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ّتقديمّعام
لعدد ربية للرقابة املالية واملحاسبة ليتزامن إصدار ألامانة العامة للمنظمة الع

ما تشهده الساحة الدولية من مع  الثاني من تقريرها حول املستجدات الفنية لالنتوساي

الذي سيعقد  32الاستعداد إلى املؤتمر  وتسارع في نسق أعمالها في إطار  تطورات جذرية

 في مدينة موسكو.  3102خالل شهر سيتمبر 

يمثل  بالنظر أساسا إلى أن طابعه إلاخباري  العدد أهمية خاصةهذا ويكتس ي مضمون 

لجان فنية وأجهزة رقابية وسيلة لحسن بالنسبة إلى هياكل املنظمة العربية من 

 ن. مشاركة في املؤتمر الثالث والعشريالاستعداد لل

ملساهمة في تالفي ما اويتوافق ذلك تماما مع الهدف الرئيس ي من إطالق هذه املبادرة  وهو 

تّم الوقوف عليه في مستوى املنظمة من تفاوت بين هياكلها في درجة إملامهم بما يستجد 

  ألادلة واملعايير على الصعيد الدولي.   ترسانةوتعديالت فنية ملضمون وشكل من تطورات 

الوقت  في تداولهامحتوى هذا العدد  املحاور الرئيسية التي يتم  ا السياق يترجموفي هذ

إجماال مع ألاولويات التي تم هذه املحاور تتوافق و  .الانتوساي مجتمعالراهن على مستوى 

بالتنمية املستدامة خ رسمها ضمن املخطط الاستراتيجي للمنظمة ألام سواء املتعلقة منها 

عدد إلى هذه املحاور . وقد ترجمت أـو املهنية أو التبادل والتعاون بين املنظمات إلاقليمية

ما يتصل بالرفع من مهنية شارعع تعلق الجزء ألاوفر مهها بتنمية قدرات  ألاجهزة في من امل

املعايير وذلك بالنظر إلى نب من هذه املشارعع إلى مسألة تطبيق املدققين. كما يتطرق جا

وهي مسألة أصبحت من املواضيع القارة في  في هذا املجال تواصل النقص املسجل

الاجتماعات الدورية ملختلف هياكل الانتوساي. وفضال عن ذلك تلقى املشارعع املتعلقة 

الل العدد ألاول من هذا التقرير بمراجعة إلاطار العام ملعايير الانتوساي والتي تم بيانها خ

 من قبل املتدخلين.  اكبير  ااهتمام

متابعة نسق التغييرات املتواصلة في نظمة العربية نفسها أمام حتمية تجد امل وتبعا لذلك

مستوى كل من املعايير وألادلة والتوجيهات وهي مخرجات فنية تشكل بالنسبة إلى كل 

 ألداء مهامه على الوجه ألاكمل.  ألاساسية مدقق من اللزوميات 

قين ومسيرين ولئن تعلم ألامانة العامة تمام العلم بأن أعضاء ألاجهزة العربية من مدق

نها ترنوا من خالل ، فإصدد متابعة هذه التغيرات عن كثبدعم ومساندة بوأعوان 

إلى تعميم الفائدة من خالل تمكين ألاجهزة ستجدات الفنية ضمن وييقة واحدة تجميع امل

 العربية وبالتالي أعضائها من مرجع سهل التصفح والقراءة. 

إلى نتائج متابعة تطورات باإلضافة  ،وتتعين إلاشارة إلى أّن مضمون هذا التقرير يستند

إلى ما تّم إنجازه من قبل ممثلي املنظمة خالل مشاركههم  ،عمل هياكل منظمة الانتوساي

في الاجتماعات الدورية للمنظمة سواء اجتماعات املجلس التنفيذي أو منصة التنسيق 

 بين املنظمات إلاقليمية أو الاجتماعات السنوية للجان الفنية.  هذا ويقصد بمصطلح

متابعة عمل هياكل املنظمة دراسة مخرجاتها من الناحية الفنية املتابعة املستمرة 

 ملنشوراتها سواء على موقع واب منظمة الانتوساي أو املواقع الخاصة بهذه اللجان.
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ّ

 

ّ

ّ: ّةاملخرجاتّالفنيّ املحوّرألاول 
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الدليلّإلارشاديّحولّتطبيقّاملعاييّرالدوليةّلألجهزةّالعلياّ

 للرقابةّاملتعلقةّبالرقابةّاملالية

ّ

لتقديم الدعم إلى النهج من النهج القائم على البرامج الانتوساي للتنمية  بادرة مانتقلت 

القائم على مسارات العمل املستمرة، حيث هناك أربعة مسارات عمل في إطار خطهها 

. وال يزال تطوير وصيانة املنافع العامة العاملية لتطبيق  3132-3102الاستراتيجية 

 املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة في صميم مسار العمل املتعلق بمهنية ألاجهزة

 .العليا للرقابة

 

قة 
ّ
ل الدليل إلارشادي حول تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املتعل

ّ
ويمث

عبارة عن منهجية رقابة تتضمن شرًحا لعملية هو ابة املالية أحد هذه املنتجات. و بالرق

ة تم يّ عمل الرقابالوراق أل الرقابة املالية وفق املعايير الدولية باإلضافة إلى نماذج 

 ة.ة لألجهزة لألجهزة العليا للرقابتصميمها لتسهيل تطبيق املعايير الدولي

 

 مسیت لتيا الرقابة لعماأ فمکي لبشک للیدلا ھذا في حةرلمقتا جیةهلمنل اتشمو

 .الرقابية املهمة وى مست علی هايیقوتو اذھتنفی

ّ

ّ

ّ
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ةّلإلنتوسايّلعملّّفريق جنةّالفرعي 
 
يطلقّلرقابةّالتعاونيةّالل

ّمخرجاتّتكوينّعنّبعد

ّ

ّ

 

جنة الفرعّية لإلنتوساي عملأطلق فريق 
ّ
 3102منذ بداية سنة  للرقابة التعاونية الل

عمليات ديدة تتمثل في تطوير وسائل للتكوين عن بعد تتصل أساسا بتنفيذ جمبادرة 

 هازان للرقابة أو أكثر,     ججزها نالرقابة التعاونية التي ي

 

املتعلق بتنفيذ عمليات الرقابة  0011التكوين عن بعد إلى املعيار عدد وعستند هذا 

ذلك بالتعاون منظمة و وين في منطقة أمريكا الالتينية  التعاونية.   وقد تّم إطالق هذا التك

 ألاوالسافس. ويتواصل التكوين ملدة شهر, 

 وعساعد التكوين ألاجهزة ألاعضاء لإلجابة على ألاسئلة التالية: 

 هي الرقابة التعاونية ؟ما  -

 ما هي الاختالفات بين أنواع الرقابة التعاونية ؟ -

 كيف تقوم ألاجهزة العليا للرقابة باختيار مواضيع املهمات الرقابية؟ -

 

https://www.intosaicbc.org/subcommittee-2-وملعرفة املزيد الرجاء متابعة الرابط التالي: 

2/-audits-collaborative-on 

من خالل الرابط   ISSAI 5800 حول  MOOCترويجي لدورة  مقطع فيديوتنزيل كما يمكن 

 HpkYt/view-https://drive.google.com/file/d/190f0r9zot1eiIOxbLTfmu92oWvالتالي : 

 

 

 

 
ّ

https://www.intosaicbc.org/subcommittee-2-on-collaborative-audits-2/
https://www.intosaicbc.org/subcommittee-2-on-collaborative-audits-2/
https://www.intosaicbc.org/subcommittee-2-on-collaborative-audits-2/
https://drive.google.com/file/d/190f0r9zot1eiIOxbLTfmu92oWv-HpkYt/view
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 دليلّالتدقيقّفيّنظمّاملعلومات
ّ

 

ّالفنيةّ ّإلاصدارات ّمنتدي ّقيل ّمن ّالرأي ّإلبداء ّاملعروض ّالدليل ّمشروع يتضمن

ّضمنّ ّتفصيله ّسيتم ّوالذي ّاملعلومات ّنظم ّفي ّللتدقيق ّإطارا ّالانتوساي ملنظمة

ّّ.0222إلى0211ّّّمنّاملعاييّرتحتّأرقامّمنقائمةّ

ّ

ّعلي ّاملنصوص ّألاساسية ّاملبادئ ّمع ّالدليل ّهذا ّمضمون افق ّبمعيارّويتو 611ّها

ّ.411و211ّو311ّو

ّ

ّالتطورّاملتواصل ّأهميةّخاصةّبالنظرّإلى ّهذهّاملعاييرّ ألاجهزةّّلبيئةّعملّوتكتس ي

ّللرقابة ّبّالعليا ّتميزت ّاّلاالتي ّلملّتواصلاملرتفاع ّفي ّاستثمارها ّيتم ّالتي نظمّبالغ

ّ ّاملعلومات ّجديدة ّمخاطر ّظهور ّّتستدعييّوالى ّالداخليةّتطوير ّالرقابة نظم

ّ.ّعاليةّجودةبّللمحافظةّعلىّسريةّومصداقيةّاملعطيات

ّّ

ّدليلّالرقابةّحولّاستعمالّوتطويّراملعاييّرالوطنيةّألاساسية
 

 

ّ ّاملتحدة ّلقرارّألامم ا
ً
A/Res /70/1ّّوفق ّالحكومات44ّو44ّّ)الفقرتان ّتتحمل ،ّ )

ّ ّاملسؤولية ّواملراجعة ّاملتابعة ّعن ّوإلاقليميةّالرئيسية ّالوطنية ّاملستويات على

وقدّتمّّّفيماّيتعلقّبالتقدمّاملحرّزفيّتنفيذّأهدافّالتنميةّاملستدامةّوذلكّوالعاملية

 .فيّهذاّالاطاّرضبطّمؤشراتّملساندةّهذاّالعمل

ّ
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ّّوّيعتبرّتوفّرّو ّالجودة ّعالية ّالبيانات ة ّموثوقي  ّّوذات ّيمكن ّإتاحتهاالتي ّالوقتّّ في

ّ ّلّاضروريّاأمّراملناسب ّمختلفّالجهاتقياسّالتقدم ّاملحرزّمن ّتمثل ّكما ّ هذهّ.

ّاملرغوبّفيه.ستوىّالتقدمّملبلوغّالجميعّلّحافزاّّوّنعّالقراّراصأداةّعملّلالبياناتّ

ّ ّالشاملة 3ّّوتركزّألاولوية ّلإلنتوساي ّإلاسرراتيجية ّالخطة على3133ّّ-3164من

ّالتنميةّ ّجهود ّسياق ّفي ّاملستدامة ّالتنمية ّأهداف ّومراجعة ّمتابعة ّفي املساهمة

ّكماّ ّاملالية. ّللرقابة ّالعليا ّلألجهزة ّلكلّدولةّوالدورّالخصوص ي ّالخاصة املستدامة

ّمنّدمجّأهدافّيعدّإنشاءّأطرّبياناتّمناسبةّعلىّاملس توىّالوطنيّجزًءاّأساسًيا

ّالتنميةّ ّأهداف ّتنفيذ ّورصد ّومتابعة ّالوطني ّالسياق ّفي ّاملستدامة التنمية

ّاملستدامة.ّ

IFPPّّإلانتوسايّللتوجيهاتّوإلاصداراتّاملهنيةتمّتطويّرهذاّالدليلّوفقاّإلطاّرقدّل

افقّبشكلّوثيقّمعّإعالن املاليةّوإعالنّّللرقابةّألاساسيةّاملبادئّبشأنّليماّوهّويتو

مكسيكوّبشأنّاستقالليةّألاجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّوكذلكّمعّاملفاهيمّواملبادئّ

 ألاساسيةّاملبينةّفيّاملبادئّألاساسيةّللرقابةّعلىّالقطاعّالعام.

 

ّ

 

ّ

 ألانشطةّّالقضائيةّلألجهزةّالعلياّللرقابةّئادبم

 

ّّ يهدف ّتزويدINTOSAI-P 50ّّّملعاييرّالاننوساي01ّاملبدأ ّ ّللرقابةّإلى ّالعليا ألاجهزة

ّ.التيّلهاّطابعّقضائيّباملبادئّالاثنيّعشّرألاساسيةّإلدارةّألانشطةّالقضائيةاملاليةّ

ّ ّقضائية ّأنشطة ّيمارسون ّالذين ّألاجهزة ّعدد ّإلانتوساي.30ّويمثل ّأعضاء ّمن ٪

ّّوقد ّالحالية ّتمّتطويرّاملسودة ّاملبدأ ّالتيّمنّخاللّاتباعّلهذا إلاجراءاتّالقانونية

ّتحكمّتطويّرومراجعةّالاصداراتّاملهنية.

ّضروري ّ ّعشرّمبدأ ّاثني ّمن ّالاصدارّمجموعة ّهذا ّألانشطةّّاويتضمن ملمارسة

ّللرقابة ّالعليا ّلألجهزة ّالقضائية .ّ ّوقد ّمن ّكل افق ّوخدماتّو ّاملعرفة ّتبادل لجنة

3164ّفيّعامFIPPّّّنتوسايمنتدىّالتوجيهاتّوإلاصداراتّاملهنيةّلإّلوKSCّّّاملعرفةّ

ّوتصنيفه ّاملشروع ّاقرراح ّمراجعة ّالعلياّّكمبدأّ على ّلألجهزة أساس ي

 INTOSAI-P.ّللرقابةّ
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ّ(EI toolkitأداةّالرقابةّعلىّالصناعاتّالاستخراجيةّ)

 

الاستخراجية  الصناعات على للمراقبين إعداد أداة الكترونية 3102تقّرر خالل سنة 

 املتوفرة في املجال، وتقليص مستويات املراجعة الضرورية في إطار منتدىلتعزيز ألادلة 

 (.FIPPلإلنتوساي ) املهنية وإلاصدارات التوجيهات

ر 
ّ
 في البحث املعّمق من القراء يتمكن حتى واملصادر للمنظمات هذه ألاداة روابطوتوف

ادن ذات الطابع بأنشطة استخراج املع املتعلقة للقضايا ملخص على تحتوي هي املراجع و 

ن من تقديم وصغير الحرفي
ّ
مك

ُ
 الرئيسية التدقيق العتبارات اقتراحات الحجم، كما ت

سلط التفكير وتحفز مزيد
ُ
 املرجعية. املصادر من الرئيس ي املحتوى  على الضوء النقدي وت

وهي متوفرة على املوقع  إلاعدادوتجدر إلاشارة إلى أّن هذه ألاداة مازالت في طور 

كما أّن  .الجودة الضرورية ضمان الالكتروني ملجموعة العمل ويتّم إخضاعها إلى خطوات

الفريق املكلف بتطويرها أعلن عن سعيه ملزيد تطوير هذه ألاداة وذلك عبر إدراج نسخة 

ساي. ملعارف وخدمات املعرفة لالنتو فرنسية وإسبانية وإدراجها ضمن بوابة لجنة تبادل ا

وإدراج منظومة لقبول  على هذه الوييقةإدراج تحيينات سنوية كما تّم الاتفاق على 

   . إضافة املصادر واملراجعفي شأنها مع إمكانية مقترحات 

  

 

       

      

 

  

ّ
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ّ

ّ

عناصر تّم تحديدها انطالقا من  01 إطار التدريب على الصناعات الاستخراجية يتضمن 

 السلسلة القيمية للصناعات الاستخراجية مفّصلة كاآلتي:

  ملحة عن الصناعات الاستخراجية: يتم في إطاره تقديم  -0عنصر عدد

 الصناعات الاستخراجية للمشاركين للتعرف على القطاع،

 السياس ي والقانوني واملؤسس ي: تمكين املشاركين من إلاطار  -3عنصر عدد

 معرفة ألاطر القانونية واملؤسسية الخاصة بالصناعات الاستخراجية،

  الاستكشاف والتصّرف في البيانات: النظر في كيفية بحث  -2عنصر عدد

الحكومات والشركات عن البيانات املتعلقة بمرحلة استكشاف املوارد 

 هذه البيانات، الاستخراجية والتصرف في

  تمكين املشاركين من معرفةمنح العقود والتراخيص:  -4عنصر عدد 

كيفية توزعع الحكومات لحقوق/تراخيص الاستكشاف والتطوير 

 والاستغالل للمتعاقدين في املجال،

  بدور أصحاب املصلحة املشاركين  املتابعة والتقييم: تعريف -0عنصر عدد

 ة،الرئيسيين في املتابعة واملراقب

  مهارات  تمكين املشاركين منتقييم وتحصيل املوارد:  -6عنصر عدد

وتقنيات التدقيق في إيرادات الصناعات الاستخراجية وتحليل هيكل 

 تكاليف الشركات،

  التصرف في إلايرادات وتوزععها: إعداد املشاركين لتحليل  -2عنصر عدد

 والتصرف فيها،إلايرادات مدى مالءمة توزعع 

  البيئة والتنمية املستدامة: تيسير فهم املشاركين للمواضيع  -0عنصر عدد

في كل مرحلة من مراحل السلسلة  بيئة والتنمية املستدامةبال ةاملتعقل

 القيمية للصناعات الاستخراجية،

  الرقابة على الصناعات الاستخراجية في البيئة الرقمية:  -2عنصر عدد

( وتدقيقها والاعتماد ERP systemsفهم "أنظمة تخطيط موارد املؤسسة" )

 على تقنيات تحليل البيانات للتدقيق،

  وتقييم املوارد املعايير املحاسبية في الاستكشاف  -01عنصر عدد

الاستخراجية: عرض املعايير املحاسبية ومعايير إلابالغ املعتمدة في 

مجلس (، IFRS) املعايير الدولية لإلبالغالصناعات الاستخراجية على غرار 

الخام  إلاجراءات املحاسبية للنفط (،FASB) عايير املحاسبة املاليةم

(SOAP.) 

ّ

إطاّرالتدريبّعلىّالصناعاتّالاستخراجيةّ

((Extractive Industries Training Framework 
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 العالقةّبينّالصناعاتّالاستخراجيةّوأهدافّالتنميةّاملستدامة

 

 

حول الرقابة على الصناعات جموعة العمل اللجنة الّنوجيهّية ملضّمنت 

أهداف التنمية  3100خالل اجتماعها بجنوب إفريقيا خالل سنة الاستخراجية 

املستدامة لألمم املتحدة ضمن املواضيع التي تّمت مناقشهها وذلك في إطار تشجيع 

هذا إلاطار في  منالنتائج املرجّوة  تتمثلو اعتماد هذه ألاهداف كمواضيع رقابة، 

ع الرقابة املتصلة رفع درجة وعي ألاجهزة بهذه ألاهداف كمجال خصب ملواضي

تجميع التقارير املتصلة باألهداف في بالصناعات الاستخراجية وفي مرحلة يانية 

 السبعة عشر وتقاسمها. 

 

ورقة عمل تّم التطرق فيها إلى  3102وقد قّدم الجهاز الجنوب إلافريقي خالل سنة 

العالقة بين الصناعات الاستخراجية )ومنها السلسلة القيمية للصناعات 

وكيفية مساهمة ألاجهزة ومجموعة  أهداف التنمية املستدامةالاستخراجية( و 

( عبر مساءلة 3133-3102العمل في تنفيذ املخطط الاستراتيجي لالنتوساي )

    التصرف في الصناعات الاستخراجية.
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ةّلّالاسرراتيجيةالخطةّمراجعةّ قياسّأداءّألاجهزةّالعلياّالعملي 

 واملحاسبةللرقابةّاملاليةّ

ّ

لعليا للرقابة س أداء ألاجهزة ااقيتطبيق إطار  مراجعة استراتيجية 3102تم خالل سنة 

التي  3133-3131الجديدة للفترة  اتيجيةالاستر ليتم بذلك تصميم املالية واملحاسبة 

 تهدف إلى :

 س ألاداء ،اقي تقارير ضمان جودة مزيد التركيز على  -

 التقييم املنجزة، نتائجنشر ألاجهزة على تشجيع  -

 س ألاداء،اأداة قي استعمال زيادة الوعي حول تكاليف وفوائد -

 ،أداة التقييم على تنقيحات ال إضافة بعض  -

 س ألاداء،اتكوين فريق من الخبراء في تطبيق إطار قي -

 

وساي في اجتماعها من قبل لجنة بناء القدرات لإلنت الاستراتيجيةاملوافقة على هذه  وبعد

خالل املصادقة على  الاستراتيجيةسيتم عرض هذه  3102جويلية السنوي في شهر 

 في روسيا. 3102شهر سبتمبر  في مؤتمر إلانتوساي السنوي 
ّ

ّ

ّ

ّ
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،ّقياسّألاداءّالاسرراتيجية"مبادرةّتنميةّإلانتوسايّّّبرنامج

 (SPMRّّ )ّوإلابالغ"

ّ

ّ

 

 ألاجهزة العليا للرقابة قياس أداء برنامجها املتعلق ب تطوير تولت مبادرة تنمية إلانتوساي 

سيمكن البرنامج في و  ."ألاداء وإلابالغ قياس، الاستراتيجية" بعنوان  ابرنامج ليصبح 

على  الاعتماديم  ألاداءفي استخدام إطار قياس  ألاجهزةصيغته الجديدة من مساندة 

ومن جديدة وبعد ذلك وضع خطط تشغيلية  استراتيجيةخطة  إلعداد ألاداءنتائج تقييم 

 يم إلابالغ عن ألاداء.

ّ:ّأهدافّالبرنامجّ-

 العليا ألاجهزة إلى دعم( SPMR) التقارير وإعداد ألاداء وقياس الاستراتيجية برنامج يهدف

 وذلك كاملة استراتيجية دورة خالل أفضل بشكل أدائها وإدارة ومراقبة لتخطيط للرقابة

 فعال إطار إنشاء وكذلك سليمة وتشغيلي استراتيجي تخطيط عملية تنفيذ خالل من

 .وإلابالغ للرصد

ما يمكن  استراتيجي بشكل للرقابة العليا ألاجهزة إدارة في العام من البرنامج يتمثل الهدف

 والحفاظ ألاجهزة العليا تطوير حول  للبرنامج ويتمحور إلاطار املنطقي .تحسين ألاداء من

 الاستراتيجية النتائج تحقيق منتمكن   مستدامة استراتيجية إدارةو  تخطيط عملية على

 .للمواطنين والفوائد القيمة وتقديم

ّالنتائجّواملخرجات:

 

ّ

 لفرق  وتوجيه دعم ميقدكما سيمكن من ت  ، سنوات خمس ملدة SPMRسيمتد برنامج 

 :التالية النتائج لتحقيق ألاجهزة العليا للرقابةمن 
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 والتنظيمي املؤسس ي املستوى  على الحالية والضعف القوة لنقاط كلي تقييم -0

 أساس بمثابة ليكون  ، ألاداء قياس إطار باستخدام وذلكالعليا األجهزة بواملنهي 

 .وإلابالغ والرصد ألاداء وإدارة للتخطيط قوي 

 ألاولويات و الاحتياجات على قائمة استراتيجية خطة وضع -3

 الاستراتيجية بالخطة مرتبطة سنوية تشغيلية وضع خطط -2

 عن السنوي  إلابالغ لتسهيل صلة ذات تقارير وإعداد مراقبة عمليات إنشاء -4

 ألاجهزة . في ألاداء

 ألاداء لتحسين وسيلة بمثابة ليكون  نهاية البرنامج في قيس أداء الجهاز تقييم -0

 .للمواطنينوالفائدة  القيمةتقديم  في الجهاز ساهمةملو 

ّاملنهجيةّاملعتمدة:

 ألاجهزة تزويد أجل من ألانشطة من مجموعةتقديم  SPMR برنامج خالل من سيتم

سيساهم هذا  وبالتالي .املناسبة الاستراتيجية إلادارة وأدوات بمهارات( SAI) للرقابة العليا

 منهجية برنامج اعتماد كما سيمكن من مستدامة وتقنية تنظيمية قدرات بناءالبرنامج في 

SPMR من البرنامج الانههاء  بعد من قبل نفس ألاجهزة ونتائجه. 

 ومن بين ألانشطة املتوقع برمجهها : 

أداء ألاجهزة  تقييمل املستقلة قيس ألاداء واملراجعة منهجية حول  تنظيم ورشات عمل -

 العليا.

 خبراء توفير خالل منباألجهزة العليا للرقابة  -SAI PMF -قياس ألاداء  تقييم فرق  دعم -

 ؛ضمن فرق قياس ألاداء باألجهزة  للعمل مجال قياس ألاداء  في متخصصين

 بشأن للرقابة العليا ألاجهزة بمشاركة إلاقليمي املستوى  على عمل تنظيم ورشات-

 ؛ وإلابالغ والرصد التشغيلي والتخطيط الاستراتيجي التخطيط

 ؛في املجالالنماذج وألادلة التطبيقية  توفير -

 وألاشخاص SPMR برنامج مختص ي  خالل من جهزة العليا للرقابةلأل  املستمر الدعم -

 ؛ُبعد عن تقديمه يتمو  الخبرة ذوي 

 الخطة تنفيذ مراقبة لدعم للرقابة ألاعلى الجهاز مستوى  على سنوية زيارات -

 .الاحتياجات على بناءً  الاستراتيجية وذلك 

 العربية في نهاية هذا العام.وينتظر أن ينطلق تنفيذ هذا البرنامج في املنطقة 

 

 

 

ّ

ّ



15 

 

 تدقيقّتنفيذّأهدافّالتنميةّاملستدامةدليلّّّ–ISAMّنموذجّ

 

ّ

 

تعتزم  ،بعد مساندة ألاجهزة العليا في تدقيق جاهزية الحكومات لتطبيق أهداف التنمية

مجال تدقيق تنفيذ أهداف  في للرقابة العليا ألاجهزة دعم مواصلة منظمة آلاي دي آي 

 املستدامة وذلك بالتركيز على أهداف محددة. التنمية

 -للرقابة على أهداف التنمية  املستدامة  بتطوير نموذج املباادرةوفي هذا إلاطار قامت 

ISAM -  ملعايير وفًقا منهجية إرشادات يوفر ( إلايسايISSAI ) ويتعلق بالتدقيق في تنفيذ

 أهداف معينة من أهداف التنمية املستدامة.

 

متعلقة  التزاموسيمكن هذا النموذج من تنفيذ مهام رقابة أداء ورقابة مالية ورقابة 

 بأهداف محددة من أهداف التنمية املستدامة.

 

وتجدر إلاشارة إلى أن هذا البرنامج مبني على املعايير الدولية مع التركيز على النتائج وألاخذ 

 املوجودة بين ألاجهزة العليا للرقابة العليا. الاختالفات الاعتباربعين 
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ّ
 
ةماتّإلاقليميّ املحوّرالثاني:ّأفضلّممارساتّاملنظ
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ّ
 

مة ألافروساي
ّ
 3102وضع مشروع سنة ب( GIZإي بدعم من التعاون ألاملاني )-بادرت منظ

 إلى إجراء ، الساحلية املناطق ذات البلدان في املالية للرقابة العليا لتعزيز قدرة ألاجهزة

ّ.ّأفريقيا في والبحرية الساحلية البيئةتعاوني تتصل  تدقيق عمليات
ّ

وتنصهر هذه العملية في إطار سعي هذه املنظمة على مساعدة ألاجهزة ألاعضاء على 

 املساهمة في مجابهة التحديات في هذا املجال. 
 

 جراء من للههديد والبحرية الساحلية إلايكولوجية النظم  تتعرض العالمي، الصعيدفعلى 

 النظم املحافظة على أهمية وتنعكس .املناخ تغيرات وتأيير الجائر والصيد التلوث

 أهداف ضمن تواجهها التي الههديدات شدةومقاومة  والبحرية الساحلية إلايكولوجية

 .املتحدة لألمم 3121 أجندة في عليها املنصوص املستدامة التنمية

 :وتتمثل ألاهداف ألاساسية لعملية التدقيق التعاوني في 
 

 ؛ الساحلية إلايكولوجية النظم وضعية تقييم -

سبة إلى التجّمعات املناطق ومخاطر التصّرف في الهامة القضايا فهم -
ّ
 الساحلية بالن

 ؛ الساحلية

 .لتحسين هذا التصّرف توصيات تقديم -

 https://afrosai-ويمكن تحميل التقرير من خالل الرابط التالي:

-a-africa-in-environments-marine-and-e.org.za/2019/05/08/oastal

e/-afrosai-by-audit-cooperative 

 

 مراجعة: أفريقيا في والبحرية الساحلية البيئة

مةّ"ألافروسايّ بواسطة تعاونية
 
 إي"–منظ

https://afrosai-e.org.za/2019/05/08/oastal-and-marine-environments-in-africa-a-cooperative-audit-by-afrosai-e/
https://afrosai-e.org.za/2019/05/08/oastal-and-marine-environments-in-africa-a-cooperative-audit-by-afrosai-e/
https://afrosai-e.org.za/2019/05/08/oastal-and-marine-environments-in-africa-a-cooperative-audit-by-afrosai-e/
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ّ
 

 

 

وضع إطار لرقابة أهداف التنمية املستدامة  بالرجوع إلى  -إ-تولت منظمة ألافروزاي

التصرف في املال العام.  وإلنجاز هذه الرقابة أعدت املنظمة املذكورة إطارا  لهذه الرقابة. 

ولالطالع على هذه التجربة يمكنكم زيارة موقع واب املنظمة  على الرابط التالي: 

e.org.za-https://afrosai/. 

 
 

 ؟ ماهو إطار التصرف في املال العام

 

يمكن إلاطار من مساندة املدققين من تقييم عمليات إدارة التصرف في املال العام في إطار 

إطار  في السياسات املتدخلة في صنع املؤسسات عملية التقييم أبرز  دورة امليزانية. تشمل

الخاصة  ومصالح عدة وزارات إلى باإلضافة البرملان املالية، وزارة مثل التصرف في املال العام

 .الهامة بالقطاعات

وتجدر إلاشارة إلى أن هذا إلاطار مستوحى من أطر التقييم الحالية املتوفرة. ونذكر على 

الاحتياجات الخاصة لعمل  الاعتبارسبيل املثال : النفقات العمومية. كما يأخذ بعين 

 ألاجهزة العليا للرقابة املالية  واملحاسبة.

 

 النتائج املتوقعة 

 

 الرئيسية املخاطر مجاالت تحديد 

 مختلف الهياكل املتدخلة أداء مقارنة 

 الجذرية ألاسباب فهم 

 - PFM  - التوجهات في التصرف في املال العام فهم 

 سهل الاستخدام من قبل املدققين. 

 املصلحة ألصحاب واضحة تقاريرتقديم  

 

 

 

 
 

إطاّرلرقابةّّإي-وضعّمنظمةّألافروزاي

فيّعالقةّأهدافّالتنميةّاملستدامةّ

 فيّاملالّالعامّفالتصرّ ب

https://afrosai-e.org.za/
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ّتدقيقّعلىّمشاريعّالتنميةللنظمةّالكاروزايّمدليلّ

 

، املمول من البنك الدولي، من قبل مجموعة ألاجهزة العليا للرقابة تم إعداد هذا الدليل

على ألاجهزة العليا للّرقابة تعزيز قدرة ل املالية العامة واملحاسبة بدول الكاريبي )الكاروساي(

 التي تّم التوّصل إليها  والتوصيات النتائج وتقديم املشارعع،رأس مال حسابات التدقيق في 

 . العامة الحسابات لجانمداوالت  إلى

 املشارععرأس مال حسابات في الّتدقيق  حول  العملية املشورة الدليل هذا يقدمو 

" ageneric "التدقيق برنامج قبل من الدليل دعم تم. النهائي التقرير وصياغة واملشتريات،

 .املشارععرؤوس أموال  تدقيق عمليات إلجراء استخدامه يمكن والذي
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تجربةّمنظمةّألاوالسفسّفيّمجالّدعمّألاجهزةّالعلياّللرقابةّفيّ

ّمجالّتدقيقّأهدافّالتنميةّاملستدامة

 

 
 

أطلقت منظمة ألاوالسافس عدة مبادرات من بينها  3121في إطار تنفيذها ملقتضيات أجندا 

تصميم تطبيقة أهداف التنمية املستدامة وإطالق مشروع تشريك املواطنين وإجراء مهام 

إعداد من ضمن أهداف التنمية املستدامة و رقابة تعاونية في إطار تنفيذ أهداف محددة 

 .للعمومدروس مفتوحة للتعليم 

 ونورد في ما يلي تقديما لعدد منها:

  APP–SDG ّ–مةّتصميمّتطبيقةّتعنىّّبأهدافّالتنميةّاملستداّ -6

 بهدف تمكين ألاجهزة العليا باملنظمة  SDG بتطوير تطبيقة منظمة ألاوالسافس قامت

 أنواع) التقارير بسهولة حيث تمكن هذه التطبيقة ألاجهزة العليا من تبادل وتبليغ للتفاعل

 .(ذلك إلى وما والاستنتاجات التدقيق

 

ّ

 إطالقّمشروعّتشريكّّاملواطنينّ: -3

أصدرت املنظمة دليال إفتراضيا يمكن من تشريك املواطنين في عملية التدقيق وتم في هذا 

نموذجية في هذا املجال مع جهاز بوليفيا وذلك بإجراء نقاش  الخصوص  خوض  تجربة

واملواطنين  والجهاز ألاعلى للرقابة  وذلك ملتابعة مهمة  جمع أطراف ممثلة عن الحكومة

 . 3121تدقيق في إطار تنفيذ مقتضيات أجندة 
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املواطنين تم  بتمويل منظمة  التزام في مجال الاستراتيجي التواصل كما تم في خصوص دعم

GIZ الاتصال  في مجال تدقيق تنفيذ أهداف  استراتيجية وتنفيذ تطوير  بعث مشروع

 ية املستدامة.التنم

ّ

ّ

ّتنفيذّمهامّرقابةّتعاونيةّفيّمجالّتدقيقّأهدافّالتنميةّاملستدامة -2

: 

تنظيم والتنسيق لتنفيذ مهام رقابة تعاونية بين أألجهزة التولت منظمة ألاوالسافس القيام ب

 .3121ألاعضاء وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات أجندة 

 
 

تولت املنظمة التركيز على أهداف محددة من أهداف التنمية املستدامة  وقد

تم في هذا إلاطار القيام بأعمال تدقيق "منسقة" وهو  كمابالنسبة لفترة معينة. 

أحد أنواع الرقابة التعاونية املذكور في دليل الرقابة التعاونية الذي أعدته لجنة 

 إلانتوساي  لتنمية القدرات .
 

 التخطيط( ألاولى املرحلة: )مراحل يالث على املنسقة التدقيق اتعملي تمتدو 

( الثانية املرحلة) ؛ التدقيق وتقنيات وإلاجراءات ألاهداف وتحديد للعمل املشترك

تنفيذ  ألاجهزة العليا للرقابة من من جهاز كل يقوم حيث التدقيق عمليات تنفيذ

 وإعداد النتائج توحيد( الثالثة املرحلة) ، وأخيرا ؛ منطقته في التدقيق عملية

 .موحد تقرير
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وتجدر إلاشارة إلى أن مهام الرقابة التعاونية مثلت طريقة هامة لتنمية القدرات 

 في هذه املنطقة.

 

 إعدادّدروسّمفتوحةّللتعليمّللعمومّ -4

ّ

سيفس مبادرة جديدة في إطار تنفيذها ملقتضيات أجندا منظمة أوال أطلقت 

 MOOC (massive دروس مفتوحة للتعليم للعموم :تتمثل في إعداد  3121

open online)  تهدف إلى تمكين العموم من الاطالع على  وهي دروس مجانية

أهداف التنمية املستدامة ودور الحكومات في تنفيذ مقتضيات ألاجندا 

وكذلك دور ألاجهزة الرقابية في تقييم استعداد الحكومات بهذا  3121

 الخصوص.  
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
 
ّقاتمتفرّ ّالث:ّاملحوّرالث
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 3132-3162الخطةّإلاسرراتيجيةّملبادرةّتنميةّإلانتوسايّ

 

من النهج القائم على البرامج لتقديم الدعم إلى الانتوساي للتنمية  بادرة مانتقلت 

النهج القائم على مسارات العمل املستمرة، حيث هناك أربعة مسارات عمل في 

واستنادا إلى هذا التوجه تتولي أي دي أي  .  32-3102إطار خطهها الاستراتيجية 

تتسم  العليا للرقابة التي ألاجهزةتركيز جهودها على أربعة مسارات للعمل لدعم 

 ومالئمهها.وجودة إدارتها ومهنيهها  باإلستقاللية

 ةز جهومستوى ألا  إلاقليميوستنفذ مسارات العمل على الصعيد العالمي واملستوى 

للرقابة. وستتضمن مسارات العمل تطوير املنافع العامة العاملية والدروس  العليا

املستفادة واملبادرات التعليمية وتنفيذهم ً جميعا. كما ستتضمن إنشاء مجمعات 

والتواصل وأعمال التأييد، ودعم  الابتكارو للموارد، والعمل كمركز للمعرفة 

  .ت املمايلةالعليا للرقابة ذات الحاجا ألاجهزةمجموعات من 

ل مجموعة متنوعة من المن خ الجندرةالبدء في الدمج الكامل املنظور كما سيتم 

في تصميم جميع مبادرات  الجندرةلتحليل  املقاييس، بما في ذلك الدمج التدريجي

 .مبادرة تنمية
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ّتحديثّموقعّوابّمنظمةّإلانتوساي

ّ

لسنة  INCOSAIملنظمة إلانتوساي خالل مؤتمر  الواب الجديد موقع إطالق سيتم

 روابط على يحتوي كما  تفاعلية وظائف علىاملوقع املحين للمنظمة  يحتوي و . 3102

يمكن املستخدمين سكما أنه  .إلانتوساي عمل ومجموعاتللمنظمات إلاقليمية  ةمباشر 

 ه باستخدام الهواتف الذكية.تصفحمن 

 

 

 

 ومجتمع حول منظمة املعلومات ألاساسية الجديد الوابموقع باإلضافة إلى ذلك يشمل 

كما أنه سيتم تحيين املوقع يوميا . وتجدر إلاشارة إلى أن  ةالرئيسي وأنشطهها إلانتوساي 

 لغات.  6في  امتوفر  سيكون  هذا املوقع

ّةّإلانتوسايّلتبادلّاملعارفتحيينّموقعّوابّمنصّ 

 

 تجديد( IDI) إلانتوساي تنمية مبادرة مع بالتعاون  املعرفة لتبادل إلانتوساي لجنة تولت

 مجتمع بوابة دمج على الجديدة املنصة هذه تعمل حيث .الحالية KSC-IDI مجتمع منصة

KSC-IDI عشرة إلاحدى العمل اتمجموعومواقع  لجنة تبادل املعارف وموقع الحالية 

إلى  من خاللها الوصول يتم  واحدة لتصبح نافذة للجنة تبادل املعارف والخبرات التابعة

 .كل املعلومات

 للمعلومات مركزي  مستودع بمثابة مجتمع إلانتوساي بوابة جعل في الفكرة تكمنو 

إمكانية تنظيم   مثل مفيدة أخرى  ميزات على البوابة وتشتمل .باإلنتوساي الخاصة

 الرأي. والقيام باستطالعات عبر الفيديو ندوات

 كما تحتوي . INTOSAI لغات بجميع اللغات متعدد دعم لتوفير البوابة ُصممت وقد

 .املستخدمين ملتطلبات وفًقا الديناميكية الوظائف من املزيد إضافة إمكانية على أيًضا

 مغلقة مجموعات وهي املمارسة مجتمعات واستضافة إنشاء دعم املنصة كما تواصل

في هذا  وتم. مجموعة معينة  أعضاء داخل الويائق ومشاركة تمكن من إجراء نقاشات

 الاستخدام سهلة أداة لجعلها مجتمعات املمارسة إلى إضافية ميزات الخصوص إضافة

محددة وتمكن من املحافظة على الويائق  مواضيع في والخبرات املعرفة لتبادل وفعالة

 .واملستندات
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 املتعلقة الويائق إلى بسهولة الوصول  يمكن حيث رقمية مكتبة على البوابة تحتوي و 

تشمل كل من   هو تكوين مكتبة رقميةمن هذا التمش ي  والهدف. إلانتوساي بمجتمع

 في املجالت البحثية وألاوراق والكتب املمارسات وأفضل املهمة وإلارشادات املعايير

 مرجعية نافذة لتصبح هذه املنصة ظمات إلاقليمية التابعة لهاواملن باإلنتوساي الخاصة

 .إلانتوساي ملجتمع واحدة

 الوصول  لتسهيل للمعرفة مركز إنشاء تم القطاع العام مدققي  احتياجات وبغاية تلبية

 عن بحث كما تم تصميم نافذة .العالم أنحاء جميع في املمارسات وأفضل إلارشادات إلى

 طاع العام.متعلقة بمجال التدقيق في الق مختلفة مجاالت في إجابات

 

 

 

 


