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أىمية دكر األجهزة العليا للرقابة في جدكؿ أعماؿ
التنمية لما بعد سنة  2015لؤلمم المتحدة

النمساكم كاألمين العاـ ؿإلنتوسام
ة
الدكتور جوزيف موزر ،رئيس محكمة المحاسبات

تكوف التنمية

أىمية استقبللية األجهزة العليا للرقابة

• نقص الشفافية كالمساءلة ،كىو ما من شأنو إلحاؽ
ضرر بالغ للدكؿ كتهديد

السلم االجتماعي

المستدامة في

من أجل التنمية المستدامة

العالم ممكنةن
فقط إذا تم

أكتوبر/تشرين أكؿ  2013في بكين دعو نة بصفة

لؤلجهزة العليا للرقابة عف الحكومة ،بما في ذلك

أف

• عدـ كجود تفويض باؿمراجعة اؿشاملة لؤلجهزة

جميع أنحاء

استخداـ

الموارد العامة
بطريقة أكثر

شفافيةن كخضوعان
للمساءلة

ق ٌدـ المؤتمر األخير ؿإلنتوسام المنعقد في

خاصة لتنفيذ قرار األمم المتحدة رقم

أ 209 /66/بشأف االستقبلؿية كال سيما

األجهزة العليا للرقابة ال يمكنها إنجاز مهامو ا

بشكل موضوعي إال إذا تمتعت باستقبلليتها عن
الجهة الخاضعة للرقابة خبللو كحمايتها ضد
النفوذ الخارجي .كما تم التأكيد علي أىمية الدكر

الذم تؤديو األجهزة العليا للرقابة في دعم الكفاءة
كالمساءلة كالفعالية ،ألىمية كل منها في تحقيق

أىداؼ التنمية ،كمنها األىداؼ اإلنمائية لؤللفية.

استدامة السياسات المالية ،أكد
كفيما يتعلق ب

إعبلف بكين صراح نة على أىمية تعزيز استقبللية
األجهزة العليا للرقابة ،كما تضمن االعتراؼ

كتقويض فعالية المساعدات اإلنمائية؛

كالتنظيمي
ة
ة
كالمالي
• عدـ االستقبللية القانوني ة
عقبات تحديد برنامج المراجعة علي نحو مستقل.
العليا للرقابة.

• نقص اإلمكانات البلزمة لؤلجهزة العليا للرقابة
لتقديم رأم رقابي رسمي شامل عن اؿحسابات
الحكوـةم إلى البرلماف.

• عدـ كفاية اؿصبلحيات اؿقانونية لؤلجهزة العليا
للرقابة إلخضاع الحكومة للمساءلة.

التدابير البلزمة لضماف التنمية
المستدامة

ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء

العالم إال ب
استخداـ الموارد العامة بطريقة أكثر شفافيةن
بحاجة صبلحيات األجهزة العليا للرقابة إلى
كخضوعان للمساءلة ،كذلك لدعم مسئولية العمل علي
الدعم البلزـ إلجراء عمليات المراجعة المتعلقة إتاحة اؿفرصة ؿلمستقبل كالحد من تصرفات اليوـ

استدامة المالية العامة.
ب

ضيٌق كتهدد اؿنطاؽ بالنسبة لؤلجياؿ القادمة.
التي ت

لمواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

الدكلة .كلذلك يجب أف يكوف الهدؼ المشترؾ

كمن ثم يدعو كل من المجتمع الدكلي كالمنظمة
ضركرم من
ان
كما تعتبر زيادة الشفافية كالمساءلة أمران
الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة للعمل كاالستعداد أجل تعزيز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات
كتواجو األجهزة العليا للرقابة في جميع أنحاء لمجتمع األجهزة العليا للرقابة ىو تحقيق الشفافية
العالم حاليان سلسل نة من التحديات المتعلقة كتعزيز المساءلة كمكافحة الفساد كبالتالي
بالتنمية المستدامة ،مثل:
المساىمة في التنمية المستدامة«.
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اتخاذ إجراءات لرفع
❞لقد حاف اآلف الوقت لقياـ كل الممثلين اؿمسئوؿين باألجهزة العليا للرقابة ب

الوعي لدل أصحاب المصالح — على المستويين الوطني كالدكلي — من أجل كضع اللمسات

األخيرة بنجاح ؿجهودنا إلدراج استقبللية األجهزة العليا للرقابة كما يرتبط بها من بناء القدرات كتحسين
أنظمة المحاسبة باعتبارىا عناصر أساسية بأجندة التنمية لما بعد عاـ .❝ 2015

— جوزيف موزر

كفي ضوء ما سبق قامت اإلنتوسام بوضع جدكؿ رحب السيد /باف كي موف األمين العاـ لؤلمم
ىذه المبادرة التي أطلقتها
أعماؿ التنمية في مرحلة ما بعد عاـ  ،2015المتحدة صراحةن ب
بالدعوة إلى إدراج االستقبلؿية كبناء القدرات اإلنتوسام كشدد على أىمية الشفافية كالمساءلة
كتحسين أنظمة المحاسبة باعتبارىا عناصر بمناسبة اجتماع عمل عقد قبل االنكوسام الماضي

ضركرية في جدكؿ أعماؿ التنمية في مرحلة ما في بكين.
بعد عاـ .2015
كذكر السيد /كك ىوفجبو ككيل األمين العاـ ؿألمم

جهود اإلنتوسام في سياؽ جدكؿ

أعماؿ التنمية لما بعد عاـ 2015

المتحدة على كجو التحديد آليات المساءلة
كالرصد باعتبارىا شرط مسبق لجدكؿ أعماؿ التنمية

تشارؾ اإلنتوسام حاليان على الصعيد العالمي في مرحلة ما بعد عاـ  2015كأكد أف كجود
بشكل مكثف في عملية إعداد جدكؿ أعماؿ أجهزة قوية كمستقلة ككذلك بناء قدرات األجهزة
التنمية في مرحلة ما بعد عاـ  ،2015كالتي العليا للرقابة تعد شركط مسبقة رئيسية.
تحدد أىداؼ التنمية المستدامة في المستقبل.

كما أشار السيد /مارتن ساجديك رئيس المجلس

النمساكم االقتصادم كاالجتماعي صراح نة إلى " إطار مساءلة
ة
كقد اغتنمت محكمة المحاسبات
بصفتها األمانة العامة ؿإلنتوسام كل فرصة من قوم" باعتباره عنصر أساسي لنجاح جدكؿ أعماؿ
أجل ترسيخ األىداؼ المذكورة ؿإلنتوسام — التنمية في مرحلة ما بعد عاـ  ،2015كإلى الدكر
استقبللية األجهزة العليا للرقابة ،كما يرتبط بها من الهاـ لؤلجهزة العليا للرقابة في ىذا الشأف.

بناء القدرات كتحسين أنظمة المحاسبة — كدعت لجنة األمم المتحدة لخبراء اإلدارة العامة
باعتبارىا عناصر مركزية ؿجدكؿ أعماؿ التنمية في صراح نة في مشركع قرارىا المقدـ ؿ لمجلس

مرحلة ما بعد عاـ  2015في العديد من منتديات االقتصادم كاالجتماعي الدكؿ األعضاء في األمم
األمم المتحدة ،مثل المجلس االقتصادم المتحدة إلى تبني مبادئ إعبلفم ليما كالمكسيك
كاالجتماعي ،كاللجنة الدكلية الحكومية ؿخبراء ككذلك قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة رقم
األمم المتحدة المعنية بتمويل التنمية المستدامة ،أ 209 /66/كاالعتراؼ بأىمية تعزيز المساءلة

أك لجنة األمم المتحدة لخبراء اإلدارة العامة
كاالتحاد البرلماني الدكلي.

اإلنجازات

الوطنية من خبلؿ األجهزة العليا للرقابة باإلضافة
إلي قدرة األجهزة العليا للرقابة الوطنية باعتبارىا

عناصر أساسية لجدكؿ أعماؿ التنمية في مرحلة ما

لقد كانت نتائج ىذه الجهود المكثفة مرضية بعد عاـ .2015
للغاية حيث:
2
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كيتضمن نص القرار الخاص ب
جدكؿ أعماؿ التنمية لما بعد عاـ التنمية لما بعد عاـ  .2015كمن ثم تعد العملية الحالية كاعدةن
 ،2015علي نحو مفصل  ،الذم كافق عليو المجلس جدان ككثيران ما تقوـ األمانة اؿعامة ؿإلنتوسام بإعبلـ مجتمع
التقدـ المحرز في المفاكضات في إطار األمم
االقتصادم كاالجتماعي في يوليو /تموز  2014الفقرة التالية اإلنتوسام كلو ب
بشأف األجهزة العليا للرقابة :يعترؼ المجلس االقتصادم المتحدة.
اؿدكر الذم ال غنى عنو لؤلجهزة العليا للرقابة
كاالجتماعي " ب

كما يرتبط بو من بناء القدرات في إخضاع الحكومات للمساءلة

الطريق إلى األماـ

توضح كل الجهود المشار إليها االلتزاـ الناجح لؤلمانة العامة

عن استخداـ الموارد كأدائها في إنجاز أىداؼ التنمية ،كيدعو كمجتمع اإلنتوسام كلو بشأف الطريق لتحقيق ىدفنا المشترؾ
الدكؿ األعضاء إليبلء االعتبار الواجب ألىمية استقبللية ؿإلنتوسام في تعزيز دكر األجهزة العليا للرقابة في إطار جدكؿ
األجهزة العليا للرقابة في كضع جدكؿ أعماؿ التنمية لما بعد أعماؿ األمم المتحدة اإلنمائي في مرحلة ما بعد عاـ .2015

عاـ ." 2015

كبما أف موضوع التنمية المستدامة يحظى بأىمية قصول في ىذا

لقضية استقبللية األجهزة العليا للرقابة في جدكؿ أعماؿ التنمية

 — 2022 -2017كضع مبادئ توجيهية كبناء القدرات كتبادؿ

االستدامة

كقد ركز المجلس االقتصادم كاالجتماعي كنتيجة مباشرة السياؽ ،فمن المؤكد أنو من المبلئم التأكد من
خاصن في قراره على دكر األجهزة العليا للرقابة باعتبارىا أيضان عنصر أساسي ؿ لخطة اإلستراتيجية الجديدة
ا
لجهودنا تركيزان
كبناء قدراتها كدعا الدكؿ األعضاء إلى إيبلء االعتبار الواجب ؿإلنتوسام  ،كأف األنشطة المستقبلية ؿإلنتوسام عن ا لفترة
نحو ىذه

في مرحلة ما بعد عاـ  .2015باإلضافة إلى ذلك ،يحتوم المعرفة بشكل عاـ — توجو بشكل إستراتيجي
اإلعبلف الوزارم ؿلمجلس االقتصادم كاالجتماعي أيضا علي المسألة.
ن
كىكذا تقوـ اإلنتوسام بتنفيذ قرار األمم المتحدة رقم
التزاـ صريح بشأف أىمية الحوكمة الرشيدة كسيادة القانوف
أ 209 /66/كالتأكد من العنصر األساسي ؿجدكؿ أعماؿ التنمية
كالشفافية كالمساءلة على جميع المستويات .
في مرحلة ما بعد عاـ  2015كىو المساءلة .كتماشيان مع ىذا،
كعبلكة على ذلك ،قاـ ممثلكف رفيعك المستول لؤلمم المتحدة
توجو الدعوة إلي كافة األجهزة العليا للرقابة ؿلمساىمة بنشاط في
بمناسبة االجتماع الوزارم ؿلمجلس االقتصادم كاالجتماعي
إعداد النسخة الحالية من الخطة اإلستراتيجية الجديدة عن الفترة
ىذا العاـ بتأييد الدعوة إلى االستقبللية كبناء القدرات كتحسين
.2022 -2017
النظاـ المحاسبي ،حيث أكد السيد /كك ىوفجبو ككيل األمين
كخبلؿ الندكة الثالثة كالعشركف ؿألمم المتحدة  /اإلنتوسام التي
العاـ ؿألمم المتحدة كالسيد /مارتن ساجديك رئيس المجلس
سعقد عاـ  2015سيتم تناكؿ موضوع " جدكؿ أعماؿ التنمية
تلخيصن ؿتصريحاتىم،
ا
االقتصادم كاالجتماعي في الختاـ ،ك
المتطلبات
لؤلمم المتحدة لما بعد عاـ  2015كالخاص ب
علي ضركرة تحسين آليات المساءلة كالحاجة لبناء القدرات األساسية ككذلك إمكانيات األجهزة العليا للرقابة لحماية التنمية
ذات الصلة بذلك  .كقد ثبت خبلؿ المناقشات كالتعليقات المستدامة" ،حيث تعد نتائج ىذه الندكة أيضان دعمان إلجراء
الختامية للسيد /كك ىوفجبو ككيل األمين العاـ ؿألمم المتحدة المزيد من المفاكضات بشأف األىداؼ اإلنمائية المستدامة في
كالسيد /مارتن ساجديك
رئيس المجلس االقتصادم المستقبل ،كالتي سيتم اعتمادىا بنهاية عاـ .2015

كاالجتماعي أنو يتم إدراج موقف اإلنتوسام بشكل فعاؿ في كمن ثم  ،لقد حاف اآلف الوقت لقياـ كل الممثلين اؿمسئوؿين
اتخاذ إجراءات لرفع الوعي لدل
األجهزة العليا للرقابة ب
عملية كضع األىداؼ اإلنمائية المستدامة ،كىو الموقف الذم ب
سمؤثر أيضان في اؿمزيد من المناقشات بشأف نظم المساءلة.

أصحاب المصالح — على المستويين الوطني كالدكلي —

كقد ش ٌكل ذلك خطوة أخرل ىامة نحو دعم األجهزة العليا من أجل كضع اللمسات األخيرة بنجاح ؿجهودنا إلدراج
للرقابة في إطار أىداؼ األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
استقبللية األجهزة العليا للرقابة ك ما يرتبط بها من بناء القدرات

كىناؾ نشاط رئيسي آخر حديث جدان لمجتمع اإلنتوسام
كافة يتمثل في التفاكض على قرار الجمعية العامة لؤلمم التنمية لما بعد عاـ  ،2015كالتي ستساىم بشكل أساسي في
المتحدة الداعي إلدراج االستقبللية كبناء القدرات لؤلجهزة تعزيز التنمية المستدامة.
كتحسين أنظمة المحاسبة باعتبارىا

عناصر أساسية بأجندة

العليا للرقابة كتحسين نظم المحاسبة العامة في جدكؿ أعماؿ
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أخبار موجزة

أخبار

من أجهزة عليا للرقابة حوؿ العالم

 300عاـ من الرقابة في ألمانيا
كام شيلير ،رئيس محكمة
المحاسبات االتحادية،

يمينان ،يتلقى التهنئة من

الدكتور /جوزيف موزر،

رئيس محكمة المحاسبات
النمساكم.
ة

احتفل الجهاز األعلى للرقابة األلماني عاـ  2014كما رحب السيد/

كام شيلير  ،رئيس الجهاز األعلى

أللماني بحوالي  500من الضيوؼ المدعوين
ا
الذكرل الثبلثمائة لقياـ الملك فريدريك األكؿ للرقابة
ب
بتأسيس دائرة المحاسبات البركسية سنة  ،1714لبلحتفالية ،من داخل ألمانيا كخارجىا ،كمن بينو ـ ممثلكف
فغن ىناؾ مسار تاريخي مستمر — كعلى الرغم من ـف الحياة السياسية كاإلدارة العامة ك من عدد كبير من

المركر بمنعطفات — مربط جهاز المراجعة الخارجية األجهزة العليا للرقابة األكربية .كأكد السيد /شيلير في
لمملكة بركسيا مع الجهاز األعلى للرقابة
اؿذ م تأسس عاـ .1950

أللماني كلمتو علي استقبللية الجهاز األعلى للرقابة األلماني.
ا
ؼكظيفة الجهاز األلماني التي يكفلها الدستور ىي تحديد

قاـ السيد /يواقيم جاكؾ الرئيس االتحادم أللمانيا نقاط الضعف كأكجو القصور في اإلدارة المالية االتحادية

بإلقاء خطبة في  18نوفمبر/تشرين ثاني  2014كتقديم توصيات من أجل ا لتحسين .حيث يتسم
كبمناسبة االحتفاؿ اؿرسمي بذكرل مركر  300عاـ المراجعكف عند القياـ بذلك باالستقبللية كالنزاىة كعدـ

من الرقابة الحكومية في ألمانيا ،حيث أشاد الجهاز التحيز .كال يجوز أل م مؤسسة حكومية أخرل تكليف

رئيسي لهيكل الجهاز األعلى للرقابة األلماني بإجراء عملية من عمليات
ة
األعلى للرقابة األلماني ؾدعامة كطنية

اؿحكومة ؿجمهورية ألمانيا االتحادية .

اؿمراجعة .
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أخبار موجزة
كخارجي كسلوؾ غير متحيز ".
ة
كفيما يتعلق بتطوير الرقابة الحكومية في ألمانيا خبلؿ السنوات كجهة نظر موضوعية

الثبلثمائة الماضية صرح السيد /شيلير أف " :تأثير كفعالية كظيفة كما قاـ الدكتور /جوزيف موزر األمين العاـ لئلنتوسام كرئيس محكمة

النمساكم كالسيد /فيتور كالديرا ،رئيس المحكمة األكربية
ة
الخارجي تعتمد دائمان اعتمادان كبيران على اإلطار السياسي المحاسبات
ة
المراجعة
الخارجي
ة
كأنظمة الحكومة القائمة .كمع ذلك فقد يك ًج ىد في جميع األكقات للمراجعين بتقديم تهانيهما نيابةن عن مجتمع المراجعة
رئيسيف لتوجيو عملنا :الجانب األكؿ ىو معايير اؿمراجعة
ا
جانبف
ا

الحكوـةم بمناسبة ذكرل الجهاز األعلى للرقابة األلمافم .كأكد كل

للنظامية كعائد اإلنفاؽ  ،كالجانب اآلخر ىو المبادئ المهنية منهما في كلماتهما على أىمية كعكائد التعاكف بين األجهزة العليا للرقابة

ؿالستقبللية كالحياد ية كالموضوعية .كمع ذلك ،يمكن أف تنفذ ىذه في جميع أنحاء العالم.

المبادئ تنفيذان كامبلن فقط في اؿنظاـ اؿحر كاؿديمقراطي لجمهورية
أللماني:
ا
ألمانيا االتحادية .كىكذا يمكن أف تتطور الفكرة األساسية كالغرض كلمزيد من المعلومات ،اتصل بالجهاز األعلى للرقابة

الرئيسي ؿكظيفة المراجعة الخارجية تطوران حاسمان بحيث تحقق

إمكاناتوا الكاملة :حرية اإلطبلع علي الحسابات كإبداء الرأم

البريد اإللكتركني،international@brh.bund.de :

اؿموقع اإللكتركني.www.bundesrechnungshof.de :

بشأنها -من

أزيس رئيس جديد ؿلجهاز األعلى للرقابة بإندكنيسيا

قاـ مجلس المراجعة بجمهورية إندكنيسيا بتعيين السيد
الدكتور  /ىارم أزىر أزيس رئيسان جديدان للمجلس .

تولى السيد الدكتور  /ىارم أزىر أزيس منصب رئيس

مجلس المراجعة ؿجمهورية إندكنيسيا خلفان لرئيس
اؿمجلس السابق ،الدكتور /ريزاؿ جليل ،الذم انتو ل
تفويضو يوـ  28أكتوبر/تشرين أكؿ .2014

البرلماف
كاف الدكتور /أزيس قبل ىذا التعيين عضوان ب
إندكنيسي .كما شغل
سياسي
ان
ان
اقتصادم ك خبيران
ان
كخبيران
البرلماف
الحادم عشر ب
ة
منصب نائب رئيس اؿلجنة
المختصة بمجاالت المالية كالتخطيط الوطني للتنمية

كالمصارؼ كالمؤسسات المالية غير المصرفية.

كما كاف الدكتور /أزيس قبل الدخوؿ في البرلماف
محاضران في عدة جامعات بإندكنيسيا .كتلقى تعليمو في
كلية اإلدارة الصناعية بإندكنيسيا .ثم
المرحلة الجامعية ب

سافر إلى الواليات المتحدة لدراسة االقتصاد ،كحصل
على درجة الماجستير من جامعة أكرمجكف كدرجة
الدكتوراه من جامعة كالية أككبلىوما.

كقد فاز الدكتور /أزيس بالعديد من الجوائز األكاديمية،
مثل جوائز المنحة الدراسية لشباب اآلسياف سنة

 1987كسنة  .1993كقد كتب أبحاثان عديد نة تم
نشرىا في كل من كسائل اإلعبلـ الوطنية كالمحلية.
كلمزيد من المعلومات ،اتصل بمجلس المراجعة
لجمهورية إندكنيسيا:

البريد اإللكتركني،international@bpk.go.id :
الموقع اإللكتركني.www.bpk.go.id :

جمهورية إندكنيسيا
د .ىارم أزىر أزيس  -الرئيس الجديد ؿمجلس المراجعة ب
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أخبار موجزة

عمل الجهاز األعلى للرقابة في التفيا مع أجهزة تنفيذ القانوف
لتحقيق الحوكمة الرشيدة

تشجع اآلخرين على التفكير مرتين قبل التسرع في التعامل مع الممتلكات العامة
المساءلة ٌ
كالموارد المالية
أثرت األحداث االقتصادية العالمية في السنوات األخيرة تأثيران اؿمراجعة كالتي تكشف عن احتماؿ كجود
جوىريان في الرفاىية العاـة كخلقت تحديات جديدة للحكومات كعلي نحو يزيد من سرعة كشف ىذا النشاط.
الوطنية .كما أثرت ىذه األحداث في اىتمامات األجهزة العليا كما نظم مكتب المراجعة العاـ في التفيا

نشاط إجرامي،
دكرات تدريبية

للرقابة حيث انتقل تعزيز الحوكمة الرشيدة العاـة إلى رأس قائمة لمسئولي شرطة الدكلة بشأف عمليات كمنهجية المراجعة

األكلويات.

مكتب اؿمراجعة العاـ .كتهدؼ ىذه الدكرات التدريبية إلي
ب

كلذلك قاـ مكتب اؿمراجعة العاـ بجمهورية ؿالتفيا ىذا العاـ

فهم األفضل للمعلومات الواردة في
مساعدة المحققين على الت

بتكثيف تعاكنو مع أجهزة تنفيذ القانوف .

تقارير المراجعة التي يعدىا مكتب المراجعة العاـ حتى يمكنىم

كيعد مكتب اؿمراجعة العاـ في التفيا جهاز مستقل يعمل كفقان المضي قدمان في اؿمزيد من التحقيق.
لمعايير المراجعة الدكلية  .كال يعد مسئوالن عن ضبط من يداف كنتيجة لهذه المناقشات مع أجهزة تنفيذ القانوف ،قاـ مكتب

تحسمف عدة آليات من آليات عملو.
باالستخداـ غير اؿصحيح ؿألمواؿ العامة كإخضاعنو للمساءلة؛ المراجعة العاـ في التفيا ب
حيث تقع ىذه المهمة ضمن صبلحيات مكتب النائب العاـ التي أصبحت تتضمن اآلف احتواء اؿتقارير المرفوعة ألجهزة
ؿجمهورية التفيا كشرطة دكلة التفيا كمكتب منع كمكافحة تنفيذ القانوف علي معلومات أكثر اكتماالن كاستفاض نة عن
التعديات ،فضبلن عن كثائق ملموسة ،توضح االنتهاكات
الفساد.
كيؤدم اؿتحديد في الوقت المناسب ؿلقضايا التي تعيق إجراء للمتطلبات القانونية كالتنظيمية التي كشفت أثناء عمليات

تحقيقات فعالة إلى تحقيق اؿنتائج المرجوة كىي إخضاع المراجعة.

المسئولين للمساءلة عن سوء استخداـ األمواؿ العامة بسوء نية كما بدأ مكتب المراجعة العاـ في التفيا في التعاكف النشط مع
خبراء الطب الشرعي كالشرطة للرد على أسئلة حوؿ كيفية

أك من خبلؿ انعداـ الكفاءة دكف عذر.

كمن ثم تستخدـ المساءلة لتشجيع اآلخرين على التفكير مرتين إجراء عمليات التفتيش المحاسبم كما العمل عند اختبلؼ رأم
قبل التسرع في التعامل مع الممتلكات كالموارد المالية العامة الخبراء عن رأم المراجعين العاملين بمكتب اؿمراجعة العاـ.
في ضوء متطلبات القانوف كاللوائح.

كلذلك يرل مكتب المراجعة العاـ في التفيا

كخبلؿ الفترة من  2006إلي  ،2014أخطر مكتب المراجعة

انتهاكات قانونية تم كشفىا
أنو من المهم العاـ في التفيا أجهزة تنفيذ القانوف ب

بالنسبة لتلك المنظمات المشارؾة في التحقيق كالمبلحقة من خبلؿ  168عملية مراجعة (  83مراجعة مطابقة ك 85
القضائية لسوء استخداـ األمواؿ العامة أف تناقش بنشاط سبل مراجعة مالية).

يسر مكتب المراجعة العاـ في التفيا ما يشهده من تشجيع
ك ُّ

تحسين فعاليتها ككفاءتها.

كخبلؿ عاـ  2014عقدت عدة اجتماعات ضمت ممثلين عن كل من النائب العاـ كشرطة الدكلة على إيبلء المزيد من
اإلجراءات الجنائية التي متم كشفها من خبلؿ آليات
مكتب النائب العاـ كشرطة الدكلة .حيث ناقش المشاركوف االىتماـ ب

ضركرة قياـ شرطة الدكلة كمكتب المراجعة العاـ في التفيا بعقد المراجعة التي أعدىا الجهاز األعلى للرقابة .
اجتماعات ؿتوضيح عملية إعادة النظر في مواد المراجعة.
كاآلف سوؼ يقوـ مكتب المراجعة العاـ في التفيا

بإخطار

أجهزة تنفيذ القانوف بأم معلومات يحصل عليها أثناء عمليات

كلمزيد من المعلومات ،اتصل

مكتب المراجعة ؿجمهورية
ب

التفيا :البريد اإللكتركني،lrvk@lrvk.gov.lv :
الموقع اإللكتركني.www.lrvk.gov.lv :
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أخبار موجزة

رفع الجهاز األعلى للرقابة ؿتركيا ؿتقارير المراجعة

األستاذ المساعد الدكتور /ريكام أكييل ،رئيس محكمة المحاسبات التركية ،إلى اليسار
كالسيد /جميل جيجك ،رئيس الجمعية الوطنية الكبرل التركية.

ؿقد اكتملت عمليات اؿمراجعة ؿسنة  2013المنصوص عليها كني ًش ىر من بين تقارير المراجعة ؿمحكمة المحاسبات التركية
بموجب المواد  160ك  164ك 165من الدستور التركي لسنة  2013التقارير التي رفعت إلى البرلماف كأرسلت إلى
كقانوف اإلدارة كالرقابة المالية العامة رقم  5018ك قانوف المنشآت ذات الصلة على الموقع اإللكتركني ؿمحكمة

محكمة المحاسبات التركية رقم  .6085كقد أعدت تقارير المحاسبات التركية كأتيحت للكافة  .كسترسل التقارير المتعلقة

اإلدارات المحلية إلى مجالس اإلدارة المحلية ذات الصلة،
المراجعة ؿمحكمة المحاسبات التركية بشأف نتائج عمليات ب
المراجعة لسنة  2013كرفعت إلى السلطات المختصة.

كسترسل تقارير ككالة التنمية إلى المنشآت ذات الصلة ،كما

حيث رفعت إلى البرلماف يوـ  12سبتمبر/أيلوؿ  2014قائمة سترسل التقارير عن المشركعات المملوكة للدكلة إلى البرلماف

المطابقة اؿعامة ك تقرير اؿتقييم العاـ ؿلمراجعة الخارجية كتقرير كالمنشآت ذات الصلة.
اؿتقييم العاـ ؿلنشاط كتقرير تقييم اإلحصاءات المالية التي كستنشر بعد ذلك على الموقع اإللكتركني ؿمحكمة
أعدت نتيجةن لعمليات المراجعة لسنة  2013كتقرير المراجعة المحاسبات التركية.
ؿمحكمة المحاسبات التركية من أجل  157منشأة ،كذلك

خبلؿ زيارة قاـ بها األ ستاذ المساعد الدكتور /ريكام أكييل

محكمة المحاسبات التركية:
كلمزيد من المعلومات ،اتصل ب

البريد اإللكتركني،int.relations@sayistay.gov.tr :

رئيس محكمة المحاسبات التركية ؿلسيد  /جميل جيجك رئيس الموقع اإللكتركني.www.sayistay.gov.tr :
مجلس النواب.
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مقاالت متميزة

استعادة الثقة العامة:

مستقبل مهنة المراجعة في ىولندا
إعداد :إلين فاف شوتين
األمين العاـ لمحكمة المراجعة ؿىولندا

شهدت

فكافة المدارس كجمعيات اإلسكاف كالسلطات المحلية

السنوات األخيرة عدة أحداث كبرل انطوت كالهيئات الحكومية تستخدـ تقارير المراجعة التي كضعتها

علي سوء الجودة كعدـ اللياقة في اؿ سلوؾ الخاص بمهنة مكاتب اؿمراجعة اؿخاصة  .كعند القوؿ بأف
المراجعة في ىولندا  .كلقد ثبت مراران كتكراران أف جودة العمل الشعب كإلي ا لشعب ،فإف ىذا يعني أف الشعب بحاجة
المنجز من قبل اؿمراجعيف ليست في الحدكد المعقولة .

الحكومة من

لبلطمئناف المتواصل إلي أف حكومتو تتصرؼ بنزاىة كتنفق

كقد تعرضت مهنة المراجعة في ىولندا لضغوط متزايدة في أموالو بعناية كتكوف كاضحة من حيث نواياىا كقدراتها علي
األشهر األخيرة التخاذ اإلجراءات البلزمة .كىذا ما دفع الوفاء بكعودىا.

المعهد الهولندم للمحاسبين القانونيين لتشكيل لجنة ؿلتوصل كينبغي أف منعكس ىذا من خبلؿ جودة عمليات المراجعة التي
إلى مقترحات لمستقبل مهنة المراجعة ،كالتي نشرت تقريرىا تقوـ بها مكاتب المراجعة الخاصة التي تعمل من أجل القطاع
يوـ  25سبتمبر/أيلوؿ .2014

العاـ .كحين ذلك فقط يكوف جمهور العامة كاثقان في

أف

كما نشرت الهيئة الهولندية لؤلسواؽ المالية تقريران في نفس الحكومة تنفق أمواؿ دافعي الضرائب بعناية.
اليوـ ،تلك الهيئة التي يتعين عليها بموجب قانوف اإلشراؼ ىناؾ تقرير صدر مؤخران عن الهيئة الهولندية لؤلسواؽ المالية ،
علي مكاتب المراجعة ،أف تشرؼ على مكاتب المراجعة التي يتضمن العديد من الحوادث في الماضي القريب ،كيتضح من

سوؽ الماؿ الهولندية .كقد خبللو أفق ،لؤلسف ،لم تعد الثقة في مهنة المراجعة مسألة
تصدر تقارير المراجعة ذات الصلة ب
التزمت مكاتب المراجعة التي تريد القياـ بعمليات " المراجعة مؤكدة .فقد تآكلت سمعة مهنة المراجعة عمومان ،كالمحاسبين

القانونية" في ىولندا منذ أكتوبر/تشرين أكؿ  2006بالحصوؿ القانونيين على كجو الخصوص .كأصبحت بحاجة الستعادة
الثقة العامة.
علي ترخيص من الهيئة الهولندية لؤلسواؽ المالية.
كقد تبين من تقرير الهيئة الهولندية لؤلسواؽ المالية أف جودة كغني عن القوؿ أف االىتماـ الذم توليو محكمة المراجعة
عمليات المراجعة القانونية التي تقوـ بها مكاتب المراجعة الهولندية ؿمهنة المراجعة في ىولندا ليس باؿجديد ،كمنبع من
اجب اؿقانوني لمراجعة التقارير السنوية للوزارات .كتتلقى
ك نا
"األربعة الكبار" ال ترقى إلى مستول المعايير.

كمن ثم قمنا خبلؿ صيف سنة  2014بمناقشة تلك التطورات السلطات المحلية كمجالس المحافظات في ىولندا منحان
مع عدد من الجهات المعنية على مستول عاؿ .ككانت استعادة مخصصة ألغراض محددة من الحكومة ألداء مجموعة متنوعة
من المهاـ ،مثل اإلغاثة من الكوارث كالتخفيف من الحرماف
الثقة العامة ىي القضية المركزية في ىذه المناقشات.

كمما ال شك فيو أف جمهور العامة يفقد الثقة في مهنة المراجعة في مجاؿ التعليم .كما كزعت الحكومة المركزية منحان
التي عادةن ما حظيت بكل تقدير كاحتراـ .كتعتبر استعادة الثقة مخصصةن ألغراض محددة سنة  2013بلغت قيمتها 12.7
العامة من األمور التي تحظى بأىمية خاصة بالنسبة للقطاع العاـ مليار يورك  .كتم مراجعة ىذه المنح كفقان لمبدأ "خضوع
المعلومة الواحدة لمراجعة كاحدة " ،الذم يعني أف السلطات
م قوم يهتم بالجودة .
الذم معتمد على قطاع محاسب
كما قمنا بالتأكيد في رسالة إلى البرلماف في نوفمبر /تشرين المحلية تقدـ طمأنة بشأف إنفاؽ المنح المخصصة ألغراض
بريرىا السنوم ،الذم يراجعو مكاتب
ثاني  ،2014على القضايا الرئيسية التي تؤثر على القطاع العاـ محددة في مرفق تق
في النقاش.

إف مشكبلت مهنة المراجعة تؤثر كذلك في القطاع العاـ.

اؿمراجعة اؿخاصة  .كتمكننا في سنة  2011من كشف موطن
قصور خطير في نظاـ خضوع المعلومة الواحدة لمراجعة كاحدة
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❞لقد تآكلت سمعة مهنة المراجعة عمومان ،كالمحاسبين القانونيين
على كجو الخصوص .كأصبح ىناؾ حاجة الستعادة الثقة العامة❝.
— ايلين فاف شوتين

كما أظهرت المراجعة التي قمنا بها أف جودة العمل الرقابي لم
توفر أساسان كافيان لتحديد ما إذا كافت المنح المخصصة التوصيات التي قدمتها الهيئة الهولندية لؤلسواؽ المالية كالمعهد
لتوسيع تعريف منشآت
الهولندم للمحاسبين القانونيين
ألغراض محددة قد أنفقت بطريقة قانونية أك نظامية.
كلحسن الحظ ،ؼقد تحسن ىذا الوضع اآلف حيث اتخذ كزير المصلحة العامة بحيث يمتد إلي ا لقطاع العاـ.
الداخلية سنة  2013خطوات لتحسين نظاـ خضوع المعلومة

كمع ذلك ،يجب بذؿ عناية كبيرة إلي السرعة التي يتم بها

الواحدة لمراجعة كاحدة كإببلغ البرلماف كفقان لذلك .كمع توسيع تعريف منشآت المصلحة العامة ليمتد إلي ا لقطاع العاـ
ذلك ،ال ينتقص ىذا من أىمية مبلحظتنا األصلية .كتخطط كالطريقة التي يتم بها ذلك .كال يتعلق األمر فقط بالعديد من

الحكومة اآلف ؿنقل اؿمزيد من المهاـ كالمسئوليات كالموازنات المنظمات المختلفة ،بل يكوف عدد أصحاب تراخيص منشآت
رعاية الشباب كالخدمات االجتماعية للسلطات المصلحة العامة محدكدان.
فيما يتعلق ب
المحلية بما يمثل موازنة سنوية تتجاكز  8مليار يورك ) .كستقوـ كباإلضافة إلى ذلك ،تم تصميم إطار منشآت المصلحة العامة
مكاتب اؿمراجعة اؿخاصة بمراجعة ىذا اإلنفاؽ .كمن ثم يتعين

للمنظمات اؿخاصة التي تتم حوكمتها

بطريقة تختلف عن

علي جمهور العامة أف يكوف علي ثقة بأف ىذا الماؿ العاـ منفق المنظمات الممولة بالكامل أك جزئيان من الماؿ العاـ .كتختلف
بشكل جيد ،مما يعني أف جودة أعماؿ المراجعة التي تؤديها

كوف فوؽ الشبهات.
ىذه المكاتب يجب أف ت

حوكمة السلطة المحلية اختبلفان كليان عن

الشركات الخاصة.

طريقة حوكمة

كما ذكرت الهيئة الهولندية لؤلسواؽ المالية في تقريرىا الصادر كلهذا السبب ،نصحنا البرلماف الستكشاؼ كيف يمكن
في  25سبتمبر/أيلوؿ أف نسبة  ٪60من أعماؿ المراجعة التي تحسين دكر اؿمراجعيف ؿلسلطات المحلية قبل توسيع إطار

أجريت للشركات العامة كشبو العامة اتسمت بعدـ كفاية منشآت المصلحة العامة بحيث يمتد إلى السلطات المحلية.
الجودة .كعلى الرغم من أف ارتفاع نسبة أعماؿ المراجعة في كىذا أمر مهم خاص نة أف السلطات المحلية تشعر أف النظاـ
منشآت المصلحة العامة التي صنفت باعتبارىا غير كافية أيضان ،الحالي لعمليات المراجعة النظامية يستند كثيران على النظاـ
المستخدـ ؿمراجعة المشركعات اؿخاصة ،كبالتالي فو ك غير
كانت اؿنسبة أقل بكثير ،حيث بلغت .٪31
عرؼ "منشأة المصلحة فعاؿ كغير كفء.
كطبقان ؿقانوف إشراؼ مكاتب المراجعة ،ت

مختلف كقمنا في سنة  2013بإببلغ البرلماف أف مشاركة اإلنفاؽ العاـ
ة
العامة" باعتبارىا شركة مساىمة عامة ،من بين أنواع
أخرل من المنظمات  .كمع ذلك ،فإف المنظمات التي تكوف

التي أذف بها البرلماف في شكل قوانين الموازنة تنخفض -

المصلحة العامة فيها أكثر كضوحان ،أم منظمات القطاع العاـ ،تدريجيان لكن بثبات .كللتعويض عن ىذا االتجاه ،فإف ىناؾ
ال تندرج تحت تعريف منشأة المصلحة العامة  .كحيث أف بقدر مشاركة متزايد من اإلنفاؽ العاـ ( ؾاإلنفاؽ بواسطة
منظمات القطاع العاـ مثل المدارس كالمستشفيات كشركات السلطات المحلية ،كاإلنفاؽ على الرعاية كالضماف االجتماعي )
اإلسكاف ذات أىمية عامة حيوية ،ؼال معنى ؿىذا التعريف.

يحدث فيما كراء مجاؿ رؤية كنفوذ البرلماف  .كمعتمد البرلماف

الهولندية لؤلسواؽ المالية اقتراحان لتغيير ىذا الوضع  .كنؤيد

أف ىذه األمواؿ تنفق كفقان للقوانين كاللوائح«.

كيقدـ اآلف المعهد الهولندم للمحاسبين القانونيين

كالهيئة كالسلطات المحلية على مكاتب اؿمراجعة اؿخاصة للتأكد من
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تكوف الحكومة
من الشعب كإلي
الشعب .كىذا
يعني أف الشعب
بحاجة
لبلطمئناف
المتواصل إلي
أف حكومتو
تتصرؼ بنزاىة
كتنفق أموالو
بعناية كتكوف
كاضحة من
حيث نواياىا
كقدراتها علي
كعودىا.
الوفاء ب

أبلغنا البرلماف أيضان أف المبلغ اؿمتزايد من الماؿ المشكبلت في سياؽ أكسع ،بحيث يمكن استخبلص
العاـ يقع خارج المسئولية المباشرة للوزير الدركس المستفادة للقطاع العاـ ككل بما يم ٌكن من
المختص .كىذا ينطبق ،على سبيل المثاؿ ،على العثور علي حلوؿ مماثلة ؿلمشكبلت اؿمماثلة .

صندكؽ البلديات ( الذم ستزيد موازنتو بأكثر من القضية اؿثانية ،تقترح اللجنة إنشاء مؤسسة مستقلة
 10مليار يورك اعتبارا من  1يناير/كانوف ثاني

لدراسة أسباب ضعف مراقبة الجودة كآثار العمل

 ،2015في أعقاب عملية البلمركزية) ،كالشرطة الوطني كالدكلي فيما يتعلق بمهنة المراجعة.

رغبة مهنة المراجعة في تعزيز قدرتها على
الوطنية ،كالمدارس  .كيعتمد البرلماف على مكاتب كنرحب ب
مراجعة خاصة لتقديم االطمئناف بشأف نظامية ىذا التعلم كدراسة أكجو القصور كالحوادث .كنوصي
مبراعاة الخصائص المحددة للقطاع العاـ ،كالتي

اإلنفاؽ.

كبالتالي يعتبر ىذا سبب إضافي يدفعنا للمشاركة تتطلب ـنهجان مصممان خصيصان لهذا الغرض
في النقاش حوؿ توسيع تعريف منشآت المصلحة باستخداـ خبرات محددة.
العامة ليمتد إلي

منظمات القطاع العاـ كقد عرضنا عقد اجتماعات كلقاءات

مع أصحاب

مصطلحات أعم ،في النقاش حوؿ اإلجراءات المصلحة اآلخرين مثل كزير المالية كالهيئة الهولندية
كب

التي اتخذتها مهنة المراجعة لتحسين جودة لؤلسواؽ المالية
عملو ا.

كتوجد قضيتاف إضافيتاف

كالمعهد الهولندم للمحاسبين

القانونيين لمناقشة كيفية إنجاز ىذه األمور.

نرل أف ؿقـ ا أىمية كلقد سعيت أف أكضح في ىذه المقالة أف التطورات

خاصة .القضية األكلى  ،عدـ ذكر حوكمة مهنة األخيرة التي تؤثر على مهنة المراجعة في ىولندا لم
نهام المطاؼ  .كفي الواقع ،لقد بدأت فقط
المراجعة نفسها سواء في اؿتقرير اؿصادر عن تصل إلى ة
المعهد الهولندم للمحاسبين القانونيين

أك في عملية التغيير ليس إال.

اؿتقرير اؿصادر عن الهيئة الهولندية لؤلسواؽ
المالية.

كقد بدأت مكاتب المراجعة اآلف اعتماد  40تدبيران
مختلف اقترحتها لجنة المعهد الهولندم للمحاسبين
ان

تتطلب األزمة التي تواجو ىا مهنة المراجعة اآلف القانونيين .كتشمل ىذه التدابير تغييرات في الحككمة
إجراءات حاسمة كقيادة حازمة ،ال سيما في تلك كنماذج األعماؿ كىياكل األجور فضبل عن كضع
المجاالت حيث يجب استعادة الثقة العامة

لوائح رادعة ،الخ...

فيما يتعلق بالقطاع العاـ.

كثب التدابير المتخذة لتحسين جودة العمل الرقابي

توسيع تعريف منشآت المصلحة العامة ليمتد إلي

توسيع تعريف منشآت المصلحة العامة ؿيمتد إلي

خطط محكمة المراجعة اؿ ىولندية كي ترصد عن
باعتبارىا مسألة تحظى باأل كلوية ،كما ىو الحاؿ كت
كنعتقد أنو سيكوف من المفيد دراسة ما إذا كاف في القطاع العاـ .ككما سبق أف أكضحت ،يؤدم
منظمات القطاع العاـ من شأنو أف يؤثر على منظمات القطاع العاـ دكران ىامان في ىذا المجاؿ.

حوكمة المعهد الهولندم للمحاسبين القانونيين .

كإنني مهتمة جدان لئلصغاء ؿلزمبلء من األجهزة العليا

كيمكن أف يساعد ىذا أيضان في حل بعض للرقابة األخرل بشأف ما إذا كافكا قد كاجو كا نفس
المشكبلت المتعلقة بقوانين كلوائح محددة .يتم القضايا في مهنة المراجعة في دكلهم ،كما إذا كانت
في الوقت الحالي من خبلؿ مفاكضات بين الوزارة لدمىم أم اقتراحات أك دركس يمكن أف تكوف مفيدة

المعنية كالمعهد الهولندم للمحاسبين القانونيين

بالنسبة لنا في ىولندا.

حل المشكبلت الناجمة عن تعقيد القوانين

رجاء عدـ التردد في االتصاؿ بي علي البريد اإللكتركني

كاللوائح المحددة .قد يكوف من الحكمة مناقشة

اآلتي.e.vanschoten@rekenkamer.nl :
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استخداـ اإلجراءات الرقابية في مراجعة اإليرادات

الرغم من أنها مجاؿ ىاـ من مجاالت
براجعة اإليرادات ب
تتوفر مواد إرشادية محدكدة فيما يتعلق م
مراجعة القطاع العاـ .كمقدـ الجهاز األعلى للرقابة ؿنيباؿ خبراتو كأمثلة يحتذم بها لغيره من

األجهزة العليا للرقابة المهتمة مبراجعة اإليرادات.
إعداد :ركمو براساد دكتيل
مساعد المراجع العاـ ،مكتب المراجع العاـ ؿنيباؿ

الرغم
ب

السابقة في ىذا المجاؿ .كلذا يستند ىذا المقاؿ إلى حاالت

من أف مراجعة اإليرادات مجاؿ ىاـ من مجاالت عملية من الجهاز األعلى للرقابة ؿنيباؿ في استخداـ اإلجراءات

مراجعة القطاع العاـ ،تتوفر مواد إرشادية محدكدة فيما يتعلق

الرقابية لمراجعة اإليرادات.

بهذا الموضوع  .كقد استخدـ مكتب المراجع العاـ ؿنيباؿ استخداـ اإلجراءات الرقابية

للتوصل إلي استنتاجات مبنية علي معلومات جيدة عند تنفيذ قاـ المراجعكف أثناء مرحلة التخطيط لمراجعة اإليرادات ،من
استعراض العمليات
عمليات مراجعة اإليرادات مجموعة من اإلجراءات بدالن من أجل اإللماـ بنظاـ إدارة الضرائب ،ب
االستعانة بم نهج كاحد .كنقدـ خبراتنا كأمثلة يحتذم بها
مراجعة اإليرادات.
لؤلجهزة العليا للرقابة األخرل المهتمة ب

التشغيلية كبيئة تكنولوجيا المعلومات كالسياسات كالتوجيهات

كاالشتراطات القانونية كاألدكار كالمسئوليات كإجراءات الرقابة

تكوف اإليرادات من جميع أنواع متحصبلت الحكومة مثل كآليات اؿرصد ؿكزارة اإليرادات الداخلية ؿنيباؿ .ثم حدد
ت
الضرائب كالمكوس كالرسوـ كالجبايات كالفوائد كأرباح األسهم المراجعكف المخاطر الكامنة كمخاطر الرقابة المرتبطة بالمطابقة
كالدخل من بيع األصوؿ كاالستثمارات كتأجير الممتلكات للقوانين كالتعليمات .كاختير للمراجعة في نهاية ىذه العملية

الحكومية .كمقع على عاتق سلطات اإليرادات التيقن من أف المجاالت الحائزة على أكبر احتماؿ للمخاطرة كأكبر تأثير
على تحصيل اإليرادات.
جميع اإليرادات يتم تقديرىا كتحصيلها كإيداعها في خزانة
الحكومة بشكل صحيح  -كىذا ىو الهدؼ الرئيسي لمراجعي كصممت إجراءات مراجعة ثبلثة — اختبار الرقابة كاإلجراءات

اإليرادات للتأكد من المطابقة لبلشتراطات اؿقانونية في ىذا التحليلية الواقعية كاختبار اؿ تفاصيل — الستخدامها في
مراجعة اإليرادات .كتناقش أدناه أمثلة للجمع بين إجراءات
التقدير كالتحصيل كاإليداع ؿإليرادات .
ينص إعبلف ليما ؿلمبادئ التوجيهية بشأف تعاليم المراجعة اؿمراجعة لجمع إثباتات مراجعة كافية كمبلئمة.

(  )1977على أف ؿألجهزة العليا للرقابة سلطة القياـ بكل من اؿحالة األكلى :كجود معامبلت غير متوافقة

مراجعة تحصيل الضرائب إلى أقصى حد ممكن كفحص ملفات قد أدخلت كزارة اإليرادات الداخلية ؿنيباؿ نظاـان يقتضي قياـ
تحميل معامبلت الشراء كالبيع بمبالغ تزيد
ضريبية فردية .كقد كضعت المنظمة الدكلية لؤلجهزة العليا دافعي الضرائب ب
للرقابة ( اإلنتوسام) المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة؛ عن  5200دكالر أمريكي  .يجب أف محدد دافعك الضرائب
ىم الدائم في نظاـ تكنولوجيا المعلومات ؿكزارة
حيث تتعامل ىذه المعايير مع المراجعة اؿمالية كمراجعة ىؤالء رقم حساب
المطابقة كمراجعة األداء.

كيمكن أيضا أف تستخدـ ىذه المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا

اإليرادات الداخلية .مساىم ىذا الترتيب أساسيان في مكافحة

التهرب الضريبي.

للرقابة لمراجعة اإليرادات .كمع ذلك ،لم تطور اإلنتوسام أم أثناء أداء اختبار الرقابة ،فحص المراجعكف فعالية النظاـ.
مبلحظات إرشادية ؿـ راجعة اإليرادات .كما تقل الدراسات

الحظوا أف كزارة اإليرادات الداخلية قد طورت أيضان برنامج «
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صممت

إلكتركني ؿعدـ التوافق يمكن تشغيلو في نظاـ الحالة الثانية  :زيادة اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة

ىا لتحديد االختبلفات الواردة يجوز كفقان لقانوف ضريبة القيمة المضافة اإلعفاء من
إجراءات مراجعة تكنولوجيا معلومات
مبلغ
بتقارير دافعي الضرائب بشأف معامبلت اؿشراء دفع ضريبة القيمة المضافة علي اؿمشتريات ب

ثبلثة — اختبار
الرقابة
كاإلجراءات
التحليلية

كاؿبيع .كىكذا أنتج النظاـ تقارير عن اآلالؼ من ضريبة القيمة المضافة المحصل من المبيعات .يقدـ
المعامبلت غير المتوافقة.

كمع ذلك ،لم تق ٌدر كزارة اإليرادات الداخلية
التأثيرات الضريبية المترتبة على ىذه األحداث.

دافع الضرائب إقرار خصم إلى كزارة اإليرادات

الداخلية إذا كاف مبلغ ضريبة القيمة المضافة
ب من مبلغ ضريبة القيمة المضافة
المحصل أؾ ر

الواقعية كاختبار

اكتشف المراجعوف أيضان عدـ قياـ بعض دافعي المدفوع أثناء الشراء .كبالمثل ،يقدـ دافع الضرائب
تحميل معامبلتهم في النظاـ .كتم إقرار إضافة إذا كاف مبلغ ضريبة القيمة المضافة
الضرائب ب

الستخدامها في

التحقق من تفاصيل اإلقرار الضريبي لدافعي المدفوع أعلى من مبلغ ضريبة القيمة المضافة

اؿتفاصيل —
مراجعة
اإليرادات.

الضرائب حتى عند عدـ تحميلىم ؿمعامبلت المحصل.

شرائهم كبيعىم .كيشير ىذا إلى عدـ االتساؽ في اكتشف المراجعكف أثناء أداء اختبار الرقابة ؿىذه
تطبيق نظاـ الرقابة الداخلية ؿكزارة اإليرادات

العملية أف مأمور الضرائب راجع أقل من  ٪2من

الداخلية .كتم في الواقع اكتشاؼ عدـ فعاؿةم إقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة ؿكزارة

اؿنظاـ في مكافحة التهرب الضريبي نظران لعدـ اإليرادات الداخلية.
كحيث لوحظت نقاط
كجود إدارة سليمة.

ضعف جوىرية في الرقابة

أجرل المراجعوف أيضان اختبار اإلجراءات الداخلية ،قاـ المراجعكف بتوسيع إجراءات المراجعة
جمع المعلومات
التفصيلية بانتقاء  157دافع ضرائب كرد بالتقارير كأدكا إ جراءات تحليلية كاقعية ب

ىم .قارف المراجعوف تفاصيل المتعلقة بسنة  2013 /2012فيما يخص إقرارات
عدـ توافق معامبلت
اإلقرارات الضريبية المقدمة إلى كزارة اإليرادات

الخصم كاإلضافة ؿضريبة القيمة المضافة .

الداخلية مع دفاتر اؿشراء كالبيع ؿدافعي الضرائب اكتشفوا أف نسبة

 ٪22من دافعي الضرائب

كل على حدة  ،كاكتشفوا حاالت عديدة ؿعدـ المسجلين في نظاـ ضريبة القيمة المضافة لم تقدـ

كفاية نظاـ التقارير.

إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى كزارة اإليرادات

على سبيل المثاؿ ،قدـ دافع ضرائب "أ" تقريران
بشأف عملية شراء من دافع ضرائب "ب" بينما لم

الداخلية .كفيما يخص دافعي الضرائب الذين قدموا

يقدـ دافع اؿضرائب "ب" تقريران بشأف عملية بيع.

إقرارات فعبلن  ،قدمت نسبة  ٪32إقرارات بأنو ال

كبالمثل ،قدـ دافع ضرائب "س" تقريران بشأف

يستحق عليهم أم ضرائب  ،كقدمت نسبة ٪52

إقرارات إضافة .كيشير ىذا إلى كجود مشكلة خطيرة

عملية بيع إلي دافع ضرائب "ص" بينما لم يقدـ

في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة .

دافع اؿضرائب "ص" تقريران بشأف عملية شراء.

كما أشار المراجعوف أنو أثناء سنة ،2013 /2012

المراجعكف تقديم تقرير بأقل من القيمة الحقيقية

المقدمة من دافعي الضرائب  252مليوف دكالر

لمعاملة بيع بمبلغ  16مليوف دكالر أمريكي مما

أمريكي فقط ،باؿمقارنة مع إجمالي إقرارات اإلضافة

أثناء تجميع مثل

ىذه الحاالت ،اكتشف بلغ إجمالي إقرارات خصم ضريبة القيمة المضافة

أدل إلى فقداف حوالي  8مليوف دكالر أمريكي في بمبلغ  1.8مليار دكالر أمريكي .ككاف مبلغ إقرارات
إيرادات ضريبة القيمة المضافة كضريبة الدخل.

إضافة ضريبة القيمة المضافة

تم رفع تقارير عن حاالت التهرب الضريبي ىذه إقرارات اؿخصم ؛ مما يوضح أف

 7.2أضعاؼ مبلغ
دافعي الضرائب

إلى كزارة اإليرادات الداخلية  ،التي بدأت منذ يطالبوف بمبالغ ضريبة قيمة مضافة من خزينة الحكومة
الضريبي.
ة
ذلك الحين عملية تقدير ؿاللتزاـ ات

عدة أضعاؼ المبالغ المدفوعة في النظاـ.
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❞تبين خبراتنا أف أم إجراء مراجعة منفرد ،قائم بذاتو ،ال يمكن أف يقدـ جودة إثباتات المراجعة التي

يمكن أف ينتجها مزيج من المناىج❝.

— ركمو براساد دكتيل

مستخدـ المراجعوف أيضان اختبار اإلجراءات التفصيلية ،باالنتقاء الداخلة كالخارجة النقدية السنوية ؿدافعي ضرائب منتقين

العشوائي ؿدافعي ضرائب من أجل القياـ با لمراجعة لتحديد عشوائيان.
سبب زيادة اإلعفاءات من ضريبة القيمة المضافة .كأسفر ىذا اكتشف المراجعوف أف دافعي ضرائب حصلوا علي قركض في
االختبار عن أف األسباب الرئيسية لبلختبلفات تتمثل في زيادة تواريخ مختلفة كمن بنوؾ مختلفة عما كرد بالتقارير .كمع ذلك،
اإلعفاءات الحكومية بشأف ضريبة القيمة المضافة كتقديم الحظ فاحصو الضرائب كفاية
فواتير كىمية .كتم رفع تقرير عن

ىذه المسألة إلى كزارة

اإليرادات الداخلية للقياـ باؿتحقيق في كل حالة على حدة.

األرصدة النقدية كالمصرفية

ؿلمستفيدين من القركض من أجل متطلبات األغراض التجارية.

لوحظ في مراجعة التدفقات النقدية الخارجة أف دافعي
الضرائب قد أعطكا األمواؿ المتاحة للمديرين ،أك قد قدموا

الحالة الثالثة :الفائدة المطالب بها عن اؿقركض المخصصة أمواؿ لمنشآت أخرل أك أشخاص آخرين ليس لهم أم عبلقة
تجارية مباشرة معهم .كأشار المراجعوف إلي أف ىذه القركض لم

لؤلغراض غير التجارية

ينص قانوف اؿضريبة علي الدخل المعموؿ بو في نيباؿ على تستخدـ ألغراض تجارية كمن ثم  ،كفقان لبلشتراطات القانونية،
إمكانية استقطاع فقط

الفائدة المدفوعة علي القركض ال يجوز االستقطاع الضريبي ؿلفائدة على ىذه القركض.

المستخدـ ة ألغراض تجارية ،كليس علي القركض الشخصية أك كأسفرت المراجعة عن أف الفائدة المطالب بها بشأف قركض لم

غيرىا من القركض.

تستخدـ ألغراض تجارية أدت إلي خسارة إيرادات تعرضت لها

الحظ المراجعكف أثناء مراجعة بيئة الرقابة في مكاتب اإليرادات الحكومة بمبلغ  500.000دكالر أمريكي.
الداخلية كجود إقرارات ضريبية قدمها دافعك ضرائب يطالبوف

بإثبات نفقات الفائدة فقط عندما تجرم كزارة اإليرادات
الداخلية مراجعة ؿلضرائب .

الخبلصة
تضع إجراءات المراجعة تصورات لؤلنشطة المؤداة لجمع

عادةن ما تنتقي كزارة اإليرادات الداخلية نسبة  ٪2فقط من إثباتات مراجعة كافية كمبلئمة .أدل المراجعكف في الحاالت

جميع اإلقرارات المقدمة من أجل متابعة عمليات المراجعة .اؿثبلثة المذكورة أعبله ؿمراجعة اإليرادات ثبلثة إجراءات رقابية
كبالتالي ح ٌدد المراجعوف أف المطالبات المتعلقة بنفقات الفائدة — اختبار الرقابة كاإلجراءات التحليلية الواقعية كاختبار

كانت مجاؿ مخاطرة بالنسبة لمراجعة سنة .2013 -2012

اؿتفاصيل — لتخفيف مخاطرة األخطاء الجوىرية .كتبين

أدل المراجعكف اختباران للتفاصيل من أجل تحديد االستخداـ خبراتنا أف أم إجراء مراجعة منفرد ،قائم بذاتو  ،ال يمكن أف
الفعلي للقركض التي حصل عليها دافعك الضرائب .كتم التحقق يقدـ جودة إثباتات المراجعة التي يمكن أف ينتجها مزيج من
من القركض كالفوائد المدفوعة ،ككذلك مراجعة التدفقات

المناىج.
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دكر األجهزة العليا للرقابة في
مراجعة كضع السياسات

كسن القوانين
إننا نناقش الدكر الهاـ الذم يمكن أف تؤديو األجهزة العليا للرقابة في رفع جودة كضع السياسات
كسن القوانين علي أساس اإلثبات  .كسنبين أف ىناؾ عدة أجهزة عليا للرقابة قامت في السنوات

األخيرة بإجراء أعماؿ مراجعة ؿعمليات كضع السياسات كأفقباإلمكاف اعتبار ذلك مجاالن متجاكزان
ؿمراجعة األداء .كمن ثم نحث األجهزة العليا للرقابة لتبادؿ الخبرات بشأف ىذا الموضوع بحيث

يمكن تشجيع المراجعين للتعرؼ علي أسئلة كأساليب المراجعة ذات الصلة.
إعداد :الدكتور /أكرم باكارينين ،رئيس شعبة مراجعة األداء
فنلندا
كالسيد /أنو كوتيرانتا  ،مراجع أكؿ ،مراجعة السياسة المالية ،مكتب المراجعة الوطني ب

مبلحظة المحرر:

يتم إثراء ىذا المقاؿ باإلضافة إلي بحث كخبرة المؤلفين في
مناقشات جرت في كرشتي عمل حيث تعتمد
مجاؿ المراجعة ب

ىذه اؿكرقة البحثية على المناقشات التي جر ت في كرشة عمل
"مراجعة عملية كضع السياسات ك كيفية إنشاء ىيئات ضبط

ال يمكن في بعض اللغات كالنظم األ خرل إجراء ىذا التمييز
بين المصطلحين بسهولة.

لماذا يجب مراجعة عمليات كضع السياسات؟

تسىم اؿصياغة اؿمتأنية للقواعد القانونية في
يمكن أف ا

أفضل" كالتي قدمها المؤلفاف في مؤتمر شباب األكركسام االستخداـ الفعاؿ للموارد العامة كالقدرة التنافسية كالرعاية

المنعقد في ركترداـ في نوفمبر /تشرين ثاني  ،2013ككرشة االجتماعية .كقد يترتب علي فشل ىيئات الضبط آثار كخيمة؛
عمل " دكر مكاتب المراجعة في سياسات ىيئات الضبط " ،حيث نتجت األزمة المالية عاـ  2008جزئيان من عدـ اكتماؿ
كالتي أدارتها منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية في مؤتمر أعماؿ ىيئات الضبط كالتنفيذ .

إصبلح ىيئات

الضبط الدكلي المنعقد في برلين في إف المراجعة توجد حافزان للمسئولين الحكوميين لعمل تقييمات

فبراير/شباط .2013

كضع السياسات أك سن القوانين؟

أفضل للتأثير كا لتشاكر مع أصحاب المصلحة المعنيين كتطوير

إدارة ىيئات الضبط .

كقد يكوف كضع السياسات في حد ذاتو كظيفة تنطوم على

مستخدـ في ىذا المقاؿ مصطلحاف " كضع السياسات" ك"سن
القكانيف" لوصف إعداد القواعد القانونية  .يشدد مصطلح إنفاؽ عاـ كبير .كتبعا لنطاؽ االختصاص ،يمكن كجود مئات
أك آالؼ من المسئولين الحكوميين المشاركين مباشرةن في
اللغة العربية على دكر متخذم القرارات
"كضع السياسات" ب
األعماؿ التحضيرية .كبالتالي ،يمكن أيضان تبرير تقييم كضع
السياسي ،بينما يشير مصطلح " سن القانوف" بدرجة أكبر إلى
ة
موظف الخدمة المدنية  .كمع ذلك ،السياسات بموجب األىمية االقتصادية المباشرة.
ك
العمل التقني الذم يقوـ بو
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دكرة السياسة كأسئلة المراجعة

كيتوقع المواطنكف كأعضاء البرلماف أنو بإمكاف األجهزة العليا كاكتشفنا عند فحص تقارير المراجعة بشأف كضع السياسات أف
للرقابة تقييم عمليات كضع السياسات  .كتعتبر ىذه الدعوة أك أكثر من جهاز أعلى للرقابة راجع الموضوعات األربعة اآلتية:
ت عنها األجهزة العليا للرقابة " اؿعمبلء" بمثابة • تحليل األثر :األجهزة العليا للرقابة لكل من
الرغبة التي أعرب
الحجة النهائية للحاجة لمراجعة كضع السياسات .كقد تكوف

األكربية للمراجعين كالمملكة المتحدة

المحكمة

كفنلندا كالنركيج

كسويسرا.

األجهزة العليا للرقابة في بعض الدكؿ أيضان السلطة العامة
الوحيدة التي يم ٌكنها كضعىا من اؿتقييم اؿمستقل ؿعمليات • إعداد أك تنفيذ ضوابط كتوجيهات االتحاد األكربي :األجهزة
العليا للرقابة لكل من المملكة المتحدة كفنلندا كىولندا.
كضع السياسات .
ما أنواع المراجعة التي أجريت؟

قاـ العديد من األجهزة العليا للرقابة في السنوات القليلة

• سياسة ىيئات الضبط ؿلحكومة  :األجهزة العليا للرقابة لكل
من المملكة المتحدة كفنلندا.

الماضية بمراجعة سياسة ىيئات الضبط  .كىناؾ استقصاء • تقييم برامج الحد من العبء اإلدارم :األجهزة العليا للرقابة
حديث أجرتو منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية كشف أف

األجهزة العليا للرقابة في  14من الدكؿ األعضاء ،كالتي يبلغ

لكل من المملكة المتحدة كالسويد .

كتشير اؿمقارنة اؿموجزة التي عقدناىا إلى أف عملية كضع

عددىا اإلجمالي  34دكلة  ،قامت بمراجعة أدكات أك برامج السياسات موضوع متجاكز ؿلمراجعة األداء .كربما ما زالت
إدارة ىيئات الضبط (منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية

 ،ىناؾ أجهزة كطنية عليا للرقابة غير مدركة أف أسئلة المراجعة

 ،2014إطار اؿمنظمة لتقييم سياسة الضبط  ،72-68 :انظر نفسها قد طرحتها أجهزة عليا للرقابة أخرل عد يدة في أماكن
الموقع اإللكتركني اآلتي:

http://www.keepeek.com/Digital-

Asset-Management/oecd/governance/oecd-framework-for-

.)regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en#page1

كتعتبر منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ىذا نتيجة متوسطة

أخرل حيث أنو  ،على حد علمنا ،لم يناقش مجاؿ المراجعة

الحكومي.
ة
ىذا على نطاؽ كاسع في المجتمع الدكلي ؿلمراجعة
كتتمثل النقطة التي نناقشها ؼم أف األجهزة العليا للرقابة التي
ستفيد من إدراؾ
تقوـ بمراجعة عمليات كضع السياسات قد ت

دعو بطريقة غير مباشرة إلى تعزيز دكر األجهزة العليا للرقابة
كت
أف دكؿ أخرل قد قيٌمت نفس الموضوع  .كقد مساعد فهم
في ىذا المجاؿ .كفحصنا أنواع المراجعة التي أجرتها األجهزة
سياؽ عملية كضع السياسات اؿمراجع علي صياغة أسئلة
األكربي .كىناؾ أمثلة لتقارير المراجعة األخيرة من
ة
العليا للرقابة
المراجعة «
سبعة أجهزة عليا للرقابة كاردة في مربع المعلومات الوارد أدناه.
15
المجلة الدكلية للرقابة المالية اؿحكوـ ةم ،يناير/كانوف ثاني 2015

مقاالت متميزة
كمعايير الجودة ،كما سيتضح في القسم التالي.

حوكمة الضبط
في كزارة
الشئوف
الخارجية
راجع مكتب
المراجعة الوطني

ؿفنلندا سن

القوانين في
كزارة الشئوف
الخارجية سنة
 .2013ككاف
التقييم جزءان من

كيفية مراجعة عمليات كضع السياسات؟

مصدران أساسيان للتحليل .كتشمل األساليب التجريبية
عاد نة المقاببلت مع المسئولين الحكوميين كاألطراؼ
كالخبراء اآلخرين  .كيمكن

يوجد عدد من المعايير المتعارؼ عليها لتقييم المتأثرة بعملية الضبط
جودة عملية كضع السياسات  .يجب أف تكوف جمع بيانات كمية عن اآلثار المتحققة لعملية الضبط
عملية كضع السياسات تحليلية كقائمة على كما يمكن مقارنة ىذه البيانات مع األىداؼ األكلية
لعملية الضبط كتقديرات آثاره ا.

إثباتات كمفتوحة كتشاركية.
كيجب أثناء ىذه العملية مراعاة خيارات ىيئات

االستنتاجات

الضبط البديلة  .كيجب تزكيد أعضاء البرلماف في يوجد ما ال يقل عن ثبلثة أسباب رئيسية لوجوب قياـ
جميع المعلومات البلزمة التخاذ األجهزة العليا للرقابة مبراجعة عمليات كضع
المرحلة النهائية ب
اؿقرار بشأف القانوف المقترح .كيوضح الرسم السياسات .أكالن ،يمكن أف مسهم اؿتصميم اؿدقيق
البياني دكرة السياسة كيعرض أسئلة المراجعة اؿتم للضوابط في توفير الموارد العامة .ثانيان ،تكوف
يجب طرحو ا في اؿمراحل اؿمختلفة .

األجهزة العليا للرقابة في كضع يسمح لها با لمراجعة

كقد تمت بلورة ىذه المعايير القياسية في العديد اؿمستقلة ؿألعماؿ التحضيرية .ثالثان ،غالبان ما يتوقع
من المبادئ التوجيهية الحكومية .كأكثرىا تأثيران كل من عامة الشعب كالبرلماف قياـ األجهزة العليا
اؿتوصية الصادرة عن منظمة التعاكف االقتصادم للرقابة بعملية ا لمراجعة  -كفي الواقع ،قاـ العديد من

تقرير مراجعة

كالتنمية لمجلس سياسة ىيئات الضبط كالحككمة األجهزة العليا للرقابة في السنوات األخيرة بالفعل

أنظمة اإلدارة

بمراجعة عمليات كضع السياسات  .كمع ذلك ،قد ال
(http://www.oecd.org/governance/regulatory-
كوف أجهزة كطنية عليا للرقابة على و
أف
علم تمامان ب
 ،)policy/49990817.pdfحيث تؤكد توصية منظمة ت

ركجعت جودة

أخرل .كنقترح أفق يمكن أف يساعد الوعي باؿمجاؿ

أكسع بشأف
في الوزارة.

التعاكف االقتصادم كالتنمية

بقوة دكر كجود

سياسة ضمنية للحكومة ككل من أجل جودة

أسئلة المراجعة نفسها قد حللتها أجهزة عليا للرقابة

سن القانوف إزاء

عملية الضبط

رئيسية ىي:

كتعتبر الوثائق التحضيرية الرسمية عند مراجعة مناقشة أك شبكة تبادؿ الخبرات بين األجهزة العليا

ثبلثة معايير
 )1سبلمة إدارة

مع مؤسسات كآليات لتنفيذ اؿمشترؾ المراجعين علي إدراؾ

السياسة كاإلشراؼ عليها.

عملية كضع السياسات  -في معظم الحاالت -

أسئلة كأساليب

المراجعة ذات الصلة .كقد تكوف في المستقبل منصة

للرقابة مثمرةن.

سن القوانين،
 )2إجراء

تقييمات مرضية

إعداد التشريع الضريبي

ؿألثر،
 )3شفاؼية

الضرائب غير
راجع الجهاز األعلى للرقابة ؿفنلندا سنة  2014تقييمات األثر االقتصادم المتعلقة ب

العملية

المباشرة .كشملت المراجعة مجموعة شاملة من اإلصبلحات السابقة بشأف الضرائب غير المباشرة مثل

التحضيرية
كإشراؾ

أصحاب
المصلحة ذكم
الصلة فيها.

التغيرات في ضرائب القيمة المضافة كالضرائب علي الخمر كالوقود .كتم في المراجعة إعادة ىيكلة

العمليات الحسابية األساسية ؿ تقييمات األثر كالتحقق من صحتها .كما فحص المراجعوف ما إذا كانت
ضت
مقترحات الحكومة تضمنت جميع المعلومات ذات الصلة عن اآلثار االقتصادية للتغيرات كما إذا عي ًر ى

المعلومات بشكل صحيح .كأكلي اىتماـ أيضان ؿعملية اإلعداد :ىل أتيح ؿ لوزارة ما يكفي من الوقت
كالموارد البشرية إلجراء تقييمات األثر المالئم ة؟ كما تم بحث مسألة ما إذا كانت التغييرات التي أجريت
تماشى مع اقتراحات النظرية االقتصادية بشأف اؿنظاـ اؿضريبي اؿكفء .
في الضرائب ت
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مقاالت متميزة

أمثلة لتقارير المراجعة بشأف
عمليات كضع السياسات:

المحكمة األكربية للمراجعين

• إجراءات تحضيرية كطنية بالنسبة لل مقترحات

• تقييمات األثر في مؤسسات االتحاد األكربي:
دعم ىذه التقييمات
ىل ت

اتخاذ القرارات؟

2010

مكتب المراجعة الوطني للمملكة المتحدة
• تقديم إصبلح ىيئات الضبط2011 ،

• تقييم أثر السياسات المقترحة الجديدة2010 ،
• تقديم تقييمات أثر مرتفعة الجودة2009 ،
• برنامج الحد من األعباء اإلدارية2008 ،
• جودة ىيئات الضبط :كيف ينفذ المسئولوف عن
ىيئات الضبط رؤية "ىامبتوف"2008 ،
• ىل ضاع المقصود في الترجمة؟ االستجابة
لتحديات اؿقانوف األكربي2005 ،

مكتب المراجعة الوطني ؿفنلندا

• األثر االقتصادم لئلصبلحات الضريبة  :الضرائب

اؿتشريعية ؿالتحاد األكربي ال سيما فيما يخص
تقييم التأثيرات االقتصادمة2006 ،

محكمة المراجعة ؿىولندا
• ىيئات الضبط األكربية :تنفيذ توجيهات االتحاد
األكربي كإنفاذ

لوائح االتحاد األكربي في

ىولندا2008 ،

مكتب المراجع العاـ للنركيج

• تحقيق مكتب المراجع العاـ بشأف ما إذا كانت
اإلجراءات الحكومية درست بطريقة مرضية ،
2013

مكتب المراجعة الوطني ؿلسويد

• تبسيط عمليات الضبط من أجل المشركعات:
ما زالت الحكومة بعيدة عن الهدؼ2012 ،

غير المباشرة 2014 ،
• الصياغة التشريعية في كزارة الشئوف االجتماعية
كالصحة 2012 ،
• اؿخطة التشريعية ؿلحكومة2012 ،
• تقييم األثر االقتصادم للمشركعات التشريعية ،
2011

مكتب المراجعة االتحادم لسويسرا

تحادم،
• مراجعة تنفيذ بنود التقييم في اإلدارة اال ة
2011
• كيف تقوـ الوكاالت بقياس تأثيرات أعمالها؟
تقييم نظاـ في عشرة مكاتب اتحادية2005 ،
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داخل اإلنتوسام

داخل اإلنتوسام
اؿتقدـ الذم أحرزتو لجنة اإلنتوسام ؿبناء القدرات
إعداد :ثيمبيكيلي كيمي ماكويتو
المراجع العاـ لجنوب أفريقيا كرئيس لجنة اإلنتوسام ؿبناء القدرات
شهادة المراجع
أعطيت ؿجنة اإلنتوسام ؿبناء القدرات في انكوسام الحادم  -قدمت مجموعة المهاـ الخاصة المعنية ب
كالعشرين المنعقد في بكين سنة  2013تفويضان ؿإلصبلح مع ؿإلنتوسام فرصةن للجنة بناء القدرات لتحدم ىياكلها كأكلوياتها

مراعاة التطورات في اإلنتوسام بشكل عاـ كفي مجاؿ التنمية من خبلؿ االستجابة السريعة لطلب اللجنة المالية كاإلدارية

بشكل خاص  .كقدمت قيادة لجنة بناء القدرات

الجديدة ؿلشراكة مع مبادرة تنمية اإلنتوسام كاؿعمل بشكل كثيق مع

اقتراحىا ذات القيمة في االفتتاحية باؿمجلة الدكلية للرقابة

لجنة المعايير المهنية كلجنة تبادؿ المعرفة كعدد من األقاليم

المالية الحكومية التي كتبها كيمي ماكويتو في يوليو/تموز كاألجهزة العليا للرقابة

ؿإلنتوسام للتصدم لحاجة أعرب

 ،2014كفي أكؿ اجتماع سنوم مشترؾ ؿلجنة بناء القدرات

أعضاء عنها بوضوح .

في ليما ،بيرك ،في سبتمبر/أيلوؿ .2014

 -اقتراح اؿقيمة :الشراكة مع أكلئك الموجودين بالفعل في

كحيث تصل السنة األكلى تحت اؿقيادة الجديدة ؿلجنة بناء

مباراة بناء القدرات كتشجيع مقدمي كممارسي بناء القدرات ال

القدرات إلى نهايتو ا ،فقد حاف الوقت لرفع تقرير عن التقدـ سيما مبادرة تنمية اإلنتوسام ؿلتركيز على مجاالت قوتها مما
المحرز فيما يتعلق باؿطموحات المنصوص عليها في اقتراح يتيح تأثير أكبر ؿجهوده ا حيثما أمكن ذلك.
اؿقيمة .كقد استخدمت اؿطموحات المنصوص عليها في اقتراح كقد شارؾت لجنة بناء القدرات

مع الرئيس كالمدير العاـ

بينها مجموعة المهاـ الخاصة

شهادة المراجع
المعنية ب

اؿقيمة حتى اآلف للتأكد من أف لجنة بناء القدرات تحقق قيمة ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام على مدار السنة لتنسيق مبادرات من
مضافة ؿمجاؿ تنمية القدرات ؿإلنتوسام بالطرؽ التالية.

اؿنٌاء ؿلهياكل ؿإلنتوسام.
 اقتراح اؿقيمة :اؿتحدم اإلستراتيجي ك بكاألكلويات كالبرامج كاألنشطة الحالية بما في ذلك تحديد كيكوف رئيس لجنة بناء القدرات

عضوان فاعبلن في اللجنة
كمعالجة تداخبلت كثغرات كتناقضات بناء القدرات داخل المحفزة للتعاكف بين اإلنتوسام كالمانحين كمجموعة المهاـ

اإلنتوسام.

التخطيط اإلستراتيجي ؿإلنتوسام كاؿمجلس
الخاصة المعنية ب

مجلس إدارة مبادرة تنمية
اقب ب
 نجاح قرار تحويل االجتماع السنوم للجنة المحفزة ؿلجنة التنفيذم ؿ إلنتوسام كمر انبناء القدرات إلى فعالية مشترؾة لجميع تيارات اؿعمل كاألعضاء اإلنتوسام .كما دعيت قيادة لجنة بناء القدرات لبلنضماـ إلى

كالمعنيين بلجنة بناء القدرات في تشجيع الحوار كالتنسيق اللجنة المالية كاإلدارية .كتوفر ىذه الساحات فرصة للتعلم من
كالتعاكف أثناء االجتماع السنوم المنعقد في ليما.

اآلخرين كتبادؿ خطط لجنة بناء القدرات كتنسيق الجهود فيما
بينهم.
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داخل اإلنتوسام
اقتراح اؿقيمة :الدفاع عن تعاكف أكثق بين لجنة بناء القدرات

كالمعلومات على الموقع اإللكتركني ؿلجنة كالذم يتضمن أدؿتها

كاالستخداـ الفعاؿ لموارد اإلنتوسام

تبادؿ التقارير كاالتفاقات المتعلقة بالمراجعة التعاكنية على الموقع

كلجنة المعايير المهنية كلجنة تبادؿ المعرفة لصالح بناء القدرات اإلرشادية .كما ستبدأ اللجنة الفرعية المعنية ؿلمراجعة التعاكنية
حضرت لجنة بناء القدرات كلجنة المعايير المهنية كلجنة تبادؿ

اإللكتركني ؿلجنة بناء القدرات.

المعرفة اجتماعات بعضها البعض سنة  2014كبدأت مناقشات اقتراح القيمة :دعم مراجعة أك تقييم جهود بناء القدرات في شكل
تقييمات النظراء ك/أك التقييمات الذاتية ،مثل المعيار الدكلي

بشأف توثيق التعاكف كالمواءمة بين خطط العمل.

لؤلجهزة العليا للرقابة رقم  5600بشأف مراجعة النظراء كإطار

كعملت لجنة بناء القدرات بشكل كثيق جدان مع لجنة المعايير
شهادة المراجع قياس األداء ؿإلنتوسام  ،أك النماذج اؿمختلفة ؿلتقييمات
المهنية بشأف مجموعة المهاـ الخاصة المعنية ب
ؿإلنتوسام كستواصل القياـ بذلك أثناء المرحلة المقبلة من البحث الخارجية.

كالمشاكرات كفي نهاية المطاؼ تطوير كتجريب إطار ؿلكفاءة كتواصل لجنة بناء القدرات من خبلؿ اللجنة الفرعية لمراجعات
حسب موافقة اؿمجلس التنفيذم لئلنتوسام .

النظراء تحديث المعيار الدكلي لؤلجهزة العليا للرقابة رقم 5600

اقتراح القيمة  :تسهيل دكر أكبر ؿبناء القدرات من أجل أقاليم

في الوقت المناسب للمصادقة في اإلنكوسام الثاني كالعشرين

تنوع األقاليم.
ب

النظراء على الموقع اإللكتركني ؿ لجنة بناء القدرات

اإلنتوسام ،من زاكية كل من المشاركة كالمساءلة مع االعتراؼ المنعقد سنة  .2016كيتواصل تبادؿ تقارير كاتفاؽمات مراجعة
أعطيت جميع األقاليم مكانان علي اؿمنصة في االجتماع السنوم ( .)www.intosaicbc.orgكترصد اللجنة

ؿلجنة بناء القدرات من أجل تبادؿ المعلومات بشأف األقاليم

مراجعات النظراء المنفذة رصدان منتظمان كتغتنم

الفرعية عدد

الفرصة لتبادؿ

ىم الرئيسية؛ كاقترحت عكائد مراجعات النظراء من خبلؿ مقاالت كمناقشات كلما أمكن
كمشاركة بعض قصص نجاحىم كتحديات
األقاليم معظم الموضوعات المدرجة في برنامج االجتماع السنوم .ذلك.

كقد شجعت األقاليم علي تبادؿ أخبار تنمية القدرات على الموقع اقتراح القيمة  :استكشاؼ الفرص كتشجيع المبادرات للحصوؿ

اإللكتركني للجنة بناء القدرات (.)www.intosaicbc.org

على شهادة كاعتماد المراجعمف بالتنسيق مع اللجنة المالية

اإلنتوسام.
اقتراح القيمة  :دعم بناء القدرات من خبلؿ تبادؿ المعرفة؛ على كاإلدارية ؿإلنتوسام كجميع المعنيين ب

سبيل المثاؿ ،من خبلؿ الدفاع عن مجتمعات الممارسة كدعم استجابت لجنة بناء القدرات

لدعوة اللجنة المالية كاإلدارية

تبادؿ المعرفة فيما بين األقاليم كبعضها البعض كعبر كل إقليم أك لتشكيل مجموعة مهاـ خاصة الستكشاؼ  -سويان مع مبادرة
تنمية اإلنتوسام كلجنة المعايير المهنية كىياكل اإلنتوسام األخرل
تشجيع عمليات مراجعة تنسيقية.
كتضمن االجتماع السنوم ؿلجنة بناء القدرات

مناقشات كأجهزة عليا للرقابة محددة  -مفهوـ كجدكل كخيارات تعهد

لموضوعات بشأف عمليات مراجعة فيما بين األقاليم كبعضها

إجراء عملية من أجل شهادة المراجعين .كقدـت
اإلنتوسام ب

البعض ككذلك عمليات مراجعة تنسيقية .كأدرجت لجنة بناء

اؿكرقة اؿبيضاء ؿؿمجلس التنفيذم ؿإلنتوسام في نوفمبر/تشرين

القدرات نتيجةن للمناقشات التي جرت أثناء االجتماع السنوم ثاني  .2014كأعطى اؿمجلس التنفيذم تفويضان مستمران
ىدفان في خطة عمل يتمثل في إنشاء منتدل تنمية القدرات إلجراء ؿمجموعة المهاـ الخاصة لبحث الموضوع كالتشاكر على نطاؽ

إستراتيجي منتظمة مع أقاليم اإلنتوسام كغيرىا من كاسع عند صياغة إطار االختصاص للتجريب.
ة
حوارات

المعنيين بتنمية القدرات .كستركز المناقشات على االتجاىات كتتشرؼ لجنة بناء القدرات ؿإلنتوسام برفع تقارير عن ىذه

كالفرص كالتحديات الرئيسية لتنمية القدرات كستعزز أكلويات التطورات كتتطلع ؿلعمل بشكل كثيق مع ىيئات اإلنتوسام

دعم تنمية قدرات األقاليم كاألجهزة
تنمية قدرات اإلنتوسام لدعم جهود تنمية القدرات الحالية األخرل كالجهات المعنية ب

كالمستقبلية.

حضرت قيادة كأمانة لجنة بناء القدرات

العليا للرقابة داخل اإلنتوسام.

كتبادلت خطط كنرحب بالمساىمات علي الموقع اإللكتركني للجنة بناء القدرات

كطموحات اؿلجنة في فعاليات إقليمية في األفركسام كاألكركسام بشأف مبادرات تنمية القدرات كقصص النجاح كالدركس

كاألكالسيفس كالباسام.

تبادؿ جميع تيارات عمل لجنة بناء القدرات برامج العمل
ت

المستفادة .كيرجى االتصاؿ بأمانة لجنة بناء القدرات عن طريق
البريد اإللكتركني.secretariat@intosaicbc.org :
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قواعد بيانات األكركسام:
تقليل العمل بنظاـ األكراؽ كزيادة المعلومات
إعداد :ميلوسبلؼ كاال
رئيس مكتب المراجعة األعلى لجمهورية التشيك كرئيس فريق الهدؼ الثالث ؿألكركسام  -تبادؿ المعرفة
أنجز "فريق الهدؼ الثالث ؿألكركسام  -تبادؿ المعرفة" عدة قاعدة بيانات اإلصدارات:

نتائج أساسية بعد ثبلث سنوات من إطبلؽ الخطة اإلستراتيجية تستهدؼ قاعدة بيانات اإلصدارات جمع أقصى عدد ممكن من
السداسية ؿألكركسام  .كردت ىذه النتائج في تقرير مراجعة المواد كالوثائق كالمشاريع في موقع مركزم كاحد.

منتصف المدة بشأف تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لؤلكركسام الذم كتتضمن قاعدة بيانات اإلصدارات معلومات مثل عنواف اإلصدار
اعتمده المؤتمر التاسع ؿ ألكركسام المنعقد بمدينة الىام في كمصدر الوثيقة كنوعىا كمجالها (نفس الموجود في قاعدة بيانات
يونيو/حزيراف .2014

عمليات المراجعة) كسنة النشر للوثيقة كدكلة منشأىا ك ارتباطىا

كمع ذلك ،مستحق أحد ىذه النتائج التوضيح اؿمفصل ألف ىذه اؿتشعبي .كتغطي قاعدة اؿبيانات ىذه إصدارات من مصادر متاحة
النتيجة تستهدؼ تحسين إطبلع أعضاء األكركسام علي نتائج للكافة.
العمل الذم تقوـ بو األجهزة العليا للرقابة كل على حدة كلجاف

األكركسام كاإلنتوسام كفرؽ المهاـ الخاصة كمجموعات العمل قاعدة بيانات الفعاليات اؿتدريبية :
التابعة لها.

تستهدؼ قاعدة اؿبيانات ىذه جمع كل الفعاليات اؿتدريبية التي

كقد ت
ساعد إتاحة ىذه المعلومات على الحد بشكل كبير من نظمت ضمن األكركسام في مكاف كاحد.
عدد االستبيانات كالطلبات المتداكلة داخل مجتمع األكركسام.
كيمكنك العثور في قاعدة البيانات ىذه علي معلومات عن
كييػ ىع َّرؼ النشاط في الخطة اإلستراتيجية ؿألكركسام على النحو الفعاليات اؿتدريبية مثل موعد التدريب كمكاف انعقاده كالبرنامج
التالي:
كاؿمواد اؿتدريبية .كيوجد العديد من أدكات التصفية التي يمكن
•  1-1-3اإلنشاء كالصيانة ؿقاعدة بيانات لعمليات المراجعة استخدامها للبحث بكفاءة في الفعاليات اؿتدريبية.
التي أجراىا أعضاء األكركسام في مختلف المجاالت.
صياغة كإنشاء قواعد البيانات خطوة أكلى ىامة نحو
كاتخذنا ب
•  2-1-3اإلنشاء كالصيانة ؿقاعدة بيانات إلصدارات إنجاز إستراتيجية التنفيذ الناشئة عن الخطة اإلستراتيجية :تحسين

مجموعات عمل كلجاف اإلنتوسام كاألكركسام بما في ذلك استخداـ نتائج العمل الذم تقوـ بو األجهزة العليا للرقابة كل على
مواد التدريب كالشبكات.
حدة كلجاف كمجموعات العمل األكركسام كاإلنتوسام ؾأداة

قاعدة بيانات عمليات المراجعة:
تستهدؼ قاعدة بيانات عمليات المراجعة جمع أقصى عدد

للتعاكف.

كالخطوة التالية ىي ملء كصيانة قواعد البيانات .كبالنسبة لقواعد
بيانات اإلصدارات كالفعاليات التدريبية ،يستطيع فريق الهدؼ

ممكن من عمليات المراجعة التي أجريت ضمن األكركسام في الثالث إكماؿ قواعد البيانات ىذه بمساعدة أمانة األكركسام
مكاف كاحد.
كفرؽ األىداؼ كمجموعات العمل كمجموعات المهاـ الخاصة

كتتضمن قاعدة بيانات عمليات المراجعة معلومات أساسية عن كاللجاف.
تقرير المراجعة مثل عنواف التقرير كمجالو كسنة إعداده كنوع كمع ذلك ،،يمكن ملء قاعدة بيانات عمليات المراجعة فقط
مساىمة كتعاكف جميع أعضاء األكركسام .كسنساىم عن طريق
المراجعة ك كصف موجز لها كالدكلة التي قامت بها كالمواد ب
المتاحة منها كنوع األداء ( مراجعة منفصلة أك مراجعة تنسيقية) ،التعاكف في ىذا األمر في زيادة فعالية نشر المعلومات كاإلطبلع

كمسئوؿ االتصاؿ فيما يخصها.

عليها — كه ك ما يمثل المهمة الرئيسية لؤلكركسام.
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فريق الهدؼ األكؿ األكركسام  :بناء القدرات

اعتمدت الخطة اإلستراتيجية
لؤلكركسام في المؤتمر الثامن

ؿألكركسام المنعقد بمدينة

لشبونة في

البرتغاؿ سنة

شير إلى أىداؼ
 .2011كت

كمجاالت

تركيز

عمل

األكركسام للفترة - 2011
.2017

كتتضمن الخطة اإلستراتيجية أربعة أىداؼ علي النحو اآلتي :
 )1بناء القدرات )2 ،المعايير المهنية )3 ،تبادؿ المعرفة)4 ،

الحككمة كاالتصاالت.

كشكلت أربع فرؽ عمل سنة  2011لتنفيذ ىذه األىداؼ.

كيمكن اإلطبلع علي ىذه المجلدات بالموقع اإللكتركني ؿبناء
القدرات ؿلخطة اإلستراتيجية ؿألكركسام :

.www.eurosai.org/en/strategic-plan/capacity-building/

قصص نجاح بناء القدرات

جمع الجهاز األعلى للرقابة
كينطوم بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة كفقان للخطة ٌ
اإلستراتيجية على تطوير المهارات كالمعارؼ كالهياكل كطرؽ ؿلسويد كتيب عن قصص
العمل التي تجعل أم منظمة أكثر فعالية كاالعتماد على نقاط نجاح بناء القدرات استنادان إلى

القوة الموجودة كمعالجة الثغرات كنقاط الضعف .كتلتزـ خبرة األجهزة العليا للرقابة

تسهيل تطوير أجهزة عليا للرقابة قوية كمستقلة لكل من فرنسا ك جورجيا
األكركسام ب
كتتسم بدرجة عالية من المهنية.

كالبرتغاؿ كالسويد .كمتاح ىذا

ستند عضوية كنشاط في فرؽ األىداؼ ؿألكركسام على مبدأ الكتيب بالموقع اإللكتركني
كت

التطوع .كلذلك ،يقوـ أكلئك األعضاء المشارؾكف في نشاط اآلتي.www.eurosai.org :

فريق اؿىدؼ األكؿ بأعماؿ الفريق باإلضافة إلى المهاـ استقصاء كندكة االستقبلؿية

ىا.
كالواجبات العادية المكلفين دستوريان كقانونيان ب

أجرت األجهزة العليا للرقابة لكل من فرنسا كالمجر دراسة

الجهاز األعلى للرقابة ؿلمجر .

اآلتي.www.eurosai.org :

كقاد الجهاز األعلى للرقابة ؿفرنسا فريق اؿىدؼ األكؿ حتى استقصائية عن استقبللية األجهزة العليا للرقابة داخل جماعة
المؤتمر التاسع (  19-16يونيو/حزيراف  ،)2014كيرأسقاآلف األكركسام .كمتاح الكتيب عن االستقصاء بالموقع اإللكتركني

النتائج الرئيسية فؿريق اؿىدؼ األكؿ

كباإلضافة إلى ذلك ،نظمت األجهزة العليا للرقابة لكل من

كتيبات االبتكار

فرنسا كالمجر ندكة عن االستقبلؿية عقدت بمدينة بودابست

مشارؾ من 25
ين يوـ  28مارس/آذار  .2014ككصل خمسوف
ان
تجميع كتيب
قياـ الجهاز األعلى للرقابة للمملكة المتحدة ب
دكل نة لمناقشة كجهات نظرىم فيما يخص ىذه المسألة.
لبلبتكار

ال يحكم فريق اؿىدؼ األكؿ عند تأليف ىذه النشرات على كتتاح عركضهم التقديمية بالموقع اإللكتركني ؿألكركسام :

االبتكارات لكنقمكفر مساحة لكل عضو من أعضاء األكركسام www.eurosai.org/en/training/training-events-
.and-outputs/Seminar-on-Independence/

ق .كمن ثم يقع علي عاتق كل كاحد منا كقراء
لتبادؿ خبرات
اتخاذ قرار بشأف االبتكارات التي قد تكوف ذات فائدة ،ك/أك
قد تكوف مفيدة ألجهزتنا.

كلبلطبلع علي مزيد من المعلومات ،اتصل بالبريد اإللكتركني

اآلتي.international@asz.hu :
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مجموعة المهاـ الخاصة ؿإلنتوسام ؿلتخطيط اإلستراتيجي :تحديث النتائج األكلية
عقدت مجموعة المهاـ الخاصة ؿ إلنتوسام ؿلتخطيط  -2كضع برامج كطرح مبادرات ؿإلنتوسام تستجيب
اإلستراتيجي اجتماعو ا الثاني كأكؿ لقاء لؤلشخاص يوـ 5

للفرص الناشئة كإدارة التحديات المتعلقة بها.

النمسا  -3 .التأكد من أف ىيكل الحوكمة كعمليات اإلدارة
مركز فيينا الدكلي بمدينة فيينا ب
نوفمبر  2014ب
كشارؾ أكثر من  40شخصان يمثلوف  22جهازان أعلى
للرقابة كأمانة اإلنتوسام.

الداخلية ؿإلنتوسام تدعم أىدافها كإستراتيجياتها.

كما كافقت مجموعة المهاـ الخاصة على  17موضوعان
فرعي ذات صلة لتوجيو كضع الخطة المقبلة .كستولى
استعرضت مجموعة المهاـ الخاصة التقدـ الذم أحرزتو
ان

في تحديد الموضوعات اإلستراتيجية الرئيسية للخطة مجموعة المهاـ الخاصة ضمن ىذه الموضوعات اىتماـان
خاصن لمجاالت عديدة ذات أكلوية:
ا
القادمة التي تغطي الفترة  .2022 -2017كقد كضعت

ىذه الموضوعات على أساس نتائج المس كح الداخلية تظل استقبللية الجهاز األعلى للرقابة قيم نة بالغ نة كمحل
كالخارجية لمجموعة المهاـ الخاصة كجهود التخطيط اىتماـ كعناية ؿإلنتوسام .كنحتاج تحديد أمثلة محددة ؿما
بدك عليو استقبللية الجهاز األعلى للرقابة في الممارسة
ت

ذات الصلة التي تجرم حاليان داخل اإلنتوسام .أيدت
مجموعة المهاـ الخاصة منظوران تخطيطيان مدرؾ حاجة — العملية ،كخطوات ملموسة يمكن أف تتخذىا األجهزة

كفرصة — اإل نتوسام لزيادة "التوجو للخارج" بمعنى

العليا للرقابة كاإلنتوسام عند تهديد أك تقويض استقبللية

االستعداد اؿتاـ للقياـ بدكر محورم في تعزيز الحوكمة الجهاز األعلى للرقابة.
الرشيدة على كل من الصعيد العالمي كداخل دكؿنا المعنية .كنحتاج للتأكد من أف الخطة اإلستراتيجية كاضحة بشأف
كاستمعت مجموعة المهاـ الخاصة
التقديمية اآلتية:

أيضان ؿ لعركض مجاالت أساسية محددة حيث نتوقع أف تؤدم األجهزة
العليا للرقابة — التي تخضع لتفويضاتها المعنية —

"مخاطر الحوكمة العالمية الحالية كالناشئة" من إعداد كاإلنتوسام أدكاران رئيسيةن .كتعتبر توقعات المجتمع الدكلي
دافيدم تاليينتي  ،شريك إدارم ،أكربا كالشرؽ األكسط

بالنسبة للدكر األساسي الذم تؤديو األجهزة العليا للرقابة

كأفريقيا؛ كسوريش كومار ،شريك ،القطاع العاـ كممارسة كاإلنتوسام في رصد كتقييم تنفيذ األىداؼ القادمة للتنمية
علوـ الصحة كالحياة ،من مكتب االستشارات اإلدارية المستدامة بمثابة مجاؿ أساسي كاضح .كتشمل المجاالت
العالمية أكليفر كايماف.

تا مجموعة المهاـ الخاصة البيانات
األخرل التي ناقشى

"اؿتوقعات اإلستراتيجية إلدارة األمم المتحدة للشئوف

المفتوحة كالمشاركة المدنية كأنظمة ىيئات الضبط المالية

االقتصادية كاالجتماعية كاإلنتوسام :جدكؿ أعماؿ ما بعد كالتمويل العاـ المستداـ.
عاـ  2015كأىداؼ التنمية المستدامة" من إعداد إيليا كيجب أف تستند الخطة اإلستراتيجية إلى توقعات مالية
كوف متسقنة مع الموارد — يق ٌدـ كثير منها من
آرمستركفج ،رئيس ،فرع إدارة التنمية ،شعبة اإلدارة العامة كاقعية كت
كإدارة التنمية ،إدارة األمم المتحدة للشئوف االقتصادية خبلؿ الدعم العيني من أجهزة عليا للرقابة كل علي حدة
كاالجتماعية.

— المتاحة ؿإلنتوسام.

ككافقت مجموعة المهاـ الخاصة عمومان على إطار يضم كنحتاج لبلستعداد إلعادة النظر في رؤية اإلنتوسام
كلوائحها كما لدينا من قوائم ككثائق تأسيسية أخرل
ثبلثة موضوعات إستراتيجية شاملة:
 -1التأكد من يقظة اإلنتوسام ؿلفرص كالتحديات للحصوؿ على التحديثات الممكنة التي تعكس الدكر
الناشئة.

المتطور لئلنتوسام كما كرد في الخطة الجديدة.

22
المجلة الدكلية للرقابة المالية اؿحكوـ ةم ،يناير/كانوف ثاني 2015

داخل اإلنتوسام

الردكد على استقصاء الخطة اإلستراتيجية ؿإلنتوسام

المصدر :استقصاء الخطة اإلستراتيجية ؿإلنتوسام 2014

كيجب أف تعكس الخطة التزامنا القوم بالتأكد من أف

بما في ذلك الممارسات " العملية" بشأف مجموعة كاملة

عملية كضع المعايير تفضي إلي مشاركة كاسعة ضمن إطار من القضايا الرقابية كالتشغيلية ؿلجهاز األعلى للرقابة —
منظم لضماف اتساؽ اؿجودة كإتباع اإلجراءات القانونية كيعتبر زيادة كتحسين استخداـ تكنولوجيا المعلومات
الواجبة كاالستدامة كعمل اؿتحديثات اؿدكرية كالترابط كاالتصاالت آلية بارزة من ىذه اآلليات.
المنطقي كالتكامل.
كيجب أف تنخرط مجموعة المهاـ الخاصة

دمج كضع المعايير كتبادؿ
كيجب التأكد من أف اؿخطة ت
ؿلتخطيط المعرفة كالمساعدة التقنية كالتدريب كبناء القدرات عبر

اإلستراتيجي فيما متعلق بكضع المعايير انخراطان كامبلن في اإلنتوسام دمجان تامان بحيث نقوـ باالعتماد اؿجماعي على

مناقشات كاسعة عبر اإلنتوسام بشأف شهادة المراجع.

إنجازات اإلنتوسام كجهود بعضنا البعض كنقلل من

مجموعات العمل التشتت كاالزدكاجية أثناء مضينا قدمان.
كيجب أف تعترؼ الخطة اإلستراتيجية ب
عقد مجموعة المهاـ الخاصة اجتماع عمل على
اإلقليمية كتستفيد منىا باعتبارىا العمود الفقرم الذم يربط كست
األجهزة العليا للرقابة كل علي حدة ب جهود اإلنتوسام

مستول الموظفين في الفترة  29-28يناير/كانوف ثاني

على نطاؽ أكسع .كنحتاج للبحث عن آليات أكثر فعالية  2015بمدينة كاشنطن للتحضير الجتماع األشخاص
لتبادؿ المعلومات كالخبرات عبر مجموعات العمل القادـ ؿمجموعة المهاـ الخاصة
اإلقليمية كعلى مستول اإلنتوسام في جميع أنحاء العالم،

يوـ  5مارس/آذار

 2015بمدينة فيينا«.
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تحديث بشأف عملية التخطيط اإلستراتيجي ؿمجموعة
المهاـ الخاصة للتخطيط اإلستراتيجي ؿإلنتوسام

تم جمعها من ىذه المقاببلت كجهات نظر األجهزة العليا للرقابة
كل علي حدة التي قدمت من خبلؿ استبياف المسح الداخلي.

كتواصل مجموعة المهاـ الخاصة

إجراء مسح خارجي لفهم

تلقت مجموعة المهاـ الخاصة كاؿمجلس التنفيذم لئلنتوسام
أيضا تحديثات بشأف التقدـ الكبير الذم أحرزتو مجموعة المهاـ عبلقات اإلنتوسام مع المنظمات الدكلية األخرل كالتأكد من أف
ن
العالمي
ة
الخاصة في تطوير الخطة اإلستراتيجية  2022 -2017مجموعة المهاـ الخاصة تدرؾ تمامان مشهد الحككمة

ؿإلنتوسام .كقد تابعت مجموعة المهاـ الخاصة عن كثب األكسع الذم يجب أف تعمل األجهزة العليا للرقابة كاإلنتوسام في
نطاقو.
توجيهات اللجنة المالية كاإلدارية ك مجموعة المهاـ الخاصة

االستبصار المالي كاللجنة المالية كاإلدارية نفسها بشأف كقد ظلت مجموعة المهاـ الخاصة مطلعةن بالكامل علي تقييمات
المعنية ب
حيوم لجهود
نا
سياؽ
نا
ىا األخرل التي تقدـ
اؿعملية التخطيطية التي يجب إتباعها كمجموعة القضايا التي اإلنتوسام كمقترحات
التخطيط .كتشمل ىذه التقييمات كالمقترحات  ،على سبيل
يجب بحثها في سياؽ جهود التخطيط اإلستراتيجي.

كأرسلت مجموعة المهاـ الخاصة في مايو/أيار  2014استبياف

المثاؿ ،االستقصاء العالمي ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام سنة 2013

مسح داخلي عبر اإلنترنت لجميع األجهزة العليا للرقابة األ عضاء بعنواف " دعم األجهزة العليا للرقابة في تعزيز األداء كالقدرات"
كالذين يبلغ عددىم  192جهازا كخمسة أعضاء منتسبين كتقييم كتوصيات لجنة المعايير المهنية سنة  2014لتحسين
ن
للحصوؿ على كجهات نظرىم بشأف نقاط قوة اإلنتوسام كضع معايير اإلنتوسام كمقترح لجنة بناء القدرات سنة 2014
كالتحديات الداخلية كالخارجية التي تواجهها كالقضايا الناشئة التي بعنواف "التطوير المهني في اإلنتوسام — كرقة بيضاء".
تتناكلها .كبلغ إجمالي عدد الردكد المكتملة

 123ردان (بنسبة

كتدعو خطة المشركع مجموعة المهاـ الخاصة لوضع مشركع

 )٪62بما ممثل مجموعة متنوعة من التعليقات من دكؿ في كل خطة إستراتيجية ؿعاـ  .2015كيوجد ؿجميع أعضاء اإلنتوسام
فرص كافرةه للمراجعة
من مجموعات العمل اإلقليمية السبع .كتق ٌدـ ىذه المدخبلت كاللجنة المالية كاإلدارية كاؿمجلس التنفيذم ه
كالتعليق على مشركع الخطة .كتعتزـ مجموعة المهاـ الخاصة
اؿمدركسة أساسان متينان لبناء الخطة اإلستراتيجية المقبلة.
كتواصل مجموعة المهاـ الخاصة تحليل الردكد علي استبياف تعميم مشركع الخطة النهائية علي جميع األعضاء ؿغرض لمراجعة
تقديم اؿخطة اإلستراتيجية
نوعية ؿلردكد على كالتعليق سنة  2016في كقت يسمح ب
ن
اؿمسح اؿداخلي  .كيتضمن التحليل مراجعةن
األسئلة كل علي حدة ككذلك تخليق الموضوعات المحددة عبر للموافقة عليها باإلجماع أثناء انعقاد اإلنكوسام سنة .2016
األسئلة .ككما ىو مبين أدناه ،تتمثل النتيجة األكلي التي تم كستواصل مجموعة المهاـ الخاصة العمل بشكل كثيق مع اللجنة
التوصل إليها في أف غالبية المجيبين علي االستبياف يدعموف

ىيكل األىداؼ الحالي.

ىل يجب أف تظل األىداؼ اإلستراتيجية ؿإلنتوسام كما
ىي بدكف تغيير؟
تضمنت الردكد عددان من االقتراحات لمناىج إلنجاز األىداؼ
كالهياكل التنظيمية الداعمة لها  .كما كافق أكثر من  ٪69من
المجيبين علي ضركرة مضي اإلنتوسام قدمان في تقديم االعتماد

المالية كاإلدارية كأمانة اإلنتوسام  ،بما في ذلك مدير التخطيط

اإلستراتيجي ،كستتشاكر مع اللجنة اإلشرافية الدائمة للقضايا

الناشئة ؿإلنتوسام حسب مقتضى الحاؿ .كما ستواصل مجموعة
المهاـ الخاصة تقديم التحديثات بشأف جهودىا التخطيطية من

خبلؿ الموقع اإللكتركني لئلنتوسام ك المجلة الدكلية للرقابة

المالية الحكومية كالمناقشات التي تدكر في اجتماعات

مجموعات العمل اإلقليمية ؿإلنتوسام كالهيئات األخرل التي

محضرىا أعضاء مجموعة المهاـ الخاصة.

الرسمي  /اؿشهادة الرسمية للمعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة.

كباإلضافة إلى استبياف المسح الداخلي عبر اإلنترنت ،عرضت
مجموعة المهاـ الخاصة أيضان إجراء مقاببلت مع قادة اإلنتوسام

لتوفير فرصة لهم لتحديد قضايا ربما يريدكف طرحها خارج كجهات

كمل المعلومات التي
نظرىم الوطنية كرؤساء أجهزة رقابية .كت

كيرجى ؿلحصوؿ علي معلومات مستفيضة أك تقديم رؤل أك
مجموعة المهاـ الخاصة
اقتراحات إضافية االتصاؿ ب

بالبريد

اإللكتركني اآلتي.INTOSAIstrategicplan@gao.gov :
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مشركع تنقيح المعيار الدكلي لؤلجهزة العليا للرقابة رقم 30
قررت اللجنة المحفزة للجنة المعايير المهنية أثناء اجتماعها

المنعقد بمدينة ستوكهولم في يونيو/حزيراف

 2013تنقيح

كما يحدد مقترح المشركع المواعيد النهائية الستكماؿ

المراحل المتتالية للتنقيح كبحيث يكوف الموعد النهائي لتطوير

أخبلقيات المهنة لئلنتوسام  -المعيار الدكلي لؤلجهزة العليا

مشركع العرض يوليو/تموز  .2015ثم سيمر مشركع العرض

األجهزة العليا للرقابة للدكؿ التالية :إندكنيسيا كبولندا (قائد

المطاؼ إلى اإلنكوسام الثاني كالعشرين المنعقد سنة 2016

للرقابة رقم  .30كأنشئ لهذه الغاية فريق مشركع يتألف من

خبلؿ المراحل البلحقة من اإلجراءات القانونية ليقدـ في نهاية

المشركع) كالبرتغاؿ كالمملكة المتحدة كالواليات المتحدة.

للموافقة عليو.

ن ٌفذ الفريق في بداية سنة  2014تقييمان أكليان استهدؼ تحديد

كتم توسيع الفريق قبل بدء التنقيح الفعلي من أجل تقديم تمثيل

ما إذا كاف ينبغي تنقيح أخبلقيات المهنة — كإذا كاف األمر

إقليمي أكسع لئلنتوسام.

استقصاء يكزِّعى بين أعضاء اإلنتوسام في النصف األكؿ من سنة

كإندكنيسيا كالكويت كالمكسيك كناميبيا كىولندا كنيوزيلندا

كذلك — إلى أم مدل .كمن منطلق ىذا الرأم ،أعد الفريق
.2014

كيتألف الفريق اآلف من

 14عضوان :ألبانيا كشيلي كالمجر

كبولندا (قائد الفريق) كالبرتغاؿ كجنوب أفريقيا كالمملكة

كاجتمع الفريق يومي  8ك  9مايو/أيار  2014بمدينة كارسو

المتحدة كالواليات المتحدة كمراقب كاحد ىو االتحاد الدكلي

لمناقشة نتائج االستقصاء كالبت فيما إذا كاف يوصي اللجنة

للمحاسبين.

المهنة.

أكتوبر/تشرين أكؿ  2014بهدؼ مناقشة شكل كمضموف

كيعتقد مجتمع اإلنتوسام عمومان كفقان لنتائج االستقصاء أنو

الوثيقة المنقحة كتقسيم العمل.

أف تتصدل أخبلقيات المهنة بطريقة أفضل لتحديات الرقابة

لؤلجهزة العليا للرقابة رقم  30لتشمل ما يلي :االستقبللية /

المحفزة للجنة المعايير المهنية بضركرة تنقيح أخبلقيات

كعقد الفريق اجتماع عمل بمدينة كارسو يومي

 13ك 14

اؿريق تعديل قائمة القيم المتناكلة في المعيار الدكلي
ينبغي تحديث أخبلقيات المهنة .كالسبب الرئيسي للتنقيح ىو كقد قرر ف
الحالية علي المستول العالمي.

الموضوعية كالنزاىة كالكفاءة كالسرية كالمهنية

 /السلوؾ

كما انسجمت ىذه التوصية مع رأم المشاركين في ندكة

المهني .كسيتم توفير المتطلبات كإرشادات التطبيق فيما يخص

األكركسام بعنواف تعزيز األخبلقيات باألجهزة العليا للرقابة التي

كل قيمة.

عقدت بمدينة لشبونة في أكائل سنة .2014

كمن المقرر أيضان أف يدرج المعيار الدكلي المنقح لؤلجهزة العليا

كأكصى الفريق على ىذا األساس بتنقيح أخبلقيات المهنة في

للرقابة رقم  30المسئوليات العامة للجهاز األعلى للرقابة في

مقترح المشركع الذم كافق عليو أعضاء اللجنة المحفزة للجنة مجاؿ األخبلقيات .كمن المتوقع أف يكوف مشركع الوثيقة

المعايير المهنية في اجتماعهم األخير بمدينة المنامة خبلؿ
الفترة  22-20مايو/أيار .2014

األكلي جاىزان قبل اجتماع العمل المقبل للفريق المقرر عقده في
فبراير/شباط .2015

كتتمثل األىداؼ الرئيسية لتنقيح المعيار الدكلي لؤلجهزة العليا

كيمكن تحميل الوثائق المتعلقة بالمشركع من الموقع

للرقابة رقم  30على النحو المبين في مقترح المشركع في

تقديم كجهة نظر الجهاز األعلى للرقابة بصرؼ النظر عن كجهة
نظر المراجع الفرد كتحقيق االتساؽ مع المعايير الدكلية
لؤلجهزة العليا للرقابة كتنقيح المبادئ الجوىرية كالقيم

اإللكتركني للجنة المعايير المهنية:

http://www.psc-

.intosai.org/psc-steering-committee/issai-30-project/
كيرجى في حالة كجود المزيد من األسئلة االتصاؿ بأمانة

األساسية ألخبلقيات المهنة كإدخاؿ بعض التغييرات التحريرية

المشركع بالبريد اإللكتركني اآلتي:

التي تستهدؼ تحسين كضوح الوثيقة كتحديث المصطلحات.

.ISSAI30.Review@nik.gov.pl
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استضافة الجهاز األعلى للرقابة ؿبيرك

ؿلجمعية العامة الرابعة كالعشرمف ؿألكالسيفس

تجمع أعضاء اؿمجلس التنفيذم ؿألكالسيفس في الجمعية العامة الرابعة كالعشرين بمدينة كوسكو في بيرك.
َّ
كاف مكافحة الفساد موضوعان محوريان في الجمعية العامة الرابعة أبرز كزير األكالسيفس السيد /أكجستو نارديس المراجع العاـ
كالعشرين ؿ ألكالسيفس المنعقدة خبلؿ الفترة

 28-25للجهاز األعلى للرقابة ؿلبرازيل أىمية التكامل كالتعاكف في

تجمع مائتي البحث عن آليات الحوكمة الرشيدة لتعزيز مكافحة الفساد
نوفمبر/تشرين ثاني بمدينة كوسكو في بيركَّ .
مندكب من األجهزة العليا للرقابة في جميع أنحاء أمريكا كتحقيق التنمية الوطنية كتحسين جودة الحياة للمواطنين.
البلتينية كمنطقة البحر الكاريبي في الجمعية لمناقشة ما يلي:

كذكر السيد /نارديس عمليات المراجعة التعاكنية — التي

الحوكمة العامة (برئاسة الجهاز األعلى للرقابة ؿلبرازيل )

تنفيذ شبكة أمريكا البلتينية
األعماؿ التعاكنية كاستشهد ب

• الموضوع الفني األكؿ :دكر األجهزة العليا للرقابة في مجاؿ بدأت بأمريكا البلتينية كمعترؼ بها اآلف دكليان — كمثاؿ على
• الموضوع الفني الثاني :الرقابة الداخلية من منظور الشفافية كالكاريبي لمكافحة الفساد.
كالمساءلة (برئاسة الجهاز األعلى للرقابة ؿباراجكام)

كقاؿ السيد /نارديس أنو " تبين ىذه المبادرات أف أميركا

• الموضوع الفني الثالث  :الرقابة المالية كالعبلقة مع ىيئات البلتينية قادرة على أف تظهر ؿ جميع الدكؿ أف ىذا االتحاد
مستقلة أخرل عبر دكؿ األقاليم :اؿنطاؽ كاال ستثناء ضركرم ليس فقط لتطوير إقليمنا بل بالنسبة للعالم بأسره".

كالمحتول (برئاسة الجهاز األعلى للرقابة ؿىندكراس)

كتحدثت لجنة خبراء من ىيئات مثل منظمة التعاكف االقتصادم

توزع المشارؾكف بعد كلمات رئيسية كمحاضرات عن ىذه كالتنمية كالبنك الدكلي كبنك إنتر-أميركاف ؿلتنمية كاؿبرنامج

الموضوعات إلى مجموعات أصغر حيث استطاع المشاركوف اإلنمائي ؿألمم المتحدة عن موضوع " الحوكمة كمكافحة
مناقشة القضايا كتبادؿ الخبرات كأفضل الممارسات .

الفساد".
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كقاؿ السيد /مانويل فارجاس مندكب ا لبنك الدكلي أف األجهزة

قدرات األجهزة العليا للرقابة ككذلك تحسين نظم المحاسبة

العليا للرقابة حاسمةه بالنسبة لحسن إدارة األمواؿ العامة ألنها
تقيٌم كيفية توزيع الموارد العامة مع مراعاة المعلومات المالية

العامة في جدكؿ أعماؿ التنمية في مرحلة ما بعد عاـ
2015؛

تقييم أداء البرامج فضبلن • تعزيز جهود اإلنتوسام كمجموعات عملىا اإلقليمية لدعم
كالضبط .تقوـ األجهزة العليا للرقابة ب
األنشطة المشتركة مثل الجهود الرامية إلى تنفيذ أىداؼ
كفاءتها كفعاليتها.
كقاؿ السيد /فارجاس أنو "ىذا ضركرم بالنسبة للبنك الدكلي

األمم المتحدة للتنمية المستدامة من خبلؿ إعداد التوصيات

ؿلحد من الفقر كتعزيز توزيع الثركة".

التي يجب أف تؤخذ بعين االعتبار في الخطة اإلستراتيجية

كقاـ جميع أعضاء األكالسيفس الذين يتمتعوف بالعضوية الكاملة

التنمية المستدامة؛

لؤلكالسيفس كالمشاركة في متابعة أنشطة تنفيذ أىداؼ

بالتوقيع علي إعبلف كوسكو باعتباره الوثيقة الختامية للجمعية • توفير الزخم لدعم شبكة أمريكا البلتينية كالكاريبي لمكافحة
العامة الرابعة كالعشرين (كيمكن تحميل ىذه الوثيقة من:

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/do
_wnloads/0_news/2014/041214_XXIV_Asamblea
.)General_OLACEFS_Declaracion_Cusco.pdf

كتعتبر ىذه الوثيقة عبلمة فارقة بالنسبة ألعضاء األكالسيفس،

الفساد؛

• مواصلة الجهود المشتركة بين المؤسسات لمنع كتحديد
كتنفيذ إجراءات المتابعة بشأف الفساد كإعداد اآلليات

تحسين التنسيق كالدعم المتبادؿ لتبادؿ أمثلة
المتعلقة ب
كتجارب أفضل الممارسات ذات الصلة في اإلقليم.

كما منحت األكالسيفس

كساـ االستحقاؽ ؿلرقابة في

ألنو ـ يتعهدكف بما يأتي :
• تعزيز الحوكمة العامة لصالح التنمية االقتصادية كاالجتماعية األمريكتين لكل من السادة :جيم يوفج كيم ك خوسيو مانويل
دكراك باركسو كجوزيف موزر كليو جيام ك لويس ألبرتو مورينو
كاالستدامة في المسائل البيئية في إطار المراجعة الحكومية.
• دعم المساعي الهادفة للتوصل إلي قرار جديد للجمعية العامة كتافجا جونير كتيرينس نومبيمبي كفيتور كالديرا تقديران ألعمالهم
لؤلمم المتحدة إلدراج المبادئ األساسية لعمل األجهزة العليا المتواصلة المتميزة كمساىماتهم ؿإلنتوسام.
للرقابة.

• دعم المبادرة األخيرة ؿإلنتوسام إلدراج استقبللية كبناء

كلمعرفة المزيد عن األكالسيفس  ،قم بزيارة الموقع اإللكتركني
اآلتي.www.olacefs.com :

كرشة عمل تنفيذ نظاـ إدارة المعرفة ؿألكالسيفس
يجرم تطوير نظاـ إدارة المعرفة في إطار برنامج التعزيز المؤسسي الناشئ عن االتفاؽية المبرمة بين األكالسيفس ككزارة التعاكف

الدكلي األلمانية ،كاؿذ م تنفذه ككالة التعاكف األلمانية  .كستعزز ىذه األداة تدفق المعرفة بين أعضاء األكالسيفس كستحسن قدرات
األجهزة العليا للرقابة من خبلؿ تسهيل إتاحة المعلومات كاإلطبلع عليها.
كيسجل ىذا النظاـ المعلومات في ثبلث فئات رئيسية ىي :الرقابة المالية كالحوكمة العامة كتكنولوجيا المعلومات.
ٌ

تنسيق كتخطيط األمانة التنفيذية ؿألكالسيفس كلجنة بناء
كأجرم في مارس/آذار  2014كرشة عمل تنفيذ نظاـ إدارة المعرفة ب

القدرات كاألجهزة العليا للرقابة المشاركة .شارؾ في كرشة اؿعمل تسعكف من الموظفين العموميين كمهنيين من األجهزة العليا
ىم علم استخداـ ىذه األداة.
للرقابة اإلقليمية كتم تدريب
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رفع تقرير لجنة بناء القدرات ؿألكالسيفس
عن مراجعات النظراء ؿسنة 2014

ـكافقة الجهاز األعلى للرقابة ؿبليز علي العمل مع بيرك في أحد مراجعات النظراء ؿألكالسيفس ؿسنة .2014
تمثلت خلفية مراجعات النظراء المنجزة أثناء ىذا العاـ
األكالسيفس في كرشة اؿعمل  /اؿندكة المختصة بمراجعات
ب
النظراء التي عقدت بمدينة أسونسيوف في باراجكام خبلؿ

الفترة  22-21نوفمبر/تشرين ثاني .2013

• الجهاز األعلى للرقابة

ؿبليز ( خاضع للمراجعة ) كالجهاز

األعلى للرقابة ؿبيرك (قائم باؿمراجعة)

كقد كافقت أجهزة عليا للرقابة علي الخضوع لمراجعة النظراء
لتعزيز إدارتها كالتثبت مما يأتي:

كأخذ تعهد األجهزة العليا للرقابة التي كافقت على المشاركة  )1اتساؽ ىيكلها العضوم مع األدكار الدستورية كالقانونية.
في مراجعة النظراء

بنظر االعتبار فيما يخص

األنشطة  )2تطوير أنشطتها في إطار األدكات البلزمة لتحقيق التقدـ

السنوم  2014للجنة بناء القدرات ؿألكالسيفس.
ة
التخطيطية

المؤسسي السليم.

للرقابة التالية:

المنظمة الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة (اإلنتوسام).

كشارؾ في مراجعات النظراء المؤداة كل من األجهزة العليا  )3استيفاء كظائفو ا ؿلتشريعات كالمعايير الحالية الصادرة عن
• الجهاز األعلى للرقابة ؿباراجكام ( خاضع للمراجعة ) كالجهاز كقامت األجهزة العليا للرقابة المشاركة بصياغة مذكرة تفاىم
األعلى للرقابة ؿبيرك (قائم باؿمراجعة)

• الجهاز األعلى للرقابة

كالتوقيع عليها لتنفيذ مشركع مراجعة النظراء.

ؿجمهورية الدكمينيكاف ( خاضع

للمراجعة ) كالجهاز األعلى للرقابة

ؿىندكراس ( قائم كلمعرفة المزيد عن األكالسيفس  ،قم بزيارة الموقع اإللكتركني

دعم من الجهاز األعلى للرقابة ؿبيرك (مستشار)
باؿمراجعة) ب

اآلتي.www.olacefs.com :
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ترحمب مجموعة عمل

األكركسام

استونيا كرئيس جديد
ؿمراجعة البيئة ب
ؿقد أمضت مجموعة عمل األكركسام ؿمراجعة البيئة سنةن زاخرةن
اجتماعات مثمرة ،كنقل اؿرئاسة كتحديث التوجهات
ب
اإلستراتيجية.

اختتم مكتب المراجع العاـ للنركيج مدتو الثانية ؿرئاسة
مؤتمر األكركسام المنعقد في
مجموعة عمل مراجعة البيئة ب

يونيو/حزيراف  .2014كمنذ ذلك الحين يستضيف مكتب
المراجعة الوطني الستونيا رئاسة كأمانة مجموعة عمل
األكركسام ؿمراجعة البيئة.

كمن منطلق استمرار الممارسة التي جرل عليها العرؼ

في

السنوات السابقة ،تم تنظيم االجتماع السنوم الثاني عشر

افتتح الدكتور /أالر كاريس المراجع العاـ الستونيا كرئيس مجموعة عمل األكركسام
ا
ؿمراجعة البيئة االجتماع السنوم الثاني عشر بمدينة فيلنيوس في ليتوانيا.

لمجموعة العمل في الخريف .كانعقد اال جتماع ىذه المرة يتلقى المسئولوف الحكوميوف مختلف االستبيانات عمليان علي
بمدينة فيلنيوس في ليتوانيا خبلؿ الفترة
 09-07أساس يومي ،تم التشديد على ضركرة تحسين تخطيط

أكتوبر/تشرين أكؿ .2014

االستقصاء باعتباره كسيلة لزيادة االستفادة من استخداـ

ككاف من دكاعي سركر المراجع العاـ الستونيا قيامو جنبان إلى االستقصاءات في عمليات المراجعة.
جنب مع اؿمضيف ،مكتب المراجعة الوطني ؿليتوانيا ،ب
الترحيب كشهد االجتماع السنوم الثاني عشر نهاية فترة عمل كبداية
باؿكفود المشاركة من  26جهازان أعلى للرقابة.
فترة عمل أخرل  .كلذلك ،تم تشكيل لجنة محفزة جديدة
كخصص االجتماع السنوم لموضوع التنوع البيولوجي  .كاعتمدت إستراتيجية كخطة عمل للسنوات الثبلث المقبلة.
كتضمنت جلسة لمدة يوـ كاحد مخصصة ؿلتنوع البيولوجي كتخطط مجموعة عمل األكركسام ؿمراجعة البيئة أثناء فترة

خطابين رئيسيين أعقبتهما حلقة نقاش بشأف التحديات الناشئة العمل الجديدة ىذه لتوجيو اىتمامها نحو كجهة نظر المواطنين
للم ىواطن الطبيعية .في المراجعات البيئية .كيتم تبديل أحد أىدافنا اإلستراتيجية
ؿلحكومات الوطنية في صيانة الحالة المواتية ى
كتمت أيضان عركض تقديمية مختلفة من أجهزة عليا للرقابة عن األربعة كل فترة عمل من أجل ا الستجابة لقضايا الساعة
خبراتها في مراجعة قضايا التنوع البيولوجي .يوجد لدل عدد ؿمراجعة البيئة في أكربا.
قليل من األجهزة العليا للرقابة خبرة في مراجعة التنوع

كنزيد اآلف توجيو انتباىنا نحو تشجيع األجهزة العليا للرقابة

المراجعمف.

مثر بدكره على خدمات الصحة البيئية كالنظاـ البيئي
يمكن أف ؤ

خطابين رئيسيين.

كلمزيد من المعلومات عن أنشطة مجموعة العمل كتقارير

البيولوجي ،كت
ثبت مجموعة المشكبلت التي عرضت أثناء على إجراء عمليات المراجعة في المناطق حيث تكجد مخاطرة
الجلسة أف ىذا الموضوع يحتاج للمزيد من االىتماـ من جانب إمكانية تأثير السياسات سلبان في إنجاز األىداؼ البيئية ،مما

ككاف اؿموضوع الشامل لبلجتماع تحليل بيانات االستقصاء ،المقدمة للمواطنين  .كسيتم اإلبقاء على كجهة نظر المواطنين
الذم تم تناكؿق أيضان أثناء جلسة لمدة يوـ كاحد تضمنت في االعتبار عند معالجة جميع الموضوعات البيئية األخرل.
كأعقب الخطابات اؿرئيسية عركض تقديمية من أجهزة عليا

ىا كآخر أخبارىا ،انظر اؿموقع اإللكتركني ؿمجموعة
اجتماعات

أعلى للرقابة كحلقة نقاش عن كيفية زيادة كفاءة االستقصاءات عمل األكركسام ؿمراجعة البيئة :
كالحصوؿ على البيانات ذات الصلة كجلسات متوازية .كحيث اتصل بالبريد اإللكتركني.eurosaiwgea@riigikontroll.ee :
www.eurosaiwgea.org

أك
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مجموعة عمل األكركسام ؿمراجعة األمواؿ المخصصة للنكبات كالكوارث
تحولت مجموعة المهاـ الخاصة ؿألكركسام ؿمراجعة األمواؿ للرقابة األخرل المهتمة.
المخصصة للنكبات كالكوارث إلي مجموعة عمل أثناء مؤتمر

ستعد مجموعة العمل ال جتماعو ا األكؿ الذم سيعقد يوـ 5
كت

األكركسام التاسع المنعقد في الفترة  19-16يونيو/حزيراف فبراير/شباط  ،2015بمدينة لوكسمبورج بدكقية لوكسمبورج
 2014بمدينة الىام في ىولندا .كاتفق على أف ترأس دائرة الكبرل.

ات ألككرانيا مجموعة العمل حتى سنة .2017
المحاسب

عرض أثناء اجتماع مجموعة العمل خطة النشاط للفترة
كست

كمهمة مجموعة عمل األكركسام ىذه ىي تنسيق كتوحيد جهود الحالية الممتدة إلي سنة  .2017كما سيتبادؿ المشاركوف

المراجعات التعاكنية الدكلية
ىم بشأف القضايا المتعلقة ب
األكربي في مساعدة الحكومات الوطنية خبرات
ة
األجهزة العليا للرقابة

ىا
على تطوير أدكات فعالة ككفؤ ؿلوقاية من النكبات كالكوارث .ؿألمواؿ المخصصة للوقاية من الكوارث كالقضاء على عواقب
كستستمر مجموعة العمل في ممارسة إجراء عمليات مراجعة كمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ اؿسلسلة رقم  5500من
يب كاستشارية متصلة بها.
دكلية مشتركة كأنشطة تدر ية

المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة كدكر كموقف مجموعة

كستركز مجموعة العمل نشاطها على تنفيذ المعايير الدكلية العمل بالنسبة ؿىذه األمور.
لؤلجهزة العليا للرقابة،

ال سيما تلك المعايير التي تقدـ

إرشادات بشأف مراجعة المساعدات المتعلقة بالكوارث.

كلمعرفة المزيد عن مجموعة عمل األكركسام ؿمراجعة األمواؿ

كتضم مجموعة العمل حاليان  17جهازان أعلى للرقابة .كتدعو المخصصة للنكبات كالكوارث ،قم بزيارة الموقع اإللكتركني
اآلتي.http://www.ac-rada.gov.ua/control/eurosai/en/ :
ات ألككرانيا ؿلتعاكف من جانب األجهزة العليا
دائرة المحاسب

ترحمب المجلة الدكلية للرقابة المالية الحكومية بموظفين جدد
الموظفين الجدد أعضاء
المجلة الدكلية للرقابة
المالية الحكومية

ترحب المجلة الدكلية للرقابة المالية الحكومية التي تصدرىا

المجلة
مكتب مساءلة الحكومة كاؿمحرر ب
العبلقات الدكلية ب

المنظمة الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة "اإلنتوسال" بالسيد /كالسيدة /كريستي كونسيرؼ المتخصصة في برنامج التخطيط
للتخطيط

اإلستراتيجي كاالرتباط الخارجي كالعبلقات الدكلية كالسيد/

جيمس-كريستياف بلوكوكد المدير اإلدارم

اإلستراتيجي كاالرتباط الخارجي لمكتب مساءلة الحكومة

جيمس-كريستياف بلوكوكد  ،رئيس ىيئة تحرير المجلة كالسيدة

بصفتو اؿرئيس اؿجديد لهيئة تحرير المجلة.

آمي كوندرا محللة االتصاالت بمكتب مساءلة الحكومة كمحرر

كيتضح في الصورة أعبله ،من اليسار ،السيد /بيل كيلر ،مدير

مساعد ؿلمجلة.
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوسام

تحديث مبادرة تنمية اإلنتوسام
انضماـ موظفين جدد ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام
ترحب بالموظفين الجدد التاليين:
يسر مبادرة تنمية اإلنتوسام أف ٌ

• السيد /أ نيباؿ جمؿيرمو ىوىلهوبير :مدير تنمية القدرات (األكالسيفس) الذم انضم ؿمبادرة تنمية
اإلنتوسام ندبان من الجهاز األعلى للرقابة ؿألرجنتين .

• السيد /مينور سانشو ركدريجيز :مدير التعلم اإللكتركني كحلوؿ اإلنترنت الذم انضم ندبان من الجهاز
األعلى للرقابة ؿكوستاريكا.

• السيدة /كاميبل كونستانس فريدريكسوف :مستشارة ( أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة)
م انضمت ندبان من مكتب المراجع العاـ ؿلنركيج .
اؿت

اجتماع موظفي مبادرة تنمية اإلنتوسام المنعقد سنة  2014بمدينة أكسلو
افعقد االجتماع السنوم لموظفي مبادرة تنمية اإلنتوسام سنة  2014بمدينة أكسلو في الفترة 27-25
أغسطس/آب  .2014كنوقشت النتائج الرئيسية التي تحققت أثناء الفترة  2014 -2013كخطط
الفتر ة  .2015 -2014كما نوقشت النتائج كالمؤشرات المستخلصة من االستقصاء العالمي ؿمبادرة
تنمية اإلنتوسام ؿسنة  .2013كقد تم تحديد كمناقشة مجاالت التركيز لبرامج مبادرة تنمية اإلنتوسام

أثناء الفترة  .2018 -2015كاقتسمت التحديثات المتعلقة بالعديد من السياسات كالمشركعات
الداخلية ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام .كتتمثل مجاالت األكلوية الستة فيما يلي:

يبقيك تحديث مبادرة تنمية

اإلنتوسام على علم بالتطورات

في عمل كبرامج مبادرة تنمية

اإلنتوسام .كلمعرفة المزيد عن
مبادرة تنمية اإلنتوسام

كاؿمواكبة بين طبعات المجلة،

انظر الموقع اإللكتركني:
http://www.idi.no
كبالنسبة للمعلومات المرتبطة

بمبادرة تنفيذ المع ايير الدكلية
لؤلجهزة العليا للرقابة (برنامج

ثرم آم ) ،يرجى زيارة الموقع

اإللكتركني:

http://www.idico
mmunity.org/3i

كباإلضافة إلى المجاالت الستة المذكورة أعبله ،حدد المجلس التنفيذم ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام أيضان برنامج بشأف " تطوير القيادات الشابة

بالجهاز األعلى للرقابة" كمجاؿ يحظى باألكلوية.

عقد اجتماع اللجنة المحفزة ؿإلنتوسام -الهيئات المانحة في باريس
ات في باريس اجتماع اللجنة المحفزة السابع للتعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة خبلؿ يومي 18-17
استضافت محكمة المحاسب

سبتمبر/أيلوؿ  .2014كحضر االجتماع  70مندكبان يمثلوف مجتمع الهيئات المانحة كاإلنتوسام .ككانت البنود الرئيسية المدرجة على جدكؿ

أعماؿ االجتماع عبارة عن التقدـ في مطابقة الهيئات المانحة مع اؿمبلحظات األساسية التي تم تلقيها بموجب النداء العالمي لتقديم

مقترحات سنة  ،2013كمناقشة النتائج األكلية لبلستقصاء العالمي ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام سنة  ،2013كاؿتقدـ في المرحلة التجريبية من

إطبلؽ إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة  ،كالتقييم المستمر للتعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة  ،كالموافقة على خطة العمل لعاـ
 2015ألمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة«.
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،

تحديث مبادرة تنمية اإلنتوسام
كانت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية

الهيئة المانحة الثانية كالعشرين

الموقٌعة علي مذكرة التفاىم للتعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة  .كأعرب
السيد /جوف لوموم مدير مديرية التعاكف اإلنمائي بمنظمة التعاكف االقتصادم

بزيز المساءلة كالشفافية
كالتنمية أف التوقيع يدؿ على االلتزاـ األكيد للمنظمة تع

كاؿفعالية ؿألجهزة العليا للرقابة في جميع أنحاء العالم.

مبادرة تنفيذ المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة (برنامج ثرم آم)

كرشة عمل ثرم آم لتيسير تنفيذ المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة
(مراجعة المطابقة) لآلسوسام كالباسام

يسير تنفيذ المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة إلقليمي
عقدت كرشة عمل ؿت

اآلسوسام كالباسام خبلؿ الفترة من  28يوليو/تموز إلي  2أغسطس/آب
 2014بمدينة مانيبل في الفلبين .ككانت كرشة العمل بمثابة الجزء األخير من

برنامج شهادة المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة للمشاركين من اآلسوسام
مشارؾن في كرشة العمل كيفية القياـ
ا
كالباسام في مراجعة المطابقة .كتعلَّم 31
دكرىم كدعاة للمعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة
ب

كمديرم مشركعات

كميسرين ؿلتعلم  .كما صاغ المشاركوف خطط عملىم كل علي حدة لدعم تنفيذ

المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة.
اجتماع مواءمة إصدارات مبادرة تنفيذ المعايير (ثرم آم) ؿألكالسيفس
اجتمع فريق يضم أحد عشر خبيران كاستشاريان في المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا
للرقابة بمدينة بيركفركـ خبلؿ الفترة  22- 5أغسطس/آب  2014لمواءمة
اإلصدارات كالمناىج التعليمية ؿمبادرة تنفيذ المعايير (ثرم آم) من أجل برامج
شهادة المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة في األكالسيفس.
كرشة عمل ثرم آم لتيسير تنفيذ المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة

(مراجعة المطابقة) لؤلفركسام اإلنجليزية كاألكركسام

يسير تنفيذ المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة إلقليمي
عقدت كرشة عمل ؿت
األفركسام اإلنجليزية كاألكركسام خبلؿ الفترة  13- 8سبتمبر/أيلوؿ 2014

بمدينة دار السبلـ في تنزانيا .ككانت كرشة العمل بمثابة المرحلة الثالثة كاألخيرة
من برنامج شهادة المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة

ؿلمشاركين من

األفركسام اإلنجليزية كاألكركسام في مراجعة المطابقة .كحضر كرشة العمل
كاحد كعشرين مشاركان في برنامج شهادة المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة
(مراجعة المطابقة) من إقليمي األفركسام اإلنجليزية كاألكركسام.

اختبار عبر اإلنترنت لترشيح مرشحين للمشاركة في برنامج ؿمبادرة تنفيذ

المعايير (ثرم آم) في األكالسيفس
ن ٌفذت مبادرة تنمية اإلنتوسام يوـ  22سبتمبر/أيلوؿ  2014اختباران عبر
اإلنترنت الختيار مشاركين في برنامج مبادرة تنفيذ المعايير (ثرم آم ) في
اثنف
األكالسيفس .دخل االختبار الذم انعقد على منصة مبادرة تنمية اإلنتوسام ا
كتسعكف مرشحان من  17جهازان أعلى للرقابة.

عقد اجتماع إعداد تقارير المراجعة المالية التعاكنية المستندة للمعايير
الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة بمدينة نادم في فيجي
عقدت مبادرة تنمية اإلنتوسام -الباسام اجتماع إعداد تقارير المراجعة المالية
التعاكنية المستندة للمعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة بمدينة نادم في فيجي
خبلؿ الفترة  17- 13أكتوبر/تشرين أكؿ  .2014كشارؾ في االجتماع عشرة
مشاركين من ستة أجهزة عليا للرقابة لوضع اللمسات األخيرة ؿمشركع تقارير
المراجعة .خضعت التقارير مؿراجعة النظراء التي قاـ بها فرؽ عمل من أجهزة
عليا للرقابة أخرل أعضاء .كما تلقت فرؽ العمل ردكد فعل كإرشاد من خبير.

برنامج الدعم الثنائي ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام

قدمت مبادرة تنمية اإلنتوسام بالتعاكف مع البنك الدكلي دعمان للجهاز األعلى
للرقابة ؿلعراؽ في كضع خطتو اؿتعليمية .أجرت مبادرة تنمية اإلنتوسام كرشة

عمل لعدد  17عضوان فنيان من الجهاز األعلى للرقابة ؿلعراؽ بمدينة تونس في
ستند كرشة اؿعمل علي
تونس خبلؿ الفترة  08- 04أغسطس/آب  .2014كت
طور فريق عمل من
تعلم مبادرة تنمية اإلنتوسام فيما يخص إرشاد اؿ تأثير  .ك ٌ
الجهاز األعلى للرقابة ؿلعراؽ بعد كرشة العمل خطة تعلمق كالتي ستراجعها
مبادرة تنمية اإلنتوسام.

برنامج دعم مبادرة تنمية اإلنتوسام -لجنة بناء القدرات
يسرت مبادرة تنمية اإلنتوسام مشاركة سبعة مشارؾين من ستة أجهزة عليا للرقابة
ٌ
في االجتماع السنوم ؿسنة  2014للجنة بناء القدرات اإلنتوسام بمدينة ليما
في بيرك خبلؿ الفترة  11- 09سبتمبر/أيلوؿ  .2014نوقشت في االجتماع
الخطة اإلستراتيجية للجنة عن الفترة .2016- 2014
برنامج مراجعة تكنولوجيا المعلومات
عقد االجتماع التخطيطم لمراجعة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة األكلى من
األجهزة العليا للرقابة المشاركة في برنامج تنمية القدرات في مجاؿ مراجعة
تكنولوجيا المعلومات بمدينة نويدا في الهند .تلقت فرؽ عمل أجهزة عليا
للرقابة من  18دكلةن في إقليمي اآلسوسام كالباسام إرشادان كدعمان من خبراء
في تطوير خطط مراجعتهم إلجراء عمليات مراجعة تكنولوجيا المعلومات.
التدريب علي إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة
عقدت دكرة تدريبية عن إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة بمدينة ساف
خوسيو في كوستاريكا خبلؿ الفترة  24- 22سبتمبر/أيلوؿ  2014حيث
نظمتها اللجنة الفنية لتقييم األداء كمؤشرات العائد التابعة ؿ ألكالسيفس كالجهاز
األعلى للرقابة ؿلبرازيل كأمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة  .كقد
حضر اؿدكرة اؿتدريبية  28مشاركان من  15جهازان أعلى للرقابة في األكالسيفس
باإلضافة إلى مشاركين من بنك إنتر-أميركاف للتنمية .كيكوف العديد من األجهزة
العليا للرقابة المشاركة بالفعل في عملية إجراء تقييم تجريبي إلطار قياس األداء
للجهاز األعلى للرقابة.
كعقدت كرش عمل تجريبية إل طار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة بشأف
الدركس المستفادة كضماف الجودة لتقييمات قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة
بمدينة ساف خوسيو في كوستاريكا خبلؿ الفترة  26- 25سبتمبر/أيلوؿ
 .2014نظٌم ىذق الفعالية اللجنة الفنية لتقييم األداء كمؤشرات العائد كأمانة
التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة  .كضمت كرش العمل  23مشاركان من
 12جهازان أعلى للرقابة في األكالسيفس كبنك إنتر-أميركاف للتنمية  .كتمثلت
األىداؼ الرئيسية ؿكرش العمل في توسيع استخداـ كتحسين جودة إطار قياس
األداء للجهاز األعلى للرقابة في األكالسيفس من خبلؿ تبادؿ الخبرات الناجمة
عن تجريب إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة بين أعضاء األكالسيفس
كمن خبلؿ تبادؿ خبرات أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة
كإرشادىا بشأف إجراء مراجعة ضماف الجودة ؿتقارير إطار قياس األداء للجهاز
األعلى للرقابة .كما كافت الفعالية خطوة أكلى في تطوير مجموعة من مراجعي
ضماف الجودة لديهم معرفة عمل باللغة األسبانية.
اتصاالت أصحاب المصلحة من خبلؿ مشاركة مبادرة تنمية اإلنتوسام في
اجتماعات

انخرطت مبادرة تنمية اإلنتوسام مع أصحاب المصلحة بها من خبلؿ المشاركة
في اجتماعات مختلفة علي النحو اآلتي:
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تحديث مبادرة تنمية اإلنتوسام
مشاركوف في الدكرة التدريبية
إلطار قياس األداء للجهاز
األعلى للرقابة بمدينة ساف
خوسيو في كوستاريكا.

شارؾت مبادرة تنمية اإلنتوسام في االجتماع السنوم للجنة اإلنتوسام

ؿتنمية القدرات المنعقد بمدينة ليما في بيرك خبلؿ الفترة 11-09
سبتمبر/أيلوؿ  . 2014تم تقديم معلومات محدثة عن أنشطة مبادرة تنمية

 2014في المؤتمر السابع عشر ؿلباسام المنعقد بمدينة آبيا في ساموا.

كنوقشت قضايا تنمية القدرات ذات الصلة ؿألجهزة العليا للرقابة في إقليم
الباسام .ك حضرت مبادرة تنمية اإلنتوسام

االجتماع السادس عشر

اإلنتوسام .كما تم توزيع منشورات تضم معلومات عن برامج تنمية القدرات
ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام .كشارؾت مبادرة تنمية اإلنتوسام في المناقشات

ؿمجموعة عمل اإلنتوسام ؿمراجعة البيئة المنعقد في الفلبين خبلؿ الفترة
من  29سبتمبر/أيلوؿ إلي  2أكتوبر/تشرين أكؿ  .2014ككاف التعاكف

التعاكف المتواصل معها.

مراجعة الغابات التي انتهت سنة  .2012كنوقش من بين قضايا أخرل

المتعلقة باألكلويات اإلستراتيجية للجنة بناء القدرات كبحث سبل تعزيز

األخير ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام مع مجموعة عمل مراجعة البيئة

يخص

كحضرت أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة االجتماع السابع

برنامج عن إدارة الكوارث على أساس السلسلة رقم  5500للمعايير

مكسيكو سيتي خبلؿ يومي  10ك  11سبتمبر/أيلوؿ  .2014تمثل جزء

كشارؾت مبادرة تنمية اإلنتوسام يوـ  18سبتمبر/أيلوؿ  2014في اجتماع

المناقشات التالية كالموافقة على جدكؿ زمني إلنجاز كإقرار إطار قياس

كالهيئات المانحة كمخطط اؿشهادة كاالعتماد ؿإلنتوسام.

لمجموعة العمل المعنية بقيم كعكائد األجهزة العليا للرقابة المنعقد بمدينة

ىاـ من جدكؿ األعماؿ في التقرير المرحلي ألمانة التعاكف بين اإلنتوسام
كالهيئات المانحة عن إطبلؽ إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة مع
األداء للجهاز األعلى للرقابة.

كشارؾت مبادرة تنمية اإلنتوسام في اجتماع اؿمجلس التنفيذم السابع

كاألربعين ؿآلسوسام المنعقد بمدينة موسكو في ركسيا خبلؿ الفترة -21

الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة.

اللجنة المالية كاإلدارية ؿإلنتوسام المنعقد بمدينة باريس .كنوقشت
مجموعة كاسعة من القضايا التي تضمنت أعماؿ التعاكف بين اإلنتوسام
كقدِّـ في االجتماع السادس للجنة المحفزة للجنة اإلنتوسام ؿتبادؿ المعرفة
المنعقد بمدينة القاىرة في مصر يومي  14ك  15أكتوبر/تشرين أكؿ

 2014معلومات حديثة عن أنشطة مبادرة تنمية اإلنتوسام مع التركيز على

 26سبتمبر/أيلوؿ  .2014تم تحديث معلومات اؿمجلس التنفيذم بشأف

التعاكف المستمر مع لجنة تبادؿ المعرفة كمجموعات العمل المكونة لها في

المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة كالتعاكف مع األجهزة العليا للرقابة في

كعقد االجتماع السنوم لمجموعة عمل الدين العاـ بمدينة سيوؿ في كوريا

أنشطة مبادرة تنمية اإلنتوسام مع التركيز بشكل خاص على دعم تنفيذ

إقليم األسوسام .كما عقد اجتماع ثبلثي بين مبادرة تنمية اإلنتوسام كأمانة

اآلسوسام (الجهاز األعلى للرقابة
(الجهاز األعلى للرقابة

ؿكوريا) كمدير التدريب ؿألسوسام

ؿلياباف) .كنوقش مشركع الخطة اإلستراتيجية

لؤلسوسام .كما شارؾت مبادرة تنمية اإلنتوسام

في الندكة اؿمشتركة

المجاالت المتخصصة لعمليات لؤلجهزة العليا للرقابة.

اؿرنامج
خبلؿ الفترة  24-22أكتوبر/تشرين أكؿ  .2014كنوقش ب
المستمر ؿمبادرة تنمية اإلنتوسام بشأف أطر مراجعة االقتراض كاإلقراض

للدكؿ ذات سيادة.

كما شارؾت مبادرة تنمية اإلنتوسام في اؿمجلس التنفيذم ؿألفركسام

ؿآلسوسام -األكركسام بشأف الدركس المستفادة من تنفيذ المعايير الدكلية

المنعقد بمدينة شرـ الشيخ في مصر خبلؿ الفترة  30-23أكتوبر/تشرين

كنوقش في اجتماع اللجنة اإلقليمية لتعزيز القدرات المؤسسية لؤلفركسام-

قدرات األجهزة العليا للرقابة.

لؤلجهزة العليا للرقابة.

الفرنسية المنعقد بمدينة ياكندم في الكاميركف يومي  5ك  6أغسطس/آب

تعاكف مبادرة تنمية اإلنتوسام مع األجهزة العليا للرقابة الناطقة بالفرنسية في
أفريقيا.

كشارؾت مبادرة تنمية اإلنتوسام خبلؿ الفترة  22-19أغسطس/آب

أكؿ  .2014كنوقشت قضايا متعلقة بالتعاكف كالدعم في مجاؿ تنمية
مبادرة تنمية اإلنتوسام
االتصاؿ ب

لمناقشة أم من القضايا المعركضة في ىذه الطبعة من تحديث مبادرة تنمية

اإلنتوسام ،يرجى االتصاؿ بنا :اؿىاتف ، +47 21 54 08 10 :اؿبريد
اإللكتركني. idi@idi.no :
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التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة

تحديث اؿتعاكف بين اإلنتوسام
كالهيئات المانحة
إطبلؽ إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة:
المرحلة التجريبية
التقدـ المحرز كالمخاطر المحددة فيما يتعلق ب

المنعقد في ديسمبر/كانوف أكؿ .2016

صل إلى جميع المستهدفين المحددين في إستراتيجية إطبلؽ
قد تيػ يو ِّ
مقيٌمي التدريب كليس إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة معيار دكلي لؤلجهزة
إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة فيما يتعلق ب
ميسرم التطوير  .كمع ذلك ،قد حددت مخاطر فيما يتعلق بضماف العليا للرقابة كبالتالي ليس مطلوب إتباع اإلجراءات القانونية الواجبة
ك ٌ
الجودة لعمليات تجريب ىذا اإل طار كتلقي ما يكفي من التقارير ؿلمعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة .كمع ذلك ،تلتزـ مجموعة

النهائية كردكد الفعل من أجل اؿمزيد تطويره.

المهاـ الخاصة لهذا اإل طار بإتباع اؿعملية القانونية ؿإلنتوسام بقدر

اؿخلفية

كتكوف أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة ضمن مبادرة

انطباقها عليو.

قدـ الدعم
كت

تمت الموافقة على اؿنسخة اؿتجريبية من إطار قياس األداء للجهاز

تنمية اإلنتوسام منسق مجموعة المهاـ الخاصة

المنعقد بمدينة بكين في أكتوبر/تشرين أكؿ  .2013كإطار قياس

دكرات تدريبية في مجاؿ ىذا اإل طار كتقديم المشورة فيما يخص

األعلى للرقابة في يوليو/تموز  ،2013كأطلق رسميان في اإلنكوسام لتقييمات إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة من خبلؿ تقديم
األداء للجهاز األعلى للرقابة عبارة عن إطار موضوعي ؿقياس األداء اؿتخطيط كاؿتنفيذ ؿتقييم تجريبي لو ،كاالستجابة ؿالستفسارات

مصمم بغرض ا لمساعدة في االتصاؿ بشأف قيمة كعكائد األجهزة اؿخاصة كاؿتوضيحات المحددة بشأفق ،كتقديم كظيفة ضماف الجودة
العليا للرقابة كإعطاء نظرة شاملة ألداء الجهاز األعلى للرقابة

(بالمقارنة مع المعايير الدكلية لؤلجهزة العليا للرقابة

لعمليات تجريبة.

كغيرىا من كما تكوف أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة كمنسق

الممارسات الجيدة الدكلية) كتيسير إدارة كقياس كرصد أداء الجهاز لمجموعة المهاـ الخاصة لهذا اإل طار مسئول نة عن جمع التقارير
كالتعليقات النهائية عن عمليات تجريب اإلطار نفسو كتطويرق.
األعلى للرقابة مع مركر الوقت.

كخططت المرحلة التجريبية خبلؿ الفترة من يوليو/تموز  2013إلي

مارس/آذار  .2015كخططت فترة تشاكر رسمي بشأف ا لنسخة إستراتيجية إطبلؽ إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة
التجريبية إل طار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة

من نهاية يوجد إلستراتيجية إطبلؽ ىذا اإلطار (مشركع إستراتيجية إطبلؽ إطار

نوفمبر/تشرين ثاني  2014إلي  31مارس/آذار  .2015كسيتلقى قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة

سنة  ،2013بتاريخ

جميع أعضاء اإلنتوسام إخطاران رسميان يدعوه ـ للتعقيب علي اإلطار .أغسطس/آب  )2013ثبلثة أىداؼ رئيسية:

كمن المقرر في أعقاب ذلك أف تقوـ مجموعة المهاـ الخاصة إلطار  -1التأكد من أف اإلطار كثيق اؿصلة لجميع ا ألجهزة العليا للرقابة
ضم مجموعة المهاـ الخاصة
قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة ( كت

ىا
كقابل للتطبيق عليها بغض النظر عن مستول تطورىا كتراث

التجريب كالمدخبلت من المشاكرات ك تحديث ىذا اإلطار كالعمل

ال تكوف شديدة الصعكةب جدا كال شديدة السهولة  ،كبحيث

من خبلؿ اؿعملية القانونية ؿإلنتوسام.

يمكن تحديد االختبلفات في مستويات األداء بين األجهزة

عددان من األجهزة العليا للرقابة كىيئات اإلنتوسام كككالة مانحة
كاحدة ،كتدعمها مجموعة مرجعية أكسع) بإعادة النظر في عمليات  -2التأكد من المعايرة السليمة آل لية قياس األداء كمعايرتها بحيث

كالهدؼ ىو الموافقة علم اإلطار في اإلنكوسام الثاني كالعشرمف

اإلدارم كتفويضها القانوني.

العليا للرقابة.

34
المجلة الدكلية للرقابة المالية اؿحكوـ ةم ،يناير/كانوف ثاني 2015

التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة
 -3التأكد من أف المقيٌمين الذين يطبقوف اإلطار لديهم الخبرة كيوجد مع كضع ىذه األرقاـ في االعتبار مخاطرة عدـ بلوغ
اؿمستىدؼ كىو االنتهاء من تنفيذ  20نسخة تجريبية بحلوؿ
كالتدريب كاؿدعم المبلئم للتأكد من االتساؽ في تطبيقو.

مكثفإلطار إطار قياس األداء مارس/آذار .2015
ان
كمتطلب الهدفاف األكؿ كالثاني اختباران

للجهاز األعلى للرقابة في عدد من اؿبيئات اؿمتنوعة ،كالحصوؿ على جدكؿ زمني لوضع اللمسات األخيرة كإقرار إطار قياس األداء

نتائج التقييم كردكد الفعل من عمليات التقييم ،كتحليل سجبلت للجهاز األعلى للرقابة

قيمة كعوائد األجهزة العليا
المؤشرات الناتجة للتأكد من اؿمعايرة السليمة ؿنظاـ التسجيل .عقدت مجموعة عمل اإلنتوسام المعنية ب

المكسيك في سبتمبر/أيلوؿ .2014
كيتطلب التطبيق المتسق لئلطار إعداد أعداد كافية من اؿمقيٌميف للرقابة اجتماعو ا السنوم ب
لئلطار كي يشاركوا في عمليات التجريب في كل من أقاليم كاتفقت مجموعة العمل أثناء االجتماع على اإلجراءات القانونية
ميسرين في ىذا
اإلنتوسام كمجموعاتها اللغ ة
كم اؿمختلفة كإعداد ٌ

الواجب إتباعها بشأف اؿتحديث كالموافقة على ىذا اإلطار حتى

التقدـ المحرز حتى اآلف

 15مارس/آذار :عمليات تجريبية كتشاكرية كثيقة

الشأف قادرين على تدريب المقيٌمين ،بلغات مختلفة ،على استخداـ الوصوؿ إلى إنكوسام سنة  .2016كنقدـ مقتطفات رئيسية من
الجدكؿ الزمني فيما يأتي:
ىذا اإلطار كرفع مستول الوعي بو.
استهدفت إستراتيجية إطبلؽ إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة  15أغسطس/آب :موافقة مجموعة عمل اإلنتوسام المعنية بقيمة

تقديم  12دكرة تدريبية كتدريب  130مقيٌمان لئل طار كإعداد  12كعوائد األجهزة العليا للرقابة علي اال ستجابة المقترحة لتعقيبات

ميسران متمرسان لئلطار .كقد تم حتى اآلف تقديم  16دكرة تدريبية علي كخبرات التشاكر
اإلطار منذ مارس/آذار  2013ك تدريب  500فردان تقريبان .كقد تم

 16أبريل/نيساف :تسليم نسخة إطار قياس األداء للجهاز األعلى

كل من اللغة العربية كاللغة البرتغالية.
اإلسبانية كدكرة كاحدة ب

من  46مايو/أيار إلي  16يوليو/تموز :فترة  90يوـان إلعادة مسودة

إلى ىذه اللغة الستخدامها في المستقبل.

 16أغسطس/آب :موافقة مجموعة عمل اإلنتوسام المعنية بقيمة

إعداد أربعة كثبلثوف ميسران متمرسان في ىذا الشأف ،كتم تقديم  10للرقابة التي تمت المصادقة عليها إلي
قيمة كعوائد األجهزة العليا للرقابة
كل من اللغة الفرنسية كاللغة المعنية ب
دكرات باللغة اإلنجليزية كدكرتاف ب

مجموعة عمل اإلنتوسام

التدريب العرض (إذا لزـ األمر)
ية
كلم يتم بعد تقديم دكرات باللغة الركسية لكن تترجم اؿمواد

كقد عقدت دكرات للتدريب علي اإلطار في جميع أقاليم اإلنتوسام كعوائد األجهزة العليا للرقابة على النسخة التي تمت المصادقة عليها
تبادؿ المعرفة كخدمات المعرفة
باستثناء األفركسام الفرنسية كاألفركسام اإلنجليزية لكن أرسلت  16سبتمبر/أيلوؿ :اؿلجنة المعنية ب

بعض األجهزة العليا للرقابة في ىذين األقليمين موظفين للمشاركة في  16ديسمبر/كانوف أكؿ  :اؿمجلس التنفيذم ،موافقة اإلفكوسام

دكرات تدريبية في أقاليم أخرل.

كثمة عنصر رئيسي في إستراتيجية إطبلؽ إطار قياس األداء للجهاز
األعلى للرقابة ىو تنفيذ نسخة تجريبية من اإلطار فيما ال يقل عن

على النسخة التي تمت المصادقة عليها

كمع ذلك ،كافقت مجموعة عمل اإلنتوسام المعنية بقيمة كعوائد
شرط تنفيذ ما يقرب من 20
األجهزة العليا على اؿجدكؿ اؿزمني ب

 20دكل نة تغطي جميع أقاليم كلغات اإلنتوسام كمستويات تطورىا عملية تجريبية بحلوؿ موعد إقفاؿ المرحلة التجريبية ،كأف تتلقى
كتراثىا اإلدارم كأجهزتها العليا للرقابة متفاكتة األحجاـ كالتعقيدات .مجموعة المهاـ الخاصة إلطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة
كتلقت أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة في الوقت
الحالي معلومات من  21رئيس جهاز أعلى للرقابة قرركا تنفيذ

ردكد فعل كافية بشأف اإل طار كنسخ من التقارير النهائية لتحديد
نقاط الضعف في األداة كتصحيحىا.

النسخة التجريبية من اإلطار .يوجد تسع منهم في األكالسيفس كأربع تبادؿ الخبرات من العمليات تجريبية كالتقارير النهائية

ىب من أكلئك المسئولين عن كل عملية تجريبية إل طار قياس
في اآلسوسام كثبلث في األكركسام ككاحد في كل إقليم من أقاليم ييطٍل ي
تقديم ملخص موجز ؿ لخبرات
الكاركسام كاألفركسام الفرنسية كاألفركسام اإلنجليزية كاألرابوسام األداء للجهاز األعلى للرقابة
كالباسام.

المستفادة من العملية التجريبية كمبلحظات بشأف اإل طار كنسخة من

تقرير التقييم النهائي ( بما في ذلك سجل اؿمؤشرات) إلى أمانة

ككفقان للمعلومات التي تلقتها أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات
المانحة لم يتم االنتهاء من أم من تقارير تنفيذ النسخ التجريبية — التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة .كسيمكٌن ىذا مجموعة
كصلت تسعة منها إلى مرحلة صياغة مسودة التقرير  ،كأربعة إضافيين المهاـ الخاصة لئلطار من تحليل الخبرات كنتائج التقييم ( بما في

في مرحلة العمل الميداني ،كالثمانية المتبقكف في مرحلة التخطيط.

ذلك دراسة انتشار السجبلت لكل مؤشر) بغرض تحسين اإلطار».
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التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة
ستتم اؿسرية اؿتامة في معاملة جميع تقارير التقييم كسجبلت لؤلجهزة العليا للرقابة باإلضافة إلى معرفة بشأف بناء قدرات الجهاز
اؿمؤشرات التي تتم مشاركتها

مع أمانة التعاكف بين اإلنتوسام األعلى للرقابة كأنظمة إطار قياس األداء .كقد الحظت أمانة التعاكف

دكف موافقة الجهاز بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة أف اؿعدد المحتمل كالمتاح من قادة
كالهيئات المانحة كلن يتم تبادلها أك نشرىا ب
األعلى للرقابة .كسيكوف أم تحليل لمجموعة سجبلت مؤشرات فرؽ اؿتقييم لئلطار أقل من اؿـ طلكب في ىذا الشأف ،ال سيما فيما
مجهوؿ المصدر إلزالة اإلشارة إلى األجهزة العليا للرقابة كل علي

حدة.

يخص عمليات التجريب التي لها ـنهج تقييم خارجي أك تقييم

النظراء.

عدـ تبادؿ التقارير النهائية كتقديم ردكد الفعل

المخاطر المتعلقة بمرحلة تجريب إطار قياس األداء للجهاز

توجد مخاطرة عدـ تلقي أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات

ضماف الجودة لعمليات تجريب اإلطار

تجريب .كسيقوض ىذا قدرة مجموعة المهاـ الخاصة إلطار قياس

األعلى للرقابة

المانحة ردكد الفعل كالتقارير النهائية ؿما تم القياـ بو من عمليات

التجريب األداء للجهاز األعلى للرقابة علي تحديد كتصحيح نقاط الضعف في
ية
يعتبر ضماف الجودة حاسمان لموضوعية كمصداقية التقييمات
أساسي إلنتاج تقارير اإلطار ،مما يحتمل أف يقلل من جودة اإلصدار الذم سيعرض علي
إلطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة ك ان
تحقق قيمة مضافة لج ىود تطوير الجهاز األعلى للرقابة  .كيستتبع اإلنكوسام سنة  2016للموافقة عليو.

ضماف الجودة أف يعاد النظر في اؿتقييم بواسطة شخص لم مشارؾ

في التقييم مشارك نة مباشرةن ،سواء كاف ىذا اؿشخص من داخل الجهاز الطريق إلى األماـ
األعلى للرقابة أك من خارجق.

ستمر أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة
ست

كمجموعة

كيجب أف يكوف لدل فاحص ضماف الجودة خبرة ناجمة عف حضور المهاـ الخاصة ؿإلنتوسام إلطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة
كتيسير التدريب علي إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة  ،كأنصار من جميع أنحاء العالم في ا لتواصل بشأف أغراض اإلطار
كيجب أف يشارؾ في تجريب ىذا اإل طار ( بما في ذلك في كتابة كأىمية ضماف الجودة كسرية مشاركة التقييمات التمهيدية كالتقييمات
تقرير أداء الجهاز األعلى للرقابة) كأف مظهر مهارات تحليلية جيدة .النهائية مع أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة .كسيشدد

ضركرم مشاركة فاحصي ضماف الجودة في في العديد من المحافل علي أىمية المقيٌمين ؿلتجريب لتقديم نسخ
كنظران ألنو من اؿشركط اؿ ة
من التقارير النهائية كردكد الفعل ألمانة التعاكف بين اإلنتوسام
تقييم ،يحد ىذا بشكل كاضح من قائمة المرشحين المحتملين.
كتسند اؿمسئولية عن تنسيق كظيفة ضماف الجودة إلى أمانة التعاكف كالهيئات المانحة.
بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة .كقد قامت األ مانة المذكورة في

مايو/أيار  2014بتطوير كاختبار كنشر إرشاد ضماف جودة إطار

قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة .كال يوجد في سجل متابعة ىذه
األمانة لعمليات التجريب أم معلومات عن ترتيبات ضماف الجودة

التخطيطية لعدد  10من  21عملية تجريب قيد التنفيذ.

رل أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة ضركرة إنشاء
كت
مجمع يضم فاحصي ضماف الجودة المتاحين كقادة فرؽ تقييم اإلطار

المحتملين الذين لديهم معرفة عملية بجميع لغات عمل اإلنتوسام .

كستقدـ أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة الستيفاء ىذه
الحاجة دكرات تدريبية متقدمة علي اإل طار مع كرش عمل بشأف

كالدركس المستفادة من عمليات التجريب.

كال يعني ىذا بالضركرة أنو ال توجد ترتيبات ضماف جودة تخطيطية ضماف الجودة
كستستهدؼ اؿدكرات اؿتدريبية أجهزة عليا للرقابة بدأت بالفعل تنفيذ
لكن اؿمسألة مثيرة للقلق بالنسبة ألمانة التعاكف بين اإلنتوسام
كالهيئات المانحة .كتتمثل مخاطر عدـ كجود عملية مبلئمة ؿضماف اإلطار كأعضاء فريق تقييمىا في ذلك مقيٌمين من مكاتب استشارية
الجودة في انخفاض جودة اؿتقارير مما يتسبب في إساءة استخداـ كمنظمات مانحة .كستغطي كرشة اؿعمل بشأف ضماف الجودة كل من
ىذا اإلطار كتقويض الثقة أصحاب المصلحة أيضان في اإلطار كتشويو ضماف جودة المؤشرات كتحليل تقرير أداء الجهاز األعلى للرقابة .

سمعتو ؾأداة موثوقة كمفيدة إلضافة قيمة ؿألجهزة العليا للرقابة.

كستقدـ كرش عمل الدركس المستفادة منتدل لتبادؿ الخبرات من

قادة فريق تقييم إطار قياس األداء للجهاز األعلى للرقابة

كالدركس المستفادة في األكالسيفس في سبتمبر/أيلوؿ .2014

يجب أف يمتلك قائد فريق تقييم إطار قياس األداء للجهاز األعلى
للرقابة مهارات تحليلية جيدة كمعرفة كاسعة لئلطار كؿلمعايير الدكلية

عمليات تجريب اإل طار .كقد تم تجريب كرش عمل ضماف الجودة

كتخطط أمانة التعاكف بين اإلنتوسام كالهيئات المانحة لعقد
عمل مماثلة في أقاليم أخرل ؿإلنتوسام عاـ .2015

كرش
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أحداث اإلنتوسام سنة 2015
يناير/كانوف ثاني

 29-28اجتماع مجموعة المهاـ الخاصة

فبراير/شباط

 13-10اجتماعات المجلس التنفيذم الثامن

للجنة المالية كاإلدارية ؿلتخطيط

كاألربعين /التاسع كاألربعين كالجمعية

المتحدة األمريكية

ماليزيا

الثالثة عشر ؿ آلسوسام ،كوااللمبور،

اإلستراتيجي ،كاشنطن ،الواليات

مارس/آذار

4-2

اؿندكة الثالثة كالعشركف ؿ ألمم

5

االجتماع الثاني ؿمجموعة المهاـ

10

اجتماع اؿمجلس التنفيذم الثالث

المتحدة  /اإلنتوسام ،فيينا ،النمسا

الخاصة للجنة المالية كاإلدارية
ؿلتخطيط اإلستراتيجي ،فيينا ،النمسا
كاألربعين ؿ ألكركسام ،ىلسنكي،

فنلندا

 13-12اجتماع اؿمجلس التنفيذم ؿمبادرة
تنمية اإلنتوسام ،أكسلو ،النركيج

 25-24االجتماع التاسع ؿ لجنة الفرعية
ؿمراجعة األداء ،نيودلهي ،الهند
 26-24اجتماع الثامن لمجموعة عمل

المؤشرات الوطنية
اإلنتوسام المعنية ب
الرئيسية ،صوفيا ،بلغاريا

أبريل/نيساف

7-5

مايو/أيار

االجتماع الثالث كالعشركف لمجموعة

يونيو/حزيراف

العمل المعنية بمراجعة تكنولوجيا
المعلومات ،كارسو ،بولندا

 14-13االجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية
التحديث المالي كإصبلح ىيئات
ب

الضبط  ،كاشنطن ،الواليات المتحدة

األمريكية
 15-14االجتماع الحادم عشر للجنة المالية
كاإلدارية ،كاشنطن ،الواليات المتحدة
األمريكية

مبلحظة المحرر:

ينشر ىذا الجدكؿ الزمني دعم ان إلستراتيجية اتصاالت اإلنتوسام ككوسيلة لمساعدة أعضاء اإلنتوسام علي تخطيط كتنسيق جداكؿ

المواعيد .كشملت ىذه الميزة المنتظمة للمجلة األحداث على نطاؽ منظمة اإلنتوسام كعلى نطاؽ األقاليم بأسرىا  ،مثل  :المؤتمرات ،
كالجمعيات العامة ،كاجتماعات المجلس التنفيذم .كبسبب المساحة المحدكدة ،سيتم إدراج العديد من الدكرات التدريبية كاللقاءات

المهنية األخرل التي توفرىا األقاليم طبقان للمساحة المتاحة  .كللحصوؿ على معلومات مستفيضة  ،اتصل باألمين العاـ لكل مجموعة
عمل إقليمية.

زيارة الموقع.http://www.intosai.org/regional-working-groups.html :
كللحصوؿ على معلومات االتصاؿ ،قم ب
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