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1

املقدمة

)1املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم (آيسا ))ISSAI 150( -150الخاص بكفاءة مراجع الحسابات:
يبني املبدأ أربع متطلبات ورشوط تنظيمية تدعم مسؤوليات الجهاز األعىل للرقابة املالية ( )SAIفيام يتعلق
بكفاءة مراجع الحسابات.
)2يتطلب الرشط التنظيمي الثالث التابع للمعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم (آيسا))ISSAI 150( -150
قيام الجهاز األعىل للرقابة بوضع مسارات مخصصة للتطوير املهني للمراجعني ،مصممة خصيصاً لتفويض
الجهاز ،وإطاره وهيكله التنظيميني ،واحتياجاته .وتعكس مسارات التطوير املهني هذه الحاجة إىل التطوير
املهني األويل والتطوير املهني املستمر.
)3يبني املبدأ التوجيهي  1951عىل الرشط التنظيمي الثالث من خالل توفري تنظيم عملية سري أعامل واضحة
ومبسطة ميكن للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تطبيقها يف تطوير مسار أو مسارات التطوير املهني
ملراجعي الحسابات التابعني له .نظرا ً لطبيعة عملية سري األعامل ،تأخذ بعض خطوات العملية الفردية
برشوط املتطلبات التنظيمية املتعلقة باملعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم  150وتوفر مزيدا ً من
السياق واإلرشاد يف هذا الشأن.
)4يقدم املبدأ التوجيهي رقم  1951إرشادات يف سياق عنارص مهنية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة كام
ورد يف الفقرة الخامسة من املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة.
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2

الهدف

)5يتمثل هدف املبدأ التوجيهي رقم  1951يف تعرف األجهزة العليا للرقابة عىل عملية سري أعامل واضحة
ومنظمة وعملية لتمكينها من تطوير مسار أو مسارات للتطوير املهني ملراجعيها .يدعم هذا املبدأ
التوجيهي األجهزة العليا للرقابة يف تنفيذ وتطبيق متطلبات املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
)6ولتحقيق هذا الهدف ،فإن املبدأ التوجيهي رقم  1951يؤكد عىل ما ييل:
أ)
ب)

اقرتاح تبني عملية تشتمل عىل عرش خطوات لتوجيه عملية تطوير مسار التطوير املهني.
تقديم أمثلة عن مسارات التطوير املهني القامئة عادة يف كل أجهزة اإلنتوساي.
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3

التعريفات

)7الكفاءة هي املعرفة واملهارات والسامت الشخصية املهمة لألداء الوظيفي الناجح (الفقرة  12من املعيار
الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .)150
)8إطار الكفاءات هو منوذج مفاهيمي يفصل ويحدد الكفاءات املتوقعة من مراجع حسابات أو مجموعة
أو فريق من املراجعني الذين يقومون مبهمة محددة ووظيفة معينة داخل املنظمة .يجب أن تكون أطر
الكفاءات مستقرة إىل حد كبري وقابلة للتطبيق عىل مستوى واسع .وبشكل أكرث دقة ،يجب أن تكون األطر
ديناميكية وأن تعكس توقعات عامل دائم التغري ،كام ينبغي أن تسعى لتحديد العنارص الالزمة لدفع النجاح
واألداء رفيع املستوى ،وميكن لهذه األُطر أن تتغري بحسب الظروف.
)9لعل مسار التطوير املهني هو برنامج تطوير منظم ويأخذ بعدا ً رسميا يتم اختياره من قبل الجهاز األعىل
للرقابة ويهدف إىل تطوير مراجعني محرتفني أكفاء يف الجهاز والحفاظ عليهم.
	)10اسرتاتيجية التطوير املهني للجهاز األعىل للرقابة املالية هي جزء متفرع من اإلسرتاتيجية التنظيمية
الشاملة للجهاز ،وتتعامل مع الغرض من مسار االحرتاف وتصف بوضوح الحالة النهائية املرغوبة
للكفاءات املطلوب تطويرها.
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4

النطاق

	)11يقدم املبدأ التوجيهي رقم  1951إرشادات تكميلية فيام يتعلق باملتطلبات الخاصة باملعيار الدويل لألجهزة
العليا للرقابة رقم  150وال يحتوي عىل أية متطلبات أخرى ينبغي عىل الجهاز األعىل للرقابة اتباعها.
	)12ويقدم املبدأ التوجيهي رقم  1951إرشادات حول تطوير إطار مناسب للكفاءة خاص باألجهزة العليا للرقابة
التي تستخدم املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أو معايري محاسبية أخرى يف مجاالت الرقابة املالية
ورقابة األداء ورقابة االلتزام ،مع األخذ يف الحسبان أيضاً باالعتبارات املتعلقة باألجهزة العليا للرقابة ذات
املسؤوليات القضائية.
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5

اعتبارات العملية الرئيسية

	)13تهدف العملية املكونة من  10خطوات واملوضحة أدناه لتصبح عامل متكني اسرتاتيجي لقيادة الجهاز األعىل
للرقابة لتحفيز التفكري حول مزيد من االحرتاف يف الجهاز مع الرتكيز بشكل خاص عىل تطوير املراجعني
األكفاء حتى يتس َّنى للجهاز تنفيذ مهامه.
 .1تحديد إسرتاتيجية املؤسسة
العليا للمراجعة للتطوير املهني

 .10تقييم مسار التطوير املهني
 .9تنفيذ مبادرة تضمن أن الكفاءات
التي خضعت للتقييم قد متت املحافظة
عليها ومتسقة مع املستجدات الطارئة

 .2تأكيد متطلبات الكفاءة املتعلقة
باملسار املقرتح للتطوير املهني

 .3فهم الفجوات بني الكفاءات
الحالية واملقرتحة

 .4اتخاذ قرار بشأن النهج الكفيل
مبعالجة فجوات الكفاءة
 .5معالجة البيئة املواتية ملسار
التطوير املهني املقرتح

العملية املتعلقة بتوجيه إنشاء
مسار التطوير املهني يف املؤسسة
العليا للمراجعة

 .8تقييم الكفاءات التي طُ ِّورت
لتكون جزءا ً من مسار التطوير املهني

 .7تنفيذ وأداء مسار التطوير املهني
 .6تصميم مسار التطوير املهني

	)14تعمل هذه الخطوات العرش عىل متكني قادة األجهزة العليا للرقابة يف ظل عملية واضحة ومنظمة وعملية
عىل املساعدة عىل تطوير وتنفيذ مسارات للتطوير املهني للمراجعني ،مبا يتامىش مع متطلبات املعيار
الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
	)15قد تختلف قابلية عملية الخطوات العرش للتطبيق ،كام ميكن لنطاقها ونسقها أن يختلف من جهاز أعىل
للرقابة إىل آخر ،ومن مسار للتنمية إىل مسار آخر ،لتلبية خصوصية كل منظمة عىل حدة .وتم تضمني
عدد من سيناريوهات التطبيق العميل يف امللحق (أ) ملساعدة األجهزة العليا للرقابة عىل امليض قدماً يف
االعتبارات العامة الخاصة بعملية سري التنفيذ.
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الخطوة األوىل :تحديد إسرتاتيجية التطوير املهني للجهاز
األعىل للرقابة
	)16يف هذه الخطوة األولية ،تحتاج قيادة الجهاز األعىل للرقابة إىل تحديد الغرض املحدد ملسار التطوير املهني
املعني ،ووصف دقيق للنتائج النهائية التي يصبو إليها الجهاز األعىل للرقابة من اسرتاتيجية التطوير
املهني .ومن األهمية مبكان التمييز بني هدف املسار الساعي إلنشاء خط أساس مستدام للكفاءة يف
الجهاز األعىل للرقابة لتنفيذ مهامه ،وهدف استعداد الجهاز للمستقبل ،أو كال الهدفني .وميكن أن يتضمن
مثل هذا التوجه املستقبيل إدخال كفاءات جديدة يقتضيها التفويض الجديد ،أو اعتامد منهجيات جديدة،
أو الدخول يف مجاالت جديدة للمراجعة أو محاولة املحافظة عىل أهمية التطوير املهني يف ضوء البيئة
املتغرية للجهاز األعىل للرقابة.
	)17إن املحرك الرئييس إلسرتاتيجية التطوير املهني التابعة للجهاز األعىل للرقابة هو واليته العامة وخطته
االسرتاتيجية التنظيمية ذات الصلة .أما طرق التدخل األخرى التي ميكن استخدامها يف االسرتاتيجية فهي
تتمثل يف النتائج املنبثقة عن تقييم إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة ( ،)SAI PMFونتائج املراجعة
املستقلة لألقران أو التفتيش الداخيل ،أو تقييم االحتياجات األساسية أو نوايا إطالق مبادرة عىل مستوى
اإلنتوساي (مثل مراجعة أهداف التنمية املستدامة).
	)18تعترب إسرتاتيجية الجهاز األعىل للرقابة للتطوير املهني أيضاً وثيقة ميكن استخدامها لضامن دعم القيادة ألهداف
االحرتاف للجهاز األعىل للرقابة (أو دعمها من أصحاب املصلحة الرئيسيني مثل الربملان ،إذا كان ذلك مناسباً).
كام ميكن أن تكون اإلسرتاتيجية مبثابة أداة للتواصل التمهيدي مع املوظفني بشأن فرص التطوير املتوخاة.
	)19من املستحسن إىل أقىص حد ممكن حتى يف هذه املرحلة املبكرة أن يتم وصف الحالة املرغوب فيها بطريقة
متكن من قياس النجاح النهايئ.
	)20لعل املامرسة الجيدة تتمثل يف وصف بحث القيادة يف الجوانب التنظيمية يف اإلسرتاتيجية التي ستتأثر بشكل
كبري ،مثل اعتبارات امليزانية ،واالستدامة ،والتأثري عىل السياسات واإلجراءات ،وما إىل ذلك.

الخطوة الثانية :تأكيد متطلبات كفاءة الجهاز األعىل للرقابة
املتعلقة باملسار املقرتح للتطوير املهني
	)21تحتاج الحالة املرغوبة بحسب الوصف الوارد يف الخطوة األوىل إىل أن تُرتجم إىل كفاءات خاصة ينبغي أن
يحصل عليها الجهاز األعىل للرقابة .ميكن استخدام اإلرشادات الواردة يف املبدأ التوجيهي رقم  150لتحديد
وتوثيق هذه الكفاءات يف إطار عمل أو ملف محدد للكفاءات.
	)22كام هو مبني يف املبدأ التوجيهي رقم  ،1950ستكون هناك قيمة مضافة يف تحليل إطار أو مالمح الكفاءة
يف ظل األجزاء املكونة لها (وهي املعرفة واملهارات والسامت الشخصية) ،إذ أن لها تأثريا ً مبارشا ً عىل وسائل
تطوير هذه الكفاءات .يعد تصميم أُطُر الكفاءات أو مالمحها مع وضع التقييم يف االعتبار أمرا ً مهامً يف هذه
املرحلة املبكرة كتوجيه أويل نحو تصميم املسار.
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الخطوة الثالثة :فهم الفجوة بني الكفاءات الحالية
واملقرتحة (تحليل الفجوة)
	)23سيكون من املهم يف املرحلة التالية فهم الحالة الحالية للكفاءات يف املجموعة املستهدفة بالتطوير املهني
داخل الجهاز األعىل للرقابة بهدف تحديد الفجوة بني تعريفات الكفاءة القامئة والجديدة ،وبهذه الطريقة
سيكون من املمكن تأكيد الكفاءات الحقيقية املستهدفة للتوظيف ولتضمينها يف مسار التطوير املهني.
	)24نظرا ملدى التوظيف و  /أو التطوير الذي قد يكون مطلوبا ،رمبا يكون من الرضوري إجراء تقسيم أويل
للكفاءات إىل عدد من مسارات التنمية أو برامج التعلم املعينة.

الخطوة الرابعة :اتخاذ قرار بشأن النهج املناسب ملعالجة
فجوات الكفاءة
	)25إن األمر مرتوك اآلن لقيادة الجهاز األعىل للرقابة التخاذ قرار بشأن الطريقة املناسبة ملعالجة فجوات الكفاءة.
هناك كثري من الخيارات املتاحة مثل التوظيف للحصول عىل املعرفة واملهارات والسامت الشخصية الالزمة،
أو االستثامر يف تطوير هذه الكفاءات ،رمبا من خالل خلق مزيج مناسب من التعليم والتدريب العميل .وقد
تشمل الخيارات األخرى التي يجب مراعاتها االعرتاف بالتعلم املسبق وبرامج التدريب الرسيع .ميكن القيام
بكل ذلك داخل الجهاز األعىل للرقابة أو بالرشاكة مع مقدمي الخدمات اآلخرين .وإن كان األمر مناسباً للجهاز
األعىل للرقابة ،فهناك أيضاً إمكانية املشاركة مع وظيفة املوارد البرشية الحكومية املركزية (مثل مفوضية
الخدمة العامة) للحصول عىل الكفاءات املناسبة أو تطويرها باستخدام العمل املنجز يف الخطوات من  1إىل .3
	)26قد تتأثر القرارات املذكورة أعاله مبجموعة من العوامل ،أهمها تحليل التكلفة والعائد الختبار القدرة عىل
تحمل تكاليف مسار االحرتاف ،وتوفري الرشكاء ملساعدة الجهاز األعىل للرقابة يف تنفيذ مبادرة االحرتاف.
	)27تعد الرشاكة مع الجهات الفاعلة األخرى أحد االعتبارات الهامة يف هذا القرار ،فهي تسمح باالستعانة مبصادر
داخلية لتوفري القدرة املناسبة ملعالجة عملية االحرتاف إذ قد ال يتمكن الجهاز األعىل للرقابة من توفري قدرة
محددة ،وقد يعزز يف بعض الحاالت مصداقية ما يتم القيام به .وميكن اختيار الرشكاء من داخل مجتمع
اإلنتوساي (البحث يف خيارات مثل مبادرة اإلنتوساي للتطوير ،وتنظيامت اإلنتوساي اإلقليمية ،واألجهزة العليا
النظرية للرقابة) ،أو من خارج مجتمع اإلنتوساي (مثل منظامت املحاسبة املهنية ،والهيئات املهنية األخرى،
والجهات املقدمة لخدمات التعليم والتدريب وغريها) .عند اختيار هؤالء الرشكاء ،فإن مسائل مثل مصداقية
الرشكاء واملواءمة مع اسرتاتيجيات الجهاز األعىل للرقابة ستحظى باعتبارات رئيسية.
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	)28يجب أن يلبي هذا النهج إىل أقىص حد ممكن عنارص تحديد األهداف املستهدفة ،والتفكري الذايت والتقييم،
والتغذية الراجعة اآلنية والهادفة لكل مشارك فردي.

الخطوة الخامسة :تهيئة البيئة املواتية ملسار التطوير املهني املقرتح
	)29يجب أن تكون البيئة التنظيمية مهيأة لتأثريات مبادرة التطوير املهني ،فقد تشمل االعتبارات يف هذا الشأن
تأييد القيادة واإلدارة ،وتزويد املرشفني مبهارات جديدة ،وتعزيز السياسات واإلجراءات ،وتأكيد رشاكات
جديدة من أجل التطوير ،واملشاركة بشكل مختلف يف التمويل املطلوب لهذه املبادرة.
	)30يجب تهيئة البيئة املواتية عىل مستويني:
أ)

توفري عوامل التمكني التي تسمح ألداء مبادرة االحرتاف لوظائفها (مثل التمويل ،وقدرة إدارة املوارد
البرشية ،والسياسات ،واملامرسات ،وأنظمة إدارة التعلم ،وما إىل ذلك).

ب)

وعوامل التمكني األخرى التي تسمح للجهاز األعىل للرقابة بتبني نتائج مبادرة االحرتاف الجديدة يف
محيط العمل (مثل اإلجراءات التي تلبي استخدام املعارف واملهارات املكتسبة حديثاً).

الخطوة السادسة :تصميم مسار التطوير املهني
	)31بشكل عام ،ميكن للفريق املكلف بتطوير مسار التطوير املهني بتوجيه من قيادة الجهاز األعىل للرقابة أن
يتخذ قرارا ً بشأن أهداف الربنامج ،ومحتواه ،وتقنيات التدريب ،وأدوات االختبار املسبق ،وتوجيه املدرب /
امليرس ،واملوارد ،واعتبارات نقل التدريب ،والتامرين ،ودراسات الحاالت ،املحاكاة ،وغريها.
	)32إن اختيار طريقة التنفيذ أمر مهم لضامن الرتكيز املناسب عىل الخربة العملية ،فيمكن أن تشتمل طرق
التنفيذ عىل التدريب والتطوير يف الفصول الدراسية أو التدريب االفرتايض ،والتعلم أثناء العمل  /التعلم
التجريبي (يشمل كل الجوانب من املحاكاة والرحالت امليدانية واملهام طويلة األجل وااللتزام بالتعلم املتعاقد
عليه لفرتة من الوقت) ،والتعلم من العالقات والتعلم من التغذية الراجعة (من خالل التدريب والتوجيه
والتقييامت) ،والتدريب خارج العمل (من خالل الدورات الجامعية ،والدراسة الذاتية ،والتعلم اإللكرتوين).
	)33يعترب دعم مراجع الحسابات الذي يشارك يف مسار التنمية عامالً مساعدا ً يف التطوير املهني .باإلضافة إىل
الرضورات االسرتاتيجية التنظيمية فإن التأييد الالزم من املدير املبارش للمراجع أو املرشف عليه سيؤكد عىل
االعتقاد بأن املحصلة النهائية للتدريب ستكون مفيدة يف مكان العمل وتشكل جزءا ً من املسار الوظيفي
املستمر .إن الدعم املؤكد من املدير املبارش أثناء عملية التطوير وااللتزام تشري إىل أن املراجع سيحصل عىل
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الفرصة الالزمة لالستفادة من املهارات الجديدة املكتسبة بعد االنتهاء من الربنامج ،وسيعزز ذلك من هذه
الرسالة بشكل أكرب .قد يشمل الدعم أيضاً تنفيذ نظام تقييم مركز لألداء يهدف للنمو ،وتعيني  /اختيار املوجهني
واملدربني ،وتوفري دعم األقران من بني األفراد املشاركني يف مبادرة التطوير املهني ،واختيار منسق للتطوير
(“مسؤول التدريب”) لإلرشاف عىل اإلدارة وقد يكون ذلك مرتبطاً باملسار ،مبا يشمل سجالت التدريب.
	)34ستكون الخطوة األخرية يف مرحلة التصميم مؤكد ًة عىل طرق التقييم ذات الصلة واملرتبطة مبسار التطوير مبا
يتامىش مع الرشط التنظيمي رقم  4من املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150

الخطوة السابعة :تنفيذ وإنجاز مسار التطوير املهني
	)35تتناول هذه الخطوة الجوانب العملية واللوجستية لتشغيل مسار التطوير املهني – اتخاذ قرار بشأن مدى إكامل
إنجاز التسليم إما أن يكون افرتاضياً أو شخصياً بالتأكيد عىل توفري املعدات واملواد ،وتأكيد توفري امليرسين (ذوي
الخربة يف متطلبات عملية سري العمل ويف موضوع الخربة) ،والتسجيل ،وترتيبات السفر واإلقامة ،وما إىل ذلك.
	)36من االعتبارات املهمة األخرى يف هذه الخطوة توفري الدعم الواضح من قيادة الجهاز األعىل للرقابة ،ويشتمل
هذا الدعم عىل التسجيل والحضور واستخدام املهارات الجديدة املكتسبة ،إذ يعد دعم القيادة ملبادرة تطوير
املسار املهني عامالً مهامً مام يؤكد عىل القيمة املضافة للمهارات التي طُ ِّورت لتلبية احتياجات العمل الحالية
وإنجاز إسرتاتيجية الجهاز األعىل للرقابة عىل املدى الطويل.

الخطوة الثامنة :تقييم الكفاءات التي طُ ِّورت كجزء من
مسار التطوير املهني
	)37هناك حاجة يف هذه املرحلة لتقييم نجاح املسار وفقاً للطريقة التي نُفِّذ بها عىل مستوى كل مراجع مشارك.
يجب أن يتم التقييم  -كام تم تأكيده يف مرحلة التصميم – بطريقة مستقلة بشكل كبري يف تعامله مع
اكتساب الكفاءات يف نهاية املسار .سيكون هذا مبثابة املستوى األول الختبار نجاح املبادرة.
	)38ميكن أن يركز املستوى الثاين من التقييم عىل الصعيد املثايل يف وقت ما بعد إطالق املبادرة الفعلية عىل
تحديد مدى اغتنام املهارة الجديدة بالفعل يف املسار املهني (من خالل نقل التدريب إىل مكان العمل) ،ومن
املهم قياس األثر الالزم لهذه املهارة (ومالءمتها للغرض الذي طُ ِّورت من أجله).
	)39وقد تكون هذه هي املرحلة التي تتطلب إجراءات تصحيحية معينة – إما من خالل مساعدة املوظف الذي
واجه تحديات يف خطويت عملية التقييم ،أو يف تعديل مسار التطوير املهني لتحقيق نتائج أفضل.
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الخطوة التاسعة :تنفيذ مبادرة لضامن الحفاظ عىل الكفاءات
التي تم تقييمها واالحتفاظ بها
	)40تشمل االعتبارات خالل هذه الخطوة ثالثة مستويات:
أ.

الحفاظ عىل املسار محدثاً – مبعنى تحديث الهيكل واملحتويات بحيث تعكس أحدث عرض
للموضوعات املحددة املطروحة.

ب.

والحفاظ عىل املهارات الجديدة – وغالباً ما يشار إىل ذلك عىل أنه عملية «التطوير املهني املستمر».

ج.

وتشجيع املوظفني عىل النظر يف التفضيالت الفردية ملزيد من التطوير.

	)41تشمل أمثلة األنشطة التي ميكن النظر فيها يف هذا الشأن ما ييل:
أ.

تبادل الخربات العملية ومامرسات األجهزة العليا للرقابة والتفكري فيها لتطوير قاعدة معرفية ،والتعلم
من أوجه النجاح والفشل ،وتحسني القدرة التنظيمية.

ب.

وإجراء التحديثات األساسية (من أجل «تعزيز» الكفاءات من خالل تحديثات جديدة مثل
الترشيعات الجديدة).

ج.

وإعادة التدريب (من خالل إدخال منهجية مراجعة محدثة متت إعادة صياغتها بالكامل).

الخطوة العارشة :تقييم مسار التطوير املهني
	)42بعد التنفيذ األول ملسار التطوير املهني (والتنفيذ عىل فرتات منتظمة بعد ذلك) ،ستكون قيادة الجهاز األعىل
للرقابة يف وضع مثايل ميكنها من تقييم نجاح املسار .ويتم ذلك باإلشارة إىل أهداف املبادرة ،كام هو موضح
يف الخطوة األوىل أعاله ،وميكن الرتكيز عىل اإلبالغ عن اإلنجاز مقابل معايري النجاح األساسية وتحديد العائد
االستثامري من املسار .ومثال ذلك ،أن املقياس األسايس للنجاح يتمثل يف تقييم عدد املوظفني املؤهلني مهنياً
الذين عزز املسار قدراتهم ،بينام ميكن الوصول إىل العائد االستثامري من خالل مقارنة التكلفة .ميكن أن تُ َق ِّدر
مقارنة التكلفة تكلفة تشغيل هذه املبادرة إلنتاج عدد معني من املهنيني مقابل تكلفة التوظيف الخارجي
لنفس العدد من املهنيني مع «زيادة» معارفهم ومهاراتهم لتناسب الجهاز األعىل للرقابة .وميكن إجراء التقييم
أيضاً من خالل إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة املتأثرين بالنتائج املتوخاة ملسار التطوير املهني.
	)43عند االستناد إىل نتائج التقييم ،ميكن لقيادة الجهاز األعىل للرقابة أن تبحث يف اتخاذ أي إجراء تصحيحي
ممكن وإدخال تنقيحات أو تعديالت عىل املسار أو يجوز إيقافه عند الرضورة القصوى.
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امللحق أ

قد يختلف الهدف النهايئ ملبادرة مسارات التطوير املهني من حيث التعقيد  -فقد يكون يف شكل تأكيد
أسايس بأن املوظفني داخل الجهاز األعىل للرقابة جاهزون لتطبيق املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة،
أو قد يكون تأكيدا ً عىل أن املوظفني يتمتعون بكفاءة متكاملة إلجراء عمليات مراجعة متوافقة مع املبادئ
الدولية لألجهزة العليا للرقابة .ويف نهاية املطاف قد يكون الهدف النهايئ هو التأكد من أن املوظفني ميتلكون
مؤهالت مهنية موثوقة يف مراجعة القطاع العام.
نُو ِقشت بعض الخيارات املتاحة أمام األجهزة العليا للرقابة التي ترغب يف تطوير مسار للتطوير املهني
باإلشارة إىل عدد من األسئلة املتداولة الواردة يف هذا امللحق.
تم التوصل إىل هذه الخيارات بسبب ما ييل:
أ.
ب.

ملخص املناقشات التي جرت يف داخل اإلنتوساي عىل مدى السنوات املاضية حول موضوع تطوير
مسارات للتطوير املهني.
نتيجة البحث املستقل الذي أجرته الجمعية األملانية للتعاون الدويل ( )GIZحول هذا املوضوع إنابة
عن اإلنتوساي.

بينم قد ت ُعطي األسئلة أدناه انطباعاً بوجود خيارات محددة قامئة بذاتها (تستكمل بعضها بعضاً) ،بَ ْي َد أنها
تحل قيادة الجهاز األعىل للرقابة بالوضوح حيال ما ترغب يف تحقيقه
متيل إىل التداخل يف املامرسة .مبجرد ِّ
من املبادرة ،واملوارد املتاحة ،واملعايري التي ترغب يف استخدامها يف إنشاء مسار التطوير املهني ،من املحتمل
أن ت ُقتبس األفكار من معظم هذه النامذج للوصول إىل «مزيج» فريد يؤدي أدا ًء أفضل يف ظروفه الفريدة.
من األهمية مبكان التأكيد عىل دعم األقران (مساندة األجهزة العليا للرقابة لبعضها بعضاً) كآلية دعم يف
جميع األمثلة املذكورة أدناه.
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السؤال األول:
قد نرى يف كثري من األجهزة العليا للرقابة ،خاصة تلك األجهزة التي تركز عىل رقابة األداء ،قيام الجهاز بتعيني
موظفني من خلفيات تتوافق مع مجال العمل الذي يُنتدب املوظفون لتنفيذه (مثل توظيف املهندسني
ملعالجة أعامل رقابة األداء املتعلقة باالستثامر يف البنية التحتية أو توظيف شخص ما يتمتع باملعرفة األساسية
يف مجال أساليب التقييم النوعية أو الكمية).
كيف يقوم الجهاز األعىل للرقابة ببناء مسار للتطوير املهني لهؤالء املوظفني؟

الوصف

عاد ًة ما توظف األجهزة العليا للرقابة التي تركز عىل رقابة األداء مهنيني من خلفيات متنوعة (مثل الهندسة ،والطب،
والتعليم ،وما إىل ذلك) .ويتمتع هؤالء األفراد إما بقاعدة معرفة مختلفة عن املختصني بالرقابة املالية أو لديهم معرفة
متخصصة باملوضوع واملعايري املستخدمة يف عمليات رقابة األداء ذات الصلة مبجال عملهم .ميكن استخدام إطار الكفاءة
الذي قُدِّم كمثال يف املبدأ التوجيهي رقم  7500أو إطار عمل مامثل ليستخدم كأساس لتطوير كفاءات مراجعة القطاع
العام الستكامل كفاءاتهم املهنية الحالية.
قد ينطبق هذا املفهوم أيضاً عىل املراجعني يف مجاالت الرقابة األخرى.

أهداف مبادرة االحرتاف املهني
املعايري وأُطُر العمل والسياسات
واملامرسات أو القواعد التي قد
توجه هذا الخيار

عىل عكس الخيار املوضح يف السؤال الرابع ،قد ال تكون النتيجة النهائية بالرضورة الوصول إىل مؤهل مهني معرتف به
يف الخارج .بدالً عن ذلك ،قد تكون النتيجة النهائية يف شكل مزيج من الكفاءات املعرتف بها عىل الصعيد الداخيل التي
تعكس الرتكيبة املهنية الفريدة للخبري يف موضوع ما يف مجال خارج الدور التقليدي ملوظف الخدمة العامة أو املراجع
الذي يتمتع مبهارات مراجعة معينة.
لضامن توفري األجهزة العليا للرقابة ملوظفني ذوي خربة يف موضوع االختصاص كام هو مطلوب يف مجال رقابة األداء ،ميكن تزويد
هؤالء الخرباء املتخصصني مبستوى معقول من كفاءات املراجعة للسامح لهم بالعمل بشكل كامل داخل بيئة األجهزة العليا للرقابة.
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
•املبدآن التوجيهيان رقم  150و.151
•أُطُر عمل فريدة للقطاع العام أو أُطُر كفاءة خاصة باألجهزة العليا للرقابة (مثل املثال الوارد يف املبدأ التوجيهي .)1950
•تفويض الجهاز األعىل للرقابة وتوفري الترشيع املساعد للجهاز بشكل عام.
•الحد األدىن من املؤهالت ومتطلبات الكفاءة املحددة املنبثقة من الترشيع املف ِّوض لألجهزة العليا للرقابة
وإرشادات القطاع العام.

الرشكاء األساسيني

•متطلبات الكفاءة واملعايري املتعلقة بالخربة املوضوعية التي يجلبها املوظف إىل الجهاز األعىل للرقابة للتعامل
مع قطاع متخصص معني يف الحكومة (مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغريها) ،وقد تشمل هذه
املتطلبات رشوط الكفاءة التي وضعتها الهيئات املهنية لهؤالء الخرباء املتخصصني.
•املعاهد املهنية الدولية التي تحكم مجاالت معرفة الخرباء واملؤهالت املهنية أو التعيني والرتخيص ملزاولة
املامرسة التي يتطلبها الجهاز األعىل للرقابة.
•والهيئات املهنية اإلقليمية التي تدير مجاالت معرفة الخرباء واملؤهالت املهنية أو التعيني والرتخيص ملزاولة
املامرسة التي يتطلبها الجهاز األعىل للرقابة.

االعتبارات الرئيسة

التطوير املهني املستمر

•الجامعات املتخصصة يف مجاالت الخربة املطلوبة.
لعل الجمع بني مجال الخربة األسايس (مثل الهندسة) ومهارات املراجعة اإلضافية املتخصصة قد يكون مزيجاً صعباً .قد
يُطلب من الجهاز األعىل للرقابة قياس مامرساته مع أجهزة الرقابة واملنظامت الرقابية األخرى يف أوضاع متامثلة .ويجوز
أن تشمل مجاالت القياس وسائل التطوير واملكافآت واملحافظة عىل املهارات.
وقد يركز التطوير الوظيفي للمهني النموذجي املستخدم يف هذا الدور بشكل أسايس عىل املؤهل األسايس للشخص
(املؤهالت التي حصل عليها عند دخول الجهاز األعىل للرقابة قبل إضافة كفاءات املراجعة) .ولذلك قد يكون معدل دوران
املوظفني عند هذه املستويات مختلفاً بشكل كبري عن معدل الدوران يف باقي هياكل الجهاز .ورمبا يتطلب ذلك اهتامماً
خاصاً باملحافظة عىل املوظفني والتخطيط للتعاقب واملوارد البديلة.
لعل األمر يكون مرتوكاً للجهاز األعىل للرقابة لتحديد متطلبات الحفاظ عىل الكفاءات الحالية يف هذا النوع من الوظائف،
فالطريقة املقرتحة للتعامل مع ذلك تتمثل يف بحث املتطلبات التي وضعتها الهيئات املهنية التي تحكم التأهيل املهني
األسايس للمراجع (تتمثل مبعنى آخر يف تحديد مؤهل الدخول إىل املهنة قبل إضافة كفاءات الرقابة املحددة) ،بينام يتعني
عىل الجهاز األعىل للرقابة تحمل مسؤولية الحفاظ عىل الكفاءات الحالية الخاصة بالرقابة.
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السؤال الثاين:
تحصل كثري من األجهزة العليا للرقابة عىل املوارد البرشية من جهات الحكومة املركزية املعنية بوظائف
املوارد البرشية (مثل لجنة الخدمة العامة) وعليها اتباع مامرسات املوارد البرشية التي متليها تلك الهيئة.
كيف يتعامل الفرد مع االحرتاف املهني يف مثل هذه السيناريوهات؟

الوصف

عند االعتامد عىل الجهات املعنية بوظيفة املوارد البرشية يف الحكومة املركزية لتوفري املوظفني ،ميكن للجهاز
استخدام إطار الكفاءة الذي يلبي احتياجاته ومتطلباته الفريدة لإلبالغ عن احتياجات موظفيه .بعد ذلك،
ميكن للوظيفة املركزية أن تستهدف إنابة عن الجهاز األعىل للرقابة جهود التوظيف بشكل أكرث مالءمة وتقبل
بأن الجهاز قد يحتاج إىل االستثامر يف تطوير كفاءات إضافية.
يف كثري من الحاالت ،فإن االعتامد عىل وظيفة الحكومة املركزية يعود بفائدة تتمثل يف انتقال املوظفني
إىل الجهاز األعىل للرقابة ويساورهم فهم أسايس للخدمة العامة والتعرض لتجربة العمل فيها .ويف
حاالت كثرية مامثلة نجد أن املوظفني قد خضعوا بالفعل لربنامج تعليمي أو تدريبي من شأن هذه
الكفاءات املكتسبة أن تُخْترب كجزء من «امتحان دخول موظفي الخدمة العامة» .ويف ظروف معينة
ميكن أن تتضمن متطلبات االلتحاق بالخدمة العامة تحديد فرتة يعمل خاللها املرشح يف الجهاز األعىل
للرقابة ويخضع لالختبار بعد هذه الفرتة.
وبحسب الخلفية التعليمية للمرشح ومدى التعرض لتجربة الخدمة العامة ،ينبغي أن يصمم الجهاز األعىل
للرقابة برامج إلثراء هذه التجربة ،ويف جميع االحتامالت يتعني أن يكون الرتكيز عىل املعرفة واملهارات الرقابية
املتعلقة بالقطاع العام واملتطلبات الخاصة بالجهاز األعىل للرقابة.

أهداف مبادرة االحرتاف املهني
املعايري وأُطُر العمل والسياسات
واملامرسات أو القواعد التي قد
توجه هذا الخيار

متكني األجهزة العليا للرقابة من التواصل (التفاوض) بشأن مواردها واحتياجاتها املتعلقة بالكفاءة مع الجهة
املعنية بوظيفة املوارد البرشية يف الحكومة املركزية ،وبذلك تستطيع ضامن أفضل ظروف مالمئة تفي
باحتياجات الجهاز بينام متكن املوظفني العموميني الذين يدخلون الجهاز من اكتساب املعرفة واملهارات
الرقابية املناسبة للتعامل مع عمل جهاز الرقابة.
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
•املبادئ التوجيهية رقم  1950و 1951ومن  7500حتى .7900
•أُطُر عمل فريدة للقطاع العام أو أُطُر كفاءة خاصة باألجهزة العليا للرقابة (مثل املثال الوارد يف املبدأ
التوجيهي .)1950
•تفويض الجهاز األعىل للرقابة وتوفري الترشيع املساعد للجهاز بشكل عام.
•الحد األدىن من املؤهالت ومتطلبات الكفاءة املحددة املنبثقة من الترشيع امل ُف ِّوض لألجهزة العليا
للرقابة وإرشادات القطاع العام.
•الترشيع الذي يتعامل مع الخدمة العامة يف ذلك القُطر.
•ومتطلبات الكفاءة يف الخدمة العامة.
•ومتطلبات دخول املرشحني للخدمة العامة.
•وسياسات ومامرسات املوارد البرشية الخاصة بالخدمة العامة.

الرشكاء األساسيني

•كبار املسؤولني الحكوميني الذين ميكنهم التأثري عىل سياسة املوارد البرشية والقرارات املتعلقة باملوارد.
•وأكادمييات ومدارس الخدمة العامة.
•ووظيفة املوارد البرشية يف الحكومة املركزية.
•واألكادمييات الوطنية ومدارس الخدمة العامة.
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االعتبارات الرئيسة

إعداد املرشحني للتصدي لتحديات العمل يف بيئة الرقابة ،حيث تحتاج األجهزة العليا للرقابة إىل تحمل
مسؤولية إضافة الكفاءات إىل تلك التي توفرها وظيفة املوارد البرشية يف الحكومة املركزية .ميكن لألجهزة
العليا للرقابة استخدام مواردها الخاصة لهذا الغرض أو االرتباط بالربامج التي تقدمها منظامت اإلنتوساي
اإلقليمية أو مبادرة اإلنتوساي للتنمية (.)IDI
قد يعتمد الجهاز األعىل للرقابة عىل وظيفة املوارد البرشية للحكومة املركزية فيام يتعلق بسياسات ومامرسات
املوارد البرشية .وإن الفهم الجيد ملتطلبات الكفاءة ملوظفي األجهزة العليا للرقابة واآلثار املرتتبة عىل املوارد
البرشية لهؤالء املوظفني الذين يعملون يف بيئة الرقابة يعترب أمرا ً رضورياً للجهاز حتى يتمكن من االتفاق مع
الجهة املعنية بوظيفة املوارد البرشية يف الحكومة املركزية أو التفاوض معها أو نقل احتياجاته إليها.
رمبا يقدم هذا السيناريو خيارا ً النتداب موظفي الرقابة بسهولة إىل مجاالت أخرى يف الخدمة العامة مام يعود
بالفائدة يف غرس فهم خصوصية القطاع العام.
يف بعض البيئات ،يشكل خيار االحرتاف املهني هذا خطرا ً يتمثل يف إمكانية انسحاب املوظفني مبرور الوقت من
العمل بجهاز الرقابة واالنتقال للعمل مبؤسسات حكومية أخرى .تحتاج األجهزة العليا للرقابة إىل إدماج هذه
املخاطر املحتملة يف اسرتاتيجية املوارد الخاصة بها.

التطوير املهني املستمر

ميكن أن تتضمن وظيفة املوارد البرشية يف الحكومة املركزية ترتيبات عامة معينة لإلبقاء عىل مهارات املوظفني
العموميني متجددةً ،مع أن الجهاز األعىل للرقابة يتحمل مسؤولية وضع متطلبات خاصة بالجهاز األعىل للرقابة
بطريقة تتامىش مع األدوار والوظائف التي يتصدى لها الجهاز.
رمبا ينظر الجهاز األعىل للرقابة أيضاً يف متطلبات منظامت املحاسبة املهنية ( )PAOsليك تكون دليالً موجهاً
لتطوير املتطلبات الخاصة به.

السؤال الثالث:
هل ميكن الدخول يف رشاكة مبارشة مع إحدى الجامعات للتعامل مع العنرص التعليمي ملسار التطوير املهني
والتعامل مع املتطلبات األخرى داخل املؤسسة؟

الوصف

من املمكن بالفعل لألجهزة العليا للرقابة أن تدخل يف رشاكة مبارشة مع إحدى الجامعات لخلق خيارات للتطوير املهني .ومن
الواضح أن الجهاز األعىل للرقابة يجب أن يتحمل مسؤولية مطابقة متطلبات الكفاءة التي ميكن معالجتها من خالل برنامج
تعليمي مع دورات محددة عىل املستوى الجامعي .مبا أن الجهاز األعىل للرقابة ميثل واحدا ً فقط من كثري من أصحاب العمل
الذين لديهم توقعات من الجامعات ،سيكون من الرضوري للجهاز أن يؤثر عىل مناهج الربنامج الجامعي .ومع ذلك سيتصدى
الجهاز األعىل للرقابة إىل مزيد من املسؤوليات املتعلقة بتطوير الكفاءات اإلضافية عالوة عىل تلك املوصوفة يف السؤال األول.
وميكن أيضاً معالجة ذلك من خالل الرشاكة مع املنظامت اإلقليمية التابعة لإلنتوساي أو مبادرة اإلنتوساي للتنمية ،كام
هو موضح يف السؤال الثامن .تتمثل إحدى مزايا املسؤولية عن جزء كبري من مسار التطوير املهني يف سهولة تصميم املسار
وتكييفه مع متطلبات القطاع العام ومتطلبات الجهاز األعىل للرقابة مقارنة بالسيناريو املوصوف يف السؤال األول.
يتمثل أحد العيوب املحتملة يف أن الجهاز األعىل للرقابة سوف ال يتمتع مبميزات تؤكد عىل متتعه برشيك مستقل
لإلرشاف عىل نجاح مسار التطوير املهني وتقييمه .ومع ذلك ميكن التغلب بسهولة عىل هذه العيوب من خالل اعتامد
عمليات حوكمة داخلية مناسبة.
ميكن أن يكون هذا الخيار قابالً للتطبيق أيضاً عىل جميع مجاالت الرقابة (ليس فقط يف الرقابة املالية كام هو موضح
يف السؤال األول).
عاد ًة ما تتكون هذه املسارات من حزمة تشمل ما ييل:
•وضع الحد األدىن من املؤهالت املفضلة (تشمل أحياناً االختيارات املفضلة يف املوضوعات) باعتبارها متطلبات
لاللتحاق بالجهاز.
•وربط برنامج للتطوير املنظم بفرتة زمنية محددة ملعالجة الكفاءات التي ال تغطيها الجهة التي تقدم مؤهالً للدخول.
•وإعداد تقييم داخيل للكفاءات

أهداف مبادرة االحرتاف املهني

تزويد موظفي الجهاز األعىل للرقابة مبجموعة من الكفاءات ليكونوا قادرين عىل التعامل مع متطلبات العمل يف الجهاز.
ستعتمد هذه الكفاءات عىل مزيج من الربنامج التعليمي املناسب واملؤهل املعقول وبرنامج التطوير الداخيل.
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املعايري وأُطُر العمل والسياسات
واملامرسات أو القواعد التي قد
توجه هذا الخيار

•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
•املبدآن التوجيهيان رقم  1950و.1951
•أُطُر عمل متفردة خاصة بالقطاع العام أو أُطُر عمل خاصة بكفاءة األجهزة العليا للرقابة (مثل املثال الوارد يف
املبدأ التوجيهي رقم  1950واملبدأ التوجيهي رقم .)7500
•تفويض الجهاز األعىل للرقابة والترشيع املفوض للجهاز بشكل عام.
•واملؤهالت املحددة التي تتناسب مع اختصاصات الجهاز.
•ومتطلبات القبول والقواعد األكادميية للجامعة والكيان املعني بالتعليم العايل.

الرشكاء األساسيني
االعتبارات الرئيسة

•الجامعات واملؤسسات األكادميية التي تقدم دورات أو مؤهالت تتوافق مع كل أو بعض احتياجات كفاءة الجهاز.
•منظامت اإلنتوساي اإلقليمية ومبادرة اإلنتوساي للتطوير والجهات األخرى املعنية بتوفري التدريب التي ميكنها
تقديم برامج تدريبية إناب ًة عن الجهاز األعىل للرقابة ملعالجة متطلبات كفاءة معينة مل يتناولها برنامج الجامعة.
يجب إجراء مطابقة دقيقة الحتياجات كفاءة الجهاز مع الربامج التعليمية املعنية عند إعداد مسار التطوير املهني ويتعني
إعادة النظر فيه بانتظام لضامن استمرار املالءمة واألهمية .تنطبق عملية املطابقة هذه عىل (أ) الربامج واملؤهالت التي
تقدمها الجامعة( ،ب) والربامج التي تقدمها منظامت اإلنتوساي اإلقليمية ومبادرة اإلنتوساي للتطوير وغريها من الجهات
التي تقدم التدريب( ،ج) والربامج الداخلية.
إن حجم العمل املطلوب لتطوير املسار وتنفيذه وإدارته يتطلب يف كل االحتامالت من الجهاز األعىل للرقابة إنشاء وحدة
تعليمية مخصصة للتعامل مع املبادرة تكون مزودة بقدرات املتخصصني املؤهلني يف التعليم والتدريب.
يتعني عىل قسم إدارة املوارد البرشية يف الجهاز األعىل للرقابة أيضاً االهتامم مبسائل السياسة التي تتناول متويل
الدراسات ،والعطالت الدراسية ،ومتطلبات الحد األدىن من املؤهالت ونحوها.

التطوير املهني املستمر

يعود األمر للجهاز األعىل للرقابة لتحديد متطلبات التطوير املهني املستمر عىل الرغم من أنه ميكن أن يستفيد من
القياس واملقارنة مع األجهزة العليا للرقابة ،ومنظامت املحاسبة املهنية ،ورشكات املراجعة الخاصة ،وغريها.

السؤال الرابع:
تعترب الرشاكة اإلسرتاتيجية مع منظمة املحاسبة املهنية ( )PAOلدفع مسار للتطوير املهني واحدة من
الخيارات التي غالباً ما تُذكر يف جهود االحرتاف املهني.
كيف ميكن التعامل مع هذه العالقة مع منظمة املحاسبة املهنية؟

الوصف

يجوز لألجهزة العليا للرقابة (خاصة تلك التي تركز بشكل كبري عىل الرقابة املالية) أن تربم رشاكة مع منظامت املحاسبة
املهنية لتطوير املراقبني الذين يعملون ملصلحة الجهاز .قد يقود ذلك إىل الحصول عىل مؤهل أو تخصص مهني مع
إمكانية تسجيل املرشحني الناجحني كأعضاء يف منظمة املحاسبة املهنية.
عاد ًة ما تتكون هذه املسارات من عنرص تعليمي مناسب يُستكمل مبتطلبات العمل يف بيئة مهنية لفرتة محددة (يشار
إليها غالباً باسم برامج التعلم) وترتبط بامتحان أو تقييم للحصول عىل تأهيل مهني محدد.
ويكون الرتكيز عىل القطاع العام عىل الصعيد املثايل يف عنارص املسار التعليمي والعميل استنادا ً إىل إطار الكفاءة القائم
عىل معايري األجهزة العليا للرقابة مثل النموذج الوارد يف املبدأ التوجيهي رقم  .7600ومتيل الربامج التعليمية عىل
صعيد املامرسة إىل أن تتصف بالعمومية حيث يُرتك األمر للجهاز ملعالجة جوانب الخدمة العامة خالل الفرتة العملية.
ويصبح الجهاز األعىل للرقابة بشكل أسايس مبثابة مكتب تدريب معتمد من املنظمة املهنية للمحاسبة إذ يصادق عىل
الكفاءات املكتسبة خالل فرتة التجربة العملية (تحت إرشاف معلم  /مرشف متمرس) .وإذا أخذنا يف االعتبار الكفاءات
املكتسبة يف الجزء األكادميي من املسار فإن هذا من شأنه أن يضيف قيم ًة إىل برنامج التأهيل املهني الشامل.
عىل الرغم من أن هذا الخيار ميكن أن يشكل تحديات عىل الجهاز األعىل للرقابة من حيث االحتفاظ باملوظفني ،إال
أنه يتمتع مبيزة توفري االنتقال الجيد للموظفني املؤهلني مهنياً إىل القطاع العام واسع النطاق ،والقطاع الخاص أيضاً.
اتبعت بعض األجهزة العليا للرقابة هذا النهج بوضع هذا الخيار عىل الصعيد اإلسرتاتيجي كمنفذ لألشخاص املؤهلني
مهنياً للقطاع العام بأكمله وليس فقط للجهاز نفسه.
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أهداف مبادرة االحرتاف املهني
املعايري وأُطُر العمل والسياسات
واملامرسات أو القواعد التي قد
توجه هذا الخيار

تزويد موظفي الجهاز األعىل للرقابة مبؤهالت مهنية معادلة لتلك املؤهالت املتوفرة للمهنة عىل نحو واسع النطاق
(خاصة املؤهالت التي تركز عىل مهنة املحاسبة واملراجعة) يف الدولة املعنية إىل جانب املعرفة الجيدة بالرقابة يف
القطاع العام والقطاع العام.
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
•املبدآن التوجيهيان رقم  1950و.1951
•أُطُر عمل متفردة خاصة بالقطاع العام أو أُطُر عمل خاصة بكفاءة األجهزة العليا للرقابة (مثل املثال الوارد
يف املبدأ التوجيهي رقم .)1950
•تفويض الجهاز األعىل للرقابة والترشيع املفوض للجهاز بشكل عام.
•واملؤهالت املحددة التي تتناسب مع اختصاصات الجهاز.
•ومتطلبات القبول والقواعد األكادميية للجامعة والكيان املعني بالتعليم العايل.
•وتفويض الجهاز األعىل للرقابة ،وبشكل عام الترشيع املفوض للجهاز.
•والحد األدىن من متطلبات املؤهالت والكفاءة املحددة وفقاً للترشيعات امل ُف ِّوضة للجهاز واإلرشادات الخاصة
بالقطاع العام.
•ومتطلبات الكفاءة التي حددتها منظمة املحاسبة املهنية.
•معايري التعليم الدولية (.)IES
•اإلعالنات املهنية الصادرة عن معاهد املحاسبة و  /أو املراجعة املهنية ( )IFACاملعتمدة وغريها).

الرشكاء األساسيني

•االتحاد الدويل للمحاسبني.
•ومنظامت املحاسبة املهنية.
•واملعاهد املهنية.
•والهيئات املهنية اإلقليمية.
•والجامعات واملؤسسات األكادميية املعتمدة من قبل منظمة املحاسبة املهنية.

االعتبارات الرئيسة

ميثل التأكيد عىل أن هذا الخيار مصمم بشكل يناسب القطاع العام تحدياً ،فعىل الصعيد املثايل يشمل منهج منظمة
املحاسبة املهنية (أو الجامعة التي تقدم العنرص التعليمي للمسار) تركيزا ً معقوالً عىل القطاع العام .ويف الواقع
قد تحظى تجربة العمل يف القطاع العام وبيئة الجهاز األعىل للرقابة باالهتامم فقط أثناء الفرتة العملية من حيث
التدريب يف الفصول الدراسية والتدريب أثناء العمل .ورمبا يتطلب البديل التعرض لتجربة اإلدارة العامة أثناء املرحلة
التعليمية من املسار.
يتطلب املسار املهني التوظيف مبا يتامىش مع الحد األدىن ملتطلبات املحاسبة املهنية ،ومبا أن هذا قد يضع الجهاز يف
منافسة مع رشكات مراجعة أخرى ،فقد يكون من الرضوري االستثامر يف مبادرة املنح.
رمبا من الرضوري من ناحية سياسة املوارد البرشية التعامل مع السياسات املتعلقة بتمويل الدراسات ،والعطلة
الدراسية ،وتنظيم العالقات الرسمية بني املرشف واملتدرب ،والخربة يف عمليات تسجيل الدخول ،ومتطلبات تقديم
التقارير إىل منظمة املحاسبة املهنية.

التطوير املهني املستمر

عادة ما تطلب منظامت املحاسبة املهنية من األعضاء بعد التأهيل إثبات استثامر سنوي يف أنشطة التطوير املهني
املستمر ،إما من حيث عدد الساعات أو من خالل تقديم دليل بديل عىل الكفاءة .وعادة ما تكون هذه املتطلبات
عامة مبا يكفي للسامح للجهاز األعىل للرقابة بتكييفها لتشمل عنرصا ً قوياً خاصاً ببيئة القطاع العام.
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السؤال الخامس:
كيف ستتم هيكلة مسار التأهيل املهني لألجهزة العليا للرقابة ذات املسؤوليات القضائية؟

الوصف

عادة ما تتمتع األجهزة العليا للرقابة ذات الصالحيات القضائية مبوظفني لديهم خلفية قانونية .وعىل مستوى أدىن يف
الجهاز األعىل للرقابة (أو محكمة الرقابة) ،قد يجد املرء تركيزا ً عىل مهارات املراجعة ،عىل الرغم من أنه من الراجح
حتى يف هذه املستويات أن تكون هناك حاجة إىل بعض الكفاءات القانونية .ومن األمثلة عىل ذلك فهم عملية
التقايض ،ومهارات االستدالل ،والصياغة القانونية ،وغريها .ويف املستويات العليا ،قد يكون هذا التوازن يف االتجاه
املعاكس حيث يكون الرتكيز عىل املهارات القانونية املرتبطة مبستوى القايض األدىن أو األعىل.
معني بتعيني شخص لديه خلفية
يبدو أن هنالك خياران مقبوالن عىل األقل بشكل عام من ناحية التوظيف .فالخيار األول ٌ
معني
قانونية ،مام يتطلب من املحكمة إضافة بعض كفاءات الرقابة يف القطاع العام والجهاز األعىل للرقابة .والخيار اآلخر ٌ
باالعتامد عىل وظيفة املوارد البرشية التابعة للحكومة املركزية لتوفري املوارد .مع أن هذا الخيار األخري ينطوي عىل بعض
الخلفية يف القانون والقطاع العام لكنه يحتاج إىل إضافة الكفاءات الخاصة بالجهاز األعىل للرقابة واملراجعة.
ميكن استخدام إطار الكفاءات املصمم خصيصاً (مثل املثال الوارد يف املبدأ التوجيهي رقم  )1950كمرجع للمجاالت
التي قد يتطلب فيها املهنيون القانونيون تحسني املهارات حتى يتمكنوا من إجراء عمليات مراجعة الجودة بنا ًء عىل
مهني يتمتع بالكفاءات القانونية التي تؤهله ليصبح
املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة .يوفر اإلطار آلية لتطوير ّ
محرتفاً ميتلك كفاءات قانونية وكفاءات رقابة القطاع العام.
يبدو أنه يف كثري من الحاالت التي خضعت للمالحظة أن مسار التطوير املهني ملوظفي األجهزة العليا للرقابة الذين
يتحملون مسؤوليات قضائية يتبع نهجاً مشابهاً ملا ورد وصفه يف السؤال الثاين .يتمثل الفرق يف أن هناك تركيزا ً أقوى
عىل سمعة املوظفني يف املهنة القانونية ،خاصة يف املستويات العليا.

أهداف مبادرة االحرتاف املهني
املعايري وأُطُر العمل والسياسات
واملامرسات أو القواعد التي قد
توجه هذا الخيار

ضامن متتع األجهزة العليا للرقابة ذات الصالحيات القضائية مبوظفني أكفاء ميكنهم التعامل مع املتطلبات الفريدة
املتعلقة باختصاصاتهم ،مبا يف ذلك العنارص املتعلقة باملهنة القانونية وبيئة الرقابة.
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .1950
•املبدآن التوجيهيان رقم  1950و.1951
•أطر عمل فريدة خاصة بالقطاع العام أو أطر كفاءة خاصة باألجهزة العليا للرقابة (مثل املثال الوارد يف املبدأ
التوجيهي .)1950
•تفويض الجهاز األعىل للرقابة ،وبشكل عام الترشيع امل ُف ِّوض للجهاز األعىل للرقابة.
•الحد األدىن من متطلبات املؤهالت والكفاءة بحسب الترشيع امل ُف ِّوض للجهاز األعىل للرقابة أو املبادئ
التوجيهية للقطاع العام.
•ومتطلبات الكفاءة (واملتطلبات املهنية األخرى) التي وضعتها املهنة القانونية املعنية أو الهيئة القانونية املختصة.
•ومتطلبات كفاءة الخدمة العامة.
•ومتطلبات قبول املوظفني العموميني.
•وسياسات ومامرسات املوارد البرشية للخدمة العامة.

الرشكاء األساسيني

•مهنة املحاماة يف الدولة التي يعمل فيها الجهاز.
•والهيئات القانونية املحلية والدولية.
•ومنتدى لألجهزة العليا للرقابة ذات املسؤوليات القضائية (كام هو محدد يف إعالن باريس ذي الصلة).
•ووظيفة املوارد البرشية التابعة للحكومة املركزية.
•واألكادمييات الوطنية ومدارس الخدمة العامة.

االعتبارات الرئيسة

من املرجح أن يكون املوظفون األفراد العاملني يف الجهاز األعىل للرقابة الذي يتمتع مبسؤوليات قضائية جزءا ً من مهنة
املحاماة يف الدولة .ويجوز للجهاز األعىل للرقابة واملحكمة إقامة عالقة عمل جيدة مع هياكل الحوكمة يف هذا املجال.
لقد أعرب منتدى األجهزة العليا للرقابة ذات املسؤوليات القضائية عن التزام قوي نحو االعرتاف املهني وإضفاء مزيد
من البعد املهني عىل أعضاء هذه املجتمع املتفرد .ومن األهمية مبكان استمرار هذا العمل يف تحقيق الفائدة لجميع
األجهزة العليا للرقابة التي تتمتع بصالحيات قضائية مامثلة.

التطوير املهني املستمر

يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة تحديد املتطلبات يف هذا الشأن مع مراعاة متطلبات املهنة القانونية ذات الصلة
ومتطلبات الخدمة العامة عند االقتضاء.
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السؤال السادس:
بالنظر إىل اإلجابات الواردة يف األسئلة السابقة ،قد يكون من املمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تتعامل
بشكل كامل عىل الصعيد الداخيل مع احتياجات التطوير املهني الخاصة بها.
ما هو مظهر هذا املسار الداخيل وكيف سيتم تنظيمه؟

الوصف

رمبا تتمتع األجهزة العليا للرقابة يف حاالت معينة باملوارد والعدد املطلوب من املوظفني أو الدعم الحكومي الكفيل
بإنشاء قدرة تطوير مهنية داخلية متكاملة من خالل جامعة أو أكادميية أو وظيفة تعلم داخلية تتبع للجهاز.
قد يشمل هذا الخيار منح مؤهالت معينة مثل الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تهدف إىل وضع حد
أدىن من مؤهالت الدخول ملستويات معينة يف الجهاز األعىل للرقابة أو تهيئة مستويات وظيفية معينة داخل الجهاز.
ستُص َّمم مناهج هذا املسار بالكامل وفقاً الحتياجات الجهاز األعىل للرقابة وتستند عاد ًة إىل متطلبات إطار كفاءات
اإلنتوساي أو الجهاز األعىل للرقابة.

أهداف مبادرة االحرتاف املهني
املعايري وأُطُر العمل والسياسات
واملامرسات أو القواعد التي قد
توجه هذا الخيار

تزويد موظفي الجهاز األعىل للرقابة مبسار تطوير داخيل بالكامل يوفر بشكل مبارش احتياجات الجهاز يف شكل
شهادات كفاءة محددة لكل مستوى وظيفي أو حتى توفري مؤهالت محددة تناسب احتياجات الجهاز.
•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
•واملبدآن التوجيهيان رقم  1950و.1951
•وأطر عمل فريدة للقطاع العام أو أطر كفاءة لألجهزة العليا للرقابة (مثل املثال الوارد يف املبدأ التوجيهي .)1950
•والتفويض الخاص بالجهاز األعىل للرقابة ،وبشكل عام الترشيع امل ُف ِّوض للجهاز.
•والحد األدىن من متطلبات املؤهالت والكفاءة املحددة وفقاً للترشيعات املف ِّوضة وإرشادات القطاع العام
الصادرة عن األجهزة العليا للرقابة.
•والترشيع الذي يتعامل مع وضع برامج تعليمية جامعية وجامعات التعليم العايل يف الدولة املعنية.

الرشكاء األساسيني
االعتبارات الرئيسة

•الهيئات التي تنظم التعليم العايل يف الدولة املعنية.
•الهيئات الوطنية التي تنظم املؤهالت املمنوحة يف الدولة.
ميكن بحث إمكانية استثامر املوارد عىل صعيد الهياكل الداخلية بشكل كامل ،وينبغي موازنة ذلك مقابل الخيارات
التي يتبناها الجهاز عىل الصعيد الداخيل من خالل الرشاكة مع الجهات التي توفر الخدمات األخرى .وميكن أن تشمل
نقاط املقارنة الكفاءة والتكلفة والقدرة عىل جذب أفضل املعلمني.
قد يكون التنقل إىل املهنة األوسع نطاقاً محدودا ً بسبب التصميم املميز ملسار التطوير املهني.

التطوير املهني املستمر

يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة تحديد هذه املتطلبات بالرجوع إىل أفضل املامرسات يف هذا املجال ونظام
التعليم والدولة.
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السؤال السابع:
تستفيد كثري من األجهزة العليا للرقابة ،إىل حد ما ،من العالقات التعاقدية مع الرشكات الخاصة لتوفري
قدرات املوارد البرشية للجهاز األعىل للرقابة.
كيف يتس ّنى للجهاز األعىل للرقابة ضامن اإلعداد الكايف ملراجعي حسابات القطاع الخاص للتعامل مع
تحديات مراجعة القطاع العام؟

الوصف

توكل كثري من األجهزة الرقابية بعض أو كل أعامل املراجعة الخاصة بها إىل رشكات مراجعة خاصة من خالل عقود
مراجعة .مع إن املراجعني يف هذه الرشكات الخاصة يعتربون يف العادة مراجعني محرتفني ،رمبا ال يتمتعون بالكفاءات
الكاملة الالزمة إلجراء املراجعة يف القطاع العام وميكن استخدام إطار الكفاءات إما لتوجيه اختيار الرشكات الخاصة
إلبرام رشاكة معها ،أو لتحديد تلك الكفاءات الناقصة التي يجب أن ت ُط َّور.
ميكن تقديم تدخالت تعليمية محددة من قبل الجهاز األعىل للرقابة أو الرشكة أو مؤسسات التدريب األخرى لسد
الفجوة يف الكفاءات لتتسق مع متطلبات القطاع العام .ويعود األمر إىل الجهاز األعىل للرقابة و  /أو الحكومة التخاذ
قرار بشأن املدى الذي تصبح فيه هذه املتطلبات اإلضافية الخاصة بالقطاع العام أمرا ً ملزماً يف سياق قرار الجهاز
األعىل للرقابة الذي يقيض بتعيني رشكة مراجعة خاصة والسامح لها بالعمل يف بيئة معينة.

أهداف مبادرة االحرتاف املهني

التأكد من أن الرشكات الخاصة تعمل إنابة عن الجهاز األعىل للرقابة ،وأنها تتمتع بالكفاءات الالزمة التي متكنها من
املراجعة يف بيئة القطاع العام.

املعايري وأُطُر العمل والسياسات
واملامرسات أو القواعد التي قد
توجه هذا الخيار

•املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
•واملبدآن التوجيهيان رقم  1950و.1951
•وأطر عمل فريدة للقطاع العام أو أطر كفاءة لألجهزة العليا للرقابة (مثل املثال الوارد يف املبدأ
التوجيهي .)1950
•والتفويض الخاص بالجهاز األعىل للرقابة ،وبشكل عام الترشيع امل ُف ِّوض للجهاز.
•والحد األدىن من متطلبات املؤهالت  /الكفاءة املحددة وفقاً للترشيع املف ِّوض وإرشادات القطاع العام
الصادرة عن األجهزة العليا للرقابة.
•وإرشادات الجهاز األعىل للرقابة املتعلقة بالتعاقد مع رشكات املراجعة الخاصة.
•وإرشادات الجهاز األعىل للرقابة بشأن ضامن الجودة املتعلقة مبهام املراجعة مبا يف ذلك العمل الذي تقوم
به رشكات املراجعة الخاصة.
•وترتيبات املؤهالت والكفاءات الخاصة باملعاهد املهنية ومنظمي املراجعة الذين يرشفون عىل كفاءة وعمل
رشكات املراجعة الخاصة.
•وترتيبات املؤهالت والكفاءات الخاصة برشكات املراجعة الفردية الخاصة.

الرشكاء األساسيني

•رشكات املراجعة الخاصة التي تعمل يف مجال القطاع العام.

االعتبارات الرئيسة

•املعاهد املهنية و  /أو منظمو املراجعة الذين يرشفون عىل كفاءة وعمل رشكات املراجعة الخاصة.
يجب توضيح ترتيبات التعاقد املختلفة (مثل التعاقد الداخيل مقابل التعاقد الخارجي ،أو القيام بالعمل إنابة عن
الجهاز األعىل للرقابة أو باسم الفرد).
ميكن النظر يف تقديم إرشادات «عىل املستوى املهني» لرشكات املراجعة الخاصة (عىل أن هذه اإلرشادات يُفضَّ ل أن
تأيت من جه ٍة تحظى مبكانة مرموقة) لتمكينها من فهم متطلبات العمل يف بيئة القطاع العام واملواءمة معها.
قد تبحث األجهزة العليا للرقابة يف الوفاء برشط يؤكد أن املراجعني الذين لديهم كفاءات مراجعة معتمدة
ملراجعة القطاع العام هم فقط من يحق لهم العمل يف عمليات مراجعة القطاع العام (رشط توفر «رخصة
ملراجعة القطاع العام»).

التطوير املهني املستمر

ينبغي أن يتوافق هذا األمر مع املتطلبات العادية الخاصة بالتطوير املهني املستمر التي يحددها الجهاز األعىل للرقابة مع
األخذ يف االعتبار باملتطلبات التي تنطبق عىل هذا القطاع الخاص من املهنة.
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السؤال الثامن:
هل ميكن للجهاز األعىل للرقابة أن يدخل يف رشاكة مع منظمة مثل مبادرة اإلنتوساي للتطوير ( )IDIأو
منظمة اإلنتوساي اإلقليمية لتنفيذ مسار التطوير املهني؟
قد تكون الرشاكة مع هيئات مثل مبادرة اإلنتوساي للتطوير أو منظمة اإلنتوساي اإلقليمية مفيدة ،خاصة إن
عادت بعض مبادرات هذه املنظامت الحالية بنتائج مثمرة .حيث تخلق املنظامت الدولية واإلقليمية وفورات
كبرية الحجم مام يجعل مسار التطوير املهني قابالً للتطبيق بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة التي قد تكون
لديها قيودا ً عىل املوارد .ويعترب هذا فعال بشكل خاص يف املناطق التي تكون فيها صالحيات وعمل الجهاز
متجانسة إىل حد ما.
ميكن للمنظامت اإلقليمية أن تركز عىل وظائف التطوير املهني مثل تطوير مواد التعلم التي تلبي
االحتياجات املشرتكة ،يف حني أن األجهزة العليا للرقابة قد تتحمل املسؤولية عن جوانب أخرى مثل الخربة
العملية والتوجيه.
مبادرة اإلنتوساي للتطوير
تم تقديم إطار عمل اإلنتوساي للكفاءات يف مؤمتر اإلنكوساي الذي ُعقد يف أبو ظبي يف عام  ،2016ومن أبرز
القرارات الرئيسة التي ات ُِّخذت متثلت يف تكليف مبادرة اإلنتوساي للتطوير بتطوير وتجريب «برنامج اعتامد
شهادات» مهنية استنادا ً إىل هذا اإلطار يف مجتمع اإلنتوساي.
متت إعادة تسمية املرشوع باسم «التعليم املهني ملراجعي األجهزة العليا للرقابة « ( )PESAحيث أصبح هذا
العنوان أكرث مالءمة من وجهة نظر فريق املرشوع وأطلقت املرحلة التجريبية للمرشوع يف مارس  .2021ميكن
الحصول عىل معلومات أساسية حول هذا املرشوع عىل موقع املبادرة اإللكرتوين.)www.idi.no( :
يشري اسم هذه املبادرة بشكل مبارش إىل القيمة الكبرية التي ميكن أن يحققها هذا الربنامج ألي جهد احرتايف عىل
مستوى األجهزة العليا للرقابة .ومن املعلومات الواردة يف األسئلة السابقة ،يتضح متاماً أن غالبية األجهزة العليا
للرقابة ستتحمل مسؤولية إضافة بعض الكفاءات الخاصة مبراجعة القطاع العام وإضافة بعض الكفاءات الخاصة
بالبلد إىل خط األساس (الذي يتكون إما من الكفاءات الحالية أو الكفاءات ذات الصلة مبوضوع معني يقوم
الجهاز بالتوظيف عىل أساسها) .تتمثل فائدة برنامج مبادرة اإلنتوساي للتطوير التي تعود عىل األجهزة العليا
للرقابة التي تتوىل دفع جهود االحرتاف يف حصولها عىل منهج درايس ُمط َّور عىل الصعيد العاملي ومد ّعم بكل
مواد التعلم واملوارد الرضورية وأدوات التقييم ملعالجة جميع الكفاءات املتعلقة مبراجعة القطاع العام (وفقًا
إلطار كفاءات اإلنتوساي) .لن يضطر الجهاز األعىل للرقابة عىل نح ٍو منفرد إىل االستثامر يف تطوير مواد التعلم
واملوارد الخاصة بهذه املجموعة من الكفاءات ،مام يتيح الوقت واملوارد للرتكيز عىل تلك الكفاءات التي قد ال
تكون قابلة للتطبيق بشكل عام وتكون فريدة من نوعها للجهاز األعىل للرقابة و/أو الدولة يف التي تعمل بها.
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منظامت اإلنتوساي اإلقليمية
يربز االحرتاف املهني بشكل سامق يف فضاء منظامت اإلنتوساي اإلقليمية يف سياق أعامل وأهداف أعضاء األجهزة
العليا للرقابة ،وميكن الحصول عىل دليل ملا تحققه املبادرة اإلقليمية وما تجلبه إىل طاولة املفاوضات يف مبادرة
االحرتاف األفريقية ،وهو مرشوع أطلقته مجموعة اإلنتوساي الناطقة باإلنجليزية ( .)AFROSAI-Eتهدف هذه
املبادرة إىل معالجة حاجات واسعة النطاق تتمثل يف توفري قدرات املتخصصني يف املحاسبة لدعم اإلدارة املالية
العامة ،مبا يف ذلك مساعدة املراجعني املاليني .وميكن إنجاز ذلك من خالل رشاكات بني املنظامت اإلقليمية التي
متثل مجموعات مختلفة من أصحاب املصلحة املتعاونني يف تنفيذ هذه املبادرة.
توجد معلومات أساسية عن هذا املرشوع عىل املوقعhttps://professionalisation.africa :
عىل الرغم من أن هذه املبادرة تستهدف مهنة املحاسبة واملراجعة عىل نطاق واسع يف القارة األفريقية،
يتوقع أن تعود بفوائد مامثلة عىل األجهزة العليا للرقابة يف قارات أخرى.

السؤال التاسع:
ما هي الخيارات املتاحة لألجهزة العليا للرقابة والتي قد ال تكون يف وضع ميكنها من هيكلة وإنشاء مسار
شامل للتطوير املهني كام هو موضح يف األسئلة من  1إىل  6أعاله؟
يجب عىل األجهزة العليا للرقابة التي ليست يف وضع ميكنها من هيكلة أو إنشاء مسار شامل للتطوير املهني
أن تبحث عن وسائل بديلة استئناساً باألسئلة السابقة .وبنفس القدر ،فإن األجهزة العليا للرقابة التي تعمل يف
سياقات معقدة وصعبة قد تجد بعض املفاهيم املوصوفة يف هذه األسئلة ذات صلة باحتياجاتها.
قد تشمل الخيارات:
•تعيني موظفني مؤهلني مهنياً يف تخصصات معينة (بعبارة أخرى ،التحيل باإلنتقائية تجاه الكفاءات املطلوبة).
•خيارات دعم األقران عىل املدى البعيد بني األجهزة العليا للرقابة.
•وهيكلة إضافة مراجعة القطاع العام و  /أو الجهاز األعىل للرقابة و  /أو الكفاءات الخاصة بالدولة
بشكل حرصي تقريباً من خالل التطور الرسمي أثناء العمل (الذي قد يتطلب استخدام توضيح األدوار،
والسجالت ،وما إىل ذلك لضامن الهيكلة املناسبة).
•بحث تنفيذ اإلعارة بني األجهزة العليا للرقابة ذات االختصاصات املامثلة ،إما لتوفري موارد املراجعة
أو للعمل كمرشفني  /مرشدين يف مساعي توفري التدريب أثناء العمل ملعالجة بعض الكفاءات املعينة
يف الجهاز األعىل للرقابة.
•استرياد األقسام األكرث صلة بالربامج التي تقدمها مبادرة اإلنتوساي للتطوير و-أو املنظامت اإلقليمية
لإلنتوساي يف دورة تدريبية قصرية خاصة باألجهزة العليا للرقابة ،باإلضافة إىل التطوير املنظم أثناء العمل.
•واالتصال بالجهات املانحة (من خالل آلية التعاون مع املانحني يف داخل هياكل اإلنتوساي) لتمويل
مسار التطوير املهني التابع للجهاز األعىل للرقابة ،كجزء من استثامر أكرب يف تعزيز إدارة املالية العامة
يف الدولة التي يتبع لها الجهاز.
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السؤال :10
جاء االعرتاف يف عمل فريق العمل املختص بالتعلم املسبق (أو حتى باألخذ يف االعتبار مبفهوم “األبوية
الكربى”) كخيار يف عملية التطوير املهني .هل يُقبل بهذا املقرتح ،وما هي كيفية هيكلته؟
يعترب االعرتاف بالتعلم السابق ( )RPLو ُعرف األبوة عملية منظمة لالعرتاف بالكفاءات املكتسبة من خالل
سنوات الخربة العملية وبشكل أسايس يتضمن ذلك شكالً من أشكال تقييم املرشحني.
يبدو أن العمل الذي أدى إىل إبراز هذا الدليل قد متخض عن وجهتي نظر متعلقتني باالعرتاف بالتعلم
املسبق ،وهام:
•إجراء عملية منظمة لتقييم الخربة السابقة من قبل مؤسسة مهنية محددة باستخدام قواعدها
ومتطلباتها (التي يجب تقييمها من أجل تحديد قابليتها للتطبيق عىل الجهاز األعىل للرقابة).
•أو أتباع عملية أقل تعقيدا ً ،مثل آلية االعرتاف بالتعلم املسبق كنقطة قبول يف مبادرة التطوير املهني.
يف الحالة الثانية (أخذ التعلم املسبق كنقطة قبول) ،ميكن للجهاز األعىل للرقابة بحث إمكانية التنازل عن
متطلبات القبول العادية (مثل الحصول عىل مؤهل معني) لصالح مزيج مام ييل:
•العمل بنجاح عىل مستوى معني داخل املنظمة.
•والخربة يف مجال معني لعدد محدد من السنوات.
•وإثبات قيمة مضافة أو سجل أداء لعدد معني من السنوات.
•وأن يكون موظفاً متمتعاً بسمعة طيبة.
مبا أن هذه املتطلبات تسمح بالدخول يف مسار تطوير معني ،سيكون من غري املعقول أن تلعب دورا يف
التقييم النهايئ يف نهاية عملية التعلم .ومن املهم مالحظة أن هذا الخيار يفرتض أن الجهاز األعىل للرقابة
يتمتع بجودة عالية ومامرسات قوية متكنه من إدارة معالجة أي أوجه قصور محتملة يف هذه العملية.
يعد هذا خيارا ً جذاباً إلعطاء زخم لالحرتاف املهني عندما يتأثر عدد كبري من املوظفني الحاليني مبتطلبات
الكفاءة الجديدة ،ولكن قد يكون نهجاً صعباً ومثريا ً للجدل يف كثري من األحيان ،لذا من األفضل التعامل مع
املتطلبات كخيار يتم التفاوض عليه بشفافية مع املوظفني كجزء من مبادرة التحول االسرتاتيجي األكرب.
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