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 اإلنكوسايإحصاءات 

 حضروا اإلنكوساي الثالث منأعضاءاإلنتوسايكامليالعضوية،% 87 ما يعادل ،أيدولة 169 منحضرمندوبون

 .وفدا 127رؤساء لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةترأسحيث والعشرين، 

  ضيفاً أجنبياً. 665شارك 

 18 منالضيوفوالخبراءالخارجيينالمدعوين،باإلضافةإلىرؤساء 104 حضرالفعاليات 

 .هيئةرقابةماليةومحاسبةمنكياناتروسيااالتحادية

 787 جماليللمشاركيناإلعددالبلغ  ً  .شخصا

 في إطار المؤتمر أيام 4 فعاليةوتقديمبرنامجثقافيخالل 21 تمتنظيم. 

 اللغاتالرسميةالخمسلدىاإلنتوسايبتمتوفيرخدمةالترجمةالفورية 
 ،باإلضافةإلىخمسلغاتإضافية(اإلنجليزيةوالفرنسيةواأللمانيةواإلسبانيةوالعربية)
ً مترجم 23حيثوفر،(الروسيةوالصينيةواليابانيةوالبرتغاليةوالفيتنامية) ً فوريا  الترجمة خدمات تحريريين مترجمين 4وا

 .خالل جميع الفعاليات الرئيسية للمؤتمر

   اإلنكوسايالمشاركةفيالوطنيةمنرؤساءالوفود%98،9 وبدعممنإعالنموسكوجت أعمال المؤتمر باعتماد ت. 



 
 

  

 

 (قائمة األنشطة)اإلنكوسايبرنامج 
 

 ،يوماإلثنينأيلول/  سبتمبر 23

 اجتماعلجنةالمعاييرالمهنية

 المهنية اجتماعلجنةبناءالقدرات

 وخدمات المعرفة اجتماعلجنةتباداللمعرفة

 لمجلسالتنفيذيلإلنتوسايل72الـ جتماعاال

 ،يومالثالثاء/ أيلول سبتمبر 24

 يلمجلسالتنفيذيلإلنتوسال 72الـ جتماعاال

 إلنتوسايقضايااحولعامة حلقات نقاس 

 ،يوماألربعاء/ أيلول سبتمبر 25

 خبراءخارجيينحلقة نقاش بمشاركة

 التحدياتاالستراتيجيةلالقتصادالعالميوالتنميةالدولية: التدقيقالكلي: حلقة النقاش األولى

 خبراءخارجييننقاش بمشاركة حلقة

 اإلدارةلتي تستطيع آليات التكنولوجيا وحلوالما هي ال: ريبكلابارطضالاالتنميةالمستدامةفيعصر: حلقة النقاش الثانية

 العامة أن تقدمها للحكومات 

 حفل االفتتاح

 بوتين. ف. ف، فخامةالسيد/ كلمةرئيسروسيااالتحادية •

. ن. سمعالي السيد/ ،الماليةرئيساللجنةالمعنيةبالميزانيةواألسواق - روسيااالتحاديةبياني دلىبهباسمرئيسمجلساالتحادفي •

 ريابوخين

 جوكوف. د. أ، معالي السيد/كلمةالنائباألوللرئيسمجلسالدومافيروسيااالتحادية •

 سوبيانين. س. س، معالي السيد/كلمةعمدةمدينةموسكو •

 كراكر. م، معالي السيدة/ النمساوي المحاسبةديوان ة رئيسو لإلنتوسايةالعامةكلمةاألمين •

 العميمي. ح، معالي السيد/اإلماراتالعربيةالمتحدةديوان المحاسبة بدولة ،رئيسواليتهالمنتهيةكلمةرئيساإلنتوساي، •

 اإلنتوسايرئاسة نقل •

 كودرين. ل. أ، معالي السيد/كلمةرئيساإلنتوسايالجديد،رئيسغرفةالمحاسبةفيروسيااالتحادية •

 

 :حيةالجلسة االفتتا

 (روسيا) كلمةالترحيبلرئيساإلنتوسايالجديد •

 اعتمادالقواعداإلجرائيةوجداوالألعمال •

 (كازاخستان)للمؤتمرانتخابنائبالرئيس •



 

 

 الجلسةالعامةالرئيسيةاألولى

 (روسيا) تقريررئيساإلنتوساي .1

 (اإلماراتالعربيةالمتحدة) تقريراللجنةاإلشرافيةعلىالقضاياالناشئة .2

 (النمسا) نتوسايإللةالعامةتقريراألمين .3

 (المملكةالعربيةالسعودية) تفاعالإلنتوسايمعالمنظماتالمانحة،إلنتوسايلتقريررئيسلجنةالسياساتوالشؤونالماليةواإلدارية .4

 : تقريرالمنظماتاإلقليمية .5

 (الكاميرون) األفروسايأ( 

 (تونس) األرابوسايب( 

 (الصين) سوساياآلج(

(  جامايكا) الكاروسايد(

(  سبانياا) األوروسايهـ( 

 (تشيلي) األوالسافسو( 

 (نيوزيلندا) الباسايز( 

 (البرازيل) تقريررئيسلجنةالمعاييرالمهنية .6

 (جنوبأفريقيا) المهنية تقريررئيسلجنةبناءالقدرات .7

 (الهند) وخدمات المعرفة تقريررئيسلجنةتباداللمعرفة .8

 (األمانةالعامةتدامة)وأهداف التنمية المس األجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة/اإلنتوساي .9

 (غاناوليتوانيا) تقريرمراجعيحساباتلإلنتوساي .10

 ،يومالخميس/ أيلول سبتمبر 26

 لمواضيعلالجلساتالعامةالمخصصة

 ( الصين،كندا" )تطويراإلدارةالعامةلتكنولوجياالمعلومات" الموضوعاألول

 (روسيا،إيطاليا" )وياتواألهدافالوطنيةدوراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفيتحقيقاألول" الموضوعالثاني

 ،يومالجمعة/ أيلول سبتمبر 27

 مواضيعلالجلسةالختاميةالمخصصةل

 الجلسةالعامةالمخصصةلبحثواعتمادإعالنموسكو

 الجلسةالعامةالرئيسيةالثانية

 (النرويج) تقريرمبادرةاإلنتوسايللتنمية .1

 (اتالمتحدةاألمريكيةالوالي) للرقابة المالية الحكوميةتقريرالمجلةالدولية .2

 (األمانةالعامة) انتخابأعضاءالمجلسالتنفيذيلإلنتوساي .3

 (ةاألمانةالعام) اإلنتوساي انتخابمراجعيحسابات .4

 (روسيا،البرازيل) ونالرابعوالعشراإلنكوساي .5

 إلنتوسايشركاءا .6

 األممالمتحدةأ(

 البنكالدوليب(

 (أمريكاالشمالية) معهدالمراجعينالداخليينج(

 (ةاألمانةالعام) المنتهيةواليتهتوسايتوديعرئيساإلن .7

 (األمانةالعامة) المنتهية واليتهمتوديعأعضاءالمجلسالتنفيذي .8

 



 
 

 

 (ةروسيا،األمانةالعام) لمجلسالتنفيذيلإلنتوسايل73الـ جتماعاال

 :فعالياتأخرى

 (نتوسايجميعاللغاتالرسميةلدىاإل - األمانةالعامة،لغاتالعمل) المستدامةنميةالتتنفيذأهدافالتدقيق في .1

 (اإلنجليزية - اإلماراتالعربيةالمتحدة،لغةالعمل) دوراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفيمكافحةالفساد .2

 (اإلنجليزية - مبادرةاإلنتوسايللتنمية،لغةالعمل) بين الجنسينمناقشةحولموضوعالمساواة .3

  



 
 

 

 التصويت

كان قد تم تطويرها  برمجياتخاصةخدمت ،حيث است  نظامالتصويتاإللكترونيمجهزا ب 23كان اإلنكوساي 

كما وتلقىرئيسكلوفدجهازالوحيامزودابالنظامالمثبت،مماجعلعمليةالتصويتسريعةومفهومةومفتوحة،. لهذاالغرض

. عمليةالتصويتالجاريةمتابعة لجميعالمشاركينفرصةالجهاز أتاح

 .تمعرضجميعالمعلوماتعلىالشاشاتفيغرفةاالجتماعاتفيالوقتالحقيقيو

 .النظام،لدينااليومإحصائياتدقيقةللتصويتبفضلهذا
 

 

 رقم

 

 الطلبات
 )%( خياراتاإلجابة

 ال نعم

 

 الجلسةالعامةالرئيسيةاألولى
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 الجلسةالعامةالمخصصةلبحثواعتمادإعالنموسكو
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جامايكاوليتوانياكمراجعبدولتيللرقابةالماليةوالمحاسبةييناألعلينتخابالجهازان
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 البرنامج الثقافي

 ن ظمتجولةإلىمتحفومحميةكولومينسكويلمرافقيأعضاءالوفوداألجنبية2019 / أيلول رسبتمب 25 في،. 

 مصحوبة  ،نظمتجولةالرسميبرنامجالاالنتهاءمنوبعد،2019 / أيلول سبتمبر 26 في

- المجلسالتنفيذيلإلنتوسايورؤساءالمنظمتيناإلقليميتينألعضاءإلىقصرالكرملينالكبيربمرشدين

 .عضوكروسياتنتمي إليهما،اللتينواآلسوساياألوروساي

 بحيرةالبجع" باليهاإلنكوساي الثالث والعشرين،حضرجميعالمشاركونفي2019 / أيلول سبتمبر 26 في "

 .بولشويالمسرح في

 ستقبال ،أقيمحفال2019 / أيلول سبتمبر 27 في

اإلنكوساي الثالث لمشاركينفيارسميفيقصرالكرملينالكبيرعلىشرف

'" غجيل" كاالمشهورأليكسيأرخيبوفسكيومسرحموسكواألكاديميي،حيثقدمكلمنعازفالباالالوالعشرين

 .أمامالحاضرينموسيقياعرضا

 نظمتجولةداخلكرملينموسكولكاللراغبينفيها2019 / أيلول سبتمبر 27 في،. 



  

 
 

 

 اإلنكوسايموجزاألنشطةالرئيسيةفيإطار

 

 اجتماعاتلجاناإلنتوساي
ية ولجنة بناء القدرات ولجنة تبادل )لجنة المعايير المهن لجاناإلنتوسايلاجتماعاتعقد هدفي

السنوات إلىتقديمفرصةلجميعأعضاءاللجانللمشاركةوتقييمنتائجاألعمااللمنجزةخاللفترةاإلنكوسايعشيةالمعرفة(

 .الثالثالسابقة

 

 لجنة المعايير المهنية 

 :إلطاراإلنتوسايللتوجيهاتواإلصداراتالمهنيةجديدلهيكالالق دم

  ،مبادئ اإلنتوسايINTOSAI-P، ،)الوثائق الجوهرية( 

  ،المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةISSAI المبادئ األساسية إلجراء جميع أنواع( ،

 الرقابة المالية(،

 اإلنتوساي،  وتوجيهات إرشاداتGUIDإلجراء أنواع مختلفة من الرقابة المالية(، وتوجيهات ، )إرشادات 

  ،معايير الكفاءةCOMP. 

ً توجيه 26وأشير إلى أن هناك  ً مهني اً وإصدار ا لإلنتوساي قيد التعديل والتنقيح في الوقت الحالي، وق دمت نسخة محدثة  ا

 . issai.orgمن الموقع اإللكتروني 

خطة الجديدة للتطوير االستراتيجي إلطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات المهنية تدخل حيز التنفيذ في عام التدخل 

 ، وتحدد الخطة األولويات الرئيسية في تطوير وثائق اإلنتوساي. 2020

 

 المهنيةلجنةبناءالقدرات

 .نظراالجتماعفيأنشطةمتصلةبمشاريعاللجنةوخططأعمالهاالقادمة

 بحلولعاممن المخطط  :(بيروالالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةفيبرئاسة) الرقابة التعاونية (1)

2020 :

بترجمةجميعالموادالخاصةوخبراءعلىالمستوىاإلقليميالمواصلةتباداللمعرفةبينصلوالتواتطويراستراتيجية

. الرسميةالخمساإلنتوسايإلىلغات( فيإطاراللجنة) المشتركةعمليات الرقابة

 .المشتركةعلىأساسسنويلعمليات الرقابةومنالمتوقعوضعمبادئتوجيهيةعمليةبشأنالجوانبالمنهجية

 فيعام:(الجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةفيالمكسيكبرئاسة) توساينت(أداة التقييم الذاتي للنزاهة )إن (2)

ً  19 عمل 2019  من الباساي 11ومن الكاروسايجديداً منظما

. دولة 70 منظممعتمدمن 200 ويضمالمشروعحاليًاأكثرمن،إدخالنظامالتقييمالذاتيعلى

ةفيأسترالياونيوزيلنداوسامواوجزركايمانوجزركوكوتمإدخالنظامالتقييمالذاتيفياألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسب

/ كانون األولسيتم إجراء عملية  ديسمبر/ تشرين األول حتى توبرفترة أك وفي. وجامايكا

، كما فيالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةفيسورينامللنزاهةتقييمذاتي

 .ةفيالسنغالتنظيمدورةتدريبيةللمنظمينفيالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبسيتم

 مراجعةالنظراء (3)

 منالمخططتحديثدليلمراجعةالنظراء:(الجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةفيسلوفاكيابرئاسة)

 .2022 بحلولعام( 5600 المعيارالدوليلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةرقم)

 الرقابةالماليةفيالسياقاتالمعقدةوالصعبة (4)

 - 2020 منالمخططللفترة:(يةوالمحاسبةفيالسويدالجهازاألعلىللرقابةالمالبرئاسة)

زيادةسبالالطالععلىالمعلوماتالمتعلقةبأفضاللممارسات،وتوسيعأشكااللتعاونلتباداللمعرفةبيناألجهز2022

 .ةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالتيتعملفيظروفصعبة،وزيادةالمشاركةمنالجهاتالمانحة



  

 
 

 

 

 خاللعامي:(الجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةفيكينياسةبرئا) تطويراإلرشاداتواألوراقغيرالدورية (5)

" تعزيزدوراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة" دليلإعدادتم2019و 2018

: التاليةمقاالتالن شرتكما(. الدليلمتاحبالعربيةوالفرنسيةواإلسبانية)

 -العلياللرقابةالماليةوالمحاسبةاإلدارةفياألجهزة" و" التغييرالتنظيميالمستدامهوممارسةجيدةفيالشراكة"

 وإنهمنالمقررأنيبدأتحديثدليل". للرقابةالماليةوالمحاسبةفيالمملكةالمتحدةالجهازاألعلىبناءعلىتجربة

 .2020 اعتبارامنعام" إدارةالمواردالبشريةفياألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة"

 تمإعداددليل:(اليةوالمحاسبةفيجمهوريةجنوبأفريقياالجهازاألعلىللرقابةالمبرئاسة) للمدققينالكفاءةالمهنية (6)

المزمع تنفيذها وتتضمنالخطط،"للمدققين لدى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتطويرالمهنيسبال"

 .المدققينتطويرخارطةطريقلكفاءات

 

 وخدمات المعرفة لجنةتباداللمعرفة

( علىللرقابةالماليةوالمحاسبةفيالهندالجهازاأل) ريشيهفم  يراجاللجنة، السيد/ رئيسقدم 

. عملمجموعة 12تتكوناللجنةمن(. 2019-2017) تقريراعننتائجأعماالللجنةلمدةثالثسنوات

الرقابة منمجموعةكلعمليتراوحنطاقمجاالتو

. الدينالعاموالبيئةوالرقمنةإلىالتحديثالماليومكافحةالفسادوتقييمالبرامجوالمشاريعالحكوميةعلى

: المجموعتين التاليتينبةفيروسيااالتحاديةالمحاسغرفةترأستو

 .بالمؤشراتالوطنيةالرئيسيةةينالعماللمعمجموعةوبالمشترياتالعامةةينالعماللمعمجموعة

( المعاييروالدالئل) المنهجيةذاتالصلةالوثائقإعدادوالعملفيتبادألفضاللممارساتلمجموعاتويتمثاللنشاطالرئيسي

 .رقابةالتيتهدفإلىتحسينالعملفيتنفيذتدابيرال

بالمؤشراتالوطنيةالرئيسيةإلىتطويرواعتمادتوصياتمنهجيةلمراجعةتطويرواستخداةالعماللمعنيمجموعةوقدأفضتأعمال

التوسيع من  معمراعاةاتجاهاتوباإلضافةإلىذلك،و. مالمؤشراتالوطنيةالرئيسية

والتدقيق في للمشاريعالوطنيةةلليلشاماتنفيذتحوال سيما ،2019في عام  األجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةصالحيات

تنفيذ 

بأهدافالتنميةالمةالعماللمعنيمجموعة"التصبحإعادةتسميتهوالعملمجموعةأهدافالتنميةالمستدامة،تقررتوسيعصالحيات

 ."ستدامةوالمؤشراتالرئيسيةللتنميةالمستدامة

 . المشترياتالعامةرقابة على بإعداد التوجيهات والدالئلللالمشترياتالعامةالرقابة على بةينالعماللمعمجموعةقومت

. الرقابة الماليةأثيرالعلوموالتكنولوجياعلىعمليةةبدراسة تمعنيةعملجديدتأسيسمجموعةتمتالموافقةعلى

الفضاء وأمنسلسلة السجالت المغلقةقضايامثاللذكاءاالصطناعيوتقنيةهذه  العملمجموعةدرستمنالمفترضأنو

على  كذلكتعملأن ،وكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات الخلويةوتوالبياناتالتحليليةوالتعلماآللياإللكتروني

 الرقابية.  عملياتالقيامها بأثناءاألنشطةاليوميةلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةضمنالفعليدراجهاتسهيإل

كما 

وعة مجمتمتقديمتقريرحوإلطالقبوابةاإلنترنتالخاصةباإلنتوساي،والتيالتحتويفقطعلىمعلوماتمفصلةحوألنشطةكل

. سريعلآلراءبينجميعالمعنيينلتباداللتوفرأيضافرصةلبل  العمل،من مجموعات 

سيحسن ،مماللوثائق واآلني المشترك تحريرالوباإلعداد البوابةالجديدةسمحباإلضافةإلىذلك،ستو

 .اعتمادها بشكل ملحوظنجودتهاوسرعةم

إلى و،إعدادخطمنتجاتجديدإلى ريشيهم/السيدفقد أشار،2022-2020 التنميةالمستقبليةللفترةطفيمايتعلقبخطأما 

إلى و،التيفقدتأهميتهاساريةومراجعةالمعاييروالدالئالل

إلى و،المجتمعاألكاديميوتعزيزالتفاعلمعالمنظماتاإلقليميةواللجانالرئيسيةواألمانةالعامةلإلنتوساي

مدى راتاألداءلتقييممنالمزمعإدخالمؤشفإنه ذلك،وفضال عن . إطالقمشاريعالبحثوتباداللمعرفةوأفضاللممارسات

 .تحقيقأهدافاللجنة

 

 



  

 
 

 

 المجلس التنفيذي لإلنتوساياجتماعات 
 

 

 لمجلس التنفيذيالثاني والسبعونل جتماعاال
 

 

 ،23الـ اإلنكوساي  قبل، 2019سبتمبر / أيلول  24و 23في يومي لمجلس التنفيذيلإلنتوساي ل 72الـ جتماعاالعقد ان

 لإلنتوساي رئاسة االجتماع. رئيسإلمارات العربية المتحدةكديوان المحاسبة بدولة ا رئيس وتولى

 

  قام ممثلون عن األمانة العامة لإلنتوساي واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في كل من دولة اإلمارات

دة العربية المتحدة وروسيا والبرازيل وجمهورية جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والواليات المتح

 ،األمريكية والنرويج والهند وتونس والكاميرون والصين ونيوزيلندا وجامايكا وإسبانيا وشيلي بتقديم التقارير

 الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. تطبيق المعاييربالمتعلقة مسائلاللبحث  حلقة نقاشكما عقدت 

  المبرمة الثالث والعشرين، وكذلك عن مذكرة التفاهم كوسايلإلنوقدم الجانب الروسي تقريرا عن االستعدادات 

 االقتصادي.والتنمية في الميدان بين اإلنتوساي ومنظمة التعاون 

  دولتي للرقابة المالية والمحاسبة في ييناألعل ينالجهاز تعيينمقترحتقديم على أعضاء المجلس التنفيذي وافق 

 ، تقديمه لإلنكوساي2021-2019للفترة  ت اإلنتوسايلحسابا ليتوانيا وجامايكا كمراجعين خارجيين

لرابع لإلنكوسايا الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل كمضيف انت خبكما  النتخابهما،

 .2022والعشرين في عام 

  في باكستان  )األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المنتهية واليتهموتم توديع أعضاء المجلس التنفيذي

 والغابون ومصر(.

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 لمجلس التنفيذيالثالث والسبعونل جتماعاال
 

 

بمشاركة و،رئاسة غرفة المحاسبة في روسيا االتحاديةب، 2019 / أيلول سبتمبر 27في لمجلس التنفيذي ل73الـ جتماعاالقد انع

 سبة في الجزائر وناميبيا وتايالند.األجهزة العليا للرقابة المالية والمحا :أعضاء المجلس التنفيذي الجدد

 

  يرهمرتقاقام ممثلون عن األمانة العامة لإلنتوساي والجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل بتقديم .

 .2022-2019فترة في إلنتوساي لوقدم الجانب الروسي تقريرا عن آفاق رئاسته 

 

 

 حفل االفتتاح

 

  اإلنتوساي رئاسة رفة المحاسبة في روسيا االتحاديةتولتغ 2019 / أيلول سبتمبر 25في. 

 .الدولي الرقابة الماليةأجندة مجتمع  غرفة المحاسبة ستشكل ،وخالل السنوات الثالث المقبلة

 



  

 
 

 

 سيرجي سوبيانين،  معالي السيد/ -فالديمير بوتين، وعمدة موسكوفخامة السيد/- هنأ رئيس روسيا االتحادية

ألكساندر جوكوف، معالي السيد/سيرجي ريابوخين ومعالي السيد/ - لجمعية االتحاديةغرفتي ا ن عنوممثال

ديوان رئيس ويت كراكر، غمار معالي السيدة/–ة ديوان المحاسبة النمساويلإلنتوساي ورئيس ةالعام ةواألمين

المحاسبة الروسية غرفة  ، هنأواحارب سعيد العميمي معالي السيد/ -دولة اإلمارات العربية المتحدةالمحاسبة ب

 على رئاستها لإلنتوساي.

  /نحن نرى أساس تنميتنا المحاسبة بدولة روسيا االتحادية: " ، رئيس غرفةأليكسي كودرينوقد قال معالي السيد

تبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتتطلع روسيا إلى العمل بصورة نشطة  إلى هدفالذي ي مستمرالحوار الفي 

 ."اء في المنظمةمع جميع الدول األعض

 

 

 الرئيسية الجلسات العامة
، ويتضمن (2019 / أيلول سبتمبر 27و 25)في إطار اإلنكوساي الثالث والعشرين عقدت جلستان عامتان رئيسيتان ان

 جدول أعمال الجلسات تقليديا تقارير لكل من:

 رئيس اإلنتوساي؛ 

 األمين العام؛ 

 ؛األهداف رؤساء لجان 

 قليمية؛ممثلين عن المنظمات اإل 

 إلنتوساي؛اراجعي حسابات م 

 مبادرة اإلنتوساي للتنمية؛ عن ممثل 

 ؛للرقابة المالية الحكومية ممثل عن المجلة الدولية 

 ممثل عن األمم المتحدة؛ 

 ممثل عن البنك الدولي؛ 

 .ممثل عن معهد المراجعين الداخليين 

 

 القرارات الرئيسية للجلسات العامة:

 إلنتوساي؛ام األساسيلالنظ اعتماد التعديالت على 

 ( 2022-2020اعتماد ميزانية اإلنتوساي لفترة ثالث سنوات) العضوية ، والمصادقة على مقايسة رسوم

 %؛7.67بنسبة 

 ؛2022-2020لإلنتوساي للفترة  ةاالستراتيجي التنمية اعتماد خطة 

 األجهزة العليا  يةاستقالل شأنالصيغة المعدلة إلعالن مكسيكو ب) 10مبدأ اإلنتوساي رقم  الموافقة على معايير

ألنشطة القضائية لألجهزة العليا للرقابة المالية ا)مبادئ  50 مبدأ اإلنتوساي رقمللرقابة المالية والمحاسبة( و

 والمحاسبة(؛

  تطوير  الرقابة علىودليل ، (5100 مقرتاداشرإلاليلدالنظم المعلوماتية ) الرقابة علىالموافقة على دليل

 (؛5290 مقرتاداشرإلاليلدشرات الرئيسية الوطنية )واستخدام المؤ

 لمجلس التنفيذي:با جدد أعضاءاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التاليةك انتخاب 

، 2022-2020 الجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةفيالبرازيلكنائبأوللرئيسالمجلسالتنفيذيللفترة •

 ،2031المجلس التنفيذي حتى عام بعضو كو ،2022في عام  لمؤتمر اإلنتوسايمضيف كو

لجنة السياسات والشؤون المالية للمملكة العربية السعودية كرئيس الديوان العام للمحاسبة با •

 نائب ثان لرئيس المجلس التنفيذي،كواإلدارية و

مجلة لالجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية كرئيس  •

 ،2025 عام حتىالدولية للرقابة المالية الحكومية  وساياإلنت

مبادرة اإلنتوساي للتنمية حتى لالجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في النرويج كرئيس  •

 ،2025عام 

 ،2025 عام األفروساي حتىلمنظمة ممثلالجزائر كبمجلس المحاسبة •



  

 
 

 

 ،2025عام  ألفروساي حتىممثللمنظمة اا كالجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ناميبي •

 ،2025 عام حتى ممثل لمنظمة اآلسوساياليابان كفي الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة  •

 ،2025 عام حتى ممثل لمنظمةاآلسوسايالجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في تايالند ك •

 ،2025األوروساي حتى  كممثل لمنظمةلندا الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بو •

 ،2025األوروساي حتى  كممثل لمنظمةالجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرتغال  •

 نجامايكا وليتوانيا كمراجعي بدولتيللرقابة المالية والمحاسبة  الجهازين األعليينانتخاب  •

 إلنتوساي.حسابات اخارجيين ل

 
 

 الجلسات المواضيعية

 "ةالعام اإلدارةطويرلتلموضوع األول "تكنولوجيا المعلومات ا

ديوان المحاسبة بدولة برئاسة 2019 / أيلول سبتمبر 26في  الجلسة العامة حول الموضوع األول عقدتان

 الكويت. 

م البيانات تناول جوانب مثل استخداالذي ستبيان االبشأن الموضوع األول، بدءا من  النقاشورقة  إعدادعرضت خلفية است  

لتحسين اإلدارة العامة، وخصائص مراجعة البيانات الضخمة، ودور تحليل البيانات الضخمة في الوفاء بالتزامات 

 على السؤالأثناء العرض أجري تصويت كما الحكومة، وصعوبات استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة العامة. 

قد و،اإلدارة العامة؟" اتكفاءة لتكنولوجيا المعلومات سيؤدي إلى تحسين قدر"هل توافق على أن االستخدام األكثر  التالي:

 % من الجمهور على هذا الموقف.90وافق أكثر من 

بصورة نشطة في عمليات تحليل الميزانية والمعلومات في المكسيك على سبيل المثال، ت ستخدم تكنولوجيا المعلومات ف

السؤال "هل البيانات الضخمة مورد استراتيجي في اإلدارة العامة؟"، في إطار التصويت على والمالية األخرى. 

 المجيبين بـ "نعم". % من 96صوت 

 

قد أشير إلى وجود مشكلة رئيسية تتمثل في االفتقار إلى تبادل البيانات ففيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أما 

وحيد للبيانات. المصدر لتصبحالاالنتقال إلى الحكومة اإللكترونية  وه اآلنالهدف مع الهيئات الحكومية األخرى. لذلك، ف

السؤال "إلى أي مدى تستخدم تكنولوجيا المعلومات في الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بلدك؟".  وإجابة عن



  

 
 

 

فقط  تم استخدامهاي% من الحاالت، 29% إنه يتم تطبيق تكنولوجيا المعلومات في كل قسم تقريبًا. وفي 52قال 

 إللكترونية.االحكومة  تكنولوجيات % إنهم يعملون على أساس19وقال  ،المحاسبة واألعمال اإلداريةفي

 وهي:، أال جوانب رئيسية على ثالثة المراقب المالي العام في الواليات المتحدة األمريكية شددو

 عالم تكنولوجيا المعلومات يعزز الشفافية والمساءلة الحكومية؛ .1

دور تكنولوجيا المعلومات في كفاءة وفعالية أنظمة تكنولوجيا المعلومات لإلدارة العامة يؤثر على رفاه  .2

 المواطنين؛

 .الرقابة الماليةتأثير أنظمة تكنولوجيا المعلومات على جودة  .3

ل اليدوي. كما تمت تمتلك دولة اإلمارات العربية المتحدة قاعدة بيانات مركزية وتستخدم التقنيات التي تقلل من العم

 مناقشة مخاطر استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وقدم ممثل الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا تقريرا عن تطوير اإلدارة العامة من خالل استخدام 

 التالي للمشاركين: السؤالكما ق دم سياسة الوطنية لتشكيل الحكومة اإللكترونية. العن أنظمة تكنولوجيا المعلومات و

إلى  حاضرون"ما هي أفضل الممارسات التي تتبناها الحكومة لضمان جودة البيانات؟" وخالل المناقشة، توصل الم

إال أن تلك ب اإلحصائية، البيانات من الوزارات ثم تنقلها إلى المكاتما تطلب عادة  الحكومات استنتاج مفاده أن

 اتوحد أن يتم تأسيس من المهموبالتالي فإنه ، التي حصلت عليهاال تملك القدرة على التحقق من دقة البيانات المكاتب 

 خاصة لهذا الغرض.

هذا  ستخدمي  حيث "، GovTech -التكنولوجيا الحكومية  "نهج وتحدث ممثل للبنك الدولي عن مبادرة تسمى

أمن أنظمة المعلومات أثناء مع ضمان  تنسيق انفتاح المعامالت الماليةيهدف إلى اإلدارة العامة و كفاءة للرفع منالنهج

 الدفع اإللكتروني.

 

 

لموضوع الثاني "دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق األولويات واألهداف ا

 الوطنية"

للرقابة  كل جهاز أعلىمكن ت  التي السبل إلى وتطرقوا وع الثاني لموضحوالورقة النقاش محتوى المشاركون ناقش 

أصحاب المصلحة االستجابة الحتياجات من على أهميته على المستوى الوطني و الحفاظمن المالية والمحاسبة 

ة يساعد على زيادة فعالية ومساءلة وشفافيسالمساهمة في تحقيقاألولويات واألهداف الوطنية، مما من والمعنيين 

 اإلدارة العامة.

 كماوكانت المتحدث الرئيسي أثناء الجلسة،  رئاسة الموضوع الثانيغرفة المحاسبة في روسيا االتحادية تولت 

 كل من:لالموضوع هذا ر حول تضمنت الجلسة تقاري

  قابة المالية دور األجهزة العليا للر" -الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية

 "؛والمحاسبة في تحقيق األولويات واألهداف الوطنية

  الحفاظ على األهمية واالستجابة " -الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في جمهورية جنوب أفريقيا

 "؛تحقيق األولويات واألهداف الوطنيةمضافة أثناء قيمة تحقيق الحتياجات أصحاب المصلحة و

 ؛المدققين المتقدمة مهاراتو النهج التجريبي " -لرقابة المالية والمحاسبة في فنلندا الجهاز األعلى ل" 

  الشمولية "؛وأهداف التنمية المستدامة " -مبادرة التنمية لإلنتوساي 

  االتصاالت". -الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في كوستاريكا" 



  

 
 

 

 

 

 

 كما قدم، مضمون النقاش، األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إيطالياالجهاز  ،لخص نائب رئيس الموضوع الثاني

 فرنسا والمجر تعليقات حول هذا الموضوع.الجهازان األعليان بدولتي 

لب من المشاركين اإلجابة على عدد من األسئلة عن ، ط  النقاشالرئيسية التي أثيرت أثناء  المسائلباإلضافة إلى و

 :يطريق التصويت اإللكترون

 ألجهزة العليا للرقابة المالية من قبل ا "ما هي أهم المخاطر والعقبات المرتبطة بتوفير الخدمات االستشارية

 بسبب تضارب المصالح". ية"فقدان االستقاللهو: الجواب األكثر شيوعا  ، وكانوالمحاسبة؟"

 تنفيذ األهداف  رصدالمحاسبة في سياق "ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها األجهزة العليا للرقابة المالية و

 "جودة البيانات والوصول إليها". هو:الجواب األكثر شيوعا  ، وكانالوطنية وأهداف التنمية المستدامة؟"

  التفكير  هو:الجواب األكثر شيوعا  ، وكان؟"للمدققين المستقبليين"ما هي الكفاءات األكثر أهمية بالنسبة"

 االستراتيجي والتنبؤ".

 كثر شيوعا األكانت اإلجابات ف، همتفاعلين ومشاركتهم والمعني أصحاب المصلحةا يتعلق بالسؤال عن وفيم

 ."الهيئات التشريعية / القضائية والمواطنونهي:"

بالتدقيق  ائل تتعلقسوأثيرت م ،أسئلتهم باستخدام أجهزة إلكترونية طرحخالل هذه الجلسة، أتيحت للمشاركين فرصة 

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  يةالحفاظ على استقاللبالوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و هداففي تنفيذ األ

 الجديد كشريك استراتيجي للدولة. هافي دور



  

 
 

 

 الجلسة العامة المخصصة لبحث واعتماد إعالن موسكو
عن جلسة لمناقشة إعالن  نكوسايلإلأسفرت الجلسات العامة المواضيعية حول الموضوع األول والموضوع الثاني 

 .المذكورة فيورقتيالنقاش المبادئجميع اإلعالن تضمنيحيثموسكو والموافقة عليه، 

 

 

الرفع بهدف تطوير األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مستقبلية لاتجاهات  عشرةويحتوي إعالن موسكو على 

 للمواطنين.أهميتها إمكانياتها و من

 ياق أكد المشاركون على المجاالت التالية: وفي هذا الس

  مساهمة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في نظام المساءلة عن النتائج النهائية للتنمية الوطنية وتنفيذ

 أهداف التنمية المستدامة،

  للتدقيق في القطاع العاماستخدام النهج االستراتيجي، 

 للرقابة الماليةوالمحاسبةالتي توصلت إليها األجهزة العليا نتائج الستندة إلى توسيع ممارسة تقديم التوصيات الم 

 ،من خالل عملياتها الرقابية

 ،انفتاح البيانات 

 ،تطوير تحليالت البيانات 

 ةالتجريبيالذهنية ثقافة  تحفيز، 

 ،إدارة المخاطر النظامية في مجال اإلدارة العامة 

  ن،والمفتشي المدققينبناء الكفاءات لدى 

  الشمولية،تعزيز مبدأ 

  أصحاب المصالح المعنيينالمشاركة البناءة مع، 

  األكاديمي والمجتمع ككل. الوسطتوسيع التعاون والتواصل مع 



  

 
 

 

 

 45ممثلو  طلبو اإلنكوساي،إعالن موسكو اهتماما كبيرا لدى المشاركين في  صيغة ومحتوياتأثارت مناقشة 

 األرجنتينالمحاسبة فيوبما في ذلك ممثلين عن األجهزة العليا للرقابة المالية عالن، الكلمة للتعبير عن تأييدهم لإلاً وفد

 بوليفياوالبرتغال و البرازيلو إيطالياو أوغنداو أنغوالو اإلمارات العربية المتحدةو اإلكوادورو أفغانستانو األردنو

 فلسطينو عمانوالصين و الصومالو ياصربو السودانو السنغالو السلفادورو جنوب إفريقياو جزر البهاماو تونسو

 نيبالو المملكة المتحدةو المغربو كينياو كولومبياو كوستاريكاو كوريا الجنوبيةو الكاميرونو كازاخستانو فنلنداو

 وغيرها.اليمنو الواليات المتحدة األمريكيةو المملكة العربية السعوديةو هندوراسو الهندو نيجيرياو

 

 الذين شاركوا في التصويت في ختام المناقشات.الوطنية % من رؤساء الوفود 98.9حظي إعالن موسكو بتأييد 



  

 
 

 

 

 اإلنكوسايالتي أقيمت على هامش الجانبية الفعاليات 

 

 حلقات النقاش أشكال

 برنامجال، وفي هذا السياق تم استكمال حلقات النقاشعلى تطوير أشكال ركز اإلنكوساي الثالث والعشرون 

 بثالث فعاليات جديدة: التقليديلإلنكوساي

 خبراء خارجيين؛بمشاركة  يةنقاش اتحلق 

 إلنتوساي؛قضاياامفتوحة حول مناقشات 

 .الجلسات العامة المواضيعية باستخدام التصويت التفاعلي 

 

 خبراء خارجيين بمشاركة يةنقاش اتحلق

 

 الدولية""التدقيق الكلي: التحديات االستراتيجية لالقتصاد العالمي والتنمية  :1الجلسة 

 خبراء:ال

 ، رئيس غرفة المحاسبة في روسيا االتحادية؛أليكسي كودرين

 النائب األول لرئيس البنك المركزي في روسيا االتحادية؛،كسينيا يودايفا

 ، أستاذ علوم االقتصاد في جامعة هارفارد؛كينيث روجوف

رك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / ، المدير اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة المشتفيناي باتريك سالدانا

 متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز( في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

 النقاط الرئيسية

  اقترحت غرفة المحاسبة في روسيا االتحادية مصطلح "التدقيق الكلي" من أجل إلقاء نظرة أوسع على القضايا

حول مع الخبراء  بالتعاونعمليات رقابية سريعة ت العالمية، وإجراء العالمية واالقتصاد العالمي والتحديا

 التجاهات والمخاطر الرئيسية)أليكسي كودرين(؛ا

  سيظل معدل النمو عند مستوى منخفض إلى حد ما في جميع أنحاء العالم جوهرية:يمر االقتصاد العالمي بتغيرات

 القادمة، )أليكسي كودرين(؛ الخمس إلى العشر السنوات على مدى

 ما يحدث اآلن هو جزء من دورة لم تنته بعد، واآلن يحتاج كل بلد إلى إصالحات هيكلية )كينيث روغوف(؛ 

 أيضا قائمة التحدياتوتشمل التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم الحديث هو التفاوت في الدخل،  أحد 

الجهود الحكومية،  سيما ال - نحتاج إلى تقييم لفعالية الجهود الي فإنناوبالت التعليم والثورة الصناعية الرابعة.

 )أليكسي كودرين(؛وإلى االستمرار في عمليات التقييم هذه 

 في الرقابة المالية مثالً في ذلك، التكنولوجيا المتقدمة ناسوف تساعد،واالعتبارأخذه بعين عامل آخر يجب  هو الوقت

 )كسينيا يودايفا(؛التقليدية 

 دور التحليالت وتحليل البيانات وأساليب تعزيزإلنتوساي تهالرئاسفترة غرفة المحاسبة الروسية ل ططخلمشت 

التي يقدمها  توصياتالالنتائج ودور  ، كما تتضمنالمبنية على األدلة في تحليل البيانات ومقارنتهاالتدقيق 

 لحكوماتهم )أليكسي كودرين(. المدققون

 

 

 



  

 
 

 

 اإلدارةلتي تستطيع آليات التكنولوجيا وحلوالما هي ال: ريبكلابارطضالامستدامةفيعصرالتنميةال":2الجلسة 

 العامة أن تقدمها للحكومات" 

 خبراء:ال

 "سبيربنك"؛ مجلس إدارة مصرف ، رئيسالمدير التنفيذي،ريفغيرمان ه

 ، عمدة موسكو؛سيرجي سوبيانين

 وبا(؛)وسط وشرق أور شركة مايكروسوفت نائب رئيس،رفيليب روجي

(، كبير 2017-2011، مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليل في البنك الدولي )كالروس-أوغستو لوبيز

 العالمية.الحوكمة االقتصاديين السابق في المنتدى االقتصادي العالمي، ورئيس منتدى 

عمليات فعالة  تنفيذ ضمان ةيوكيفاالضطراب الكبير"،  حاول المشاركون اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بماهية "عصر

 ولم توضع بعد معايير جديدة.السارية  المعاييرتتالشى عندما 

 

 النقاط الرئيسية

  هو الشجاعة السياسية وكسر القوالب النمطيةاالضطراب الكبير  في عصر ةكموالرئيسية للح المبادئأحد ،

تكيف مع العالم الحديث ويدخل التقنيات يتخذ القرارات بشكل أسرع وي منالفائز في التنافس العالمي هو  وإن

 الحديثة )سيرجي سوبيانين(؛

 ت هناك مبالغة في الروتين ، فما زالاإلدارة العامة كما هي ظلتالثورات الصناعية األربع  نممغرلاب

،فينبغي االستمرار في إدخال لثورة األولى في اإلدارة العامةقد شارفنا علىااآلن حيث أننا و.واإلجراءات

 ؛تكاراتاالب

 „Run-Agile-Disrupt“( التقدم والسرعة والتغيير الجذري-  )شعار الثورة األولى في  هوبنسب متساوية

 ريف( ؛غيرمان هاإلدارة العامة )

  يجب أن نكون ،فالماضية، لكن مبادئ اإلدارة العامة لم تتغير 75لقد تغير العالم على مدى السنوات الـ

 كارلوس(؛ - )أوغستو لوبيز فقط لهابدال من االستجابة منع األزماتأن نالضروري  ، حيث أنه مناستباقيين

 من الضروري تطوير المعرفة الرقمية ،وبالتالي فإنه المبدأ الرئيسي اآلخر للعصر الجديد هو تطوير تكنولوجيا المعلومات

)فيليب  يصب في مصلحة الجميعا التكنولوجياستخدام أن توضيح هو فاجبنا أما و،وأخالقيات استخدام تكنولوجيا المعلومات

 (.رروجي

 
 

 إلنتوسايقضايااحول  مناقشات مفتوحة

قدت باللغة اإلنجليزية في شكل ع  النقاشية، التي  اتهذه الحلق رفة المحاسبة في روسيا االتحاديةاستضافت غ

عوامل  حديدتم تمواضيع محددة و نوقشتجلسات استراتيجية. تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة، حيث 

ً  أساسية للتنمية في المجاالت المشار إليها  رحت،وط  دولة 50شخص من  200أكثر من  الجلساتحضر وقد . سالفا

 :األسئلة التالية للمناقشة

 وتأثيرا؟ ظهوراكيف يمكننا جعل اإلنتوساي أكثر  .1

ي لألجهزة العليا التحديات والفرص الرقمية: كيف يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل اليوم .2

 للرقابة المالية والمحاسبة؟

تعزيز دورها  من أجل تغير أنشطتها اليوميةأن كيف يجب على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  .3

 في عالم متغير؟

 ما هو دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الحفاظ على الثقة العامة وتعزيزها؟ .4

لتحليل مضمون ما توصل كل موضوع في مواجز قصيرة، ثم تم إعداد وثيقة ختامية استنادا  ةج مناقشتم تلخيص نتائ

روسيا بدولة غرفة المحاسبة تستخدمإليه المشاركون في مناقشاتهم وبناء على محتويات تلك المواجز القصيرة، حيث س

 نتوساي خالل السنوات الثالث القادمة.لإلرئاستها  منهاجفي الجوانب الرئيسية للوثيقة الختامية االتحادية 



 
 

 

 اإلنتوساي قضايانتائج المناقشات المفتوحة حول 

 
عند مناقشة موضوع زيادة فعالية اإلنتوساي، توصل المشاركون إلى أنه على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حماية 

والتوجه ص األجهزة المشاركة فيها، وتحسين نظام االتصال، ها، وزيادة أهمية اإلنتوساي خارج نطاق اختصايتوتعزيز استقالل

 في التفاعل. أصحاب المصالحنحو النتائج، وكذلك إشراك 

 

 

 

 

استجابةً للتحديات الرقمية التي تواجه مجتمع مراجعي الحسابات، ركز المشاركون على جوانب مثل تحسين مهارات و

أولى فقد ومع ذلك،  ،وتحسين جودة البياناتهذه المجاالت ة وتمويل هيكل وأدوات التكنولوجيا الرقمي خلقالموظفين و

استبدال المدققين تماما بالتكنولوجيا الرقمية أو  الرقابة الماليةالمشاركون اهتماما خاصا لحقيقة أنه ال يمكن استبدال 

الرقابة ين مع رقمنة الممارس المدققينهناك حاجة إلى مزيج متناغم من مهارات ،فالمعلوماتمتخصصي تكنولوجيا ب

 .المالية

وردا على األسئلة حول تحسين األنشطة اليومية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ركز المشاركون على االستقالل 

معاملة الموظفين، والحاجة إلى مواكبة الزمن والمشاركة في عملية التحول على المالي واالنفتاح والشفافية في أجهزتهم، و

 رقمي، ودعم النمو الشخصي.ال

في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والهيئات  بالرفع من ثقة المواطنينوأسفرت مناقشات المسائل المتعلقة 

في الوقت نفسه، ينبغي لكل هيئة وضرورة تعزيز الثقة العامة في نظام سلطة الدولة بأكمله. الحاجة لالحكومية عن 

أهمية "فتح أبواب" األجهزة العليا وفي هذا السياق فقد شدد المشاركون على الثقة العامة بمفردها.  سلطة فردية أن تبني

استخدام قنوات والمعلومات المختارة بعناية،  المبنية علىنشر التقارير على للرقابة المالية والمحاسبة للمواطنين، و

نتائج العمل  توضيحطرق حلها، وو افة إلى إظهار المشاكلالمختلفة )وسائل اإلعالم، البرلمان، إلخ(، باإلض التواصل

 المنجز.



 
 

 

 

 

 فعاليات جانبية أخرى
 

 أهداف التنمية المستدامةالتدقيق في تنفيذ 

األمانة العامة لإلنتوساي  تولتو ،شخصا 90، وحضره حوالي 2019عام  / أيلول سبتمبر 27جتماع في االعقد ان

 لجلسة.إدارةا

روسيا والنمسا وجمهورية جنوب إفريقيا  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في يسيون منوألقى المتحدثون الرئ

 ألقوا محاضرات افتتاحية.وكوستاريكا ومبادرة اإلنتوساي للتنمية 

 

 دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد

بلغ و، 2019عام  / أيلول سبتمبر 27في بدولة اإلمارات العربية المتحدة الذي استضافه ديوان المحاسبة  جتماعاالعقد ان

 ولة اإلمارات العربية المتحدةالرئيسيونهم رئيس ديوان المحاسبة بد المتحدثون وكانشخصا.  60لمشاركيناعدد إجمالي 

الجهاز الرقابي األعلى  غرفة المحاسبة في روسيا االتحادية ورئيس ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ورئيس

لغة العمل وكانت ،بيرو وممثل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالفي  األعلى ورئيس الجهاز الرقابي بالصين

 اإلنجليزية. هي اللغةفي الجلسة 

موضوع تقييم تقارير  ااقشوون ،خالل االجتماعربهم في تطبيق التدابير الرامية إلى منع الفساد اتبادل المتحدثون تجوقد 

ى استخدامها من قبل هيئات مكافحةالفساد. وأولى المشاركون اهتماما خاصا ألفضل الممارسات، مدو الرقابة المالية

التأثير التكنولوجي  ال الحصر: تطبيق المعايير الدولية والحكومية المحتملة، وتقييم المخاطر )على سبيل المثال امكانياتو

 تعاونية لتدريب الكوادر.المبادرات الالعديد من  تقديمتم  كما (.الحكومية لمشترياتي مجال االفساد فعلى مشهد 

على المشاركة في اجتماع مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الحضور  وفي نهاية االجتماع، اتفق

لية للتفاعل والتعاون بين هيئات مكافحة الفساد آ بهدف تطوير، 2019 / كانون األول ديسمبر 15و 14 يوميالفساد في 

 هذا التعاون.مثل واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لالستفادة القصوى من 



 
 

 

 

 بين الجنسينمناقشة موضوع المساواة 

بمشاركة األجهزة تحت رئاسة مبادرة اإلنتوساي للتنمية و 2019عام  / أيلول سبتمبر 27قد اجتماع المائدة المستديرة في انع

العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الفلبين وجمهورية جنوب أفريقيا ومنظمة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أمريكا 

 .)األوالسافس( الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 واة بين الجنسين.لآلراء حول أهم جوانب المسااً،وتضمنتبادال شخص 40شارك في االجتماع حوالي 

تلعب دورا رئيسيا في االستفادة الكاملة  - أهم حقوق اإلنسانمن كحق - إلى أن المساواة بين الجنسين المشاركون راوأش

مشاركتها في مجال مشاركة المرأة في المجتمع، بما في ذلك  تعززو ،من الموارد البشرية على أساس التنمية المستدامة

 األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. لدىاالقتصادي واالنفتاح والشفافية النمو ، الرقابة المالية

ضمان المساواة بين الجنسين في أنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في بلدانهم المحاضرونخبراتهمحول تبادل 

 الستنتاجات التالية:إلى ا المشاركونوفي ختام االجتماع، توصل ات الرقابية. عمليالفي كذلك و

 ها في تحقيق المساواة دورو هالسلوكأن تضع نموذجاً يحتذى به لرقابة المالية والمحاسبة علىاألجهزة العليا ل ينبغي

 امتثالها؛العملية ولنظام رصد ليات استخدامها لآلبين الجنسين من خالل 

  رقابة المالية والمحاسبة؛في األجهزة العليا لل للنساء عملالعدد إضافي من فرص  توفيرينبغي 

  مسألة المساواة بين الجنسين في خطة اإلنتوساي اإلستراتيجية الجديدة؛ إدراجتم طرح فكرة 

  إلنتوساي إلجراء عمليات مراجعة االمتثال لمبادئ المساواة بين الجنسين.المدققات لدىامجتمع من  خلقتم اقتراح 

 

 ةالقضائي الصالحياتات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذ

ً مندوب 50حوالي  هحضرقد و ،2019عام  / أيلول سبتمبر 26جتماع في االقد انع وخالل للوفود المشاركة في اإلنكوساي، ا

معايير مبدأ اإلنتوساي االجتماع، اعتمد المشاركون تقريرا عن خطة نشاط المنتدى خالل الفترة الماضية، وناقشوا اعتماد 

لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة(، وأثاروا مسألة زيادة إمكانات أنشطتهم، كما  نشطة القضائيةمبادئ األ) 50رقم 

 اعتمدوا خطة عمل المنتدى للعام المقبل.



 
 

 

 إعالن موسكو

 

 ةالمقدم

 

بتحقيق تقدم مستمر في التدقيق عمالً بمهمة المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )اإلنتوساي( القاضية 

الحكومي وتطوير قدرات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، طّور المؤتمر الثالث والعشرون للمنظمة )اإلنكوساي( مناقشات 

 اإلنكوساي السابق وسعى إلى ضمان الغرض المستمر لألجهزة كمؤسسات ذات قيمة عالية للمجتمع.

ص اإلنكوساي الثال ث والعشرون لمناقشة الطريقة التي يمكن بها لكل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى خ ّص 

الوطني مواكبة تطورات التدقيق في القطاع العام والتقدم التكنولوجي لالستمرار في تحقيق غرضه، وتلبية احتياجات أصحاب 

 المرتبطةتحقيق األهداف الوطنية المتفق عليها، بما في ذلك تلك المصلحة وإضفاء قيمة عبر تأمين إشراف خارجي مستقل على 

 بأهداف التنمية المستدامة.

يسلّط اإلعالن الضوء على الخالصات الرئيسية لإلنكوساي الثالث والعشرين والمجاالت الرئيسية التي يمكن فيها تحقيق تقدم في 

 .اإلنتوساي

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة واإلنتوساي من تطبيق ن هج جديدة واالستفادة بهدف تأمين القيمة والمزايا، يجب أن تتمكن األ

من الفرص لمواجهة التحديات الناشئة. ويتعين على األجهزة االستجابة لعالم متغير من الحوكمة وبذلك تلبية التحديات الوطنية 

 .والعالمية الناشئة

في القطاع العام والسياسة العامة حول العالم بيئة جديدة وتوقعات جديدة بالنسبة إلى لقد أوجدت التغييرات األساسية في التدقيق 

 األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وتتضمن هذه التغييرات األخيرة في البيئة المذكورة بالنسبة إلى األجهزة: )أ( اعتماد خطة

لمستدامة من جانب جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة؛ و)ب( ثورة ( وأهداف التنمية ا2030)خطة  2030التنمية المستدامة 

البيانات؛ و)ج( اعتماد إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات المهنية، و)د( التوقعات والموجبات المتأتية عن مبدأ المعيار 

إحداث فارق في حياة المواطنين.  -ة والمحاسبة ومزاياها : قيمة األجهزة العليا للرقابة المالي12الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية 

وتحتّم الظروف المعاصرة القيام بعمل تدقيق ذات جودة واعتماد ن هج تدقيق جديدة وتتطلب من األجهزة التعمق أكثر فأكثر في 

 .إعادة التفكير في دورها في عمليات المساءلة الحكومية

مالية والمحاسبة والسياقات التي تعمل فيها ومهامها، ولكنها تواجه جميعها تحديات متشابهة. تختلف قدرات األجهزة العليا للرقابة ال

كيف تستجيب للطلب العام على إدارة الموارد العامة بفعالية وكفاءة؟ كيف تتعامل بشكل مناسب مع التعقيدات الحكومية لتحقيق 

؟ كيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة واإلنتوساي األهداف الوطنية وأهداف البرامج والسياسات واالستراتيجيات

 التعامل مع التغييرات التي تحدثها ثورة البيانات والرقمنة؟

يمثّل تراكم البيانات المتسارع باستمرار والتطورات السريعة التغيُّر في التكنولوجيا واالتصاالت تحديات وفرص في آٍن معاً 

ً زيادة قيمة األجهزة العليا للرقابة لتحسين جودة التدقيق  في القطاع العام، وتطوير كفاءته، وتحفيز اتجاهه االستراتيجي، وتاليا

 .المالية والمحاسبة بالنسبة إلى أصحاب المصلحة المتعلقين بها وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة في جميع أنحاء العالم

عليا للرقابة المالية والمحاسبة لتكون مؤسسات مرنة وفعالة وتحقق غرضها ومستقلة ما من وصفة موحدة يمكن أن تتّبعها األجهزة ال

ذات قيمة كبيرة. وسوف تستمر األجهزة في متابعة عمليات التدقيق المالي والتدقيق في االمتثال واألداء بما يتوافق مع مهامها 

وقعات أصحاب المصلحة المتعلقين بها. غير أنه يمكن الرسمية. وتتولى األجهزة أنشطة تدقيق تتالءم مع مهمتها الرسمية وت

 .لإلنتوساي أن تدعم االتجاهات المحتملة التي قد تركز عليها األجهزة، بما يتماشى مع سياقاتها ومهامها ذات الصلة

ص الجديدة. لدى اإلنتوساي أجهزة وهيئات عاملة ومبادرات راسخة تمّكنها من مواجهة التحديات الناشئة واالستفادة من الفر

 وستشكل تيارات العمل هذه جزءاً ال يتجزأ من مهام اإلنتوساي وأولوياتها وخططها في المستقبل.

 

 إّن أعضاء المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )اإلنتوساي(،

 

 ،2019سبتمبر/أيلول  27و 25على إثر اجتماعهم في موسكو بين 

 



 
 

 

 ى قرار الجمعية ، وإل2015سبتمبر/أيلول  25التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  2030لى خطة إذ يشيرون إ

وشفافيتها من  حول "تشجيع وتحسين كفاءة اإلدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتـها 69/228العامة لألمم المتحدة 

 خالل تعزيز المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات"،

  يه في على النحو المنصوص عل 2030يؤكدون من جديد االلتزام بتقديم مساهمة تدقيق مستقلة ملحوظة في خطة وإذ

 إعالن أبوظبي،

 ي المساءلة والشفافية وإذ يقّرون باستقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كشرط مسبق أساسي لمساهمة فعالة ف

ما يتماشى مع ليم لألموال العامة، وفي نهاية المطاف في قيمة األجهزة ومزاياها بوالحوكمة الرشيدة واالستخدام الس

 ،2022-2017يجية لإلنتوساي لألجهزة العليا للرقابة المالية والخطة االسترات” ISSAI-P 12“المعيار الدولي 

 ،وإذ يطبقون إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات المهنية 

 

بة المالية والمحاسبة ستقبلية للتدقيق في القطاع العام تتوقف على االلتزام القوي لألجهزة العليا للرقايعلنون أن االتجاهات الم

 واإلنتوساي بما يلي:

I. التنمية  توفير إشراف خارجي مستقل على تحقيق المستهدفات المتفق عليها وطنياً، بما فيها تلك المرتبطة بأهداف

 المستدامة؛

II.  الناجمة عن التقدم التكنولوجي؛االستجابة بفعالية للفرص 

III. رة العامةتعزيز التأثير الذي تحدثه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المساءلة والشفافية لإلدا، 

 

 :1وقد اتفقوا على ما يلي

 

 التنمية المستدامة طنياً، بما فيها تلك المرتبطة بأهداف وتوفير إشراف خارجي مستقل على تحقيق المستهدفات المتفق عليها 

 يةعالية وشفافيّة وغنفتكون أكثر  مساءلة عن النتائجيتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المساهمة في  .1

وأهداف التنمية  بالمعلومات، مع األخذ في االعتبار تعقيدات الجهود الحكومية الضرورية لدعم تحقيق األولويات الوطنية

 .المستدامة

لدعم تحقيق  لعامنهج استراتيجي للتدقيق في القطاع ايتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على تطوير  .2

 .األولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

تقديم اق وسيع نطفي إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تعزيز قيمة التدقيق في القطاع العام من خالل ت .3

 .دارة العامةالخاصة بالبرلمان والحكومة واإلفي شأن المسائل المهمة واالستراتيجية  النصائح المرتكزة على التدقيق

 

 االستجابة بفعالية للفرص الناجمة عن التقدم التكنولوجي

 انفتاحها.وخوارزميات مبدأ توفر البيانات وشيفرة المصدر والقد تدعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  .4

، بما في ذلك لتدقيقالتحليالت البيانات في عمليات استخدام أفضل قد تسعى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى  .5

ت البيانات، استراتيجيات التكيُّف، على غرار التخطيط إلجراءات تدقيق من هذا القبيل، وتطوير فرقاء خبيرة لتحليال

 .جديدة في ممارسة التدقيق في القطاع العاموإدخال تقنيات 

 

 تعزيز التأثير الذي تحدثه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المساءلة والشفافية لإلدارة العامة

 .لتعزيز االبتكار والتطوير في إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تحفيز ذهنية تجريبية .6

ات االهتمام ذلعليا للرقابة المالية والمحاسبة توسيع نطاق التركيز على )أ( تحديد مجاالت المخاطر يجوز لألجهزة ا .7

ى المخاطر ، باإلضافة إلإدارة المخاطر النظامية في الحكومةالوطني والدولي وتعزيز الوعي للمخاطر؛ و)ب( ضرورة 

 التشغيلية والخاصة بالمؤسسات والمخاطر األخرى لكل جهة.

                                                   
 يتضمن ملحق خاص بإعالن موسكو التوضيحات الخاصة باالتجاهات المستقبلية للتدقيق في القطاع العام.1



 
 

 

الذين يمكنهم استخدام تحليالت البيانات،  مدققي المستقبلجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على رعاية يتم تش .8

وأدوات الذكاء االصطناعي، وطرق نوعية متقدمة، وتعزيز االبتكار، والعمل كأطراف فاعلة استراتيجية، ومبادلين 

 للمعرفة، ومنتجي أفكار.

عند إتمام  للتطرق إلى الشموليةيا للرقابة المالية والمحاسبة النظر في إيجاد المزيد من السبل األجهزة العليتعين على  .9

 مع مبدئها القائل بعدم تخلف أي أحد عن الركب وأجندات التنمية األخرى. 2030إجراءات التدقيق كنقطة رئيسية لخطة 

مع الجهات الخاضعة  بإيجاد تفاعل مثمررها اإليجابي في إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة زيادة تأثي .10

 مع الوسط األكاديمي والجمهور بشكل عام. وتعزيز التعاون والتواصلللتدقيق، 

 

يتطلب تحقيق هذه الرؤية التزامات من جانب كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة على حدة وكذلك دعماً تعاونياً لألجهزة 
لية والمحاسبة من جميع أجهزة اإلنتوساي وهيئاتها على غرار لجان األهداف، واألجهزة والهيئات العاملة، العليا للرقابة الما

عدد والمنظمات اإلقليمية، ومبادرة اإلنتوساي للتنمية، والمجلة الدولية للرقابة المالية العامة، واألمانة العامة. وسيستمر التعاون المت
ليا للرقابة المالية والمحاسبة في تأدية دور مهم السيما لناحية مساعدة األجهزة على متابعة تحقيق والثنائي الطرف بين األجهزة الع

 غرضها.

 



 
 

 

 ملحق

 التوضيحات الخاصة باالتجاهات المستقبلية للتدقيق في القطاع العام

I. ة بأهداف التنمية توفير إشراف خارجي مستقل على تحقيق المستهدفات المتفق عليها وطنياً، بما فيها تلك المرتبط

 المستدامة؛

تكون أكثر فعالية وشفافيّة  مساءلة عن النتائجيتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المساهمة في  .1

وغنية بالمعلومات، مع األخذ في االعتبار تعقيدات الجهود الحكومية الضرورية لدعم تحقيق األولويات الوطنية 

 .لمستدامةوأهداف التنمية ا

 البيانات الرئيسية  

  تتطلب األهداف العالمية والوطنية الجديدة االستعانة بإدارة عامة قائمة على األداء ومتحورة حول النتائج من

 أجل مساءلة الحكومات أمام البرلمان والعموم.

 مسؤولية المهنية والثقة يتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على تعزيز المساءلة على أساس ال

ونهج متوازن لتقييم األداء. ويصعب التوصل إلى المساءلة المتمحورة حول النتائج، وال يزال العديد من 

 .المديرين العامين يكتسبون مهارات الميزانية القائمة على األداء وتحديد أهداف األداء غير المالي ونتائجه

 بربط إجراءات األداء بالنتائج المعقدةلمالية والمحاسبة إيالء اهتمام خاص قد يتعين على األجهزة العليا للرقابة ا. 

  عندما يكون األمر مالئماً، قد ترّكز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على تقييم النتائج واآلثار المعقدة

 .عند التدقيق في كل برنامج أو جهة عامة على حدة

 لنهج التدقيق على مستوى ً الحكومة ككل، يجوز أن تساهم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في  وفقا

تسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف مستويات الحكومة بحيث تتماشى هذه الجهود مع المؤشرات 

 الرئيسية )المؤشرات المحلية واإلقليمية والوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة(.

 

لدعم تحقيق  نهج استراتيجي للتدقيق في القطاع العاميع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على تطوير يتم تشج .2

 األولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

 البيانات الرئيسية  

 2030ح خطة تهدف اإلنتوساي إلى دعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمساهمة بشكل حاسم في نجا ،

وتالياً المساهمة في إحداث فارق في حياة المواطنين بما يتماشى مع مبدأ المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة 

 .12المالية 

  يصع ب تحقيق األهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة على السواء بدون بذل جهود مشتركة بين الجهات

 كومة والمجتمع.العامة والمستويات المختلفة للح

  يتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على االضطالع بدور مساهم استراتيجيفي الحوكمة مع

المحافظة على استقالليتها. ومن شأن استقالليتها وإشرافها الفريد على دورة الميزانية ومعرفتها المتراكمة أن 

 يل.تساهم في تحقيق أهداف وطنية في المدى الطو

  قد تقوم جميع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ضمن حدود مهامها بالمساهمة في تحقيق األهداف

ً ما يلي على سبيل المثال ال  ً في تحفيز نهج استراتيجي للتدقيق، مما يعني ضمنا الوطنية عبر المضي قدما

( 2يم قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها؛ )( إجراء عمليات التدقيق بطريقة منّسقة ومرتبطة بتقي1الحصر: )

تحديد األهداف، ومالءمة االستراتيجيات مع األهداف  -تقييم نضج األنظمة التي تحدد الحوكمة االستراتيجية 

 الوطنية، وإبداء المالحظات وتقديم الضوابط المناسبة.

 مختلف مستويات الحكومة لتقييم مضافرة  قد تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتقييم التنسيق بين

الجهود بين البرامج والسياسات واالستراتيجيات العامة. وفي حال سمحت المهمة القانونية والسياق بذلك، تكون 

األجهزة في مكانة تؤهلها جيداً لتقييم تماسك السياسة والتركيز على المسائل والن هج الشاملة، ورؤية على 

 مستوى الحكومة ككل.

 

 



 
 

 

تقديم في إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تعزيز قيمة التدقيق في القطاع العام من خالل توسيع نطاق  .3

 .الخاصة بالبرلمان والحكومة واإلدارة العامةفي شأن المسائل المهمة واالستراتيجية  النصائح المرتكزة على التدقيق

 البيانات الرئيسية 

 يا للرقابة المالية والمحاسبة عبر توصياتها الخاصة بالتدقيق تأدية دور استشاري من دون يمكن لألجهزة العل

 التأثير في استقالليتها، أي من دون االنخراط في إدارة جهة خاضعة للتدقيق أو عملياتها.

 بيجينغ مع  يمكن تولي األنشطة االستشارية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بطريقة تستجيب إلعالن

، ومبدأ 1تجسيد مبادئ إعالني ليما والمكسيك وتعزيزهما )مبدأ المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية 

 (.10المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية 

  في عملية صنع يتعين على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حماية استقالليتها وموقعها بتجنب التدخل

القرار والسياسة ووظائف اإلدارة للحكومة، وإنما يمكنها إضفاء قيمة في التطرق إلى موضوعات استراتيجية 

 .ومعقدة وحساسة من خالل تقديم التوصيات

  يجب أن يكون إسداء النصائح مرتكزاً على األدلة وعلى نصائح التدقيق، وكذلك على المواقف المؤسسية

 .المهني وحكمهاالعليا للرقابة المالية والمحاسبة ومعرفتها الفريدة المتراكمة  المستقلة لألجهزة

  تزيد المنتجات غير المتعلقة بالتدقيق لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من قيمة هذه األجهزة في قد

 تعزيز الحوكمة الرشيدة من خالل نشر الخبرة وأفضل الممارسات.

 

II.  للفرص الناجمة عن التقدم التكنولوجياالستجابة بفعالية 

 مبدأ توفر البيانات وشيفرة المصدر والخوارزميات وانفتاحهاقد تدعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  .4

 البيانات الرئيسية 

 علومات تزداد بشكل مضطرد البيانات التي توفرها اإلدارات العامة على شكل بيانات مفتوحة. ويؤدي هذا إلى بيئة م

 .جديدة للجميع ويمكن أن يساهم في مزيد من الشفافية وكذلك في دعم المساءلة الحكومية

  يتعلق بمنافع انفتاح  فيماقد تؤدي األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً مهماً في إطالع الحكومات وتوجيهها

نات التي تنتجها الحكومة وانفتاحها في حال لم تحّظر ذلك البيانات العامة. وقد تقوم األجهزة بترويج مبدأ توفر البيا

 قوانين السريّة أو مخاوف الخصوصية.

  قد تدعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة انفتاح أنظمة صنع القرار المؤتمتة التي تستخدمها الحكومة وفق مبادئ

 .شيفرة المصدر المفتوح والبيانات المفتوحة

 جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تسهيل مناقشة نشر نتائجها على شكل بيانات مفتوحة عندما يكون يتعين على األ

 ذلك مالئماً.

 

، بما في لتحليالت البيانات في عمليات التدقيقاستخدام أفضل قد تسعى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى  .5

لتخطيط إلجراءات تدقيق من هذا القبيل، وتطوير فرقاء خبيرة لتحليالت البيانات، ذلك استراتيجيات التكيُّف، على غرار ا

 وإدخال تقنيات جديدة في ممارسة التدقيق في القطاع العام.

 البيانات الرئيسية 

 رداً لتعزيز يًعد استخدام تحليالت البيانات في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ابتكاراً ضرورياً يجعل البيانات مو

 كفاءة اإلدارة العامة ومساءلتها وفعاليتها وشفافيتها.

  يمّكن الموقع الفريد لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ضمن القطاع العام هذه األخيرة من جمع كميات كبيرة من

خالل عملية التدقيق لألجهزة  البيانات من الجهات الخاضعة للتدقيق. ويسمح اعتماد تقنيات تحليل البيانات الضخمة من

 بما يلي:

توليف البيانات التي تم الحصول عليها من مختلف اإلدارات والمجاالت والمستويات الحكومية والمناطق، مما  -

 يسمح بتوليف البيانات التي تم الحصول عليها إليجاد حلول للمشكالت على مستوى الحكومة ككل؛

رجه والمختلطة لتقديم تحديثات منتظمة للبيانات وتمكين الرصد في الوقت دمج ن هج جمع البيانات في الموقع وخا -

 .الحقيقي للمسائل الشاملة ومجاالت الخطر الرئيسية



 
 

 

  قد تستفيد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من إجراء بحث تحليلي للبيانات الضخمة في المرحلة التمهيدية من

 .تقليص مدة العمل الميداني ويسمح برصد منتظم للمتابعة عمليات التدقيق. وسيؤدي هذا إلى

  قد تستفيد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من توسيع نطاق الدراسات البحثية وتعزيز عملها المنهجي الداخلي

 لتطبيق طرق بحثية سليمة ومالئمة. كما يجوز لألجهزة إشراك مؤسسات أكاديمية إلجراء بحث تعاوني.

 خالل تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمات الدولية ذات الصلة، في إمكان  من

اإلنتوساي تلخيص تجربة التدقيق على أساس البيانات الضخمة ومعرفتها، وتطوير مبادئ توجيهية وتقارير بحثية ذات 

 قيق على أساس البيانات الضخمة.صلة، وتشجيع األجهزة على بناء قدراتها في مجال التد

 

III.  تعزيز التأثير الذي تحدثه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المساءلة والشفافية لإلدارة

 العامة

 لتعزيز االبتكار والتطوير في إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تحفيز ذهنية تجريبية .6

 البيانات الرئيسية 

 ن مثاالً ي حتذى، قد تعزز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة قدراتها المبتكرة والتجريبية، أي إدخال حتى تكو

مراحل التعلّم واالختبار والتقييم في بعض أجزاء عملها. ومن شأن الن هج التجريبية في األجهزة تسريع وتيرة التعلّم 

 .بصورة منهجية، وتحديد فجوات المعرفةوبناء القدرات من خالل وضع فرضيات واختبارها 

  ًقد تدعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة استخداماً أكثر كفاءة للمعرفة المرتكزة على التجربة في المجتمع ودمجا

 .أكثر دقة للمقاربة التجريبية في البرامج واالستراتيجيات والسياسات الحكومية

 سياسة العامة إلى إيجاد طرق مبتكرة لتحقيق النتائج. ومن أجل التطرق إلى المسائل تهدف المقاربة التجريبية في ال

المعقدة وتحقيق نتائج أفضل، يمكن أن تدعم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الن هج التجريبية. ويعزز تبيان ما 

 .ينجح وما ال ينجح في السياسة العامة فهم فعالية التدخالت

 

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة توسيع نطاق التركيز على )أ( تحديد مجاالت المخاطر ذات االهتمام يجوز لأل .7

، باإلضافة إلى المخاطر إدارة المخاطر النظامية في الحكومةالوطني والدولي وتعزيز الوعي للمخاطر؛ و)ب( ضرورة 

 .التشغيلية والخاصة بالمؤسسات والمخاطر األخرى لكل جهة

 البيانات الرئيسية

  يتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على االطالع بشكل عام على أهداف حكوماتها، وتحديد المخاطر

 .الكبيرة والنظامية التي يواجهها تحقيق النتائج، وتقديم التوصيات في شأن كيفية التخفيف من هذه المخاطر

 ابة المالية والمحاسبة في تشكيل مجموعات أفكار وتباشر في تقديم منتجات وفق مقاربة يمكن أن تنظر األجهزة العليا للرق

 .مرتكزة على األفكار لجمع تحليل أنشطة التدقيق واألنشطة غير المتعلقة بالتدقيق

 لمخاطر يتعين على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة االستمرار في جعل قراراتها مرتكزة على برامج إدارة ا

 .المصممة لترقّب مخاطر التدقيق وتجنّب استبعاد موضوعات ذات صلة يجب تضمينها في خطط التدقيق

 يجب أن تتحول إدارة المخاطر إلى ممارسة إدارة منتظمة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 

 

الذين يمكنهم استخدام تحليالت  المستقبلمدققي يتم تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على رعاية  .8

البيانات، وأدوات الذكاء االصطناعي، وطرق نوعية متقدمة، وتعزيز االبتكار، والعمل كأطراف فاعلة استراتيجية، 

 .ومبادلين للمعرفة، ومنتجي أفكار

 البيانات الرئيسية 

  رئيسياً، حيث أن كفاءات المدققين يعتبر تأمين احترافية العاملين في األجهزة العليا للرقابة المالية ً والمحاسبة هدفا

 .ومهاراتهم هي الركيزة األساسية لألجهزة

  تؤدي التغييرات في بيئة التدقيق وتوقعات أصحاب المصلحة إلى متطلبات جديدة وقائمة لمجموعة مهارات المدققين

 :العاملين في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة



 
 

 

تحليل الجدوى، والتفكير المدفوع بالفرضيات، وتحديد العالقات السببية، وتوجيه الهدف،  –راتيجي التفكير االست -

 ودراسة العواقب، والتخطيط االستراتيجي، والتفكير في النظم، وتحديد األولويات؛

انية، وعرض العمل بمجموعات البيانات وقواعدها، وتقديم البيانات على شكل رسوم بي –مهارات تحليالت البيانات  -

 البيانات المعقدة؛

التواصل الفعلي، والذكاء العاطفي، وبناء الثقة القائمة على االحترافية والمحافظة عليها،  –المهارات الناعمة  -

 .والقيادة، وقدرات بناء التوافق

  تحليلية لمعالجة مشكالت من أجل تقوية اإلمكانات التحليلية، يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إنشاء وحدات

 محددة )مثالً فهم المخاطر وإدارة المخاطر، وتقييم البرامج، إلخ(.

 

عند إتمام  للتطرق إلى الشموليةاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة النظر في إيجاد المزيد من السبل يتعين على  .9

 .عدم تخلف أي أحد عن الركب وأجندات التنمية األخرىمع مبدئها القائل ب 2030إجراءات التدقيق كنقطة رئيسية لخطة 

 البيانات الرئيسية 

  قد تستفيد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خبرتها الشاملة وتساهم في الحوكمة الرشيدة وشمولية السياسات

ً مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة )البيئة، والتعليم،  والرعاية الصحية، والمساواة بين في مجاالت مهمة اجتماعيا

 الجنسين، إلخ(.

  في إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المساهمة في مبدأ "عدم تخلف أحد عن الركب"عبر التدقيق في

 موضوعات المساواة بين الجنسين والشمولية. وعند التدقيق في مسائل النوع االجتماعي والشمولية، من المهم االتفاق

 .وأهداف التنمية المستدامة 2030على معناهما في السياق الوطني وتوضيح آثارهما على تنفيذ خطة 

  قد تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتقييم جاهزية األنظمة اإلحصائية الوطنية لرصد تنفيذ األهداف الوطنية

 المتعلقة باألداء.وأهداف التنمية المستدامة عبر التدقيق في المعلومات 

  ،قد تقوم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالنظر في تقييم الشمول عندما تنظر في جاهزية آليات التنفيذ الوطنية

 .وأهداف الحكومة، ومعلومات األداء، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المحددة واألهداف المتفق عليها وطنياً، إلخ

 

مع الجهات الخاضعة  بإيجاد تفاعل مثمرزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة زيادة تأثيرها اإليجابي في إمكان األجه .10

 .مع الوسط األكاديمي والجمهور بشكل عام وتعزيز التعاون والتواصلللتدقيق، 

 البيانات الرئيسية 

 ابة المالية والمحاسبة وتوضيحها التفاعل مع الجهات الخاضعة للتدقيق أساسي لشرح توصيات األجهزة العليا للرق

 وتسهيل تنفيذها.

  ،في إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة االستفادة من تفاعلها الفعلي مع أصحاب المصلحة المتعلقين بها

مشروع يعّزز قدرتها على تحديد مسائل االهتمام الوطني وتحليلها التخاذ قرارات مستنيرة في شأن برنامج أو  والذي

 .أو نشاط معين

  مصدر قيّم من المعلومات  –قد تعزز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تواصلها مع الخبراء واألوساط األكاديمية

ذات الصلة والتحليل القائم على األدلة. ويتعين على األجهزة أن تسعى باستمرار إلى تطوير ن هجها وتقنياتها المنهجية 

 .أكثر فأكثر

 ي إمكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة االستفادة أيضاً من إشراك المواطنين، من خالل التعهيد الجماعي، ف

تحفز أدوات المشاركة العامة اإللهام لدى الجمهور، وتزيد من ثقته، واللقاءات والمسابقات الخاصة بعلوم البيانات، إلخ. و

 .جع الحلول المبتكرة للتحديات العامةوتتيح تركيز الجهود المتبادلة، وتش
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