباادرات العالمية .تمثــل
الفروساي والباساي الجزء الكبر من الدعم لتصل ما مجموعه  44,5مليون ادولر امريكي .ويمثــل
مقترح الباساي مذكرة تفاهميـة واحـدة تغطـي المبـاادرات الـتي تقوادهـا المانـة القليميـة ) 5,7مليـون
ادولر( ,فضل عن المباادرات على المستوى القطري ) 18,4ادولر امريكي(.
سبل المضي قدما :نداء عالمي من أهجل عملية مطابقة المقترحات
تشارك جميع مقــدمي الــدعم المحتمليــن فــي الــوقت نفســه بملخــص الــدعوة العالميــة لتقــديم مقترحــات
المشاريع .ويشمل ذلك الوكالت المانحة واجهزة الرقابــة العليــا الــتي تقــدم الــدعم ومنطقــة النتوســاي
الرئيســية والفرعيــة وهيئاتهــا )مثــل مبــاادرة تنميــة النتوســاي  (IDIوصــندو ق تنميــة قــدرات الجهــاز
الرقابي .ويقتضي على هـذه المنظمـات الخـذ بنظـر العتبـار مصـلحتهم الرشـاادية فـي تقـديم الـدعم
وايصال هذه المنفعة الى المتقدم بالطلب .INTOSAI.Donor.Secretariat@idi.no ,وسههوف
تعمل المانة على تقديم الدعم لتعزيز فعالية التنسيق حيثما طلب .في حال وجود تعابير متعددة للمنفعة
في المذكرة المفاهيمية ,فعلى المتقدم اختيار كيفية ومع من تقدم الطلبات .ينبغي علههى مقههدمي الطلبههات
المحتملين ومقدمي الدعم ضمان التنسيق الفاعل بين مقههدمي المحتمليههن ومههع المبههادرات الجاريههة ذات
الصههلة .وقههد تكههون المعلومههات الموجههودة فههي قاعههدة بيانههات تنميههة القههدرات الجهههاز تفههي بههالغرض
www.SAIdevelopment.org
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لضمان التنسيق الفاعل والمحدد من الدعم ,يتميز الجتماع السابع للجنههة إدارة
الجهات المانحة التابعة للنتوساي الذي سيعقد في باريس بانعقههاد جلسههة حههول
الدعوة العالمية ,بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة من قبل مقههدمي الههدعم.
وعند مطابقة المذكرات المفاهيميههة مههع مقههدمي الههدعم المحتمليههن ,يفضههل مههن
مقدمي الدعم والمتقدمين اليه العمل بشههكل ثنههائي لتحديههد الجههراءات المناسههبة
والجدول الزمني المناسب للمضي قدملا .وسوف تسعى المانة الى توفير الدعم
اللزم حيثما وجد .وسيتم إعداد تقرير

من اداخل
النتوساي

حول سير عمل مطابقة المذكرات المفاهيمية ليتم تقديمه في اجتماع لجنه إدارة
الجهات المانحة التابعة للنتوساي.

مجموعــة عمــل السوســاي المعنيــة بالتــدقيق الــبيئي تعقــد
حلقتها الدراسـية الخامسـة واجتمـاع المجموعـة الرابــع فــي
فيتنام
تعقدتت كل من الحلقة الدراسية الخامسة حول التدقيق البيئي و الجتمههاع الرابههع
لمجموعة عمل السوساي المعنية بالتدقيق البيئي فههي هههانوي – فيتنههام بتاريههخ
 18-14نيسان .حيث شهدا حضههور  53موفههدا مههن  19دولههة و ملحظيههن مههن
 INTOSAI WGEA ,AFROSAI WGEAو المؤسسة الكندية للتدقيق
الشامل )  (CCAF-FCVIو المؤسسة اللمانية للتعاون الدولي ). (GIZ
كانت الحلقة الدراسية للتدقيق الههبيئي بمثابههة منتههدى لتشههارك الخههبرات وافضههل
الممارسات فيما يتعلق بثلثة مواضيع  :البحث و التدقيق حول البيئههة الجويههة و
التدقيق الخاص بالطاقة المستدامة و التدقيق الخاص بالنفايههات الصههلبة  .قههدمت
خلل الحلقة الدراسية تسعة عشر تقريرا استنادا إلى هذه المواضيع .
عقد اجتماع  ASOSAI WGEAلطلع المشههاركين علههى المسههتجدات فههي
مجههال تطههورات التههدقيق الههبيئي منههذ آخههر اجتمههاع لههها .كمهها نههاقش اعضههاء
المجموعة و تبنى خطة عمل  2016-2014لههه  ASOSAI WGEAو تقههديم
مقترحين للتدقيق التعاوني.
القههى الههدكتور دونههغ داشههينغ ) نههائب المههدقق العههام لجهههاز
الرقابههة الصههيني ( نيابههة عههن السههيد لههو جيههاي )رئيههس
 ASOSAI WGEAوالمهههدقق العهههام لجههههاز الرقابهههة
الصهههيني ( الملحظهههات الفتتاحيهههة وتحهههدث حههول عمهههل
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 ASOSAI WGEAخلل السههنتين الماضههيتين .و قههام السههيد نجههوين هههو فههان
)المههدقق العههام لمكتههب التههدقيق الحكههومي الفيتنههامي ( وممثههل رئيههس ASOSAI
 WGEAبإلقاء الكلمة الفتتاحية.
وسيستضيف الجهاز الرقابي الهندي الحلقة الدراسية و اجتمههاع العمههل القههادمين فههي
سنة .2016

تزايد عــدد مراجعــات النظيــر حــول التقــارير الثلثــة للجنــة الفرعيــة التابعــة للجنــة بنــاء
القدرات
بموجب خطة عمل  2016-2013للجنة الفرعية التابعة للجنههة بنههاء القههدرات التابعههة للنتوسههاي حههول
تعزيزافضل الممارسات و ضمان الجودة عههبر مراجعههات النظيههر الطوعيههة )اللجنههة الفرعيههة( و الههتي
صادق عليها النكوساي الحادي والعشرين الذي تعِققدد فههي بكيههن سههنة  2013فقههد أجههرى رئيههس اللجنههة
الفرعية )الجهاز الرقابي السلوفاكي( استبيان مراجعات النظير المسهتند إلههى البريهد اللكههتروني ضهمن
أعضاء النتوساي في شباط و آذار من سنة .2014
لغاية  1نيسان  2014سجلت اللجنة الفرعية  66مشروع مراجعة نظير .و يعد مكتب مساءلة الحكومة
المريكي من الجهزة التي خضعت لكبر عدد من المراجعات و الهتي بلغهت اربعههة مراجعههات نظيهر
.فيما حصلت الجهزة الرقابية من كندا و ليتوانيا و بولندا على ثلث مراجعات نظير  .و خضههع اربعههة
عشر جهازا رقابيا للمراجعة مرتين فيما خضع خمسة و عشرون جهازا رقابيا للمراجعة لمرة واحههدة
فقط .و تعني هذه الرقام ان  43جهازا رقابيا ) أي  %23من  191جهازا رقابيا ضمن النتوساي ( قد
خضعوا لمراجعة النظير لحد الن.
وقد شارك الجهاز الرقابي السويدي  18مرة كمراجع نظير يليه فههي عههدد المشههاركات الجهههاز الرقههابي
النرويجي و الهولندي ) كههل منهمهها شههارك سههبعة عشههر  17مههرة ( و مههن ثههم الجهههاز الرقههابي للمملكههة
المتحدة )  16مرة( .ان هذه الجهههزة الربعههة -باعتبههارهم مههن مراجعههي النظيههر -كههانت مسههؤولة عههن
 %41من مشاركات الجهزة الرقابية في مراجعة النظيههر  .ويرتههاي رئيههس اللجنهة الفرعيههة بضههرورة
معالجة انعدم التوازن هذا و سيعرض نتائج الستبيان في اجتماع لجنة بناء القدرات في ليمهها – بيههرو
في ايلول  .2014وبناءا على رغبة رئيس اللجنة الفرعية في أن يكون مثال يحتذى بههه ،فهههو يعههتزم ان
يسهم في هذه العملية من خلل قيامه بدور مراجع نظير .
أصههبحت مراجعههات النظيههر عمليههة ققيمههة باعتبارههها أداة تقييههم لعضههاء النتوسههاي  :وقههد سههجلت 29
مراجعة نظير خلل فترة عشر سنوات ) .(2009-2000وقد شهدت السنوات الخمههس التاليههة )-2010
 ( 2014تزايد عدد مراجعات النظير المنفذة إلى  37مراجعة .
كشف استبيان البريهد اللكهتروني  ،بعهد اقهراره فهي سهنة  2010مهن قبهل النكوسهاي العشهرين ،بهأن
المعيار  – ISSAI 5600دليل مراجعة النظير – قد استخدم اسههتخداما واسههعا وبههالخص فههي مرحلههة
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العداد لمراجعة النظير وفي المقام الول في عملية تخطيط مراجعة النظير .ومن المقههرر اعههادة تنقيههح
المعيار  ISSAI 5600والقرار اللحههق فههي مههؤتمر النكوسههاي الثههاني و العشههرين فههي  . 2016إن
مراجعة هذا المعيار تمثل فرصههة للسهههام بههالخبرات والمعرفههة لتنميههة أطههار عمههل  ISSAIولمجتمههع
النتوساي برمته.
واجتمع فريق عمل اللجنة الفرعية و بضمنه ممثلين عهن الجهههزة الرقابيههة العليهها للمانيهها و هنغاريهها و
بولندا و سلوفاكيا خلل أيار  2014في براتسلفا – سلوفاكيا للعمل على تنقيح المعيار ISSAI 5600
بموجب خطة عمل اللجنة الفرعية .
للمزيد من المعلومات يرجى التصال بالجهاز الرقابي السلوفاكي على العنوان التي info@nku.gov.sk
فريق
مهام

اللجنة الفرعية )من اليسار( :بي .بانا ) الجهاز الرقابي البولندي(  ،أي .هيتيني –ليو و زي .غيداي )الجهاز الرقابي الهنغاري (  ،اس .هيلد
)الجهاز الرقابي اللماني(  ،أي .غال )الجهاز الرقابي السلوفاكي (  ،اس .لودس ) الجهاز الرقابي اللماني ( أي .سيهو و تي .تيرباك )الجهاز
الرقابي السلوفاكي(.

الجتماع الول لمجموعة عمل حول التحديث المالي و اللصل ح التنظيمي
التاريخ :

 7-6أيار 2014

المكان :

واشنطن العاصمة

الجهة المضيفة :

مكتب مساءلة الحكومة المريكي

الجهزة الرقابية للبرازيل و تشيلي و الصين و فنلندا و اندونيسيا و ايطاليا و المكسيك
و هولنــدا و بولنــدا و جمهوريــة كوريــا و الســعوادية و الســويد و المملكــة المتحــدة و
الوليات المتحدة.
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اجتماع
مشاركو  WGFMRRفي واشنطن العاصمة لتبادل الفكار حول مواضيع مثل الصلحات التنظيمية المالية .

استضاف مكتب مساءلة الحكومة المريكي الجتماع الول لمجموعههة عمههل حههول التحههديث المههالي و
الصههلح التنظيمههي ) (WGFMRRفههي واشههنطن العاصههمة .إن عمههل المجموعههة يقههع ضههمن ثلثههة
مجاميع فرعية تتولى ثلثة أهداف :
 تركز المجموعة الفرعية الولى و التي ترأسها الصين على أدوات التدقيق :حيث تقوم بجمع و
تلخيص المعلومات حهول صهلحيات و إمكانيهات الجههاز الرقهابي فهي مجهال إجهراء عمليهات
التدقيق التنظيمي المالي و تحدد الدلة و الدوات الخرى المتعلقة بإجراء مثل هذه العمليههات و
توفر الدعم التقني لجهزة الرقابة العليا.
 تركز المجموعة الثانية و التي ترأسها كندا على التواصل :حيث تحههدد المنظمههات الدوليههة ذات
الصلة التي تسهم في جهود التحديث المالي و الصلح و تعد لئحة بجهههات التصههال فههي كههل
منظمة و تتواصل معها لمناقشة الليات المحتملة لتشارك المعلومات.
 تركز المجموعة الثالثة التي ترأسها الوليات المتحدة على جهود الصلح :حيث تحدد وتجمههع
المعلومات حول طبيعة ونطاق وواقع تنفيذ التحديث المالي و الصلح التنظيمههي المنفههذ علههى
المستويين المحلي والعالمي وتجمع هذه المعلومات لتحديد الفجوات المحتملة التي قههد تسههتدعي
اهتمام اكبر في المجال التنظيمي.
والتقى الموفدون خلل الجتماع الذي استغرق يومين ضمن مجموعاتهم الفرعيههة المعنيههة لمناقشههة
خطط العمل و تحديد الخطوات التالية.
اتفقت المجموعة الفرعية لدوات التدقيق على التي:
 إيجاد معلومات حول صلحيات وخبرة ومنهجية الجهههاز الرقههابي والرشههاد المتههاح للشههراف
على النظام المالي .
38

المجلة الدولية للرقابة والتدقيق الحكومي – 2014

 تقديم منهجياتهم للشراف على النظام المالي .
 تحديد أدوات و أدلة لغرض تشاركها بين أجهزة الرقابة العليا.
ستقوم مجموعة التواصل بالتي
 تحديد جهات التصال و العداد لجتماعات مع الهيئات الدولية وبالخص صندوق النقد الههدولي
و مجلس الستقرار المالي ولجنة بازل الخاصة بالشراف المصههرفي والمنظمههة الدوليهة لهيئههات
الوراق المالية.
 مراجعههة وضههع التحههاد المصههرفي الوروبههي وتحديههد المنفعههة مههن وراء إنشههاء صههلة بالتحههاد
الوروبي.
 الحصول علهى المعلومهات المتعلقههة بعمهل أجهههزة الرقابههة فههي مجهال مراقبهة السهتقرار المهالي
والصلح
ستقوم مجموعة جهود الصلح بالتالي
 إجراء البحث حول المؤسسات الدولية والصلحات المالية الدولية بهدف وضع طرائق معيارية
لمساعدة أجهزة الرقابة العليا في تقييم الستقرار المالي والمخاطر التي ستنشأ.
جلسات تنقاشية مع كادر  GAOو متحدثين خارجيين
الى جانب جلسات المجموعة الفرعية ،فقد شمل الجتماع الذي اسههتغرق يومههان ثلث جلسههات نقاشههية
حول الصلح والشراف التنظيمي المالي (1 :تحدث كادر  GAOعن العمل الذي أجري مؤخرا فيما
يتعلق بقضههايا الشههراف التنظيمههي المههالي  (2،نههاقش خههبراء خههارجيون مههن منظمههات بحثيههة وهيئههة
السندات والتداولت المريكية تطور وتحههديات الصههلحات الماليههة الدوليههة منههذ الزمههة الماليههة و (3
تحدث ممثلون من صندوق النقد الدولي عن تحديد المخاطر الحاصلة على النظام المالي.
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اللجنة الفرعية لمعايير الرقابة الدابخلية تجتمع في ليتوانيا

اهجتماع اعضاء اللجنة الفرعية لمعايير الرقابة الدابخلية في ليتوانيا لمناقشة الساليب الخاصة بتطوير وتعزيز افضل الممارسات في مجال
الرقابة الدابخلية

استضاف مكتب التدقيق الوطني في ليتوانيا اجتمــاع اللجنــة الفرعيــة لمعــايير الرقابــة الداخليــة التابعــة
للنتوساي فـي فلينـوس ،لتوانيـا للفـترة مـن  28-27ايـار  . 2014وذكـرت السـيدة كيـدري سـفيدن،
المدقق العام في ليتوانيا ،في خطابهـا الفتتـاحي " ،ان مهمـة مكتـب التـدقيق ال وطني تكمـن فـي تقييـم
فاعلية الرقابة الداخلية وتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة في القطاع الحكومي .لذلك ،فــأن عمـل اللجنــة
الفرعية يتسم بالهمية الفائقة بالنســبة الينــا .ســيتم اســتخدام ورقــة الدراســة حــول البل غ عــن الرقابــة
الداخلية في ضوء نتائج المسح العالمي لسنة  ،2012والذي وضعته اللجنة الفرعية في سنة ،2013
من اجل تحديث معيار الحوكمة الرشيدة التابع للنتوساي  .9110ومن ادواعي سروري ان انــوه الــى
ان مكتب التدقيق التابع لنا اخذ ادورا فاعل من خلل وضع الستبانة لهذا المســح بالتعــاون مــع جهــاز
الرقابــــة العــــالي البولنــــدي  ".وعمــــل رئيــــس اللجنــــة الفرعيــــة ومكتــــب التــــدقيق البولنــــدي
Krzyaztof Kwiatkowski .
على تذكير المشاركين بأنه تم تأسيس اللجنة الفرعية لمعايير الرقابــة الداخليــة فــي ســنة  1984تحــت
مسمى لجنة الرقابة الداخلية وترأسها مبدئيا جهاز الرقابة العالي المريكي والذي يعتبر واحدا من أقدم
الهيكليات في النتوساي  .ششكلتت اللجنة الفرعية لمعايير الرقابة الداخليــة التابعـة للنتوســاي مـن اجــل
تشجيع التنمية وتعزيــز أفضــل الممارســات فــي مجــال الرقابــة الداخليــة ،وتأســيس المســاءلة الاداريــة
المركــزة فــي القطــاع العــام .وتعتــبر اللجنــة الفرعيــة مســؤولة عــن العمــل بــدليل النتوســاي الخــاص
بالحوكمة الرشيدة )معيار الحوكمة الرشيدة التــابع للنتوســاي( حــول معــايير الرقابــة الداخليــة .وشــداد
الرئيس  Kwiatkowskiعلى اهمية التعاون وتنسيق العمل بين جميع اللجـان الفرعيـة والـتي ،الــى
جانب اللجان الفرعية لمعايير الرقابة الداخلية ،تمثل لجنة المعايير المهنية التابعة للنتوساي .ولتحقيــق
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هذه الغاية ،لعب ممثلو اللجان الفرعية الخــرى للجنــة المعــايير المهنيــة فــي الجتمــاع الــذي اقيــم فــي
فيلينوس واعلم المشاركين حول اخر النجازات والخطــط المســتقبلية .وكــذلك تــم ادعــوة ممثليــن مــن
العديد من المؤسسات الخرى  ،مثل  IFACو  OECDووزارات المالية لكل من ليتوانيا وبولنــدا ،
الى الجتماع .
تعتبر نشاطات اللجنة الفرعية لمعايير الرقابة الداخلية جزءا من الهدف الول للجنــة المعــايير المهنيــة
التابعة للنتوساي  .تستند خطــة عمــل اللجنــة الفرعيــة للفــترة مــن  2016-2014علــى خمــس مهــام
رئيسية محدادة من قبل اللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية في :2013
 مسواده معدلة لمعيار الحوكمة الرشيدة التابع للنتوساي  9110على اساس نتائج المسح الــذي تــم
اجراؤه في .2012
 مسوادة الادلة المعدلة حول اادارة المخاطر )معيــار الحوكمــة الرشــيدة التــابع للنتوســاي (9130
على اساس نتائج المسح الذي تم اجراؤه في .2012
 مراجعــة معــايير الحوكمــة الرشــيدة التابعــة للنتوســاي 9100و  9120و  9140و 9150
والقتراح الحالي للتنقيح الممكن .
 ادعم معايير الحوكمة الرشيدة التابعة للنتوساي حول الرقابة الداخلية بشكل فاعل
 تطوير القاعدة اللكترونية للجنة الفرعية
تطوع اعضاء اللجنة الفرعية لتنفيذ المهام الفراديــة لخطــة العمــل :مراجعــة معــايير الحوكمــة الرشــيدة
التابعــة للنتوســاي 9100و  9120و  9140و  9150وكــذلك مراجعــة معــايير الحوكمــة الرشــيدة
التابعة للنتوساي  9110و  . 9130ستكون الخطوة التالية للجنة الفرعية اعدااد اطار زمنــي مفصــل
للمراجعة .
واعتبارا من ايار  ،2014اصبح للجنة الفرعية لمعايير الرقابة الداخلية  28عضوا  :بولندا )الرئيس(
و النمسا وجزر البهاماس و بنغلاديش وبلجيكيا و بوليفيا و البرازيــل و شــيلي و جــزر كــوك وكوســتا
ريكا و كوبا و مصر و السلفاادور و فرنسا و جورجيا و هنغاريا و جامايكا و ليبيــا و ليتوانيــا وهولنــدا
و شعمان ورومانيا و روسيا التحاادية و جنوب افريقيا و اسبانيا وتنزانيا واوكرانيا والوليــات المتحــدة
المريكية ومراقب واحد ،مؤسسة المدققين الداخليين .
للمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة الموقع اللكتروني للجنة الفرعية لمعاييير الرقابة الداخلية
http://www.Psc-intosai.orglics
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مجلس مديري المنظمة الدولية لهجهزة الرقابة العليا لدول امريكا اللتينية والبحــر الكــاريبي يجتمــع
في بوينس ايرس
حضور  27ممثل من تسعة اهجهزة رقابية اقليمية لهجتماع مجلس المديرين التاسع والخمسون
في  23ايار اجتمع اعضاء الجهـاز الرقـابي العـالي لمجلـس مـديرين منظمـة الولسـيفس فـي مكتـب
المدقق العام الوطني في بوينس ايريس  ،الرجنــتين  .حضــر هــذا الحــد ث رئيــس الجتمــاع )الجهــاز
الرقابي العالي البرازيلي ( والسكرتارية التنفيذية )الجهاز الرقابي العالي في شــيلي ( للمنظمــة وكــذلك
جهاز الرقابة الرجنتيني والبراغواي والبيرو  .و وفقا لقدراتهم كممثلين للجان الولسيفس و مجاميع
العمــل والبرنامــج القليمــي ل ، olacefs-gizمثلــوا الجهــزة الرقابيــة العليــا لكولومبيــا وجمهوريــة
الدومينيكان والمكسيك والروغواي.
ومن بين اكثر المواضيع علقة التي تمت مناقشتها البرنامج القليمي  olacefs-gizوالشراف على
اادارة المنظمة والتعديلت على خطط العمل السنوية وموازنة .2014
ابتدأ العمل من اجل صياغة الخطة الستراتيجية للفترة من 2022-2017و تم تقديم القتراحــات مــن
قبل الولسيفس للتوليد الذاتي للمواراد  .تم تقديم وثيقة ستحكم سياســة اتصــالت الولســيفس ،كجــزء
من الدعم المؤسساتي للمنظمة .
وكذلك  ،من اجل تحديث صورتها ورؤيتها  ،تم تعريف الادلة من اجــل مســابقة تصــميم شــعار جديــد
للولسيفس .تكون المسابقة مفتوحة لجميع الموظفين العضاء في الجهزة الرقابية العليا فــي منظمــة
الولسيفس .سيكون اخر يـوم للمقــالت فـي  3اب وســيتلم الفــائز مكافــأة ماليــة قـدرها  1000ادولر
امريكي  .يمكن ايجااد قوانين المنافسة على الموقع اللكتروني للولسيفس .
وكجــزء مــن خطــط التوســع الخاصــة بالولســيفس  ،وافــق اعضــاء المجلــس علــى تأســيس محكمــة
الحسابات للمجالس البلدية لدولة باهيا لجمهورية البرازيل التحااديــة  .المرحلــة النهائيــة لعمليــة اقــرار
الولسيفس كعضو ثانوي ستحد ث في اجتماع الجمعية العمومية المقبل هذا الخريف .
عالج الجتماع الحـالي منحـة المريكيـتين وانشـاء شـبكة عم ل ادول امريكـا اللتينيـة وادول الكـاريبي
لمكافحة الفسااد  .توقع مجلــس المــديرين  ،مــن خلل قــرار بــوينس ايريــس توقيــع مــذكرة تفــاهم مــع
شبكات العمل الخــرى لتمكيــن النطل ق الممكــن لشــبكة عمــل ادول امريكــا اللتينيــة وادول الكــاريبي
لمكافحة الفسااد  .في اجتماع الجمعيــة العموميــة الرابــع والعشــرون لمنظمــة الولســيفس فــي كوزكــو
البيرو في تشرين ثاني.
للمزيد من المعلومات يرجى النقر على الروابط التاليــة :وثــائق الجتمــاع التاســع والخمســون لمجلــس
المديرين في بوينس ايريس 2014
http://www.olacefs.com/olacefs/showproperty/BEA

(%20Repsitory/olacefs/eventos/2014/Archivos/Consejo_BBAA.htm
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معرض الصور الخاصة بأجتماع مجلس مديرين التاسع والخمسين ) 2014،
(/http://www.flicker.com/photos/olacefs/sets/72157644852776073
البرنامج التدريبي حول اطار قياس اداء اهجهزة الرقابة العليــا فــي مبــادرة التنميــة الدوليــة التابعــة
لهجهزة الرقابة العليا في دول المحيط الهادئ
شارك خمسة وعشرون عضوا من مجموعة اجهزة الرقابة العليا في ادول المحيط الهاادئ في البرنامج
التدريبي لمدة اسبوع واحد حول اطار عمل قياس ااداء اجهزة الرقابة العليا للفترة مــن  28نيســان الــى
 2ايار  ،في فيجي  .يعتبر اطار قياس الاداء ااداة تقييم لمساعدة اجهزة الرقابة العليا في ايصال القيمــة
والمنافع الى المواطنين .يســاعد اطــار العمــل ايضــا علــى اادارة وقيــاس والشــراف علــى ااداء اجهــزة
الرقابة العليا .

اجتماع أعضاء الباساي في فيجي من اجل البرنامج التدريبي الخاص إطار عمل قياس الاداء

يفصل الطار ايضا المجالت الداخلية والخارجية التي ينبغي ان يتم تدعيم الجهزة الرقابية العليا فيها
للوفاء بمسؤولياتهم التي يحدادها التفويض الخاص بهـم  .وحيـث ان المشـاركون غـارقون فـي السـؤال
عن كيفية شمول نطا ق اطار العمل  ،فقد اقروا بأهميته فــي قيــاس ااداء الجهــاز الرقــابي العــالي .ســلط
الطار الضوء على اهمية الادارة الفاعلة وهياكل الدعم والمواراد البشرية المتجاوبة والقيــاادة والادارة
الفاعلة للتصالت وعلقات اصحاب المصلحة.
في نهاية البرناج التدريبي  ،استلم المشاركون شهاادات تثبت انهم مقيمون ومدربون لطار عمل قياس
ااداء الجهاز الرقابي العالي  .سيتم اضافة المشاركون الى قاعدة بيانات المدرب التي تحتفظ بها مباادرة
تنمية النتوساي.
يعتبر البرنامج التدريبي برنامجا تعاونيا بين  PASAIمباادرة التنميــة الدوليــة  ،مــع تقــديم التســهيلت
من محكمة الحسابات البرازيلية والبنك الدولي ومكتب التدقيق الخاص بجزر كــوك  .يتــألف البرنامــج
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التدريبي من جزءين :استخدام اطــار العمــل و تــدريب المــدربين لتعليــم الخريــن كيفيــة اســتخدام هــذا
الطار.
لقد كان البرنامج التدريبي مناسبا من حيث التوقيت من اجــل اعضــاء  PASAIحيــث انهــم يســتعدون
لتنفيذ الخطة الستراتيجية الجديدة الحاصــة بهــم للفــترة مــن  . 2024-2014وعنــدما تصــبح الخطــة
الستراتيجية الجديدة سارية المفعول  ،يثبت البرنامج التــدريبي نجــاحه  ،حيــث يحتــاج العضــاء الــى
التركيز على تحسين وتعزيز اجهزتهم الرقابية العليا .

ادراج اهجهـزة الرقابـة العليـا فـي هجـدول اعمـال التنميـة التـابع للمـم المتحـدة بعـد ع ام
2015
تلعب اجهزة الرقابة العليا ادورا اساسيا فــي ااداء الادارة العامـة  .ويخلـق عملهــم الشــفافية والمسـؤولية
ويساهم في الحوكمة الرشيدة .وبامكان اجهزة الرقابة العليا ان تطبق تفويضها تطبيقا فاعل  ،في حــال
ضمان استقللها بالكامل  .وقد تكون الخطوة المهمة نحو تعزيز استقللية جهاز الرقابة العالي باادراج
اادوار اجهزة الرقابة العليا في جدول اعمــال التنميـة التــابع للمــم المتحــدة مابعــد عــام  ، 2015وممــا
يضمن المزيد من الشفافية والمسؤولية في جميع انحاء العالم .
وبناءا على جدول اعمال التنمية اللحق  2015تتبنى المم المتحدة اطارالعمل النمائي العالمي الجديد
لنجاح انهاء الهداف النمائية اللفية  ،سيسهل جدول العمال هذا التنمية المسههتدامة والشههاملة .وخلل
الشهر الخيرة  ،تم دعم المانة العامة للنتوساي الى القرار باسههتقللية جهههاز الرقابههة العههالي وبنههاء
قدراته في جدول اعمال التنمية الدولي مستقبل .
وفي تشرين اول  ، 2013التقى المين العام للنتوساي جوزيف موسر مع المين العام للمههم المتحههدة
بان كي مون  ،واتفقا على اهمية التعاون بين منظماتهم من اجل تعزيز المساءلة في التعاون النمههائي .
وخلل انعقاد مههؤتمر النكوسههاي الحههادي والعشههرون فههي بكيههن فههي تشههرين الول  ، 2013توصههلت
مجموعة النتوساي الى نقاط مشتركة مع تعاون المم المتحدة .
وفي الندوة التي عقدها المجلس القتصادي والجتماعي التابع للمم المتحدة حههول " التعههاون النمههائي
الفاعل والمسؤل في مرحلة ما بعههد حقبههة  " 2015المنعقههد فههي برليههن فههي آذار  ، 2014وفههي الجلسههة
الثالثة عشر للجنة الخبراء للمم المتحدة على الدارة العامة المنعقدة في نيويورك فههي نيسههان ، 2014
فان المانة العامة اتصلت بموقع النتوساي  ،وكذلك قدمت ورقة مساهمة الى لجنة الخههبراء الحكوميههة
الدولية للمم المتحدة حول التمويل النمائي المستدام وشههاركت فههي النقاشههات علههى النههترنت حههول "
قياس التقدم في تحقيق الهداف النمائية اللفية وما بعدها " و " المراقبة والمساءلة التشاركية " .
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ونتيجة" لهذه الجهود  ،ايد كل من الرئيس الحالي للمجلس القتصادي والجتماعي التابع للمم المتحههدة
مارتين ساجدك ووكيل المين العام للشهؤون الجتماعيههة والقتصههادية وو هونغبههو علههى ادراج اجهههزة
الرقابة العليا وبناء قدراتها في جدول اعمال التنمية للمم المتحدة مستقبل  .كذلك قررت لجنة الخههبراء
علههى الدارة العامههة بدمههج اسههتقللية جهههاز الرقابههة العههالي وبنههاء قههدراته فههي اسههتنتاجاته بههالمجلس
القتصادي والجتماعي  ،والتي تلعب دورا اساسيا في وضع جدول اعمال التنمية ما بعد . 2015
وفي شهر تمههوز  ، 2014يشههارك الميههن العههام للنتوسههاي فههي منتههدى سياسههي رفيههع المسههتوى تههابع
للمجلس القتصادي والجتماعي من اجل ان يؤيد مشاركات اجهزة الرقابة العليا في التنمية المسههتدامة.
وسوف يؤكد المين العام جوزيف موسههر مههرة اخههرى علههى ضههرورة اسههتقللية اجهههزة الرقابههة العليهها
والحاجة لبناء قدرات جهاز الرقابة العالي المسهتدامة وضهرورة تحسهين نظهام المحاسهبة  .وتهم تشهجيع
اعضاء مجتمع النتوساي على ان تلعب دور تطههالب مههن خللههه الهيئههات المحليههة للمسههاعدة فههي تاييههد
جهود المين العام .
ومع تطورات الشهر الماضية  ،تم العتراف بوضوح باهمية استقللية جهاز الرقابة العالي – كما هو
وارد فههي اعلنههات ليمهها والمكسههيك للنتوسههاي وكههرر فههي قههرار المههم المتحههدة رقههم – A/66/209
وضرورة بناء قدرات جهاز الرقابة العالي  .ويعتبر ادراج ادواراجهزة الرقابة العليا في جههدول اعمههال
التنمية التابع للمم المتحدة ما بعد  2015الخطوة القادمههة الضههرورية لزيههادة اسههتقللية اجهههزة الرقابههة
العليا  ،ومما يمكن الدارات العامة المهنية ويشجع تزايد الشفافية والمسؤولية في جميع انحاء العالم .

للمزيههد مههن المعلومههات زورنهها موقعنهها علههى
للنتوساي على الموقع
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اجتماعات مجلس مبادرة تنمية التنتوساي في أوسلو

اجتماع العضاء والمراقبين
في اجتماعمجلس مبادرة
تنمية التنتوساي في اوسلو
النرويج

آخر مستجدات مباادرة تنمية
النتوساي

ان التحديثات الخاصة بمباادرة
تنمية النتوساي تبقيك على
تواصل باخر المستجدات في
مجال عمل مباادرة تنمية
النتوساي .وبغية الحصول على
المزيد من المعلومات بشان "
" IDI
واجراء التحديث المتواصل بين
اصدارات المجلة،ابحث على
ــوء اجتمــاعه
فــي اوســلو علــى ض
موقع  IDIاللكتروني

عقــد مجلــس مبــاادرة تنميــة النتوســاي اجتماعــا
السنوي المنعقد في  4اذار  . 2014ورحب المجلس بالســيد بيــر-كرســتيان فــوس
http://www.idi.no
الجديــد والســيد
،المدقق العام في النريج  ،كذلك رئيس مبــاادرة تنميــة النتوســاي
ــدراتبمباادرة
المعلوماتالقالمتعلقة
كيمي ماكايوتي المدقق العام لجنوب افريقيا ورئيس اما
للنتوســاي
لجنة بناء
(
3i
)برنامج
ISSAI
تنفيذ
كمراقب جديد  .وتمت الموافقة على تقرير ااداء ومساءلة مباادرة تنميــة النتوســاي
يرجى زيارة الموقع:
 2013والبيانات المالية  2013والتقرير السنوي لمجلس مبــاادة تنميــة النتوســاي
http;//www.idicommuni
النتوســاي
 2013والخطــة التشــغيلية  2015-2014وموازنــة مبــاادرة تنميــة
ty.org/3i
ــاادرة تنميــة النتوسـاي
. 2015-2014وهذه هي المرة الولى التي قد تعد بهــا مب
نتائج قائمة على تقرير الاداء والمســاءلة  ،كــذلك فــي هــذا العــام تــم اعــدااد الخطــة
التشغيلية والموازنة على اســاس كــل ســنتين ،وتكــون هــذه الوثــائق موجــوادة علــى
الموقعhttp://www.no:
اجريت مناقشات حول قضايا استراتيجية اخرى في الجتماع تضمنت شــهاادة مــن
المــدققين العــامين ضــمن حــدواد اطــار عمــل النتوســاي والخطــة الســتراتيجية
للنتوساي وتمويل مباادرة تنمية النتوساي والتعاون المشــترك مــع جهــات واقــاليم
اخرى للنتوساي منها لجنة بناء القدرات للنتوساي .

إعارة كادر الى مبادرة تنمية النتوساي من هجهاز الرقابة العالي البرازيلي كمساهمة عينية
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برنامج  3iفي الرابوساي
وقعت كل من محكمة الحسابات الفدرالية في البرازيل ومباادرة تنميـة النتوسـاي علـى مـذكرة التفـاهم
فيما يخص اعارة  %50من مدة اعضاء الكاادر لغرض ادعم تدقيق الاداء ضمن برنامــج  ، 3iوهــذا
سيكون مساهمة عينيـة مـن جهـاز الرقابـة العـالي الـبرازيلي والـذي سـيتحمل تكـاليف الرواتـب لهـذا
المنصب.
يأتي هذا بالضافة الى استعارة مشاركين آخرين بنسههبة  %50مههن المناصههب للمانههة العامههة المانحههة
للنتوساي .و سيتم العمل بهذين الكادرين من قبل جهاز الرقابة البرازيلي .و يوفر ايضلا مكتههب المههدقق
العام النرويجي كادر للمانة العامة المانحة للنتوساي مع تغطية نفقات اجوره كمساهمة عينية مماثلة.
مبادرة تنفيذ المعايير الدولية لجهزة الرقابة العليا برتنامج) (3iالمرحلة 1
توقيع على بنود المبادرة لبرنامج  3iخلل اجتماع اللجنة التوجيهية الحادي عشر للجنة المعايير
المهنية
وقعت مبادرة تنميههة النتوسههاي ) (IDIعلههى بنههود المبههادرة لمراحههل برنامههج ) (3iمههع لجنههة المعههايير
المهنية ) (PSCو اللجنههة الفرعيههة للتههدقيق المههالي ) (FASو اللجنههة الفرعيههة لتههدقيق الداء ) (PASو
اللجنة الفرعيههة لتههدقيق اللههتزام ) (CASو قههد لخصههت اللجنهة عمليههة التفاعهل و التعههاون مههابين لجنههة
المعايير المهنية واللجان الفرعية الثلث و و اجراءات التنفيذ المتخذة من قبل مبههادرة تنميههة النتوسههاي
في ادارة برنامج ) .(3iوتضمنت المراحل الدوار و المسؤليات للطراف المشتركة في تنفيذ المعايير
الدولية لجهزة الرقابة العليا و المعطيات و آليات التعاون و مجالت التعاون المسههتقبلي المحتمههل .وقههد
وقعت هذه المراحل في  23ايار  2014فههي الجتمههاع ال  11للجنههة التههوجيه الههذي عقههد فههي المنامههة –
البحرين.
مراجعة مبادرة التنتوساي لعداد معايير لجنة المعايير المهنية
بدات لجنة المعايير المهنية للنتوساي عملية تقييم و تحسين عمليات وضع معايير النتوساي لضههمان
افضل الممارسهات فههي تهدقيق القطهاع العهام .حيهث تنفهذ عمليهة التقييههم مههن قبهل جههاز الرقابههة العههالي
الدنماركي )رئيههس اللجنههة( بالتعههاون مههع رئيههس مجموعههة العمههل المعنيههة بههالتخطيط السههتراتيجي )
 (TFSPفي الجهاز المريكي و مبادرة تنمية النتوساي .ان الغههرض مههن هههذا التقييههم هههو معرفههة أذا
كانت النتوساي تمتلك قدرات ووسههائل تقتضههي تعريههف وتههاثير المعههايير الدوليههة المسههتقبلية لتههدقيق
القطاع العام  .وستهيء مبادرة التنمية مراجعة مكتبية لستخدام المعايير الدولية لجهههزة الرقابههة العليهها
كمجموعة من معايير التدقيق لجهزة الرقابة العليا .وسيتضمن هذا تقييمهلا حهول كيفيهة ت وجيه المعهايير
الدولية لجهزة الرقابة العليا لقضايا معينة تتعلهق بتفهويض ووظيفهة اجههزة الرقابههة العليها و التجههارب
المستخلصة من جهود التنفيذ.

عقد اجتماع مراجعة تنتائج تدقيق الداء 3i

48

المجلة الدولية للرقابة والتدقيق الحكومي – 2014

التقى الخبراء و المستشارين المختصين بالمعايير الدولية لجهههزة الرقابههة العليهها مههن البرازيهل -رئيهس
اللجنة الفرعية لتدقيق الداء و اجهزة الرقابههة فههي الهنههد وبنغلديههش و مقههدونيا و افريقيهها الجنوبيههة فههي
اوسلو – النرويج للفترة من  16- 10نيسان  2014وذلك لمراجعههة معطيههات برنامههج  3iو الههتي تههم
تطويرها لتدقيق الداء ،حيث تم تعديل ادوات تقييم التزام المعايير الدولية لجهزة الرقابة العليهها لتههدقيق
الداء ) (iCATلتشمل متطلبات المستوى .3
كتيب تنفيذ المعايير الدولية لجهزة الرقابة العليا – تدقيق اللتزام المتطور
التقى الخبراء و المستشارين المختصين بالمعههايير الدوليههة لجهههزة الرقابههة العليهها مههن النرويههج رئيههس
اللجنة الفرعية لتدقيق اللتزام و اجهزة الرقابة العليا في غرينادا و باكستان و ليسوتو و جههزر سههاموا و
تركيا و ليتوانيا في دولة المارات العربية المتحدة -ابو ظبي للفههترة مههن 28-10شههباط  2014لتحسههين
مسودة كتيب تنفيذ المعايير الدولية لجهههزة الرقابههة العليهها لتههدقيق اللههتزام .تعههد مسههودة الكههتيب احههدى
)المنافع العامة العالمية( والتي يتحتم تطويرها كجزء من برنامج  .3iوخلل الجتماع ايضا ،تم تطوير
الدورة اللكترونية الثانية )تنفيذ المعههايير الدوليههة لجهههزة الرقابههة العليهها لتههدقيق اللههتزام ( كمهها قههدمت
المانة العامة للجنههة الفرعيههة لتههدقيق اللههتزام حلقههة دراسههية ليههومين حههول تههدقيق اللههتزام كجههزء مههن
الجتماع.
اجتماعات مراجعة تنتائج  -3iالتدقيق المالي وتدقيق اللتزام
اجتمع خبراء و موجهي المعايير الدولية لجهههزة الرقابههة العليهها وهههم كههل مههن اللجنههة الفرعيههة للتههدقيق
المههالي ) (FASاللجنههة الفرعيههة لتههدقيق اللههتزام ) (CASرئيسههلا و اجهههزة الرقابههة العليهها فههي بوتههوان
وجورجيا و ليتوانيا في دولة المارات العربيههة المتحههدة – ابههو ظههبي للفههترة مههن  21-17شههباط 2014
لمراجعة ادوات تقييم التزام المعايير الدولية لجهزة الرقابة العليا لتدقيق الداء ) (iCATحيههث يحتههوي
المحدث منه على متطلبات المستوى ال  3للمعايير الدولية لجهزة الرقابة العليا.
ورشة عمل ادارة  3iللدارة العليـا لجهـزة الرقابـة العليـا ف ي ) (OLACEFSمنظمـة مؤسسـات
التدقيق العليا في امريكا الجنوبية و جزر الكاريبي
تاطلههق برنامههج  3iفههي منظمههة مؤسسههات التههدقيق العليهها فههي امريكهها الجنوبيههة و جههزر الكههاريبي)
 (OLACEFSتزامنا مع ورشة عمل ادارة  3iللدارة العليا لجهزة الرقابة العليا 50 .ممثل للدارة
العليا من  19جهاز رقابة عالي مشارك في ورشة العمل و التي عقدت فههي البرازيههل -برازيليهها للفههترة
مههن  28-27اذار 2014حيههث نههاقش المشههاركون قضههايا اسههتراتيجية للطههراف المشههتركة فههي تنفيههذ
المعايير الدولية لجهزة الرقابة العليا و يشاركون تحديات و خبرات التنفيذ .و يوقع اعضههاء السههاي 19
كشف التزام بعد استيعابهم منتجات  3iمع منظمة مؤسسات التدقيق العليهها فههي امريكهها الجنوبيههة وجههزر
الكاريبي ومجموعة عمل تطبيق معايير التههدقيق الدوليههة فههي اجهههزة الرقابههة العليهها لمنظمههة مؤسسههات
التدقيق العليا في امريكهها الجنوبيههة و جههزر الكههاريبي ) (GTANIAو مبههادرة تنميههة النتوسههاي لتنفيههذ
المعايير الدولية لجهزة الرقابة العليا.
ورشة عمــل التنتوســاي حــول تــدقيق تكنولوجيــا المعلومــات ) -(WGITAبرتنامــج تنميــة القــدرات
لمبادرة تنمية التنتوساي حول تدقيق تكنولوجيا المعلومات
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يعد برنامج تنمية القدرات حول تدقيق تكنولوجيا المعلومات جهدا تعاونيا مابين مجموعههة ورشههة عمههل
النتوساي حول تدقيق تكنولوجيا المعلومات ) (WGITAو مبههادرة تنميههة النتوسههاي .و يشههارك مائههة
واثنتا عشر مشارك من  41جهاز رقابة في الههدورة المباشههرة عههبر النههترنيت حههول تههدقيق تكنولوجيهها
المعلومات بداية  2حزيران .2014

برتنامــج مبــادرة تنميــة التنتوســاي مــابين القــاليم حــول تعزيــز الرقابــة العامــة و تــدقيق اطــر عمــل
القتراض و القراض السيادي.
بدات مبادرة تنمية النتوساي برنامج تنمية قدرات مابين القاليم حول تههدقيق الههدين العههام  ،مههع التأكيههد
على تعزيز الرقابة على القطاع العام و تدقيق اطر عمل القههتراض و القههراض السههيادي ،وسيتضههمن
هذا البرنامج  15جهاز رقابي من اقاليم النتوساي المتحدثة باللغههة النكليزيههة و  9اجهههزة مههن القههاليم
المتحدثة باللغة السبانية ويمثل كلهما البلدان المقرضة والمقترضة.
و قد عقد اجتماع للفترة /22-19ايار  2014 /في كوال لمبور –ماليزيا مهابين اجهههزة الرقابههة الناطقههة
باللغة النكليزية و بعض اصحاب المصالح .اضافة الى مؤتمر المم المتحدة حههول التجههارة والتنميههة )
 (UNCTADبالشهتراك مهع مبهادرة النتوسهاي لههذا البرنامهج ،مهع الضهيوف المتحهدثين مهن البنهك
الحتياطي من الهند وبمشاركة شههركة ديلههويت ايضههلا ،وبحضههور  38مشههارك مههن  15جهههاز رقابههة،
وتوقع اجهزة الرقابة العليا المشاركة اتفاقية تعاون من مبادرة تنمية النتوساي.
برتنامج شهادات مبادرة تنمية التنتوساي –عربوساي لتدريب المختصين
يشههارك  37مشههترك مههن  14جهههاز رقابههة فههي ورشههة تههدريب المههدربين لمبههادرة تنميههة النتوسههاي –
عربوساي و المنعقدة في الكويت للفترة  20-15ايههار  .2014تعههد ورشههة العمههل هههذه احههد مكونههات "
برنامج منح شهادة تدريب الختصاصيين" .حيث يتلقى المشاركين دورات تدريبية حول عملية العداد
والتطوير وفي تنسيق المهارات .وسيعد المشاركين دورة تدريبية من يوم واحد تناقش المعههايير الدوليههة
لجهزة الرقابة العليا  ISSALsفض ل
ل عن مستلزمات التقييم في أجهزتهم الرقابية المعنية وإلقاء الدورة
على مجموعة من المدققين.وبعد التقييم  ،سيتم المصادقة على المرشحين الناجحين كمتخصصي تدريب
لمبادرة تنمية النتوساي .IDI
برتنامج الدعم المشتر،ك للجنة بناء القدرات  CBCومبادرة تنمية التنتوساي IDI
اجتماع تخطيط التدقيق الخاص بالتدقيق التعاوتني ليرادات الدوائر
يعد هذا الجتماع جزءال من برنامج الدعم المشترك للجنة بناء القدرات  CBCومبادرة تنمية النتوساي
 IDIالذي يشمل أجهزة الرقابة العليا من جزر البهامهها ،بربههادوس وغرينههادا وسههانت لوسههيا ،وغيانهها،
وجامايكا من منطقة الكاروساي .عقههد الجتمههاع للفههترة مههن  28-24آذار  ،2014فههي بربههادوس .كمهها
تأعدت خطط التدقيق الولية وتشكلت لجنة التنسيق القليمية.
اجتماعي التخطيط المسبق وتخطيط التدقيق الخاص بالتدقيق التعاوني للصناعات الستخراجية.
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مجموعة المشاركين في اجتماع تخطيط التدقيق المنعقد في كينيا

شارك في اجتماعات التخطيط لبرنامج الدعم المشترك للجنههة بنههاء القههدرات ومبههادرة تنميههة النتوسههاي
الجهزة الرقابيههة العليهها مههن كينيهها ونيجيريهها وجنههوب أفريقيهها ،وجنههوب السههودان ،وتنزانيهها ،وأوغنههدا،
وزامبيا من منطقههة الفروسهاي للهدول الناطقهة باللغههة النكليزيهة .AFROSAI-Eحيههث تعقههد اجتمههاع
التخطيط المسبق في شهر شباط للفترة من  28-24عام  2014في بريتوريا  /جنوب افريقيا.كما نههوقش
نطاق البرنامج مع أصحاب المصلحة بما فيهم فريق العمههل التههابع للنتوسههاي حههول تههدقيق الصههناعات
الستخراجية و  .AFROSAI-Eولقد عقد اجتماع تخطيط التدقيق في شهر نيسان للفترة من 11-7عام
 2014في كينيا.
ورشة عمل تنفيذ دليل لجنة بناء القدرات حول زيادة استخدام تقارير التدقيق وأثرها.
تعقدتت ورشة العمههل هههذه ،باعتبارههها جههزءال مههن برنامههج الههدعم المشههترك للجنههة بنههاء القههدرات CBC
ومبادرة تنمية النتوساي  ، IDIفي بنمهها لمنطقههة  OLACEFSللفههترة مههن  21-17اذار .2014حيههث
عمل  27مشارك من الجهههزة الرقابيههة العليهها للبرازيههل وشههيلي وكوسههتاريكا والكههوادور وهنههدوراس
والمكسيك وبنما وفنزويل مع  7مدربين من الجهزة الرقابية العليا للبرازيل وشيلي وكوستاريكا وبنما.
حيث طورت قدرات المشاركين عمليههة صههياغة السههتراتيجيات الههتي تعمههل علههى تعزيههز العلقههة بيههن
الجهزة الرقابية العليا وأصحاب المصالح الخارجيين لزيادة اسههتخدام وتههأثير تقههارير التههدقيق الخاصههة
بهم.
اجتماع البل غ الخاص بتدقيق الداء التعاوتني الخامس للدين العام
عقد هذا الجتماع للفترة من 22-17اذار  2014في كههوك ايلنههد.أذ يتضههمن البرنامههج الجهههزة الرقابيههة
العليا في وليههات ميكرونيزيهها التحاديههة  FSMلكوسههراي والوطنيههة وبوهنبههاي وجههزر كههوك وفيجههي
وجزر مارشال وساموا .ونوقش تقارير تدقيق المشروع ووضعت اللمسات الخيرة لتقههديمه إلههى جهههاز
الرقابة العالي.
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اجتماع التخطيط للتدقيق التعاوتني الول الخاص بمشاريع الدعم الخارجي
عقد هذا الجتماع في تونغا للفترة من  27آذار لغاية  2نيسان  .2014وتشههارك فههي البرنامههج الجهههزة
الرقابية العليا من جزيرة كوك وفيجي وكيريباتي وساموا وتونغها وتوفهالو .بنهاء علهى دراسهة أوليهة تهم
وضع اللمسات الخيرة على تقارير تدقيق المشروع.
دورات تدريبية خالصة بإطار قياس أداء جهاز الرقابة العالي
عقدت الدورة التدريبية الخاصة بإطار قياس أداء جهاز الرقابة العالي  SAI PMFفي ثيمبو /بوتان في
كههانون ثههاني للفههترة مههن .31-27إذ شههملت  37مشههاركلا مههن الجهههزة الرقابيههة العليهها ) العضههاء فههي
السوساي( وبعض الوكالت المانحة .كما عقدت دورة أخرى حول  SAI PMFفهي المملكهة العربيهة
السههعودية للفههترة مههن 6-2اذار  .2014والههتي تضههمنت  31مشههاركلا .وقههد استضههافت مبههادرة تنميههة
النتوساي  IDIومكتب التدقيق العام للمملكة العربية السعودية هذه الدورة وبدعم من أمانة الربوساي.
ولقد عقدت الدورة التدريبية الخاصة  SAI PMFللمانحين في منشات تدريب الوكالة المريكية للتنمية
الدولية  USAIDفههي العاصههمة واشههنطن فههي شهههر آذار للفههترة مههن  19-17عههام .2014وكههانت هههذه
الدورة بضيافة تنمية النتوسههاي  IDIو .USAIDوحضههر الههدورة واحههد وعشههرون مشههاركلا .كمهها تههم
أجراء برنامج تدريبي في أوسلو  /النرويج في شهر أيار للفترة من  16-12عام  2014بمشاركة مكتب
المدقق العام للنرويج .حضر البرنامج أربعين مشاركا من الجهزة الرقابيههة العليهها والمنظمههات المانحههة
للبرنامج.
"العمل مع الجهزة الرقابية العليا  "SAIدورة تدريبية تعنى بكادر وكالة التنمية الدولية.
ادارت أمانة تعاون المانحين والنتوساي وبنجاح دورة "العمههل مههع الجهههزة الرقابيههة العليهها " المعنيههة
بكادر وكالة التنمية الدولية .حيث عقدت الدورة للفترة من  7-5أذار  2014في مدينة كريسههتال بوليههة
فرجينيا ،باستضافة الوكالة المريكية للتنمية الدولية.ولقد شارك عشرين مؤسسههة فههي هههذه الههدورة بمهها
فيها كادر من بنك التنمية للبلدان المريكيههة و  UNDESAو  UNDPو  USAIDو البنههك الههدولي؛
والشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وخلص إلى أن هذه الدورة قد حققت أهههدافها الراميههة إلههى
تبادل المعرفة مع أقرانهم ومعرفة المزيد عن الجهزة الرقابية العليا.
التصال بمبادرة تنمية التنتوساي IDI
لمناقشة أي من القضايا التي أثيرت في هذا العدد من تحديث  ،IDIيرجى التصال بالعنوان التالي:
البريد اللكترونيidi@idi.no :
الموقع اللكتروني:
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ابرز أحداث النتوساي لسنة 2014
ايلول

اب

 9-11اجتمــاع لجنــة بنــاء القــدرات  ،ليمــا ،
بيرو

 18الجتمــاع الحــادي عشــر لمجلــس
إدارة الباساي ،ابا،ساموا

 16-17اجتماع لجنة تــوجيه التعــاون الماتنحــة
والتنتوساي ،باريس ،فرتنسا

 19-22المـــــؤتمر الســـــابع عشـــــر
للباساي  ،ابا،ساموا

تموز

 18الجتماع العاشر للجنة الدارية والمالية
 23-24الجتمــاع الســابع والربعــون لمجلــس
إدارة السوســاي  ،موســكو ،روســيا
التحادية
 25-27المـــــؤتمر الثـــــاتني للوروســـــاي –
السوســـــاي  ،موســـــكو ،روســـــيا
التحادية
كاتنون اول

تشرين ثاتني

تشرين اول

 5-7الجتمـــاع الســـادس والســـتون
لمجلــــس ادارة التنتوســــاي  ،فينــــا،
النمسا

 7-8الجتمـــاع الثـــامن لمجموعـــة عمـــل
مكافحــة الفســاد وغســيل المــوال
العالصــــمة واشــــنطن ،الوليــــات
المتحدة المريكية

 17-18اجتمــاع اللجنــة الفرعيــة
لتدقيق اللتزام ،أوسلو ،النرويج
 24-28الجتمــاع الرابــع والعشــرون
للجمعية العمومية الولســفي،كوزكــو،
بيرو

 14-15الجتماع السادس للجنة التوجيهيــة
الخالصـــة بلجنـــة تبـــادل المعرفـــة
وخــدمات المعلومــات  ،القــاهرة ،
مصر
 22-24مجموعة عمل الدين العام،سيئول،
جمهورية كوريا

ملحظة المحرر :ان الغرض مههن نشههر هههذه المفكههرة ههو دعههم إسههتراتيجية التواصههل فههي النتوسههاي،
وكوسيلة لمساعدة أعضاء النتوساي على تخطيط وتنسيق جداول أعمالهم .وسيشمل هذا الباب الدوري
من المجلة ما يقام من أنشطة في سائر أنحاء النتوساي ،فضل عن النشطة القليميههة مثههل المههؤتمرات
والجتماعات العامة واجتماعات مجالس الدارة .وبسبب ضيق المساحة ،ستدرج العديههد مههن الههدورات
التدريبيههة والجتماعههات المهنيههة الخههرى الههتي تقههدمها المنههاطق وفقهها للمسههاحة المتاحههة.وللمزيههد مههن
المعلومات يرجى التصال بالسكرتارية العامة لكل مجموعة عمل إقليمية.
ولمعلومادت أوفر أطلع على الموقع اللكتروني التالي:
http://www.intosai.org/regional-working-groups.html
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