بخش بین الملل  -احسان حاجی باقری

معرفی دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان
اصول اساسی و ارزش های بنیادین :استقالل ،بی طرفی و توسعه خدمات دولتی

تاریخچه
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل جمهوری ارمنستان و متعاقب آن شکل گیری نظام جدید اقتصادی و
مالی در این کشور ،و ضرورت رسیدگی و نظارت جامع ،حرفه ای و موثر بر نحوه هزینه کرد بودجه دولتی ،تضمین
شفافیت مالی و همچنین ارایه و متعاقب آن تجزیه و تحلیل گزارشات حسابرسی ،بنا بر پیشنهاد مجلس ملی ،دیوان
محاسبات جمهوری ارمنستان در تاریخ  29مه  1996میالدی ،بعنوان یکی از واحد های تابعه مجلس ملی این کشور،
تأسیس گردید .دیوان محاسبات ارمنستان ،فعالیت حرفه ای خود را در چارچوب قانون و با بهره گیری از رهنمودهای
بیانیه لیما و دستورالعمل ها و استانداردهای حسابرسی اینتوسای ،آغاز نمود .در این زمان ،دیوان محاسبات جمهوری
ارمنستان بر اساس چارت مصوب سازمانی خود صرفاً متشکل از چهار دپارتمان به نام های "بودجه دولتی"" ،خصوصی
سازی و ملی زدایی" ،اعتبارات و وام های خارجی" و "روش شناسی و مطالعات تحلیلی" بود.
طی سالهای  2000تا  2007میالدی ،رویدادهای مهمی در دیوان محاسبات و مجلس ملی ارمنستان روی داد که از
جمله آنها می توان به افزایش دامنه رسیدگی دیوان به بودجه دولتی از  %20به  ،%54انجام حسابرسی های مشترک با
دیوان محاسبات فدراسیون روسیه ،عضویت در کارگروه حسابرسی محیط زیست اینتوسای و حضور فعال در عرصه بین
المللی ،نصب سیستم اتوماسیون اداری و حذف کاغذ و همچنین استفاده از سیستم فناوری اطالعات در نظارت و
رسیدگی های دیوان محاسبات ،اشاره کرد.
دیوان محاسبات ارمنستان از سال  2007میالدی تاکنون ،هر سه ماه یک بار ،کتابچه ای را حاوی گزارشات و یافته
های حسابرسی و همچنین اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در دیوان محاسبات ،بطور رسمی منتشر می نماید.

قانون دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان:
در سال  2007میالدی ،به دنبال اصالحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور ،قانون دیوان محاسبات نیز
دستخوش تغییرات قانونی و ساختاری متعددی گردید و از جایگاه و اقتدار بیشتری بهره مند گردیده و استقالل و آتوریته
آن به عنوان یک دستگاه نظارتی ،به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
بر اساس قانون جدید دیوان محاسبات ،رئیس دیوان بنا بر پیشنهاد رئیس جمهور ،توسط مجلس ملی برای یک دوره 6
ساله منصوب می گردد و عالوه بر رئیس و معاون دیوان ،هیأت رئیسه دیوان محاسبات ( )CoC Councilمتشکل از

رئیس ،معاون دیوان و همچنین  5نفر به عنوان عضو هیأت رئیسه ،تشکیل می گردد .این در حالی است که در قانون
قبلی رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد رئیس مجلس ملی و تأیید نمایندگان پارلمان منصوب می گردید .همچنین بر
اساس قانون جدید ،رئیس دیوان نمی تواند در دو دوره متوالی ،به این سمت منصوب گردد.
متعاقب انجام این اصالحات ،دپارتمانی تحت عنوان کنترل های داخلی ،در چارت سازمانی دیوان محاسبات
گنجانده شد.
در تدوین قانون جدید دیوان محاسبات ،از توصیه های مندرج در بیانیه لیما و همچنین دستورالعمل ها و
استانداردهای حسابرسی سازمان اینتوسای استفاده گردید.
در همین رابطه ،دیوان محاسبات ارمنستان ،عالوه بر انجام اقدامات گذشته خود اعم از تهیه گزارش تفریغ
بودجه ساالنه و انجام حسابرسی مالی ،وارد عرصه های جدیدی از حسابرسی مانند حسابرسی رعایت ،عملکرد
و زیست محیطی ،شد.

تشکیالت
 هیأت رئیسه
هیأت رئیسه دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان متشکل از هفت عضو است که عبارتند است :رئیس ،معاون
دیوان و پنج عضو هیأت رئیسه.
معاون دیوان و پنج عضو هیأت رئیسه ،به پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات و با حکم رئیس جمهور ،برای یک دوره
شش ساله منصوب میشوند.
تدوین برنامه های حسابرسی ساالنه ،استراتژی ها ،پروژه های حسابرسی ،شیوه گزارش دهی به مجلس شورای
ملی و تصمیم گیری درخصوص سیاست ها و اقدامات دیوان محاسبات ،از اهم وظایف این شورای مدیریتی است.
در حال حاضر ،این شورای هفت نفره شامل شش نفر آقا و یک نفر خانم است.

 دپارتمان های دیوان محاسبات
دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان متشکل از ده دپارتمان حسابرسی است که عهده دار رسیدگی و نظارت بر
حساب ها و عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند ،می باشد.

همچنین این دیوان دارای پنج دپارتمان ستادی دیگر به شرح ذیل میباشد:

 دپارتمان روش شناسی و امور بین الملل
 دپارتمان مطالعات و تحلیل برنامه های حسابرسی
 دپارتمان حقوقی و قضایی
 دپارتمان کنترل های داخلی
 دپارتمان امور اداری و منابع انسانی

 ارتباطات بین المللی
دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان ،از بدو تأسیس تاکنون ،اهتمام ویژه ای برای ارتباطات بین المللی و استفاده از
تجربیات و دانش فنی کشورهای دیگر در زمینه حسابرسی بخش دولتی قائل بوده است.
عضویت در سازمان اینتوسای
در همین رابطه ،این نهاد در سال  1998میالدی به عضویت رسمی سازمان اینتوسای درآمده و در نشست های
مجمع عمومی آن که هر سه سال یکبار با حضور کلیه اعضاء ( بالغ بر  180کشور) برگزار میگردد ،حضور فعال
داشته است.
همچنین ،متخصصین و حسابرسان دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان ،در طول سنوات گذشته همواره در نشست
های آموزشی مؤسسه پیشگام توسعه اینتوسای شرکت نموده و موفق به دریافت گواهی طی دوره و نیز اجازه
تدریس گردیده اند.
عالوه بر آن ،دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان ،در سال  2007میالدی به عضویت کارگروه حسابرسی محیط
زیست اینتوسای درآمد.
این نهاد نظارتی ،به عنوان یکی از اعضای جامعه اینتوسای ،در سایر سازمان های منطقه ای اینتوسای نیز به شرح
ذیل عضویت دارد:
یوروسای :دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان از سال  2000میالدی تاکنون به عضویت این سازمان درآمده و
در کارگروه حسابرسی زیست محیطی آن عضویت و فعالیت دارد.
آسوسای :دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان در سال  2007میالدی به عضویت سازمان آسوسای درآمد و از
آن سال تاکنون در نشست ها و دوره های آموزشی آن شرکت می نماید که از آن جمله می توان به حضور مستمر
در دوره های آموزشی که از سوی آسوسای و با حمایت دیوان محاسبات ژاپن و همچنین مرکز آموزش دیوان
محاسبات هند در دهلی نو برگزار می گردد ،اشاره نمود.
بخش دیگری از ارتباطات و فعالیتهای بین المللی دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان به شرح ذیل است:

 انتقال دانش و تجربیات و همکاری های مشترک در حوزه حسابرسی دولتی با کشورهای مستقل اتحاد
جماهیر شوروی سابق ( )CIS member countriesو امضاء یادداشت تفاهم همکاری با برخی از آنها
اعم از روسیه ،اکراین و جمهوری بالروس.
 ارتباط با نمایندگی های نهادهای بین المللی مستقر در جمهوری ارمنستان:
 سازمان همکاری فنی آلمان ( :)GTZاین سازمان ،دیوان محاسبات را در زمینه آموزش پرسنل ،بهبود
کیفیت سیستم های اطالعاتی ،اطمینان از اطالع رسانی ،و همچنین پشتیبانی فنی ،حمایت می کند.
 آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده آمریکا ( :)USAIDدیوان محاسبات ارمنستان ،در زمینه مبارزه با
فساد مالی و پولشویی با نمایندگان این سازمان همکاری می نماید.
بیوگرافی رئیس دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان ،آقای ایشخان زکریان
 متولد سال  1961میالدی (  56ساله )
 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشکده تاریخ ایروان در سال  1984میالدی
سوابق و پیشینه کاری:
 فعالیت در شرکت دانش بنیان " "Gitelikدر ایروان به عنوان مدیر آموزش 1984 :تا  1989میالدی
 دبیرکل کمیته لیگ جوانان کمونیست ارمنستان (کومسومول) 1989 :تا  1990میالدی
 معاون رئیس اتحادیه جوانان ارمنستان 1990 :تا  1993میالدی
 معاون سازمان امور جوانان ،تربیت بدنی و ورزش کشور 1993 :تا  1995میالدی
 عضویت در سازمان غیر دولتی ( Yerkrapahمدافعان میهن) اتحادیه داوطلبان :از سال  1994میالدی
تاکنون
 معاون رئیس مجلس شورای ملی و عضو کمیته دائمی دفاع ،امنیت ملی و امور داخلی مجلس شورای ملی:
 1995تا  1999میالدی
 معاون وزیر فرهنگ ،امور جوانان و ورزش 1997 :تا  2003میالدی
 رئیس کمیته ملی المپیک کشور 2000 :تا  2004میالدی
 انتصاب به عنوان معاون رئیس مجلس شورای ملی 7 :ژوئن  2007میالدی
 انتصاب به عنوان رئیس دیوان محاسبات جمهوری ارمنستان توسط مجلس شورای ملی 5 :نوامبر سال 2007
میالدی
 دارنده نشان "درجه یک خدمت به سرزمین مادری" ،اهداء شده توسط کمیته ملی المپیک کشور
 دارنده نشان "درجه دو خدمت به سرزمین مادری" ،اهداء شده به فرمان رئیس جمهور ارمنستان 28 :دسامبر
 2015میالدی
 رتبه نظامی :سرهنگ
 متأهل ،دارای سه فرزند و پنج نوه

