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معالي الدكتور سمير الطبّيب
في زيارة للتحالف

التقى األمني العام للتحالف يوم اخلميس املوافق 8 ديسمبر 2022م، سعادة 
املرافق  والوفد  زكاري  باغودو  آدم  السيد  اململكة  لدى  بنني  سفير جمهورية 
التحالف  جهود  عن  ل  مفصَّ لشرح  اللقاء  خالل  السفير  سعادة  واستمع  له، 
آخر  على  الوفد  اطلع  كما  األربعة،  عمله  مجاالت  يف  اإلرهاب  محاربة  يف 
التطورات واملستجدات املتعلقة باجلماعات واألحداث اإلرهابية حول العالم، 

وآليات الرصد واملتابعة التي يقوم عليها التحالف يف هذا الشأن.
يتعلق  فيما  التحالف  يبذلها  التي  الكبيرة  باجلهود  السفير  سعادة  وأشاد 
والتحالفات  املنظمات  مع  متشاركاً  عليه  والقضاء  اإلرهاب  آفة  مبحاربة 
الدولية التي تُعنى مبحاربة اإلرهاب والفكر املتطرف العنيف، والدور الكبير 
والريادي الذي تقوم عليه اململكة العربية السعودية يف دعم هذا التحالف، وكل 

ما من شأنه قطع دابر اإلرهاب واجلماعات اإلجرامية.

التحالف يستقبل 
سفير جمهورية بنين لدى المملكة

استقبل التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مبقره معالي 
العامة  باألمانة  املستشار  الطبيب،  العزيز  عبد  بن  سمير  الدكتور 
يف  الدفاع  وزارة  تطوير  لبرنامج  التنفيذي  والرئيس  الوزراء  ملجلس 
 14 املوافق  يوم االربعاء  له.  املرافق  والوفد  السعودية  العربية  اململكة 
ل عن جهود التحالف  ديسمبر 2022م،  واستمع معاليه إلى شرح مفصَّ
املتطرف  الفكر  محاربة  يف  ودوره  اإلرهاب  محاربة  يف  اإلسالمي 
وتنسيق كافة اجلهود ملجابهة التوجهات اإلرهابية من خالل مجاالت 
متويل  ومحاربة  واإلعالمية  الفكرية  وهي  األربعة  التحالف  عمل 
أعمال  تنسيق  مجال  يف  جهوده  إلى  باإلضافة  والعسكرية،  اإلرهاب 

الدول األعضاء يف التحالف وتكثيفها.
التطورات  و  اجلهود  آخر  على  املرافق  والوفد  معاليه  أطلع  كما 
العالم،  حول  اإلرهابية  واألحداث  باجلماعات  املتعلقة  واملستجدات 

وآليات الرصد واملتابعة التي يقوم عليها التحالف  يف هذا الشأن.

العدد السادس واألربعون - ديسمبر 2022

 نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي
العسكري لمحاربة اإلرهاب

اللواء  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  عام  أمني  استقبل 
محمد  الركن  األول  الفريق  معالي  املغيدي  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيار 
عثمان احلسني احلسن رئيس هيئة األركان بجمهورية السودان والوفد املرافق 

له يوم االثنني 19 ديسمبر 2022م.
من جانبه أوضح أمني عام التحالف اللواء املغيدي، أن التحالف ميثل منظومة 
ارتكازه  الى  إضافًة  األعضاء،  الدول  بني  التعاون  تعزيز  إلى  تسعى  متكاملة 
على قيم الشرعية واالستقاللية والتنسيق واملشاركة والسعي إلى ضمان جعل 
جميع أعمال وجهود دول التحالف يف محاربة اإلرهاب متوافقة مع األنظمة 
واألعراف والقوانني الدولية، وأضاف اللواء املغيدي بأن اإلرهاب آفة يجب 
تكاتف جميع الدول واملنظمات للقضاء عليها بكافة السبل والطرق، وأوضح 
كذلك أن سبل التعامل مع اجلماعات اإلرهابية بات يف تغير مستمر مع تقدم 
بالتمويل  الوسائل احلديثة، ويتبع ذلك قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم 

املطلوب لتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية وصوال إلى دحر مخططاتهم.

معالي رئيس األركان السوداني
يزور التحالف  
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أقام ممثل مملكة البحرين العقيد الركن طيار علي محمد محمود محمد يوم 
األحد املوافق 18ديسمبر 2022م، حفاًل مبناسبة اليوم الوطني ململكة البحرين، 
للتحالف  العام  األمــني  بحضور  املناسبة  بهذه  كلمة  وألقى  التحالف  مقر  يف 
سعيد  بن  محمد  الركن  الطيار  اللواء  اإلرهــاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي 

املغيدي، وبحضور ممثلي الدول األعضاء ومنسوبي التحالف.
تضمنت تاريخ وأصالة مملكة البحرين ووجه شكره للحضور على املشاركة يف 
هذه الفعالية اخلاصة باالحتفال باليوم الوطني ململكة البحرين، والذي يسبق 

ذكرى يوم الشهيد يف 17 ديسمبر من كل عام. 
بن  حمد  امللك  اجلاللة  والتبريكات حلضرة صاحب  التهاني  أسمى  رفع  كما 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الرشيدة ولشعب البحرين الويف 
الشريفني  واالمتنان خلادم احلرمني  الشكر  آيات  م  قدَّ وكذلك  املناسبة،  بهذه 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه وولي عهده صاحب 
العزيز وفقه اهلل إلنشاء هذا  امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد  السمو 
الدين  عن  الدفاع  عاتقه  على  حمل  والــذي  املنيع،  واحلصن  الشامخ  الصرح 
ومذاهبهم  نحلهم  بشتى  املتطرفني  تشويه  من  وأتباعه  احلنيف  اإلسالمي 

ومحاربة اإلرهاب بشتى صوره وأشكاله.
التواضع  بأنها وطن توارث أهله  البحرين واصًفا  وحتدث عن حضارة مملكة 
والرقي، والكرم، والبساطة، والتقدم، والسماحة، واإلقدام. وطٌن اختار اإلسالم 
ديناً والسالم دستوراً والتعاون منهجاً والتقدم هدًفا واإلصرار طريقاً.  بعد ذلك 
شاهد احلضور فيلم قصير عن مملكة البحرين من خالل رؤية البحرين 2030م 
املساحة،  الشاسعة  الــدول  على  احلضارات  تقتصر  "ال  قائاًل:  كلمته  وأكمل 
فمملكة البحرين ال تتعدى مساحتها 785 كيلومتر مربع وال يزيد سكانها عن 
املليون ونصف نسمة وناجتها احمللي ناهز 39 مليار دوالر يف عام 2021 وهو 
رقم قد يبدو متواضعاً مقارنة بباقي دول مجلس التعاون اخلليجي والتي تشكل 
معاً كيان قوي متراص البنيان يشد بعضه بعضاً تنعم فيه الشعوب بنعمة األمن 

واالستقرار والتقدم والنماء".

ترتكز احلضارات العظيمة على قادة ملهمني قرروا صناعة التاريخ وقيم وثوابت 
العالقة بني اجلميع وسلطات متعددة  إنسانية راسخة وأنظمة وقوانني تنظم 
تشد بعضها بعضاً لترتقي بالفرد قبل املجتمع وتساعده يف حتدي الصعوبات 
السياسي  محيطه  مــع  والتكيف  الــفــرص  واقــتــنــاص  امللمات  على  والصبر 

واالقتصادي والبيئي واالجتماعي. 
حضرة  قيادة  يف  ممثلة  العوامل  هذه  للبحرين  اهلل  من  بفضل  توافرت  وقد 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد املعظم، صاحب 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  امللكي  السمو 
بالسلطات  ويرتقي  احلقوق  يحفظ  راسخ رصني  دستور  إلى  إضافة  الــوزراء، 
الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية. فقد نص دستور مملكة البحرين لعام 
2002م على ثوابت أساسية ساهمت بشكل رئيس ملا وصلت إليه البحرين من 

أمن وأمان وتقدم ورخاء.
فعلى الصعيد السياسي، نصت املادة )1( )د( على أن نظام احلكم يف مملكة 
يف  جميعاً.  السلطات  مصدر  فهو  للشعب  فيه  السيادة  دميقراطي  البحرين 
حني تنص املادة الرابعة من الدستور على أن "العدل أساس احلكم، والتعاون 
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني، واحلرية واملساواة واألمن والطمأنينة والعلم 
والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها 

الدولة". 
 20 2022م مبرور  العام  البحرين هذا  احتفلت  التشريعي،  الصعيد  أما على 
األمم  خاللها  من  واكبت  التي  احلديثة  الدميوقراطية  جتربتها  على  عاماً 
يف  السياسية  القيادة  الشعب  فيها  يشارك  التي  املتحضرة  الدميوقراطية 
من  وطنه  جتاه  مسؤوليته  الشعب  وأثبت  الغد.  ومستقبل  اليوم  قرار  صناعة 
خالل املشاركة يف االنتخابات النيابية والبلدية 2022م بنسبة 73 ٪ من الكتلة 

االنتخابية.
وعلى الصعيد القضائي، فإن الفقرة )ب( من املادة )104( أكدت على االستقالل 
الفردي للقاضي، نصها على النحو التالي: "ال سلطان ألية جهة على القاضي 

 االحتفال بذكرى اليوم الوطني البحريني  
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يف قضائه، وال يجوز بحال التدخل يف سير العدالة، ويكفل القانون استقالل 
القضاء، ويبنّي ضمانات القضاة واألحكام اخلاصة بهم". 

العدالة  أساسه  الوطني  االقتصاد  أن  الدستور  بنيَّ  االقتصادي،  املجال  ويف 
االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بني النشاط العام والنشاط اخلاص، وهدفه 
وذلك  للمواطنني،  الرخاء  لتحقيق  مرسومة،  وفًقا خلطة  االقتصادية  التنمية 
كله يف حدود القانون. وأن الدولة تعمل على حتقيق الوحدة االقتصادية لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ودول اجلامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى 

التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.
ولم يغفل الدستور اجلانب االجتماعي فحدد عدد من القيم التي يبنى عليها 
املجتمع ومنها العدل واملساواة بني اجلميع أمام القانون وحرية التعبير وحرية 
ممارسة العبادة التي حرصت عليها الدولة للجميع يف إطار العادات السائدة 
العلوم  يف  املبدعني  الدولة  ترعى  كما  البحريني.  املجتمع  األصيلة يف  والقيم 
التعليمية  اخلدمات  تكفل  كما  العلمي،  البحث  وتـشجع  والفنون،  واآلداب 
والثـقافية للمواطنني حيث يكون التعليم إلزامّيًا ومجانّيًا يف املراحل األولى التي 

يحددها ويـبـينها القانون.

مملكة البحرين في سطور

أصل التسمية:
البحرين اسٌم مثنى لكلمة بحر. ُذكر هذا املصطلح يف القرآن الكرمي 5 مرات، 
لكنه ال يشير للجزيرة احلالية. تاريخًيا اسم البحرين يصف إقليم جغرايف واسع 
اخلليج  على  املطلة  العربية  اجلزيرة  شبه  من  الشرقية  املناطق  غالب  يشمل 

العربي وليس محصًورا على اجلزيرة املعروفة اليوم مبملكة البحرين. 

املوقع اجلغرايف وعدد السكان:
تقع  وهي  العربي.  اخلليج  يف  اجلــزر  من  أرخبيل  من  البحرين  تتكون مملكة 
من  قلياًل  الغربي  الشمالي  الساِحل  وإلى  السعودية،  العربية  اململكة  شرقي 

ن البحَرين من ثالث وثالثني جزيرة، تَُعّد جزيرة  ِشبه جزيرة دولة قَطر، وتتكوَّ
وقد  اململكة،  اسم  منها  اشتُّق  التي  وهي  أهمّية،  اجلــُزر  هذه  أكثر  البحَرين، 
ُرق  الطُّ م يف  للتحكُّ العربي،  الفريد، يف وَسط اخلليج  لها موِقعها اجُلغرايف  أهَّ
ّكان. وتبلغ  البحرّية، باإلضافة إلى شواطئ اللؤلؤ، التي كانت َمصدر رخاء للسُّ
مساحة مملكة البحرين اإلجمالية 758 كيلو متر مربع. فيما يبلغ عدد إجمالي 
السكان 1,504,365 نسمة، منهم 719,333 مواطن فيما بلغ 785,032 من غير 

املواطنون، وذلك حسب إحصائية عام 2021م

العملة واملوارد واالقتصاد الوطني:
2.65 دوالر  1965م ويبلغ  العام  الدينار البحريني منذ  تعتمد مملكة البحرين 
أمريكي وتتمتع باقتصاد حر وحتتل املرتبة 40 على العالم والرابعة يف اإلقليم 
60 ٪ من أهم مواردها االقتصادية، فيما يشكل  النفط والغاز بنسبة  ويعتبر 
املوارد  من  املتبقية  النسبة  اخلفيف  والصناعي  واخلدماتي  املصريف  القطاع 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة  تعتبر  االقتصادية، 

وجمهورية الصني الشعبية من أكبر الشركاء االقتصاديني للبحرين. 

العلم والنشيد الوطني:
ن َعلَم مملكة البحرين ِمن اللونني األحمر واألبيض، ويفصل بينهما خمسة  يتكوَّ

ُمثلّثات.
ويشكل اللون األحمر اجلزء األكبر ويعادل الثلثينِمن الَعلَم، واللون األبيض له 
ثلث الَعلَم. أما دالالته فإن اللون األحمر يرمز إلى املعارك ودماء الّشهداء اّلتي 

َرَوْت أرض الوطن. يف حني يرمز اللون األبيض إلى الّسالم. ومتثل املُثلّثات
اخلمسة أركان اإلسالم وهي الشهادتني، الّصالة، الّزكاة، الّصوم واحلج.
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لقاء العدد

كان يوم الثالثاء 7 يونيو 2022 يوم الفًتا حينما التقى كافة منسوبي التحالف 
صالح  بن  عبدالعزيز  األستاذ  مبعالي  اإلرهــاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي 
محاضرة  يف  التوجيهية  اللجنة  ورئيس  املالية  وزيــر  مستشاري  كبير  الفريح 
املضافة  والقيمة  الداخلية  املراجعة  )أهمية  عنوان  للجميع حتت  الفته  كانت 
وقد  الداخلية،  باملراجعة  للتوعية  العاملي  الشهر  وكانت حينها مبناسبة  لها(  
عرض معاليه معلومات قيمة، وعرف بالدور لرائد للمراجعة الداخلية ودورها 
العمل داخل  أي منشأة حيث تظهر  املسؤول االطمئنان على سير  يف متكني 
العامة،  واملـــوارد  األمـــوال،  حلماية  الدفاع  خطوط  أحــد  باعتبارها  املراجعة 
وضمان االستخدام  األمثل لها . كما ترتكز رؤية املراجعة على ضمان ٌحسن 

االداء وسرعة إجناز األهداف باقتصاد وكفاءة وفاعلية.

وهذا جزء مما تقوم به إدارة املراجعة الداخلية بالتحالف والتي تقوم بدور رائد 
هذه  يف  العاملني  بها  يقوم  التي  املستمرة  اجلهود  وكذلك  بالعمل،  واحترافية 
اإلدارة للتعريف باملفهوم والدور واملهام. ولكي نلقي الضوء أكثر لتعريف كافة 
الزمالء كان ملتحالفون هذا اللقاء مع مدير إدارة املراجعة الداخلية بالتحالف 
األستاذ مرعي الشهراني الذي أجاب على كافة األسئلة التي نرجو منها إيصال 
أهمية  حول  ســؤال  على  أجــاب  البداية  ويف  اإلدارة،  بــدور  للتثقيف  الرسالة 

املراجعة الداخلية يف التحالف وأهدافها حيث قال 

الداخلية  للمراجعة  السنوية  والتثقيف  التوعية  خطة  ضمن  اللقاء  هذا  يأتي 
املعتمدة من قبل سعادة األمني العام، والتي تتضمن اخلطة عدداً من األنشطة 

املتنوعة، مثل إقامة احملاضرات التوعوية التي يقدمها شخصيات بارزة يف مجال 
املراجعة الداخلية من خارج املقر، وكذلك إرسال رسائل نصية توعوية عن طريق 
الهاتف لكافة املنسوبني، ورسائل توعوية عن طريق البريد اإللكتروني، والتي 
التحالف  الداخلية يف  املراجعة  بأهمية دور  الوعي  بإذن اهلل يف رفع  ستسهم 

والقيمة املضافة التي حتققها جلميع اإلدارات واألقسام وأضاف .

األهم  ولكن  للحوكمة  أساسي  مطلب  هو  الرقابية  األنظمة  وجود  أن  بالشك 
التي  األدوار  األنظمة عن طريق  تلك  كفاءة وفاعلية  التحقق من مدى  يتم  أن 
تؤديها إدارة املراجعة الداخلية، كونها العنصر الرئيس الذي تعتمد عليه اإلدارة 
بالقوانني  التنفيذية  اإلدارات  التزام  حيال  التأكيدات  تقدمي  خالل  من  العليا 
واألنظمة والسياسات واإلجراءات والضوابط واملعايير املعتمدة لدى التحالف،  
أبرز  وتتمثل  املخاطر،  وإدارة  واحلوكمة  الرقابي  النظام  فعالية  مستوى  وعن 
واألداء  األعمال  فاعلية  حتسني  يف  الداخلية  للمراجعة  الرئيسة  األهــداف 
لإلدارات التنفيذية وجودة مخرجاتها ومدى كفاءتها، وتعزيز موثوقية التقارير 
املالية والتشغيلية، وكل ذلك يؤدي إلى حماية أموال وأصول اجلهة، وصوالً إلى 

احملافظة على استدامتها.

الرقابة  مصطلح  أو  الرقابية  باألنظمة  المقصود  ما  وعن   
الداخلية أوضح بأنها:

حماية  بقصد  تستخدم  التي  واألساليب  واإلجــراءات  الوسائل  مجموعة  هي 
النقدية وغيرها من األصول، وضمان الدقة احملاسبية، وتنمية الكفاءة االنتاجية 

وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة.

 وعن كيفية التفريق بين الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية 
أفاد بأن:

الرقابة الداخلية هي جميع اإلجراءات واللوائح والقوانني التي يضعها التحالف 
مبختلف أنشطته وإداراته، يف سبيل احملافظة على أصوله املادية وغير املادية، 
لنظام  الصحيح  التطبيق  من  التأكد  إلى  تهدف  فهي  الداخلية  املراجعة  أما 

الرقابة الداخلية ومراجعة تلك اللوائح واإلجراءات املنفذة.

إدارة المراجعة الداخلية جهود حثيثة لضبط إيقاع األداء

" شهدنا حرص سعادة األمين العام 
على تعزيز المراجعة الداخلية إيماًنا 

بأهميتها ودورها الفاعل" 
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لقاء العدد

لتنفيذ  المستهدفة  اإلدارة  تحديد  كيفية  عن  سؤال  وفي   
أعمال المراجعة الداخلية عليها أجاب األستاذ مرعي بأن: 

العام،  األمني  سعادة  من  معتمدة  سنوية  لديها خطة  الداخلية  املراجعة  إدارة 
املادة  الداخلية، حيث تضمنت  املراجعة  الرابعة من الئحة  املادة  على  استناداً 
على أن تقوم اإلدارة بإعداد ورفع خطة سنوية للمراجعة الداخلية مبنية على 
أساس تقييم املخاطر، يعتمدها األمني العام، تتضمن مجال التدقيق الزماني 
واملكاني، وأي تفاصيل أخرى يرى إدراجها ضمن اخلطة، ويجوز تعديل اخلطة 

وإدخال تغييرات عليها، متى ما رأى ضرورة ذلك، بعد موافقة األمني العام.

ووفًقا للمعيار )2010( والذي يعد من املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق 
الداخلي والذي ينص على أنه " يجب على مدير املراجعة الداخلية وضع خطة 
مبا  الداخلي،  التدقيق  نشاط  أولويات  حتديد  أجل  من  املخاطر  على  مبنية 
يتماشى مع أهداف املركز. وعماًل بأفضل املمارسات يتم اعداد اخلطة السنوية 
بجميع  املرتبطة  املخاطر  تأثير  وتصنيف  وتقييم  حتليل  على  بناًء  للمراجعة 
اإلدارات واألقسام وجميع األنشطة اخلاضعة لعمليات املراجعة يف التحالف. 

وإذ يتضح من حديثه 

املخاطر،  تقييم  على  بناًء  املراجعة  اسلوب  تنتهج  الداخلية  املراجعة  إدارة  أن 
املراجعة  أعمال  تنفيذ  يتم  عالية  تشغيلية  ذات مخاطر  اإلدارات  أي  وحتديد 
سعادة  مبوافقة  للمراجعة  السنوية  اخلطة  تعديل  االمــر  يتطلب  وقد  عليها، 
األمني العام متى ما رأت اإلدارة اهمية ذلك وفقاً للمخاطر املستجدة التي تعيق 

التحالف عن حتقيق أهدافه.

المراجعة  مع  اإلدارات  تعاون  تقييم  مدى  حول  وأجاب   
الداخلية لتسهيل عملية تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية:

املراجعة  فريق  مع  التحالف  يف  والزميالت  الزمالء  جميع  تعاون  أن  بالشك 
يف  الداخلية  املراجعة  الئحة  تضمنت  وحيث  كبير  ايجابي  أثر  له  الداخلية 
الفقرة الثانية من املادة الرابعة أنه من مهام اإلدارة التواصل املباشر باملسؤولني 
املقيد  غير  والوصول  املختلفة،  التحالف  وأقسام  إدارات  بجميع  واملختصني 
أصوله  وكافة  التحالف   ومــرافــق  واملستندات  والسجالت  الدفاتر  جلميع 
وطلب  إليها،  الوصول  املراجعة   أعمال  تستلزم  أخرى  وثيقة  وأي  وممتلكاته، 
التحالف  الشأن، وعلى جميع موظفي  الالزمة يف هذا  البيانات واإليضاحات 

التعاون التام معه، وتقدمي جميع التسهيالت التي متكنه من إجناز مهماته.

الفقرة  نصت يف  للتحالف  املعتمدة  الوظيفي  السلوك  أن سياسة  إلى  إضافة 
رقم )7.5( بأنه "على جميع منسوبي املركز االلتزام بالتعاون مع إدارة املراجعة 
الداخلية، وال يجوز ألي موظف تقدمي معلومات خاطئة أو مظللة سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر للمراجع الداخلي أثناء القيام بأعمال املراجعة" . 

وفق  املراجعة  محل  اإلدارات  تعاون  بتقييم  الداخلية  املراجعة  تقوم  وكذلك 
معايير محددة ومعتمدة وذلك بعد كل عملية مراجعة ورفع تلك النتائج لألمني 
املراجعة على  أعمال  لعدد من  اإلدارة  تنفيذ  أنه من خالل  العام وشدد على 
عدد من اإلدارات ملسنا مدى التعاون من اجلميع امياناً منهم بأهمية املراجعة 
التي  واالستشارات  التوصيات  من خالل  مضافة  قيمة  وأنها حتقق  الداخلية 

تقدمها لإلدارات بهدف حتسني وتطوير عملياتها.

إدارة  أعمال  تراجع  التي  اإلدارة  أو  الجهة  ماهي  وحول   
المراجعة الداخلية أردف يقول: 

ال يخفى عليكم أن إدارة املراجعة الداخلية هي من اإلدارات الرقابية وتؤدي 
الداخلي،  للتدقيق  الدولية  باملعايير  وتلتزم  لها  معتمدة  لالئحة  وفقاً  مهامها 
حيث تضمن املعيار رقم )1312( املتعلق بالتقييمات اخلارجية أنه يجب اجراء 
تقييمات خارجية على األقل مرة واحدة كل خمس سنوات بواسطة مراجع أو 

فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج املؤسسة.

إضافة إلى وجود تقييمات داخلية حسب املعيار رقم )1311( من خالل املراقبة 
تنفذ  التي  الدورية  املراجعة  الداخلية، وكذلك  املراجعة  املستمرة ألداء نشاط 
بأسلوب التقييم الذاتي أو بواسطة أشخاص آخرين من داخل املؤسسة ممن 

تتوفر لديهم املعرفة الكافية مبمارسات التدقيق الداخلي. 

اإلدارة  ماهي  حول  متحالفون  ســؤال  على  الشهراني  مرعي  األستاذ  وأجــاب 
املعنية بحماية املال العام واحملافظة على أصول وممتلكات التحالف حيث أفاد، 
هي  التحالف  وممتلكات  أصول  على  واحملافظة  العام  املال  حماية  "باختصار 

مسؤولية اجلميع دون استثناء".

أن  إال  يسعني  الداخلية أضاف  ال  املراجعة  إدارة  مع مدير  لقاءنا  ويف ختام 
الالمحدود  دعمه  على  العام  األمــني  لسعادة  والعرفان  الشكر  بجزيل  اتقدم 
جلميع أعمال املراجعة الداخلية والتوجيه الدائم بتسهيل أعمال اإلدارة، إمياناً 
من سعادته بأهمية الدور الذي تقوم به املراجعة الداخلية يف سبيل االرتقاء 
بكافة العمليات التشغيلية للتحالف من خالل حتسني األداء والتحقق من كفاءة 

الضوابط الرقابية وفاعليتها.

" نحمل على عاتقنا مهمة حماية 
التحالف وأصوله، وتذليل العقبات 

في طريقه"

العام  المال  حماية  باختصار   "
والمحافظة على أصول وممتلكات 
الجميع  مسؤولية  هي  التحالف 

دون استثناء." 
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ألقى وكيل النيابة العامة املساعد للرقابة على السجون وتنفيذ األحكام فضيلة 
يف  السعودية  العربية  اململكة  "دور  بعنوان  محاضرة  الرشود  محمد  بن  فهد 
مكافحة اإلرهاب ومتويله"، وذلك يوم اإلثنني 2022/12/26م  تطرق فيها إلى 
أربع محاور رئيسة، احملور األول أهم االتفاقيات واملعاهدات الدولية والوثائق 
العربية  اململكة  عليها  عملت  التي  ومتويله  اإلرهــاب  مبكافحة  املعنية  الدولية 
السعودية حيث أن اململكة التزمت  بكافة القرارات الدولية التي صدرت عن 
السفر  وحظر  األصول  وجتميد  اإلرهــاب  يتعلق مبكافحة  فيما  األمن  مجلس 
العقوبات  للجنة  املوحدة  القائمة  أسمائهم يف  املدرجة  األشخاص  على جميع 
التابعة ملجلس األمن، والتعاون املستمر مع املنظمات الدولية من خالل جلان 
األمم املتحدة مثل جلنة العقوبات، وعملت اململكة على االستفادة من اخلبرات 
لعقد  دائما  والــدعــوة  واإلقليمية،  الدولية  املنظمات  مع  وتبادلها  واألبــحــاث 

اتفاقيات دولية ملكافحة اإلرهاب والتصدي له .
ومن اجلدير بالذكر أن أول مؤمتر دولي ملكافحة اإلرهاب عقد يف شهر فبراير 
2005م مبدينة الرياض تضمن )43( توصية منها )15( توصية تتعلق مبكافحة 

متويل اإلرهاب
كما أستعرض فضيلته يف احملور الثاني املنهج الوقائي ملكافحة اإلرهاب ومتويله 
يف النظام السعودي من خالل وضع قوانني وقائية خاصة باجلمعيات اخليرية 
السعودي،  النظام  والتأهيل يف  برامج اإلصالح  وإدخال  السعودي،  النظام  يف 

وتأسيس مركز املناصحة، ومركز اعتدال.
على  تقوم  دائمة  وجلنة  اإلرهــاب  ملكافحة  عليا  جلنة  اململكة  أنشأت  ولقد 
دراسة الطلبات التي ترد إلى اململكة من الهيئات الدولية واملنظمات التي تتعلق 
تنفيذ  إلى  باإلضافة  اجتاهها  الالزمة  اإلجــراءات  وأخذ  اإلرهــاب،  مبكافحة 
االتصال  على  وعملت  ومتويله،  باإلرهاب  يتعلق  فيما  األمــن  مجلس  قــرارات 
متثل  وفودا  وحضور  الدولية،  والهيئات  املنظمات  مع  دوري  بشكل  والتنسيق 
اململكة يف األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، ومن أبرز ما قامت به اململكة بشأن 

املتحدة  األمم  يف  السادسة  اللجنة  أعمال  يف  مشاركتها  اإلرهــاب،  مكافحة 
ملناقشة اإلجراءات الواجب اتباعها حيال اإلرهاب الدولي ووقعت اململكة على 
العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تهتم مبكافحة اإلرهاب ومتويله 
مثل االتفاقيات الدولية الستة عشر ملكافحة اإلرهاب، وتوقيعها على الصكوك 
اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب، واملصادقة على العديد من االتفاقيات األمنية مع 

الدول األجنبية واآلسيوية والعربية واإلسالمية.
تناول فضيلته يف احملور الثالث جترمي اإلرهاب ومتويله يف النظام السعودي، 
والئحته  ومتويله  اإلرهـــاب  جرائم  مكافحة  نظام  عن  موجزة  حملة  وأعطى 

التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )228( للعام 1440 هـ. 
وقرار هيئة كبار العلماء رقم )239( بتاريخ 1431/4/27هـ . الذي ينص على أن 
متويل اإلرهاب أو الشروع فيه محرم وجرمية معاقب عليها شرعاً، سواء بتوفير 
األموال أم جمعها أم املشاركة يف ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت األصول 
مالية أم غير مالية، وسواء كانت مصادر األموال مشروعة أم غير مشروعة، 
فمن قام بهذه اجلرمية عاملاً، فقد ارتكب أمراً محرماً، ووقع يف اجلرم املستحق 

للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي.
تتبعها  والتي  ومتويله  اإلرهاب  ملكافحة  الوقائية  املنهجية  إلى  فضيلته  وأشار 
اململكة  منهجية  فضيلته  وأوضــح  الشأن،  هذا  يف  السعودية  العربية  اململكة 
العربية السعودية يف جترمي اإلرهاب ومتويله يف أنظمتها ودور النيابة العامة 
يف مكافحة اإلرهاب ومتويله يف مرحلتي التحقيق واحملاكمة. وأوصى فضيلته 
التحالف  املزيد من اجلهود من قبل ممثلي دول  إلى بذل  يف ختام احملاضرة 
اإلسالمي لتكثيف التعاون الدولي يف جوانب محاربة متويل اإلرهاب وتشديد 
القوانني التي تساعد على جتفيف منابع متويل اإلرهاب كاإلجتار باملخدرات 
االهتمام مبجاالت  على ضرورة  مؤكداً  وغيرها،  األمــوال  وغسل  واألشخاص 

التدريب والتطوير يف كل ما من شأنه محاربة اإلرهاب وقطع منابع متويله. 

"وكيل النيابة العامة يحاضر في التحالف "

محاضرات
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السعودية،  العربية  اململكة  لرؤية  الوطنية  االستراتيجية  ألهــداف  حتقيًقا 
من  وانطالًقا  اإلرهــاب،  العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  والستراتيجية 
باململكة  اإلنساني  الدولي  للقانون  الدائمة  اللجنة  بني  املشترك  التعاون  مبدأ 
بعنوان  تدريبية  دورة  بالتحالف  القانونية   اإلدارة  نظمت  السعودية،  العربية 
 )21-19( من  الفترة  اإلنــســانــي( خالل  الــدولــي  للقانون  )الــقــواعــد األســاســيــة 
وعدد  التحالف  لدى  املعتمدين  الدول  كافة ممثلي  2022، حضرها  ديسمبر 
كبير من منسوبي  التحالف، إضافة الى مجموعة من ضباط التحالف العربي 
الدفاع  وزير  مكتب سمو  من  قانونيني  ومستشارين  اليمن  الشرعية يف  لدعم 
محاضرتني  مبعدل  احملاضرات  فيها  توزعت  أيــام  ثالثة  على  ــدورة  ال جــاءت 
لكل يوم،شارك فيها مجموعة من الكفاءات العاملة يف مجال القانون الدولي 
اإلنساني، واملمارسني له يف امليدان، وتناولت الدورة التدريبية يف يومها األول 
االثنني 2022/12/19م مفاهيم القانون الدولي اإلنساني، التطور التاريخي، 
املصادر واملبادئ ونطاق التصعيد واآلليات  التنفيذية وأهم املصطلحات قدمها 
عنوان  الثانية حتت  احملاضرة  وجــاءت  السبيعي   سلطان  بن  منصور  العميد 
حــقــوق وواجـــبـــات الــعــامــلــن يف مــجــال اخلــدمــات اإلنــســانــيــة.. قدمها العميد 
تناولت  م،   2022/12/20 الثاني  اليوم  الكناني ويف  بن أحمد  الصيدلي علي 
الدورة مواضيع القيادة االستراتيجية ودورها يف كفالة واحترام وتعزيز القانون 
الدولي اإلنساني على املستوى الوطني واملسؤوليات اجلنائية التي تقع عليها، 

قدمها األستاذ الدكتور عوداش العيدي بن عمار
إضافة إلى موضوع القانون الدولي اإلنساني يف أحكام الشريعة اإلسالمية قدمها 
األستاذ الدكتور  خالد بن حمد الشنيبر .  وكذلك موضوع التدابير الوقائية 
واحلماية يف العمليات العسكرية )قواعد االشتباك واالستهداف( قدمها العميد 

منصور بن سلطان السبيعي. ويف اليوم األخير األربعاء 2022/12/21م جاءت 
احلديثة،  )احلروب  اإلنساني  الدولي  للقانون  املعاصرة  التحديات  محاضرة 
احلروب بالوكالة، اجلماعات املسلحة اخلارجة عن القانون، اآلالت احلديثة، 
احلرب السيبرانية،، الشركات األمنية(  والتي قدمها األستاذ الدكتور عوداش 
الدولي اإلنساني  للقانون  القواعد األساسية  العيدي بن عمار واختتمت دورة 
اإلنساني  القانوني  املجال  واملتخصصن يف   املستشارين  دور   عن  مبحاضرة 

قدمها العميد املستشار القانوني منصور بن سلطان السبيعي 
مقتطفات من الدورة.

- بدأت الدورة بكلمة من سعادة األمني العام، نوه فيها بأهمية. اإلملام بالقانون 
الدولي اإلنساني، وأشاد باللجنة الدائمة للقانون الدولي اإلنساني، وحرصهم 

على التميز بتقدمي جميع ما يلزم من مساندة 
- على هامش أيام الدورة مت ترتيب جولة ميدانية لكافة املشاركني من منسوبي 
اللجنة الدائمة للقانون الدولي اإلنساني اطلعوا خاللها على التحالف واالستماع 

الى إيجاز يف غرفة املوقف.
سعيد  بن  محمد  الركن  اللواء  لتحالف  العام  األمــني  كرم  الــدورة  ختام  - يف 

املغيدي كافة املنظمني واملشاركني من اللجنة الدائمة وكذلك احملاضرين.
كافة  الدورة من  لهذه  اإلعداد  وبارزا يف  دوًرا مميزا  القانونية  كان لإلدارة   -
اجلوانب، كما قامت اإلدارات املعنية بدور كبير يف إخراج هذه املناسبة بالشكل 

الالئق بالتحالف .

محاضرات

انتهاء دورة القانون 
الدولي اإلنساني 

التي نظمتها اإلدارة 
القانونية بالتحالف
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استقبل التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ضباط دورة التخطيط 
للعمليات املشتركة املنعقدة بكلية القيادة واألركان للقوات املسلحة السعودية،  يوم 
الثالثاء املوافق 20 ديسمبر 2022م، واستمع الوفد إلى إيجاز عن أهم أعمال 
التحالف اإلسالمي يف مجاالت محاربة اإلرهاب املختلفة واالستراتيجيات التي 
يقوم عليها لتنفيذ مبادرات التحالف املعنية مبحاربة اإلرهاب، ودوره يف محاربة 
من خالل  اإلرهابية  التوجهات  ملجابهة  كافة  اجلهود  وتنسيق  املتطرف  الفكر 
باإلضافة  والعسكرية،  اإلرهاب  الفكرية واإلعالمية ومحاربة متويل  املبادرات 

جلهوده يف مجال تنسيق جهود الدول األعضاء يف التحالف وتكثيفها.
بن سعيد  الركن محمد  الطيار  اللواء  للتحالف اإلسالمي  العام  وأشار األمني 
املغيدي خالل لقائه بالوفد، أن التحالف اإلسالمي يرتكز على قيم الشرعية 

واالستقاللية والتنسيق واملشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود 
والقوانني  واألعــراف  األنظمة  متوافقة مع  اإلرهاب  التحالف يف محاربة  دول 

الدولية.
أهم  على  واطلعوا  التحالف   مقر  جنبات  بني  الزائر  الوفد  جتول  ذلك  بعد 
اإلصدارات املعنية مبجاالت محاربة اإلرهاب، كما اطلعوا على آخر التطورات 
والرصد  العالم،  حول  اإلرهابية  واألحــداث  باجلماعات  املعنية  واملستجدات 

واملتابعة التي يقوم بها التحالف يف هذا الشأن.
اإلسالمي  التحالف  بني  املشترك  العمل  إطار  يف  تأتي  الزيارة  هذه  أن  يذكر 
والدول األعضاء والتي من شأنها تعزيز الشراكة يف تبادل اخلبرات لكل ما من 

شأنه القضاء على آفة اإلرهاب.

أخبار التحالف

ضباط دورة التخطيط للعمليات المشتركة 
يزورون التحالف 



تنظيم  أي  يتبّنها  لم  إرهابية  عمليات   )13( لـ  ديسمبر  الساحل خالل شهر  دول  تعرضت 
إرهابي حتى اآلن، بنسبة ارتفاع )44٪( مقارنة بشهر نوفمبر 2022م. وتشكل ظاهرة 
اإلرهاب مبنطقة الساحل تهديداً الستقرار دول املنطقة، يف ظل األزمات التي تتابعت 
على خلفية احلرب الروسية-األوكرانية، وعدم وجود تنسيق بني كافة القوى الفاعلة 
يف مواجهة اإلرهاب والتطرف، ويف ظل وجود بيئة حاضنة وداعمة النتشار التطرف 

واإلرهاب، فضاًل عن ضعف احلكومات احمللية وآليات العمل اجلماعي.

مؤشرات اإلرهاب
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اإلرهاب في دول 
)G5( الساحل
خالل شهر 

ديسمبر 2022

أبرز التطورات السياسية واألمنية
»بوركينا فاسو«، أعلنت بوركينا فاسو أن منسقة األمم املتحدة اإليطالية باربرا 

مانزي هي »شخص غير مرغوب به« وطلبت منها مغادرة البالد. 
أفريقيا  غرب  لــدول  االقتصادية  املجموعة  دول  رؤســاء  قمة  طالبت  »مــالــي«، 
»اإليكواس«، املجلس العسكري احلاكم يف مالي باإلفراج عن 46 جندًيا من كوت 

ديفوار يف باماكو، قبل يناير 2023، وإال سيتم فرض عقوبات جديدة عليها.
على  بروكسل  املجتمعني يف  األوروبــي  االحتاد  وزراء خارجية  وافق  »النيجر«، 
إنشاء بعثة شراكة عسكرية لسياسة األمن والدفاع املشتركة لدعم النيجر يف 

حربها ضد اجلماعات املسلحة اإلرهابية.

»تشاد«، التقى الرئيس التشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة 
األمريكية واشنطن، بوكيلة وزارة اخلارجية للشؤون السياسية للواليات املتحدة 
فيتوريا جني نوالند. وجرى خالل اللقاء، بحث سبل تطوير وتعزيز العالقات 

التشادية األمريكية.
»موريتانيا«، بحث قائد األركان املوريتاني الفريق املختار بله شعبان، مع قائد 
أركان اجليش املالي اجلنرال عمر جيارا، سبل وآليات تفعيل عالقات التعاون 

العسكري القائم بني البلدين خاصة على مستوى املناطق احلدودية املشتركة.
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أخبار  التحالف

هنأ التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب كاّلً من دولة اإلمارات 
الوطني )51(، والذي وافق2 ديسمبر   اليوم  املتحدة مبناسبة ذكرى  العربية 
2022م، وكذلك هنأ جمهورية بوركينا فاسو مبناسبة ذكرى يوم اجلمهورية، 
والذي وافق 11 ديسمبر 2022م، كما هنأ التحالف جمهورية كينيا مبناسبة 
ذكرى االستقالل )59(، والذي وافق 12 ديسمبر 2022م، كما هنأ التحالف 
مملكة البحرين مبناسبة اليوم الوطني )51(، والذي وافق 16 ديسمبر 2022م، 
وهنأ التحالف دولة قطر مبناسبة اليوم الوطني  املوافق18ديسمبر 2022م، 
االستقالل  ذكرى  ليبيا مبناسبة  دولة  العسكري   اإلسالمي  التحالف  وهنأ 
)71( املوافق 24 ديسمبر، متمنًيا لهم ولشعوبهم املزيد من األمن واالزدهار.

التحالف ُيهنئ الدول األعضاء
بمناسباتها الوطنية 

قلَّد أمني عام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب نوط التحالف للعقيد الركن هادي بن علي الرواشدة ممثل اململكة األردنية الهاشمية الذي انتهت فترة 
عمله يف التحالف وذلك يوم اخلميس املوافق 29 ديسمبر 2022م، تكرمًيا جلهوده التي بذلها أثناء فترة عمله، ويأتي ذلك تنفيًذا ألوامر صاحب السمو امللكي وزير 

الدفاع ورئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف.
اجلدير بالذكر بأن نوط التحالف مُينح لكافة ممثلي الدول يف حال انتهاء فترة عملهم بالتحالف ومعه براءة النوط وهي عبارة عن شهادة معتمدة. 

منسوبيه   من  عدد  اإلرهاب  حملاربة  العسكرية  اإلسالمي  التحالف  أوفد 
للمشاركة يف دورة تدريبية )دراية( والتي تعد  ضمن برامج  مشروع سالم 
للتواصل احلضاري، اجلدير بالذكر أنه مت تأسس "مشروع سالم للتواصل 
  2015 عام  أكتوبر  يف   )12( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  احلضاري" مبوجب 
حتت مظلة اللجنة الوطنية ملتابعة مبادرات خادم احلرمني الشريفني للحوار 
بني أتباع األديان والثقافات، بوصفه مشروًعا وطنًيا لنشر ثقافة التواصل 
احلضاري، ويواكب رؤية 2030 مسترشدا مبحوري )وطن طموح، ومجتمع 
مظاهر  وإبراز  للمملكة  الذهنية  الصورة  واقع  رصد  خالل  من  حيوي(، 
التعايش والتسامح، ومتابعة ما تصدره املنظمات  واملراكز الدولية  وميثل 
)سالم(  منصة هادفة ومفيدة للحوار والتواصل املفتوح والتفاهم  اإليجابي  
بني السعوديني وغيرهم من املجتمعات، للتعرف على املشتركات اإلنسانية 
تكون  ال  قد  التي  القضايا  حول  احلوار  باب  وفتح  اجلميع،  بني  والثقافية 
صورة  على  تؤثر  قد  والتي  األخرى،  والثقافات  املجتمعات  لدى  واضحة 
اململكة الذهنية لدى أفراد تلك املجتمعات وتأتي هذه الدفعة الثالثة  بعد أن 
أوفد التحالف يف املرحلة األولى والثانية عدد )11( من منسوبيه ويف املرحلة 

الثالثة والتي كانت يف ديسمبر شارك )10( من منسوبي التحالف.

مشاركة منسوبي التحالف 
في برنامج دراية

األمين العام ُيكرم ممثل المملكة األردنية الهاشمية 


