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ب��ا��س��م امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�أج �ه��زة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رق��اب��ة املالية
واملحا�سبة(الإنتو�ساي) ،ت�صدر املجلة الدولية للرقابة املالية
احلكومية ب�شكل رب��ع �سنوي وباللغات العربية والإجنليزية
والفرن�سية والأملانية وك��ذا الإ�سبانية .تعترب ه��ذه املجلة هي
ال�صحيفة الر�سمية للمنظمة ،وهي جملة تهدف ب�شكل خا�ص
لتح�سني �إجراءات و�أ�ساليب الرقابة احلكومية� .إن ما تت�ضمنه
املجلة من �آراء وقناعات متثل وجهات نظر �أ�صحابها وال تعرب
بال�ضرورة عن وجهات نظر املنظمة �أو �سيا�ساتها.
كما ي�سر فريق التحرير دعوتكم لتقدمي م�ساهماتكم من مقاالت
وتقارير خا�صة ومواد �إخبارية ،وذلك من خالل �إر�سالها �إىل
مكاتب التحرير لدى مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي على
العنوان التايل:

US Government Accountability Office
7814 G Street N.W. Room 441
20548 .Washington D.C
.U.S.A
الربيد الإلكرتوين:
intosaijournal@gao.gov

�صفحة الإنرتنت:

http://intosaijournal.org/our-submissions/journal/submission

ونظر ًا للدور الذي تقوم به املجلة ولكونها و�سيلة تعليمية ،ف�إن
املقاالت التي حتتمل قبولها �أكرث من غريها هي تلك التي تتناول
جوانب عملية ب�ش�أن الرقابة املالية على القطاع العام ،والتي
تت�ضمن درا�سات احل��االت التطبيقية �أو الأفكار ذات ال�صلة
مبنهجيات التدقيق احلديثة �أو كل ما يتعلق بالربامج التدريبية
املتخ�ص�صة يف جمال الرقابة املالية .هذا ونعتذر عن قبول �أي
مقاالت ترتكز على اجلوانب النظرية ،كما ميكنكم االطالع على
�إر�شادات التقدمي عرب الرابط الإلكرتوين �أدناه:
./http://intosaijournal.org/our-submissions
توزع الن�سخة الإلكرتونية من املجلة جمان ًا على كافة الأجهزة
الأع�ضاء مبنظمة الإنتو�ساي وغريها من اجلهات املعنية ،كما
ميكن احل�صول عليها من خالل املوقع الر�سمي للمجلةwww. :
� ، intosaijournal.orgأو موقع املنظمةwww.intosai. :
 orgوعن طريق التوا�صل مع املجلة عرب بريدها الإلكرتوين:
.intosaijournal@gao.gov
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المقال االفتتاحي

من مرحلة التوعية إلى اتخاذ اإلجراءات الملموسة:
المبادرات التي تطلقها مبادرة اإلنتوساي
 )IDIتستهدف دعم استقاللية األجهزة
للتنمية (()IDI
العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة

بقلم :إينار جوريسني ،املدير العام ملبادرة اإلنتوساي
للتنمية ()IDI

ال يخفى علينا جميع ًا �أن جائحة فايرو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد )19-قد خ ّلفت �آثار مدمرة وغري م�سبوقة ،وهو الأمر
الذي ترك الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة من
خمتلف الأقاليم �أم��ام حاجة ملحة لتكون �أكرث ن�شاط ًا ومرونة
و�شفافية ،وبالتايل فقـــد كان لزام ًا عليها �أن تعيد النظر يف
توقيت ونطاق �أعمالها الرقابية وو�ضوح ر�ؤيتها.
لقد ت�سببت هذه احلالة بزيادة تعقيد الأم��ور ،وال�سيما فيما
يتعلق بقدرة اجلهاز الرقابي على العمل با�ستقاللية عن حكومته.
ويف حني متكنت العديد من الأجهزة العليا للرقابة من التحكم
ب��زم��ام الأم ��ور وامل�ساهمة بفعالية يف حتقيق م�ب��د�أ امل�ساءلة
خالل هذه الأزمة �إال �أن البع�ض الآخر من تلك الأجهزة وجدت
ا�ستقالليتها قد تدهورت.
وال تعترب هذه الظاهرة الأوىل من نوعها ،فقد �أظهر التقرير
التقييمي العاملي للأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة
ال�صادر عن منظمة الإنتو�ساي /م�ب��ادرة الإنتو�ساي للتنمية
( )IDIيف عام � 2017أنه وعلى الرغم من وجود بع�ض التقدم يف
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الركائز الثمانية ال�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة �إال �أن هنالك عنا�صر رئي�سية مازالت معر�ضة اخلطر،
وقد لوحظ يف العديد من الأجهزة العليا للرقابة �أن ا�ستقالليتها
املالية باتت مدعاة للقلق .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فمن ال�ضروري
وب�شكل خا�ص ت�أمني احلماية القانونية لر�ؤ�ساء الأجهزة العليا
للرقابة يف بع�ض �أقاليم الإنتو�ساي حلمايتهم من التنحية عن
منا�صبهم ،وقد �أبلغت الكثري من الأجهزة العليا للرقابة �أنها
تواجه قيود ًا فيما يتعلق بن�شر تقاريرها و�إتاحتها للعامة ،كما
�أ�شارت �إىل احلاجة لتعزيز املتابعة الت�شريعية للتو�صيات.
لقد �شعرنا يف ظل هذه االجتاهات املثرية للقلق �أنه ما زال �أمامنا
الكثري ،فعلينا �أن ننتقل من مرحلة التوعية �إىل تقدمي الدعم اجلاد
وامللمو�س �إىل الأجهزة العليا للرقابة يف هذا املجال .ويف �إطار ما
نعقده من �أعمال هامة يف جمال تعزيز �أن�شطة اال�ستقاللية التي
تطلقها مبادرة الإنتو�ساي للتنمية فقد قمنا بتو�سيع نطاق فريق
اال�ستقاللية لي�شمل � 3أع�ضاء بعد �أن كان حم�صور ًا بع�ضو واحد
فقط ،كما بد�أنا بالعمل على تنفيذ عدة مبادرات جديدة يف هذا
املجال احليوي� ،إىل جانب تعزيز املبادرات القائمة.
اال�ستناد �إىل الأ�سا�سات املتينة التي و�ضعتها منظمة
الإنتو�ساي مع �شركاء التنمية
ت�ستند �أعمال الدعم التي تقدمها مبادرة الإنتو�ساي للتنمية
يف جمال ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة على قدر كبري من
الأعمال التي تعقدها منظمة الإنتو�ساي وجمتمع املانحني على مر
ال�سنني ،وميثل �إعالن ليما اخلا�ص مببادئ التدقيق (INTOSAI
 )1 -Pو�إعالن املك�سيك ب�ش�أن ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة ( )10-INTOSAI Pكليهما �أ�سا�س ًا
متين ًا من الأ�سا�سات التي يجب �أن ترتكز عليها كافة اجلهود
املتعلقة با�ستقاللية الأج�ه��زة العليا للرقابة ،كما يعد هذان
الإ�صداران مبثابة العمود الفقري للقرارين رقم ()209/66 A
و( )228/69 Aال�صادرين عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
ت�أكيد ًا على �أن ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة تعد هدف ًا م�شرتك ًا لدى كل من منظمة الإنتو�ساي
وجمتمع املانحني ،فقد جاء هذا الهدف يف �صدارة الأه��داف
اال�سرتاتيجية ال�سرتاتيجية تعاون الإنتو�ساي مع اجلهات املانحة

المقال االفتتاحي

لتحقيق ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة على ال�صعيد العاملي
للأعوام .2030-2020
ً
والإقليمي واملحلي ،و�سوف يتم اال�ستعانة بهذا الدليل �أي�ضا يف
اتباع نهج ًا �أكرث جر�أة نحو حتقيق ا�ستقاللية الأجهزة
تدريب الأطراف املعنية.
العليا للرقابة
وعلى �صعيد مبادرة �أخرى جديدة تقودها �أمانة الدولة لل�ش�ؤون
قال ال�سيد�/أوال ه��ومي -نائب املدير العام ملبادرة الإنتو�ساي االقت�صادية ال�سوي�سرية ( ،)SECOتقوم مبادرة الإنتو�ساي
للتنمية« :يف عام  2018كانت املرة الأوىل التي قررنا فيها �أننا للتنمية  -وبالتعاون مع غريها من �أع�ضاء فريق العمل الذي
بحاجة للقيام باملزيد من الأع�م��ال ،وذل��ك حني بد�أنا مبراجعة
حمفظتنا وبعد ا�ست�شارة الأط��راف ذات العالقة يف �إطار عملية ي�ضم ممثلني من كل من البنك ال��دويل ،و�أمانة الدولة لل�ش�ؤون
 » ،كما �أ�ضاف االقت�صادية ال�سوي�سرية ،والأم��ان��ة العامة ملنظمة الإنتو�ساي،تطوير خطتنا اال�سرتاتيجية للأعوام 2024 2019
وا�ضحة ،وهي �أننا ومكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي ،والديوان العام للمحا�سبة
قائ ًال « :لقد نتجت عن هذه العملية ر�سالة
بحاجة �إىل تكثيف جهودنا يف جمال ا�ستقاللية الأجهزة العليا لدى اململكة العربية ال�سعودية -بتقدمي امل�ساعدة يف تعيني �سفري
للرقابة ومواءمة طموحاتنا مع حجم التحديات والتوقعات القادمة للنوايا احل�سنة لدى تعاون الإنتو�ساي مع اجلهات املانحة يعنى
من خمتلف اجلوانب ،وقد ت�ساءلنا فيما بعد كيف ميكننا القيام با�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ،و
ب��دوره �سوف يقوم ال�سفري ب�إي�صال الكلمة والتعبري عن ق�ضية
بذلك!».
اال�ستقاللية ،و�سيعمل على �إذكاء الوعي
ون �ظ��ر ًا لتزايد ال��وع��ي ب�ش�أن هذا
خارج نطاق جمتمع التدقيق اخلارجي،
الأم ��ر وال�ترك�ي��ز عليه جم� ��دد ًا ،فقد
من أجل أن تكون األجهزة العليا
كما و�ستتاح ل��ه فر�صة االط�ل�اع على
قررت مبادرة الإنتو�ساي للتنمية اتباع
للرقابة ذات مصداقية وفعالية
ال�سيا�سات رفيعة امل�ستوى.
نهج ًا فوري ًا وم�ستهدف ًا لتقدمي الدعم
يف جم��ال ا�ستقاللية الأج�ه��زة العليا وشفافية وحماربة الفساد اليوجد
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ع�ق��د ��ش��راك��ات
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة على هناك عام ًال أكرث أهمية من استقاللية جديدة والبناء على ال�شراكات القائمة
ي���ش�ك�لان �أح� ��د ال�ع�ن��ا��ص��ر ال �ه��ام��ة يف
اجلهاز األعلى للرقابة
ال�صعيد العاملي ،وبذلك فقد و�ضعت
ا�سرتاتيجية اال�ستقاللية ل��دى مبادرة
نهج ًا ذا ثالث حماور مل�ساندة الدعم
الإنتو�ساي للتنمية.
العاملي ال�ستقاللية الأج �ه��زة العليا
تقول ال�سيدة /مارتي بري�سيد ،مدير ا�ستقاللية الأجهزة العليا
للرقابة ،حيث ت�ضمنت هذه املحاور ما يلي:
● اال�ستفادة من املن�صة اال�سرتاتيجية التي يقدمها تعاون للرقابة املالية العامة واملحا�سبة و�أحد �أع�ضاء الفريق الذين ان�ضموا
م�ؤخر ًا من الوكالة الرنويجية للتعاون الإمنائي« :ال بد من تر�سيخ
الإنتو�ساي مع اجلهات املانحة.
مو�ضوع ا�ستقاللية الأج�ه��زة العليا للرقابة يف �صميم مناق�شات
● اال�ستجابة للأخطار النا�شئة التي تهدد اال�ستقاللية.
● �إن�شاء مركز ًا للمعارف يعنى بتقدمي امل�ساعدة حول حتليل ال�سيا�سات العاملية املتعلقة ب� ��الإدارة املالية العامة والنزاهة
االجتاهات ون�شر البيانات فيما يتعلق با�ستقاللية الأجهزة العليا وامل�ساءلة»« ،وعلينا العمل على رفع م�ستوى الوعي ب�ش�أن هذه امل�س�ألة
خارج نطاق جمتمع الإنتو�ساي ،وال بد من اال�ستفادة من وجهات
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة.
اال�ستفادة من �أوجه التعاون التي تربط �شركاء التنمية نظر ور�ؤى كل من الأجهزة متعددة الأطراف واجلهات الفاعلة يف
املجتمع املدين واملبادرات اخلا�صة بالأطراف ذات العالقة املتعددة،
مع الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة
والتي بدورها تعمل على تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف القطاع العام».
قامت مبادرة الإنتو�ساي للتنمية ب�إعداد جمموعة املواد املرجعية ح�شد الدعم واملنا�صرة ال�سريعة وتقدميهما يف الوقت
اخلا�صة با�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة ،وذلك رغبة منها يف
اال�ستجابة ملتطلبات �شركاء التنمية بتقدمي امل�ساعدة لهم يف توعية املنا�سب مل�ساندة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
موظفيهم العاملني داخل الدولة وبناء معارفهم حول ا�ستقاللية واملحا�سبة التي تواجه تهديدات �أو حتديات فورية
لقد ط��ر�أ على نهجنا املتبع نقلة نوعية ثانية متثلت يف تعزيز
الأجهزة العليا للرقابة .لقد مت �إعداد هذا الدليل املرجعي ال�سريع
باللغات الأربع املعتمدة لأعمال مبادرة الإنتو�ساي للتنمية (اللغات قدرتنا على الت�صدي للتهديدات والتحديات املبا�شرة التي
الإجنليزية والعربية والفرن�سية والإ�سبانية) ،والذي بدوره يعمل تواجهها ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة ،وذلك من خالل �آلية
على م�ساعدة العاملني لدى اجلهات املانحة على الو�صول لفهم الت�أييد العاجل ال�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
�أف�ضل حول ما تواجهه الأجهزة العليا للرقابة من حتديات يف واملحا�سبة (.)SIRAM
وال يخفى عليكم �أن ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة قد تواجهها
احل�صول على ا�ستقالليتها واملحافظة عليها وال��دع��وة بفعالية
حتديات ب�صور خمتلفة ،منها التعديالت على د�ستور الدولة،
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المقال االفتتاحي

والتعديالت على قانون التدقيق �أو امليزانية ،وحماوالت عزل رئي�س
اجلهاز الرقابي ،والت�أخري يف عملية تعيني رئي�س اجلهاز الرقابي
�أو التدخل يف هذا ال�ش�أن ،ويف �أ�شد احل��االت قد يواجه اجلهاز
الرقابي مقرتح لإبطاله �أو خف�ض م�ستواه .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد
تواجه ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة حتديات �أخرى تتمثل يف
التدخالت ال�سيا�سية يف عملية تعيني ر�ؤ�ساء الأجهزة العليا للرقابة
�إىل جانب التدخل يف تقارير التدقيق �أو حجبها.
لقد مت �إعداد �آلية ( )SIRAMبغر�ض �إتاحة الفر�صة �أمام كل
من مبادرة الإنتو�ساي للتنمية ومنظمة الإنتو�ساي و�شركاء التنمية
وغريها من الأطراف ذات العالقة للتعاون فيما بينها حول �إيجاد
احللول التي من �ش�أنها م�ساعدة الأجهزة العليا للرقابة على ت�أمني
ا�ستقالليتها واحلفاظ عليها ،وترتكز هذه الآلية على �أربع مراحل
(جمع املعلومات ،والتقييم ،واال�ستجابة ،واملتابعة).
وع�ن��دم��ا جت��د م �ب��ادرة الإن �ت��و� �س��اي للتنمية �أي تهديد مي�س
ا�ستقاللية �أح��د الأج�ه��زة العليا للرقابة �أو تتلقى تقرير ًا بهذا
ال�ش�أن ف�إنها تقوم ب�إجراء مراجعة �أولية للتثبت من حقيقة هذا
التهديد ،وقبل موا�صلة عملها يتعني على مبادرة الإنتو�ساي للتنمية
احل�صول على موافقة قيادة اجلهاز الأعلى للرقابة املعني ،وتقوم
بعد ذلك مبادرة الإنتو�ساي للتنمية  -وخالل  30يوم ًا من �إبالغها
ب�ش�أن التهديد – بالتعاون مع كل من اجلهاز الأعلى للرقابة املعني
والأطراف ذات العالقة لتقدمي ا�ستجابة للمنا�صرة ب�صورة عاجلة
وباال�ستناد �إىل عملية تقييم م�ستفي�ضة.
نظر ًا للزيادة احلادة يف احلاالت التي تعاجلها مبادرة الإنتو�ساي
للتنمية على مدى ال�سنتني املا�ضيتني وبنا ًء على التعقيبات الواردة
�إلينا ،ف�إننا نعتقد ب�أن �آلية ( )SIRAMقد تركت �أث��ر ًا �إيجابي ًا
ب�صورة عامة ،كما حازت �أحد اال�ستجابات التي ميكن اتخاذها
من خالل �آلية ( )SIRAMعلى اهتمام كبري ،حيث تناولت �إ�صدار
بيانات للإعراب عن القلق ،كتلك اخلا�صة بقرب�ص وت�شاد وغانا
ومقدونيا ال�شمالية وال�صومال.

�إخطــــار
تقييم
ا�ستجابة
متابعة
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وعلى الرغم من ذلك ،فال تقت�صر �آلية ( )SIRAMعلى �إ�صدار
البيانات فح�سب ،بل تت�ضمن ا�ستجابات �أخرى ميكن االعتداد بها،
منها املهام التي تعقد داخل الدولة بهدف �إ�شراك الأطراف ذات
العالقة وتقدمي الدعم يف جمال �صياغة الأحكام القانونية .ومما
ي�سعدنا بعد اكتمال �آلية (� )SIRAMأن �شركاء التنمية �أ�صبحوا
�أكرث م�شاركة يف تنفيذ هذه الآلية ،كما زادت قدرتنا على التوا�صل
مع الأط��راف ذات العالقة على ال�صعيد القطري ،وال�سيما عند
معاجلة �أي من تلك احلاالت.
�إن لآلية (� )SIRAMأثر �إيجابي� ،إذ تعمل هذه الآلية على توجيه
اهتمام �أبرز اجلهات الفاعلة على ال�صعيد الدويل نحو �ضرورة
تقدمي الدعم ال�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة .ومن الدرو�س التي تعلمتها مبادرة الإنتو�ساي للتنمية
�أنه وعلى الرغم من �أن �آلية ( )SIRAMتعد �أداة منا�صرة مفيدة
لال�ستجابة ل�ل�أزم��ات ح��ال حدوثها� ،إال �أن ه��ذه الآلية يجب �أن
ت�صاحبها جهود ًا �أطول و�أكرث ا�ستباقية لتعزيز ا�ستقاللية الأجهزة
العليا للرقابة على �صعيد خمتلف الدول.
�إن�شاء مركز ًا للمعارف يعنى با�ستقاللية الأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة
لقد قمنا بتد�شني «مركز املواد املرجعية اخلا�صة با�ستقاللية
الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة» ،وهو يعد �أحد
مراكز املعرفـة املتاحة عرب �شبكة الإنرتنت والتي تعـمل على تزويد
العامليـن لدى الأجهزة العليا للرقابـة و�شركاء التنمية ومنظمات
املجتمع امل��دين بالإر�شادات وامل��واد بغر�ض منا�صرة ا�ستقاللية
الأجهزة العليا للرقابة يف البلدان التي يعملون بها ،حيث يحتوي
املركز على جمموعة مرجعية لال�ستقاللية �إىل جانب جمموعة
متنوعة من �آليات الدعم والتي ميكن االطالع عليها بكل �سهولة من
خمتلف �أرجاء العامل.
عب ال�سيد /فريدي �إيف�س جنيمبا -رئي�س فريق اال�ستقاللية
ّ
يف مبادرة الإنتو�ساي للتنمية و�أحد الأطراف الرئي�سية يف تد�شني
املركز -عن حما�سته حول قدرة املركز على الت�أثري �إيجابي ًا يف جمال
اال�ستقاللية ،قائ ًال�« :سوف ميثل مركز املواد املرجعية اخلا�صة
با�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة �أحد
بوابات املعلومات واملواد املرجعية التي تخدم كافة الأطراف املهتمة
يف جمال تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف الإدارة املالية العامة .و�إننا
نعتقد ب�أن هذا الأمر ال ينح�صر يف نطاق الأجهزة العليا للرقابة
و�شركاء التنمية ومنظمات املجتمع املدين فح�سب ،بل قد ميتد
لي�شمل الربملانات وو�سائل الإعالم �أي�ض ًا».
وجدير بالذكر �أن املرحلة الثانية من مركز امل�ع��ارف �سوف
تركز على �إنتاج البحوث اخلا�صة با�ستقاللية الأج�ه��زة العليا
للرقابة ون�شرها ،وتت�ضمن هذه اخلطوة ا�ستعرا�ض ًا للدرا�سات
يجمع مفاهيم ا�ستقاللية الأجهزة الرقابية ا�ستناد ًا على وجهات
نظر الأكادمييني واملمار�سني على حد �سواء .وا�ستناد ًا �إىل النتائج
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فريدي �إيف�س جنيمبا

�أوال هومي

مدير �أول فريق اال�ستقاللية

نائب املدير العام
�إدارة حوكمة الأجهزة العليا للرقابة

بنيامني فوينتي�س

مارتي بري�سيد

مدير فريق اال�ستقاللية

مدير فريق اال�ستقاللية

فريق اال�ستقاللية لدى مبادرة الإنتو�ساي للتنمية
الأولية ،ع ّقب ال�سيد /جنيمبا قائ ًال« :من املثري للده�شة �أن �إعالن الدعم جلدول �أعمال الإنتو�ساي فيما يتعلق باال�ستقاللية.
يقول ال�سيد /بنيامني فوينتي�س� ،أح��د الأع���ض��اء اجل��دد يف
ليما م��ازال الأداة الأك�ثر ت��أث�ير ًا يف �صياغة مفهوم ا�ستقاللية
الأجهزة العليا للرقابة على ال�صعيد الأكادميي ،وقد �أ�شار م�سح فريق اال�ستقاللية التابع ملبادرة الإنتو�ساي للتنمية« :عند تعزيز
الدرا�سات كذلك �إىل وجود ثورة ونقلة يف الدور املت�صور للأجهزة ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يجب
العليا للرقابة ،حيث �أ�صبحت الأجهزة العليا للرقابة �أحد الأطراف مراعاة العوامل ال�سياقية بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية
الفاعلة والرئي�سية يف منظومة امل�ساءلة ،وذلك بعد �أن كان ينظر الواردة يف �إعالين ليما واملك�سيك»« ،ويجب �أن ترتكز كافة جهود
لنا على �أنها جمرد جهات فنية تعمل على الت�أكد من ح�سن ا�ستغالل مبادرة الإنتو�ساي للتنمية على كال البعدين مبا يجعل منها �شريك ًا
موثوق ًا به ب�أعني الأجهزة العليا للرقابة عند انخراطها يف جمال
املوارد املالية».
ويف امل�ستقبل� ،سوف تقوم مبادرة الإنتو�ساي للتنمية ب�إ�شراك اال�ستقاللية ،كما ويعترب التح�سني امل�ستمر والتب�سيط الدائم
الأو��س��اط الأكادميية من خمتلف الأقاليم وغريهم من ال�شركاء لأن�شطتنا �أحد االجتاهات املطلوب ا�ستك�شافها».
وبذلك ،يجب �أو ًال العمل على رفع م�ستوى الوعي ب�ش�أن الفوائد
العامليني ،وذلك لدرا�سة اال�ستقاللية من خمتلف املنظورات ،وي�شمل
ذلك الإح�صاءات والبحوث االجتماعية وال�سيا�سية .وا�ستناد ًا لهذا والنطاق الفعلي لأدوات م�سارات عمل اال�ستقاللية و�أن�شطتها على
العمل ،ف�إننا نخطط لإع��داد �أدوات منا�صرة ملمو�سة كدرا�سات �صعيد كافة �أقاليم الإنتو�ساي ،وذلك عن طريق عقد الندوات،
احلاالت املتعلقة بجهود املنا�صرة الفردية التي تبذلها الأجهزة العليا و�إق��ام��ة ال �ن��دوات ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت (ع��ن ب�ع��د)� ،إىل جانب
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ،ويف هذا ال�صدد ف�إننا ن�شجع الأجهزة اال�ستعانة مبركز امل��واد املرجعية اخلا�صة با�ستقاللية الأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ،فال ينبغي للأجهزة
العليا للرقابة على امل�شاركة يف �صياغة جدول �أعمال البحوث.
ال�صورة املرتقبة لأعمال مبادرة الإنتو�ساي للتنمية يف جمال العليا للرقابة �أن ت�شعر ب�أنها تعمل لوحدها فيما يتعلق مبنا�صرة
ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ا�ستقالليتها �أو يف تعاملها مع �أي من الأزمات امل�ؤ�س�سية.
يجري حالي ًا العمل على حتليل نتائج امل�سح والتقرير التقييمي اخلتام
وختام ًا ،ف�إننا ن�سعى من خالل مبادرة الإنتو�ساي للتنمية ملوا�صلة
العاملي لعام  ،2020وحيث �أن هذا التقرير �سوف يعطينا م�ؤ�شر ًا
حول ما �إذا كانت التحديات التي تواجهها ا�ستقاللية الأجهزة خطانا يف تقدمي الدعم العملي للأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
العليا للرقابة يف طور الزيادة �أو النق�صان ،فقد قمنا فعلي ًا بتحديد واملحا�سبة وم�ساعدتها يف ال�سعي ال�ستقالليتها ،وذلك �إىل جانب تعزيز
الوعي بهذا اجلانب الهام .وحيث �أن منظمة الإنتو�ساي تعمل حالي ًا على
بع�ض االجتاهات املطلوب ا�ستك�شافها يف امل�ستقبل.
�إن تعزيز ال�شراكات القائمة �إىل جانب �إ�شراك �أطراف فاعلة تطوير خطتها اال�سرتاتيجية القادمة ف�إننا ن�أمل ب�أن يكون الت�شجيع على
جديدة على ال�صعيد العاملي  -وال�سيما الأط ��راف الأق��ل �إملام ًا حتقيق ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة �أحد املحاور الرئي�سية يف تلك
مبفهوم ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة و�أهميتها � -سوف تكون اخلطة وكما عهدناه �سابق ًا ،ونظر ًا لأننا ن�ستند يف خطانا على اخلربات
�أحد املهام الرئي�سية التي �ستتعهد بها مبادرة الإنتو�ساي للتنمية ،العملية الوا�سعة التي اكت�سبناها من عملنا على مدى ال�سنوات املا�ضية
كما و�ست�ضع املبادرة ن�صب �أعينها �أهداف ًا حيوية �أخ��رى ،منها يف جمال اال�ستقاللية ف�إننا على ثقة ب�أننا قادرين على اال�ستمرار يف
ال�سعي لتحقيق �أث��ر �أك�بر على م�ستوى الدولة �إىل جانب تقدمي مواءمة �أعمالنا مع جهود الإنتو�ساي يف هذا ال�ش�أن.
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رسالة من المجلة

لفعاليات الإنتو�ساي الرئي�سية ،وتو�سيع نطاق ا�ستخدامها
لو�سائل التوا�صل االجتماعي للو�صول �إىل جمهورها .جميعنا
يف جمل�س �إدارة املجلة واملوظفني نتطلع �إىل �إب�ق��اء جمتمع
الإنتو�ساي مت�ص ًال ومطلع ًا ل�سنوات عديدة قادمة.
على مر ال�سنني ،كانت جهود �أع�ضاء جمل�س �إدارة املجلة
املتفانني  -معظمها خلف الكوالي�س  -عن�صر ًا رئي�سي ًا يف
جناحها .ويف هذا ال�صدد� ،أود �أن �أ�شيد مبراقب مكتب امل�ساءلة
احلكومية الأمريكي ونائب املدير امل��ايل بيل �أندر�سون على
خدمته املتميزة مل��دة ثماين �سنوات كع�ضو يف جمل�س �إدارة
املجلة و�أمني ال�صندوق .لقد لعبت م�ساهمات بيل دو ًرا �أ�سا�س ًيا
يف �ضمان مراقبة ال�ش�ؤون املالية للمجلة عن كثب واتباع مبادئ
املحا�سبة املعتمدة ب�شكل عام .حر�ص بيل على �أن تتم عمليات
التدقيق امل��ايل ال�سنوية للمجلة ب�شكل منا�سب ،وحافظ على
مع التحديات التي فر�ضتها جائحة كوفيد � ،19-أ�صبح من �سالمة املجلة املالية على املدى الطويل ،وطبق �ضوابط داخلية
املهم �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن تتبادل الأجهزة العليا للرقابة معززة� .أننا ن�شعر باالمتنان على �إدارة بيل املاهرة و�إ�شرافه
املالية واملحا�سبة املعلومات واخلربات ،حيث ت�سعى �إىل م�ساءلة على ال�ش�ؤون املالية للمجلة.
احلكومات مع احلفاظ على �سالمة موظفيها .بالنيابة عن �أود �أن �أ�شارككم العديد من امل�ستجدات ب�ش�أن قيادة املجلة
طاقم املجلة وجمل�س �إدارتها� ،أود �أن �أعرب عن �أطيب متنياتي وموظفيها .مع رحيل رئي�س املجلة ال�سيد /جيم�س كري�ستيان
جلميع الزمالء يف الإنتو�ساي و�أحبائهم ،و�أمتنى لهم ال�صحة بلوكوود من مكتب امل�ساءلة احلكومية� ،س�أعمل كرئي�س بالنيابة
وال�سالمة يف هذا الوقت الع�صيب.
للمجلة ريثما يتم اختيار مدير �إداري جديد ملكتب التخطيط
يف ظل هذه الظروف ،ي�سعدين �أن �أعلن �أن هذا العام ي�صادف اال�سرتاتيجي واالت�صال اخلارجي يف مكتب امل�ساءلة احلكومية.
الذكرى اخلم�سني ملجلة الإنتو�ساي .وبف�ضل امل�ساهمات العينية كما �أود �أن �أ�شيد مب�ساهمات جيم�س كري�ستيان العديدة يف
ودعم جمتمع الإنتو�ساي ،تعمل املجلة ك�أداة �أ�سا�سية ملجتمعنا املجلة كرئي�س ،مبا يف ذل��ك تقدمي ال��ر�ؤي��ة والقيادة جلهود
لتبادل اخل�برات والتطورات و�أف�ضل املمار�سات املتوافقة مع التحديث وزي��ادة ح�ضورها يف فعاليات الإنتو�ساي .بالنيابة
عن جمل�س املجلة� ،أود �أن �أعرب عن امتناننا و�أطيب متنياتنا
�شعار الإنتو�ساي املتمثل يف «التجربة املتبادلة تنفع اجلميع».
لل�سيد /جيم�س كري�ستيان يف مواجهة حتدياته اجلديدة.
�صدرت املجلة لأول مرة يف عام  1971كعدد جتريبي باللغات
الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية ،ومت تقدميها يف امل�ؤمتر �أخ ًريا� ،أود �أن �أرحب بال�سيدة /لوريل فولودر ،التي ان�ضمت �إىل
ال�سابع للإنكو�ساي ال��ذي عقد يف مونرتيال ،كندا .يف عام املجلة كمحرر م�ؤقت لها .وهي تتوىل من�صب التحرير بعد هيذر
 ،1974بد أ� مكتب املدقق العام الكندي يف ن�شر الإ�صدارات �سانتو�س ،التي تولت بدورها م�س�ؤوليات جديدة يف مكتب امل�ساءلة
الف�صلية ال��دوري��ة من املجلة .ومنذ ع��ام  ،1979ب��د�أ مكتب احلكومية� .أنا واثق من �أن ال�سيدة /لوريل �ست�ستمر يف �إكمال ما
امل�ساءلة احلكومية الأمريكي ( ،)GAOاجلهاز الأعلى للرقابة قدمته ال�سيدة هيذر من خدمات متميزة ملجتمع الإنتو�ساي ،و�أنا
املالية واملحا�سبة يف الواليات املتحدة ،يف ن�شر املجلة .يف عام ممنت للغاية ل�سجل هيذر غري العادي والدائم للتميز.
� ،1983أ�ضافت املجلة اللغتني الأملانية والعربية �إىل لغاتها
الأخرى ،وو�سعت نطاقها لت�شمل املزيد من املجموعات الإقليمية
واللغوية .يف الآونة الأخرية ،قامت املجلة بتحديث عملياتها من مايكل هيكس
مدير العالقات الدولية ،مكتب املساءلة احلكومية ،والرئيس
خالل تطوير موقع �إلكرتوين تفاعلي ،وتوفري تغطية �شخ�صية باإلنابة للمجلة الدولية للرقابة احلكومية
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أخبار األجهزة العليا للرقابة حول العالم
أخبار من ليتوانيا

�إ�صدار قانوين جديد يعزز ا�ستقاللية اجلهاز
الأعلى للرقابة يف ليتوانيا
�أق ��ر ب��رمل��ان جمهورية ليتوانيا يف دي�سمرب
�إ� �ص��دار ًا ج��دي��د ًا للقانون اخل��ا���ص مبكتب التدقيق
الوطني يحدد م��ن خالله ت�شريع ًا قانوني ًا يتوافق
مع املتطلبات احلالية للرقابة العامة .حيث يقدم
الإ�صدار اجلديد من القانون والذي يبد�أ تطبيقه يف
 1يوليو  2021تعزيز ًا لال�ستقاللية املالية والتنظيمية
والعملية ملكتب التدقيق الوطني يف ليتوانيا (اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يف الدولة).
�إذ مي ّكن هذا القانون اجلهاز الليتواين من �ضمان
�شفافية ون��زاه��ة الإدارة العامة ،وج��ودة التدقيق،
والقيا�س املحايد ،وامل�ساءلة.
وق ��د � �ش��دد �إع �ل�اين ل�ي�م��ا ومك�سيكو ع�ل��ى �أه�م�ي��ة
ا�ستقاللية اجلهاز الأعلى للرقابة ومت �إدراجها �ضمن
قرارات اجلمعية العمومية للأمم املتحدة 209/66/
( )2011و ،)2014( 228/69/وقد �أ�شار فريق
مراجعة النظري اخلا�ص مبكتب التدقيق الوطني عام
� 2019إىل �أن �إطار العمل القانوين احلايل يف ليتوانيا
قد ي�ؤثر على ا�ستقاللية اجلهاز الليتواين ،ومت عقد
مناق�شات حول تنقيح القانون والذي ين�ص على تبعية
مكتب التدقيق الوطني للخدمة املدنية الوطنية .وقد
دعم �أمني عام الإنتو�ساي كذلك حرية وا�ستقاللية
2020

مكتب التدقيق الوطني يف ليتوانيا.
�إن الإ���ص ��دار ال�ق��ان��وين اجل��دي��د مينح
مكتب التدقيق الوطني القدرة على
�إجن��از عمليات التدقيق لتتوافق
ب�شكل �أكرب مع املعايري الدولية
ل ل��أج �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل��رق��اب��ة
املالية العامة واملحا�سبة.
حيث يقدم ثالث �أن��واع من
عمليات التدقيق (االلتزام ،الأداء ،والرقابة
املالية) و ُيكلف املكتب برفع نتائج التقارير
عن جميع عمليات التدقيق �إىل جلنة التدقيق
الربملانية ،و ُيطلب من مكتب التدقيق الوطني
تقدمي تقاريره للربملان حول تنفيذ التو�صيات
ا�ستعداد ًا لن�شرها .كما وي�شرتط الإ�صدار القانوين
اجلديد وجود نظام خا�ص مبتابعة تو�صيات التدقيق
والقيام بعمليات تقييم خارجية و�إلزامية.
كما ومي ّكن القانون مكتب التدقيق الوطني من �إع��ادة
ت�شكيل هيكله التنظيمي ب�أ�سلوب يدعم �أن�شطته ويعك�س
موارده احلالية .ومن خالل هذا الهيكل اجلديد ميكن
للمكتب الوطني اال�ستجابة للتغريات اخلارجية برباعة
وتنفيذ عمليات التدقيق يف املو�ضوعات خمتلفة املجاالت
وتلبية متطلبات اجلودة يف التدقيق.
يعترب تطبيق القانون نقلة نوعية يف تاريخ مكتب التدقيق
الوطني الليتواين وخا�صة �أن قوانينه التنظيمية مل ُتراجع
ب�شكل �شامل منذ  .2002ومع ه��ذا ،فقد با�شر مكتب
التدقيق الوطني الليتواين بالقيام باملزيد من املهام مع
مرور الزمن .ففي عام  ،2003مت تكليف مكتب التدقيق
الوطني مبهام هيئة التدقيق اخلا�صة بامل�ساعدة املالية
ل�لاحت��اد الأوروب� ��ي وم�ن��ذ  2015ق��ام املكتب مبراقبة
�سيا�سة امليزانية ب�صفته م�ؤ�س�سة مالية م�ستقلة.

الكويت
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة
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أخبار من التفيا

تعيني روالندز اركلي�س
مدقق ًا عام ًا جلمهورية التفيا
مت تعيني روالندز �إركلي�س مدقق ًا عام ًا جلمهورية التفيا وذلك يف
 14يناير  2021بوا�سطة الربملان الالتفي .وقد �أدى الق�سم يف
 28يناير  2021لتويل مهام من�صبه لل�سنوات الأربع القادمة.
ي�أتي ال�سيد اركلي�س بخربات ثرية من خمتلف املنا�صب التي
تقلدها يف القطاعني اخلا�ص واحلكومي مبا يف ذلك يف هيئة
املرافق العامة الالتفية حيث عمل كرئي�س للهيئة منذ فرباير
 2016وكمفو�ض خالل الأعوام من � 2011إىل .2016
كما وعمل كذلك كمحام حملف وم�ست�شار قانوين يف بنك
التفيا .وتت�ضمن م�سريته املهنية خربات عملية من ال�ساحة
الدولية يف مهمات خمتلفة م��ن �ضمنها ع�ضويته يف هيئة
رئا�سة اجلمعية الإقليمية ملراقبي الطاقة ونائب رئي�س املجل�س
الأوروب��ي ملجل�س املراقبني ونائب رئي�س جمل�س هيئة االحتاد
الأوروبي لتعاون منظمو الطاقة.
وقد ح�صل ال�سيد اركلي�س على درجة املاج�ستري يف عام 2005

من جامعة التفيا من كلية احلقوق وتخرج من برنامج ماج�ستري
�إدارة الأعمال التنفيذية يف كلية ريغا للأعمال يف عام .2020

يتطلع املدقق العام اجلديد لالتفيا �إىل تطوير احلوار البناء
واملتطلع� ،إىل جانب م�شاركة وتنفيذ الآراء امل�شرتكة حول
التدقيق ومو�ضوعات الإدارة املالية العامة ذات الأهمية
الوطنية والدولية.
للمزيد من املعلومات حول املدقق العام ومكتب تدقيق الدولة
يف التفيا ،يرجى زيارة املوقع االلكرتوين التايل:
www.Irvk.gov.lv/en
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أخبار من التفيا

اجلهاز الأعلى للرقابة يف التفيا
يتعاون مع املدققني الداخليني يف املراقبة
ل�ضمان عمل م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي على نحو �سليم
وبتكاليف معقولة يقوم اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة يف التفيا بتعزيز تعاونه مع املدققني الداخليني يف
هذه اجلهات .ويعكف اجلهاز حالي ًا على العمل مبا�شر ًة مع
املدققني الداخليني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية والوطنية
يف عمليات التدقيق املايل والتدقيق على االلتزام.

ويتعني على املدققني الداخليني تنفيذ عمليات التدقيق و�إعداد
تقارير تبني النتائج التي تو�صلوا �إليها� ،إىل جانب تقدمي
التو�صيات الالزمة ملعاجلة �أوجه الق�صور املذكورة.
وقد �ساهم عمل املدققني الداخليني ب�شكل كبري يف املجاالت
التالية:
● �إدارة ر�سوم الدولة
● م�صروفات البحث
● درا�سة كيفية حت�سني عملية �إعداد م�سودة البيانات املالية
ال�سنوية املوحدة.

ويدعو املعيار رقم  100من املعايري الدولية للأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة الأجهزة �إىل اال�ستفادة من �إن التعاون فيما بني املدققني الداخليني واجلهاز الأعلى للرقابة
عمل املدققني الداخليني ،فيما يحدد املعيار الداخلي للتدقيق املالية العامة واملحا�سبة يعترب مفيد ًا للطرفني (يرجى االطالع
رقم  610منهجيتني لتطبيق ما �سبق ،وهما:
على ال�شكل) .على �سبيل املثال ،خالل جائحة كوفيد19-
 )1اال�ستفادة من الأعمال التي �سبق للمدقق الداخلي ا�ستكمالها .قد يكون املدققون الداخليون ق��ادري��ن على احل�صول على
الرباهني -مثل بيانات املحا�سبة -على نحو �أف�ضل من مدققي
 )2احل�صول على م�ساعدة مبا�شرة من املدقق الداخلي .وقد اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة.
قام اجلهاز الرقابي يف التفيا بتطبيق املنهجية الأوىل على نحو
للمدققني الداخليني:
�شائع �إال �أنه غالب ًا ما يواجه بع�ض احل��االت التي يكون فيها
اخلربة يف تقييم
الق�ضايا الأفقية،
االعتماد على الأعمال املكتملة م�ستحي ًال ب�سبب عدم التوافق
الفر�ص ملناق�شة
يف املنهج املتبع من قبل املدققني الداخليني �أو بفعل املخاطر
امل�شكالت والتحديات
مع النظراء
خالل زمن التدقيق .ولهذا ال�سبب ،بد�أ كذلك اجلهاز الرقابي
يف التفيا با�ستخدام املنهج الثاين.
للجميع:
وق��د وج��د اجلهاز الرقابي يف التفيا ب ��أن عملياته اخلا�صة
تو�صيات حلل
للمدققني
امل�شكالت املنهجية
بالتدقيق على ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة ال�سنوية امل��وح��دة للدولة
الداخليني :الفر�ص
لإتقان طرق عمل
واحلكومة املحلية هي نقطة انطالق منا�سبة� ،إذ ت�ضمنت
اجلهاز الأعلى للرقابة
للأجهزة العليا للرقابة:
عمليات التدقيق العديد من م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي وبهذا
الفر�ص للح�صول على
قاعدة �أدلة �أ�شمل
ف�إنه �سيتم اال�ستفادة من التعاون مع مدققيها الداخليني .كما
لتربير احلاجة حلل
امل�شكالت املنهجية/
وتقدم عمليات التدقيق فر�صة لإ�شراك املدققني الداخليني
الأفقية
من خمتلف امل�ؤ�س�سات يف املناق�شات املتعلقة بتطور عمليات
التدقيق و�أف�ضل الطرق ملواجهة التحديات.
وخالل م�سار عمليات التدقيق اجلارية ،قام اجلهاز الرقابي يعمل اجلهاز الرقابي يف التفيا حالي ًا مع املدققني الداخليني
يف التفيا بتق�سيم امل�سئوليات مع املدققني الداخليني� .إذ يتعني لقيا�س م��دى التزام احلكومة املحلية مع قانون منع غ�سيل
على اجلهاز الرقابي يف التفيا الو�صول �إىل �إدراك �شامل الأم��وال ومتويل انت�شار الإره��اب وكذلك مع قانون العقوبات
جلوانب التدقيق وقيا�س املخاطر وال��دق��ة يف �إع ��داد منهج ال��دويل والالتفي الوطني .يقوم مدققون داخليون من 15
التدقيق و�إدارة املنهجيات امل�ستخدمة و�ضمان رقابة اجلودة حكومة حملية بالتدقيق على عمليات قيا�س املخاطر ونظم
وتلخي�ص نتائج عمل املدققني الداخليني يف تقرير التدقيق .الرقابة الداخلية يف هذه امل�ؤ�س�سات.
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 11
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أخبار من بوتان
امللكية  -اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يف
بوتان ،وذلك يف � 14أكتوبر  .2020ويعترب دا�شو تا�شي هو
ثالث مدقق عام يتم تعيينه مبوجب د�ستور مملكة بوتان.
يختار امللك مدقق عام هيئة التدقيق امللكية من بني قائمة من
ال�شخ�صيات املرموقة والتي ي�شرتك بتزكيتها ك ًال من رئي�س
ال ��وزراء ورئي�س املحكمة العليا يف بوتان ،ورئي�س الربملان،
ورئي�س املجل�س الوطني ،ورئي�س حزب املعار�ضة.
ب��د�أ ال�سيد تا�شي م�سريته املهنية يف ع��ام  1994كموظف
متدرب يف هيئة التدقيق امللكية وت��وىل بعدها عدة منا�صب
هامة يف امل�ؤ�س�سة ،حيث لعب دور ًا حموري ًا يف �إعداد �أ�سا�سيات
عمليات التدقيق على الأداء .وقبل تعيينه يف من�صب املدقق
العام ،عمل كنائب �أمني اخلزنة ل�صاحب اجلاللة ملك بوتان
خالل الفرتة ما بني يوليو � 2009إىل �أكتوبر .2020
تعيني مدقق عام جديد
يحمل ال�سيد تا�شي �شهادة ال��دب�ل��وم ال�ع��ايل يف املحا�سبة
يف هيئة التدقيق امللكية يف بوتان
الإدارية من املعهد املعتمد للمحا�سبني الإداريني يف لندن وهو
عي جاللة امللك جيغمه خي�سار منجيل وانغ�شاك ،ملك بوتان ،كذلك اخت�صا�صي تدريب معتمد من االنتو�ساي ومن مبادرة
ّ
ال�سيد دا�شو تا�شي مبن�صب املدقق العام اجلديد لهيئة التدقيق االنتو�ساي للتنمية.

أخبار من أذربيجان

�إعادة تعيني فوغار غوملامادوف
رئي�س ًا للجهاز الرقابي الأذربيجاين
ج� ��دد ب ��رمل ��ان ج�م�ه��وري��ة
�أذربيجان يف  11دي�سمرب
 2020ف�ترة والي��ة ال�سيد
فوغارغوملامادوف لرئا�سة
غرفة احل�سابات (اجلهاز
الرقابي الأعلى يف الدولة)
ملدة �سبعة �سنوات �أخرى.
وميتلك ال�سيد غوملامادوف
والذي عمل يف اجلهاز الأذربيجاين ملا يقارب الـ 14عام ًا خربة
مكثفة يف جمال التدقيق على القطاع احلكومي .وخالل الفرتة
الأوىل من رئا�سة ال�سيد غوملامادوف للجهاز الرقابي ،اتخذ
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احلكومية
الكويت -ربيع 2021
املالية  -دولة
للرقابةاملحا�سبة
الدولية يف ديوان
املجلةهذا العدد
تُرجم

اجلهاز الأذربيجاين العديد من اخلطوات لتعزيز مهامه من
�ضمنها تبني قانون ًا جديد ًا يف غرفة املحا�سبات من �ش�أنه جعل
�أن�شطة التدقيق تتوافق ب�شكل �أكرب مع املعايري الدولية .وقد
مت تقليد ال�سيد غوملامادوف و�سام التميز يف جمال اخلدمة
العامة من قبل رئي�س جمهورية �أذرب�ي�ج��ان خ�لال منا�سبة
الذكرى العا�شرة لت�أ�سي�س اجلهاز الرقابي الأذربيجاين.
كما وقام الربملان بتعيني نائب جديد للرئي�س وثالث مدققني يف
غرفة احل�سابات( .وفق ًا للقانون ،يكون الرئي�س ونائب الرئي�س
واملدققون اخلم�سة من �ضمن �أع�ضاء غرفة املحا�سبات).
وميتلك جميع الأفراد املذكورون اخلربة املهنية الكافية لدعم
التطور امل�ستمر للجهاز الأذربيجاين.

أخبار موجزة

أخبار من روسيا البيضاء

تعيني فا�سيلي غريا�سيموف رئي�س ًا للجهاز
الرقابي يف رو�سيا البي�ضاء
يف  26يناير  ،2021مت تعيني فا�سيلي غريا�سيموف رئي�س ًا
لهيئة رقابة الدولة (اجلهاز الأعلى للرقابة يف جمهورية رو�سيا
البي�ضاء) عرب مر�سوم رئا�سي.
�أ�شار ال�سيد غريا�سيموف �إىل �أن هيئة رقابة الدولة �ستكثف
جهودها على �ضمان كفاية امل�صروفات من خم�ص�صات امليزانية
واالل�ت��زام بت�شريع املوازنة ومراقبة ا�ستخدام �أم�لاك الدولة.
و�ستت�ضمن �أولويات اجلهاز الرقابي يف رو�سيا البي�ضاء االحتياطي
يف اقت�صاد الدولة ومراجعة امل�شاريع الإن�شائية التي جتاوزت
الفرتة الزمنية املقررة وا�ستخدام التقنيات الرقمية احلديثة.

و ِل��د ال�سيد غريا�سيموف يف
 ،1975وق��د �سبق له العمل
يف هيئة رق��اب��ة ال��دول��ة منذ
 ،2003ف�ي�م��ا ع ��دا ال�ف�ترة
م��ا ب�ين � 2016إىل 2017
حيث عمل خاللها كم�ساعد
للرئي�س  -املفت�ش ملنطقة
ب ��ري �� �س ��ت .وت �ق �ل ��د ال���س�ي��د
غريا�سيموف �سابق ًا من�صب
ن��ائ��ب رئي�س ،ون��ائ��ب رئي�س
�أول ،والرئي�س بالإنابة لهيئة
رقابة الدولة.

أخبار من مصر

اجلهاز املركزي للمحا�سبات ي�ست�ضيف اجتماع عدد الأجهزة الأع�ضاء �إىل  .34وقد اختار الأجهزة الأع�ضاء
يف جمموعة العمل اجلهاز التايلندي ال�ست�ضافة االجتماع
فريق عمل مكافحة الف�ساد وغ�سيل الأموال
اخلام�س ع�شر ملجموعة العمل املعنية مبكافحة الف�ساد وغ�سيل
ا�ست�ضاف اجلهاز املركزي للمحا�سبات امل�صري ب�إ�شراف الأموال لعام .2021
ال�سيد /ه�شام ب��دوي رئي�س اجلهاز ورئي�س جمموعة العمل اجلهاز املركزي للمحا�سبات ي�ست�ضيف �أن�شطة
املعنية مبكافحة الف�ساد وغ�سيل الأموال االجتماع االفرتا�ضي
الرابع ع�شر ملجموعة العمل املعنية مبكافحة الف�ساد وغ�سيل تدريبية حول �أهداف التنمية امل�ستدامة
الأموال يف  24نوفمرب  ،2020حيث عقد االجتماع مب�شاركة
ع�ضو م��ن �أع�ضاء جمموعة العمل م��ن الأج �ه��زة العليا ا�ست�ضاف اجلهاز املركزي للمحا�سبات يف م�صر بالتعاون
24
مع املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة.
واملحا�سبة يف الفرتة ما بني  25-22مار�س � 2021أول فعالية
وخالل االجتماع ،عر�ضت �أمانة جمموعة العمل الن�شاطات ت��دري��ب افرتا�ضية ح��ول «معايري وم��ؤ��ش��رات التدقيق على
التي قامت بها خالل ال�سنة املا�ضية ،يف حني قامت ك ًال من �أه��داف التنمية امل�ستدامة من منظور بيئي» .وقد كان من
الأجهزة الرقابية يف االك ��وادور وال��والي��ات املتحدة والنم�سا �ضمن امل�شاركني عدد  16جهاز ع�ضو من �أع�ضاء الأرابو�ساي
وال�برازي��ل بتقدمي عرو�ض ح��ول مو�ضوعات تتعلق مبعايري ومتحدثني خرباء من وكالة ال�شئون البيئية امل�صرية التابعة
الرقابة على الأموال العامة وا�سرتداد الأ�صول امل�سروقة.
لوزارة البيئة يف م�صر.
كما واعتمدت جمموعة العمل خطة العمل اجلديدة للأعوام وقد غطى الربنامج التدريبي مو�ضوعات بيئية تتعلق ب�أهداف
 ،2022-2020والتي ت�ضمنت التعاون مع الأجهزة الرقابية التنمية امل�ستدامة ومعايري الإنتو�ساي �إىل جانب منوذج مبادرة
العليا ال�ستكمال جمموعة التوجيهات املهنية التي ت�ستهدف الإنتو�ساي للتنمية اخلا�ص بالتدقيق على �أهداف التنمية امل�ستدامة
تعزيز �إطار عمل الإنتو�ساي اخلا�ص بالتوجيهات املهنية.
وال��ذي يقدم الإر�شادات الالزمة لتطبيق عمليات التدقيق على
وقد رحبت جمموعة العمل بان�ضمام اجلهاز الأعلى للرقابة تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة .كما وقام كل وفد من الأجهزة
الفرن�سي والفلبيني والأوك��راين ك�أع�ضاء جدد .وبهذا ،ي�صل الأع�ضاء بتقدمي درا�سة حالة مل�شاركة خرباتهم اخلا�صة.
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أخبار موجزة

أخبار من هنغاريا

مكتب تدقيق الدولة الهنغاري يدعم البلديات
�ضمن جهود النزاهة

اجلهاز الهنغاري ينظم حلقة نقا�شية حول
النزاهة الدولية
26-11

ا�ست�ضاف مكتب تدقيق ال��دول��ة يف ال�ف�ترة م��ا ب�ين
فرباير  2021احللقة النقا�شية الثامنة حول النزاهة الدولية.
وقد �شارك يف احل��دث ال��ذي ا�ستغرقت مدته �أ�سبوعان من
تبادل املعلومات ما يقارب الت�سعون م�شارك ًا من �أجهزة رقابية
خمتلفة من نحو  40دولة ،وهو �أكرب عدد من امل�شاركني حتى
الآن .وتهدف ال��دورة املكثفة املنعقدة عرب االنرتنت نظر ًا
جلائحة كوفيد � 19إىل تعزيز ثقافة النزاهة وال�شفافية يف
م�ؤ�س�سات احلكومة من خالل م�شاركة �أف�ضل املمار�سات �سواء
املحلية �أو الدولية.
ورك� ��زت حلقة ال�ب�ح��ث ع�ل��ى اال� �س �ت �خ��دام املحتمل للذكاء
اال�صطناعي ملنع الف�ساد �إىل جانب املتطلبات العلمية لقيا�س
الف�ساد ب�شكل معتمد.
ب��د�أت اجلل�سة االفتتاحية بر�سالة فيديو م�سجلة من رئي�س
مكتب تدقيق الدولة الهنغاري ال�سيد ال�شلو دوموكو�س ناق�ش
من خاللها دور امل�ؤ�س�سة يف ن�شر ثقافة النزاهة وركز على مدى
�أهمية مكافحة الف�ساد خالل الأزم��ة احلالية .ومنذ انت�شار
اجلائحة ،ركزت �أغلبية �أعمال التدقيق التي يجريها مكتب
تدقيق الدولة الهنغاري على قيا�س م��دى نزاهة م�ؤ�س�سات
القطاع احلكومي .كما �أ�شار الرئي�س دوموكو�س �إىل املتطلبات
القانونية اخلا�صة مب�ؤ�س�سات القطاع احلكومي ،مبا يف ذلك
حتديد امل�ب��ادئ الأخالقية و�إع ��داد �إدارة خماطر متكاملة
واال�ستفادة من الأدوات الرقمية .وقد تبع افتتاح حلقة البحث
برناجم ًا تدريبي ًا عن بعد وور�شة عمل مبا�شرة ا�ستغرق كل
منها مدة �أ�سبوع من الزمن.
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احلكومية
الكويت -ربيع 2021
املالية  -دولة
للرقابةاملحا�سبة
الدولية يف ديوان
املجلةهذا العدد
تُرجم

للمرة الأوىل ،قام مكتب تدقيق الدولة الهنغاري وهو اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يف الدولة بقيا�س مدى
نزاهة جميع املكاتب وامل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية ومدى
احلماية �ضد الف�ساد وبيئتها التنظيمية .لقد �شجعت عمليات
القيا�س ال�شاملة هذه والتي ت�ضمنت عدد  3197بلدية و1284
مكتب من مكاتب البلدية املحلية على االلتزام بالتنظيمات
و�س ّهلت املزيد من الأداء الفعال خالل جائحة كوفيد  .19وقد
قام مكتب تدقيق الدولة الهنغاري بت�صنيف البلديات وفق
خماطر الف�ساد بها ،حيث ميثل رقم  1الأعلى ورقم  5الأدنى
من حيث املخاطر.
بعث رئي�س مكتب تدقيق ال��دول��ة الهنغاري ال�سيد ال�شلو
دوموكو�س بر�سالة �إىل كل رئي�س من ر�ؤ�ساء تلك البلديات ي�شري
من خاللها �إىل نتائج التقييم .وقد �أو�صى البلديات احلا�صلة
على تقييم �أقل من  5باتباع �أ�ساليب لتطوير امل�ساءلة وال�شفافية
عند ا�ستخدام الأم��وال العامة .كما وو�صف كذلك املخاطر
الناجتة عن عدم االلتزام بالنظم ودعا القادة املحليني �إىل
معاجلة هذه امل�شكالت.
وج��دت املنظمات الدولية كمنظمة الأمم املتحدة ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية �إىل جانب مكتب تدقيق الدولة
الهنغاري �أن جائحة كوفيد  19قد ع��ززت خماطر الف�ساد
وعدم االمتثال بالقوانني .مما يعني �أن عمليات القيا�س التي
قام بها مكتب تدقيق الدولة تقدم الدعم للبلديات وقادتها يف
الوقت الذي تكون به يف �أم�س احلاجة لها.

أخبار موجزة

أخبار من البرازيل

الإدارة اجلديدة ت�شدد على �أهمية امل�ساواة
بني اجلن�سني يف اجلهاز الربازيلي
يف يناير  2021تولت ال��وزي��ر �آن��ا اراي�س
رئا�سة حمكمة املحا�سبات الفيدرالية يف
ال�برازي��ل ،اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
ال�ع��ام��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة يف ال�ب�رازي ��ل .وه��ي
ب��ذل��ك ث��اين �سيدة تتقلد ه��ذا املن�صب،
فقد �سبقتها �إليه ال��وزي��ر الفايرا لورديلو كا�ستيللو برانكو
والتي تر�أ�ست امل�ؤ�س�سة يف  .1994وب�صفتها رئي�س ًا للجهاز
الربازيلي ،حددت الوزير اراي�س �أولوياتها يف �إعداد �سيا�سات
تعزز الدمج االجتماعي واالقت�صادي وجودة التعليم وال�صحة
اجليدة للجميع وفق ًا للدور الد�ستوري للم�ؤ�س�سة.
وداخلي ًا ،ت�سعى الوزيرة �إىل تطبيق مبد�أ التوافق ما بني القول
والفعل عرب اتخاذ خطوات ثابتة نحو حتقيق هدف التنمية
امل�ستدامة اخلا�ص بتحقيق امل�ساواة ما بني اجلن�سني ومتكني
جميع الن�ساء والفتيات� .إذ ُت�شجع حتت �إدارتها املر�أة للو�صول
�إىل املنا�صب القيادية ،حيث تبلغ ن�سبة الن�ساء يف اجلهاز
الربازيلي نحو  %27من �إجمايل املوظفني .وقد عززت جهود
الدمج وامل�ساواة ما بني القوى العاملة يف اجلهاز الربازيلي ن�سبة
الن�ساء يف املنا�صب الإداري��ة لت�صل �إىل  ،%32وذلك بعد �أن
كانت تبلغ  %13فقط يف دي�سمرب  .2020وت�أمل الوزير اراي�س
�أن ت�شغل املر�أة معدل الن�صف من جميع املنا�صب القيادية.
ك �م��ا وت� �ق ��وم ال ��وزي ��ر اراي �� ��س
ونائب رئي�س اجلهاز الرقابي
الربازيلي برونو دانتا�س ب�إعداد
� �س �ي��ا� �س��ات وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات
ل �ت �ع��زي��ز امل � �� � �س� ��اواة م� ��ا ب�ين
اجلن�سني يف امل�ؤ�س�سة وتنظيم
احلمالت اخلا�صة لن�شر الوعي
ح��ول الآث��ار الإيجابية املرتتبة
على التنوع مبختلف �أ�شكاله.
بالإ�ضافة �إىل �أنهما يعمالن
ع�ل��ى �إع� ��داد �سيا�سة ملحاربة
التحر�ش اجلن�سي يف الإدارة
العامة ،وق��د خ�ص�ص اجلهاز

الربازيلي جهة �سرية حتافظ على هوية امل�ستخدم للإبالغ عن
جرائم التحر�ش .وتهدف هذه اخلطوات الهامة �إىل �ضمان
ا�ستفادة اجلهاز الربازيلي من ق��درات جميع القوى العاملة
لديه كما ويهدف لأن يكون مثا ًال يحتذى به.

اجلهاز الربازيلي يطلق من�صة معلومات لأجهزة
الرقابة العليا

�أطلقت حمكمة املحا�سبات الفيدرالية الربازيلية من�صة
معلومات خا�صة ب��الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة وال�ت��ي تهدف �إىل توحيد املعلومات والبيانات
م��ن الأج �ه��زة الـ 195الأع���ض��اء يف الإن �ت��و� �س��اي .وتت�ضمن
من�صة معلومات الأجهزة الأع�ضاء  InfoSAIبيانات حول
هيكل وعمليات وقيادة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة والتكاليف املناطة بها �إىل جانب رقابتها اخلارجية
على احل�سابات احلكومية و�أنواع عمليات التدقيق التي تقدمها.
وتت�ضمن من�صة  InfoSAIحالي ًا معلومات ح��ول ع��دد 87
ج�ه��از م��ن الأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة العليا� ،إذ ت�ق��دم املعلومات
باللغات الربتغالية والإ�سبانية والإجنليزية .وجلمع املعلومات
للمن�صة ،ق��ام اجلهاز الربازيلي مبراجعة خمتلف املواقع
االلكرتونية للأجهزة الرقابية والقوانني اخلا�صة بدول تلك
الأجهزة .وميكن للعموم الو�صول �إىل  InfoSAIعرب �صفحة
العالقات الدولية يف املوقع الر�سمي للجهاز الربازيلي .ويدعو
اجلهاز الربازيلي جميع الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة �إىل ا�ستخدام من�صة  InfoSAIو�إر�سال �آراءه��م
لتطويرها ب�صورة �أكرب عرب .serint@tcu.gov.br
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أخبار موجزة

أخبار من جمهورية بيرو

اجلهاز الرقابي الأعلى يف بريو يراقب عمليات
التطعيم �ضد كوفيد19-
ك ّلف مكتب مراقب عام بريو -اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
العامة واملحا�سبة يف الدولة -نحو �أك�ثر من  500مدقق يف
جميع �أرج ��اء ال��دول��ة للم�ساعدة يف �ضمان �سرعة و�سالمة
وفعالية عملية التطعيم �ضد كوفيد .19
تقوم فرق متخ�ص�صة من املدققني بتنفيذ �أن�شطة رقابية
متكاملة تتعلق با�ستالم وت�خ��زي��ن وح�ف��ظ وت��وزي��ع
و�إدارة اللقاحات بهدف لفت نظر مدراء القطاع
العام حول املو�ضوعات املثرية للقلق والتي
تتطلب معاجلة فورية .ويف �إط��ار هذه
العملية ،والتي متتد �إىل العديد من
امل�ؤ�س�سات والقطاعات املتنوعة،
قام اجلهاز الرقابي الأعلى
يف بريو مبراقبة و�صول

اللقاحات يف املخازن و�إدارتها يف مواقع خمتارة.
ومنذ  10مار�س � ،2021أ�صدر اجلهاز الرقابي الأعلى يف بريو
عدد  263تقرير ًا حول عمليات التطعيم ب�إجمايل  572ن�شاط
من �أن�شطة الرقابة املقررة .كما ويعتزم اجلهاز الرقابي الأعلى
يف بريو تنفيذ �أن�شطة رقابة الحقة مبا فيها عمليات تدقيق على
االلتزام تخ�ص عقود م�شرتيات اللقاح .ويف الن�صف الأول
من فرباير ،قامت الفرق اخلا�صة من املدققني يف جهاز بريو
بجمع املعلومات حول الدفعة الأوىل من م�شرتيات اللقاح والتي
تبلغ مليون لقاح.
تكمن الغاية من هذه الأن�شطة يف حت�سني عملية �صنع القرار
من قبل اجلهات احلكومية امل�شاركة يف عملية التح�صني،
وذلك حتقيق ًا للهدف النهائي املتمثل يف تو�صيل التطعيمات
لأكرب عدد من الب�شر ويف �أقل وقت ممكن.
للمزيد من املعلومات حول منوذج الرقابة املتزامنة ،يرجى
االطالع على .http://bit.ly/SAIPeruConcurrentControl

أخبار من جمهورية ميانمار

اجلهاز الرقابي الأعلى يف ميامنار يربز دور
قطاع تقنية املعلومات
اتخذت حكومة ميامنار خطوات هامة نحو حتقيق ر�ؤيتها ب�ش�أن
التحول الرقمي ،مبا يف ذلك تطوير خارطة الطريق االقت�صادية
الرقمية ( )2019واملخطط الرئي�سي للحكومة االلكرتونية
( )2020-2016و�إط��ار العمل اخلا�ص بالإ�صالح االقت�صادي
واالجتماعي ( .)2015-2012كما وتقوم احلكومة ب�إعداد
ت�شريع هام يتمحور حول متكني الأم��ن ال�سيرباين وامل�ستندات
واالعتمادات واملدفوعات الرقمية.
وي�ساهم مكتب مدقق عام االحتاد  -وهو اجلهاز الأعلى للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة يف ميامنار -يف دعم هذه اجلهود و�سبق
له اتخاذ اخلطوات املطلوبة لدعم البنية التحتية اخلا�صة بتقنية
املعلومات يف اجلهاز وتقدمي التدريب الالزم .حيث قامت بع�ض
ال��وزارات احلكومية مبا فيها مكتب مدقق عام االحت��اد بتجهيز
مراكز بيانات م�صغرة حلفظ التطبيقات والبيانات �شديدة
الأهمية بتمويل من البنك الدويل .كما وي�شارك مكتب مدقق عام
االحتاد بعملية ت�شكيل نظام احلكومة االلكرتونية والذي يهدف
�إىل تقدمي خدمات حكومية على نحو �أكرث فعالية وكفاءة.
كما وق��ام اجلهاز الرقابي الأعلى ب�إعداد خطته اال�سرتاتيجية
اخلا�صة بتقنية املعلومات وت�شكيل وح��دة متخ�ص�صة يف تقنية
16

16

احلكومية
الكويت -ربيع 2021
املالية  -دولة
للرقابةاملحا�سبة
الدولية يف ديوان
املجلةهذا العدد
تُرجم

املعلومات واالت�صاالت ،وذلك بالتعاون مع �أحد اخلرباء الوطنيني
يف جمال تقنية املعلومات .ولتطوير العمليات التجارية ،قام اجلهاز
الرقابي برتكيب �أكرث من جدار حماية ( )Firewallsومفاتيح
و��ص��ول م��ن �أج��ل حتقيق امل��زي��د م��ن الأم ��ان� ،إىل جانب جتهيز
�شبكة خا�صة افرتا�ضية ( )VPNو�شبكة وا�سعة النطاق حمددة
بالربجميات ( )SD-WANل�ضمان الرتابط والتوا�صل فيما بني
املكتب الرئي�سي ومكاتب الفروع ،كما عمل اجلهاز على تركيب
من�صة نقطة التوا�صل ( )SharePointلالت�صاالت الداخلية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قام اجلهاز الرقابي بت�شكيل فريق للحفاظ
على مركز البيانات ال�صغرية و�إعداد خارطة طريق ا�سرتاتيجية
لوحدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والتي تت�ضمن �أمن
الربيد االل �ك�تروين ونظام �أم��ان الثقة ال�صفرية (Security
 )Zero-Trustوموقع ًا خا�ص ًا مبركز ا�سرتداد البيانات.
ولتعزيز مهارات املوظفني يف جمال تقنية املعلومات ،قدّم مكتب
مدقق ع��ام االحت��اد برامج تدريبية يف خمترب احلا�سب الآيل
حول مو�ضوعات مثل مايكرو�سوفت اك�سل واك�س�س وبرامج حتليل
البيانات و�شبكة تقنية املعلومات .كما و�سيوا�صل مكتب مدقق عام
االحتاد م�سريته يف تعزيز قدرات موظفيه من خالل تقدمي برامج
تدريبية يف جمال التدقيق و�أدوات التدقيق مب�ساعدة احلا�سب
الآيل ونظام �إدارة التدقيق �سواء يف داخل املكتب �أو حول العامل.

أخبار موجزة

أخبار من غواتيماال

اجلهاز الرقابي الأعلى يف غواتيماال يعلن
 2021عام الأخالق والأمانة

�أعلن املراقب العام للح�سابات ،اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
العامة واملحا�سبة يف غواتيماال ،ب�أن  2021هي �سنة الأخالق
والأمانة ،وذلك بنا ًء على القواعد امل�ؤ�س�سية لل�سلوك الأخالقي
والتي ت�سعى �إىل احلد من الف�ساد يف اخلدمات العامة .وت�شهد
هذه ال�سنة ذكرى مرور مائتي عام ال�ستقالل غواتيماال و�أمريكا
املركزية والذكرى الـ�ساد�سة وال�سبعني لت�أ�سي�س اجلهاز الرقابي
الأعلى يف غواتيماال.
كما و�شهد ه��ذا العام ا�ستمرار جائحة كوفيد  19والكوارث
الطبيعية الناجمة ع��ن التغري امل�ن��اخ��ي .وبالنظر �إىل هذه
التحديات ،ونظر ًا اللتزام الدولة بالعمل نحو حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،فقد �أ�صبح من ال�ضروري �أن تقوم احلكومة
اليوم و�أكرث من �أي وقت م�ضى باتخاذ قرارات االنفاق العام وفق ًا
لأعلى درجات ال�شفافية وامل�ساءلة ،مما �سيدعم �سيادة القانون
والدميقراطية القائمة على امل�شاركة .ومع هذا ،ف�إن امل�ؤ�شرات
ال�سنوية ت�ؤكد ب�أنه ال تزال هناك حاجة للتعديالت يف هذا املجال.
وقد �شارك يف الإعالن ك ًال من �سماحة الفارو كاردينال رامازيني
�أ�سقف ديو�سيز يف هيوتينانغو ،والدكتورة ريبيكا اريا�س ،املن�سق
املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف غواتيماال� ،إىل جانب
�أع�ضاء من املجتمع الدبلوما�سي وم�سئويل القطاع احلكومي
وغريهم من الأطراف ذات العالقة.
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 17
www.intosaijournal.org
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أخبار من الجزائر

للتنمية الأفريقية واملحكمة الأفريقية حلقوق الب�شر والإن�سان
واملفو�ضية الأفريقية حلقوق الإن�سان والب�شر ومكتب مفو�ضية
مكافحة الف�ساد و�آلية مراجعة النظري الأفريقية.
وخالل هذه االجتماعات ،اعتمد املجل�س كذلك االج��راءات
التنفيذية للمجل�س وجلنته اخلا�صة بعمليات التدقيق ،كما ومت
انتخاب رئي�س املجل�س بالإ�ضافة �إىل تبني ا�سرتاتيجية التدقيق
اخلا�صة بلجنة عمليات التدقيق.

جمل�س املحا�سبة ي�شارك بفعاليات رفيعة
امل�ستوى وندوات دولية و�إقليمية عرب االنرتنت

جمل�س املحا�سبة ين�شر تقريره ال�سنوي لعام 2020
يف دي�سمرب  ،2020ن�شر جمل�س املحا�سبة اجلزائري تقريره
ال�سنوي لعام  2020والذي ت�ضمن �أهم النتائج واملالحظات
ونتائج التقييم ال�صادرة عن الأعمال التفتي�شية للجهاز الرقابي
الأعلى .كما ويت�ضمن التقرير تو�صيات جمل�س املحا�سبة وردود
امل�سئولني واملمثلني القانونيني وال�سلطات الإ�شرافية .ويتوفر
التقرير باللغتني العربية والفرن�سية.

جمل�س املحا�سبة يقدم تقرير التقييم حول
تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2018

يف  14دي�سمرب  ،2020قدم ال�سيد عبدالقادر بن معروف،
رئي�س جمل�س املحا�سبة اجلزائري� ،إىل جلنة امليزانية واملالية
يف ال�برمل��ان تقرير اجل�ه��از الأع �ل��ى للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة حول تنفيذ ميزانية الدولة لعام  .2018ويتوفر هذا
التقرير باللغتني العربية والفرن�سية.

جمل�س املحا�سبة اجلزائري يرت�أ�س اجتماعات
جمل�س االحتاد الأفريقي للمدققني اخلارجيني

تر�أ�س ال�سيد عبدالقادر بن معروف رئي�س جمل�س املحا�سبة
ورئ�ي����س جمل�س االحت� ��اد الأف��ري �ق��ي للمدققني اخل��ارج�ي�ين
اجتماعات املجل�س املنعقدة عن بعد يف  9و 23و 24فرباير
 .2021وخالل هذه االجتماعات ،وافق املجل�س على البيانات
املالية لل�سنة املالية  2019اخلا�صة مبفو�ضية االحتاد الإفريقي
و�ستة من �أطرافها :الربملان الأفريقي وال�شراكة اجلديدة
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�شارك وفد من جمل�س املحا�سبة يرت�أ�سه ال�سيد عبدالقادر
ب��ن م �ع��روف ،رئي�س اجل�ه��از ال��رق��اب��ي الأع �ل��ى يف اجل��زائ��ر،
يف يناير  2021يف ن��دوة عقدت ع��ن بعد ح��ول «احل ��وار ما
بني ق��ادة الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة
والأط � ��راف ذات ال �ع�لاق��ة» .ح�ي��ث ق��ام��ت ك�ل ً�ا م��ن م�ب��ادرة
االنتو�ساي للتنمية واملنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة بتنظيم هذه الفعالية .وقدمت هذه
الندوة االلكرتونية مبادرة م�شرتكة ما بني الأرابو�ساي ومبادرة
الإنتو�ساي للتنمية يف مو�ضوعات تخ�ص التدقيق على ال�شفافية
وامل�ساءلة وال�شمولية يف ا�ستخدام �أموال الطوارئ املخ�ص�صة
ملواجهة �أزمة كوفيد .19-وخالل الفرتة ما بني دي�سمرب 2020
�إىل مار�س  2021قام جمل�س املحا�سبة كذلك مبا يلي:
● امل�شاركة يف �أول اجتماع لفريق املهام اخلا�ص ب�إعداد خطة
الأرابو�ساي اال�سرتاتيجية للأعوام .2028-2023
● امل�شاركة يف عدد من الندوات املنعقدة عن بعد حول «التدقيق
التعاوين لنظم ال�صحة العامة الوطنية املتينة واملتما�سكة
واملرتبطة ب��أه��داف التنمية امل�ستدامة (الهدف  »)3والتي

أخبار موجزة

قدمتها ك ًال من مبادرة الإنتو�ساي للتنمية وجلنة الإنتو�ساي
املعنية بتبادل املعرفة ومنظمة الأرابو�ساي .كما و�شارك جمل�س
املحا�سبة بندوة افرتا�ضية عقدتها الأرابو�ساي حول «التدقيق
على �أهداف التنمية امل�ستدامة».
● �شارك املجل�س كذلك يف ور�شة عمل عن بعد حول «عالقات
الأجهزة الرقابية مع اجلهات املانحة» والتي نظمتها ك ًال من
مبادرة الإنتو�ساي للتنمية ومنظمة الأرابو�ساي.
● امل�شاركة يف االجتماع الـ 20ملجموعة عمل الإنتو�ساي
املعنية بالتدقيق البيئي والذي ركز على االقت�صاد الدائري.
● امل�شاركة يف امل�ؤمتر االفرتا�ضي حول «البيانات ال�ضخمة

أخبار من تركيا

اجلهاز الرتكي يقدم برامج تدريبية لبناء
القدرات يف اجلهات احلكومية
ت�ق��دم حمكمة احل���س��اب��ات ال�ترك�ي��ة ال�برام��ج التدريبية لي�س
ملوظفيها فح�سب ،بل كذلك ل�ل�أط��راف الدولية ذات العالقة
وموظفي اجل�ه��ات احلكومية اخلا�ضعة لرقابتها ،وذل��ك مبا
يتوافق مع املعايري الدولية واخلطة اال�سرتاتيجية للجهاز الرقابي
الرتكي ( )2023-2019وا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بالتوا�صل.
وقد دعمت هذه الربامج التدريبية قدرة املوظفني احلكوميني يف
تطبيق مهامهم بفعالية وكفاءة.
ولتحديد االحتياجات التدريبية ملوظفي اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
حمكمة احل�سابات الرتكية ،قام اجلهاز الرقابي بدرا�سة طلباتها
ال�سنوية �إىل جانب امل�شكالت امل��ر��ص��ودة م��ن خ�لال عمليات
التدقيق .ويف ال�سنوات الأخرية� ،أولت حمكمة احل�سابات الرتكية
اهتمام ًا خا�ص ًا لإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية وعمليات الرقابة
الداخلية ومو�ضوعات الإدارة اال�سرتاتيجية خ�لال عمليات
التدقيق اخلا�صة بها .وقد قامت حمكمة احل�سابات الرتكية
بتنفيذ عمليات تدريب للفئات الثالث التالية من املوظفني يف
القطاع احلكومي:
موظفو البلدية :قدمت حمكمة احل�سابات الرتكية براجم ًا
تدريبية مكثفة للمدراء والفنيني وموظفي ال�شئون الإداري��ة يف
البلديات وموظفيهم بالتوافق مع بروتوكول التعاون الذي يجمع ما
بني اجلهاز الرقابي الرتكي واحتاد البلديات يف تركيا .وتهدف
ه��ذه ال�برام��ج التدريبية �إىل �ضمان ا�ستخدام امل ��وارد العامة
بفعالية وكفاءة ووفق ًا للقانون .وقد قامت حمكمة احل�سابات

وت�أثريها على تقرير التدقيق» وال��ذي نظمه دي��وان املراجعة
القومي بجمهورية ال�سودان ومنظمة الأرابو�ساي.
● امل�شاركة بور�شة عمل حول املحافظة على التنوع احليوي
واملعلوماتية اجلغرافية والتي نظمها اجلهاز الرقابي الهندي
بالتعاون مع املركز الدويل للتدقيق البيئي والتنمية امل�ستدامة
وجمموعة عمل الإنتو�ساي املعنية بالتدقيق البيئي.
● امل�ساهمة ب�أول ور�شة عمل فنية عقدها اجلهاز الهنغاري
وجمموعة من اخلرباء من الإنتو�ساي ومكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية ،وذلك �ضمن احللقة النقا�شية
الدولية الثامنة حول النزاهة.
الرتكية بتنظيم ما يقارب  22دورة تدريبية خمتلفة عرب �شبكة
االنرتنت لي�ستفيد منها ما يفوق الـ  25000موظف يف البلديات
ح��ول مو�ضوعات مثل الإدارة املالية العامة وق��ان��ون الرقابة
وقانون حمكمة احل�سابات الرتكية والت�شريعات املتعلقة بتقدمي
العطاءات واملحا�سبة البلدية .لقد بد�أت �أول جمموعة بالتدريب
خالل الفرتة ما بني نوفمرب � 2020إىل فرباير  .2021وت�شارك
حمكمة احل�سابات الرتكية براجمها التدريبية عرب ح�سابها على
موقع يوتيوب.
موظفو اجلامعات :منذ نهاية  ،2017عكفت حمكمة احل�سابات
الرتكية على تنظيم الربامج التدريبية ملا يقارب  1615م�شارك
من  103جامعة خمتلفة حول مو�ضوعات الإدارة املالية العامة
وقانون الرقابة وت�شريع امل�شرتيات العامة والت�شريعات اخلا�صة
بالبدالت اليومية وجهات تنمية املال واملرافق االجتماعية ونتائج
التدقيق اخلا�صة مبحكمة احل�سابات الرتكية .وتقدم برامج
التدريب هذه للم�شاركني الفر�صة ملناق�شة امل�شكالت ال�شائعة
و�إيجاد احللول الالزمة.
موظفو الدوائر احلكومية الأخ��رى :نظمت حمكمة احل�سابات
الرتكية كذلك برامج تدريبية ملوظفي اجلهات احلكومية الأخرى
حول مو�ضوعات تتعلق بنطاق عمل اجلهاز الرقابي الأعلى الرتكي،
منها على �سبيل املثال �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية ،واخل�سائر العامة
واخل�صوم ،والت�شريعات املتعلقة بتقدمي العطاءات ،والتح�ضري
للمدفوعات التدريجية ،والعالجات القانونية وتنفيذ الأوام��ر
الق�ضائية يف املحاكمات اخلا�صة مبحكمة احل�سابات الرتكية،
وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية وا�ستخداماتها يف جمال
التدقيق ،وتدابري حماية �أمالك الدولة واالدخار.
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 19
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أخبار من فرنسا

حمكمة احل�سابات الفرن�سية تعد خطة
ا�سرتاتيجية جديدة
يف يونيو  2020وفور تعيينه رئي�س ًا ملحكمة احل�سابات الفرن�سية
 اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يف فرن�سا-�شدد بيري ما�سكوفي�سي على �أهمية و�ضع خطة ا�سرتاتيجية
ج��دي��دة حت��دد �أول��وي��ات اجل�ه��از الرقابي لل�سنوات اخلم�س
القادمة وتعمل على تعزيز دوره يف حياة املواطنني ودعم
م�ساهماته الدولية .ويثمن اجلهاز الفرن�سي �أهمية م�شاركة
املعارف ما بني �أع�ضاء جمتمع التدقيق يف القطاع احلكومي
ويطمح �أن تكون منهجية ونتائج املراجعة اال�سرتاتيجية مفيدة
للأجهزة الرقابية العليا الأخرى.
لقد كانت ال�شفافية وامل�شاركة من �ضمن العنا�صر الأ�سا�سية يف
حت�ضري اخلطة اال�سرتاتيجية والتي حتمل عنوان «ال�سلطات
الق�ضائية املالية  ،»)JF2025( 2025كما وقد �شرع ال�سيد
مو�سكوفي�سي بتنفيذ هذه العملية يف يوليو  2020عرب ا�ستبيان
مت توزيعه على املوظفني جمع من خالله �أفكارهم لتطوير
وتعزيز عمل اجلهاز الرقابي وتقوية ت�أثريه ،حيث �شارك يف
اال�ستبيان �أكرث من  1200موظف من �أ�صل .1500
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يف �سبتمرب  ،2020ا�ستمر تطوير  JF2025بالتعاون مع اللجنة
التوجيهية وهي جمموعة ا�ست�شارية تتكون من كبار الزمالء
والزمالء ال�سابقني وثماين جمموعات عمل و 72م�شارك من
موظفي اجلهاز الرقابي الأعلى مبا فيهم كبار و�صغار املدققني
وموظفي ال�شئون الإداري��ة و�ست جل�سات تبادل معلومات مع
ر�ؤ��س��اء الغرف ال�ست من اجلهاز و 17غرفة �إقليمية وعلى
م�ستوى املنطقة من غرف احل�سابات .ويف �إطار جهوده احلثيثة
يف هذا املجال ،ن�شر اجلهاز الرقابي الفرن�سي عدد  11ن�شرة
الكرتونية و 16ورقة حالة ،كما وعقد �سبعة ور�ش عمل قدم من
خاللها امل�شاركون �آراءهم من خالل جل�سات ع�صف ذهني.
لن يكون هذا العمل كام ًال دون املدخالت التي تف�ضلت بها
الأطراف اخلارجية ذات العالقة .وبهذا ،قام اجلهاز الرقابي
الفرن�سي با�ست�شارة م��ا ي�ق��ارب  2500جهة م��ن اجلهات
اخلا�ضعة لرقابتها عرب ا�ستبيانات ومقابالت �أجرتها خالل
ور���ش العمل م��ع م��ا يزيد ع��ن  200جهة م��ن تلك اجلهات،
�إىل جانب �أع�ضاء من ال�برمل��ان وممثلني حمليني منتخبني
وقادة جمعيات و�صناع القرار يف القطاع احلكومي وغريهم
من ال�صحافيني .و�أخ�ير ًا ،ا�ستعان اجلهاز الفرن�سي بنظريه
الربيطاين ،مكتب التدقيق الوطني ،لتنفيذ عمليات مراجعة
النظري خالل الفرتة من �سبتمرب �إىل دي�سمرب  2020مما �أثرى
املنتج النهائي.
وق��دم ال�سيد مو�سكوفي�سي اخلطة اال�سرتاتيجية لرئي�س
اجلمهورية ورئي�س الوزراء وال�صحافة يف فرباير  .2021ويف
�إطار تنفيذ هذه اخلطة �سوف يتم الرتكيز على املو�ضوعات
الأ�سا�سية املتعلقة باملوارد.
ت �ق��دم اخل �ط��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة  JF2025ث�ل�اث �أه� ��داف
ا�سرتاتيجية ،والتي تتكون جميعها من � 40إج ��راء رئي�سي
لل�شهور وال�سنوات القادمة:
خدمة �أف�ضل للمواطنني من خالل تقارير �أكرث تنوع ًا و�أ�سهل و�صو ًال
وخالل �أوقات منا�سبة

يحظى اجلهاز الرقابي الفرن�سي حالي ًا بثقة �أكرث من %70
من املواطنني الفرن�سيني ،وخ�لال ال�سنة املا�ضية ،ارتفعت
ن�سبة م�شاركة ال�شعب يف موقعه الر�سمي ويف �شبكات التوا�صل
االجتماعي بواقع  %24و %21على التتابع .وم��ع ه��ذا ،فقد
قام اجلهاز الرقابي الفرن�سي بتحديد �أ�ساليب خا�صة لتقوية
الروابط مع املواطنني وجعلها �أكرث متانة ،ومن �ضمنها:
● توفري من�صة عرب االنرتنت للمواطنني متكنهم من اقرتاح

أخبار موجزة

مو�ضوعات للتدقيق.
● تو�سعة �صالحيات ال��و��ص��ول لأع �م��ال اجل�ه��از الرقابي
الأعلى� ،إذ �أن املتاح حالي ًا عرب االنرتنت ما هو �إال  %60من تلك
الأعمال ،كما �أن الأزمة امل�ستمرة ت�ؤكد �ضرورة قيام اجلهاز
الرقابي الأعلى بن�شر ر�سائله بطرق �أكرث تفاعلية.
● دمج �أ�ساليب تدقيق �أكرث كفاءة ،وتطوير ما ي�سمى بعمليات
التدقيق «املفاجئة وال�سريعة» والتي تقدم حتلي ًال �سريع ًا حول
البيانات املالية وتكاليف ال�سيا�سات احلكومية.
تعزيز وحتديث الأعمال اخلا�صة باجلهاز الأعلى الرقابي الفرن�سي

مبا �أن اجلهاز الرقابي الفرن�سي هو حمكمة ،فيتوجب عليه
احل�ف��اظ على هيكله الق�ضائي وحما�سبة قياديي القطاع
احلكومي على �سوء �إدارتهم للأموال العامة .وبهذا ،يجب عليه
�أن ينتقل �إىل ا�ستخدام نظام �أكرث �سهولة و�أكرث قابلية للم�ساءلة
يتوافق مع التحديات الإدارية للقرن احلادي والع�شرين حيث
يتحد ك ًال من اجلهاز الرقابي وجمل�س احل�سابات الإقليمية
كقا�ض ملحا�سبة ال �ق��ادة يف القطاع
وع�بر املنطقة والعمل
ٍ
احلكومي .كذلك ووفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف الد�ستور،
يجب �أن يكون اجلهاز الفرن�سي هو املق ّيم الأ�سا�سي لل�سيا�سات
احلكومية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية يف الدولة .ينبغي
ملجال�س احل�سابات الإقليمية وعرب املنطقة امل�ساهمة يف هذا
التقييم ،ويجب �أن ميتلك القادة الإقليميون �صالحية طلبها
للقيام بعمليات تقييم ال�سيا�سات العامة.
كما وميكن للجهاز الرقابي الفرن�سي �أن يجعل عمليات التدقيق
اخلا�صة به �أك�ثر فائدة وت�أثري ًا و�أك�ثر ا�ستهداف ًا جلميع من
يتكرر ا�ستخدامه للنهج املبني على املخاطر وااللتزام ب�أف�ضل
ممار�سات تنفيذ التدقيق .فعلى �سبيل املثال ،يجب �أن تكون
عمليات التدقيق م�شجعة �أكرث من كونها ُمعا ِقبة ويف الوقت
ذات��ه غري غافلة عن املخالفات و�سوء الإدارة وغريها من
امل�شكالت .وقد �أحرز اجلهاز الرقابي الفرن�سي تقدم ًا حقيقي ًا
يف دمج الأبعاد الأوروبية والدولية �ضمن عمله ،ولكن ميكنه
�إحراز املزيد من التقدم يف منح هذه الق�ضايا �أولوياته.

ل��ذات العملة ،وبهذا يجب �أن تعمل ه��ذه اجلهات ب�أ�سلوب
موحد على نحو �أكرب .ف�ض ًال عن ذلك ،يتوجب على اللجان
اخل��ا��ص��ة بالتخطيط اال�سرتاتيجي واحل��وك�م��ة يف اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة الفرن�سي ويف جمال�س
املحا�سبة الإقليمية وعرب املنطقة العمل �سوية وعن كثب� ،إذ
ينتفع التخطيط لعمليات التدقيق من وجود تن�سيق �أف�ضل ما
بني الطرفني.
و�سوية ،يت�شارك ك ًال من اجلهاز الرقابي الفرن�سي وجمال�س
املحا�سبة الإقليمية مبجموعة من ال�صفات ،كاملنظور الوا�سع
واال�ستقاللية �أو القرب من �صناع القرار بجميع م�ستوياتهم
مما مينحهم ال�صالحية لإ�صدار الأحكام والتدقيق والتقييم
وتقدمي اال�ست�شارة� .إذ �ستكون هذه الأ�صول �أ�س�س ًا لإحداث
التغيري يف ال�سنوات القادمة.
�إن اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب ��أه��داف �ه��ا ال�شاملة ال�ث�لاث
ومبادراتها الطويلة وق�صرية الأجل تقدم خارطة طريق جلهود
اجلهاز الرقابي الأعلى يف فرن�سا حتى عام  .2025وملعرفة
امل��زي��د ،يرجى ال��رج��وع �إىل اخلطة ��س��واء ال���ص��ادرة باللغة
الفرن�سية �أو الإجنليزية.

تعزيز وجود حوكمة �أكرث �سرعة وتوحيد ًا

ي�سخر اجلهاز الأعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يف
فرن�سا جهوده يف خدمة الدولة والق�ضايا وال�سيا�سات الوطنية
فيما ت�سخر جمال�س املحا�سبة الإقليمية وعرب املنطقة جهودها
خلدمة املنطقة واحلدود الإقليمية ،وميكن اعتبارهما وجهان
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أخبار من الواليات المتحدة األمريكية

مكتب امل�ساءلة احلكومية ي�ست�ضيف ندوة عن
بعد حول «التدقيق الفوري»
يف � 7أبريل  ،2021نظم مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي،
اجلهاز الأع�ل��ى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،أول ندوة من �سل�سلة الندوات الدولية املجانية
عن بعد والتي تعزز تبادل املعلومات ،حيث تتناول الق�ضايا النا�شئة
التي تواجه جمتمع الإنتو�ساي خالل اجلائحة .ميكن االطالع على
املزيد من املعلومات حول �سل�سلة الندوات عن بعد هنا.
تناول مو�ضوع الندوة االفرتا�ضية الأوىل التحديات والدرو�س
امل�ستفادة من تنفيذ عمليات التدقيق الفورية للأن�شطة املرتبطة
بكوفيد .19-وحا�ضر يف الندوة ك ًال من باميال مونرو الي�س،
مدقق عام جاميكا ،ونيكول كالويرز ،مدير �إدارة فريق الرعاية
ال�صحية م��ن مكتب امل�ساءلة احلكومية الأم��ري�ك��ي ،و�أرك��ان��ا
�شري�سات نائب مدير عام مبادرة الإنتو�ساي للتنمية .وكان مايكل
هيك�س ،مدير العالقات الدولية يف مكتب امل�ساءلة احلكومية هو
عريف الندوة ،والتي ا�ستقطبت نحو �أكرث من  130م�شارك.
وقد �شدد املتحدثون على الدور الهام لعمليات التدقيق الفورية،
ك�إجراء التدقيق يف نف�س الوقت التي تقوم من خالله اجلهات
احلكومية بتنفيذ براجمها ،كما وتناولوا �أثرها يف الإ�شراف
خالل الأزمات مثلما ح�صل يف اجلائحة .وفيما تتخذ احلكومات
�أن�شطة كربى للإنعا�ش ،يتوجب على الأجهزة العليا للرقابة املالية
العامة واملحا�سبة �أن تكون �سريعة ومواكبة للأو�ضاع املتغرية
�سريع ًا .و�أك��دت ال�سيدة مونرو الي�س على �أن جتنب امل�شكالت
من �ش�أنه توفري املزيد من التكاليف مقارن ًة ب�إ�صالحها يف حال
وقوعها فيما بعد .ومن �ضمن الأمثلة على ذلك ،ا�ستطاع اجلهاز
الأعلى الرقابي يف جاميكا من خالل �إجراء عمليات تدقيق فورية
احلفاظ على  245مليون دوالر �أمريكي وحمايته من منحه لغري
امل�ستحقني للمخ�ص�صات املرتبطة بكوفيد.
�أ�شاد املتحدثون بالإجراءات املتنوعة التي تتخذها الأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة خالل ا�ستجابتها للجائحة،
و�أ�شاروا �إىل �أن الأجهزة قد واجهت العديد التحديات يف تنفيذ
عمليات التدقيق الفورية .حيث ت�ضمنت تلك التحديات انخفا�ض
جودة البيانات وحمدودية التقنيات وقدرات املوظفني والأ�سئلة
املرتبطة فيما �إذا كانت الأجهزة الرقابية مكلفة مبمار�سة مثل
هذا النوع من الرقابة.
ومبا �أنه من املرجح وقوع املزيد من الكوارث يف امل�ستقبل ،دعا
املتحدثون الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة �إىل
تبديل دورها والنظر �إىل العواقب ب�شكل �أك�بر .وو�صفت عدد ًا
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من اخلطوات التي ميكن للأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
والرقابة اتخاذها لتكون جاهز ًة م�سبق ًا ولتكون متزنة مبا فيه
الكفاية للتجاوب بفعالية عند وقوع الكوارث.
على �سبيل املثال ،ميكن للأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة �أن تطور من عملياتها التجارية وتقنياتها وت�ضمن
تنوع ق��درات ومهارات موظفيها مبا يف ذلك معرفتهم العميقة
بالربامج ومهارات التوا�صل واالت�صاالت ال�شخ�صية .كما ومن
املهم �أن متتلك الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة
اال�ستقاللية الالزمة لتنفيذ �أعمالها.
قد تكون بع�ض ه��ذه اخلطوات �صعبة التنفيذ بالن�سبة لبع�ض
الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ،وخ�صو�ص ًا تلك
ذات الإمكانيات املحدودة �أو التي تواجه حتديات �أمنية م�ستمرة.

ومع هذا� ،أكدت ال�سيدة �شري�سات ب�أنه ويف وقت الأزمات ميكن �أن
يكون اجلهاز الرقابي ذا �أثر بالغ وميكن �أن يقدم �أعما ًال مبتكرة
حتى يف ظل القيود ال�شديدة .و�أو�صت ب�ضرورة اهتمام الأجهزة
الرقابية بطبيعة العمل الذي تطمح لتنفيذه وتق�سيمه �إىل �أجزاء
ي�سهل �إدارتها واالئتالف مع الأطراف ذات العالقة.
كما ��ش��ددت ال�سيدة ك�ل�اورز على �أهمية التوا�صل املبكر مع
الأطراف ذات العالقة عند تنفيذ عمليات التدقيق الفورية� ،إذ
�أن تو�صيل التوقعات والأولويات بو�ضوح ي�ساعد امل�ؤ�س�سات على
دمج امل�ساءلة وال�شفافية �ضمن براجمها منذ البداية.
واتفق املتحدثون على �أن تبادل املعلومات وبناء ال�ق��درات هو
الأ�سا�س يف م�ساعدة �أع�ضاء جمتمع الإنتو�ساي على التح�ضري
للكوارث واال�ستجابة لها .كما وتطرقت ال�سيدة �شري�سات �إىل
مبادرة تنمية جديدة للإنتو�ساي والتي تقدم الدعم للأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة خالل ممار�ستها ملهامها
الرقابية على �أن�شطة كوفيد.19-
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استقاللية الجهاز األعلى للرقابة المالية
والمحاسبة:

دراسة األسباب الجذرية
للتناقض في إسرائيل

بقلم :د .أمير سيري ،مفوض تدقيق الدولة ،مجموعة
اخلدمات والتسويق والتنظيم ،شركة الكهرباء
اإلسرائيلية ،ومحاضر يف جامعة بار إيالن  -إسرائيل

مقدمة

يف ق�ضية عام � 1995ضد مراقب الدولة الإ�سرائيلي  ،ذكرت
املحكمة العليا الإ�سرائيلية يف حكمها �أن «املراقب املايل لي�س له
�صالحية ب�ش�أن ما �إذا كان يجب �أن يلتزم ب�إبداء ر�أي��ه ح�سبما
يقت�ضي ذلك؛ باعتباره واجب �إلزامي» ،وقامت بتوجيه املراقب
املايل لإبداء ر�أي حول املو�ضوعات املناطة.
بعد ما يقارب ربع قرن ،يواجه مكتب املراقب املايل  ،وهو اجلهاز
الأعلى للرقابة يف البالد ،مرة �أخرى مزاعم مماثلة .وقد ذكر
مقاالن ُن�شرا يف دي�سمرب  2018ب�صحيفة �إ�سرائيلية �سوء �سلوك
املراقب امل��ايل من خ�لال ع��دم �إ��ص��دار  40يف املائة من الآراء
املطلوبة  -يف انتهاك مزعوم للقانون الإ�سرائيلي وخمالف حلكم
املحكمة العليا عام .1995
رد ًا على ذلك� ،أ�شار املراقب املايل �إىل وجود تناق�ضات يف الأحكام
القانونية ،ال �سيما تلك املتعلقة باال�ستقالل ،وهو ركيزة �أ�سا�سية
للحيادية واملو�ضوعية والنزاهة وامل�صداقية.

القانون الأ�سا�سي
القانون العادي

وم��ن جانب �آخ��ر ،يعنى ه��ذا املقال ببحث ا�ستقاللية اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة من خالل التحقيق يف الأ�سباب
اجلذرية للتناق�ض يف �إ�سرائيل ،ومناق�شة التوافق الوطني والدويل
باعتباره مبد�أ د�ستوري ،بالإ�ضافة �إىل حتديد املخاطر املحتملة،
وتقدمي مقارنة عاملية.
الأ�سباب اجلذرية للتناق�ض يف �إ�سرائيل

يت�ألف د�ستور �إ�سرائيل من ف�صول قائمة على  11قانو ًنا �أ�سا�س ًيا،
والتي يعنى �أحدها مبراقب الدولة .ومن حيث الت�سل�سل الهرمي،
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 23
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تتجاوز القوانني الأ�سا�سية مكانة القوانني العادية.

ليما واملك�سيك.
وقد �أكد �إعالن ليما ،الذي متت امل�صادقة واملوافقة عليه يف
م�ؤمتر منظمة الإنتو�ساي يف عام  ،1977على احلاجة �إىل
اال�ستقالل املطلق  -حيث ميكن �أن ي�ؤدي �إخ�ضاع املراقب املايل
�إىل كيانات �أخ��رى �إىل �إ�ضعاف القدرة على تدقيق �أجهزة
الدولة – ويقرتج البنود التالية:

ين�ص القانون ال�ع��ادي ملراقب ال��دول��ة على �أن��ه ينبغي على
املراقب املايل تقدمي ر�أي حول �أي م�س�ألة تقع يف نطاق واجباته
وذلك يف حال طلبت الكني�ست (الهيئة الت�شريعية الإ�سرائيلية
�أح��ادي��ة املجل�س)� ،أو جلنة مراجعة ح�سابات ال��دول��ة� ،أو
احلكومة .ومع ذلك ،ي�شري القانون الأ�سا�سي ملراقب الدولة �إىل
�أنه ،وذلك فيما يتعلق باملهام املناطة مبراقب الدولة ،يتحمل
● ميكن للأجهزة العليا للرقابة �أن ت ��ؤدي وظائفها ب�شكل
املراقب امل�س�ؤولية فقط جتاه الكني�ست ،كما يعترب م�ستقال ًعن
مو�ضوعي وفعال ،وذل��ك فقط يف ح��ال ع��دم اعتمادها على
احلكومة.
الهيئة اخلا�ضعة للرقابة ،وحمايتها من �أي ت�أثري خارجي.
ً
تناق�ضا � -إذا كان اجلهاز الأعلى
وقد خلقت هذه البيانات
متاما
للرقابة املالية واملحا�سبة ملزما (مب��وج��ب ق��ان��ون ع��ادي) ● بينما ال ميكن لأي هيئة حكومية �أن تكون م�ستقلة ً
ً
ً (لأنها ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من الدولة)� ،إذ يحتاج اجلهاز
ب��إع��داد ر�أي ،ف�إنه ينتهك ظاهر ًيا مبد�أ اال�ستقالل (وفقا
الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة �إىل اال�ستقالل التنظيمي
للقانون الأ�سا�سي).
والوظيفي لأداء دوره.

مبد�أ د�ستوري
● يجب �أن ين�ص الد�ستور على �إن�شاء اجلهاز الأعلى للرقابة
تقول م�يري��ام ب��ن ب ��ورات ،نائب الرئي�س التنفيذي ال�سابق املالية واملحا�سبة ودرجة ا�ستقالليته.
للمحكمة العليا الإ�سرائيلية وم��راق��ب ال��دول��ة ال�سابق يف يحدد �إع�ل�ان املك�سيك ،ال��ذي مت تبنيه يف م��ؤمت��ر منظمة
�إ�سرائيل�« :أ�صبحت قيمة ا�ستقالل مراقب ال��دول��ة ،ب�سبب الإنتو�ساي لعام  ،2007املبادئ الأ�سا�سية لال�ستقالل وي�ؤكد
تكري�سها يف القانون الأ�سا�سي ،مبد�أً د�ستور ًيا».
على جوانب مثل �ضمان احليازة واحل�صانة القانونية يف �أداء
و�أكدت بن بورات يف كتابها« ،القانون الأ�سا�سي ملراقب الدولة» ،الواجبات ب�شكل طبيعي.
�أنه قد مت تر�سيخ اال�ستقالل كمبد�أ د�ستوري من خالل كلمات و�شدد الإعالن على �ضرورة اال�ستقالل عن �أي عامل خارجي.
الكني�ست ذاتها ،والتي بدورها ت�ؤكد �أن اجلهاز الأعلى للرقابة الأمر الذي بدوره يتوافق مع التعريف الكال�سيكي لال�ستقالل
املالية واملحا�سبة يعترب «�سلطة رقابية» – والتي تعترب �سلطة (كما مت الك�شف عنه يف درا��س��ة �أج��ري��ت ع��ام  1991حول
رابعة تعمل جن ًبا �إىل جنب مع كل من ال�سلطات الق�ضائية الرقابة الربملانية ال�شخ�صية يف  48دولة) ،والتي ت�ؤكد اعتبار
والت�شريعية والتنفيذية.
انتفاء وجود �أي تدخل خارجي كعن�صر حا�سم.
كما اقرتحت بن ب��ورات �أن اللغة القانونية ملراقب الدولة
املخاطر املحتملة
الإ�سرائيلي متناق�ضة .ومن جانب �آخر قام العديد من الباحثني
بتوثيق التحديات التي تولدها مثل هذه االختالفات يف القانون ت�ؤكد الأبحاث �أن ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة املالية
والتي تعنى بتحقيق اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي بنجاح.
واملحا�سبة يعد �أمرا ً �ضروريا ً لتحقيق الرقابة الفاعلة ،خا�صة
و�أن احليادية واملو�ضوعية ميكن �أن ي�ؤديا �إىل تقدمي خدمات
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك �إجماع دويل وا�سع ي�سلط ال�ضوء
عامة �أكرث كفاءة وحت�سني ثقة اجلمهور.
على �أن اال�ستقالل له قيمة عليا ،كما يعترب �شرط �أ�سا�سي
لأداء وظائف الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ب�شكل قدمت مقالة ن�شرت من قبل معهد املدققني الداخليني يف
�صحيح .وم��ن جانب �آخ��ر ي�ج��ادل العلماء ك��ون اال�ستقالل ع��ام  2015بعنوان «التدقيق الداخلي يف مرمى الب�صر»
(باعتباره مبد�أ د�ستوري) قد مت الت�أكيد عليه خالل ممار�سات نتائج ا�ستطالع مل��ا ي �ق��ارب  500رئي�س م��دق��ق داخ �ل��ي يف
التدقيق احلديث وذلك من خالل ا�ستخدام �آليات مثل �إعالين الواليات املتحدة .وقد �أظهرت النتائج خماطر حقيقية للغاية
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على ا�ستقاللية املنظمة .و جت��در الإ��ش��اره �إىل �أن  %55من
امل�ستجيبني �أ�شاروا �إىل �أنه قد مت توجيههم حلذف �أو مراجعة
نتيجة تدقيق مهمة مرة واحدة على الأقل (وقد ذكر � % 17أن
الأمر قد حدث  3مرات على الأقل) .ومن اجلدير بالذكر �إىل
�أنه قد مت الك�شف عن تعليمات من قبل ما يقارب الن�صف تعنى
بعدم �إج��راء �أعمال التدقيق يف منطقة مت تقييمها على �أنها
ذات خماطر عالية ،و�أ�شار  % 32من امل�ستجيبني �إىل توجيههم
لإجراء �أعمال التدقيق يف املقام الأول يف مناطق ذات خماطر
منخف�ضة.

يف الواقع ،ف�إن اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة ي�سعى
�إىل حتقيق التوازن وذلك فيما يعنى باحلفاظ على امل�صداقية
من خالل �إ�صدار تقارير معقدة� ،إىل جانب �إثبات �أهميته
وقيمته للحكومة والهيئات اخلا�ضعة للرقابة.
اخلامتة

مل يتم اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن �أحدث االدعاءات ( كون املراقب
املايل قد ف�شل يف �إ�صدار  % 40من الآراء املطلوبة) ،وي�ستمر
اجلهاز الأعلى للرقابة يف العمل ك�سلطة رابعة م�ستقلة.

وعلى الرغم من �أن املقالة تناق�ش املخاطر املحتملة على وقد يعترب �إجبار الوكالة على �إجناز �أعمال مراجعة احل�سابات
اال�ستقاللية فيما يتعلق باملدققني الداخليني� ،إال �أن هذه الأنواع
املطلوبة �أمرا مثريا للم�شاكل ،لأنها
من املخاطر بحد ذاتها قد تنطبق
تتعار�ض ب�شكل مبا�شر مع القانون
على الأجهزة العليا للرقابة املالية
الأ�سا�سي للمراقب امل��ايل احلكومي
اجلهاز األعلى للرقابة املالية
واملحا�سبة ،مثل طلبات �إبداء الر�أي واحملاسبة يسعى إىل حتقيق التوازن وق��د يعرقل ال�ق��درة على �إجن ��از �أي
حول ق�ضية والتي لرمبا ال تف�ضلها
عمل و�أولويات مقررة حاليا.
وذلك فيما يعنى باحلفاظ على
احلكومة.
املصداقية من خالل إصدار تقارير عالوة على ذلك ،قد ي�ؤدي االمتثال
معقدة ،إىل جانب إثبات أهميته وقيمته جل �م �ي ��ع ال� �ط� �ل� �ب ��ات ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة
مقارنة عاملية
للحكومة والهيئات اخلاضعة للرقابة والق�ضائية والتنفيذية �إىل احلاجة
ت�شمل م�س�ؤوليات اجل�ه��از الأع�ل��ى
�إىل تطبيق عوامل التنا�سب واملعقولية
ل �ل��رق��اب��ة امل ��ال �ي ��ة وامل �ح��ا� �س �ب��ة يف
 م�ؤثرات �إ�ضافية على عمل اجلهاز�إ�سرائيل (كما هو مبني يف القوانني
الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة.
التي حتكم �أن�شطة التدقيق الوطنية) �إجراء عمليات تفتي�ش
للعمليات احلكومية و�إج��راء عمليات تدقيق منتظمة وتدقيق �إن النظر يف �سيا�سات و�إجراءات و�أحكام الرقابة على نطاق
عاملي ميكن �أن ي�ساعد يف �إن�شاء �أف�ضل املمار�سات ،ومع ذلك
الأداء.
ف ��إن هناك ��ض��رورة واح��دة يف توفري احليادية واملو�ضوعية
ويف بع�ض ال��دول  -مثل �أ�سرتاليا وكندا و�أملانيا والرنويج -
والنزاهة وامل�صداقية الفاعلة  -ا�ستقاللية اجلهاز الأعلى
ي�شمل عمل التدقيق تقدمي امل�شورة للمدققني ب�ش�أن م�سائل
للرقابة املالية واملحا�سبة.
الإدارة املالية والفعالية الت�شغيلية (ب�شكل منف�صل عن تقارير
التدقيق ال�سنوية) ،وت�شمل واجبات الرقابة يف عدد قليل من للح�صول على قائمة كاملة باملراجع �أو ملعرفة املزيد حول
البلدان املختارة م�ساعدة الأع�ضاء الت�شريعيني يف فح�ص ا�ستقالل اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف �إ�سرائيل
يرجى التوا�صل مع امل�ؤلف عرب الربيد الإلكرتوين:
خمتلف الق�ضايا.
كما ت�شري بع�ض الأبحاث �إىل �أن تقدمي خدمات اال�ست�شارات .amir.seri@iec.co.il
والتدقيق يف وقت واحد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ت�ضارب  -م�س�ألة
االكتفاء الذاتي للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
واال�ستقاللية .حيث ي�سعى املدقق �إىل تقدمي امل�شورة ب�ش�أن
تعزيز الكفاءة ،ولكن هذا الدور اال�ست�شاري قد يكون خمال ًفا
للتدقيق و�إعالم اجلمهور عند مالحظة الهدر وعدم الفعالية.
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الجهاز األعلى للرقابة الفيتنامي يتجه نحو االستقالل المستدام
بقلم ثانه هاي فو ،مدير عام إدارة الشؤون القانونية،
تدقيق الدولة الفيتنامي فخور لكونه �أحد امل�ؤ�س�سني ملنظمة
مكتب
ودونغ تان تشاو ،رئيس قسم العالقات الثنائية،
دول جنوب �شرق �آ�سيا للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
تدقيق الدولة الفيتنامي
(الأ�سين�ساي) يف عام  ،2011كما تر�أ�س املنظمة الآ�سيوية
مقدمة
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (الأ�سو�ساي) خالل
تلعب الأجهزة العليا للرقابة دور ًا حيوي ًا يف الت�أكيد على �أن الفرتة من عام � 2018إىل عام .2021
�ضوابط الإنفاق العام تعمل ب�شكل �صحيح ،وكذلك يف تقدمي حتقيق اال�ستقالل القانوين
التو�صيات مل�ؤ�س�سات القطاع العام حول كيفية العمل والت�صرف
بطريقة �أكرث فعالية و�شفافية .كما تزود الأجهزة العليا للرقابة مت الإق��رار ب�أهمية الرقابة احلكومية امل�ستقلة لأول مرة يف
املواطنني بالثقة ب�أن احلكومة ت�ستخدم املوارد العامة بطرق �إعالن ليما عام  .1977كما ت�ضمنت املبادئ الأ�سا�سية التي
من �ش�أنها حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من حيث القيمة وت�سليم مت حتديدها يف �إعالن املك�سيك عام  2007حول ا�ستقاللية
النتائج .ولكن من ال�صعب على الأجهزة العليا للرقابة غر�س الأجهزة العليا للرقابة احلاجة �إىل «اال�ستقاللية القانونية» من
خالل �إطار عمل د�ستوري وت�شريعي وقانوين.
هذه الثقة �إن مل تكن حتظى باال�ستقاللية التامة.
فمنذ ت�أ�سي�سه قبل حوايل  30عام ًا� ،أ�صبح مكتب تدقيق الدولة وعلى غ��رار العديد من الأجهزة العليا للرقابة ،كانت رحلة
الفيتنامي (� )SAVأكرث ا�ستقاللية مبرور الوقت ،وذلك ح�سب مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي نحو اال�ستقالل القانوين �شاقة
مبادئ �إعالن ليما لعام  ،1977و�إعالن املك�سيك لعام ( ،2007انظر ال�شكل  .)1ففي العقد الأول ،كان مكتب تدقيق الدولة
وم ��ؤخ��را ج��دول �أع�م��ال الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة .الفيتنامي هيئة فرعية تنفيذية تخ�ضع لل�سلطة املبا�شرة
وت�ضمنت رحلة مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي نحو اال�ستقاللية لرئي�س الوزراء .و�أ�صبح مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي هيئة
م�ستقلة عندما مت �إقرار قانون تدقيق الدولة الأول عام .2005
اعتبارات قانونية وعملية.
�إن ا�ستقالل مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي قد �ساعده لكي فقد ن�ص القانون باعتبار مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي هيئة
يلعب دور ًا هام ًا يف تنمية وتطوير الدولة واالندماج الدويل ،وال م�ستقلة للتفتي�ش املايل للدولة مت ت�أ�سي�سها من قبل املجل�س
�سيما يف �ضمان �شفافية وا�ستدامة الأمور املالية العامة .كما الوطني ،و�أنها تعمل مبوجب القانون .ومت تكليف مكتب تدقيق
كثف مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي جهوده للم�ساهمة ب�شكل الدولة الفيتنامي ب��إج��راء عمليات التدقيق امل��ايل ،وتدقيق
كبري يف جمتمع التدقيق العام الإقليمي وال��دويل .و�إن مكتب االلتزام ،وتدقيق الأداء على جميع �إدارات وم�ؤ�س�سات الدولة
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التي ت�ستخدم امليزانية العامة واملوارد والأ�صول.
يف عام  ،2013مت تكري�س ال�صفة القانونية ملكتب تدقيق الدولة
الفيتنامي واملدقق العام لأول مرة يف الد�ستور الفيتنامي .وعلى
غرار قانون تدقيق الدولة ،ن�ص الد�ستور على �أن مكتب تدقيق
الدولة الفيتنامي يعترب هيئة م�ستقلة ي�ضعها املجل�س الوطني
وتتقيد فقط بالقانون.
كما عزز الد�ستور ا�ستقاللية مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي
وطريقة عمله ،وح��دد و�ضعه القانوين ،ووظائفه و�سلطاته،
وتنظيمه ،كما حدد الد�ستور ب�شكل وا�ضح م�س�ؤوليات الهيئات
واملنظمات والوحدات والأفراد املتعلقني مبكتب تدقيق الدولة
الفيتنامي .على �سبيل املثال ،ذكر الد�ستور ب�أن املدقق العام هو
رئي�س مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي ،وهو م�س�ؤول عن عمليات
املكتب �أمام املجل�س الوطني.
لقد جرى تعديل قانون تدقيق الدولة يف عامي  2015و،2019
وذلك خللق م�ؤ�س�سات فعالة ذات م�ساءلة و�شفافية على جميع
امل�ستويات ويف كل املجاالت ،ومت ذلك وفق ًا للد�ستور والقوانني
الأخرى ،مثل قانون ميزانية الدولة وقانون مكافحة الف�ساد،
بالإ�ضافة �إىل �إع�لان هانوي  2018التابع للأ�سو�ساي حول
الرقابة البيئية من �أجل التنمية امل�ستدامة.

حتقيق اال�ستقالل العملي

على الرغم من �أهمية الأحكام الد�ستورية والقانونية� ،إال �أن
ا�ستقاللية اجلهاز الأعلى للرقابة تت�ضمن ما هو �أكرث بكثري
من جمموعة من القوانني� .إ�ضافة �إىل ذلك ،من ال�ضروري �أن
متار�س الأجهزة العليا للرقابة ما ي�شري �إليه �إعالن املك�سيك
بـ «دي فاكتو» �أو اال�ستقالل العملي ،وال��ذي يت�ضمن �أبعاد ًا
تنظيمية ووظيفية ومالية.
اال�ستقالل التنظيمي� .إن املدقق العام هو رئي�س مكتب
تدقيق ال��دول��ة الفيتنامي ،ويتم انتخابه م��ن قبل املجل�س
الوطني لفرتة مدتها خم�س �سنوات .ويتم تعيني نائب املدقق
العام من قبل جلنة دائمة تابعة للمجل�س الوطني والتي متلك
القدرة على �إقالته �أي�ض ًا .ويرت�أ�س �إدارات التدقيق املتخ�ص�صة
ومكاتب التدقيق الإقليمية مدراء العموم ،والذين يتم تعيينهم
من قبل املدقق العام ،والذي ميلك القدرة على �إقالتهم �أي�ض ًا.
يف الوقت احل��ايل ،ي�ضم مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي 32
�إدارة ومكتب �إقليمي ،مع نحو  2,500موظف ،وجميع املدققني
ميلكون �شهادة جامعية �أو �أعلى منها� .إن كفاءة املوظفني،
بالإ�ضافة �إىل متطلبات التدريب املهني ،تعزز من اال�ستقاللية
الت�شغيلية ملكتب تدقيق الدولة الفيتنامي.

ال�شكل  :1اجلدول الزمني لال�ستقالل القانوين ملكتب تدقيق الدولة الفيتنامي

ال�سنـــة

الإطار القانوين الدويل

1977

�إعالن ليما اخلا�ص بالتوجيهات حول �ضوابط التدقيق

الإطار القانوين ملكتب تدقيق الدولة الفيتنامي

1994

ت�أ�سي�س مكتب تدقيق الدولة

2005

قانون تدقيق الدولة

2007

�إعالن املك�سيك حول ا�ستقاللية الأجهزة العليا للرقابة

2010

اخلطة اال�سرتاتيجية نحو 2020

2013

الد�ستور 2013

 2015جدول �أعمال الأمم املتحدة  - 2030هدف التنمية امل�ستدامة رقم 16

خطة الإنتو�ساي اال�سرتاتيجية ( 2022-2017دعم ا�ستقاللية
2017
الأجهزة العليا للرقابة)
�إعالن هانوي حول التدقيق البيئي للتنمية امل�ستدامة
2018

تعديل قانون تدقيق الدولة
تعديل قانون تدقيق الدولة

2019
2020

اخلطة اال�سرتاتيجية نحو 2030
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اال�ستقالل الوظيفي .ي�ضع مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي تلك العملية على حم�ط��ات وع�ق�ب��ات .ول��ذل��ك ال�سبب ،من
خطة التدقيق اخلا�صة به ب�شكل م�ستقل ،ويطبق منهجية ال�ضروري �أن تقوم الأجهزة العليا للرقابة بحماية ا�ستقالليتها
التدقيق ويقوم ب�إجراء التدقيق ،ومن ثم يقوم ب�إعداد التقارير بيقظة ،وذلك من خالل احلفاظ على �أهميتها و�صلتها ،وتزويد
بالنتائج ويقدمها �إىل املجل�س الوطني .وميلك مدققو مكتب الأط��راف ذات العالقة بال�ضمانات ،والتكيف مع املتغريات.
تدقيق الدولة الفيتنامي احلق بالدخول والو�صول �إىل املعلومات وكما تقوم احلكومات بتبني و�سائل جديدة لتقدمي اخلدمات،
والوثائق التي تقع �ضمن نطاق التدقيق .يحافظ املكتب على يجب �أن تظل الأجهزة العليا للرقابة مرنة يف كيفية قيامها
عالقات جيدة مع الهيئات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،ب�أعمال التدقيق .كما يجب على الأجهزة العليا للرقابة �أن
كما يعمل مع ال�صحافة والإعالم من �أجل التوا�صل مع عامة تكون م�ستعدة القرتاح �سلطات قانونية جديدة ،عند ال�ضرورة،
ال�شعب حول �أن�شطته و�أعماله .يف عام  ،2016ويف حماولة مثل احلق يف التدقيق على تدفق الأموال العامة.
لتوحيد ممار�سات التدقيق العامة الوطنية ،قام مكتب تدقيق يعترب اال�ستقالل امل�ستدام عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف اجلهود لتحقيق
الدولة الفيتنامي ب�إ�صدار جمموعة ت�ضم  39معيا ًرا للتدقيق هدف التنمية امل�ستدامة رقم  ،16والذي يدعو �إىل «ال�سالم
على القطاع العام بنا ًء على املعايري الدولية للأجهزة العليا والعدالة وامل�ؤ�س�سات القوية» .وميكن حتقيق هدف التنمية
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة.
امل�ستدامة رقم  16من خالل الق�ضاء
اال���س��ت��ق�لال امل���ايل .مي�ل��ك مكتب
ع�ل��ى االح �ت �ي��ال وال �ف �� �س��اد ،وو��ض��ع
ت��دق�ي��ق ال��دول��ة الفيتنامي امل ��وارد
هياكل فعالة ذات م�ساءلة و�شفافية
على الرغم من أهمية األحكام
الالزمة من �أج��ل القيام ب�أن�شطته،
يف جميع امل�ستويات ،واحلفاظ على
الدستورية والقانونية ،إال أن
ول�ك��ن ه��ذه امل ��وارد م��ات��زال عر�ضة استقاللية اجلهاز األعلى للرقابة ح��ق ال��و� �ص��ول ال �ع��ام للمعلومات،
ل �ت��دخ�لات وزارة امل��ال �ي��ة .وين�ص
وحماية احلريات الأ�سا�سية بااللتزام
تتضمن ما هو أكرث بكثري من
قانون تدقيق الدولة على �أن يحدد
بالت�شريعات الوطنية واالتفاقيات
جمموعة من القوانني
م�ك�ت��ب ت��دق�ي��ق ال ��دول ��ة الفيتنامي
الدولية.
تكلفته الت�شغيلية ويقوم ب�إر�سالها �إىل
يحدد هدف التنمية امل�ستدامة رقم
احلكومة من �أج��ل جتميعها ،وتكون
خا�ضعة لقرارات املجل�س الوطني .ومن الناحية النظرية 16 ،عدة �أهداف ليحققها مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي بحلول
�إن هذا املتطلب قد ي�ؤثر على ميزانية مكتب تدقيق الدولة ،العام  2030متا�شي ًا مع القيم الأ�سا�سية لال�ستقالل امل�ستدام.
وقد ي�سبب م�شكلة يتوجب النظر فيها عند �إجراء املراجعات �أو ًال ،يهدف مكتب تدقيق الدولة �إىل حت�سني قدراته الت�شغيلية
امل�ستقبلية لقانوين تدقيق الدولة وميزانية الدولة.
و�أعمال التدقيق من ناحية اجلودة والكفاءة والفعالية ،وذلك
وخال�صة القول ،يتمتع مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي الآن م��ن �أج��ل تعزيز ق��درت��ه على الرقابة يف ا�ستخدام الأم ��وال
باال�ستقالل القانوين واال�ستقالل العملي على حد �سواء ،والأ�صول العامة .وعلى وجه التحديد ،يهدف مكتب تدقيق
وميار�سهما ب�شكل ف�ع��ال للرقابة على ا�ستخدام الأم ��وال الدولة �إىل حت�سني قدرته يف �إجراء عمليات تدقيق الأداء ،و�إىل
والأم�لاك العامة .ومن خالل �أعمال التدقيق ،يقوم مكتب تعزيز واليته القانونية لل�سماح بو�صول �أكرب للمعلومات.
تدقيق الدولة بدعم املجل�س الوطني وجمل�س ال�شعب يف جميع ثاني ًا ،يخطط مكتب تدقيق الدولة الفيتنامي ليتطور خالل
امل�ستويات ،كما �ساهم يف مكافحة الف�ساد ،واكت�شاف �ضياع مراحل ،لي�صبح م�ؤ�س�سة ذات مهنية عالية ،وذل��ك ملواكبة
وهدر الأموال ،ومنع املخالفات القانونية ،وم�ساعدة الهيئات ع�صرنة الدولة مع موا�صلة التزامه باملعايري الدولية و�أف�ضل
احلكومية على حتقيق فعالية �أكرب.
املمار�سات .و�سيقوم مكتب تدقيق الدولة بالرتكيز على بناء
�سبل امل�ضي قدم ًا :اال�ستقالل امل�ستدام وهدف التنمية بنيته التحتية الرقمية ،وتنفيذ الت�شغيل الآيل لدعم �أعماله
ون�شاطاته.
امل�ستدامة رقم
16

يعترب حتقيق اال�ستقالل امل�ستدام عملية ولي�س منتج ،وحتتوي
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أخبار اإلنتوساي

صندوق اإلنتوساي والجهاز األعلى
للرقابة المالية والمحاسبة للمملكة
العربية السعودية يساعدان في
استمرار العمليات أثناء الجائحة
بقلم :منال الدهيمي من ديوان املراقبة العامة يف اململكة
العربية السعودية ومارك كينان من مكتب املساءلة
احلكومية األمريكي

يف �إطار اجلهود التكميلية املبذولة ،قدمت كل من املنظمة الدولية
لأج�ه��زة الرقابة العليا (الإنتو�ساي) ودي ��وان املراقبة العامة
يف اململكة العربية ال�سعودية  -اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
واملحا�سبة يف ال��دول��ة -متوي ًال للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة مل�ساعدتها يف ا�ستمرار العمليات �أثناء اجلائحة.
وحت��ت قيادة الدكتور ح�سام العنقري ،املدقق العام للمملكة
العربية ال�سعودية ،وال�سيد جني دودارو ،املراقب العام للواليات
املتحدة ،تقدم منحة الإنتو�ساي «ا�ستمرارية اجلهاز الأعلى
للرقابة املالية واملحا�سبة خ�لال كوفيد »19-التمويل ل�شراء
تقنيات املعلومات واالت�صاالت ( ،)ICTوكذلك معدات احلماية
ال�شخ�صية ،لال�ستجابة لالحتياجات التي ت�سببت بها اجلائحة.
يف ظل هذا اجلهد اال�ستثنائي ،وف��رت الإنتو�ساي ما جمموعه
 700,000يورو ،والذي يعد ً
متاحا اعتبا ًرا من �شهر �أكتوبر 2020
ومل��دة ثالث �سنوات حتى يتم �إنفاق املبلغ .ويعترب كل جهاز مت
اختياره م�ؤهل للح�صول على  20,000يورو كحد �أق�صى.
عمل كل من اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف اململكة
العربية ال�سعودية ومكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي  -اجلهاز
الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف الواليات املتحدة -عن كثب
مع مبادرة الإنتو�ساي للتنمية والأمانة العامة للإنتو�ساي لتنفيذ
هذا الربنامج.

خالل الفرتة من �شهر �أكتوبر  2020حتى فرباير  ،2021منحت
الإنتو�ساي  36جهاز ًا �أعلى للرقابة ما يزيد عن  400,000يورو
نظري مواد مثل �أجهزة الكمبيوتر املحمولة وخدمات االت�صال
بالإنرتنت ومعدات احلماية .متثل هذه الأجهزة �ستة من مناطق
الإنتو�ساي ال�سبع .تلقى الربنامج ردود فعل �إيجابية للغاية من
املجتمع ،وبد�أ امل�ستفيدون با�ستخدام الأم��وال و�إع��داد التقارير
عن التقدم املنجز.
ا�ستخدم �أحد الأجهزة التي تلقت املنحة من منظمة الأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة يف �أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي (�أوال�سيف�س) متويله يف �شراء نقاط الو�صول
الال�سلكية وحتديث م�ؤمترات الفيديو ،مما ي�ساعد على «موا�صلة
عملياتنا  ...التي �ست�ضمن تغطية كافية وج��ودة جيدة للعمل
امل�ؤ�س�سي».
كما ا�ستخدم �أحد الأجهزة التي تلقت املنحة من املنظمة الأوروبية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (يورو�ساي) متويله
للم�ساعدة يف «تلبية تكاليف اال�ستثمار املطلوبة يف خادم ال�شبكة
اخلا�صة االفرتا�ضية ( )VPNوحتديث نظام املوارد الب�شرية»،
حيث �أن «هذا اال�ستثمار وفر املرونة التي طلبها املوظفون للعمل
من املنزل خالل جائحة كوفيد 19-و�ضمان ا�ستمرارية العمل».
ما زال التمويل متاح ًا ،وت�شجع الإنتو�ساي الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة على ت�ق��دمي الطلب .ميكن احل�صول على
تعليمات حول كيفية التقدمي عرب الرابط.
ا�ستكما ًال جلهوده املبذولة� ،أن�ش�أ ديوان املراقبة العامة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،حتت قيادة الدكتور العنقري ،ال�صندوق
ال�سعودي لتح�سني �أداء الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
( ،)FSIPحيث خ�ص�ص اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة
يف اململكة العربية ال�سعودية  2مليون دوالر �أمريكي لهذا ال�صندوق
للفرتة من � 2020إىل  ،2022وذلك مل�ساعدة الأجهزة الأع�ضاء
يف املنظمة الآ�سيوية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
(الأ�سو�ساي) يف تعزيز مرونتها من خالل حت�سني البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والدورات التدريبية.

السيد جين دودارو ،المراقب العام للواليات المتحدة
«ميثل برنامج املنح التزام جمتمع الإنتو�ساي مب�ساعدة زمالئنا الدوليني يف تنفيذ مهامهم.
�إن م�ساعدة الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة يف ا�ستمرار �أعمالها �أثناء اجلائحة �أمر
يف غاية الأهمية وال�سيما يف ظل التحديات متعددة الأوجه التي تواجهها �أجهزة الرقابة العليا
مع ظهور اجلائحة يف جميع �أنحاء العامل� .أود �أن �أ�شكر جمل�س مديري الإنتو�ساي وجلنة
الإنتو�ساي املعنية بال�سيا�سات وال�ش�ؤون املالية والإدارية على دعمهم لهذا الربنامج ،و�أنا ممنت
ب�شكل خا�ص ملبادرة الإنتو�ساي للتنمية والأمانة العامة على تعاونهما يف تنفيذ الربنامج».
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الدكتور حسام العنقري
رئيس ديوان المراقبة العامة للمملكة العربية السعودية

«ي�سعد ديوان املراقبة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية دائ ًما تقدمي الدعم املايل والفني
ملجتمع الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة .لقد تعلمنا من جائحة كوفيد� 19-أنه بغ�ض
النظر عن حجم الكرة الأر�ضية ،فمن الوا�ضح �أننا نعي�ش يف عامل واحد وما ي�ؤثر على فرد ما
قد ي�ؤثر بالت�أكيد على الآخرين .ويف هذا ال�صدد ،يتحمل �أع�ضاء جمتمع الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة م�س�ؤولية امل�ساهمة يف م�ساعدة بع�ضهم البع�ض لت�شكيل عامل م�س�ؤول و�شفاف».
ملزيد من الدعم ملجتمع الإنتو�ساي ،يقوم اجلهاز الأعلى للرقابة
املالية واملحا�سبة يف اململكة العربية ال�سعودية مب�ساعدة عدد ًا
من �أع�ضاء الأ�سو�ساي ممن تقدموا بطلب للح�صول على منحة
الإنتو�ساي ،وبالتايل م�ساعدة الإنتو�ساي على تلبية احلاجة
املتزايدة للم�ساعدة.
كانت التعليقات الأولية ب�ش�أن ال�صندوق ال�سعودي لتح�سني
�أداء الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة(� )FSIPإيجابية
للغاية ،حيث وجدت الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
�أن املنحة عملت على تعزيز ا�ستمرارية عملياتها وبنيتها
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت���ص��االت .ال زال متويل

ال�صندوق ال�سعودي لتح�سني �أداء الأج�ه��زة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة متاح ًا ،ويتم ت�شجيع �أع�ضاء الأ�سو�ساي على
التقدمي .ميكن احل�صول على تعليمات حول كيفية التقدمي عرب
الرابط (مذكور يف الن�سخة الإجنليزية من املجلة).
وفيما يخ�ص املنحتني� ،أعربت منظمة الإنتو�ساي واجلهاز
الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف اململكة العربية ال�سعودية
عن تقديرهما لفر�صة التعاون مع كل جهاز من الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة على حدة والتي تكللت بالنجاح،
و�سي�ستمران يف البحث عن فر�ص �أخ��رى مل�ساعدة جمتمع
الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة على ال�صعيد العاملي.

لجنة تبادل المعرفة وخدمات
المعرفة تجمع معلومات حول
االستجابات لهذه الجائحة
قامت جلنة الإنتو�ساي لتبادل املعرفة وخدمات املعرفة ()KSC
ب�إعداد وثيقة مرجعية موحدة حول اجلهود التي يبذلها جمتمع
الإنتو�ساي خالل الفرتة من مار�س  2020حتى فرباير 2021
يف مواجهة جائحة كوفيد .19-و�إىل جانب «املر�صد ال��دويل
للمبادرات احلكومية ومبادرات الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة املتعلقة بـكوفيد »19-الذي �أطلقته جمهورية بريو،
�ستكون هذه الوثيقة مبثابة مرجع قيم لأعمال مراقبة جائحة
كوفيد.19-
لقد مت جتميع الوثيقة « -جائحة ك��وف�ي��د -19-اال�ستجابات
التنظيمية يف �إط��ار الإنتو�ساي»  -بنا ًء على تو�صية من جلنة
الإ�شراف على الق�ضايا امل�ستجدة ( )SCEIوبنا ًء على الوثيقة
الأولية حول ا�ستجابات الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
للوباء والتي مت �إعدادها من قبل اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
واملحا�سبة يف رو�سيا .جمعت �سكرتارية جلنة الإنتو�ساي لتبادل
املعرفة وخدمات املعرفة معلومات للوثيقة من م�صادر خمتلفة،
مبا يف ذلك جلنة الإنتو�ساي املعنية بال�سيا�سات وال�ش�ؤون املالية
والإداري��ة ( ،)PFACوجلنة الإنتو�ساي املعنية بالإ�شراف على

الق�ضايا امل�ستجدة ( ،)SCEIومبادرة الإنتو�ساي للتنمية (،)IDI
ومنظمات الإنتو�ساي الإقليمية ،واملواقع الإلكرتونية والوثائق
اخلا�صة بالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
تهدف هذه الوثيقة �إىل (�أ) تزويد املجتمع ال��دويل مبعلومات
ف��وري��ة ح��ول امل��و��ض��وع��ات الرئي�سية املتعلقة باجلائحة ،مثل
ا�ستمرارية العمليات ،والعمل عن بعد ،والتدقيق ،وبناء القدرات؛
(ب) احلفاظ على الذاكرة امل�ؤ�س�سية وتوفري م�ستودع �إلكرتوين
لأف�ضل املمار�سات؛ و(ج) العمل كم�صدر مل�ساعدة الأجهزة العليا
للرقابة على التعامل مع ا�ستمرارية العمليات واحلفاظ عليها
خالل �أزمات مماثلة يف امل�ستقبل.
ميكن احل�صول على الوثيقة يف ق�سم «املمار�سات اجليدة» يف
البوابة الإلكرتونية ملجتمع الإنتو�ساي .تعتزم جلنة الإنتو�ساي
لتبادل املعرفة وخدمات املعرفة ب��أن تكون الوثيقة حية ،حيث
تتوقع جلنة الإنتو�ساي لتبادل املعرفة وخدمات املعرفة من جمتمع
الإنتو�ساي بذل العديد من اجلهود الإ�ضافية يف ظل ا�ستمرار هذه
اجلائحة .ترحب اللجنة ب�أية تعليقات تردها من الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة الأع�ضاء و�أجهزة الإنتو�ساي ب�ش�أن
الوثيقة ،و�ستعمل على حتديثها با�ستمرار بنا ًء على املعلومات
الواردة .يرجى �إر�سال االقرتاحات �أو الإ�ضافات �إىل �سكرتارية
جلنة الإنتو�ساي لتبادل املعرفة وخدمات املعرفة على الربيد
الإلكرتوين التايل.ir@cag.gov.in :
تُرجم هذا العدد يف ديوان املحا�سبة  -دولة الكويت 31
www.intosaijournal.org
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لجنة اإلنتوساي المعنية بالمعايير
المهنية ( )PSCتعلن عن المعايير
التي تمت مراجعتها وتنشئ شبكات
للمترجمين وضباط االتصال
�إ���ص��دارات الإنتو�ساي لعمليات التدقيق امل��ايل التي متت
مراجعتها �أ�صبحت متاحة الآن

يتوفر على امل��وق��ع الإل �ك�تروين � issai.orgإ� �ص��داران منقحان
للإنتو�ساي حول عمليات تدقيق البيانات املالية ،وهماISSAI :
 - 200مبادئ التدقيق املايل ،و - 2000 ISSAIتطبيق معايري
التدقيق املايل.
يقدم املعيار  200 ISSAIاملبادئ الأ�سا�سية لتدقيق البيانات املالية
�أو غريها من �أ�شكال عر�ض املعلومات املالية .وهو يكمل املبادئ
الأ�سا�سية للمعيار  100مع ال�سياق املحدد لتدقيق البيانات املالية.
املعيارين مع ًا ي�شكالن الأ�سا�س ملجموعة كاملة من الإ�صدارات
املهنية ال�صادرة عن الإنتو�ساي يف هذا املجال ويجب االلتزام
بكليهما.
يحدد املعيار  2000 ISSAIاالعتبارات اخلا�صة يف تطبيق متطلبات
معايري التدقيق الدولية ( )ISAsيف �سياق عمليات التدقيق وفق ًا
للمعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة .لقد
مت و�ضع املعايري الدولية للتدقيق من قبل املجل�س الدويل ملعايري
مراجعة احل�سابات وال�ضمان ( ،)IAASBويوجد لدى الإنتو�ساي
اتفاقية ت�سمح لها بدمج معايري التدقيق الدولية يف �إط��ار عمل
منتدى الإنتو�ساي للتوجيهات والإ�صدارات املهنية (.)IFPP
يكمن الغر�ض الرئي�سي من املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة يف تزويد �أع�ضاء الإنتو�ساي مبجموعة �شاملة
من املبادئ واملعايري اخلا�صة بتدقيق البيانات املالية لدى جهات
القطاع العام .كال الإ�صدارين هما نتيجة عمل جلنة التدقيق املايل
واملحا�سبة الفرعية التابعة للجنة املعايري املهنية للإنتو�ساي ،وقد
مت اعتمادهما من قبل جمل�س املديرين يف عام .2020
�سكرتارية جلنة الإنتو�ساي املعنية باملعايري املهنية تن�شئ
�شبكة من املرتجمني املتطوعني لإ�صدارات الإنتو�ساي

�أن�ش�أت �سكرتارية جلنة الإنتو�ساي املعنية باملعايري املهنية �شبكة
من املرتجمني املتطوعني لرتجمة �إ�صدارات الإنتو�ساي ،وذلك
بهدف �ضمان جودة عمليات الرتجمة� .إن قيام الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة ( )SAIsب�إمتام عمليات الرتجمة -
ب��د ًال من اال�ستعانة باملرتجمني التجاريني ممن يفتقرون �إىل
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معرفة متخ�ص�صة مبجال التدقيق  -تعد خطوة نحو الو�صول �إىل
ترجمات عالية اجلودة.
ووفق ًا لإجراءات الإنتو�ساي الواجبة واخلا�صة بو�ضع املعايري ،يجب
�أن تكون �إ�صدارات الإنتو�ساي متاحة باللغات الر�سمية اخلم�س
للمنظمة :الإجنليزية ،والإ�سبانية ،والفرن�سية ،والأملانية ،والعربية.
�إننا نوجه ال��دع��وة للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
التي لديها مرتجمني للغات الر�سمية� ،أو ممن لديها مدققني
يتمتعون بخربة ومهارة يف الرتجمة ،للم�شاركة يف �شبكة ترجمة
�إ�صدارات الإنتو�ساي .من املهم �أن يكون لدى املرتجمني خلفية
حول املو�ضوع ويتقنون اللغة الإجنليزية .جدير بالذكر �أن ال�شبكة
احلالية للمرتجمني املتطوعني ت�ضم الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة لدى الأرجنتني و�أملانيا والنم�سا وقطر والإمارات العربية
املتحدة وفرن�سا ورو�سيا.
ميكن للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة املهتمة باالن�ضمام
�إىل ال�شبكة التوا�صل مع �أمانة جلنة الإنتو�ساي املعنية باملعايري
املهنية عرب الربيد الإلكرتوين التايل.psc@tcu.gov.br :
جلنة الإنتو�ساي املعنية باملعايري املهنية تن�شئ �شبكة من
�ضباط االت�صال للمعايري

�أن�ش�أت جلنة الإنتو�ساي املعنية باملعايري املهنية �شبكة من �ضباط
االت�صال ملعايري الإنتو�ساي ( ،)ISLOوذل��ك بغر�ض تعزيز
التوا�صل حول عملية و�ضع املعايري ومعرفة املزيد حول تطبيق �إطار
العمل .توفر �شبكة �ضباط االت�صال ملعايري الإنتو�ساي نقطة توا�صل
واحدة يف الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة والهيئات العاملة
يف الإنتو�ساي.
يتلقى �ضباط االت�صال الطلبات من جلنة الإنتو�ساي املعنية
باملعايري املهنية �أو غريها من هيئات الإنتو�ساي ويتجاوبون مع
هذه الأطراف ح�سب ال�ضرورة ،مث ًال عن طريق تقدمي املالحظات
حول مو�ضوع معني �أو عن طريق ن�شر املعلومات يف منظماتهم.
يحدد �ضباط االت�صال �أي�ض ًا امل�شكالت التي تواجه تطبيق املعايري،
وينقلون هذه املعلومات �إىل اجلهة املعنية بالإنتو�ساي.
لالن�ضمام �إىل هذه ال�شبكة ،يرجى التوا�صل مع نائب رئي�س جلنة
الإنتو�ساي املعنية باملعايري املهنية عرب الربيد الإلكرتوين التايل:
ECA-ISLO@eca.europa.eu
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مجموعة العمل المعنية
بالتحديث المالي واإلصالح
التنظيمي تتبادل المعرفة
خالل الجائحة

بقلم :شارلني كالهون ،محلل أول ،مكتب املساءلة
احلكومية األمريكي

على م ��دار ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،رك ��زت جمموعة العمل املعنية
بالتحديث املايل والإ�صالح التنظيمي ( )WGFMRRب�شكل
�أ�سا�سي على ت�أثري جائحة كوفيد 19-على القطاع امل��ايل،
وا�ستجابة احلكومات للأزمة ،و�أعمال التدقيق لتقييم جهود
التعايف االقت�صادي.
�أن�ش�أ جمل�س �إدارة الإنتو�ساي جمموعة العمل يف عام 2012
لتعزيز خ�برة �أع�ضاء الإنتو�ساي يف الإ� �ش��راف على النظم
املالية الوطنية بعد الأزمة املالية لعام  .2008منذ عام ،2014
وجمموعة العمل جتتمع �سنوي ًا لتبادل املعلومات حول �أعمال
التدقيق ومناق�شة التوجهات الرئي�سية يف القطاع املايل مع
خرباء من �صندوق النقد الدويل ( ،)IMFوجمل�س اال�ستقرار
املايل ( ،)FSBومنظمات دولية وحملية �أخرى.
�أثناء تبادل املعرفة خالل اجلائحة ،قام فريق العمل ب�إجراء
تعديالت على مم��ار��س��ات االت���ص��ال وال�ترك�ي��ز على خدمة
احتياجات �أع�ضائه ب�شكل �أف�ضل .اعتمدت جمموعة العمل
تقنية عقد امل ��ؤمت��رات االفرتا�ضية لإجن ��از العمل املخطط
م�سبق ًا ليتم عرب االجتماع ال�سنوي باحل�ضور ال�شخ�صي والذي
ي�ست�ضيفه مكتب املدقق العام الكندي ( .)OAGكما تقا�سم
الأع�ضاء م�س�ؤولية ا�ست�ضافة االجتماعات االفرتا�ضية.
يف مايو  ،2020ا�ست�ضاف مكتب امل�ساءلة احلكومية الأمريكي
(� )GAOأول منتدى افرتا�ضي ملجموعة العمل حول ت�أثري
اجلائحة على القطاعني االقت�صادي وامل��ايل .تبادل �أع�ضاء
جمموعة العمل املعلومات حول ا�ستجابات حكوماتهم الوطنية
للجائحة و�أعمال التدقيق اجلارية لتقييم جهود التعايف من
جائحة كوفيد .19-ق� ّدم االقت�صاديون من مكتب امل�ساءلة
احلكومية االمريكي ومكتب املدقق العام الكندي ملحة عامة
عن الظروف املالية العاملية ،مع الإ�شارة �إىل الت�أثري الكبري
ال��ذي خلفته اجلائحة على النظام امل��ايل ،وم��ن املرجح �أن
يطول التعايف االقت�صادي حتى يتوفر اللقاح على نطاق وا�سع.
قدم خرباء من جمل�س اال�ستقرار املايل وجلنة بازل للإ�شراف

امل�صريف ملحة عامة عن ا�ستجاباتهم امل�ستمرة والأن�شطة
املخطط لها املتعلقة باجلائحة ،مثل اجلهود املبذولة جلمع
وتبادل املعلومات مع الأع�ضاء وهيئات و�ضع املعايري الأخرى.
عقدت جمموعة العمل اجتماعني افرتا�ضيني �آخرين يف عام
 .2020خالل اجتماع يوليو الذي ا�ست�ضافه مكتب امل�ساءلة
احلكومية ،ق ّدم الأع�ضاء حتديثات حول �أعمال التدقيق املتعلقة
بجهود التعايف االقت�صادي والت�أهب للأوبئة و�إدارة الكوارث،
وناق�شوا حتديات التدقيق يف بيئة افرتا�ضية .خالل االجتماع
الذي عقد يف �سبتمرب با�ست�ضافة مكتب املدقق العام الكندي،
تعرف الأع�ضاء على خماطر املناخ على اال�ستقرار املايل خالل
عر�ض قدمه رئي�س �شبكة البنوك املركزية وامل�شرفني حول
تخ�ضري النظام املايل.
ا��س�ت���ض��اف م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق ال��وط �ن��ي ال���ص�ي�ن��ي االج�ت�م��اع

االفرتا�ضي الرابع ملجموعة العمل يف يناير  .2021حيث ناق�ش
االقت�صاديون من �صندوق النقد الدويل و�شركة ال�صني الدولية
لر�أ�س امل��ال وبنك ال�صني �آف��اق االقت�صاد العاملي والنظام
املايل يف �أعقاب اجلائحة ،كما قاموا بتحليل ا�ستجابات كل
من الواليات املتحدة وال�صني للجائحة .كما ا�ستعر�ض خم�سة
من �أع�ضاء جمموعة العمل �أعمال التدقيق الأخ�يرة املتعلقة
بـكوفيد  ،19 -والإ�شراف امل�صريف ،وفوائد وتكاليف �أنظمة
مكافحة غ�سل الأموال.
تخطط جمموعة العمل ال�ست�ضافة اجتماعات افرتا�ضية ربع
�سنوية للفرتة املتبقية من عام  ،2021وذلك ملوا�صلة تبادل
املعلومات حول �أعمال التدقيق واال�ستجابات للجائحة .تخطط
جمموعة العمل �أي�ض ًا لتغطية املو�ضوعات الرئي�سية الأخرى
التي ت�ؤثر على القطاع امل��ايل ،مثل تغري املناخ والتكنولوجيا
املالية والأمن ال�سيرباين .رغبة منها يف ت�سهيل التبادل امل�ستمر
للمعلومات والتعاون بني االجتماعات ،تخطط جمموعة العمل
لتحديث موقعها الداخلي اجلديد والذي مت تطويره بالتعاون
مع اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف الهند ،وذلك
من خالل �إ�ضافة مو�ضوعات املناق�شة وتقارير التدقيق ذات
ال�صلة وامل�صادر الأخرى التي تهم �أع�ضائها.
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مجموعة عمل اإلنتوساي المعنية بالرقابة البيئية
تعقد اجتماع ًا افتراضي ًا وتطلق جائزة جديدة

من الي�سار �إىل اليمني :جريكي كاتينني رئي�سة �سيرتا � -صندوق االبتكار الفنلندي،
وجو�سلني بلرييو  -م�ؤ�س�سة �إلني ماك �آرثر ،و�إلي�سا توندا من برنامج الأمم املتحدة للبيئة

بقلم فيفي نيمينما ،األمني العام ملجموعة العمل املعنية
بالرقابة البيئية التابعة ملنظمة اإلنتوساي

جمموعة عمل الإنتو�ساي املعنية بالرقابة البيئية تعقد
اجتماعا افرتا�ضيا ،وتركز على االقت�صاد الدائري

ب�سبب ا�ستمرار اجلائحة ،عقدت جمموعة العمل املعنية
بالرقابة البيئية التابعة ملنظمة الإنتو�ساي اجتماع ًا افرتا�ضيا
ًعرب الأث�ير ،وال��ذي ب��دوره مثل االجتماع الع�شرون ملجموعة
العمل وذلك يف �شهر يناير لعام  .2021و قد ركز االجتماع
ب�شكل �أ�سا�سي على مو�ضوع «االقت�صاد الدائري» ،والذي ي�شجع
اال�ستهالك والإنتاج الأكرث ا�ستدامة� ،إىل جانب اال�ستخدام
الكفوء للموارد .وقد �أ�شارت الأمني العام فيفي نيمينما من
ا�ستوديو االجتماع يف هل�سنكي يف حديثها قائلة« :نعتقد �أن
مفهوم االقت�صاد ال��دائ��ري �سي�ساعدنا على �إع��ادة التفكري
بطريقة مبتكرة يف كيفية تنظيم جمتمعاتنا واقت�صاداتنا».
ميكنكم احل�صول على ملخ�ص للعرو�ض التقدميية الرئي�سية
وحلقات النقا�ش حول هذا املو�ضوع بال�ضغط هنا.
على الرغم من بع�ض الأعطال الفنية وحتديات تفاوت املناطق
الزمنية� ،أتت ردود الفعل �إيجابية والتي بدورها مثلت 300
م�شارك م�سجل من حوايل  70دولة .ومن جانب �آخر ،عملت
الألواح الهجينة التي تعنى باجلمع ما بني مدخالت مكربات
ال�صوت يف اال�ستوديو وخ�براء من دول �أخ��رى عرب الفيديو
ب�شكل ج�ي��د .وق��د �أك ��د ه��ذا احل ��دث على �أن ��ه م��ن املحتمل
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م�ستقبال ً �أن يعقد ف��ري��ق عمل منظمة الإن�ت��و��س��اي املعني
بالرقابة البيئية بع�ض اجتماعاته الكربى على نحو افرتا�ضي.
كما وق��د ا�ستعانت جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية
التابعة ملنظمة الإنتو�ساي باخلربات الفنية الالزمة لعقد هذا
االجتماع ،وتو�صي املنظمات الأخرى التي تفتقر لهذا النوع من
الدعم داخل ًيا �أن تفعل ذلك � ً
أي�ضا لأحداثها االفرتا�ضية.
من منظور بيئي ،ف ��إن تنظيم ح��دث كبري يف �شكل افرتا�ضي
له فائدة وا�ضحة تتجلى يف جتنب انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري التي ي�سببها ال�سفر .كما وي�سمح هذا التنظيم � ً
أي�ضا ملزيد
من امل�شاركني باالن�ضمام ،حيث ال توجد حاجة للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة لتغطية تكاليف ال�سفر .ومن اجلدير
بالذكر �أن كيفية �إ�شراك امل�شاركني يف االجتماع االفرتا�ضي قد
�شكل التحدي الأكرب لهذا احلدث .وقد قررت جمموعة العمل
املعنية بالرقابة البيئية اختبار تطبيق يتيح للم�شاركني �إر�سال
�أ�سئلة �إىل �أع�ضاء اللجنة ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء جمموعة كلمات
والإجابة على ا�ستطالعات الر�أي املختلفة.
و قد �أتى انخفا�ض التفاعل ال�شخ�صي من بني �سلبيات التن�سيق
االفرتا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل �أن امل�شاركني من بع�ض املناطق
قد ا�ضطروا للت�ضحية بالنوم لالن�ضمام �إىل احلدث يف وقت
انعقاده الفعلي .على ال��رغ��م م��ن جميع �أدوات �ن��ا و�أجهزتنا
الرقمية� ،إال �أن كوكبنا اجلميل ال يزال م�ستدي ًرا!
جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة ملنظمة
الإنتو�ساي تختار الفائزين باجلائزة الأوىل لـ �أف�ضل ت�صور

كان من �أبرز �أعمال التجمع االفرتا�ضي �إطالق جائزة جمموعة
العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة ملنظمة الإنتو�ساي

ال�شكل التو�ضيحي رقم  :1الفائز من اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف �سلوفينيا،
عن «�إجهاد املياه اجلوفية :ت�أثريات مهمة».

أخبار اإلنتوساي

من  12جها ًزا �أعلى للرقابة املالية واملحا�سبة حول العامل.
حكم �أع�ضاء جلنة التحكيم  -من املحكمة الأوروبية ملدققي
احل�سابات والأج �ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة يف
نيوزيلندا ورو�سيا والواليات املتحدة  -امل�شاركات املقدمة بنا ًء
على ثراء املحتوى واجلاذبية الب�صرية ومدى تعقيد التنفيذ
والو�ضوح.
و�أثنى رئي�س جلنة التحكيم ،املدير بيرت ول�ش من املحكمة
الأوروبية للمدققني ،على جميع امل�شاركات املقدمة و�أعلن عن
فوز م�شرتك باجلائزة لكل من الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة يف �سلوفينيا و�إندوني�سيا ،وكالهما قدما ت�صورات
لعمليات التدقيق على جودة املياه.
قدمت �سلوفينيا كتي ًبا ي�ضم خريطة وا�ضحة وغنية باملعلومات
(انظر ال�شكل التو�ضيحي  ،)1كما �أن�ش�أت �إندوني�سيا مل�ص ًقا
يعر�ض وف��رة من املعلومات بتن�سيق ب�صري ج��ذاب (انظر
ال�شكل التو�ضيحي .)2

جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة
للإنتو�ساي «تت�صور» اجلل�سات

ال�شكل التو�ضيحي رقم  :2امل�شاركة الفائزة من اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة يف
�إندوني�سيا  ،حول «التدقيق على الإدارة والتحكم يف التلوث يف م�ستجمعات مياه �سيتاروم» .

اجلديدة  -الإلهام يف التدقيق البيئي – ومن املقرر �أن يتم
منح هذه اجلائزة يف اجلمعية كل �سنتني .و�سيختلف مو�ضوع
اجلائزة يف كل مرة و�سيعك�س �آخر التطورات املعنية بالرقابة
البيئية.
اختارت جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية املو�ضوع الأول
للجائزة  -الت�صور  -لت�شجيع الأجهزة العليا للرقابة يف جميع
�أقطار العامل على �إي�صال نتائج التدقيق اخلا�صة بهم بطريقة
وا�ضحة وجذابة.
وق��د مت اختيار ه��ذا املو�ضوع م��ن قبل جمموعة العمل من
خالل البحث الذي �أجرته يف عام  2019حول الر�ؤى املعنية
بالتدقيق البيئي .ومن جانب �آخر حدد امل�شروع البحثي العديد
من االجتاهات الرئي�سية� :أن الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة تقوم ب�إي�صال نتائج التدقيق من خ�لال و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،مع اعتبار كافة املوظفني كم�صادر
ات�صال وذل��ك على نحو متزايد ،باال�ضافة �إىل ا�ستخدام
الر�سوم البيانية والت�صورات والر�سوم التو�ضيحية لن�شر
الر�سائل بو�ضوح.
وتلقت جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية م�شاركات

انطالق ًا من روح «مار�س ما تدعو �إليه» فقد طبقت جمموعة
العمل املعنية بالرقابة البيئية التابعة للإنتو�ساي الت�صورات
على العديد من جل�سات االجتماعات ،مبا يف ذلك حلقة نقا�ش
ت�ضم متحدثني من الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
يف الهند و�إندوني�سيا والواليات املتحدة� .أن�ش�أ راوي الق�ص�ص
املرئية يف جمموعة العمل املعنية بالرقابة البيئية ر�سوم ًا
تو�ضيحية لعمليات النقا�ش التي بدورها تبحث يف الروابط
بني �أهداف التنمية امل�ستدامة والنفايات البال�ستيكية والنقل
امل�ستدام ومتويل املناخ (انظر ال�شكل التو�ضيحي .)3

ال�شكل التو�ضيحي رقم  :3ت�صور حلقة نقا�ش حول �أهداف التنمية امل�ستدامة.
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ي�سر مكتب املراقب واملراجع العام يف
نيوزيلندا �أن يعلن ا�ست�ضافته للم�ؤمتر
الثالث والع�شرين للبا�ساي يف الفرتة
من � 22إىل  24يونيو .2021
وي ��أت��ي ال�ع�ن��وان «ال�ت��أث�ير م��ن خالل
القيادة» لي�شكل املو�ضوع الأ�سا�سي
ل�ل�م��ؤمت��ر .ويتطلع اجل �ه��از الأع �ل��ى
للرقابة املالية واملحا�سبة يف نيوزيلندا
والأم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة ملنظمة الأج �ه��زة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة لدول
البا�سيفيك �إىل التوا�صل مع زمالئهم
يف التدقيق يف منطقة املحيط الهادئ
يف وقت الحق من هذا العام.

األوالسيف تقدم دورة مجانية عبر اإلنترنت حول
تدقيقات األداء
ب�إمكانكم الآن الت�سجيل يف دورة تدريبية مفتوحة على الإنرتنت ال�صفحة الإلكرتونية اخلا�صة باملحكمة الفيدرالية للح�سابات
( )MOOCحول تدقيق الأداء  -والتي روجت لها جلنة بناء باللغة الإ�سبانية �أو الربتغالية �أو الإجنليزية.
القدرات التابعة ملنظمة �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
للأجهزة العليا للرقابة (الأوال� �س �ي��ف) ،برئا�سة املحكمة
الفيدرالية الربازيلية للح�سابات  -يف �أكتوبر . 2020
تقدم هذه الدورة التدريبية املجانية معلومات حول اخل�صائ�ص
الرئي�سية لعمليات تدقيق الأداء ودورة تطويرها ،مبا يف ذلك
كيفية تطبيق التقنيات املختلفة يف مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
كما تناق�ش كيفية �إع ��داد تقارير التدقيق ومراقبة �إع��داد
التو�صيات .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،تت�ضمن املن�صة التفاعلية
مقاطع فيديو ومتارين و�ألعاب وحاالت عملية ومواد �أخرى.
ومن اجلدير بالذكر �أن الدورة التي قد مت �إعدادها بالتعاون
مع وكالة التعاون الأملانية ( )GIZمتاحة باللغات الإ�سبانية
والإجنليزية والربتغالية ،كما وميكن �إكمالها على جل�سات
متعددة بناء على توافر الطالب.
يرجى م�شاهدة الفيديو الإعالمي باللغة الإ�سبانية �أو الربتغالية
�أو الإجنليزية ملعرفة املزيد .للت�سجيل يف الدورة ،يرجى زيارة
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تسليط الضوء على بناء القدرات

الرحلة االستراتيجية المميزة للجهاز األعلى
للرقابة المالية والمحاسبة الصومالي 2020-2017
بقلم محمد عمر ،مدير العالقات العامة ،مكتب املدقق
العام الصومالي ،وجوستني ف .تيلنيس ،مدير أعلى،
مبادرة اإلنتوساي للتنمية ،وستيفن إمياسو ،مستشار،
مكتب آدام سميث إنترناشيونال االستشاري

والإدارة املالية العامة ( .)PFMوكذلك ،قام االحتاد الأوروبي
بتقدمي الدعم املايل والفني و�أ�شكال �أخرى من الدعم من خالل
مكتب �آدام �سميث �إنرتنا�شيونال اال�ست�شاري.

متلك العديد من الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة التي
متر بظروف �صعبة �إمكانيات هائلة للتطور من �أجل ت�سليم �أعمال
الرقابة املتوقعة ،ولكن غالب ًا ما تكون عملية تنمية القدرات
والتغيري �أمر ًا �صعب ًا .فهل من املمكن للجهاز الأعلى للرقابة يف مثل
هذه الظروف �أن يحقق خطوات كبرية للأمام خالل عدة �سنوات؟
يف ال�صومال ،ويف مرحلة ما بعد ال�صراع ،كانت قيادة املدقق العام
احلكيمة وتعاون النظراء مع ال�شركاء الدوليني العامل الرئي�سي
لتطور �أداء اجلهاز الأعلى للرقابة يف الدولة .ففي غ�ضون حوايل
ث�لاث �سنوات ،حت��ول مكتب املدقق العام جلمهورية ال�صومال
الفيدرالية (� )OAGSإىل م�ؤ�س�سة تقدم خدمات رقابية ذات
جودة وخالل وقت منا�سب ،وت�ساهم يف احلوكمة الر�شيدة وتقدمي
اخلدمات.
دعم ال�شركاء الدوليني م�ساعي مكتب املدقق العام ال�صومايل
بهذا اخل�صو�ص� ،سواء ب�شكل �شكل فردي �أو تعاوين .منذ عام
 2017قدم كل من ال�سفارة امللكية الرنويجية ،ومبادرة الإنتو�ساي
للتنمية ،واملنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واحلا�سبة للدول الناطقة باللغة الإجنليزية (الأفرو�ساي�-إي)
الدعم الالزم .كما قدم البنك الدويل الدعم ملكتب املدقق العام
ال�صومايل من خالل م�شروعي حتريك العوائد املحلية ()DRM

يف عام  ،2017قدمت احلكومة الفيدرالية ال�صومالية �إ�صالحات
اقت�صادية وم�ؤ�س�سية عامة ،وذلك جلعل ال�صومال م�ؤه ًال للإعفاء
من الديون مبوجب مبادرة البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل
اخلا�صة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون (هيبك)� .إن مثل هذا
الدعم �سي�سمح لل�صومال ب�إعادة االندماج مع االقت�صاد العاملي
لأول مرة منذ عقود .ومت دع��وة مكتب املدقق العام ال�صومايل
لو�ضع �أط��ر م�ساءلة متينة ل�ضمان ا�ستخدام احلكومة للموارد
العامة بطريقة فعالة.
ورغم ذلك ،فقد واجه مكتب املدقق العام ال�صومايل حتديات
م�ضنية .ففي �أواخر العام  ،2017مت تعيني �سعادة ال�سيد حممد
م .علي مدقق ًا عام ًا ،وتوىل زمام م�ؤ�س�سة تعاين من التايل:
�إط��ار عمل قانوين قدمي .عمل مكتب املدقق العام ال�صومايل
مبوجب التفوي�ضات املمنوحة له وفق قانون  ،1972والذي جعله
قا�ضي ح�سابات – وهو �إج��راء غري متوافق مع املعايري الدولية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
�إط��ار عمل رقابي ق��دمي .ك��ان مكتب املدقق العام ال�صومايل
ميلك تغطية رقابية �ضعيفة وذات جودة منخف�ضة ،وافتقر �إىل
�أدلة التدقيق الأ�سا�سية بناء على املعايري الدولية للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة.

حتديات هائلة
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دعم مايل وطاقم عمل حمدودان جد ًا .فمن غري تواجد امليزانية اللوج�ستي ،وت�شمل على �إع��ادة ترميم مقر مكتب املدقق العام
املنا�سبة �أو الدعم امل��ايل ،مل ي�ستطع مكتب املدقق العام تعيني لي�صبح مبنى حديث.
العدد الكايف من املوظفني لتنفيذ مهام التدقيق بطريقة تتوافق مع تطوير ق��درات املوظفني للقيام ب�أعمال التدقيق با�ستخدام
املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة .وقعت
املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
�أم���ان حم��دود يف بيئة عالية امل��خ��اط��ر .يعمل مكتب املدقق منظمة الأفرو�ساي�-إي ومبادرة الإنتو�ساي للتنمية اتفاقية تعاون
العام ال�صومايل يف بيئة متقلبة جد ًا يف مقدي�شو ،حيث ال يعترب مل�ساعدة مكتب املدقق العام ال�صومايل على بناء قدراته خالل
الأمن ال�شخ�صي �أمر ًا م�سلم ًا به .وحيث يواجه كل من املوظفني الفرتة من � 2018إىل  ،2020وبتمويل من احلكومة الرنويجية.
وامل�ست�شارين يف امليدان جمموعة من التهديدات .يعقد مكتب وكجزء من هذه اجلهود ،قامت مبادرة الإنتو�ساي للتنمية ومنظمة
املدقق العام مراجعات �أمنية ويتم �إخطار فرق التدقيق بهذه الأفرو�ساي�-إي بتدريب املدققني ،وتوفري الدعم الفني ،ونتيجة
املعلومات ب�شكل يومي ليتمكنوا من �أخ��ذ احتياطات ال�سالمة لذلك تطورت جودة تقارير التدقيق ب�شكل كبري .كما قام مكتب
الالزمة قبل البدء بعمليات التدقيق .وحتتوي هذه املعلومات على املدقق العام بتعديل وترجمة �أدلة التدقيق املايل وتدقيق االلتزام،
�آخر امل�ستجدات حول �أماكن �إغالق الطرق ،و�أماكن التفجريات ،ح�سب املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة،
والتحذيرات املتعلقة باملناطق امل�ستهدفة ،ومن �ضمنها الإدارات وذلك ليتم ا�ستخدامها من قبل املدققني.
زيادة التعاون .ح�صل مكتب املدقق العام ال�صومايل على الدعم
والهيئات الفيدرالية.
امليداين من امل�ست�شارين ،وذل��ك من �أج��ل تطوير ج��ودة تقارير
اخلطوات الأ�سا�سية ملعاجلة التحديات
حت��ت ق�ي��ادة امل��دق��ق ال�ع��ام اجل��دي��د ،اتخذ مكتب امل��دق��ق العام التدقيق ،و�إب ��راز �أعمال و�أن�شطة املكتب ،وتعزيز امل�شاركة مع
الأطراف ذات العالقة ،والتعاون مع الواليات الفيدرالية الأع�ضاء
ال�صومايل خطوات فورية ملعاجلة هذه التحديات:
و�ضع خطة ا�سرتاتيجية ملدة �أربع �سنوات للمرة الأوىل ( -2017يف ال�صومال.
التقدم التاريخي
.)2020
حددت اخلطة �ستة �أه��داف ا�سرتاتيجية – ومن �ضمنها �إ�صدار يف عام � ،2019أ�صدر مكتب املدقق العام ال�صومايل ثالثة تقارير
تقارير تدقيق عالية اجل��ودة وخ�لال وق��ت منا�سب ،وبالتوافق تدقيق تاريخية لأول مرة )1( :تقرير التدقيق حول البيانات املالية
مع املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة – للحكومة الفيدرالية )2( ،تقرير تدقيق االلتزام املوحد جلميع
بالإ�ضافة �إىل ما يفوق  30هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا مت ت�صميمهم لإ�ضفاء جهات القطاع الأمني )3( ،تقرير تدقيق االلتزام املوحد لع�شرين
جهة غري تابعة للقطاع الأمني .وميكن االطالع على هذه التقارير
الطابع الع�صري واحلديث على مكتب املدقق العام ال�صومايل.
و�ضع قانون تدقيق جديد يف عام  .2018يف عام  ،2012و�ضع من خالل الرابط التايل /https://oag.gov.so/audit-reports
الد�ستور االنتقايل لل�صومال مبادئ ا�ستقاللية مكتب املدقق العام تعترب ه��ذه التقارير �إجن ��از ًا هام ًا للدولة وملكتب املدقق العام
ال�صومايل .ف�إذا مت �إ�صدار قانون التدقيق اجلديد ،ف�إنه �سيعزز ال�صومايل ،والتي مت ت�سليمها بناء على التفوي�ضات املمنوحة
من تفوي�ضات وا�ستقاللية مكتب املدقق العام ،وذلك بالتوافق له .وقدم مكتب املدقق العام هذه التقارير �إىل الربملان ،و�أر�سل
مع �أف�ضل املمار�سات الدولية ومن��وذج وي�ستمن�سرت ،وهو منوذج ن�سخ ًا منها �إىل مكتب الرئي�س ومكتب رئي�س الوزراء .كما جذبت
�شائع اال�ستخدام بني العديد من �أع�ضاء منظمة الأفرو�ساي للدول هذه التقارير اهتمام ال�شعب وال�صحافة ،والذين يتلهفون ب�شدة
الناطقة باللغة الإجنليزية .ومتت املوافقة على القانون من قبل لنقد احلكومة الفيدرالية .ويف منعطف تاريخي حقيقي ،اعرتفت
منظمة الأفرو�ساي�-إي مبكتب املدقق العام ال�صومايل على خلفية
الربملان ،وهو الآن بانتظار اعتماد وتوقيع الرئي�س.
قيامه ب�أعمال التدقيق وفق ًا للمعايري
ح�شد دع��م احلكومة الفيدرالية
الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملجتمع ال��دويل .قامت احلكومة
ال �ف �ي��درال �ي��ة ال���ص��وم��ال�ي��ة ب��زي��ادة إن قيادة املدقق العام القوية والواضحة ،واملحا�سبة.
و�أ�صدر مكتب املدقق العام ال�صومايل
خم�ص�صات امليزانية التابعة ملكتب واملشاركة مع السلطات ذات الصلة،
امل��دق��ق �ضمن احل ��دود ال�ت��ي ت�سمح وقراره بنشر تقارير التدقيق منذ عام تقارير تدقيق مرة �أخرى يف عام ،2020
وت�ع�ت�بر ه ��ذه �سنة ث��ان�ي��ة م��ن ال�ت�ق��دم.
ب �ه��ا امل� � ��وارد امل � �ح� ��دودة .ك �م��ا ق��ام
 ،2019قد عزز مكانة اجلهاز األعلى
حيث اكت�شف املكتب �أن البيانات املالية
املجتمع الدويل بتوفري املوارد املالية
للرقابة املالية واحملاسبة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ال �ف �ي��درال �ي��ة ك��ان��ت �أف���ض��ل
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،واخل� �ب��رات ،وال��دع��م
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ال�سيد حممد م .علي ،املدقق العام جلمهورية �صومال الفيدرالية ،يف البيان ال�صحفي لتقارير التدقيق ال�سنوية لعام  2019ال�صادرة عن مكتب املدقق العام ال�صومايل.

بكثري من ال�سنة ال�سابقة ،لأن احلكومة حققت تقدم ًا من حيث
االلتزام بالأ�سا�س النقدي ملعايري حما�سبة القطاع العام الدولية
(� .)IPSASإ�ضافة لذلك ،ارتفع عدد جهات احلكومة الفيدرالية
التي خ�ضعت لتدقيق االلتزام من قبل مكتب املدقق العام �إىل 35
جهة ،مقارنة بـعدد  25جهة يف ال�سنة ال�سابقة.
مكونات النجاح

�ساهمت عدة عوامل بالنجاح ال��ذي حققه مكتب املدقق العام
ال�صومايل:
التحول �إىل م�ؤ�س�سة منوذجية� .إن مكتب املدقق العام ال�صومايل
يتم�سك وب�شدة يف قيمه الأ�سا�سية ،ومهمته ،وتفوي�ضاته .و�إن
اكت�ساب اح�ترام وثقة الأط��راف ذات العالقة كان وم��ازال �أمر ًا
حا�سم ًا يف ت�أدية مكتب املدقق العام ملهامه ب�سال�سة .كما �إن قيادة
املدقق العام القوية والبارزة للعيان ،واالنخراط مع ال�سلطات
املعنية ،وقرار ن�شر تقارير التدقيق منذ عام  ،2019كلها �أمور قد
عززت من مكانة اجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة.
تركيز الإدارة على اخلطة اال�سرتاتيجية وتقدمي �أعمال
التدقيق الأ�سا�سية .كان من املهم �أن يتم و�ضع خطة ا�سرتاتيجية،

حيث �أنها �ساهمت بتوجيه مكتب املدقق العام ال�صومايل يف
مواجهة التحديات ،و�ساعدت على تتبع الأداء وبناء عالقات قوية
مع الأط��راف الأ�سا�سية ذات العالقة .كما عمل كل من الإدارة
واملوظفني بتفاين ل�ضمان حتقيق مكتب املدقق العام لغاياته
و�أهدافه .وت�ضمن ذلك الت�أكيد على تخ�صي�ص العاملني الوقت
للقيام ب�أهم عمليات التدقيق امل�ستمرة .على �سبيل املثال ،قرر

مكتب املدقق العام عدم و�ضع �أي خطط للتدريب �أو للزيارات
اخلارجية خالل الن�صف الأول من كل �سنة ،حيث يجب االنتهاء
من �أعمال التدقيق الرئي�سية �أو ًال.
تعزيز التوا�صل الإيجابي� .سهلت عملية حت�سني التوا�صل مع
الأطراف ذات العالقة من التعاون ومن خلق بيئة مكنت من وجود
�أطر عمل امل�ساءلة وال�شفافية ،وبذلك زادت من �أثر التدقيق .كما
مت عقد ندوات �سنوية جلميع الأطراف ذات العالقة يف مقدي�شو،
ومن �ضمنها جهات حكومية �أ�سا�سية ،والربملان ،ومنظمات املجتمع
املدين ،وممثلي كبار ال�سن ،والإعالم .كما انخرط مكتب املدقق
العام ال�صومايل بحوار بناء مع املحا�سب العام حول كيفية �إجناز
احل�سابات و�إعدادها للتدقيق.
�إيجاد �أوجه الت�ضافر والتعاون بني ال�شركاء .عند تنفيذ اخلطة
اال�سرتاتيجية ،و�ضع مكتب املدقق العام ال�صومايل �أهمية كبرية
حول م�شاركة خمتلف ال�شركاء بطريقة مثمرة وذات �شفافية.
فيعقد مكتب امل��دق��ق ال�ع��ام اجتماعات ن�صف �سنوية م��ع كل
ال�شركاء ،حيث يقوم بتزويدهم ب�آخر امل�ستجدات حول التقدم
املحرز ،والتحديات ،واخلطط .وت�ضمن هذه االجتماعات الو�ضوح
والثقة والتعاون ،وت�ساعد على منع ازدواجية اجلهود .وكان دعم
ال�شركاء �أمر ًا مهم ًا يف متكني امل�ؤ�س�سة النامية على احل�صول على
الثقة الالزمة وال�سعي نحو �أهداف �أ�سمى.
لقد اتخذ مكتب املدقق العام ال�صومايل خطوات هامة لتعزيز
دوره يف تطوير الإدارة املالية للحكومة الفيدرالية ال�صومالية،
ويتطلع �إىل اال�ستمرار يف �إحراز التقدم بهذا اخل�صو�ص.
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إعداد إطار عمل
للتدقيق على
األنظمة الخوارزمية

بقلم :د .إيستر ميير فان ليجسن ،وجسنت فيرهولست
(حاصل على درجة البكالوريوس يف العلوم) ،و د .بيتر
أوستيرفيك ،وميراندا بيركوفسكي (حاصلة على درجة
البكالوريوس يف العلوم ودرجة املاجستير يف التدقيق على
تكنولوجيا املعلومات) من محكمة التدقيق الهولندية

�إن الزيادة املطردة يف ا�ستخدام الأنظمة اخلوارزمية (جمموعة
القوانني والتعليمات التي تتبعها الأج �ه��زة احلا�سوبية يف حل
امل�شكالت �أو الإجابة على الأ�سئلة) من قبل القطاع العام الهولندي
�أدت �إىل خلق حاجة لوجود الرقابة ،وعليه فقد ازدادت املناق�شات
العامة بهذا ال�ش�أن والتغطيات الإعالمية واملناق�شات يف الربملان
وب�صورة مكثفة ،ال�سيما بعد �أن اتفقت �إحدى املحكمات املحلية يف
الهاي مع العديد من املنظمات غري احلكومية على �أن نظام «»SyRI
(وهو �أحد �أدوات الك�شف عن االحتيال امل�ستندة �إىل اخلوارزميات)
ينتهك �أحكام القانون الأوروبي.
كما و�أن زي��ادة االعتماد على اخلوارزميات يف �إدارة العمليات
وتقدمي اخلدمات يف اجلهات احلكومية ت�ضع الأجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة من كافة �أقطار العامل �أمام جمموعة من
التحديات ،حيث ميكن للأنظمة اخلوارزمية �أن جتعل العمليات
احلكومية غام�ضة �أو �أ�شبه بـ «ال�صندوق الأ�سود» .ويف ظل حمدودية
الإر�شادات املتاحة ف�إننا نت�ساءل كيف ميكن للأجهزة العليا للرقابة
تقييم ما �إذا كانت تلك احلكومات ت�ستخدم الأنظمة اخلوارزمية
ا�ستخدام ًا قانوني ًا وم�س�ؤو ًال؟
لقد �ساهمت حمكمة التدقيق الهولندية �إ�سهام ًا عملي ًا ومن
خالل تقريرها ال�صادر يف يناير  2021بعنوان «فهم الأنظمة
اخلوارزمية» يف �إثراء املناقــ�شات الدائرة ب�ش�أن الفر�ص واملخاطر
املرتبطة با�ستخدام اخلوارزميـــــات من قبل احلكومة ،حيث �أ�سهم
هذا التقرير يف )1 :الك�شف عن مدى �إدراك اجلهات احلكومية
الهولندية و�سيطرتها على ا�ستخدام الأنظمة اخل��وارزم�ي��ة يف
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�إداراتها الداخلية )2 ،تقدمي �إطار ًا للتدقيق ميكن اال�ستعانة لتقييم
املخاطر امللمو�سة )3 ،اختبار مدى اال�ستفادة من �إطار التدقيق.
ه��ذا وق��د متثل الغر�ض النهائي م��ن م�شروع حمكمة التدقيق
الهولندية يف متهيد الطريق ال�ستخدام الأنظمة اخلوارزمية من قبل
احلكومة ا�ستخدام ًا م�س�ؤو ًال ،وقد جاء هذا املقال لري�سم لنا نتائج
هذا التقرير وت�أثرياته.
�أهم الأنظمة اخلوارزمية الب�سيطة واجلاري ا�ستخدامها حالياً
وجدت حمكمة التدقيق الهولندية �أن الأنظمة اخلوارزمية �-سواء
التنبئية منها �أو النظرية -التي ت�ستخدمها احلكومة الهولندية حالي ًا
يف اتخاذ قراراتها التي ت�ؤثر على املواطنني والأعمال تعد �أنظمة
ب�سيطة �إىل حد ما ،حيث ت�ستخدم احلكومة تلك اخلوارزميات
يف �إدارة عملياتها وتقدمي ما لديها من خدمات ،ومنها على �سبيل
املثال خدمات �إر�سال الربيد ب�صورة جماعية وبا�ستخدام الأنظمة
الآلية� ،إىل جانب االنتقاء الأويل لطلبات اال�ستحقاقات .وعلى
الرغم من ذلك ،قد متتاز بع�ض الأنظمة اخلوارزمية بكونها �أكرث
ابتكار ًا وتت�ضمن تقنيات الذكاء اال�صطناعي .لقد قامت الوزارات
ومنظمات التنفيذ على غرار وكالة ت�أمني املوظفني وبنك الت�أمينات
االجتماعية بتزويد حمكمة التدقيق الهولندية وبنا ًء على طلبها
بع�شرات الأنظمة اخلوارزمية للتدقيق عليها ،ومل جتد حمكمة
التدقيق الهولندية من بني تلك الأنظمة اخلوارزمية �أي نظام
ي�ستند على التعليم الذاتي ب�صورة كاملة (ويق�صد بذلك الأنظمة
اخلوارزمية التي تعمل على تطبيق ال�سيا�سات دون احلاجة للتدخل
من قبل العن�صر الب�شري).
ولعل �أحد التحديات التي واجهتها حمكمة التدقيق الهولندية يف
عقد عملية التدقيق هذه متثلت يف حتديد امل�صطلحات والتعريفات
ب���ص��ورة وا��ض�ح��ة� ،إذ ميكن �أن ت�ك��ون لبع�ض امل�صطلحات كـ
«ال�صندوق الأ�سود» و «حمايد» و»نظام خوارزمي» عدة تعريفات
تختلف كلي ًا عن بع�ضه ًا وفق ًا خللفية الأفراد� ،سواء كانت يف جمال
القانون �أو احلوكمة �أو تقنية املعلومات �أو علم البيانات ،ومل ترغب

تسليط الضوء على العلوم والتكنولوجيا

حمكمة التدقيق الهولندية باخلو�ض يف النقا�شات الأكادميية
ب�ش�أن تلك التعريفات� ،إال �أن��ه كان ال بد من �إيجاد فهم وا�ضح
وحمدد للم�س�ألة التي يتم التدقيق عليها ومعايري اجلودة املتبعة يف
ذلك .وعليه ،فقد قامت حمكمة التدقيق الهولندية بعقد جل�سات
ع�صف ذهني �ساعدت املخت�صني من خمتلف امل�ستويات احلكومية
والأكادمييني ومنظمات التدقيق على التو�صل �إىل فهم م�شرتك
لتلك امل�صطلحات.
�إطار التدقيق اخلا�ص بالأنظمة اخلوارزمية

قامتحمكمةالتدقيقالهولنديةب�إعداد�إطار ًاللتدقيقميكنللحكومة
ومنظماتالقطاعاخلا�صاال�ستعانةبهيفتقييممدىا�ستيفاءالأنظمة
اخلوارزمية امل�ستخدمة لديها ملعايري اجلودة املحددة ،ولقيا�س ما �إذا
كانت املخاطر املرتتبة قد جرى حتديدها واحلد من �آثارها بال�شكل
املنا�سب ،ولذا فقد عملت حمكمة التدقيق الهولندية على �إعداد هذا
الإط��ار ليكون �أداة عملية ونقطة االنطالق ملواجهة التحديات التي
تقف �أمام املدققني يف عملية تقييم الأنظمة اخلوارزمية ،وقد جرى
و�صف الإطار يف التقرير وهو متاح ًا ب�صيغة  ،Excelوبالتايل ميكن
للم�ستخدمني ت�صفية وانتقاء الأ�سئلة التي ترتبط بفئات ومبادئ
معينة ،كمبادئ العدالة وامل�ساءلة على �سبيل املثال.
يف �إع��داده��ا لهذا الإط�ـ�ـ��ار ،قامت حمكمة التدقيق الهولندية
باال�ستـعانة مبدخالت و�إ�سهـــامات اخلرباء �إىل جانب �أطر التدقيق
الأخ��رى ،حيث ت�ضمن الإط��ار �إج ��راءات حماية البيانات العامة
( -)GDPRوهو �أحد القوانني ال�صادرة عن االحتاد الأوروبي-
والذي يقدم بالفعل �إطار ًا للتعامل مع البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة،
كما ا�شتمل على �إطارات العمل اخلا�صة باحلوكمة والرقابة العامة
على تقنية املعلومات ( .)ITGCف�ض ًال عن ذلك ،يعمل هذا الإطار
على تقييم �أحد الأنظمة اخلوارزمية املتعلقة بـ «الركائز» التالية:
● احلوكمة وامل�ساءلة.
● النماذج والبيانات.
● اخل�صو�صية.
● جودة الرقابة العامة على تقنية املعلومات ،على �سبيل املثال
حقوق االطالع/الدخول و�ضوابط الدعم االحتياطي.
● الأخالقيات و�آداب املهنة.
لقد ثبت �أن مهمة �إعداد ركيزة «النماذج والبيانات» تعد هي الأ�صعب
من نوعها ،حيث �أن الغالبية العظمى من االبتكارات التي تعتمد على
ا�ستخدام الأنظمة اخلوارزمية تقع �ضمن هذه الفئة ،كما تتناول
معايري النماذج والبيانات �أ�سئلة حول جودة البيانات �إىل جانب
تطوير النموذج الذي تقوم عليه اخلوارزمية وا�ستخدامه و�صيانته.
ال يخفى عليكم �أن هنالك قلق م�شروع لدى العامة ب�ش�أن ا�ستخدام
الأنظمة اخلوارزمية ب�صورة تتنافى مع الأخالقيات و�آداب املهنة –
مثل اتخاذ القرارات ب�صورة م�ستقلة وبتحيز � -إال �أن هذه امل�س�ألة
غالب ًا ما يتم مناق�شتها نظري ًا ،وعليه فقد اعتمدت حمكمة التدقيق
الهولندية يف �إطارها على «املبادئ التوجيهية لأخالقيات الذكاء
اال�صطناعي اجلدير بالثقة» ال�صادرة عن املفو�ضية الأوروبية من
خالل فريق اخل�براء رفيع امل�ستوى املعني بالذكاء اال�صطناعي،
حيث عملت حمكمة التدقيق الهولندية على الربط بني هذه املبادئ
التوجيهية مع املخاطر امللمو�سة التي ن�صت عليها الركائز الأخرى.

اختبار عملي على ثالث �أنظمة خوارزمية

رغبة منها يف ال��وق��وف على م��دى اال�ستفادة من �إط��ار التدقيق
اجلديد ،قامت حمكمة التدقيق الهولندية باختبار �إطارها على ثالث
�أنظمة خوارزمية ت�ستخدمها احلكومة حالي ًا ،وقد وقع االختيار على
الأنظمة اخلوارزمية الأكرث ت�أثري ًا على املواطنني والتي لديها �آثار ًا
�أخالقية وعلى درجات خمتلفة من التعقيد التقني ،حيث ترتاوح ما
بني الب�سيط ن�سبي ًا (ك�أ�شجار القرار) واملعقد (كال�شبكات املحايدة
لتقنية التعرف على الوجوه) ،وعلى الرغم من اختالف تلك الأنظمة
اخلوارزمية �إال �أن حمكمة التدقيق الهولندية قد متكنت من تقييم
خماطرها با�ستخدام �إطار التدقيق .ومن الدرو�س الهامة امل�ستفادة
من هذا االختبار �أن اخلوارزمية الواحدة ال تعد يف معزل عن غريها
من العمليات التقنية اجلارية داخل اجلهات احلكومية ،بل تقع �ضمن
جمموعة متنوعة من اخلوارزميات يتم ا�ستخدامها من قبل خمتلف
الأف��راد وعلى مدى مراحل خمتلفة من العملية ،ولذا ف�إن حمكمة
التدقيق الهولندية تو�صي ب�أن تكون �أفرقة العمل املعنية بالتدقيق على
الأنظمة اخلوارزمية ذات تخ�ص�صات متعددة مبا ي�سمح لها بتق�سيم
املهام وبالتايل احل�صول على �صورة متكاملة للعملية.
ت�أثري التقرير

لقد تفاج�أت حمكمة التدقيق الهولندية بال�شعبية التي ح�صدها
التقرير على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،فبعد يومني من ن�شر
تقريرها قامت حمكمة التدقيق بتنظيم ندوة عرب �شبكة الإنرتنت
لعر�ض �أبرز نتائج التدقيق وعقد مناق�شة حول اال�ستخدام امل�س�ؤول
للأنظمة اخلوارزمية من قبل احلكومة ،حيث �شارك يف هذه الندوة
متحدثني منهم �أمني املظامل الوطني وممثلي جمل�س الدولة ووكالة
االت�صاالت الال�سلكية وخدمة تدقيق احلكومة املركزية ،كما
ا�ستقطبت الندوة ما يفوق  300م�شارك.
جدير بالذكر �أن حمكمة التدقيق الهولندية تدير حالي ًا مناق�شات
ب�ش�أن و�ضع �ضوابط و�ضمانات للأنظمة اخلوارزمية ،حيث تعمل
حمكمة التدقيق جنب ًا �إىل جنب مع غريها من منظمات التدقيق،
على غرار  ADRواملعهد الهولندي امللكي للمحا�سبني املعتمدين
 NBAواجلمعية املهنية ملدققي تقنية املعلومات يف هولندا
( ،)NOREAوالتي تتوق للبدء يف عملية التدقيق على الأنظمة
اخلوارزمية �إال �أنها تقف عاجزة �أمام ما تواجهه من االفتقار �إىل
املنهجيات والتوجيهات ،ولذا فقد رحبت تلك اجلهات بالإطار الذي
�أعدته حمكمة التدقيق الهولندية وجعلت منه نقطة انطالقة قيمة
مل�ساعيها ،كما تقدمت جمموعة من الوزارات احلكومية ومنظمات
ال�سيا�سات بدعوة حمكمة التدقيق الهولندية ملناق�شة ال�ضوابط
وال�ضمانات التي تكفل اال�ستخدام امل�س�ؤول للأنظمة اخلوارزمية.
ف�ض ًال عن ذلك ،قامت حمكمة التدقيق الهولندية بعر�ض بحثها
�أم��ام املدققني من الأج�ه��زة الرقابية الأخ ��رى ،وم��ازال��ت تتطلع
ملوا�صلة تلك املناق�شات املثمرة.
الآراء والتعقيبات

ي�سر حمكمة التدقيق الهولندية دعوة غريها من الأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ال�ستخدام هذا الإطار يف التدقيق
على الأنظمة اخلوارزمية ومن ثم م�شاركة جتاربها وتعقيباتها مع
حمرري هذا املقال عرب الربيد الإلكرتوين
.algoritmes@rekenkamer.nl
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