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الملخص التنفيذي

حققــت المنظمــة الدوليــة لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة 

(ا�نتوساي) تقدًما في سبيل تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢٢  وا�ولويات 

الشــاملة فــي الغالبيــة العظمــى مــن المشــاريع والمبــادرات علــى الصعيــد الدولــي 

تماشيÀ مع الخطى الثابتة لخطتها االستراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢٢ المبنية على النتائج وأولوياتها 

الشــاملة، وتســير معظــم المشــاريع والمبــادرات وفقــÀ للجــدول الزمنــي، ويبيــن هــذا 

التقــدم علــى مســاهمات ا�نتوســاي، وأهميتهــا المســتمرة، وارتباطهــا بمجتمــع 

ــل  ــي ظ ــي. وف ــاق الدول ــى النط ــة عل ــن الحوكم ــزز م ــه يع ــة �ن ــاءلة والمراجع المس

العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  تواجــه  التــي  والتحديــات  العقبــات 

والمحاســبة يبــرز دور المنظمــة وأجهزتهــا التابعــة لهــا فــي تقديــم الدعــم المتبــادل 

الرقابــة  وتحســين  أهدافهــا  لتحقيــق  ا�جهــزة  تلــك  قــدرة  تعزيــز  أجــل  مــن 

الحكومية. 

ويوثــق تقريــر ا�داء والمســاءلة لعــام ٢٠١٩ لمنتصــف المــدة مــدى التقــدم فــي تنفيــذ 

الخطــة االســتراتيجية ل�نتوســاي لمنتصــف ٢٠١٧ -٢٠٢٢ وتحديــث تقرير ا�داء المســاءلة 

لعــام ٢٠١٨ الــذي تمــت الموافقــة عليــه من قبــل المجلــس التنفيذي وتم نشــرها على 

موقع ا�نتوساي باللغة العربية وا�نجليزية الفرنسية وا�لمانية وا�سبانية.

المقدمــة مــن  التوجيهــات  ينبــع مــن  ا�نتوســاي  لنجــاح  المهمــة  المكونــات  وإن أحــد 
المجلــس التنفيــذي. وحــدد تقريــر ا�داء والمســاءلة للعــام الماضــي ســبع قضايــا رئيســية لـــ 

النظر فيها من قبل المجلس التنفيذي، بما في ذلك:
ــلطات  ــي الس ــع وع ــة ورف ــى للرقاب ــاز ا�عل ــتقالل الجه ــز اس ــى تعزي ــد عل ــة التأكي • مواصل

التشريعية بأهمية االستقاللية؛
ــي  ــبة ف ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــاي وا�جه ــود ا�نتوس ــتمرار جه • اس

رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG) وجدول أعمال ا�مم المتحدة ٢٠٣٠؛
ــة  ــا للرقاب ــزة العلي ــل ا�جه ــن قب ــاي م ــر ا�نتوس ــتخدام معايي ــى اس ــز عل ــة التركي • مواصل
الماليــة العامــة والمحاســبة، بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى بيانــات موثوقــة حــول  مــدى 

استخدام ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة للمعايير  
• دعــم إطــار عمــل ا�نتوســاي للتوجيهات وا�صــدارات المهنيــة (IFPP) ومنتــدى التوجيهات 
وا�صــدارات المهنيــة لالنتوســاي (FIPP)، وكذلــك زيــادة الوعــي بيــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة 

حول العملية وأهمية تطوير ومراجعة المعايير الدولية للرقابة.
ــة  ــا وخاص ــة إليه ــا والحاج ــة وأهميته ــاي ا�قليمي ــات ا�نتوس ــازات للمنظم ــراف بإنج •االعت

فيما يتعلق بالتواصل والموارد والتكنولوجيا. 
ــر  ــك المعايي ــي ذل ــا ف ــية، بم ــادرات الرئيس ــتخدام ا�دوات والمب ــى اس ــز عل ــتمرار التركي • اس
 ،(   ) التنفيــذ  ومبــادرة  والمحاســبة،  العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  لجهــزة  الدوليــة 
وأداة النزاهــة فــي االنتوســاي (IntoSAINT)، وإطــار قيــاس أداء ا�جهــزة العليــا للرقابة المالية 

العامة والمحاسبة (SAI PMF)؛  
• اســتخدام الفائــض المتراكــم مــن أمــوال ا�نتوســاي لتســهيل التقــدم فــي إنجــاز مهمــة 

ا�نتوساي وخطتها االستراتيجية. 
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الملخص التنفيذي

فــي حيــن حقــق المجلــس التنفيــذي، وهيئــات ا�نتوســاي الدوليــة، ومنظماتهــا 

ــا مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات  ا�قليميــة تقدمــا فــي هــذه القضاي

ــذي.  ــس التنفي ــة للمجل ــزال ذات أهمي ــا ال ت ــام ٢٠١٨، إال أنه ــس لع ــاع المجل ــذ اجتم من

 (GS) وا�مانة العامة (PFAC) وتقترح قيادة لجنة السياسات والشؤون المالية وا�دارية

حــذف بنــد اســتخدام الفائــض المتراكــم علــى اعتبــار أن ميزانيــة الثــالث ســنوات 

ــن  ــاي م ــي ل�نتوس ــام ا�ساس ــة بالنظ ــة ذات الصل ــرات المطروح ــة والتغيي المقترح

شــأنها تســهيل صــرف مبلــغ ٤٠٠,٠٠٠ يــورو مــن فائــض ا�مــوال لرؤســاء الهــداف ا�ربعــة 

خالل الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢. 

ويشــمل هــذا التقريــر أيضــا خمــس قضايــا جديــدة للنظــر فيهــا مــن قبــل المجلــس 

التنفيــذي اســتنادا إلــى المعلومــات المقدمــة مــن رؤســاء ا�هــداف والمنظمــات 

ا�قليمية:

• تعزيز التواصل في ا�نتوساي والمنظمات ا�قليمية؛ 

• التركيــز علــى احتياجــات ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة 

العاملة في الموضوعات الصعبة وا�كثر تعقيدا؛ 

ــبة،  ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــن ا�جه ــي بي ــتوى الوع ــع مس • رف

بشأن المعايير الدولية لجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ١٢، "مؤسسة 

التدقيــق  بمعاييــر  ممكنــه  درجــة  بأعلــى  االلتــزام  بها"يعنــي  يتحــذى  نموذجيــة 

ووضع رقابة جودة وضمان آليات الجودة؛

• تزويــد معلومــات كافيــة لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة 

حول تنفيذ التوجيهات وا�صدارات المهنية.

• التركيز على برامج تنمية القدرات على المستوى ا�قليمي.
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رسالة القيادات

ــة  ــؤون المالي ــات والش ــة السياس ــة لجن ــاي ولجن ــة ل�نتوس ــة العام ــن ا�مان ــة ع نياب

وا�داريــة، يســعدنا تقديــم هــذا التقريــر لتحديــد ســير العمــل فــي منتصــف المــدة 

في تنفيذ الخطة االستراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢٢.  وبشكل عام، أثبتت ا�نتوساي تقدم قوي نحو 

أهدافهــا وا�هــداف االســتراتيجية، ويوضــح التقريــر العديــد مــن ا�نجــازات الرئيســية. 

وفــي الوقــت نفســه، يقــدم هــذا التقريــر أيًضــا العديــد مــن أبــرز التحديــات وإجــراءات 

التخفيف المقترحة. 

وتتعلــق مجموعــة واحــدة مــن التحديــات بنتائــج الدراســة الدوليــة التــي نفذتهــا 

مبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة (IDI) لعــام ٢٠١٧ والتــي أظهــرت الشــواغل والتوجهات  عند 

ذلــك  فــي  بمــا  والمحاســبة،  العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  بعــض 

ــر للعامــة، والشــفافية. ولقــد  التهديــدات التــي تســتهدف اســتقاللها، ونشــر التقاري

المانحيــن  مــع  المشــاركة  خــالل  مــن  القضايــا  هــذه  لمعالجــة  بنشــاط  ســعينا 

ــن  ــا م ــدة، وغيره ــم المتح ــاي وا�م ــة ا�نتوس ــة ومنظم ــاي للتنمي ــادرة ا�نتوس ومب

أصحاب المصلحة. 

وفــي فبرايــر ٢٠١٩، التقينــا برئيــس البنــك الدولــي بالنيابــة لمناقشــة اســتقالل ا�جهــزة 

ــن  ــراءات م ــاع إج ــذا االجتم ــن ه ــج ع ــبة. ونت ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب العلي

البنــك لتعزيــز اســتقالل ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة كجــزء 

بيــن  االســتقاللية  حــول  التنســيق  تعزيــز  وكذلــك  العالميــة  التنميــة  أجنــدة  مــن 

المانحين، ومبادرة ا�نتوساي للتنمية، ومنظمة ا�نتوساي.

ــع  ــاي م ــاون ا�نتوس ــالل تع ــن خ ــات م ــذه التحدي ــنتناول ه ــك، س ــى ذل ــة إل  وبا�ضاف

الجهــات المانحــة (IDC) وتنفيــذ اســتراتيجيتها الجديــدة للفتــرة ٢٠٢٠-٢٠٣٠ والتــي تمــت 

الموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع اللجنــة التوجيــه لتعــاون ا�نتوســاي مــع الجهــات 

المانحة في طوكيو في يوليو ٢٠١٩.

رسالة من ا�مانة العامة ل�نتوساي ولجنة السياسات والشؤون المالية وا�دارية
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المنظمة ومهمتها

ونــود أن نعــرب عــن امتناننــا لجميــع هيئــات ا�نتوســاي التــي ســاهمت فــي هــذا التقريــر، بمــا فــي 

ــة  ــارات العربي ــي (ا�م ــعيد العميم ــارب س ــور ح ــذي، الدكت ــاي التنفي ــس ا�نتوس ــس مجل ــك رئي ذل

ــي  ــاي، أليكس ــادم ل�نتوس ــس الق ــذي والرئي ــاي التنفي ــس ا�نتوس ــس مجل ــب رئي ــدة) والنائ المتح

كودرين (االتحاد الروسي),ولجنة المعايير المهنية (محكمة المدققين ا�وروبية والبرازيل)، ولجنة بناء 

القــدرات (جنــوب إفريقيــا والســويد) ولجنــة تبــادل المعرفــة وخدمــات المعرفــة (الهنــد)؛ اللجنــة 

ــة  ــاي ا�قليمي ــات االنتوس ــدة)؛ ومنظم ــة المتح ــارات العربي ــئة (ا�م ــا الناش ــى القضاي ــرفة عل المش

الباســاي)  ، ا�والســيفس،  اليوروســاي  الكاروســاي،  (االفروساي،االربوســاي، االسوســاي،  الســبعة 

ومبادرة ا�نتوساي للتنمية والمجلة الدولية  للرقابة الحكومية وأعضاء المجلس التنفيذي.

وقع عليها

-الدكتور. حسام العنقري، رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية وا�دارية 

- السيد. دادارو، نائب رئيس  لجنة السياسات والشؤون المالية وا�دارية 

الدكتورة. مارجيت كراكر، ا�مينة العامة ل�نتوساي

 سبتمبر  ٢٠١٩

بشــكل عــام، لقــد أظهــرت ا�نتوســاي تقــدم قــوي نحــو 

جميــع  شــكر  ونــود   ... االســتراتيجية  وا�هــداف  أهدافهــا 

هيئات ا�نتوساي التي ساهمت في هذا التقرير.

ا�نتوســاي هــي منظمــة مســتقلة حياديــة مهنيــة غيــر سياســية نشــأت لتقديــم الدعــم 

المتبــادل؛ وتعزيــز تبــادل ا�فــكار والمعرفــة والخبــرات؛ وتمثــل الصــوت المتعــارف عليــه 

لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة؛ وتزويــد القطــاع العــام بمعاييــر 

رقابيــة ذات جــودة عاليــة ، وتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة؛ التطويــر مــن قــدرات ا�جهــزة العليــا 

للرقابة المالية العامة والمحاسبة والتحسين المستمر.

وتتمثــل مهمــة المنظمــة فــي تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة مــن خــالل تمكيــن ا�جهــزة 

ــين ا�داء،  ــي تحس ــم ف ــاعدة حكوماته ــبة لمس ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب العلي

ــاد،  ــة الفس ــة، ومكافح ــى المصداقي ــاظ عل ــاءلة، والحف ــان المس ــفافية، وضم ــز الش وتعزي

وتعزيــز الثقــة العامــة، وتعزيــز كفــاءة اســتالم واســتخدام المــوارد العامــة وفعاليتهــا 

لصالح المواطنين.

وتــم إعــداد خطــة ا�نتوســاي االســتراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢٢ حــول أربعــة أهــداف رئيســة، وخمســة 

لتوجيــه  ل�نتوســاي  الشــاملة  االســتراتيجية  توفــر  قطاعــات  لعــدة  شــاملة  أولويــات 

جهودهــا لتقديــم الدعــم المتبــادل لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة. 

وتعزيز تبادل ا�فكار والمعرفة والخبرة بين مجتمع المساءلة الدولي.

المعلومــات  جمــع  إلــى  االســتراتيجية  الخطــة  تنــص  ا�داء،  تقييــم  �هميــة  وإدراًكا 

ــة -  ــة والمالي ــؤون ا�داري ــات والش ــة السياس ــة ولجن ــة العام ــل ا�مان ــن قب ــا م ومراجعته

ــة  ــداف الخط ــو أه ــدم نح ــول التق ــرى ح ــية ا�خ ــاي الرئيس ــات ا�نتوس ــع هيئ ــيق م بالتنس

ــذي،  ــس التنفي ــا المجل ــر فيه ــراءات لينظ ــود با�ج ــة بن ــداد قائم ــاملة، وإع ــات الش وا�ولوي

وتقديــم هــذه المعلومــات فــي تقريــر تقييــم ا�داء. ووفًقــا للخطــة االســتراتيجية، ســيتم 

تقديــم هــذا التقريــر إلــى أعضــاء ا�نتوســاي وأصحــاب المصلحــة الخارجييــن، ونشــره فــي 

المجلة الدولية للرقابة الحكومية،  واالطالع عليه على موقع ا�نتوساي.

 ويلتــزم هــذا التقريــر بهيــكل الخطــة االســتراتيجية، مــع تســليط الضــوء علــى ســير العمــل 

وا�نجــازات الرئيســة والتحديــات المتعلقــة با�هــداف االســتراتيجية ا�ربعــة وا�ولويــات 

الخمس الشاملة.

ا�نتوساي – خلفية ومهمة
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الهدف ا�ول: المعايير المهنية

بالقــوة  تتســم  والمحاســبة  العامــة  الماليــة  للرقابــة  عليــا  أجهــزة  وجــود  تعزيــز 

واالســتقاللية وتعــدد التخصصــات، وتشــجيع الحكم الرشــيد عــن طريق: ١) دعــم المعايير 

الدوليــة لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة وتوفيرهــا والحفــاظ عليهــا؛ 

٢) واالسهام في وضع معايير مهنية مناسبة وفعالة واعتمادها. 

 ،(PSC) ــة ــر المهني ــة المعايي ــس لجن ــي، رئي ــي البرازيل ــاز الرقاب ــن الجه ــراف م بإش

 Àــ ــة تقدم ــت اللجن ــة، حقق ــس اللجن ــب رئي ــة نائ ــن ا�وروبي ــة المدققي ومحكم

ــية  ــازات الرئيس ــمل ا�نج ــدف ا�ول وتش ــتراتيجية لله ــداف االس ــو ا�ه ــرÝ نح كبي

وهي كا�تي:

• إطــالق إطــار التوجيهــات وا�صــدارات المهنيــة لالنتوســاي (IFPP) بعــد انتقالــه 

مــن إطــار المعاييــر الدوليــة لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامة والمحاســبة. 

.www.issai.org ويمكن االطالع على ا�طار الموقع الجديد

ــن  ــاي ٢٠١٦، م ــي ا�نكوس ــدة ف ــدة المعتم ــات الجدي ــاكل والعملي ــد الهي • توحي

ضمنهــا: منتــدى التصريحــات المهنيــة الخاصــة با�نتوســاي (FIPP)، وتطبيــق 

.٢٠١٧-٢٠١٩(SDP) مراجعة ا�جراءات القانونية، وتطبيق خطة التنمية االستراتيجية

ــن  ــزام م ــد االلت ــع تجدي ــر م ــع المعايي ــتقلة لوض ــارية مس ــة استش ــاء هيئ • إنش

جانــب أصحــاب المصلحــة الخارجييــن كشــركاء مستشــارين ودمجهــا مــع 

هيئات استشارية جديدة.

•إطــالق مبــادرة إثبــات المفهــوم لوظيفــة الدعــم الفنــي لوضــع معاييــر تســتند 

أساســÀ علــى المســاهمات العينيــة، والتــي ســوف تتألــف مــن مدققيــن مــن ذوي 

الخبــرة والمهــارة يعملــون بــدوام كامــل بجانــب مجموعــات المشــروع ومنتــدى 

التوجيهــات  جــودة  لتحســين  لالنتوســاي  المهنيــة  وا�صــدارات  التوجيهــات 

وا�صدارات ا�نتوساي. 

يمكــن  التــي  ا�نتوســاي  مجتمــع  احتياجــات  تحديــد  فــي  تقــدم  إحــراز   •

االسترشــاد بهــا فــي عمليــة وضــع المعاييــر واقتــراح �نشــاء شــبكة مكونــه مــن 

مسؤولين لتقديم أراءهم حول استخدام المعايير.

• تحقيق تقدم في جودة الترجمات مع الترتيبات الجديدة لترجمة 

التوجيهــات وا�صــدارات وإضافــة روابــط ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة 

.www.issai.org والمحاسبة الخاصة بترجمتها اللغات الغير رسمية في موقع

• التحســين مــن التخطيــط واســتخدام المــوارد مــع وضــع الخطــة االســتراتيجية 

�طار التوجيهات وا�صدارات المهنية ل�نتوساي لعام ٢٠٢٠-٢٠٢٢.

• المســاهمات فــي برنامــج تنفيــذ مبــادرة ل�نتوســاي للتنميــة الخــاص بالخــاص 

بالمعايير الدولية لجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ٣i)) وفقÀ للشروط 

المرجعيــة الموقعــة مــن قبــل مبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة ولجنــة المعاييــر 

المهنية ولجانها الفرعية.

فــي حيــن حققــت لجنــة المعاييــر المهنيــة تقدمــÀ واضحــÀ نحــو الهــدف ا�ول إال 

أنهــا تراقــب عــن كثــب المجــاالت التــي تشــهد تأخــرÝ عــن الجــدول الزمنــي وبنــاًء 

عليه تتخذ ا�جراءات المناسبة.

وعلى وجه التحديد:

• االتصــال الفعــال لضمــان فهــم ا�جــراءات والهيــاكل التنظيميــة فــي إعــدادات 

المعايير حرصÀ على تنفيذ جميع المشاريع خالل إطار زمني معقول. 

• توفيــر بيانــات الرصــد الموثوقــة لتطبيــق المعاييــر الدوليــة مــن قبــل ا�جهــزة 

لجنــة  التحــدي  هــذا  وتواجــه  والمحاســبة.  العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا 

ــز  ــق تعزي ــن طري ــة ع ــول المحتمل ــد الحل ــى تحدي ــوم عل ــة وتق ــر المهني المعايي

ــال  ــبة واالتص ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــع ا�جه ــل م التواص

مع الهيئات ا�خرى ل�نتوساي والمنظمات ا�قليمية.



9

الهدف الثاني: تطوير القدرات

تدعيــم ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة لتنميــة وتطويــر قدراتهــا لتحقيــق الحــد 

ا�قصــى مــن القيــم والمزايــا المقدمــة للمجتمــع، عــن طريــق: ١) تعزيــز تطويــر القــدرات وا�مكانــات المهنيــة 

لضمان استقاللية ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمنظمات ا�قليمية ٢) تقديم المعلومات 

ــى  ــاز ا�عل ــي الجه ــدرات ف ــر الق ــؤون تطوي ــق بش ــا يتعل ــاي فيم ــب ا�نتوس ــن جان ــرار م ــاذ الق ــة التخ الداعم

للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ ٣) التعاون مع المتبرعين، والشركاء المعنيين وأصحاب المصلحة.

• ضمــان التركيــز المناســب والتنســيق فيمــا يتعلــق بالقضايــا ذات العالقــة االســتراتيجية فــي تطويــر القــدرات 

لتشمل التعاون

مــع رؤســاء االهــداف ا�خــرى ومبــادرات ا�نتوســاي للتنميــة وقيــادة أقاليــم ا�نتوســاي منصــة التنســيق، والمنتــدى 

ا�قليمي لـلجنة تطوير القدرات، واالجتماعات السنوية للجنة تطوير القدرات.

• إتمــام العمــل الــذي كلــف بــه االجتمــاع الســادس والســتين للمجلــس التنفيــذي مــن خــالل االنتهــاء مــن البحــث 

عــن ا�ليــات التمكينيــة الالزمــة لتنظيــم التطويــر المهنــي فــي ا�نتوســاي؛ ووضــع الصيغــة النهائيــة لدليــل 

المســارات المهنيــة للمدقــق الخــاص با�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة؛ ومراجعــة إطــار 

الكفــاءات ل�نتوســاي لموظفــي مدققــي القطــاع العــام فــي ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة 

كفــاءات  عــن  المهنيــة  ا�صــدارات  إطــار  علــى  و٢٠٢٢   ٢٠٢٠ عامــي  بيــن  العمــل  يبــدأ  أن  يمكــن  بحيــث 

.IFPP المدقق كما هو منصوص عليه في

 SAI PMF القيام بالمهام ا�شرافية على تطبيق إطار قياس أداء ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة •

العالمــي وفقــا الســتراتيجية التنفيــذ ٢٠١٧-٢٠١٩ وخطــط التنفيــذ العالميــة الســنوية المصاحبة؛ واالســتمرار فــي تعزيز 

أداة PMF بيــن هيئــات ا�نتوســاي ا�قليميــة وأصحــاب المصلحة ا�ساســين؛ ومــع مبادرة ا�نتوســاي للتنميــة، وتطوير 

استراتيجية SAI PMF لتمكين تنفيذها في الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢.

• مســاعدة ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة العاملــة فــي قضايــا معقــدة وصعبــة مــن خــالل 

المواد المستخدمة في الدعوة، والمنتديات، والدورات المستفادة، وتبادل الخبرات، والندوات.

• تنظيــم اجتماعــات لمنصــة تنســيق أقاليــم ا�نتوســاي (IRCP) فــي يونيــو ٢٠١٨ ومايــو ٢٠١٩ للتركيــز علــى تحســين 

التعــاون ومواءمــة الجهــود فــي ا�نتوســاي بهــدف تقديــم الدعــم لتطويــر القيــادة بشــكل أفضــل ؛ ورفــع جــودة 

المعايير الدولية لجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ISSAI وتطبيقها؛ ومراقبة الجودة وأنظمة ضمان 

ــة  ــداف التنمي ــة أه ــة، ومراجع ــة والخارجي ــاالت الداخلي ــر؛ واالتص ــداد التقاري ــاس وإع ــة ا�داء والقي ــودة؛ ومراقب الج

المستدامة.

• تقديم الدعم المستمر لتعزيز المنظمات ا�قليمية كلما ازداد تركيزها على المهنية  وخلق قيمة �عضائها.

• االســتمرار فــي تبــادل الخبــرات والمعرفــة والتوجيــه مــن خــالل الموقــع الخــاص بورشــات العمــل علــى 

الدراســة  تنفيــذ   (١) خــالل  مــن  القــدرات  بنــاء  جهــود  لتعزيــز  التعاونــي  والتدقيــق  النظــراء  مراجعــة 

ــة  ــع مجل ــدرات وموق ــاء الق ــة بن ــى لجن ــا عل ــرض نتائجه ــم ع ــد ت ــام ٢٠١٩ ، وق ــراء لع ــة النظ ــة لمراجع الدولي

ا�نتوســاي الدوليــة للمراجعــة الحكومــي، وتقديــم إضافــة إلــى  محتــوى النــدوة التدريبيــة لمراجعــة النظــراء 

المزمــع لعــام ٢٠٢٠؛ و (٢) االحتفــاظ بســجل مرئــي �كثــر مــن ١٠٠ تجربــة فــي  المراجعــة التعاونية، وإعــداد مدونة 

تدريبية في تطبيق ISSAI ٥٨٠٠ باللغتين ا�نجليزية وا�سبانية. 

ــتخدام ا�داة  ــهيل اس ــم وتس ــة أقالي ــي أربع ــينت (intoSAINT) ف ــة االنتوس ــرفÀ �داة النزاه ــب ٥٧ مش • تدري

ــة  ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــة لجه ــة والمصداقي ــز النزاه ــاي لتعزي ــاي والباس ــاي واليوروس ــطة الكاروس بواس

العامــة والمحاســبة. وقــد تــم إجــراء إضافــات علــى دليــل IntoSAINT ليشــمل آخــر التطــورات فــي المنظمــات 

ا�قليمية التابعة ل�نتوساي. 

•  رفــع مدونــات بشــكل منتظــم عــن التجــارب المتعلقــة بتنميــة القــدرات علــى موقــع لجنــة بنــاء القــدرات 

ــل  ــث الدلي ــدرات، وتحدي ــة الق ــول تنمي ــات ح ــتقاء المعلوم ــع الس ــدر ومرج ــع مص ــون الموق ــي ليك ا�لكترون

ــبة:  ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــز ا�جه ــتهدف تعزي ــذي يس ــدرات ال ــاء الق ــة بن ــس للجن الرئي

دليل لتحسين ا�داء متوفر باللغات العربية وا�نجليزية والفرنسية وا�سبانية. 

ــن  ــدرات بي ــاء الق ــل  لبن ــط المفض ــو النم ــراء، وه ــن النظ ــاون بي ــم التع ــدة لدع ــل جدي ــة عم ــاء مجموع • إنش

ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

• االســتمرار فــي االســتعانة باجتماعــات لجنــة بنــاء القــدرات الســنوية لتحديــد تحديــات تطويــر القــدرات 

والفــرص التــي تســهل إمكانيــة الوصــول الــى الحلــول. وهــذا العــام، حــددت لجنــة بنــاء القــدرات عــدة 

مواضيــع منهــا إعــداد القيــادات، ومراجعــة أنظمــة مراقبــة الجــودة وضمــان الجــودة، ودعــم بنــاء القــدرات 

بين ا�جهزة الرقابية النظيرة.
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الهدف الثالث: تبادل المعرفة وخدمات المعرفة

يشــجع الجهــاز ا�علــى للرقــاة الماليــة العامــة والمحاســبة علــى التعــاون والمشــاركة والتحســن 

ــك:  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المعرف ــة وخدم ــادل المعرف ــة وتب ــر المعرف ــق تطوي ــن طري ــتمر ع المس

(١) إنتــاج ومراجعــة منتجــات ا�نتوســاي؛ (٢) توفيــر المعاييــر وتشــغيل بوابــة مجتمعيــة، و(٣) 

إجــراء دراســات علــى أفضــل الممارســات وأبحــاث حــول القضايــا ذات االهتمامــات والمصالــح 

المشتركة.

بإشــراف مــن الجهــاز الرقابــي الهنــدي، رئيــس لجنــة تبــادل المعرفــة والخدمــات 

المعرفية KSC)) قامت اللجنة بتحقيق تقدم ملموس نحو الهدف المنشود رقم ٣ 

وتم القيام بإنجازات رئيسية وهي كا�تي:

• دمــج مختلــف المعاييــر الدوليــة لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة 

والمحاســبة لتبســيط الوثائــق الخاصــة بإطــار ا�صــدارات المهنيــة ل�نتوســاي 

ومالئمتهــا (IFPP) ووضــع إصــدرات جديــدة. با�ضافــة إلــى ذلــك، تعمــل  ســبع 

مجموعــات عمــل علــى صياغــة إرشــادات جديــدة، وأبحــاث، أو مجموعــة أدوات 

رقابية حول مواضيع مختلفة.

• تجديــد البوابــة المجتمعيــة بهــدف دمــج جميــع مواقــع مجموعــات العمــل 

الخاصة بلجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة KSC)) بحيث تعمل كمركز لوثائق 

ا�نتوســاي. وتركــز البوابــة علــى مســاعدة المدققيــن علــى المســتوى الميدانــي 

الدعــم  العامــة والمحاســبة وتقــدم  الماليــة  العليــا للرقابــة  فــي ا�جهــزة 

بجميــع لغــات ا�نتوســاي. وهــذا يتضمــن أيضــÀ مرافــق مثــل مجتمــع الممارســة 

الــرأي،  واســتطالعات  الوثائــق)،  وتبــادل  المناقشــات  �جــراء  (مجموعــة 

المرئــي،  االتصــال  عبــر  تتــم  التــي  واالجتماعــات  والدراســات،  والتســجيل، 

والندوات.

• القيــام بمشــاريع بحثيــة شــاملة حــول الرقابــة علــى التأهــب لحــاالت الطــوارئ 

ا�علــى  الجهــاز  بقيــادة  الحكوميــة،  المراجعــة  فــي  المواطنيــن  ومشــاركة 

ــة  ــى للرقاب ــاز ا�عل ــاال والجه ــي غواتيم ــبة ف ــة والمحاس ــة العام ــة المالي للرقاب

المالية العامة والمحاسبة ، على التوالي.

الورقيــة،  التقديميــة  العــروض  خــالل  مــن  ونشــرها  المعرفــة  اســتحداث   •

وقواعد بيانات عمليات التدقيق الرئيسية، وأفضل الممارسات وورش العمل، 

ا�نتوســاي  ومجــالت  االجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  النقــاش،  وحلقــات 

وا�سوساي.

• تعزيــز مشــاركة أصحــاب المصالــح مــع الهيئــات الدوليــة مثــل لجنــة بــازل 

المعنيــة بالرقابــة المصرفيــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ومبــادرة 

ا�نتوساي للتنمية وا�مم المتحدة وأقاليم ا�نتوساي.

 Ýكبير Àتقدم ((KSC وفــي حيــن أحرزت لجنــة تبادل المعرفــة وخدمــات المعرفــة

نحــو الهــدف ٣ وهي تســير فــي الطريــق الصحيح لتحقيــق الهدف االســتراتيجي، 

إال أنهــا حــددت مجــاالت تأخــرت عــن موعدهــا المقــرر  وتعمــل علــى اتخــاذ 

إجــراءات التخفيــف المناســبة. وعلــى وجــه التحديــد، أحاطــت اللجنــة عــن تأخــر 

ــة  ــد ومواءم ــة؛ وتوحي ــتريات الحكومي ــة بالمش ــات الخاص ــداد التصريح ــي إع ف

العــام   والديــن  الخصخصــة،  علــى  بالرقابــة  الخاصــة  ا�رشــادية  ا�دلــة 

ــن  ــاركة المواط ــول "مش ــي ح ــروع بحث ــوارث؛ ومش ــة بالك ــات المرتبط والمعون

في التدقيق الحكومي."

وتشــمل ا�نجــازات الرئيســية تجديــد البوابــة 
المجتمعيــة لتكــون بمثابــة مركــز معلومــات 

لوثائق ا�نتوساي
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الهدف الرابع: تعزيز قيمة ا�نتوساي كمنظمة دولية

تنظيــم وإدارة منظمــة ا�نتوســاي بطــرق مــن شــأنها تعزيــز ممارســات العمــل االقتصاديــة 

بكفــاءة وفعاليــة، واتخــاذ القــرارات فــي الوقــت المناســب، وممارســة ا�دارة الفعالــة، واالحتفــاظ 

فــي نفــس الوقــت بكامــل االعتبــار لالســتقاللية ا�قليميــة، والتــوازن، والنمــاذج والمقاربــات 

المختلفة لعضاء من ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة . 

 تســعى لجنــة السياســات والشــؤون الماليــة وا�داريــة فــي ظــل قيــادة الجهــاز ا�علــى 

للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة فــي الســعودية (رئيســÀ) والجهــاز ا�علــى للرقابــة 

الماليــة العامــة والمحاســبة فــي الواليــات المتحــدة ا�مريكيــة (نائــب الرئيــس) إلــى الوفــاء 

بالتزاماتها في ظل الهدف٤ . وتشمل ا�نجازات الرئيسة التي تحققت: 

• رصــد تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية. ففــي نوفمبر ٢٠١٨ تــم الحصول علــى موافقة المجلس 

التنفيــذي علــى أول تقريــر أداء ومســاءلة فــي ا�نتوســاي والــذي يوضــح القضايــا التــي 

ســينظر فيهــا مــن قبــل المجلــس التنفيــذي. وقــد تمــت ترجمــة التقريــر الــى اللغــة العربيــة، 

الفرنسية، ا�لمانية، واالسبانية وتم نشره على موقع االنتوساي. 

ــد  ــي. وق ــع المال ــالمة الوض ــى س ــاء عل ــة ل�بق ــة العام ــع ا�مان ــق م ــكل وثي ــل بش • العم

حصلــت ا�نتوســاي علــى رأي رقابــي غير متحفظ بشــأن قوائمها الماليــة ٢٠١٨، بعد مراجعتها 

مــن قبــل الجهــاز الرقابيين  فــي غانا وليتوانيــا.  وعلى المســتوى االقتصادي، ينصــف عام ٢٠١٨ 

عامــÀ آخــر من النجاح لالنتوســاي، حيث ارتفع صافــي ا�صول بما يتجاوز ٦٠٫٠٠٠ يــورو الى مليون 

 .Àيورو. وعلى نفس المنوال من المتوقع أن يكون الوضع المالي للعام ٢٠١٩ إيجابي

•التعــاون داخــل ا�نتوســاي �حــداث تغييــرات علــى ا�نظمــة والقواعــد الماليــة والحصــول 

ــة  ــتخدامات المقترح ــم االس ــر لتقيي ــص معايي ــا يخ ــذي بم ــس التنفي ــة المجل ــى موافق عل

ــة  ــق موافق ــيتم تعلي ــك س ــاي. ولذل ــداف ا�نتوس ــاء أه ــة لرؤس ــوال المتراكم ــض ا�م لفائ

المجلــس التنفيذي لميزانية ا�عوام الثالثة (٢٠٢٠-٢٠٢٢)  واالقتراحات المقدمة �جراء تغييرات 

ــن  ــاء م ــن االنته ــى حي ــوال، إل ــض ا�م ــرف فائ ــة ص ــد طريق ــاي لتحدي ــام ا�نتوس ــى نظ عل

تقييــم لجنــة السياســات ا�داريــة والماليــة لالقتراحــات المقدمــة مــن قبــل رؤســاء ا�هــداف 

الستخدام ما يعادل ٤٠٠٫٠٠٠ يورو من فائض ا�موال.

•دعــم نجــاح  تعــاون ا�نتوســاي مــع الجهــات المانحــة. فقــد ارتفــع اجمالــي الدعــم 

ــة الماليــة العامــة والمحاســبة بيــن ٢٠١٢  ــا للرقاب الســنوي مــن المانحيــن الــى ا�جهــزة العلي

و٢٠١٨ مــن ٥٤ مليــون دوالر الــى ٨٣ مليــون دوالر. فقــد تــم صــرف نســبة مــن هــذا التمويــل من 

خالل التعاون، حيث رفع التعاون الوعي باحتياجات تنمية قدرات ا�جهزة العـلــــيا لـلرقـابــة 

الماليــة العامــة والمحاســبة بيــن المانحيــن وتســهيل تدفــق ا�مــوال مــن الجهــات المانحــة 

التمويــل  طــرق  خــالل  مــن  والمحاســبة  العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  إلــى 

المختلفة.

•تطبيــق ترتيبــات حوكمــة جديــدة لتعــاون ا�نتوســاي مــع الجهــات المانحــة. ويشــمل 

الترتيــب الجديــد مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى: ١) دمــج لمانــة العامة فــي وحدة المؤسســات 

العالميــة التابعــة لمبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة، ٢) وتعزيز الكفــاءة، ٣) وتمكين الجهــاز ا�على 

ــات  ــن الجه ــوال م ــق ا�م ــادة تدف ــى زي ــا عل ــز تركيزه ــن تعزي ــة م ــادة المانح ــة والقي للرقاب

المانحــة الــى ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة وتعزيــز إجــراءات التواصــل 

والمناصرة بشأن القضايا الرئيسية مثل استقالل الجهاز ا�على للرقابة.

ا�نتوســاي  مبــادرة  مجلــس  مــع  ا�ول  الســنوي  االســتراتيجي  الحــوار  فــي  •المشــاركة 

للتنمية في مارس ٢٠١٩ لتبادل المعلومات حول القضايا الرئيسة التي تؤثر على ا�جهزة العليا 

للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة. وخــالل هــذا الحــوار، تبــادل المشــاركون ا�فــكار 

ووجهــات النظــر حــول اســتقاللية ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة 

ومســاعدة ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة التــي تمــر بظــروف صعبــة ، 

ــة  ــالت رئيس ــة مدخ ــات بمثاب ــذه المناقش ــل ه ــل. وتمث ــة ا�ج ــاون طويل ــتراتيجية التع واس

 ٢٠١٩ يوليــو  فــي  عليــه  الموافقــة  تمــت  الــذي  للتعــاون  جديــدة  اســتراتيجية  لوضــع 

في اجتماع اللجنة التوجيهية في طوكيو وسوف تغطي هذه الفترة ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

•تعزيــز االتصــال عبــر ا�نتوســاي، مــن خــالل مجلــة ا�نتوســاي وتســهيل النقــاش حــول 

التواصل في اجتماع ٢٠١٩ لمنصة ا�نتوساي للتنسيق ا�قليمي. ففي هذا االجتماع ، رصد ممثلو 

المنظمــات ا�قليميــة ل�نتوســاي الفــرص المتاحــة لمواصلــة تعزيــز التواصــل ، بمــا فــي ذلــك 

ضمــان ســهولة الوصــول إلــى المعلومــات ؛ وتنســيق موقــع ا�نتوســاي والبوابــة االلكترونيــة 

وتوضيــح ا�غــراض المخصصــة لهــا ؛وأيضــÀ  ترجمــة الوثائــق الرئيســية وتحديثهــا. وســتتولى 

لجنــة السياســات ا�داريــة والمالية هــذا االمر،٬إضافــة الى ضمــان المزيد من التواصــل الفعال 

حول هذا ا�مر من قبل المجلس التنفيذي.
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ا�ولويات الشاملة

تعزيز وتدعيم استقاللية ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة:

ــب  ــي تطال ــة الت ــتورية والقانوني ــل الدس ــارات العم ــد إط ــى تعضي ــل عل ــدة وتعم ــاي بش ــو ا�نتوس تدع

ــد  ــر مقي ــول غي ــا وص ــون له ــث يك ــابات، بحي ــة الحس ــاملة ومراجع ــة الش ــة المالي ــام الرقاب ــذ مه بتنفي

ــة  ــزة العلياللرقاب ــر ا�جه ــع تقاري ــد لجمي ــر مقي ــر الغي ــماح بالنش ــة والس ــات المطلوب ــع المعلوم لجمي

الماليــة العامــة والمحاســبة. وتعمــل ا�نتوســاي علــى تدعيــم ا�جهــزة العليــا للرقابــة مــن حيــث 

اســتقالليتها الماليــة والتنظيميــة بشــكل يتطابــق مــع اعــالن ليمــا (المعاييــر الدوليــة لجهــزة العليــا 

العليــا  لجهــزة  الدوليــة  (المعاييــر  المكســيك  وإعــالن   (١ والمحاســبة  العامــة  الماليــة  للرقابــة 

للرقابة المالية العامة والمحاسبة ١٠).

ــات  ــا والبيان ــة أجرته ــدث دراس ــج أح ــن نتائ ــة (IDI) ع ــاي للتنمي ــادرة ا�نتوس ــت مب ــام ٢٠١٧ أعلن ــي ع وف

المتعلقــة بهــا وتحليلهــا أثنــاء انعقــاد اجتمــاع لجنــة السياســات الماليــة وا�داريــة (PFAC) واجتماعــات 

المجلس التنفيذي، بما في ذلك معلومات عن استقالل ا�جهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

وبعــد ذلــك، لخــص ا�ميــن العــام ل�نتوســاي النتائــج الــواردة فــي رســالة إلــى ا�مــم المتحــدة لزيــادة 

ــر  ــي توفي ــل ف ــام المتمث ــدور اله ــق بال ــا يتعل ــدة فيم ــم المتح ــي ا�م ــاء ف ــدول ا�عض ــن ال ــي بي الوع

ــة الماليــة العامــة والمحاســبة حتــى يتمكنــوا مــن القيــام  االســتقالل الكافــي لجهــزة العليــا للرقاب

ا�ميــن  تواصــل  حيــث   ،٢٠١٨ عــام  فــي  التنفيــذي  المجلــس  لقــرار  نتيجــة  وذلــك  بعملهــم. 

العــام مــع جميــع أعضــاء ا�نتوســاي طالبــÀ أن يكتبــوا إلــى مبعوثيهــم الدائميــن فــي ا�مــم المتحــدة 

لدعمهم في زيادة الوعي بأهمية استقالل الجهاز ا�على للرقابة لدى ا�مم المتحدة.

وفــي فبرايــر ٢٠١٩، التقــى ا�ميــن العــام ل�نتوســاي رئيــس تعــاون ا�نتوســاي مع الجهــات المانحــة ونائب 

ــة  ــا للرقاب ــزة العلي ــتقالل ا�جه ــأن اس ــي بش ــع الوع ــدف رف ــة به ــي با�ناب ــك الدول ــس البن ــاون برئي التع

الماليــة العامــة والمحاســبة. وقــد أظهــر البنــك الدولــي اهتمامــا قويــا بعمــل ا�جهــزة العليــا للرقابــة 

الماليــة العامــة والمحاســبة وإنجازاتهــا وعبــر عــن دعــم البنــك الدولــي لتعزيــز وجــود أجهــزة رقابيــة 

مســتقلة فــي جــدول أعمــال التنميــة الدوليــة لمجتمــع المانحيــن، فــي حيــن قــام أيضــا بإشــراك 

ــاز  ــتقالل الجه ــب اس ــك، يلع ــى ذل ــة إل ــوع. با�ضاف ــذا الموض ــول ه ــة ح ــة والقطري ــات ا�قليمي المديري

ا�علــى للرقابــة دور بــارز فــي االســتراتيجية الجديــدة لتعــاون ا�نتوســاي مــع الجهــات المانحــة للفتــرة 

ا�ولوية الشاملة ١
 Àرئيســ Ýأهــداف التنميــة المســتدامة ، علــى ســبيل المثــال، كانــت مــن أحــد المواضيــع التــي تحتــل مركــز

فــي ا�نكوســاي الثانــي والعشــرون فــي أبــو ظبــي فــي عــام ٢٠١٦. وأكــد المؤتمــر علــى الرغبــة الشــديدة 

ــا  ــة فيم ــق والمراجع ــات التدقي ــراء عملي ــي إج ــبة ف ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــزة للرقاب ــدى ا�جه ل

يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

ومنــذ ا�نكوســاي الثانــي والعشــرون، أكمــل أكثــر مــن ١٠٠ مــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة 

ــت  ــازال تح ــا م ــتدامة (بعضه ــة المس ــداف التنمي ــج أه ــة ببرنام ــة متعلق ــات مراجع ــبة عملي والمحاس

التنفيذ)، مع مراعاة الحاجة إلى نهج رقابي شامل وإدراج أصحاب المصلحة الخارجيين.

با�ضافة إلى ذلك، تلعب ا�نتوساي دوًرا نشًطا في متابعة ومراجعة خطة ا�مم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية 

المســتدامة والمنتدى السياســي رفيع المســتوى (HLPF) بشــأن التنمية المســتدامة. وفي ١٨ يوليو ٢٠١٨، 

نظمــت ا�مانــة العامــة ل�نتوســاي ، بالتعــاون مــع ا�مــم المتحــدة والممثليــن الدائميــن للنمســا وكنــدا 

لــدى ا�مــم المتحــدة ، نظمــت حدثــÀ  أثنــاء انعقــاد المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى. وركــزت 

المناقشــة علــى النتائــج المحققــة فــي إطــار مراقبــة اســتعداد الحكومــات الوطنيــة لتنفيــذ أهــداف 

التنميــة المســتدامة. وقــدم ممثلــو ا�جهــزة العليــا للرقابــة تجاربهــم فــي عمليــات الرقابــة علــى ا�داء، 

مؤكــدة قــدرة ا�جهــزة العليــا للرقابــة علــى تولــي مهمــة استشــارية مهمــة. وفــي يوليــو ٢٠١٩، 

.HLPF عرضت ا�نتوساي مرة أخرى مبادراتها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في

وأخيــًرا، المســاعدة فــي ضمــان تحقيــق خطــة ا�مــم المتحــدة ٢٠٣٠ والــدور البــارز �هــداف التنميــة 

المســتدامة فــي االســتراتيجية الجديــدة المعتمــدة مــن تعــاون ا�نتوســاي مــع الجهــة المانحــة فــي 

يوليو ٢٠١٩. 

ضمان التطوير والتنسيق الفعال لهداف ١-٣

ــؤوليات  ــترك والمس ــام المش ــا ذات االهتم ــة القضاي ــنوًيا لمناقش ــداف س ــاء ا�ه ــو رؤس ــع ممثل يجتم

المشــتركة، بهــدف تحســين االتصــال والتنســيق وتجنــب التداخــل. وهــذا التعــاون يــؤدي إلــى تحســين 

الجودة والكفاءة في العمليات، لصالح أعضاء ا�نتوساي.

وقــد التقــى ممثلــو قيادة لجــان ا�نتوســاي لهداف في مــارس ٢٠١٩ تحت قيــادة الجهاز ا�علــى للرقابة 

الماليــة العامــة والمحاســبة الهندي كرئيس لجنة تبادل المعرفة وخدمــات المعرفة KSC. با�ضافة إلى 

رئيــس لجنــة المعاييــر المهنيــة PSC ونائــب الرئيــس ورئيــس لجنة بنــاء القــدرات CBC ونائب الرئيــس، وحضر 

رئيــس منتــدى التوجيهات وا�صدارات المهنية ل�نتوســاي FIPP في اليــوم ا�ول من االجتماع. ووردت إلى 

ممثلــي رئيــس الهــدف مرئيــات مــن االجتمــاع ا�خيــر ل FIPP؛ تناقــش ا�دوار والمســؤوليات فــي عمليــة 

وضــع المعاييــر؛ والخطــوات التاليــة فــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية الجديــدة لالنتوســاي لوضــع 

المعاييــر؛ والمضــي إلــى االمــام فــي إنشــاء وظيفــة للدعــم الفنــي؛ وناقشــوا ايضــÀ وتوظيــف أعضــاء 

.FIPP جدد في

المساهمة في متابعة ومراجعة أهداف التنمية المستدامة:

ــة  ــداف التنمي ــذ أه ــي تنفي ــا ف ــبة دورا هام ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــب ا�جه تلع

المســتدامة. ولذلــك، أطلقــت ا�نتوســاي العديــد مــن المبــادرات لدعــم ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة 

التنميــة  وأهــداف   ٢٠٣٠ خطــة  نجــاح  فــي  أساســية  مســاهمة  تقديــم  فــي  والمحاســبة  العامــة 

المستدامة. ودور ا�جهزةللرقابة المالية العامة والمحاسبة فيما يتعلق بمراجعة ورصد تنفيذ 

ا�ولوية الشاملة ٢

ا�ولوية الشاملة ٣
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ويلخص مايلي ا�نجازات والتحديات في المنظمات ا�قليمية لالنتوساي:

ا�ولويات الشاملة
ومــن بيــن القضايــا ا�خــرى التــي تمــت مناقشــتها (١) البوابــة االلكترونيــة لمجتمــع ا�نتوســاي وكيــف 

يمكــن تعزيزهــا لتلبيــة احتياجــات مراجعــي الحســابات حــول العالــم، (٢) وكيــف يمكــن لرؤســاء 

ــة  ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــات ا�جه ــة احتياج ــين تلبي ــاي لتحس ــي ا�نتوس ــويÀ ف ــل س ــداف العم ا�ه

العامــة والمحاســبة التــي فــي ظــل ظــروف صعبــة (٣) وكيــف يمكــن لرؤســاء ا�هــداف ضمــان 

جودة عالية من منتجات INTOSAI التي  التندرج ضمن التوجيهات وا�صدارات المهنية ل�نتوساي  .IFPPوقد 

ناقش رؤســاء ا�هداف أيًضا خطط نجاح اجتماع منصة ا�نتوســاي للتنسيق ا�قليمي IRCP  و ا�نكوساي  

في مايو .٢٠١٩

ــة تأهــب وقــادرة علــى  تحقيــق عنصــر االســتراتيجية والســرعة فــي ا�نتوســاي بحيــث تكــون فــي حال

االستجابة للفرص والمخاطر التي تنشأ على الساحة الدولية:

لقــد أصــدرت اللجنــة المشــرفة علــى القضايا الناشــئة تقرير في عــام ٢٠١٨ بشــأن النتائج التــي توصل إليها 

فريــق الخبــراء، مــع تســليط الضــوء علــى القضايــا الناشــئة مــن قبــل المجلــس التنفيــذي. وركــزت 

ــات  ــى الحكوم ــتؤثر عل ــي س ــا الت ــوم والتكنولوجي ــي العل ــرات ف ــة التغي ــى أهمي ــة عل ــة الرئيس النتيج

ــي  ــورات ف ــم التط ــة أه ــددت اللجن ــد، ح ــه التحدي ــى وج ــتقبل. وعل ــي المس ــابات ف ــي الحس ومراجع

مجــاالت مثــل الــذكاء االصطناعــي، وسلســلة الكتــل، والتكنولوجيــا، وا�مــن الســيبراني، وتحليــل 

البيانــات، وتكنولوجيــا الشــبكة الخلويــة للجيــل العــام، والتعلــم ا�لــي، والحوســبة الكميــة، ومــن بيــن 

أمــور أخــرى ، و مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر متزايــد علــى الحكومــات ومدققــي حســاباتهم. وفــي 

ــا  ــراح مــن رئيــس اللجنــة المشــرفة علــى القضاي وقــت الحــق، اعتمــد المجلــس التنفيــذي فــي ٢٠١٨ اقت

الناشــئة ونائــب الرئيــس بتأســيس فرقــة عمــل مؤقتــة عملــت علــى إعــداد الشــروط المرجعيــة وترتيــب 

مقتــرح للقيــادة لمجموعــة عمــل جديــدة ل�نتوســاي معنيــة بتأثيــر العلــوم والتكنولوجيــا علــى 

التدقيق لعرضه على  المجلس التنفيذي في ا�نكوساي ٢٠١٩. وقد رحبت فرقة العمل بمشاركة أعضاء 

مــن ا�نتوســاي، وغيرهــا مــن منظمــات وضــع المعاييــر الرقابيــة فــي منظمــات القطاعيــن العــام 

والخاص ، ومجتمع المانحين ، ومنظمات حكومية وغير على المستوى الدولي. 

اهم ا�نجازات:

ــي  ــة ف ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــاف م ــة الكريفي ــتراتيجية ٢٠١٩-٢٠٢٤ لمنظم ــة االس ــاد الخط ــم اعتم • ت

ديسمبر ٢٠١٨. وتركز على كفاءة الجهاز ا�على للرقابة واستقالليته.

• ســاعدت ا�فروســاي دولــة الجابــون فــي صياغــة التفاصيــل ا�ساســية لقانونهــا ا�ساســي الــذي 

يمكن من تعزيز االستقالل الذاتي.

• أثمــر برنامــج المســتوى ٢ مــن تعــاون ا�نتوســاي مــع الجهــات المانحــة عــن جهــود لبنــاء القــدرات فــي 

تسع دول أفريقية.

ــم  ــي لتقيي ــي والكين ــن الجابون ــن الرقابيي ــل الجهازي ــن قب ــة م ــة تجريبي ــي مراجع ــراء عمليت ــم إج • ت

التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة. والهــدف العــام منهــا هــو حشــد المــوارد الالزمــة لتنفيــذ عمليــات 

رقابة على أهداف التنمية المستدامة.

• قامــت مجموعــة مــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة الناطقــة بالفرنســية علــى 

وضع أدوات التدقيق واعتمادها لتستخدم في قطاع الصناعات االستخراجية وتدريب ٣٠ مدقق حسابات 

حول كيفية استخدام ا�داة.

•  جــري التفصيــل فــي الدليــل ا�رشــادي للصناعــات االســتخراجية علــى نطــاق واســع ليشــمل ا�ن 

ــاع؛  ــذا القط ــي ه ــة ف ــادرات العالمي ــن المب ــات ع ــدث المعلوم ــة؛ وأح ــادن الصلب ــاز والمع ــط والغ النف

وأمثلــة أخــرى ذات الســمة ا�فريقيــة لتوضيــح مبــادئ القطــاع. ويشــمل أيضــا اعتبــارات أهــداف التنميــة 

المســتدامة وجــدول أعمــال أفريقيــا ٢٠٦٣ لتمكيــن المدققيــن مــن فهــم ومراجعــة مخاطــر التدقيــق 

على طول سلسلة ا�نشطة المولدة للقيمة.

• عقــد اجتمــاع ركــز علــى مكافحــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة كجــزء مــن مراجعــة العمليــات 

الشــبكة  االحتيــال وذلــك فــي شــراكة مــع  المخاطــر والحمايــة مــن  للشــفافية وإدارة  الوطنيــة 

ا�فريقيــة للحوكمــة الماليــة الجيــدة، والمنظمــة ا�فريقيــة للجنــة الحســابات العامــة، والمنتــدى 

ا�فريقي �دارة الضرائب، ومبادرة إصالح ميزانية أفريقيا التعاونية.

ا�ولوية الشاملة ٤
االفروساي

المصالــح / ا�ولويــات المشــتركة – التقــاء المصالــح بنــاء علــى الفائــدة وتيســير التعــاون واالحترافيــة بيــن 

المنظمات ا�قليمية لالنتوساي

ــي  ــاي ف ــداف ا�نتوس ــق أه ــية لتحقي ــيلة أساس ــاي وس ــبعة ل�نتوس ــة الس ــات ا�قليمي ــر المنظم تعتب

المنظمــات ا�قليميــة منظــور  الثقافيــة والجغرافيــة. وبدورهــا، توفــر خبــرات  المجــاالت  مختلــف 

المنفعة المتبادلة التي توجه جهود ا�نتوساي.

ــر ا�نتوســاي، مــع إنشــاء برنامــج لتنظيــم أقاليــم  ويمثــل عــام ٢٠١٧ عالمــة فارقــة مهمــة للتعــاون عب

ا�نتوســاي والتــي تشــمل جميــع أجهــزة ا�نتوســاي والمنظمــات ا�قليميــة. وركــزت االجتماعــات 

الالحقــة لمنصــة ا�نتوســاي للتنســيق ا�قليمــي فــي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ علــى مهنــة المدقــق، وتنميــة القــدرات، 

والتواصل، وضمان الجودة، المخاطر، والقضايا الناشئة ، وأهداف التنمية المستدامة.

ا�ولوية الشاملة ٥
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• يعتبــر إضفــاء الطابــع المهنــي علــى مراجعــي الحســابات العاميــن والمحاســبين فــي أفريقيــا أحــد 

الضــرورات االســتراتيجية للخطــة المؤسســية لمجموعــة ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة 

والمحاسـبة بالدول ا�فريقية الناطقة باللغة ا�نجليزية AFROSAI-E. وتطورت هذه المبادرة من كونها 

هدفÀ إقليميÀ إلى أولوية قارية. وتحت شعار جديد لمبادرة االحتراف ا�فريقية، تعمل AFROSAI-E في 

شــراكة تعاونيــة مــع CREFIAF ، ورابطــة المحامين العامين لشــرق وجنــوب أفريقيا ، واالتحــاد ا�فريقي 

للمحاســبين لتعزيــز هــذه المبــادرة. وتــداول أعضــاء المبــادرة واتفقــوا علــى ضــرورة إنشــاء لجنــة 

ــر وضمــان جــودة مصــادر التعلــم العامــة، وتقديــم المشــورة  استشــارية أكاديميــة للبــدء فــي تطوي

لمعلمين المحاسبة على تدريس محتوى القطاع العام.

• تــم اعتمــاد أداة إطــار قيــاس ا�داء رســمًيا فــي اجتمــاع المجلــس التنفيــذي لـــ   AFROSAI-Eفــي ٢٠١٨. 

وتتوقــع ا�فروســاي أن هــذه ا�داة، والتــي تمــت ترجمتهــا إلــى اللغــة البرتغاليــة وقدمــت إلــى بلــدان 

بتغطيــة  والمحاســبة  العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  لجهــزة  ستســمح  بالبرتغاليــة،  الناطقيــن 

التزامــات البلــدان بشــكل أفضــل نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة وتقييــم نظــام PMF بأكملــه 

ــي  ــة ا�داة ف ــكا الجنوبي ــا وأمري ــا وأوروب ــي أفريقي ــÀ ف ــازÝ رقابي ــتخدم ١٢ جه ــاًال، اس ــي. وإجم ــكل كل بش

عمليات التدقيق.

ــا  ــزة العلي ــاعدة ا�جه ــل مس ــن أج ــي ل AFROSAI-E م ــال الخارج ــة أدوات االتص ــع مجموع ــم وض • ت

ــاح  ــة. وتت ــاب المصلح ــراك أصح ــتراتيجيات �ش ــذ االس ــي تنفي ــبة ف ــة والمحاس ــة العام ــة المالي للرقاب

مجموعة ا�دوات باللغة ا�نجليزية والفرنسية (متاح أيًضا كبرنامج للتعلم ا�لكتروني). 

• بــدأت AFROSAI-E فــي تنفيــذ برنامــج تدريبــي علــى كتابــة التقاريــر �عضــاء ا�جهــزة العليــا للرقابــة 

المالية العامة والمحاسبة مع التركيز على لغة المبسطة.

• بدعــم مــن مبــادرة  ا�نتوســاي للتنميــة، تــم عقــد ورشــة عمــل حــول  أطــار قيــاس ا�داء لعــدة أعضــاء 

بمعاييــر  المشــاركين  لتعريــف  وذلــك  والمحاســبة  العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  مــن 

ا�نتوساي ذات الصلة باطار قياس االداء ، ومنهجيتها ، وتطبيقها في المؤسسات الرقابية. 

ا�ربوساي
اهم ا�نجازات:

ــة الماليــة العامــة والمحاســبة للــرد علــى  ــا للرقاب ــر إقليمــي بشــأن قــدرة ا�جهــزة العلي • إعــداد  تقري

جدول أعمال ا�مم المتحدة ٢٠٣٠ الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في مارس ٢٠١٩.

• إجــراء تقييــم ذاتــي بالتعــاون مــع االفروســاي ومبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة الــذي ســيتم االنتهــاء منــه 

في عام ٢٠١٩ ، مع تقرير نهائي للمتابعة.

• االنخــراط مــع ا�سوســاي للتعــاون فــي أنشــطة مشــتركة الفائــدة مــن خــالل مذكــرة تفاهــم التــي 

سيتم توقيعها بنهاية عام ٢٠١٩.

• عقــد ورشــتي عمــل مشــتركتين مــع ا�فروســاي حــول التدقيــق القائــم علــى المخاطــر وقيــاس أداء 

الجهاز ا�على للرقابة من خالل الربع الرابع من ٢٠١٩.

• االنضمام إلى مجموعة عمل ا�نتوســاي المعينة بالصناعات االســتخراجية (WGEA) وبدء العمل على 

ترجمة موادها إلى العربية.

• إعــداد سياســة اتصــال جديــدة تتضمــن نشــرة إخباريــة با�نجليزيــة، وتقريــر فنــي عــن ا�نتوســاي، 

وموقع إلكتروني مطور.

التحديات

وا�مــدادات  المــوارد  نقــص  علــى  المفروضــة  بالقيــود  المتعلقــة   التحديــات  ا�ربوســاي  حــددت 

والتمويــن، بمــا فــي ذلــك المــوارد البشــرية لمعالجــة القضايــا التقنيــة والمــوارد الماليــة وذكــرت أيضــا 

ا�ربوســاي وجــود تحديــات فــي الحفــاظ علــى تواجــد كامــل الحضــور لالجتماعــات ا�قليميــة بســبب 

نقص الموارد المالية بين بعض ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

ا�سوساي
اهم ا�نجازات:

اليوروساي-ا�سوســاي،  لمنظمــة  المشــتركة  للمؤتمــرات  المرجعيــة  الشــروط  علــى  التوقيــع   •

واستضافة مؤتمر اليوروساي -ا�سوساي الثالث المشترك في مارس ٢٠١٩ في إسرائيل. 

• إعداد مذكرة تفاهم بين ا�ربوساي ا�سوساي لتوسيع تبادل المعرفة عبر االقاليم.

• إيجــاد فــرص لجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة لتطويــر القــدرات وتبــادل المعرفــة، 

.SAI PMF ٣  وI وتنظيم برامج تنمية القدرات بما في ذلك

ــاي  ــتراتيجية لسوس ــة االس ــي الخط ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــة بأه ــروعات المتعلق ــج المش • دم

وتنفيــذ ا�نشــطة ذات الصلــة، علــى ســبيل المثــال مشــروع بحــث االسوســاي الثانــي عشــر تحــت عنــوان 

"مراجعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة (بمــا فــي ذلــك االســتفادة مــن البيانــات الرقميــة أو 

الكبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)."

• اســتضافة جمعيــة ا�سوســاي الرابعــة عشــرة فــي هانــوي، فيتنــام واعتمــاد إعــالن هانــوي الــذي يبــرز 

أهداف التنمية المستدامة والتدقيق البيئي

• نفــذت مجموعــة ا�سوســاي المعنبيــة بالرقابيــة البيئيــة عمــًال رقابيــÀ متوازيــÀ لحمايــة البيئــة المائيــة، 

ــي  ــة ف ــة المعيش ــين بيئ ــر وتحس ــدة الفق ــف ح ــى تخفي ــق عل ــول "التدقي ــة ح ــاريع بحثي ــالق مش وإط

المناطق الريفية "و "تطبيق تحليالت البيانات الضخمة في التدقيق البيئي"

التحديات

ــزم  ــة. وتعت ــة الحوكم ــين بني ــى تحس ــة إل ــكار والحاج ــة باالبت ــات المتعلق ــاي التحدي ــددت ا�سوس • ح

ــة  ــق تعاوني ــات تدقي ــالل عملي ــن خ ــا م ــدرة أعضائه ــز ق ــدة لتعزي ــرق جدي ــاف ط ــاي استكش االسوس

وموازية با�ضافة إلى برامج التدريب التقليدية.

ا�ولويات الشاملة
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ا�ولويات الشاملة

الكاروساي
أهم ا�نجازات:

• اعتبــارÝ مــن مايــو ٢٠١٩، أكمــل الجهــاز ا�علــى للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة فــي ســورينام 

المرحلــة ا�ولــى مــن تأميــن اتفاقيــة تشــريعية لتعزيــز اســتقالل الجهــاز ا�علــى للرقابــة. وهــذا الجهــد 

ــة التابــع لمبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة  كان مدعــوم مــن قبــل برنامــج اســتقاللية الجهــاز ا�علــى للرقاب

وبرنامج المشاركة االستراتيجية لمبادرة ا�نتوساي للتنمية التابع �صحاب المصلحة.

• قــام الجهــاز ا�علــى للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة الجمايكــي بإكمــال وتقديــم تقريرهــا عــن 

مراقبة أهداف التنمية المســتدامة في اجتماع يوليو ٢٠١٨ مع مبادرة االنتوســاي للتنمية، وإدارة الشــؤون 

ــة  ــة المالي ــا للرقاب ــادات العلي ــن القي ــا م ــة، وغيره ــؤون االقتصادي ــدة والش ــم المتح ــة با�م االجتماعي

العامة والمحاسبة وأصحاب المصلحة.

• أنجــز الجهــاز الرقابــي لدولــة ســانت لوســيا عمليــة تدقيــق بشــأن تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 

ومراقبتهــا. مــازال برنامــج تدقيــق المشــتريات التعاونــي، الــذي بــدأ فــي مايــو ٢٠١٧ مســتمرÝ. حيــث بــدأ ١٣ 

جهــازÝ رقابيــÀ البرنامــج، ٨ مــن هــذه االجهــزة قــد انتهــوا مــن عمليــة التنفيــذ وقدمــوا تقاريرهــم ليتــم 

النظر فيها من قبل البرلمانات.

• أنجــزت خمســة مــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة إطــار قيــاس االداء وشــاركت 

فــي تقريــر ا�داء االســتراتيجي وبرنامــج التقييــم لمبــادرة تطويــر االنتوســاي فــي جــزر كايمــان فــي عــام 

ــي  ــاس ا�داء ف ــار قي ــن إط ــيرات م ــي مونتس ــي ح ــة ف ــى للرقاب ــاز ا�عل ــاء الجه ــرر انته ــن المق ٢٠١٨. وم

أواخر عام ٢٠١٩.

• لقــد أكمــل اثنــان وعشــرون جهــاًزا مــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة تدريــب 

المشــرفين على أداة IntoSAINT. وقد اســتخدمت أربعة من ا�جهزة العليا للرقابة ا�داة وسيســتكمل 

بقية ا�جهزة العليا للرقابة عمليات التقييم  خالل ا�شهر ١٢ إلى ١٤ المقبلة. 

التحديات

ــا  ــزة العلي ــام ا�جه ــÀ أم ــكل عائق ــدودة تش ــرية المح ــوارد البش ــات والم ــي الطلب ــة ف ــزال المنافس ال ت

للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة داخــل االقليــم. ففــي حيــن ترغــب ا�جهــزة العليــا للرقابــة فــي 

ــدد  ــاد، إال أن الع ــة الفس ــة لمكافح ــا للرقاب ــزة العلي ــج SDGs و SAF PMF وا�جه ــي برام ــاركة ف المش

المحــدود مــن مراجعــي الحســابات المتاحيــن يقيــد مشــاركتهم. وأجبــرت تكلفــة الســفر داخــل 

االقليــم علــى إيجــاد وســائل بديلــة للحفــاظ علــى التواصــل والتعــاون بمــا يتفــق مــع خطــة ا�عمــال 

االستراتيجية ل�قليم.

اليوروساي 
اهم ا�نجازات

• الموافقــة علــى الخطــة االســتراتيجية لليوروســاي ٢٠١٧-٢٠٢٣ والخطــة التشــغيلية وا�جــراءات العامــة 

(مارس ٢٠١٨).

• تحديــد الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك بيــن تعــاون ا�قاليــم الداخليــة فــي اجتمــاع منطقــة 

أوســلو لعام ٢٠١٧؛ وتم توقيع االختصاصات المرجعية للمؤتمرات المشــتركة المستقبلية مع ا�ربوساي 

، وا�سوساي ، وا�والسيفس.

بيــن  التدريبيــة  الــدورات  (تبــادل  ا�ولــى �طــار تعــاون ا�فروســاي واليوروســاي  الخطــوات  تنفيــذ   •

ــك دورة  ــتضيفة بذل ــاي، مس ــن اليوروس ــم م ــك بدع ــري وذل ــة المص ــى للرقاب ــاز ا�عل ــم والجه ا�قالي

تدريبية عن رقابة الجودة وضمانها في يونيو ٢٠١٩)  

• تنظيــم المؤتمــر المشــترك الثالــث بيــن اليوروســاي وا�سوســاي عــن القضايــا الناشــئة وحــاالت 

الطوارئ في مارس ٢٠١٩، الذي تم استضافته من قبل الجهاز ا�على للرقابة االسرائيلي.

• المشــاركة في منصة ا�نتوســاي للتنســيق  ا�قليمي برئاســة منظمة ا�والســيفس في مايو ٢٠١٩ في 

جنوب أفريقيا.

• التعاون مع لجان ا�نتوســاي، بما في ذلك المســاهمة في مختلف مبادرات لجنة بناء القدرات ,ولجنة 

المعايير المهنية. 

• التشــجيع علــى تنفيــذ الرقابــة علــى  أهــداف التنميــة المســتدامة بيــن أعضــاء اليوروســاي مــن خــالل 

توفيــر معلومــات حــول مراجعــة أهــداف التنميــة المســتدامة، وتقديــم عــروض تقديميــة عــن عمليــات 

تدقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة أثنــاء مؤتمــر اليوروســاي وا�سوســاي المشــترك، وكتابــة المقــاالت 

في مجلة اليوروساي وتخطيط عمليات مراجعة حسابات تعاونية في هذا المجال.

• ا�نجــازات فــي مجــال مراجعــة تكنولوجيــا المعلومــات، شــملت إعــداد دليــل مراجعــة نشــط يختــص 

ــا لدعــم عمليــات مراجعــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي مراحــل  بتقنيــة المعلومــات يوفــر حــًال تلقائًي

ــق  ــي للتدقي ــر دول ــى تقري ــرة عل ــات ا�خي ــع اللمس ــم وض ــك، ت ــى ذل ــة إل ــذ. وبا�ضاف ــط والتنفي التخطي

المــوازي فــي اليوروســاي علــى حمايــة البيانــات وتــم تنظيــم حلقــات دراســية تدريبيــة حــول التقييــم 

الذاتي لتقنية المعلومات والتقييم الذاتي لتدقيق تكنولوجيا المعلومات.

• ا�نجــازات فــي مجــال التدقيــق البيئــي، شــملت مشــاركة مجموعــة عمــل اليوروســاي المعنيــة 

بالرقابة البيئية EUROSAI WGEA   في فريق الخبراء الجديد رفيع المستوى المعني بااللتزام والحوكمة 

البيئيــة مــن قبــل المفوضيــة ا�وروبيــة. وشــاركت اليوروســاي أيضــا فــي ثــالث عمليــات تدقيــق تعاونيــة 

في إطار WGEA، وكذلك العديد من الدورات التدريبية.

• ا�نجــازات فــي مراجعــة حســابات ا�مــوال المخصصــة للكــوارث، شــملت إطــالق ثــالث عمليــات 

النفايــات تحــت إشــراف مجموعــة عمــل  بالفيضانــات والــزالزل، وإدارة  تدقيــق منســقة ذات صلــة 

اليوروســاي المعنيــة بالرقابــة البيئيــة؛ والتشــجيع علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة للرقابــة الماليــة 

العامة والمحاسبة ذات الصلة؛ وإعداد هيكل جديد لتوصيات الممارسات السليمة المتعلقة 
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بــإدارة الفيضانــات؛ والمســاهمة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة مثــل جعــل المــدن 

ــكار  ــك أف ــتدامة وكذل ــة المس ــداف التنمي ــرات �ه ــع مؤش ــتدامة ؛ ووض ــة ومس ــة ومرن ــاملة وآمن ش

لمواضيع جديدة بشأن مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

• ا�نجــازات فــي مجــال أخالقيــات الرقابــة، شــملت وضــع اللمســات ا�خيــرة علــى دليليــن، والموافقــة 

التعــاون  منظمــة  مــع   والتعــاون   ،IntoSAINT لـــ  الذاتــي  التقييــم  عمليــات  �جــراء  دليــل  علــى 

االقتصــادي والتنميــة ، والمشــاركة فــي مؤتمــرات ذات صلــة مثــل تحالــف المراجعيــن ومســاعدة 

ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في بناء أنظمة للرقابة على ا�خالقيات.

ــيك  ــة التش ــه جمهوري ــت ب ــذي قام ــة وال ــارة ا�لكتروني ــي التج ــوازي ف ــق الم ــن التدقي ــاء م ــم االنته • ت

ــة  ــاي للمراجع ــات اليوروس ــد بيان ــث قواع ــكار، وتحدي ــة لالبت ــرات ا�خباري ــر النش ــك نش ــا، وكذل وألماني

والمنتجات.

• إطالق دورة تدريبية إلكترونية في الرقابة على ا�داء ســجل فيها أكثر من ١٠٠ مشــارك والترويج لمنصة 

اتصال جديدة الجتماعات اليوروساي االلكترونية.

ــي  ــام وه ــاع الع ــابات القط ــة حس ــفافية مراجع ــي وش ــتخدام االجتماع ــول االس ــال ح ــت دلي • قدم

ــم  ــاي ؛ وت ــغيلية لليوروس ــة التش ــد للخط ــع جدي ــة موق ــم اتاح ــاي ؛ وت ــع اليوروس ــة ا�ن لمجتم متاح

تحديــث إطــار اليوروســاي للتواصــل ؛ وتــم تنظيــم ورشــة عمــل عــن القضايــا الناشــئة فــي نهايــة عــام 

.٢٠١٨

التحديات

• تحسين التواصل، بالنظر إلى ارتفاع عدد اللغات التي يتحدث بها أعضاء اليوروساي 

• مراحل تطور مختلفة �عضاء ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  نموذجــي  يمثلــون  الذيــن  اليوروســاي  أعضــاء   •

والمحاسبة"محاكم الحسابات ومكاتب التدقيق الوطنية"

• تزاحم الطلب على الموارد للمشاركة في أنشطة دولية

• تطبيق ا�صدار الجديد للمعيار الدولي ISSAI٣٠  ومواءمته وفقÀ لخالقيات الرقابية 

• إدارة التطورات السياسية في االتحاد ا�وروبي.

االوالسيفس
اهم ا�نجازات:

ــات  ــة والمنظم ــاي ا�قليمي ــزة ا�نتوس ــع أجه ــاركة م ــة بالمش ــج المتعلق ــن النتائ ــد م ــق العدي • تحقي

الدوليــة، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد الشــروط المرجعيــة للمؤتمــرات المشــتركة مــع اليوروســاي ، والتوصــل 

إلــى اتفــاق مــع االفروســاي لتنفيــذ مراجعــة منســقة للتنــوع البيولوجــي والمناطــق المحميــة، وإعــداد 

عمل رقابي تنسيقي حول المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة رقم ٥ 

مــع مبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة ، وتدريــب المرشــدين وإجــراء تعديــالت علــى مــواد تدريبيــة لــدورة عبــر 

ــي  ــة ف ــى للرقاب ــاز ا�عل ــج الجه ــك لبرنام ــتدامة ، وكذل ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــول تدقي ــت ح ا�نترن

مكافحة الفساد.

المناطــق  وإدارة  الطــرق،  أعمــال  علــى  المنســقة  الرقابــة  عمليــات  خــالل  مــن  التعــاون  تســهيل   •

الحدوديــة، وااللتــزام بأهــداف التنميــة المســتدامة. با�ضافــة إلــى ذلــك، تقــوم منظمــة ا�والســيفس 

علــى تطويــر بوابــة الكترونيــة لتطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة لتوحيــد نتائــج عمليــات المراجعــة 

المنسقة، وغيرها من المبادرات، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

• إنشــاء فرقــة عمــل داخــل لجنــة بنــاء القــدرات لتطويــر برنامــج الدراســات العليــا فــي الرقابــة الخارجيــة 

ضمــن إطــار الشــهادات المهنيــة. وجهــود أخــرى فــي تنميــة القــدرات تشــمل تنفيــذ نظــام ا�دارة 

التعليميــة وخطــة تدريــب ٢٠١٩-٢٠٢١ علــى أســاس دورة ل�جــراءات التعليميــة لمعيــار ISO ١٠٠١٥ ، وتنفيــذ ٣١  

 . (MOOCs) دورة الكترونية و ٤ دورات تدريبية مباشرة وإعداد دورتين دراسيتين مفتوحتين على ا�نترنت

• اعتمــاد أداةIntoSAINT   مــن خــالل آليــات مختلفــة، تشــمل تنظيــم دورة إقليميــة للمشــرفين وتعزيــز 

اســتخدامها بيــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة علــى أســاس الخبــرات والــدروس 

المســتفادة، حيــث نفــذ فعليــÀ ١٧ مــن ٢٢ مــن أعضــاء االوالســيفس ا�داة ، وعــززت العديــد مــن ا�جهــزة 

العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تنفيذ إصدار IntoSAINT في المؤسسات العامة في بلدانهم.

ــة  ــا للرقاب ــزة العلي ــية لجه ــول ا�دارة المؤسس ــور ح ــات للجمه ــر المعلوم ــرس لتوفي ــم فه • تقدي

المالية العامة والمحاسبة في أكتوبر ٢٠١٧، وإعداد برامج نموذجية لتحسين المؤشر خالل٢٠١٨  وتنفيذ مشروع 

بتمويــل مــن  البنــك ا�ســالمي للتنميــة، بهــدف تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات واســتخدام 

منتجــات الرقابــة الحكوميــة فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. وقــد أعــدت االوالســيفس 

أيضÀ الطبعة الثالثة من مشروع فهرسة الرقابة الداخلية.

ــتراتيجية  ــث اس ــت، وتحدي ــر ا�نترن ــة عب ــالل دورة تدريبي ــن خ ــاي م ــر ا�نتوس ــتخدام معايي ــم اس • دع

ــي  ــرز ف ــدم المح ــدى التق ــد م ــي لتحدي ــم  إقليم ــداد تقيي ــة، وإع ــة للمراجع ــر المهني ــي بالمعايي الوع

تنفيــذ معاييــر ا�نتوســاي ، ونشــر تقريــر" التحديــات والممارســات الجيــدة لجهــزة العليــا للرقابــة 

الماليــة العامــة والمحاســبة فــي االوالســيفس فــي التنفيــذ المؤسســي لمعاييــر االنتوســاي"، "وإعــداد 

إنشــاء موقــع  و  للتنميــة  ا�نتوســاي  بالتعــاون مــع مبــادرة  نفــذت  ا�نترنــت  نــدوات عبــر  سلســلة 

 www.olacefs.com على "ISSAI"

• تطبيــق إطــار قيــاس أداء ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاســبة فــي ١٤ جهاًزا وإعداد دورات 

تدريبيــة حــول المنهجيــة المســتدمة فــي هــذه ا�داة ونشــرها والترويــج لتنفيذهــا فــي ا�جهــزة العليــا 

للرقابة المالية العامة والمحاسبة ا�خرى. 

• تحديــث سياســة التواصــل فــي ا�والســيفس، وإعــداد دليــل شــبكة اجتماعيــة لالوالســيفس ، ونشــر 

معلومات النشرات والمجالت التقنية

ــاز  ــي الجه ــدة ف ــة رائ ــك تجرب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المراجع ــي عملي ــن ف ــاركة المواطني ــز دور مش • تعزي

ا�على للرقابة في بوليفيا �شراك المواطنين في متابعة التوصيات، ووضع دليل الكتروني عن 
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ــا  ــال وتنفيذه ــتراتيجية اتص ــداد اس ــروع �ع ــذ مش ــة، وتنفي ــات المراجع ــي عملي ــن ف ــاركة المواط مش

تركــز علــى أصحــاب المصلحــة الخارجييــن فــي االوالســيفس لتعزيــز اســتخدام ونشــر أدوات ومنتجــات 

العالميــة  ا�عمــال  جــداول  فــي  مواقعهــا  وتحديــد  ترقيتهــا  وتعزيــز  المنســقة  البيئــة  مراجعــة 

وا�قليمية.

العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  دور  حــول  إلكترونيتيــن  تعليميتيــن  دورتيــن  إعــداد   •

والمحاســبةوأهداف التنميــة المســتدامة والرقابــة علــى ا�داء. وســتنفذ باللغــات ا�نجليزيــة، البرتغاليــة، 

وا�ســبانية، وســتكون متاحــة لمجتمــع ا�نتوســاي بأكملــه. وقــد تــم االنتهــاء مــن إعــداد الــدورة ا�ولــى 

ويجري إعداد الدورة الثانية. 

فــي  العينــي  والتعــاون  المتجــددة،  الطاقــات  حــول  ا�نترنــت  عبــر  دراســية  حلقــات  تنظيــم   •

ــزة  ــة ، ودور ا�جه ــة المالي ــة للرقاب ــر الدولي ــق المعايي ــاس االداء، وتطبي ــار قي ــق اط ــيفس، وتطبي االوالس

، ومشــاركة   ٢٠٣٠ المتحــدة لعــام  ا�مــم  العامــة والمحاســبة فــي خطــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا 

المواطنين في ا�جهزة العليا للرقابة.

والشــبكات  االوالســيفس  بوابــة  عبــر  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  تشــجيع   •

االجتماعيــة، وتنفيــذ عــدد كبيــر مــن الــدورات االلكترونيــة وتحديــد االجتماعــات ا�لكترونيــة التــي حلــت 

محــل االجتماعــات المباشــرة والمعنيــة بمواضيــع االدارة. كمــا تــم إدراج اســتخدام البيانــات الضخمــة 

في عمليات التدقيق كموضوع فني في الجمعية العامة ٢٠١٧.

• إنشــاء فريقيــن عامليــن داخــل االوالســيف يركــزان علــى مكافحــة الفســاد والرقابــة علــى إدارة 

الكوارث الطبيعية.

ــدول  ــة بج ــادرات المتعلق ــج المب ــم نتائ ــة لتقدي ــات الدولي ــف المنتدي ــي مختل ــة ف ــاركة بفعالي • المش

أعمــال ا�مــم المتحــدة ٢٠٣٠ وأهــداف التنميــة المســتدامة، مثــل المشــاركة فــي منتــدى أمريــكا الالتينية 

ومنطقــة البحــر الكاريبــي بشــأن التنميــة المســتدامة فــي المنتــدى  السياســي رفيــع المســتوى فــي 

ــة  ــركاء المراجع ــة   لش ــة السادس ــاع الجلس ــي اجتم ــتدامة ، وف ــة المس ــول التنمي ــدة ح ــم المتح ا�م

وفي المؤتمر الدولي  لمركز أمريكا الالتينية �دارة التنمية.

التحديات

• يمكن تعزيز المشاركة في تعاون ا�نتوساي مع الجهات المانحة لتطوير فهم أفضل لعملية 

التطبيق 

•  رفع القرارات الرئيسية للمنظمة إلى ا�نتوساي 

• تنسيق االجتماعات لضمان التركيز على صنع القرار والموضوعات ذات ا�ولوية العليا.

الباساي
أهم ا�نجازات:

ــتخدام  ــبة، واس ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــى ا�جه ــورة إل ــم والمش ــم الدع • تقدي

مجموعــة مــن المــوارد للتعزيــز مــن االســتقاللية مــن خــالل ا�صــالح التشــريعي، وتنفيــذ برامــج الدعــوة 

والمشــاركة لجهــزة العليــا للرقابــة الموجهــة �صحــاب المصلحــة ولجــان الحســابات العامــة ، وتوفيــر 

ــي  ــر ف ــم التقاري ــد تقدي ــا وموع ــين جودته ــة. وتحس ــات المراجع ــث عملي ــدد لتحدي ــي مح ــم فن دع

موعدها. 

• تقديــم ا�رشــاد والتوجيــه لـــ ١٠ مــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة فــي تقاريرهــا 

ــن  ــاون بي ــجيع التع ــتدامة ؛ وتش ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــي تنفي ــتعداد ف ــة باالس ــة ا�داء الخاص لرقاب

ا�قاليــم والتعــاون بيــن الجنــوب والجنــوب مــن خــالل مشــاريع ا�عــارة والتوأمــة بيــن ا�جهــزة العليــا 

للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة ؛ وتعزيــز اســتخدام الجهــاز ا�علــى للرقابــة الماليــة العامــة 

 ١١ ودعــم  أجهــزة  خمســة  قبــل  مــن  اســتخدامه  تــم  حيــث  ا�داء  قيــاس  الطــار  والمحاســبة 

ا�دارة  ودعــم  ا�داء،  قيــاس  اطــار  تقييــم  تقاريــر  �كمــال  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  مــن  عضــوا 

االســتراتيجية للجهــاز ا�علــى للرقابــة لتعزيــز التخطيــط االســتراتيجي والتشــغيلي وعمليــة التخطيــط 

والرصــد والتقييــم ؛ وتوفيــر التدريــب وورش العمــل حــول تنفيــذ معاييــر ا�نتوســاي، وادارة الماليــة 

العامة ، وضمان الجودة ، واالتصاالت ، وغيرها من المواضيع.

ــج  ــادل برام ــي لتب ــل االجتماع ــبكات التواص ــع وش ــمل موق ــل تش ــاي للتواص ــتراتيجية الباس ــذ اس • تنفي

الباساي وا�نشطة في الوقت الحقيقي.

• تنفيذ استراتيجية الباساي للتمويل وإنشاء عالقات للتعاون مع شركاء التنمية.

ــي  ــا�داء ف ــة ب ــر المعني ــة التقاري ــة وكتاب ــر لمراقب ــداد التقاري ــم وإع ــة والتقيي ــار المراقب ــة إط • مراجع

الخطة االستراتيجية.

التحديات

يــزال التمويــل أكبــر تحــد للباســاي واقترحــت المنظمــة خطــة تمويــل خاصــة للــدول الجزريــة  ال 

ــة الماليــة العامــة والمحاســبة  ــا للرقاب ــرح الباســاي مناصــرة ا�نتوســاي لجهــزة العلي ــرة.  وتقت الصغي

علــى الصعيديــن الدولــي والمتعــدد ا�طــراف، والمســتوى ا�قليمــي بحيــث تعتــرف هــذه المؤسســات 

والجهــات المانحــة با�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة كمســاهم رئيســي فــي 

تحســين الحكــم الرشــيد والمســاءلة والشــفافية ومكافحــة االحتيــال والفســاد. واقترحــت الباســاي 

النظر في تقديم الدعم الفني لتطبيق إطار من أجل تتبع التقدم المحرز.



الكيانات الرئيسة لالنتوساي 

مبادرة ا�نتوساي للتنمية :
مبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة هــي جــزء مــن منظمــة ا�نتوســاي وتعمــل مــع لجــان أهــداف 

ــة الماليــة العامــة والمحاســبة  ا�نتوســاي ، والمنظمــات ا�قليميــة، وا�جهــزة العليــا للرقاب

وغيرهــم مــن الشــركاء المســتقلين، والمحكميــن، والمهنييــن وذو الصلــة با�جهــزة العليــا 

للرقابة المالية العامة والمحاسبة. 

وقــد لعبــت مبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة دوًرا مهًمــا فــي تقــدم تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية 

ل�نتوســاي. وتعــد المبــادرة آليــة أساســية ل�نتوســاي لدعــم ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة 

العامة والمحاسبة في البلدان النامية في تعزيز أدائها وقدراتها على نحو مستدام.

وإن مبــادرة تطويــر ا�نتوســاي تســاهم نحــو تقــدم ا�هــداف االســتراتيجية وا�ولويــات 

الشــاملة لخطــة ا�نتوســاي االســتراتيجية. وفي عــام ٢٠١٨ ،  تضمنــت  المبــادرة ١١ برنامًجا جري 

ا�قليميــة  ودون  ا�قليميــة   ا�نتوســاي  منظمــات  وفــي  رقابيــة  أجهــزة  فــي  تنفيذهــا 

والمســتويات العالميــة. وهــذه البرامــج تســتند علــى احتياجــات الجهــاز ا�علــى للرقابــة 

ــزة  ــع ا�جه ــة م ــوارات مكثف ــالل ح ــن خ ــت م ــي تمخض ــبة والت ــة والمحاس ــة العام المالي

العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ومنظمات ا�نتوساي ا�قليمية.

أمــا بالنســبة للبرامــج المقدمــة بالتعــاون مــع العديــد مــن أجهــزة ا�نتوســاي والمنظمــات 

ا�قليميــة والشــركاء ا�خريــن، فقــد شــملت مجموعــة متنوعــة مــن هيــاكل الدعــم - 

حلــول  ومرونــة  ا�لكترونــي  والتعلــم  التعاونــي  والتدقيــق  العالميــة  العامــة  المنافــع 

التعليــم الرقمــي، وتجمعــات المــوارد ا�قليميــة، والدعــم الثنائــي، ودعــم القيــادات الشــابة 

في ا�جهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وتقــدم مبــادرة االنتوســاي للتنميــة تقريــر ســنوي عــن أداءهــا فــي تقريــر ا�داء والمســاءلة. 

ويمكن االطالع على تقرير العام 

http://www.idi. no/en/about-idi/reports2018

وفــي عــام ٢٠١٨، تجــاوزت مبــادرة ا�نتوســاي للتنميــة أهــداف التواصــل العالميــة مــن خــالل 

توفيــر الدعــم إلــى ١٥٣ مــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة فــي جميــع 

أقاليــم ا�نتوســاي ، مــن بينهــا ١٢١ من ا�جهزة العليــا للرقابة المالية العامة والمحاســبة  في 

ــر  ــي تم ــبة  الت ــة والمحاس ــة العام ــة المالي ــا للرقاب ــزة العلي ــن ا�جه ــة و ٣٢ م ــدان النامي البل

بظروف صعبة.

اســتراتيجيتها  تخطيــط  فــي  والكريفيــاف  والكاروســاي  ا�ربوســاي  المبــادرة  ودعمــت 

ا�قليميــة. كمــا بــدأت شــراكة جديــدة مــع الكريفيــاف وا�فروســاي الناطقــة باللغــة 

مواجهــة  فــي  رقابيــة  أجهــزة  لتســعة  الثنائــي  االســتراتيجي  دعمهــا  فــي  ا�نجليزيــة 

 .(PAP-APP) التحديات ومواقف الضعف من خالل برنامج شراكة النظراء المتسارع

١٨ جهــاز اعلــى رقابــي. وقــد أنجــز أكثــر مــن ٥٠ مــن ا�جهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة 

والمحاسبة عمليات التقييم �طار قياس ا�داء في نهاية عام ٢٠١٨.

ــع  ــاي م ــاون ا�نتوس ــة لتع ــة العام ــتضيفة لمان ــة المس ــاي للتنمي ــادرة االنتوس ــزال مب وال ت

لتقديــم  الدوليــة  "الدعــوة  إطــالق  إنجازاتهــا  أهــم  بيــن  مــن  وكان  المانحــة.  الجهــات 

المقترحات المستوى ٢" بهدف حشد دعم أكبر ومنسق بشكل أفضل لجهزة العليا للرقابة 

الماليــة العامــة والمحاســبة.ونتج عــن هــذا الحشــد برنامــج شــراكة النظــراء المتســارع 

المذكور أعاله.

وفي نهاية عام ٢٠١٨، نشرت مبادرة االنتوساي للتنمية الخطة االستراتيجية الجديدة ٢٠١٩-٢٠٢٣ 

شــمل ذلــك تحــوالن اســتراتيجيان رئيســيان: ســوف تنتقــل مبــادرة االنتوســاي للتنميــة مــن 

برامــج الوقــت المحــدد إلــى جــداول العمــل الدائــم القائــم علــى المهنيــة ، والصلــة ، 

واالســتقالل والحوكمــة لجهــزة العليــا للرقابــة وإدمــاج المنظــور الجنســاني بالكامــل 

خالل فترة الخطة االستراتيجية.

ــة  ــة العام ــتضافة ا�مان ــة اس ــب مواصل ــج طل ــام للنروي ــع الع ــب المراج ــدم  مكت ــد تق وق

لمبــادرة االنتوســاي للفتــرة حتــى عــام ٢٠٢٥. وســيتم طــرح االقتــراح فــي ا�نكوســاي المقبــل 

من قبل ا�مين العام ل�نتوساي.

ولمعرفــة المزيــد عــن عمــل مبــادرة االنتوســاي للتنميــة والنتائــج والنجاحــات التــي تحققــت 

www.idi.no واالبتكارات والدروس المستفادة، تفضل بزيارة

ومــن بيــن أبــرز الســمات فــي تقريــر ا�داء فــي عــام ٢٠١٨ دعــم 

تطويــر المراجعــة الماليــة المســتندة إلــى معاييــر ا�نتوســاي 

ا�طــار  وإعــداد  آســيا،  شــرق  بجنــوب  دول  ثمانيــة  فــي 

ــا  ــزة العلي ــي ا�جه ــي لمراجع ــم المهن ــتراتيجي للتعلي االس

للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة، والمرحلــة التجريبيــة 

لقياس ا�داء وإعداد التقارير  في الباساي والكاروساي ل 
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عدد الزيارات للموقع خالل العام ٢٠١٩ حتى شهر يوليو 

المجلة الدولية للرقابة المالية العامة:
حافظــت المجلــة علــى وضعهــا المالــي الســليم، فقــد ورد رأي رقابــي مــن مراجعــي 

الحســابات الخارجيين لعام  ٢٠١٨ بخلو حســاباتها من أي تحفظات با�ضافة إلى ذلك، تستمر 

المجلــة فــي الحفــاظ علــى احتياطيــات ماليــة كافيــة وســوف تســتمر فــي ممارســة 

ــتمرار  ــان اس ــة لضم ــى الموازن ــة عل ــة الواجب ــرص والعناي ــذل الح ــراف وب ــن ا�ش ــتوى م مس

العمليات بطريقة مبتكرة وفعالة.

وتتمثــل مهمــة المجلــة فــي مشــاركة المعلومــات حــول الرقابــة فــي القطــاع العــام مــن 

خــالل وســائل االعــالم التقليديــة واالجتماعيــة. ويتمثــل أحــد الجوانــب الرئيســة لهــذه 

المهمــة فــي توجــه المجلــة نحــو حضــور أكثــر ديناميكيــة عبــر االنترنــت. وقــد تعــدت 

منــذ  للموقــع  زيــارة   ١٥٠٠٠ مــن  يقــرب  مــا  الجديــد  المجلــة  موقــع  إلــى  الزيــارات 

إطالقــه فــي أبريــل ٢٠١٨. ويتميــز الموقع بتصميم أكثــر مرونة ويحتوي على مــواد ذات أهمية 

نظمتهــا  مناســبات  لعــدة  فيديــو  ومقاطــع  وصــور  المناســب  الوقــت  فــي  ومقدمــة 

ا�نتوساي وجهاتها المختلفة. 

زادت تغطيتهــا  التواصــل االجتماعــي، حيــث  المجلــة نشــاطها علــى وســائل  وتواصــل 

الجتماعــات رؤســاء أهــداف ا�نتوســاي واجتماعــات المنظمــة ا�قليميــة، وســعت لمشــاركة 

ــت  ــي الوق ــع ف ــث يتاب ــرة.  حي ــر المباش ــالل التقاري ــن خ ــي م ــت الحقيق ــي الوق ــور ف الجمه

الحالــي حســاب تويتــر -المنصــة ا�ساســية المباشــرة لمشــاركة أخبــار المجلــة- أكثــر مــن 

١٦٠٠ متابع من أغسطس ٢٠١٩، وتم اطالق حساب المجلة في االنستقرام في اجتماع 

ــارك  ــة. وتش ــرة ثابت ــه بوتي ــزداد متابعي ــث ي ــي ٢٠١٦ ، حي ــة ف ــة والمالي ــات ا�داري ــة السياس لجن

المجلــة بشــكل متزايــد تغطيتهــا لمشــاركات الوفــود علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 

فــي لقــاءات ا�نتوســاي، بمــا فــي ذلــك اجتماعــات فــرق العمــل. وخلصــت قيــادة المجلــة 

إلــى مشــاركة المجلــة فــي مجتمــع ا�نتوســاي بشــكل أكثــر فاعليــة عبــر تويتــر وانســتقرام 

وتكون أولوية المشاركة عبر هذه المنصات. 

ــة  ــس موضوعي ــى أس ــة عل ــخ مبني ــاء نس ــارات �نش ــاف خي ــي استكش ــة" ف ــتمر "المجل وتس

مــع قصــص مميــزة تســلط الضــوء علــى الموضوعــات الهامــة القابلــة للتطبيــق إلــى 

ــاي  ــزة ا�نتوس ــع اجه ــاون م ــاعيها للتع ــي مس ــدة ف ــت صام ــا زال ــاي وم ــع ا�نتوس مجتم

وتبســيط  وتعزيــز  لتســهيل  طــرق  �يجــاد  ا�قليميــة)  القيــادة  ذلــك  فــي  (بمــا  ا�خــرى 

االتصاالت، وتبادل المعرفة والتواصل. 

ــادة تحســين الجهــود التعاونيــة، مثــل آليــات البحــث  ــا لزي وتستكشــف المجلــة أيًضــا طرًق

لتبــادل  الحســابات  مراجعــي  وربــط  العامــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  الضــوء  لتســليط 

المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات في عمليات المراجعة كما تحدث.

كناشــر لمجلــة االنتوســاي، الجهــاز ا�علــى للرقابــة فــي الواليــات المتحــدة ســيقدم جائــزة 

ال ٢٠١٩ Elmer B. Staats فــي ا�نكوســاي فــي موســكو ،مقــدرÝ أفضــل مقــال كتــب للمجلــة 

خالل الفترة ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨.

العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  ا�جهــزة  جميــع  إلــى  بالشــكر  التقــدم  المجلــة  وتــود 

والمحاســبة والمؤلفيــن الذيــن قدمــوا مقــاالت للنشــر خــالل هــذه الفتــرة، وكذلــك هيئــة 

 Staats  التحريــر، ومســاعديهم  علــى تعاونهم في الحكــم على المقاالت الخاصــة بجائزة

ولمساعدتهم المستمرة في النشر وترجمة المجلة.

الكيانات الرئيسة لالنتوساي 
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