
1 

 

Dd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021العدد الثالث مارس/آذار   

ّ ّاتّالفنيّ املستجد 
 
 مةّاالنتوسايةّملنظ

ّاألمانةّالعامّ 
 
 ةّواملحاسبةقابةّاملاليّ ةّلألجهزةّالعلياّللرّ مةّالعربيّ ةّللمنظ

 
 



2 

 

 



3 

 

 تقديمّعاّم 

 

العامة   األمانة  في سياق حرص  الفنية  املستجدات  تقرير  من  العدد  هذا  يتنزل 

ل العليا  لألجهزة  العربية  األعضاء    املالية  رقابةلللمنظمة  األجهزة  إطالع  على  واملحاسبة 

ومنتسبيها وكذلك جميع هياكل املنظمة ولجانها على آخر املستجّدات في مجتمع االنتوساي  

وما فرضته من تداعيات    19  -وقع انتشار جائحة كوفيد   في ظرف يعيش فيه العالم على

فتراضيا أو إلكترونيا  وآثار هامة كالتحول إلى العمل عن بعد وعقد االجتماعات والتواصل ا

دون   والتدقيق  الرقابة  أعمال  ملواصلة  وآليات جديدة  تقنيات  وابتكار  إلى خلق  واللجوء 

 جعل القائمين بتلك األعمال عرضة إلى مخاطر اإلصابة والعدوى بالوباء. 

وفي هذا اإلطار عقدت منظمة االنتوساي اجتماع مجلسها التنفيذي الرابع والسبعون عن  

بتاريخ   تم    2020نوفمبر    10بعد  التي  الفنية  املستجدات  ملخص ألهم  التقرير  هذا  وفي 

 استعراضها والتداول بشأنها في هذا االجتماع. 

ت األمانة العامة تعريب وتلخيص أهم التقارير والورقات التي تّم عرضها خالل  
ّ
حيث تول

التنفيذي   اإل   74املجلس  يتوجب  التي  واملضامين  األخبار  أهم  بتجميع  بها  وقامت  حاطة 

 ومعرفتها.

إليه لجان االنتوساي وفرق عملها من إصدارات   العدد آخر ما توصلت  كما تضمن هذا 

مهنية ومن معايير وأدلة إرشادية ومبادئ توجيهية وورقات بحثية ومذكرات تفاهم وتقارير  

 وغيرها.

وكذلك    (IDI)اإلنتوساي  تنمية  بادرة  وفي هذا العدد أيضا خالصة ألهّم املستجدات الفنّية مل

 بعض املتفرقات ذات الصبغة اإلخبارية.  

إّن األمانة العامة تتطلع إلى تطوير وتنمية محتوى هذا التقرير في أعداده القادمة وترنو إلى  

ومضامينه من خالل نشر    وصياغة محتواهإشراك األجهزة األعضاء في األرابوساي في إعداد  

ملنظمة االنتوساي ولجانها ومجموعات عملها،    أنشطتها ومشاركاتها في االجتماعات الدورية 

من   املنهي  محيطهم  في  يجري  بما  وبّينة  اطالع  على  األعضاء  األجهزة  منتسبي  يكون  حتى 

االنتوساي   في مجتمع  الفنية  واملستجدات  اإلصدارات  تغييرات ومواكبين عن كثب آلخر 

 دوليا وإقليميا. 

 العامة ألمانة
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بعد  عن  والسبعون  الرابع  التنفيذي  مجلسها  االنتوساي  منظمة  عقدت 

أعمال  2020نوفمبر    10بتاريخ   املنظمة  وقد تضمن جدول  أنشطة هياكل  ه عرض 

 باإلضافة الى برامجها املستقبلية.

 مجاالتّتركيّزاألمانةّالعامةّللنتوساي

 تركزت األنشطة واملبادرات التي تم تنفيذها من قبل األمانة العامة حول:  

للفترة   ▪ لالنتوساي  االستراتيجية  الخطة  أقرها   2022-2017تنفيذ  التي 

الشاملة  22اإلنكوساي األربعة واألولويات  في ذلك األهداف االستراتيجية   بما 

 ؛الخمس

املالية   ▪ للرقابة  العليا  األجهزة  وفعالية  الستقاللية  األساسية  املتطلبات  تعزيز 

 واملحاسبة؛ 

دعم ورفع مستوى الوعي حول مساهمة األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  ▪

 ؛(SDGsفي مراقبة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة )

جائ ▪ آثار  مع  التعامل  في  للرقابة  العليا  األجهزة  ف يّ والتك  COVID-19حة  دعم 

 . معها وفي املحافظة على استمرارية املشاركة في أعمال وأنشطة االنتوساي
 

 مناصرةّودعمّاستقلليةّاألجهزةّالعلياّللرقابيةّاملاليةّواملحاسبةّ

تم إطالق عدد من مبادرات االنتوساي بهدف مناصرة ودعم استقاللية األجهزة العليا 

املالية   و للرقابة  األجهزة  تشمل  هي  واملحاسبة.  استقالل  بحثي حول  مشروع  إطالق 

واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعلى  الجهاز  بقيادة  واملحاسبة  املالية  للرقابة  العليا 

إلى توفير األدوات  إنتاج ورقة بحثية شاملة تدعو  إلى  بفرنسا. ويهدف هذا املشروع 

 بة املالية واملحاسبة.استقاللية األجهزة العليا للرقا الالزمة لدعم

تنفيذّأهدافّاألممّ فيّ املاليةّواملحاسبةّ للرقابةّ االنتوسايّواألجهزةّالعلياّ دوّر

ّاملتحدةّللتنميةّاملستدامّة

نظمت األمانة العامة لالنتوساي اجتماعا تنسيقيا بشأن أهداف التنمية املستدامة  

يوم   فيينا  النتيجة  2020فبراير    13في  وتمثلت  عمل  .  في خطة  لالجتماع  األساسية 

 وضعها املشاركون تحتوي على قائمة في األنشطة املبرمجة إلى غاية انعقاد االنكوساي

 القادم.

، أنشأت األمانة العامة أداة تفاعلية لألجهزة العلياأنشطة التدقيق  من أجل دعم  و 

أعدتها األجهزة  التي  التقارير واملنشورات  توفر نظرة عامة على جميع  االنترنت  عبر 

 .ساي حول أهداف التنمية املستدامةأطلس االنتو  العالم:العليا حول 

atlas-.intosai.org/system/sdghttps://www 

 ندوةّاألممّاملتحدةّ/االنتوساّي

الخبرات  على  أساسا  املتحدة/االنتوساي  لألمم  املقبلة  للندوة  التركيز  سينصب 

  ا املكتسبة والدروس املستفادة من قبل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة فيم 

 .2021التي ستعقد خالل  19-يتعلق بجائحة كوفيد 

https://www.intosai.org/system/sdg-atlas
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ّ(CBCلجنةّاإلنتوسايّلبناءّالقدراتّ)
ّ

 

الرئيسللللللللللللليللة لتحقيق   اومبللادراتهلل   اتنفيللذ اسلللللللللللللتراتيجيللاتهلل   لجنللة بنللاء القللدرات تواصلللللللللللللللل 

، لكن عدًدا كبيًرا من مجاالت خطة عمل  2داف اإلسلللللتراتيجية الخمسلللللة للهدف األه

ا بجللائحللة    5  شلللللللللللللهللدتالعللامليللة حيللث    COVID-19لجنللة بنللاء القللدرات قللد تللأثر سللللللللللللللبللً

ى سللرعة عودة األمور على مد واعتماًدا .تنفيذهافي  اتأخير   9مسللارات عمل من أصللل 

 .2021قد تواجه مسارات العمل مزيًدا من التأخير خالل العام  ،إلى طبيعتها

جنة أدركتبعد أن 
ّ
 في عام  السللللللللنوي ال  هاأن اجتماع  الل

ً
،  2020عادي لن يكون ممكنا

ر  إلى املنصللللللللللللللات الرقميللة السلللللللللللللتضللللللللللللللافللة عللدد من االجتمللاعللات والنللدوات عب  تللل تحوّ 

، بما في ذلك تسللللللليط الضللللللوء على طرق التخفيف  املخطط  العملاإلنترنت ملواصلللللللة  

 .واملحاسبةمن تأثير الوباء على األجهزة العليا للرقابة املالية 

2020ّالفعالياتّالرقميةّللجنةّتنميةّالقدراتّسنةّ

جنةعقد  2020جوان  9في 
ّ
ل ندوة عبر اإلنترنت حول موضللللللللوع جقدرة الجهاز  أوّ   ت الل

 .جCOVID-19جائحة  األعلى للرقابة املالية واملحاسبة وأدائه وأهميته خالل

جنةعقد  ،2020جوان  17في و
ّ
ندوة عبر اإلنترنت حول املوضلللللللللوع االسلللللللللتراتي ي   ت الل

 .جمشاركة الجهاز األعلى للرقابة املالية واملحاسبة مع املواطنين واملجتمع املدنيج

جنة، استضافت 2020 أكتوبر  7و  6في و
ّ
( ندوتين عبر اإلنترنت للتعامل مع CBC) الل

االجتماع السللللللللللنوي    ىما كان يمكن أن يكون مناقشللللللللللة موضللللللللللوع املنتدى اإلقلي ي لد

 .جأموال املانحين من قبل األجهزة العليا للرقابة   ق»تدقيحول وضوع املكان و .2020

ّلجنةّتنميةّالقدراتّمساراتّعملّفيالتقدمّ

تمكنلللت مسللللللللللللللللارات العملللل من إحراز تقلللدم في   األعملللال،على الرغم من تلللأخر بعض  

 املجاالت الرئيسية التالية:

على النحو املخطط له من خالل   لالنتوسلايالتطوير املنهي املنظم  اراسلتمر  ✓

قاالجتماعات االفتراضية لفريق العمل املعني بمهنية 
ّ
 .اإلنتوساي مدق

من  لتدقيق في السلللللياقات املعقدة والصلللللعبةبا الخاص  مسلللللار العمل تعزيز ✓

زيللادة كبيرة في تسلللللللللللللجيللل  ، مع  مشللللللللللللللاركللة املعرفللة عبر اإلنترنللتنللدوات    خالل

 الحضور.

سير تنفيذ إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة تواصل  ✓

 إلى حد كبير على املسار الصحيح.

في بأهمية التقييم الذاتي للنزاهة )انتوسللللللنت( مسللللللتوى الوعي   رفعار اسللللللتمر  ✓

تحديث مواد ورشللللللللة  وتم .والباسللللللللايإي -وأفروسللللللللاي وكريفياف أرابوسللللللللاي

إعداد أوراق حول   تّم كما العمل باللغة اإلنجليزية وترجمتها إلى الفرنسللللللللللية، 

 .OECDالدروس املستفادة لألرابوساي وتحالف مراجعي 
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جنلة الخلاص  مسلللللللللللللار عملل  انتلاج ✓
ّ
ورقلة حول لدللة واألوراق العرضللللللللللللليلة  بلاأل الل

 .القيمة املضافة وقدرته على تقديمصلة  علىاملدقق بقاء 

تحللديللث مسللللللللللللللار عمللل املراجعللات التعللاونيللة للنسلللللللللللللخللة اإلسلللللللللللللبللانيللة وترجمللة  ✓

 .(GUID9000)الدليل التوجيهي الخاص بهاوتطوير 

طريقة  تدرك خطة اإلنتوسللللاي اإلسللللتراتيجية الحالية أن اإلنتوسللللاي يجب أن تعمل ب

 
ً
وتشلللللللللللللير إلى الطبيعة املتداخلة واملترابطة ألهداف اإلنتوسلللللللللللللاي    وفعالية،أكثر تكامال

ومبادراتها. كما يعترف بالتنسلللللللللليق الفعال بين وضللللللللللع املعايير وتنمية القدرات وتبادل 

قللللد حللللان الوقللللت ملزيللللد من التكللللامللللل حتى تتمكن اإلنتوسلللللللللللللللللاي من تلبيللللة  و املعرفللللة.  

 لألجهزة العليا للرقابة بشكل أفضل.االحتياجات املهنية 

لجنة املعايير املهنية ولجنة تقاسم و   قدراتوتحقيقا لهذه الغاية، بدأت لجنة بناء ال

تسخير ال، بما في ذلك  ا في رسم طريق للمض ي قدما نحو تكامل أوثق لعمله  املعرفة

عمل  النادرة بطريقة أكثر كفاءة وفعالية. وسيشمل ذلك ال  اواالستفادة من موارده

ومن    ومبادرة االنتوساي للتنمية لالنتوساي  املهنية  التصريحات  منتدىعن كثب مع  

 الدولي  االتحاد  وقت آلخر مع أصحاب املصلحة املهنيين الخارجيين الرئيسيين مثل

 ومنظمات املحاسبة املهنية اإلقليمية.  الداخليين دققينامل ومعهد للمحاسبين

 

 

 بناءّالقدراتقراراتّاملجلسّالتنفيذيّاملتعلقةّبّ

ا(  1 على  أطلقتها  ألدلة  املصادقة  الالتي  بناء  قيام   قدراتلجنة  كيفية  حول 

واملحاسبة  ب البرملانات املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  في  دعم  سياقات  العاملة 

 . معقدة وصعبة لتطبيق معايير التدقيق الدولية

ىاألجهزة العليا للرقابة واملجتمع املدني الذي  التزام إطار  املصادقة على (2
ّ
 تتول

 . املهنيةلجنة املعايير و تقاسم املعرفة  لجنة تطويره بالتشاور مع لجنة ال

  علىاملدقق  كيفية بقاء  حول    قدرات لجنة بناء الل ورقة العرضية الاعتماد  (  3

 ،القيمة املضافة وقدرته على تقديمصلة 

على  (  4  ال  ةملواصل  اللجنةخطة  املصادقة  كيفية  على   تأسيساستكشاف 

 .أموال املانحين التدقيق على خّص تجارب األجهزة العليا واملانحين فيما ي
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 ((KSCاملعرفةّجنةّتقاسمّل

 

 :ما يليعلما بالتنفيذي لالنتوساي اللجنة املجلس  أحاطت

- 2017حول تقدم تنفيذ مخطط عملها    2020تقريرها املرحلي في اكتوبر   ▪

في شكل جدول يضم األهداف االستراتيجية ومؤشرات 2022- 2020و  2019

 . نجازاإل 

على   ▪ املشتغل  الجديد  العمل  لفريق  املرجعية  التنمية أالعناصر  هداف 

 .اتها الرئيسيةاملستدامة ومؤشر 

الدين  ▪ على  املشتغل  العمل  لفريق  مراجعتها  تمت  التي  املرجعية  العناصر 

 . العمومي

 .وثيقة البحث حول مشاركة املواطن في التدقيق العمومي الغاء ▪

 . املصادقة على مقترح مشروع جاستقاللية الجهاز األعلى للرقابةج ▪

 :ما يليالتنفيذي على  املجلس وصادق

 )بكل لغات االنتوساي( 5250التدقيق في الدين العمومي دليل  ▪

 )انجليزية وبقية اللغات الحقا( 5330دليل التدقيق في التصرف في الكوارث  ▪

 .املبادئ التوجيهية ملعايير التحكم االجتماعي في األموال العمومية ▪

مذكرة   ديلللوانتقرير   ▪ تنفيذ  حول  املتحللدة  العربية  باإلمارات  املحاسبة 

 . التفاهم بين اإلنتوساي ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

العامةج ▪ األموال  على  املجتمعية  للرقابة  التوجيهية  أصدرتها  التي    جاملبادئ 

 العمل حول مكافحة الفساد وغسيل األموال لدليل  مجموعة
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تقريّرديـــوانّاملحاسبةّباإلماراتّالعربيةّاملتحــدةّحولّتنفيذّ

مذكرةّالتفاهمّبينّاإلنتوسايّومكتبّاألممّاملتحدةّاملعنيّّ

ّباملخدراتّوالجريمّة

 

باإلمارات   ▪ املحاسبة  ديلللوان  تقرير  لتنفيذ قّدم  ا 
ً
تحديث املتحللدة  العربية 

باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  اإلنتوساي  بين  التفاهم  مذكرة 

والجريمة وبّين كذلك املساعي املستقبلية ملواصلة هذا التعاون، ولإلشارة، 

للشؤون   السليمة  واإلدارة  واملساءلة  النزاهة  جتعزيز  إلى  االتفاقية  تهدف 

 واملمتلكات العامةج.

املاضية  ▪ السنوات  في  اتخاذها  تم  التي  الرئيسية  اإلجراءات  التقرير  فّصل 

والتي أدت إلى آخر تحديث مدرج به. حيث تّم عرض دور الجهاز اإلماراتي في  

سنة   منذ  التنفيذي   2018املجال  املجلس  رئاسة  توليه  مع  تزامنت  والتي 

وتمثلت أهم    واللجنة اإلشرافية على القضايا الناشئة للمنظمة،  لالنتوساي

مرتبطة   ناشئة  لقضايا  تقييم  أول  عرض  في  اإلماراتي  الجهاز  مساهمات 

بإعداده، وذلك خالل  اللجنة  بها قامت  املتعلقة  بالفساد وتقييم املخاطر 

واإلدارية   املالية  والشؤون  السياسات  للجنة  عشر  الخامس  االجتماع 

ز اإلماراتي  . كما تولى الجها2018خالل شهر سبتمبر من سنة    باالنتوساي

توقيع مذكرة التفاهم كرئيس للمجلس التنفيذي خالل شهر جويلية من 

وقد قّدم تقريرا حول املذكرة خالل االجتماع الثاني والسبعين    2019سنة  

تّم خالله التذكير بأهمية املوضوع في تحقيق    لالنتوسايللمجلس التنفيذي  

 .2030أجندة 

صص الجزء الثاني من التقرير لتقديم ▪
ُ
مخرجات املؤتمر الثامن للدول    خ

احتضنته   والذي  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 

. وقد تّم خالل  2019اإلمارات العربية املتحدة خالل شهر ديسمبر من سنة  

( أبو ظبي  املصادقة على مخرجات اعالن  مع 2019املؤتمر  تتوافق  والتي   )

 أبرز أهداف مذكرة التفاهم. 

وقد تّم عرض تقرير التحديث حول تنفيذ مذكرة التفاهم لجنة السياسات   ▪

خالل االجتماع السابع عشر، كما تّم    باالنتوسايوالشؤون املالية واإلدارية  

 عرضه خالل االجتماع األخير للمجلس التنفيذي للمنظمة.   

 

 



11 

 

إصداّرمجموعةّالعملّحولّمكافحةّالفسادّوغسيلّاألموالّ

 ّ"لدليلّ"املبادئّالتوجيهيةّللرقابةّاملجتمعيةّعلىّاألموالّالعامة

 

أكتوبر   14أعّدت مجموعة العمل حول مكافحة الفساد وغسيل األموال بتاريخ  

سعى  يدليال تعلق بمبادئ توجيهية للرقابة املجتمعية على األموال العامة. و   2020

الدليل إلى وضع اآلليات التي تكيفها األجهزة العليا للرقابة في عمليات التدقيق 

الخارجية  الفاعلة  الجهات  مع  مباشرة  عالقة  خلق  أجل  من  بها  الخاصة 

 )املواطنين( التي تدعم وتعّزز تطوير عمليات التدقيق. 

تعر  في  يوتّم  املواطنين  مشاركة  ممارسة  بأّنها  املجتمعية  الرقابة  حوكمة  ف 

لت  
ّ
التصّرف وموارد الدولة، وفّصل الدليل ثالث آليات ملمارسة هذه الرقابة تمث

 في جلسات االستماع العلنية ورقابة املواطنين وشكاوى املواطنين.

عزيز الشفافية واملساءلة من خالل دمج  تهدف جلسات االستماع العلنية إلى ت

أولو  أساس  على  الرقابة  إجراءات  في  املواطن  على  منظور  وتنبني  املواطن،  يات 

لتفعيل هذه اآللية   اقتراح مسار من خمسة أطوار  املبادئ، وتّم  مجموعة من 

 يبدأ من بناء الشروط املؤسسية وينتهي بالرصد والتقييم. 

في    بالنسبة للمواطنين  املباشر  الحضور  أّن  الدليل  يعتبر  املواطنين،  رقابة  إلى 

كما عليها،  الشرعية  يضفي  الرقابة  الديمقراطية    عمليات  مبادئ  يعزز 

األولى   إلى  ُيشار  مرحلتين،  على  الرقابة  هذه  تفعيل  ويتّم  والكفاءة.  والشفافية 

بمرحلة االفتتاح يتّم خاللها بناء الشروط املؤسسية وتحديد األطراف الفاعلة  

واملتعلقة  الثانية،  املرحلة  وتتضّمن  املواطنين.  مكاتب  من  لجنة  وتشكيل 

الفعلية في الرقابة للوصول في نهاية هذا املسار إلى التعميم  بالتنفيذ، املشاركة  

 االجتماعي للنتائج ومتابعتها. 

الطرق  من  املواطنين  شكاوى  إقامة    وتعتبر  خاللها  من  للمواطنين  يمكن  التي 

عالقة مباشرة مع سلطة أو وحدة مختصة من أجل تحسين حوكمة التصرف  

على اآللية  هذه  وتعتمد  العامة،  األموال  أهّمها    في  من  املبادئ  من  مجموعة 

 املسؤولية املشتركة واملوضوعية والشفافية والكفاءة.   
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إنشاءّمجموعةّعملّاإلنتوسايّاملعنيةّبأهدافّالتنميةّ

املستدامةّومؤشراتّالتنميةّاملستدامةّالرئيسيةّ

(WGSDGKSDI)ّ 

ّ

املستدامة ومؤشرات  التنمية  بأهداف  املعنية  إنشاء مجموعة عمل اإلنتوساي  تم 

( الرئيسية  املستدامة  االنكوساي WGSDGKSDIالتنمية  مؤتمر  توصية  على  بناًء   )

، ويندرج انشاء  2019الثالث والعشرون الذي عقد في موسكو خالل شهر سبتمبر  

مجتمع اإلنتوساي في املساهمة في تحقيق  مجموعة العمل في إطار دعم مجهودات  

 أهداف التنمية املستدامة. 

ومؤشرات  املستدامة  التنمية  بأهداف  املعنية  اإلنتوساي  عمل  مجموعة  وخلفت 

املستدامة   )التنمية  عمل  WGSDGKSDIالرئيسية  مجموعة  وهي  سابقتها   )

الها منذ والتي انطلقت أعم  (WGKNI)اإلنتوساي حول املؤشرات الوطنية الرئيسية  

 .2019وعقدت آخر اجتماع لها خالل شهر أفريل  2007سنة 

الرئيسية  الوطنية  املؤشرات  حول  اإلنتوساي  عمل  مجموعة  أصدرت  لإلشارة، 

(WGKNI الرئيسية الوطنية  املؤشرات  واستخدام  تطوير  تدقيق  حول  إرشادات   )

(GUID 5290التوجيهات وا إلصدارات  (، والتي تمت املوافقة عليها من قبل منتدى 

، ويعتبر هذا الدليل االرشادي أبرز انجاز  2019( خالل سنة  FIPP)  لالنتوساياملهنية  

 ملجموعة العمل. 

ومؤشرات   املستدامة  التنمية  بأهداف  املعنية  اإلنتوساي  عمل  مجموعة  عقدت 

تّم    2020( اجتماعا وحيدا خالل سنة  WGSDGKSDIالرئيسية ) التنمية املستدامة  

، تّم خالله عرض أهم ما قامت به مجموعة  2020لية/يوليو  يجو   15بتاريخ  عن بعد  

العمل   باإلمكان  التي  واألنشطة  املستقبلية  الخطوات  وتدارس  إنشائها  منذ  العمل 

 .2021و 2020عليها خالل سنتي 

سنة     تّم خالل  في   2020وقد  األجهزة  حاجيات  لتشخيص  اثنين  استبيانين  توزيع 

داف التنمية املستدامة، حيث  ركز االستبيان األول على فهم  مجال الرقابة على أه

لالهتمام  إثارة  األكثر  هي  املستدامة  التنمية  بأهداف  الصلة  ذات  املوضوعات  أي 

القدرات   تطوير  بينها  من  برز  والتي  املجال  في  األجهزة  وأولويات   ، لألجهزة  بالنسبة 

دامة مشتركة وموحدة، حداث منصة تبادل معلومات حول أهداف التنمية املست إو 

إرشادات وأدوات لجمع البيانات وتحليلها من خالل عمليات تدقيق تنفيذ أهداف  و 

جودة متابعة واإلبالغ عن تنفيذ األهداف، وكذلك التوصيات و التنمية املستدامة،  

بشأن التدقيق حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  لكل هدف. أخذ االستبيان 

في االعتبار الظروف الحالية فيما يتعلق    2020له في جوان/ يونيو  الثاني الذي تم إرسا

 .وغطى بعض املواضيع املتعلقة بمجال مجموعة العمل 19-بوباءكوفيد
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ّ" "ّاملعاييّراملهنية1ّتقريّرلجنةّاملعاييّراملهنيةّحولّتنفيذّالهدفّ

 

ت
ّ
املعايي تول التنفيذي   والسبعين الرابع االجتماع خالل املهنية ر لجنة  للمجلس 

 :النقاط التالية والتي صادق عليها أعضاء املجلس تقديم

 لالنتوساياألول للمخطط اإلستراتي ي  تنفيذ الهدف تقرير مرحلي حول . 1

 الشاملة املتعلقة به.  واألولويات 2022- 2017للفترة 

 للفترةالخطة اإلستراتيجية إلطار اإلصدارات املهنية   حول تنفيذ تقرير.  2

2017-2019 ، 

 التالية:  املهنية مقترح نسخة جديدة من اإلصدارات. 3

 املالية، الرقابة مبادئ: 200ISSAIمعيار  -

 املالية، الرقابة معايير  : تطبيقISSAI 2000معيار  -

إرشادي    - التي حول  إرشادات :  GUID  4900دليل  واملعايير   الصالحيات 

 ،االلتزام رقابة في واملالءمة االنتظام جوانب فحص أثناء مراعاتها يجب

املهنية    اإلصدارات إطارتنفيذ املخطط اإلستراتي ي لتطوير   حول  تقرير.  4

 .2022- 2020 لالنتوساي

 لالنتوسايتسمية األعضاء الجدد ملنتدى اإلصدارات املهنية مقترح . 5
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 إطار لتطوير اإلستراتيجي املخطط تنفيذ حوّل املرحلي التقرير

 2022-2020 للفترة نتوسايلّل املهنية اإلصدارات

 

العمل   وخطة  العامة  باإلستراتيجية  املخطط  هذا  مجاليتعلق  إطار   في  تطوير 

 . ويتكون هذا املخطط من ثالثة أجزاء: لالنتوساي اإلصدارات املهنية

األول  الجز • ج   -ء  إلى  ويهدف  املرجعي  اإلطار  وتحيين  فحص  أعمال 

 اإلطارج  وطريقة عرض( والصياغة املفاهيم) وضوح وتحليل مراجعة

أعمال تطوير اإلصدارات املهنية في خصوص املواضيع  -الجزء الثاني   •

 الرئيسية 

 تطوير إصدارات حول الكفاءات  -الجزء الثالث  •

 تنفيذ في  املحرز  التقدم املجلس التنفيذي بمستوى  ويهدف هذا التقرير إلى إعالم

 وتقديم ،2022-2020االستراتي ي لتطوير إطار اإلصدارات املهنية للفترة   املخطط

 والثالث.  الثاني الجزئين إطار في باملشاريع قائمة بإضافة لهذا املخطط تحديث اقتراح

 التوجيهية اللجنة قبل من هذا التحديث على وتجدر اإلشارة إلى أنه تمت املوافقة

 . 2020أكتوبر  06بتاريخ   عشر السابع اجتماعها للجنة معايير اإلنتوساي خالل

 املرجعي اإلطار وتحيين فحص -1

الكوفيد عن  الناجمة  الظروف  األعمال    19  -أدت  إنجاز  في  نسبي  تأخير  إلى 

املتعلقة بهذا الجزء. إآل أنه تم تلقي عديد املالحظات الهامة حول هذا اإلطار من  

سيتم   تقني إستبيان إعداد اإلنتوساي. كما سيتمقبل مختلف األجهزة وهياكل  

الهامة التي تمت  الرئيسية القضايا بعض من خالله جمع معطيات مركزة حول 

هذا   يساهم  أن  املتوقع  ومن  اإلطار.  هذا  حول  الواردة  املالحظات  في  إثارتها 

 إلى أقص ى حد ممكن.   شاملة وعملية مراجعة اإلطار تكون  في أن اإلستبيان

 ويّراإلصداراتّاملهنيةّفيّخصوصّاملواضيعّالرئيسيّةأعمالّتط -2

 
ّ
تول اإلصدارات  إلطار  اإلستراتي ي  املخطط  على  املصادقة  منتدى    ىمنذ 

لال  املهنية  معايير اإلصدارات  بتطوير  املتعلقة  املشاريع  قائمة  إعداد  نتوساي 

جديدة أو مراجعة أو سحب معايير سارية املفعول. ويتم ذلك بالتشاور مع لجنة 

تبادل الخبرات. وفي هذا الخصوص  القدرات وكذلك لجنة  بناء  املعايير ولجنة 

 لللللل:بتعلقة واملالتي صادق عليها املجلس املنتدى املشاريع الجديدة التالية  اقترح

 ISSAIاملعيار مراجعة   – إصدار معايير مهنية حول إدارة الجودة باألجهزة -

140 

املتعلق بمبادئ INTOSAI P-50املعيار  تطوير أدلة إرشادية حول تطبيق  -

 األنشطة القضائية لألجهزة العليا للرقابة.

ّاملتعلقةّبالكفاءةّّّاإلصداراتّ-3
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تم تقديمها من قبل لجنة   هامة موارد إلى اإلصدارات املهنيةمنتدى   مداوالت استندت

وخاصة   الكفاءات، حول  مادة علمية هامة ذلك من توفير  مكن بناء القدرات. وقد

 في املجال. واملحاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة احتياجات تحديد

االستنتاج إطار   بفئة الحتفاظ املناسب من يعد لم بأنه العام وتعلق  في  منفصلة 

.  الكفاءات بشأن املستقبلية والتوجيهات للمعايير  مخصصة(  COMP)  اإلصدارات 

ويمكنتطويراملعاييرذاتالصلةبشأنالكفاءاتلتالئمفئةاملتطلباتالتنظيميةلألجهزةالعليا

 اإلرشادات إدراج ويمكن  199- 130  للرقابةاملاليةواملحاسبة في نطاق سلسلة املعايير 

 (.GUID) اإلنتوساي إرشادات فئة في املعايير  لهذه الداعمة
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افيةّلّل نتوسايّحول:ّّتقريّرنشاطّفريقّخبراءّاللجنةّاإلشر

 19-"الدوّراإلستراتيجيّلألجهزةّفيّمجابهةّتحدياتّوباءّالكوفيد

ّ

ى
ّ
تم  ندوات    4تنظيم    2020فريق الخبراء خالل الفترة من جوان إلى أكتوبر    تول

-لها مناقشة عدة مواضيع هامة متعلقة باستجابة األجهزة لجائحة الكوفيدخال

 واملحاسبة املالية  للرقابة العليا األجهزة ولويات وتعلقت باملواضيع التالية: جأ   19

ل في وجمواضيع19  -الكوفيد جائحةاإلستجابة  ج  الرقابة  وتقنيات وأساليب ج 

وجوالحلول  التحديات:  بعد عن التدقيق وج  للرقابة العليا  األجهزة انفتاح ج 

 كيف : اإلنترنت عبر  اإلنتوساي  انتقال جو  جالطوارئ  حاالت فيية  الشمول وضمان

كما   «.بعد؟ عن للعمل الجديد الطبيعي الوضع مع التكيف للمنظمات يمكن

ى فريق الخبراء تعميم استبيان على أنظار األجهزة حول اإلستجابة للكوفيد
ّ
- تول

19. 

هياكلوتعلقت   بين  التجارب  بتعميم   العليا واألجهزة اإلنتوساي  التوصيات 

في  وإعادةواملحاسبة   املالية للرقابة   العليا  لألجهزة االستراتي ي الدور  النظر 

 املحتملة الطوارئ  وحاالت 19-الكوفيدجائحة تحديات مواجهة في للرقابة

 فةاملعر  تبادل وتعزيز اإلنتوساي مجتمع   داخل التعاون  مزيد وكذلك األخرى 

 التحديات مواجهة في واملحاسبة املالية للرقابة العليا  األجهزة أداء لتحسين

 . الجديدة

فريق   بتركيز  املتعلق  اإلشرافية  اللجنة  مقترح  على  التنفيذي  املجلس  وصادق 

 عمل جديد مختص في التدقيق في مجال الرعاية الصحّية.
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اقبيّاملستقبلّاإلنتوسايجامعةّ ّّ"رعايةّ"مر

 

 وساّينتجامعةّلّلّّن تم االتفاق على تأسيسو في إطار اإلنكوساي الثالث والعشر 

اإلنترنت على  منصة  مجتمع  عبر  وخارج  داخل  والخبرات  املعرفة  تبادل  في  تساهم 

لدى  للرقابة  العليا  األجهزة  قيمة  وتعزيز  املستقبل  مراقبي  رعاية  بغاية  اإلنتوساي 

ا  وآليات الحكومات،  الرقمية  التقنيات  باستخدام  واملواطنين،  األكاديمية  لجهات 

 تنمية القدرات. 

ّأهدافّالجامعةّّ •

 في منصة رقمية واحدة.  الحالية لالنتوسايدمج األنشطة التعليمية  -

 .  واملوادتجميع الوثائق  -

 .أفضل املمارساتتبادل املعارف و  -

التجارب على املستوى دعم تنمية قدرات املراقبين باالستناد ألفضل  -

 الدولي. 

تطوير برامج ودورات معدلة بما يتناسب مع االحتياجات واالتجاهات   -

 .الحالية في مجال الرقابة

 الرفع من وعي املجتمع املدني  -

 . تعزيز الحوكمة -

 .إضافة قيمة للمواطنينو  رفع من التأثير اإليجابي لألجهزة العليا للرقابة -

تقوية التزام رئيس اإلنتوساي بتوفير و  نكوسايالنهائية للال الترويج للوثائق  -

 الوثائق النهائية 

ّرزنامةّإحداثّالجامعةّّّ •

 : قرار اإلحداث. نو الثالث والعشر  نكوساياال  : مؤتمر2019سبتمبر  -

 .INTOSAI: إطالق جامعة  2020ديسمبر  -

 .u-intosaiتدريبية على  تقديم دورات: االنطالق في 2021مارس  -

 . : تقديم دورات تدريبية جديدة عبر اإلنترنت2021جويلية  -

 .التعلي ي الرق ي الدولي u-intosaiإحداث مركز  :2022جانفي  -

 قيادةّاملواردّالتعليميةّلجامعةّاالنتوساي •

 مبادرة االنتوساي للتنمية  -

 لجنة تبادل املعرفة باالنتوساي -

 لجنة تنمية القدرات باالنتوساي -

 للتعلم عن بعد Eاألفروسايمنصة  -

 قاعدة بيانات األوروساي  -

العامة   - املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  بمجموعة  القدرات  تنمية  لجنة 

 ( OLACEFS)واملحاسبة بدول أمريكا الالتينيلللللللة والكاريبللللللللللللي 
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ّّ(PFACلجنةّالسياساتّوالشؤونّاملاليةّواإلداريةّ)

 

ل وّ أإلى    (PFAC)  باالنتوسايلجنة السياسات والشؤون املالية واإلدارية   حداث إيعود  

لالنكوساي  خطة استراتيجية لالنتوساي تمت املصادقة عليها باملؤتمر السابع عشر

سنة   وتعد 2004ببودابست  اّّ .  الرئيستلك  األهداف  لجان  إحدى  بخطة  يلجنة  ة 

من النظام األساس ي   7 ا للمادةوفقاالستراتيجية واملتعلقة بالهدف الرابع  االنتوساي

 . لالنتوساي

 الوتسعى  
ّ
قيمة  ل تعزيز  إلى  العامة  واألمانة  لالنتوساي  التنفيذي  املجلس  مع  جنة 

 و كمنظمة دولية. أقص ى حد سواء بالنسبة للدول األعضاء أاإلنتوساي إلى 

ق  4.4الهدفاالستراتي ي  فحول 
ّ
منظمة   وفعالية كفاءة بضمان املتعل واقتصاد 

ا  بالتزاماته  واصلت اللجنة اإليفاء  القرار، واتخاذ  واالتصال والتوعية االنتوساي

حيث    اآلليات، من متنوعة جموعةم  خالل من ستراتي ياإل   الهدف هذا بشأن

 اللجنة  تركيز محور  2020  عام يف19  -كورونا املستجد كوفيد  فيروس وباء كان

انشاء    املبادرة لهذه الرئيسية العناصرومن    COVID-19 مبادرة تنفيذ خالل من

 .(https://intosaicovid19.org)اإلنترنت على خصصتم موقع

توفير معلومات  تتعلق ب روابط الحصر على  سبيل املثال ال   على املوقع يحتوي و 

عملية عن العمل عن بعد وعن استخدام التكنولوجيا لالجتماعات االفتراضية  

 على يتوفر ذلك، إلى وباإلضافة. ..ريب املوظفينوالتدقيق في الوقت الفعلي وتد

 الصلة ذات  الرقابية  العمليات  بنتائج تتعلق    معلومات املذكور    املوقع

 وكذلك ستجابة،واال   والتأهب  الوباء  منع  مثل وضوعاتم  حول  ومنهجياتها

 فيروس مرض مثل األمراض  بتفش ي متعلقة  سابقة رقابية عمليات حول 

 الصحية  وبالنظم  ،(سارس)   الوخيمة الحادة  التنفسية واملتالزمة  اإليبوال

 .كورونا فيروس  مرض بفاشية املتعلقة والنفقات املالية واألسواق
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ّنتوساّيلّلّجديدّاإلصداراتّاملهنيّةاملحوّرالثاني:ّ
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حولّالتدقيقّعلىّ)مراجعة(ّتطويّرواستخدامّ الدليلّالتوجيهي

 املؤشراتّالوطنيةّالرئيسية

 
تطوير   املؤشرات   حول    GUID 5290التوجيهي   دليلالتم  واستخدام  تطوير  تدقيق 

إطار   ضمن  الرئيسية  لإلصدارات الوطنية  )  اإلنتوساي  املفاهيم IFPPاملهنية  مع   )

 األساسية لتدقيق القطاع العام.  املبادئISSAI 100واملبادئ األساسية املبينة في  

على  و  الرئيسية  الوطنية  املؤشرات  تعريف  مجموعةيتم  التي    أنها  املؤشرات  من 

من أجل تحديد األهداف، ومراقبة وتقييم التقدم في تحقيقها،   اتتخدمها الحكومتس

التعهدات   أو  العمليات  أو  السياسات  أو  البرامج  أو  األنشطة  أداء  لقياس  وكذلك 

 الحكومية، وكذلك التأثيرات املباشرة وغير املباشرة للسياسات والبرامج العامة. 

املستخدمة،  ي تقدل املؤشرات  وتستخدم   املوارد  وكمية  نوعية  حول  املعلومات  م 

التي  النوعية  أو  الكمية  املقاييس  أي  املحققة،  والنتائج  تسليمها  تم  التي  واملخرجات 

في زمن  تصف حالة اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها من الظروف  

 . معّين

والفعالية في التعهدات أو األنظمة    إّن إحدى األدوات املهمة لتقييم االقتصاد والكفاءة

إدراج هي  الحكومية  املنظمات  أو  األنشطة  أو  البرامج  أو  العمليات  من   أو  مجموعة 

التدقيق   ويصبح .اإلستراتي ياملؤشرات التي يمكن أن تسترشد بها عملية صنع القرار  

طوة  في تطوير املؤشرات واستخدامها ذا صلة عندما تتخذ السلطة التنفيذية هذه الخ

 املهمة.
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9030ّأصبحّالدليلّالتوجيهي11ّّإيسايّ

= 

9040ّأصبحّالدليلّالتوجيهي21ّّإيسايّ

= 

رقابـــــــــةّالجـــــــــودةّلألجهــــــــــزةّالعليـــــــــاّللرقابـــــــــةّاملاليــــــــــةّحـــــــــول40ّّكّإيســــــــــايّلدونّأيّتغييـــــــــّرفــــــــــيّو يقـــــــــةّاملعيـــــــــاّروكـــــــــذ130ّالســـــــــلوبّامليــــــــــيّأصـــــــــبحّإيســـــــــايّّقواعـــــــــد30ّإيســـــــــاّي

.أيضاّدونّتغييّرفيّو يقةّاملعيار140ّأصبحّإيسايّّواملحاسبة
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ّإرشاداتّحولّتدقيقّالدينّالعاّم

 

على   (WGPD) االنتوسايحصلت مجموعة العمل حول الدين العمومي لدى منظمة  

إرشادات  (  GUID 5250)على إصدار  على نسخة املصادقة   (FIPP) موافقة منتدى

 .حول تدقيق الدين العام

من    3من بين املشاريع املبينة في الهدف االستراتي ي    5250كان الدليل التوجيهي   وقد

اإلستراتيجية   إرشادات لالنتوساياألهداف  واعتماد  وتحديث  تطوير  ج  بشأن   ،

املهنية للتصريحات  اإلنتوساي  عمل  إطار  في  واملساهمات    تنفيذ ل (IFPP) التدقيق 

 ج.   ادين العام واإلبالغ عنهال على عمليات تدقيق مستقلة وعالية الجودة

 100إن املخرجات املادية للمشروع بشأن توحيد ومواءمة تدقيق الدين العام مع  

ISSAI لى الدين  ع  ستكون بمثابة مرجعية جوهرية لألجهزة العليا في إدارتها للتدقيق

و العام.   التوجيهي  هذا  الدليل  تطوير  يمر  أن  أربع  5250يجب  وهي   عبر  مراحل، 

(، وتطوير مسودة العرض )املرحلة 1التقييم األولي وتطوير مقترح املشروع )املرحلة  

من   (، واملصادقة النهائية3)املرحلة    من قبل املجلس التنفيذي  اإلصدار  واعتماد(،  2

 . )4)املرحلة  قبل االنكوساي

ت لجنة تقاسم املعرفة عرض 
ّ
مل حول الدين  وثيقة املعايير املرجعية لفريق العوتول

مهمتها   العملفريق    ثاحدإ لالنتوساي، وقد تّم   74خالل املجلس التنفيذي    العمومي 

العليا  األجهزة  لتشجيع  اعالمية  وثيقة  وكل  إجراءات  دليل  نشر  ج  حينها  الّرئيسّية 

طالبت اللجنة املجلس التنفيذي  و العموميج.  للرقابة على إعداد تقارير حول التداين  

حول الت  دليلالبعرض   العمومي    وجيهي  الدين  في  لغات    5250التدقيق  )بكل 

 .وهو ما تمت املصادقة عليه على االنكوساي االنتوساي(
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ّ

ةّمّلاملحوّرالثالث:ّ ّاملستجداتّالفني   (IDI)اإلنتوسايّتنميةّبادرةّأهم 
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أدخلته   وما  املستجّد  كورونا  فيروس  جائحة  ي 
ّ

تفش  ظّل  تغييرات في    من 

سريعة وغير مسبوقة على اإلنفاق العام لم يسبق أن اكتست الجهود الرقابية  

في هذا اإلطار  ي  أهمّية أكبر مّما اكتسته اليوم. وقامت مبادرة تنمية اإلنتوسا

في   للرقابة  العليا  األجهزة  ملساندة  جهودها  ما    االضطالعبتعزيز  رغم  بدورها 

ومن أبرز املستجّدات    تعانيه عديد الّدول من عراقيل تحّد من نجاعة الّرقابة. 

 نذكر ما يلي:  أخيراالفنّية التي تّم تسجيلها 
 

مّنّّإصداّر -1 ةّ لي  األو  سخةّ
 
ّّّّالن اإلدارة األعلىّّدليلّ للجهاّز اإلستراتيجيةّ

رقابةّ)العلياّللرقابةّّّّلألجهزةّّدليلّتطبيقّاملعاييّرالدوليةمنّّّوّّللرقابة

 ّ(داءاأّل

من  بادرة  امل  نشرت األّولّية  سخة 
ّ
األعلى  الن للجهاز  اإلستراتيجية  اإلدارة  دليل 

العليا للرقابة الخاصة برقابة    لألجهزة دليل تطبيق املعايير الدولية  من و  للرقابة

 .لكل منهماصياغة النسخة النهائّية بصدد بموقعها اإللكتروني وهي  االداء
-performance-sais/strategy-governed-https://www.idi.no/elibrary/well

-59/file?fbclid=IwAR2pb082y08-02-11-12-08-2020-reporting/981-measurement

Lw-axcLRriYP0GJdKNoLTTtn4iWij1BQmzYo0KqgF3H_nmc 

 

-handbooks/handbooks-implementation-sais/issai-brary/professionalhttps://www.idi.no/eli

-0-version-handbook-implementation-issai-audit-performance-arabic/1035

-rabic/file?fbclid=IwAR1BurnKuwxzvgfXR9PgjbNjVXvLYlPAB24qP9dJgpQa

vOMLKNCgY8uZEQW 

 

ةّفيّّ -2 ةّالخارجي   خدمةّتعزيّزاملساءلةجعلّالرقابةّالعام 

املوازنة   من شراكة  كّل  م 
ّ
اإلنتوساي  IBP)الدولية  نظ تنمية  ومبادرة   )

(IDI  )( ومجموعة البنك الّدوليWB  )  تظاهرة إطالق تقرير 
ّ
ق بأنظمة  املتعل

الوطنية عرض الرقابة  عبر    الذي  املساءلة  تعزيز  بشأن ُسبل  توصيات 

العاّمة. قاء    الّرقابة 
ّ
الل يوم  ا  االفتراض يوجمع  التأم  نوفمبر    17لذي 

ظمات املجتمع املدني وشركاء التنمية  ومنالعليا    األجهزةممثلين عن  2020

ا خبراء  من  وغيرهم  العامّ إل الدوليين  املالية  بش دارة  للتباحث  نتائج  أة  ن 

 .التقرير والخطوات املستقبلية
 

 

 

 املساءلةّفيّوقتّاألزماّت -3
ّ

التدقيق  تّم   عمليات  دعم  بلتضمين  من    2باملرحلة  الجائحة  املتعلقة 

تم التي  جاملساءلة في وقت األزماتج  بعنوان  ورقة  نشر  و  PAP-APP برنامج

 .CREFIAFتطويرها مع األجهزة العليا للرقابة في سيراليون وليبيريا و 

https://www.idi.no/elibrary/well-governed-sais/strategy-performance-measurement-reporting/981-2020-08-12-11-02-59/file?fbclid=IwAR2pb082y08-caxcLRriYP0GJdKNoLTTtn4iWij1BQmzYo0KqgF3H_nm-Lw
https://www.idi.no/elibrary/well-governed-sais/strategy-performance-measurement-reporting/981-2020-08-12-11-02-59/file?fbclid=IwAR2pb082y08-caxcLRriYP0GJdKNoLTTtn4iWij1BQmzYo0KqgF3H_nm-Lw
https://www.idi.no/elibrary/well-governed-sais/strategy-performance-measurement-reporting/981-2020-08-12-11-02-59/file?fbclid=IwAR2pb082y08-caxcLRriYP0GJdKNoLTTtn4iWij1BQmzYo0KqgF3H_nm-Lw
https://www.idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/1035-performance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file?fbclid=IwAR1BurnKuwxzvgfXR9PgjbNjVXvLYlPAB24qP9dJgpQ-WvOMLKNCgY8uZEQ
https://www.idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/1035-performance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file?fbclid=IwAR1BurnKuwxzvgfXR9PgjbNjVXvLYlPAB24qP9dJgpQ-WvOMLKNCgY8uZEQ
https://www.idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/1035-performance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file?fbclid=IwAR1BurnKuwxzvgfXR9PgjbNjVXvLYlPAB24qP9dJgpQ-WvOMLKNCgY8uZEQ
https://www.idi.no/elibrary/professional-sais/issai-implementation-handbooks/handbooks-arabic/1035-performance-audit-issai-implementation-handbook-version-0-arabic/file?fbclid=IwAR1BurnKuwxzvgfXR9PgjbNjVXvLYlPAB24qP9dJgpQ-WvOMLKNCgY8uZEQ


25 

 

 

 
 

تضّم الورقة جملة من التوصيات الهاّمة لألجهزة العليا للرقابة املالّية  

رة عبر الّرابط التالي: 
ّ
 واملحاسبة لتلعب دورا هاّما خالل الجائحة وهي متوف

 
41/file-39-12-13-08-2020-19/989-idhttps://www.idi.no/elibrary/cov 

 
ّ

ةّواملحاسبّة -4 ةّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملالي  ّدعمّمهني 

إجراءات من  فيروسكجزء  ملجابهة  الخاصة  املستجّد   ها  قامت كورونا   ، 

جهاز   املبادرة )بنشر  اتخاذ    (pagerإخطار  في  للرقابة  العليا  األجهزة  ملساعدة 

 لة إلىوتوفير روابط الويب ذات الصّ   الثالثة  ةالرقاب  أنواع  خالل تنفيذالقرارات  

 الشفافية واملساءلةجبادرة جديدة تس ى  م  أطلقتكما     .واضعي املعايير األخرى 

العليا  جTAI ة  يوالشمول األجهزة  التمويل  استخدام  مرونة  تدقيق  عند  لدعم 

 تداعيات الجائحة )رقابة امتثال(. للتصّرف في الطارئ 
 

ةّللتوجيه -5  العليّا لألجهزةّوالدعمّوالتفاعلّتوفيّرمنصةّإلكتروني 

 إجراءات صفحةمبادرة تنمية اإلنتوساي على موقعها اإللكتروني    أطلقت

 والتفاعل اإلنترنت عبر  للتوجيه منصة لتوفير3i COVID-19االستجابة

 املالي التدقيق عمليات إجراء في واملحاسبة  املالية  للرقابة العليا لألجهزة والدعم

الجائحة واالمتثال واألداء  انتشار  ملساندة    .زمن  تصّورات  املنّصة  هذه  تجمع 

 عمل األجهزة. 
 

 
 

رة عبر الرابط التالي:   
ّ
 covid-19/3i-www.idi.no/covid-19املنّصة متوف

 
 

https://www.idi.no/elibrary/covid-19/989-2020-08-13-12-39-41/file
http://www.idi.no/covid-19/3i-covid-19
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وأهدافّالتنميةّاملستدامّةبادرةّاملّ-7  

إلى   املصلحة  وأصحاب  العليا  األجهزة  اإلنتوساي  تنمية  مبادرة  ستدعو 

مناقشة األطر والكفاءات املؤسسية املبتكرة في الوضع الحالي. حيث سيشارك  

من   من  40أكثر  للرقابة  العليا  األجهزة    ARABOSAIو ASOSAI من 

املرتبطة  CAROSAIو املرنة  الوطنية  العامة  الصحة  ألنظمة  تعاوني  تدقيق  في 

سيقوم    .SDG 3dبالهدف   للرقابة    14كما  أعلى  بمهمة  OLACEFSمن  جهاًزا 

 . .SDG 12.7رقابة تعاونية للمشتريات العامة املستدامة املرتبطة بالهدف 
 

ةّاألجهزةّالعلياّللرقابةّ -8  استقللي 

العليا   األجهزة  استقاللية  موارد  مجموعة  مسودة  بإصدار  املبادرة  قامت 

في عمل  فريق  مع  العمل  تم  كما  تعيينIDSCللرقابة  االستقالل   بشأن  سفير 

(IDC Independence Ambassador في العليا  األجهزة  إلى  الدعم  وقّدمت   .)

 جنوب السودان والصومال بشأن تعزيز إطارها القانوني. 

املناصرة آلية  االستقاللّية (SIRAM) وأطلقت  تهديدات  أول  تّم   .مع  كما 

أكتوبر   على    2020نهاية  األعلى    إطالقالعمل  الجهاز  استقاللية  موارد  مركز 

 (. SIRCملالية واملحاسبة )للرقابة ا 
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 متفرقاّتاملحوّرالرابع:ّ
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ّفريقّالعملّاملعنيّبالتخطيطّاالستراتيجي

 

والتي أنشأها املجلس    -اي املعنية بالتخطيط االستراتي يفرقة عمل اإلنتوس  انطلقت

تحت    2019نكوساي في موسكو في سبتمبر  التنفيذي في الدورة الثالثة والعشرين لال 

واملحاسب املالية  للرقابة  األعلى  الجهاز  األمريكيةقيادة  املتحدة  الواليات  في  في -ة 

نتوساي جية املقبلة لال ستراتي. وهي تشتغل على الخطة اإل 2020أعمالها في أوائل سنة  

التحديات  2028  -2023 مع  اإلنتوساي  أولويات وأهداف  تكييف  إلى  تهدف  والتي   ،

الشروع  حيث  الناشئةوالفرص   خالل    تّم  من  االستراتيجية  للخطة  االعداد  في 

 . االستبيانات وتقص ي أولويات األجهزة واملنظمات اإلقليمية وتنظيم ملتقيات ويبينار

بالفعل إرسال أعمال املسح الداخلية إلى جميع أعضاء اإلنتوساي، وبدأت وقد تم  

بنشاط   ايلالنتوس . وتشارك األمانة العامة2020أعمال املسح الخارجية في سبتمبر 

 في عمل فريق العمل وتقوم أيًضا بإجراء بعض مقابالت املسح الخارجية.

 

 

ّتقريّراملجلةّالدوليةّللرقابةّاملاليةّالعامّة

 

رقابة  بخصوص  املعلومات  تبادل  إلى  العامة  املالية  للرقابة  الدولية  املجلة  تهدف 

 القطاع العام باالعتماد على وسائل تواصل تقليدية وحديثة. 

في   ما يقارب    2018أفريل  ى  موفومنذ إحداث موقع واب املجلة  ألف   44استقطب 

من   أكثر  تصفحوا  أخبار   110.000زائر،  تضمنت  صلة  ومحتويات    ا صفحة  ذات 

 .األعضاءواألجهزة بهيئات اإلنتوساي واملنظمات اإلقليمية 

 حيث بلغ أكثر   ااملجلة على وسائل التواصل االجتماعي تطور   متابعي وقد شهد عدد  

على    2400من   أكتوبر    موفيإلى    (Twitter)متابع  تّم   ،2020شهر  نشر   كما  مؤخًرا 

 كمنصة إضافية ملشاركة أخبار االنتوساي عاملًيا.  (LinkedIn)املجلة على 

، واصلت املجلة تغطيتها لألحداث افتراضيا من  كوروناخالل األزمة الناتجة عن وباء  

خالل نشر التقارير على وسائل التواصل االجتماعي واملقاالت في املنشورات الفصلية 

 الوسائل. استعمال هذهوالعمل على تطوير 

تكّرس    وما والتي  أهمية  تكتس ي  التي  املواضيع  لنشر  مساعيها  في  ثابتة  املجلة  تزال 

خالل تسهيل وتعزيز وتبسيط التواصل وتبادل املعرفة    اإلنتوساي منالتعاون ضمن  



29 

 

أفضل  حول  املعلومات  لتبادل  مبتكرة  طرق  العتماد  املجلة  تسعى  كما  والتوعية. 

 املمارسات في مجال الرقابة بصفة حينية. 

 

 

ّتعديلّالنظامّاألساس يّللنتوساّي

 

صادق املؤتمر الرابع عشر للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  

على النظام األساس ي ملنظمة    1992)اإلنتوساي(الذي انعقد في أكتوبر/تشرين األول  

والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام   الدائمة لالنتوساي  وائحلاإلنتوساي ليحل محل ال

  لالنتوسايوتّم اعتماد تعديالت النظام األساس ي    .1977عام    تعديلها فيوتم    1968

 .عشر من قبل املؤتمرات السابع عشر والثامن عشر والتاسع 

والعشرون   والثالث  والعشرون  الثاني  االنتوساي  مؤتمر  اعتمد   لالنكوساي كما 

للنظام األساس ي مسترش للرقابة  تعديال  العليا  تعزيز استقاللية األجهزة  بمبادئ  دا 

وتقاسم   الجيدة  والحوكمة  واملحاسبة  إعالنات    املعرفة،املالية  مع   ليما،ملواءمته 

إلى الخطة اإلستراتيجية    أبو ، و املكسيك . من  2022-2017ظبي وموسكو باإلضافة 

سيا في تعزيز  أجل عكس حقيقة الدور املركزي للرقابة الحكومية بوصفها ركنا أسا

 .الحكم الرشيد

وفي هذا اإلطار أعدت األمانة العامة بالتعاون مع رئاسة االنتوساي اقتراحا لتعديل  

األساس ي   النظام  على  املقترحة  التعديالت  وتعكس  لالنتوساي.  األساس ي  النظام 

 :بشكل رئيس ي لالنتوساي

اجتماع  ا• خالل  إجراؤها  تم  التي  والتعليقات  وأيًضا  ملداوالت  التنفيذي  املجلس 

 .2019باملؤتمر امللتئم بموسكو في سبتمبر 

مثل ا • الخطيرة  العاملية  الكوارث  أوقات  في  اإلنتوساي  أعمال  حماية  إلى  لحاجة 

 .الحالية (COVID-19) جائحة

 :وتشمل التعديالت بالتفصيل

 .(1. الفقرة 2تغيير معايير املشاركة في االنتوساي كعضو كامل )املادة •

املادة الجدد )على أعضاء االنتوساي    الثلثين للموافقةشرط الحصول على أغلبية  •

 .(6. الفقرة 5

 .(2الفقرة .15)املادة ات االنتوساي عن بعدإمكانية تنظيم جميع اجتماع•
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 .(18اإلقرار بأن التعديالت على النظام األساس ي ليست بأثر رجعي )املادة •

ا• القرارات  بخصوص  أن  االقتراحات  يجب  التي  إلىملكتوبة  املجلس    تقدم  أعضاء 

 .(6. الفقرة 5قبل األمانة العامة )املادة  التنفيذي من

اجتماعات • النعقاد  التنفيذي  املجلس  أعضاء  بنصف  قانوني  نصاب  إحداث 

( وذلك من أجل ضمان توحيد متطلبات أخذ 5الفقرة    5املجلس التنفيذي )املادة  

هذا   ينطبق  أن  ويجب  للمجلس القرار.  املكتوبة  القرارات  على  أيضا  النصاب 

 .التنفيذي

يوضح النظام األساس ي أن فحص مؤهالت االنضمام إلى اإلنتوساي   ذلك،عالوة على  

يقع ضمن مهام األمانة العامة وأن قرار قبول األعضاء الجدد يقع ضمن اختصاص 

 .(7الفقرة  ،2املجلس التنفيذي )املادة 

تّم   تعديالتكما  الفصل    اقتراح  على  لجان    7طفيفة  تسمية  تكييف  أجل  من 

ع الفئة املستخدمة في الدليل املعدل للجان اإلنتوساي،  اإلنتوساي وهيئات العمل م

في عام   التنفيذي  املجلس  عليه  املتوقع 2019والذي صادق  من  . عالوة على ذلك، 

 .(6الفقرة  12املزيد من املرونة فيما يتعلق بأبواب ميزانية اإلنتوساي )املادة 

ات اللغات املختلفة باإلضافة إلى ذلك، قامت األمانة العامة بمواءمة صياغة إصدار 

على  تعديالت  أي  هذا  عن  ينتج  ولم  مرجعية.  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  مع  للدليل 

 .املحتوى 

فإن   لذلك، يجب أن تتم املصادقة على النظام األساس ي من قبل الجمعية العامة.  

التعديالت املقترحة معروضة على مجلس التنفيذي هذا العام لغرض العلم فقط. 

ا األمانة  للموافقة  وتخطط  التنفيذي  املجلس  على  األساس ي  النظام  لعرض  لعامة 

والعشرين   الرابعة  الدورة  قبل  مباشرة  التنفيذي  املجلس  اجتماع  بمناسبة  عليه 

 . لالنكوساي

 

 عضويةّاالنتوساي

حاليا   االنتوساي  أغلب  195تضم  ينتسب  العضوية،  كاملي  املنظمات عضوا  إلى  هم 

  IIAوCPLPوAISCCUFباإلضافة إلى خمسة أعضاء منتسبين إلى )،  اإلقليمية السبع 

والبنك الدولي واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا( وعضو واحد منتسب 

ّ(. SAI Guamإلى)
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 التنفيذيتعديلّدليلّاإلنتوسايّالجتماعاتّاملجلسّ

 

أعدت األمانة العامة بالتعاون مع رئاسة االنتوساي اقتراحا لتعديل دليل اجتماعات 

وقلد تم إرسلللللللللللللال اللدليلل إلى جميع أعضلللللللللللللاء املجلس  ،  املجلس التنفيلذي لالنتوسلللللللللللللاي

 التنفيذي للتعليق عليه في آجال معقولة.

وكلانلت التعلديالت املقترحلة على اللدليلل ضلللللللللللللروريلة من أجلل االمتثلال آلخر التعلديالت  

 على النظام األساس ي التي أقّرها اإلنكوساي الثالث والعشرون. 

ويعكس الجزء اآلخر من التعللللديالت التنقيحللللات املقترحللللة اإلضللللللللللللللللافيللللة على النظللللام 

ال اإلنتوسلللللللللللللللاي األسلللللللللللللللاسللللللللللللل ي التي تم تقللديمهللا كتعللديالت هللذا العللام لتحسلللللللللللللين أعملل 

واعد اتخاذ تشمل التعديالت تعديل التركيبة واملهام وق  ملموس،وشفافيتها. وبشكل 

 قرار املجلس التنفيذي.

ا للنظللام األسللللللللللللللاسللللللللللللل ي املعللدلف ، وهو في نفس 4، يتم اآلن انتخللاب رئيس الهللدف  وفقللً

رؤسلللللللللللللللاء األهلللداف الثالثلللة  بلللا ي  ك  –الوقلللت النلللائلللب الثلللاني لرئيس املجلس التنفيلللذي  

إلى اجتمللللللاع املجلس   -خرين  اآل  تعللللللد هنللللللاك حللللللاجللللللة  وبللللللالتللللللالي، لم  من قبللللللل املؤتمر. 

 يعقد مباشرة بعد املؤتمر.التنفيذي الذي  

من أجلللل اعتملللاد اإلجراءات التي كلللان البلللد من تغييرهلللا بسلللللللللللللبلللب والتعلللديالت أيضلللللللللللللللا  

نية اتخاذ تنظيم االجتماعات عن بعد مع إمكال لفسلللللللللللللح املجال، COVID-19جائحة 

تقلديم دليلل اجتملاعلات مجلس التنفيلذي للموافقلة   تّم وقلد ،  القرارات الالزملةجميع  

 عليه هذا العام.

 

استخدامّاألموالّالفائضةّللنتوسايّلفائدةّاألجهزةّالعلياّ

19ّ-للرقابةّاملاليةّواملحاسبةّاملتضررةّمنّجائحةّكوفيدّ

 

التي   املالية واملحاسبة  العليا للرقابة  الوباء من أجل دعم األجهزة  تأثرت بشدة من 

اقترحت قيادة   االنتوساي،ولدعم قدرتها على مواصلة أعمالها واملشاركة في أنشطة  

PFAC االنتوساي  700.000  استخدام لدى  املتراكمة  الفائضة  األموال  من  ، يورو 

من خاصة  السفر    واملتأتية  أنشطة  جميع  منتعليق  وعد2020مارس    بداية    م ، 

التنفيذي حضوريا املجلس  عمل  و   ،اجتماع  جلسات  في  الشخصية  املشاركة  عدم 

من هذا املقترح    وقد تّم اعتماد  .19  -جائحة كوفيد  بسبب    2020اإلنتوساي في عام  

 .  2020خالل شهر )أوت( أغسطس  مكتوبقرار قبل أعضاء املجلس التنفيذي في 
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 لألرابوساي:املوقعّاإللكترونيّزوروناّعلىّ

                   www.arabosai.org 

ّ:التواصلّمعناّعبرّماإلرشاداتّيمكنمنّّملزيد

                contact@arabosai.org 
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