


الزمالء األعزاء

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم النشــرة اإلخباريــة الثانية لمؤتمر اإلنكوســاي الثاني والعشــرين والتي تتنــاول آخر التطورات 
والمســتجدات حــول هذا الحدث.



أبرز معالم مؤتمر اإلنكوســاي الثاني والعشــرين

يتكــون المؤتمــر من عنصريــن اثنين هما:
•   عــرض مســتجدات التطــورات األساســية بمجتمــع اإلنتوســاي علــى 

مــّر الســنوات الثــاث المنصرمــة والتصديــق عليهــا؛
مســائل  معالجــة  أجــل  مــن  المختــارة  المواضيــع  حــول  مناقشــة     •

اإلنتوســاي. لمجتمــع  بالنســبة  مهمــة 

تــم القيــام بمبــادرات كثيــرة علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة 
عديــدة  منشــورات  تــداول  المؤتمــر  خــال  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
وأخبــار حــول آخــر التطــورات ضمــن محيطنــا، وســوف تقــوم بعــض 
خالــه  مــن  ســتعمل  الــذي  األســلوب  بتكويــن  التطــورات  هــذه 

المســتقبل. فــي  اإلنتوســاي 

وتقــدم الخطــة االســتراتيجية القادمــة لإلنتوســاي لمحــة شــاملة عــن 
ــات للســنوات الســت القادمــة،  األهــداف واألغــراض الرئيســية واألولوي
وخاصــة القــول هــي أن اإلنتوســاي ســتقوم خالهــا بتنميــة القــدرات 
األهــداف،  رؤســاء  إشــراف  تحــت  المعــارف  وتبــادل  المعاييــر  ووضــع 
كمــا ســتقوم بتنفيــذ اآلليــات كتلــك المرتبطــة باألقاليــم وبمبــادرة 

للتنميــة. اإلنتوســاي 

المناقشــة  التالــي:  علــى  القــدرات  تنميــة  تطّلعــات  وستشــتمل 
بالمراقبيــن؛  الخــاّص  التصديــق  شــهادات  برنامــج  اســتحداث  حــول 
والموافقــة علــى إطــار عمــل إدارة أداء األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة 
قبــل  مــن  والمشــاركة  االلتــزام  مــن  المزيــد  وتفعيــل  والمحاســبة؛ 

القــدرات. فــي تنميــة  بأدوارهــا  بمــا يتعلــق  اإلنتوســاي  أقاليــم 
وأمــا بشــأن عمليــة وضــع المعاييــر فســيقوم اإلنكوســاي بالتباحــث 
بشــأن العمليــة الواجبــة المعّدلــة التــي تــرى تعزيــزًا لعمليــة إصــدار 
وثائــق رســمية ضمــن إطــار عمــل المعاييــر الدوليــة لألجهــزة العليــا 
للرقابــة الماليــة والمحاســبة، حيــث يتضمــن ذلــك تأســيس الهيئــة 
ذلــك  إلــى  وباإلضافــة  المشــترك،  بالمنتــدى  حاليــً  إليهــا  المشــار 
تتمحــور  والتــي  الرابــع  للمســتوى  المنقحــة  المعاييــر  إعــان  ســيتم 

حــول رقابــة االمتثــال واألداء.

وأمــا بشــأن تبــادل المعــارف فهنــاك عــدد وفيــر مــن المعاييــر الدوليــة 
الجديــدة والمنقحــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة، بمــا 
فيهــا تلــك التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل مجموعــة العمــل المعنيــة 
الصناعــات  مجــال  برقابــة  المعنيــة  تلــك  وكذلــك  البيئيــة  بالرقابــة 
وتبــادل  تقاســم  لجنــة  ســتقوم  ذلــك  علــى  وعــاوة  االســتخراجية، 
المعرفــة بعــرض أدوات االتصــال الُمحّســنة لديهــا مــن أجــل تقديــم 
المســاعدة فــي تســهيل المزيــد مــن االتصــاالت اإللكترونيــة ضمــن 

اإلنتوســاي. مجتمــع 

فيمــا  األهــداف  رؤســاء  وضعهــا  التــي  االســتراتيجية  األهــداف  إن 
قــد  المعرفــة  وتبــادل  المعاييــر  ووضــع  القــدرات  بتنميــة  يتعلــق 
التقــدم  متابعــة  وســتتم  االســتراتيجية،  الخطــة  فــي  تبيينهــا  تــم 
بشــكل ســنوي مــن قبــل المجلــس التنفيــذي، كمــا يلتــزم رؤســاء 
المنتجــات  جميــع  أن  ضمــان  أجــل  مــن  تعاونهــم  بتعزيــز  األهــداف 
والخدمــات المتاحــة أمــام مجتمــع اإلنتوســاي تقــدم أفضــل الحلــول 
ضروريــة،  غيــر  ازدواجيــة  أو  تداخــل  أي  ودون  الممكنــة  المشــتركة 
وخيــر مثــال علــى هــذه األفعــال قــد بــدأ بالفعــل عنــد إنشــاء المنتــدى 
المشــترك بهــدف ضمــان خضــوع جميــع المعاييــر الدوليــة لألجهــزة 
العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة لعمليــة مراجعــة مناســبة بغــض 
بمعاييــر  أم  بالقــدرة  يتعلــق  الدولــي  المعيــار  كان  إذا  عّمــا  النظــر 
الرقابــة أم بالممارســات الحســنة، وبالتالــي فــإن التعــاون األكثــر وثاقــة 
بيــن رؤســاء األهــداف هــو واحــد مــن األولويــات االســتراتيجية الشــاملة 

اإلســتراتيجية. الخطــة  ضمــن 



يتضمــن جــدول أعمــال المؤتمر موضوعيــن اثنين هما:

مجتمــع  شــهدها  التــي  التطوريــر  مبــادرات  وإقرارأهــم  عــرض   •
؛ المنصرمــة  الثــاث  الســنوات  مــّر  علــى  اإلنتوســاي 

• مناقشــة المواضيــع المختــارة للمؤتمــر مــن أجــل معالجــة المســائل 
تلــك  يخــص  فيمــا  اإلنتوســاي  المجتمــع  قبــل  مــن  االهتمــام  ذات 

المواضيــع.

فقــد ُقدمــت خــال الســنوات الثــاث الماضيــة العديــد مــن المبــادرات 
والــذي مــن المتوقــع أن يتــم خــال المؤتمــر نشــر وتــداول المزيــد مــن 
المعلومــات حولهــا ، ومــن ضمــن تلــك المبــادرات مــا يتعلــق منهــا 
ــة التــي ســتعمل مــن خالهــا اإلنتوســاي فــي المســتقبل. بالمنهجي

شــاملة  لمحــة  لإلنتوســاي  الجديــدة  االســتراتيجية  الخطــة  ســتقدم 
الســت  للســنوات  واألولويــات  الرئيســية  واألغــراض  األهــداف  عــن 
القادمــة، والتــي تتلخــص فــي اســتمرار اإلنتوســاي فــي العمــل علــى 
إشــراف  تحــت  المعــارف  وتبــادل  المعاييــر  ووضــع  القــدرات،  تنميــة 
المتاحــة  اآلليــات  وفــق  ذلــك  تنفيــذ  حيــث ســيتم  األهــداف،  رؤســاء 
كتلــك المرتبطــة - علــى ســبيل المثــال - بمســاهمات األقاليــم فــي 

للتنميــة. اإلنتوســاي  وبمبــادرة  المجــال  هــذا 

وتشــتمل التطّلعــات المتعلقــة بتنميــة القــدرات علــى: بحــث موضــوع 
تنظيــم برنامــج “شــهادة المدقــق المعتمــد”؛ والموافقــة علــى إطــار 
عمــل إدارة أداء األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة؛ وتفعيــل 
تنميــة  فــي  بأدوارهــا  يتعلــق  فيمــا  اإلنتوســاي  أقاليــم  مشــاركة 

القــدرات.

ببحــث  اإلنكوســاي  فســتقوم  المعاييــر  بوضــع  يتعلــق  فيمــا  وأمــا 
قائمــة المهــام المعّدلــة المتعلقــة بهــذا الشــأن، والتــي تــرى أنهــا 
ــق الرســمية ضمــن إطــار عمــل المعاييــر  ســتعزز عمليــة إصــدار الوثائ
الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة، حيــث يتضمــن 
إســم  حاليــً  عليــه  يطلــق  مــا  وهــو  جديــد  كيــان  تأســيس  ذلــك 
المنتــدى المشــترك، وباإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم اإلعــان عــن معاييــر 
المســتوى الرابــع المعّدلــة والمتعلقــة برقابــة اإللتــزام ورقابــة األداء.
وأمــا بشــأن تبــادل المعــارف فهنالــك عــدد وفيــر مــن المعاييــر الدوليــة 
الجديــدة والمنقحــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة، بمــا 
فيهــا تلــك التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل مجموعــة العمــل المعنيــة 
الصناعــات  مجــال  برقابــة  المعنيــة  تلــك  وكذلــك  البيئيــة  بالرقابــة 
وتبــادل  تقاســم  لجنــة  ســتقوم  ذلــك  علــى  وعــاوة  االســتخراجية، 
المعرفــة بعــرض أدوات االتصــال الُمحّســنة لديهــا مــن أجــل تقديــم 
المســاعدة فــي تســهيل المزيــد مــن االتصــاالت اإللكترونيــة ضمــن 

اإلنتوســاي. مجتمــع 

فيمــا  األهــداف  رؤســاء  وضعهــا  التــي  االســتراتيجية  األهــداف  إن 
يتعلــق بتنميــة القــدرات ووضــع المعاييــر وتبــادل المعرفــة قــد تــم 

توضيحهــا فــي الخطــة االســتراتيجية، وســتتم متابعــة تقــدم العمــل 
التنفيــذي،  المجلــس  قبــل  مــن  ســنوي  بشــكل  الشــأن  هــذا  فــي 
كمــا يلتــزم رؤســاء األهــداف بتعزيــز تعاونهــم مــن أجــل ضمــان أن 
تقــدم  اإلنتوســاي  لمجتمــع  المقدمــة  والخدمــات  المنتجــات  جميــع 
أفضــل الحلــول المشــتركة الممكنــة ودون أي تداخــل أو ازدواجيــة 
ــذي  ــك هــو المنتــدى المشــترك ال ــة، وخيــر مثــال علــى ذل غيــر ضروري
أنشــئ لهــذا الغــرض وبــدأ نشــاطه فعليــً، بهــدف ضمــان خضــوع 
جميــع المعاييــر الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة 
لعمليــة مراجعــة مناســبة بغــض النظــر عّمــا إذا كان المعيــار الدولــي 
وبالتالــي  الجيــدة،  بالممارســات  أم  بالرقابــة  أم  بالقــدرات  يتعلــق 
ــات  فــإن توثيــق التعــاون بيــن رؤســاء األهــداف هــو واحــد مــن األولوي

اإلســتراتيجية. الخطــة  ضمــن  الشــاملة  االســتراتيجية 

وتتضمــن األولويــات االســتراتيجية الشــاملة األخــرى التــي ســوف يتــم 
رصدهــا ومراجعتهــا مــن قبــل المجلــس التنفيــذي مــا يلــي:

للرقابــة  العليــا  األجهــزة  اســتقالية  بتعزيــز  المتعلــق  •  العمــل 
والمحاســبة، الماليــة 

•  العمــل المتعلــق بخطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام 
2030

• العمل بشــكل أوثق مع أقاليم اإلنتوســاي،
التــي  للتحديــات  االســتجابة  وســرعة  الوعــي  زيــادة  علــى  •  العمــل 

اإلنتوســاي. تواجــه 

الموافقــة  وهــو  أال  المؤتمــر،  سيشــهده  مهــم  آخــر  موضــوع  وثمــة 
المعــّدل.  األساســي  النظــام  علــى 

والســتين  الســابع  التنفيــذي  المجلــس  اجتمــاع  فــي  عرضــُت  وقــد 
المنعقــد فــي أبــو ظبــي نتائــج األبحــاث التــي أجريناهــا حــول الحوكمــة 
عــن  ذلــك  أســفر  ، حيــث  التنفيــذي  المجلــس  اإلنتوســاي ودور  فــي 
ــث النظــام األساســي لإلنتوســاي  ــق عمــل يقــوم بتحدي تأســيس فري
اإلنتوســاي  أن  مــن  والتأكــد  االســتراتيجية  الخطــة  تنفيــذ  لضمــان 
الصيــن  ُمِجــد وفعــال وعــادل وشــفاف. وتتــرأَس  تعمــل علــى نحــو 

لإلنتوســاي.  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  العمــل بصفتهــا  فريــق 
منــذ  مجتمعنــا  فــي  أنجــزت  التــي  األنشــطة  مــن  العديــد  هنالــك 
انعقــاد مؤتمــر اإلنكوســاي الحــادي والعشــرين فــي بكيــن بجمهوريــة 
لجــان  إطــار  فــي  األعمــال  مــن  الكثيــر  تنفيــذ  تــم  حيــث  الصيــن، 
ــة تنــاول جميــع  األهــداف، وال يســع المجــال فــي هــذه النشــرة اإلخباري
األعمــال المنجــزة علــى مــدار العاميــن الماضييــن، ولكننــا علــى يقيــن 
بــه  نتشــارك  الــذي  للمجتمــع  عظيمــة  قيمــة  ذات  األعمــال  تلــك  أن 
ونتناقــش بشــأنه ونســهب فــي دراســة جميــع األمــور التــي تحــدث 

. بمجتمعنــا

وكمــا ُذكــر فــي النشــرة اإلخباريــة الســابقة إنمــا نطــرح هنــا منهجيــة 
عمــل جديــدة فــي المؤتمــر حيــث سُيســمح للجــان األهــداف واللجــان 
الفرعيــة ومجموعــات العمــل وفــرق العمــل وغيرهــا أن تقــوم بعــرض 
أعمالهــا فــي المقصــورات و/أو النــدوات أو حلقــات العمــل المخصصــة. 
ومــن خــال اإلســتبيان الــذي تــم إرســاله إلــى جميــع األجهــزة الرقابيــة 
نطلــب منكــم إبــداء مــا لديكــم مــن إهتمامــات معينــة فــي مجموعــات 

العمــل المختلفــة واللجــان الفرعيــة ومــا إلــى ذلــك.

وإننــا  المبــادرة،  لهــذه  المؤتمــر  فــي  يــوم  نصــف  نخصــص  وســوف 
علــى يقيــن أن هــذه المنهجيــة الجديــدة ســُتتيح للمشــاركين فرصــة 
الخــوض فــي نقاشــات متعمقــة حــول المواضيــع ذات األهميــة الخاصــة 
والعناصــر  الرئيــس  ســيمنح  ممــا  الرقابيــة،  ألجهزتهــم  بالنســبة 
ــدة مــن نوعهــا لتلقــي الماحظــات وردود  ــة فرصــة فري األخــرى الفاعل

ــه. ــذي يقومــون ب الفعــل حــول العمــل ال



آخــــــــــر أخـــــــــبار 

الموضــوع األول: أهــداف التنمية المســتدامة:

الموضــوع الثانــي: المهنية:

التحضيــرات لموضوعي المؤتمر

إن موضوعــي مؤتمــر اإلنكوســاي الثانــي والعشــرين حاســمان فيمــا يتعلــق بالطريقــة التــي تتفاعــل مــن خالهــا اإلنتوســاي مــع االعتــراف 
المتزايــد والتوقعــات التــي نعايشــها مــن المجتمــع العالمــي، ولذلــك فإنــه مــن المهــم أن يحصــل كل جهــاز رقابــي علــى فرصــة للتعبيــر عــن 

ــدى اإلنتوســاي موقفــً مشــتركً حــول الموضوعيــن. ــه فــي المؤتمــر بحيــث يكــون ل نفســه وأن يتــم اإلصغــاء ل

فــي هــذه المرحلــة نجــد العديــد مــن أوجــه التــآزر والتعــاون فيمــا بيــن مجتمعنــا تجــاه هذيــن الموضوعيــن، األمــر الــذي يــدل علــى أهميتهمــا 
وصلتهمــا الوثيقــة باهتماماتنــا والشــمولية التــي تتســم بهــا المنهجيــة الجديــدة. 

الثانــي والعشــرين، فلــم نعــد  وكمــا جــاء فــي النشــرة اإلخباريــة األولــى فقــد عملنــا علــى تغييــر إجــراءات اإلعــداد لمواضيــع اإلنكوســاي 
نســتخدم األوراق القطريــة، وإنمــا بــدالً مــن ذلــك نطلــب مــن األقاليــم أن تقــوم بإعــداد رد إقليمــي موحــد علــى أوراق المعلومــات الخاصــة 
2016، ولقــد تلقينــا حتــى اآلن  بالموضوعيــن، وقــد ُأرســلت أوراق الممعلومــات تلــك إلــى األقاليــم فــي نهايــة شــهر كانــون الثاني/ينايــر 

الكثيــر مــن الــردود اإليجابيــة مــن األقاليــم التــي أدت العمــل بجهــد يشــكر عليــه وشــاركت فيــه جميــع األعضــاء لديهــا.

حــول  والمحاســبة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  األجهــزة  رأي  باســتطاع  وأيضــً  اإلقليميــة  بــاألوراق  القطريــة  األوراق  اســتبدال  تــم  أن  وحيــث 
الموضوعيــن، فقــد أرســلنا اإلســتبيان المتعلــق بهــذا الشــأن فــي مطلــع شــهر آذار/مــارس لجميــع األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة 

متضمنــً أســئلة تــدور حــول الموضوعيــن، حيــث طرحتهــذه األســئلة فــي ضــوء  مــا ورد فــي أوراق المعلومــات الخاصــة بالموضوعيــن.
وإننــا نتوقــع الحصــول علــى نتائــج اإلســتبيان المذكــور فــي نهايــة شــهر نيســان/أبريل. وفــي شــهر أيار/مايــو ســوف يتــم تبــادل تقريــرا 
معــً يحتــوي علــى النتائــج الــواردة مــن كل إقليــم مــع األقاليــم األخــرى، لكــي يتســنى لألقاليــم أن تســتفيد مــن توجــه مجتمعهــا نحــو  مجَّ

الموضوعيــن وطرحــه فــي الورقــة اإلقليميــة.

فــي شــهر آذار/مــارس قمنــا بإطــاق حملــة وســائل التواصــل االجتماعــي والتــي مــن المفتــرض لهــا أن تشــرك المجتمــع الرقابــي فــي النقاشــات 
التــي تــدور حــول مواضيــع المؤتمــر ودور األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة وكيــف ُيمكــن لإلنتوســاي أن تتفاعــل مــع التوقعــات 
المتزايــدة مــن جانــب المجتمــع الدولــي، ومــع وجــود حملــة وســائل التواصــل االجتماعــي فإننــا نأمــل أن ُيســمع صــوت المراقبيــن المالييــن 
ــة الماليــة  ــك أصــوات األشــخاص العامليــن فــي المجتمــع الرقابــي مــن خــارج األجهــزة العليــا للرقاب الذيــن يعملــون مــن وراء الكواليــس وكذل
والمحاســبة، ونحــن متلهفــون لمــا ُيمكــن أن ُيبديــه هــؤالء عنــا كمــا أننــا علــى يقيــن مــن أن وجهــة نظرهــم ُيمكــن أن ُتشــكل قيمــة مضافــة 

فــي طريقنــا الــذي نمضــي فيــه ُقدمــً.

ستشــكل كل مــن األوراق اإلقليميــة ونتائــج اإلســتبيان ونتيجــة حملــة وســائل التواصــل االجتماعــي أساســً ألوراق المواضيــع النهائيــة والتــي 
ر النقاشــات والقــرارات التــي ســيتم اتخاذهــا خــال اإلنكوســاي الثانــي والعشــرين. بدورهــا سُتســيِّ

وإننــا نتوقــع اســتام األوراق اإلقليميــة فــي منتصــف شــهر حزيران/يونيــو، وســنعمل بعدهــا علــى تنظيــم جميــع المعلومــات المســتوفاة 
ونحــرر أوراق المواضيــع النهائيــة للموضوعيــن األول والثانــي، وســتكون الخطــة بــأن يتــم تعميــم أوراق المواضيــع النهائيــة المترجمــة بنهايــة 

شــهر تشــرين األول/أكتوبــر 2016.

الحوكمــة  2030، بمــا فــي ذلــك  المســتدامة لعــام  المتحــدة للتنميــة  األمــم  المســاهمة فــي خطــة  اإلنتوســاي  كيــف تســتطيع 
الفســاد؟ مكافحــة  وتعزيــز  الرشــيدة 

مــا الــذي يمكــن أن يعــزز مصداقيــة اإلنتوســاي لتصبــح منظمــة مهنية بارزة مــن المنظور الدولي؟



معلومــات عملية حول اإلنكوســاي 
والعشرين الثاني 

لقــد اســتحدثنا موقعــً إلكترونيــً لإلنكوســاي الثانــي والعشــرين بهدف جعله محــورًا للمؤتمر:

www.incosai2016.ae

وفــي الوقــت الــذي ال نــزال نعمــل فيــه علــى تحســين الموقــع اإللكترونــي ُيمكنكــم إيجــاد معلومــات حــول المؤتمــر وحــول اإلقامــة والســكن 
وحــول مدينــة أبوظبــي وديــوان المحاســبة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ووثائــق هامــة وأخبــار وغيــر ذلــك.

أمــا فــي الوقــت الحالــي فإننــا نعمــل علــى اســتحداث منتــدى للنقــاش علــى شــبكة اإلنترنــت بغــرض االنخــراط فــي الحــوار مــن قبــل مجتمــع 
اإلنتوســاي حــول الموضوعيــن وحــول أمــور أخــرى مرتبطــة بالمؤتمــر، وإننــا نأمــل أن يكــون هــذا المنتــدى منبــرًا نتمكــن مــن خالــه مــن 
اســتئناف النقاشــات حــول الموضوعيــن ومــن جمــع معلومــات أكثــر ممــا ســيجعل أوراق المواضيــع تعكــس موقــف مجتمــع اإلنتوســاي بأكملــه.

ســيتم إرســال الدعوة لحضور اإلنكوســاي الثاني والعشــرين إلى جميع أعضاء اإلنتوســاي في شــهر أيار/مايو 2016.

وسنرســل مــع الدعــوة معلومــات عمليــة أكثــر حــول المواصات واإلقامة وشــروط الحصول على التأشــيرة وغير ذلك.
ســُيعقد المؤتمــر ابتــداًء مــن يــوم االثنيــن 5 كانــون األول/ديســمبر وحتــى يــوم األحــد 11 كانــون األول/ديســمبر 2016، حيــث ســيتم تخصيــص 
أول يوميــن الجتماعــات اللجــان الرئيســية واالجتمــاع الثامــن والســتين للمجلــس التنفيــذي، أمــا اجتماعــات اإلنكوســاي الثانــي والعشــرين 

بحــد ذاتــه فســوف ُيخصــص لهــا آخــر خمســة أيــام مــن المؤتمــر وذلــك مــن 7 وحتــى 11 كانــون األول/ديســمبر.

يحــق لجميــع األجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة الحصــول علــى تســجيل مجانــي لثاثــة مندوبيــن ممثليــن عــن كل منهــا، ويحــق 
العمــل  وفــرق  العمــل  ومجموعــات  الفرعيــة  واللجــان  اللجــان  رؤســاء  بوصفهــا  تعمــل  التــي  والمحاســبة  الماليــة  للرقابــة  العليــا  لألجهــزة 
ــد  ــع رســوم التســجيل عــن كل منــدوب إضافــي يزي ــي ألربعــة مندوبيــن ممثليــن عــن كل منهــا، ويتعيــن دف ــى تســجيل مجان الحصــول عل

عــن هــذه الحــدود المخصصــة.



يأتــي االعتــراف المتزايــد باإلنتوســاي بمزيــد مــن التوقعــات منهــا، فعلــى ســبيل المثــال عندمــا التفتــت أنظــار العالــم إلــى خطــة األمــم المتحــدة 

للتنميــة المســتدامة لعــام 2030 جــاءت التوقعــات مــن أن اإلنتوســاي ستســاهم بشــكل فعــال فــي هــذه الخطــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 

يشــّكل تحديــً لإلنتوســاي ولكــن فــي نفــس الوقــت يقــّدم فرصــة لمجتمعهــا.

إن هــذه التطــورات تأتــي باإلنتوســاي إلــى مفتــرق طــرق حيــث ســيكون لمناقشــاتنا الســابقة للمؤتمــر وقراراتنــا أثنــاء المؤتمــر تأثيــرًا كبيــرًا 

علــى مســتقبل اإلنتوســاي، وإننــي أعتقــد أن مؤتمــر اإلنكوســاي الثانــي والعشــرين ســوف يشــّكل نقطــة محوريــة لمجتمــع اإلنتوســاي بأســره.

مــة التــي بــادر بهــا مجتمعنــا، وأرجــو  وإننــي أنظــر إلــى مؤتمــر اإلنكوســاي الثانــي والعشــرين علــى أنــه بمثابــة التتويــج لجميــع المبــادرات القيِّ

أن يجمــع المؤتمــر جميــع هــذه المبــادرات وأن نتمكــن نحــن معــً كمجتمــع مــن االســتفادة مــن مؤتمــر اإلنكوســاي الثانــي والعشــرين بصفتــه 

منــارة تنيــر درب اإلنتوســاي للمضــي ُقدمــً وتمنحهــا صوتــً عالميــً عامــً موحــدًا وتحافــظ علــى اعتــراف وتوقعــات المجتمــع العالمــي منهــا.

وال يســعني فــي ختــام هــذه النشــرة اإلخباريــة إال أن أعّبــر عــن خالــص شــكري وامتنانــي لجميــع زمائــي وزمياتــي فــي مجتمــع اإلنتوســاي 

الذيــن يمــدون لنــا يــد العــون لجعــل هــذا المؤتمــر مثمــرًا وذا قيمــة، فلــوال هــذه المســاعدة لمــا كان باإلمــكان أن نقيــم مؤتمــرًا يمكــن لــه أن 

يشــق طريقــً لإلنتوســاي تخطــو عليــه نحــو األمــام.
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