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الزمالء األعزاء

أنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم أول نشــرة إخباريــة تختــص بمؤتمــر اإلنكوســاي الثاني والعشــرون، التي نأمل من خاللها أن نســلط الضوء 
علــى اســتعداداتنا لمؤتمــر اإلنكوســاي الثانــي والعشــرون )المؤتمــر( المقــرر عقــده العام الجاري فــي أبو ظبي، اإلمارات العربيــة المتحدة.

تغطــي هذه النشــرة اإلخباريــة ثالثة جوانب:
أوال، آخــر األعمــال التحضيريــة للمؤتمر.

ثانيــا، موضوعــي المؤتمر.
ثالثــا، مــا هــو مخطــط لــه على مدار األشــهر اإلثنى عشــر المقبلة التي تســبق المؤتمر.



ُكلــف ديــوان المحاســبة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمســؤولية 
اســتضافة مؤتمــر اإلنكوســاي الثانــي والعشــرون لعــام 2016، وذلــك 
خــالل مؤتمــر اإلنكوســاي الحــادي والعشــرين لعــام 2013 المنعقــد 
فــي بكيــن، الصيــن. ومنــذ ذلــك الحيــن ونحــن نبــذل قصــارى جهدنــا 

لتوفيــر أفضــل بيئــة للمؤتمــر.

المجلــس  اجتمــاع  فــي  التنفيــذي  المجلــس  أعضــاء  أطلعنــا  لقــد 
بهــا  قمنــا  التــي  األوليــة  التحضيــرات  علــى  والســتين  الســادس 
للمؤتمــر، كمــا قدمنــا اقتراحنــا حــول الموضوعيــن المزمــع طرحهمــا 
فــي المؤتمــر فضــاًل عــن اطــالع المجلــس التنفيــذي علــى التغييــرات 

المؤتمــر. شــكل  بخصــوص  أجريناهــا  التــي  المقترحــة 

ومــن خــالل المناقشــات التــي ُأجريــت مــع أعضــاء المنظمــة الدوليــة 
)اإلنتوســاي(  والمحاســبة  العامــة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  لألجهــزة 
تبيــن لنــا أنــه خــالل المؤتمــرات الســابقة تــم إتاحــة وقــت محــدود لــكل 
ــا نخطــط للســماح  ــك، فإنن ــال. ونتيجــة لذل ــه تفصي ــرد لعــرض أعمال ف
بمزيــد مــن التفاعــل والمشــاركة المباشــرة للمشــاركين فــي المؤتمــر 

ــي: فــي عــام 2016. وذلــك علــى النحــو التال

مطالبــة اللجــان والمنظمــات اإلقليميــة بتقديــم مزيــد مــن التقاريــر  �
الموجــزة والتركيــز علــى الموضوعــات الرئيســية. وعــالوة علــى ذلــك، 
ســوف نشــجع ممثلــي األهــداف علــى تقديــم تقاريــر نيابــة عــن جميــع 

أعضائهــم.

تقليــل وقــت الجلســات العامــة إلتاحــة مزيــد مــن الوقــت للمناقشــات  �
والتفاعــل بيــن أعضــاء منظمــة اإلنتوســاي واللجــان، واللجــان الفرعيــة، 
ومجموعــات العمــل، وفــرق العمــل مــن خــالل المقصــورات والنــدوات 

وورش العمــل.

التوقــف عــن تقديــم أوراق العمــل القطريــة، حيــث ســيتم التشــجيع  �
بيــن  التفاعــل  مــن  بمزيــد  الموضوعيــة  المناقشــات  تنــاول  علــى 
أوراق  عــرض  وســيتم  اإلقليميــة.  والمنظمــات  اإلنتوســاي  مجتمــع 
المؤتمــر  موضوعــي  حــول  اســتقصائية  ودراســات  إقليميــة  عمــل 
األوراق  التواصــل اإلجتماعــي. ومــع ذلــك ســتظل  مــن خــالل مواقــع 

بالطبــع. بهــا  العليــا مرحبــً  الرقابــة  أجهــزة  مــن  المقدمــة 

لقــد ُعقــد اجتمــاع عمــل، قبــل االجتمــاع الســابع والســتون للمجلــس 
لمناقشــة  أبوظبــي،  فــي   2015 نوفمبــر  فــي  المنعقــد  التنفيــذي 
موضوعــي المؤتمــر، وأثبتــت هــذه المبــادرة الجديــدة أنهــا ستســاعد 
رؤســاء المواضيــع فــي التحضيــر لهذيــن الموضوعيــن بشــكل جيــد.

كمــا أتيحــت لنــا الفرصــة الطــالع المشــاركين فــي اجتمــاع المجلــس 
التنفيــذي الـــ 67 علــى تفاصيــل مقــر عقــد مؤتمــر اإلنكوســاي الثانــي 

والعشــرون. هــذا المقــر الــذي ســيتيح لنــا عقــد جلســات عمــل فــي 
بيئــة مريحــة تتســع لتقديــم العــروض والمناقشــات والتواصــل.

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذا المقــر المكــون مــن أربــع قاعــات اجتمــاع 
أن  ويمكــن  شــخص،   100 حتــى  منهــا  كل  تســتوعب  أن  يمكــن 
تقــدم لجــان األهــداف والمجموعــات الفرعيــة عــروض وحلقــات عمــل 
كبيــرة  عــرض  مســاحة  أيضــا  وهنــاك  القاعــات.  تلــك  فــي  وخالفــه 
يمكــن أن تســتوعب عــددا كبيــرا مــن المقصــورات، حيــث إننــا نرغــب 
فــي أن تنشــئ كل لجنــة ولجنــة فرعيــة وفريــق عمــل وفريــق مهــام، 
وغيرهــا مقصــورة خاصــة بهــا. وفضــال عــن ذلــك، توفــر المقصــورات 
متعمقــة،  مناقشــات  إجــراء  فــي  الخيــار  المؤتمــر  فــي  للمشــاركين 
وفــي نفــس الوقــت تقــدم المقصــورات لرؤســاء المواضيــع وغيرهــم 
المالحظــات  لتلقــي  األدوار( فرصــة مناســبة  )العبــي  المعنييــن  مــن 
علــى  المقصــورات  كمــا ستســاعد  بــه.  يقومــون  الــذي  العمــل  عــن 

المشــاركين. بيــن  والتفاعــل  التواصــل  تســهيل 

 )SAIs( إننــا نخطــط إلجــراء اســتطالع رأي لألجهــزة العليــا للرقابــة 
حــول الموضوعــات التــي يرغبــون فــي معرفــة المزيــد عنهــا، حتــى 
يتســنى للجــان األهــداف والمجموعــات الفرعيــة فهــم جميــع توقعــات 

تلــك األجهــزة علــى نحــو أفضــل.

االســتعدادات لمؤتمر اإلنكوساي الثاني والعشرون



األهــداف  محــل   )SDGs( المســتدامة  اإلنمائيــة  األهــداف  تحــل 
اإلنمائيــة  األهــداف  أن  إذ   ،)2015  -  2000( لأللفيــة  اإلنمائيــة 
المســتدامة )SDGs( تعــد أهدافــً بعيــدة المــدى وتتطلــب مشــاركة 
المتقدمــة. االقتصاديــات  ذات  الــدول  بينهــا  ومــن  الــدول،  جميــع 

  2015 عــام  ســبتمبر  فــي  المتحــدة  األمــم  اعتمــدت  فقــد  وعليــه 
حتــى   2016 مــن  للفتــرة   )SDGs( المســتدامة  اإلنمائيــة  األهــداف 
ــف مــن 17 هــدف رئيســي، ومرتبطــة بـــ 169 مــن  2030. والتــي تتأل

الفرعيــة ذات صلــة. األهــداف 

كمــا اعترفــت األمــم المتحــدة، فــي محافــل دوليــة متعــددة وخــالل 
الــذي  الفاعــل  بالــدور  اإلنتوســاي،  لمنظمــة  النشــطة  المشــاركة 
للرقابــة فــي عمليــات تنفيــذ “جــدول  العليــا  ال غنــى عنــه لألجهــزة 
وكــفء  فعــال  بشــكل   ”2030 لعــام  المســتدامة   التنميــة  أعمــال 

ومســؤول. وشــفاف 

إســتراتيجية  تطويــر  علــى  نعمــل  فإننــا  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
بمتابعــة  يتعلــق  فيمــا  قدمــا  المضــي  كيفيــة  لتحديــد  األولويــات 
عمليــة  خــالل  مــن   )SDGs( المســتدامة  اإلنمائيــة  األهــداف  تنفيــذ 
ــإن الهــدف المنشــود مــن طــرح موضــوع  التخطيــط االســتراتيجي. ف
المناقشــات  جميــع  تحويــل  هــو  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
التــي تجــرى بشــأن الكيفيــة التــي يمكــن أن تســهم بهــا منظمــة 
اإلنتوســاي فــي هــذا الخصــوص إلــى واقــع ملمــوس ســواء فــي أثنــاء 

بعــده. أو  المؤتمــر 

المؤتمر: موضوعي 

الموضوع األول:
 أهداف التنمية المســتدامة

الموضوع األول: أهداف التنمية المســتدامة:
كيــف يمكــن للمنظمــة الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة )اإلنتوســاي( المســاهمة فــي جــدول أعمــال األمــم المتحــدة 

لمــا بعــد 2015 بمــا فــي ذلــك الحوكمــة الرشــيدة مــن أجــل تعزيــز مكافحــة الفســاد؟

رئيــس الموضوع األول هو المملكة العربية الســعودية.
الموضــوع الثاني: المهنية:

 مــا الــذي يمكــن أن يعــزز مصداقيــة منظمــة اإلنتوســاي لتصبــح منظمة دولية بارزة؟

رئيس الموضــوع الثاني هو نيوزيلندا.

وافق المجلس التنفيذي الســادس والســتون على موضوعي مؤتمر اإلنكوســاي الثاني والعشــرون، وهما:

إننــا نعتقــد بــأن األجهــزة العليــا للرقابــة )SAIs( يمكنهــا مــن خــالل 
أن  وأولوياتهــا،  اختصاصاتهــا  مــع  يتفــق  وبمــا  الرقابيــة  عملياتهــا 
تقــدم مســاهمات قيمــة للجهــود الوطنيــة لمتابعــة التقــدم المحــرز، 
مجموعــة  لكامــل  التحســين  فــرص  وتحديــد  التنفيــذ  ومراقبــة 

.)SDGs( المســتدامة  اإلنمائيــة  األهــداف 

وقــد تــم بالفعــل مناقشــة موضــوع األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة 
)SDGs( علــى نطــاق واســع داخــل مجتمعنــا، وســاهم العديــد مــن 
األجهــزة العليــا للرقابــة )SAIs( فــي إعــداد هــذا الموضــوع. فعلــى 
ســبيل المثــال، تمــت بعــض المشــاركات البــارزة فــي هــذا الخصــوص 
فــي عــدد مــن المحافــل، مــن بينهــا  نــدوة األمــم المتحــدة / اإلنتوســاي 
فــي فيينــا، واجتمــاع لجنــة بنــاء القــدرات فــي ســتوكهولم، واجتمــاع 

لجنــة تبــادل المعرفــة فــي واشــنطن.

وقبــل  أوال  نحتــاج  أننــا  المــداوالت  تلــك  خــالل  مــن  لنــا  اتضــح  وقــد 
الشــروع فــي التواصــل مــع جميــع أعضــاء اإلنتوســاي، أن نصــل إلــى 
أن  يمكــن  التــي  والمســؤوليات  األدوار  ماهيــة  حــول  واضــح  فهــم 
ــذي كان محــل مناقشــات مســتفيضة بيــن  نقــوم بهــا. وهــو األمــر ال
أعضــاء فريــق عمــل التخطيــط االســتراتيجي ومجموعــات أخــرى مثــل 

المســتدامة”. اإلنمائيــة  األهــداف  “خبــراء 

الســابع  التنفيــذي  المجلــس  الجتمــاع  ســابق  عمــل  اجتمــاع  وفــي 
متابعــة  فــي  دورنــا  ألداء  قدمــا  المضــي  علــى  اتفقنــا  والســتون، 

.)SDGs( المســتدامة  اإلنمائيــة  األهــداف  تنفيــذ  ومراقبــة 



حــول  النقــاش  تعزيــز  هــو  المهنيــة  موضــوع  طــرح  مــن  الغــرض 
اإلنتوســاي  منظمــة  تصبــح  أن  خاللهــا  مــن  يمكــن  التــي  الكيفيــة 
منظمــة عالميــة أكثــر مصداقيــة وتأثيــرا، تعمــل مــن أجــل المصلحــة 

المهنيــة. باألجنــدة  يســمى  مــا  وهــذا  العامــة. 

كبيــرا  اهتمامــا  األخــرى  الدوليــة  والجهــات  المتحــدة  األمــم  تهتــم 
وتعزيــز  المهنيــة  ألجندتهــا  اإلنتوســاي  منظمــة  تطويــر  بكيفيــة 
الرقابــة  يــدرك قيمــة وظيفــة  الدولــي  العالمــي، فالمجنمــع  صوتهــا 
القويــة والفعالــة التــي تعــزز الديموقراطيــات المســتقرة والســليمة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

إننــا بحاجــة إلــى العمــل ســويا مــن أجــل تحســين مهنيــة منظمــة 
اإلنتوســاي علــى جميــع المســتويات، ونتطلــع للوصــول إلــى فهــم 
واضــح وبشــكل أفضــل لمــا يمكننــا القيــام بــه علــى كافــة مســتويات 

أجهــزة الرقابــة العليــا العالميــة واإلقليميــة والمحليــة. 

مــن  منظمــة  أي  أو  العليــا  الرقابــة  أجهــزة  تكــون  ال  قــد  وبالطبــع، 
المنظمــات اإلقليميــة قــد انطلــق كاًل منهــا مــن نفــس نقطــة البدايــة. 
ومــع ذلــك، فإننــا ننشــد الحصــول علــى قيمــة مــن كل هــدف مشــترك 

بيننــا وكل تحــرك مشــترك فــي اتجــاه واحــد.

ويتيــح موضــوع المهنيــة الفرصــة لمعرفــة ماهيــة المســاهمة التــي 
يمكــن أن تقدمهــا المنظمــات اإلقليميــة، إال أن وضــع هــذه المنظمــات 
الفريــد كمحــور بيــن كل جهــاز مــن األجهــزة العليــا للرقابــة، ووضــع 
منظمــة اإلنتوســاي كهيئــة دعــم عالميــة، يعنــي أنهــا  فــي مكانــة 
جيــدة تتيــح لهــا التأثيــر علــى األجنــدة المهنيــة. كمــا أننــا نريــد أن 
نعــرف جيــدا كيــف ســتدعم مســودة إطــار العمــل اإلقليمــي بشــأن 
المهنيــة تطويــر األجهــزة العليــا للرقابــة )SAIs( علــى مســتوى كل 

جهــاز ومــا هــو المطلــوب لتحســين فعاليــة المنظمــات اإلقليميــة.

 –  2017 اإلنتوســاي  لمنظمــة  اإلســتراتيجية  الخطــة  مســودة  تصــف 
علــى  المهنيــة  األجنــدة  تجــاه  بهــا  ســتعمل  التــي  الكيفيــة   ،2022
فــي  اإلنتوســاي  منظمــة  نيــة  الخطــة  وتحــدد  العالمــي.  المســتوى 
تعظيــم دورهــا كجهــة دعــم عالميــة لألجهــزة العليــا للرقابــة، وتعزيــز 
األساســي. ، وتحديــث نظامهــا  المعاييــر  الخاصــة بوضــع  األنشــطة 

ومــن ثــم فــإن زيــادة التركيــز علــى االجنــدة الخاصــة بالمهنيــة داخــل 
 )SAIs( للرقابــة  العليــا  األجهــزة  سيســاعد  اإلنتوســاي  منظمــة 
علــى أن تصبــح أكثــر فعاليــة فــي تنفيــذ دورهــا. كمــا أن األجهــزة 
العليــا للرقابــة )SAIs( التــي تتمتــع بالمهنيــة والمفوضــة بســلطات 
واســعة تلقــى تقديــرا أكبــر علــى المســتوى المحلــي وهــذا مــن شــأنه 
أن يعــزز صوتهــا فضــاًل عــن صــوت منظمــة اإلنتوســاي عالميــا. ونحــن 
نتطلــع إلــى استكشــاف كيفيــة تعزيــز الكفــاءة المهنيــة لمنظمــة 

اإلنتوســاي علــى جميــع المســتويات.

الموضــوع الثاني:
المهنية



علــى مــدار األشــهر اإلثنــى عشــر المقبلة ســنقوم بإشــراك مجتمع اإلنتوســاي بأكمله فــي األعمال التحضيريــة للمؤتمر.

وعلــى نحــو مــا ســلف بيانــه، فإننــا لــن نطلــب بعــد ذلــك أوراق عمــل مــن كل دولــة علــى حــدة، بــل ســتتضمن أوراق المنظمــات اإلقليميــة 
وجهــات نظــر مشــتركة بشــأن موضوعــي المؤتمــر. وقــد تركنــا لــكل منظمــة أمــر تحديــد أفضــل طريقــة لتقديــم وجهــة النظــر المشــتركة 
ضمــن أوراقهــا، والتــي تعكــس جميــع اآلراء الخاصــة باألجهــزة العليــا للرقابــة المنتســبين لهــا. ومــع ذلــك إذا رغــب أي جهــاز مــن األجهــزة العليــا 
للرقابــة )SAIs( )والمناطــق التــي ال تمثلهــا منظمــات إقليميــة( فــي تقديــم وجهــات نظرهــم حــول الموضوعيــن، فســيكونون بــكل تأكيــد 

محــل ترحيــب.

للــرأي حــول  إرســال اســتطالعات  البحــث - وســيتم  – محــل  الموضوعيــن  بالكامــل فــي  اإلنتوســاي  إننــا نخطــط إلشــراك أعضــاء منظمــة 
التواصــل االجتماعــي “لينكديــن، وفيســبوك  2016. كمــا ســيتم اســتخدام مواقــع  الموضوعيــن المذكوريــن فــي وقــت مبكــر فــي عــام 

الموضوعيــن. النقــاش حــول هذيــن  فــي  اإلنتوســاي  وتويتــر” إلشــراك مجتمــع 

يبين الجدول التالي األنشــطة التي ســُتجرى على مدار األشــهر اإلثنى عشــر المقبلة التي تســبق المؤتمر.

أثنــاء مؤتمــر  إلــى مناقشــات ذات قيمــة أكبــر  أنــه سيســهل الوصــول  الجديــد، والــذي نعتقــد  النهــج   ونأمــل حقــا أن يتــم اعتمــاد هــذا 
المؤتمــر. بعــد  ومــا  والعشــرون  الثانــي  اإلنكوســاي 

مــا هــي الخطــط المقررة على مدى 
األشــهر اإلثنى عشــر المقبلة.

موجز إلى مجتمع ا�نتوساي ا�عمال 
التحضيرية للمواضيع ملفات 

الموضوع التمهيدي موجز خاص 
بالملفات ا�قليمية يناير 2016

الملفات ا�قليمية/ ا�جهزة 
الرقابية العليا الفردية منظور 

المناطق عن  الموضوعين 
٦/٥ أشهر من يناير 2016

إجراء استطالع رأي لجميع ا�جهزة 
العليا للرقابة عن موضوعين 

يونيو حتى مار س 2016

مخطط إستراتيجي لجميع
 ا�جهزة  العليا للرقابة بشأن 

المالحظات يناير حتى مايو 2016

وسائل ا�عالم االجتماعية

موجز إلى مجتمع ا�نتوساي ا�عمال 
التحضيرية للمواضيع ملفات 

الموضوع التمهيدي موجز خاص 
بالملفات ا�قليمية يناير 2016

تحليل وكتابة ملفات المواضيع
 النهائية تضمين الترجمة إلى 
اللغات  الخمس التي تدعمها 

منظمة  ا�نتوساي 
يونيو حتى سبتمبر  2016

تحليل وكتابة ملفات المواضيع
 النهائية تضمين الترجمة إلى 
اللغات  الخمس التي تدعمها 

منظمة  ا�نتوساي 
يونيو حتى سبتمبر  2016

ملفات المواضيع النهائية إلى
 مجتمع ا�نتوساي 

أكتوبر  2016

الملفات ا�قليمية/ ا�جهزة 
الرقابية العليا الفردية منظور 

المناطق عن  الموضوعين 
٦/٥ أشهر من يناير 2016

إجراء استطالع رأي لجميع ا�جهزة 
العليا للرقابة عن موضوعين 

يونيو حتى مار س 2016

مخطط إستراتيجي لجميع
 ا�جهزة  العليا للرقابة بشأن 

المالحظات يناير حتى مايو 2016

وسائل ا�عالم االجتماعية

وسائل ا�عالم االجتماعيةوسائل ا�عالم االجتماعيةوسائل ا�عالم االجتماعية

نشرة إخبارية 
يناير 2016

نشرة إخبارية 
مارس 2016

نشرة إخبارية 
يونيو  2016

نشرة إخبارية 
سبتمبر  2016

نشرة إخبارية 
نوفمبر  2016



أود أن أختم هذه النشــرة اإلخبارية بالتعبير عن انطباعاتي الشــخصية حول مؤتمر اإلنكوســاي الثاني والعشــرون ومســتقبل اإلنتوســاي.

فقــد حدثــت العديــد مــن المبــادرات والتطــورات الهامــة علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة فــي مجتمــع اإلنتوســاي فــي إطــار  النهــوض 
اإلنتوســاي. بمنظمــة 

ونحــن اآلن كمنظمــة معتــرف بهــا لــدى هيئــات دوليــة مثــل األمــم المتحــدة، واالتحــاد الدولــي للمحاســبين والبنــك الدولــي، قــد أنشــأنا إطــارا 
ــة هيئــات تضــم  ــق عمــل المراجعــة البيئيــة، بمثاب ــا، مثــل فري ــة اإلرشــادية، وأصبحــت بعــض مجموعــات العمــل لدين لمعاييــر المراجعــة واألدل

نحــو 80 دولــة ممثلــة فيهــا.

وهــذه اإلنجــازات الكبيــرة لمنظمــة اإلنتوســاي مــا كانــت لتتحقــق لوال العمل المضنــي الذي بذله أعضاء مجتمع اإلنتوســاي.

وإلــى جانــب هــذه اإلنجــازات، تتنامــى توقعــات المجتمــع الدولــي تجــاه الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه منظمــة اإلنتوســاي فــي تحقيــق األهــداف 
ــرة ، وال ســيما القــرار  رقــم 69/228 الصــادر فــي  ــرارات األمــم المتحــدة األخي ــه ق المنشــودة، وقــد انعكســت هــذه التوقعــات فــي مــا تضمنت
ديســمبر 2014 بشــأن تشــجيع وتعزيــز الكفــاءة والمســاءلة والفعاليــة والشــفافية فــي اإلدارة العامــة مــن خــالل دعــم األجهــزة الرقابيــة، 
التنميــة  أجــل  مــن  العامــة  الخدمــات  إدارة  فــي  والمســاءلة  الشــمولية  تعزيــز  2015 بشــأن  فــي ســبتمبر  الصــادر   69/327 رقــم  والقــرار  
المســتدامة. وقــد أقــرت األمــم المتحــدة مــن خــالل هــذه القــرارات، مــن بيــن قــرارات أخــرى، أهميــة دور األجهــزة العليــا للرقابــة  ومنظمــة 

اإلنتوســاي فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.

وأرى أن ذلــك يشــكل تحديــا كبيــرا لمنظمــة اإلنتوســاي، ولكنــه أيضــا فرصــة عظيمــة لمجتمــع اإلنتوســاي بأكملــه ليظهــر للعالــم أننــا منظمــة 
دوليــة لديهــا مــا تســهم بــه لصالــح المواطنيــن فــي مجتمعاتنــا.

وأعتقــد أن مشــاركتنا فــي جــدول األعمــال 2030 )األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة )SDGs( قــد يكــون لهــا قيمــة عظيمــة لــدى األمــم المتحــدة 
والــدول األعضــاء ومنظمــة اإلنتوســاي، كمــا أن تعزيــز الكفــاءة المهنيــة لمنظمــة اإلنتوســاي ســيمكن المنظمــة بكافــة مســتوياتها مــن 

المســاهمة بفعاليــة أكبــر فــي جــدول األعمــال هــذا.

الثانــي  أثنــاء انعقــاد مؤتمــر اإلنكوســاي  لــذا، فــإن مــدى اســتجابتنا واســتعدادنا لهــذا التحــدي ســيتحدد فــي غضــون األشــهر المقبلــة، 
والعشــرون ومــا بعــده.

وإننــي إذ أتطلــع بــكل ســرور إلــى اســتضافتكم فــي أبوظبي في شــهر ديســمبر  2016 لَأتمنــى لكم جميعً التوفيق والســداد.

الدكتــور حارب العميمي

رئيــس ديــوان المحاســبة بدولة اإلمارات العربيــة المتحدة
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