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مقدمة إىل رزمة األدوات 

عالم حتتوي هذه الرزمة؟
الكتيبات  من  بلغتني عىل مجموعة  املعدة  الرزمة  هذه  حتتوي 
وكتبا  ومعايري  مبادئ  تقدم  اليت  والعربية  اإلجنلزيية  باللغتني 
إرشادية وأمثلة معلية لمناذج قوانني خاصة بترشيعات القطاع 

األمين من مناطق متعددة.

وقد مت نرش بعض هذة االجزاء يف حني مازال البعض االخر 
قيد االجناز: 

ترشيعات الرشطة 	•

ترشيعات اإلستخبارات 	•

ترشيعات العدالة العسكرية 	•

اتفاقيات مركز القوات. 	•

الرقابة املالية 	•

زيادة  احلاجة، مكا سيمت  عند  إضافة سلسلة جديدة  وسيمت 
حسب  جديدة  كتيبات  إضافة  خالل  من  احلالية  السلسلة 

احتياجات املنطقة العربية.

ولإلطالع عىل أحدث اإلصدارات يف هذا الشأن يرىج زيارة 
هذا املوقع اإللكرتوين:

www.dcaf.ch/Publications

ما الغرض من هذه الرزمة؟
هتدف هذه الرزمة إىل تقدمي املساعدة إىل املرشعني باملنطقة 
املواطنون  يطالب  حيث  املواطنني،  لتطلعات  استجابة  العربية 
واألمن،  الرشطة  قوات  جانب  من  مهنية  خدمة  بتوفري  العرب 
اليت ينبيغ علهيا أن يتسم معلها بالفاعلية والكفاءة واالستجابة 
اجهزة  متتثل  أن  املواطنون  يريد  مكا  املواطنني،  الحتياجات 
اإلنسان،  حقوق  وملعايري  للقانون  وأفرادمه  واألمن  الرشطة 
وتكون مسؤولة عن أداهئا وسلوكها، ولذلك تعمل رزمة األدوات 
هذه عىل ترسيخ املعايري الدولية يف ترشيعات القطاع األمين 

اكلرقابة الدميوقراطية واحلمك الرشيد والشفافية.

وعالوة عىل ما تقدم تستعرض هذه الرزمة، بنخستهيا العربية و 
اإلجنلزيية،القواعد الدولية جنبا اىل جنب مع أمثلة عىل ترشيعات 
من خارج املنطقة العربية  باللغتني العربية واإلجنلزيية، وهو ما 

يتيح الفرصة لملقارنة بني التجارب واملامرسات املختلفة.

تعد مهمة سن قوانني القطاع األمين مهمة صعبة ومعقدة، ولذلك 
مييل الكثري من املرشعني إىل حمااكة قوانني الدول األخرى، 
ألن ذلك يسع من معلية وضع مسودة القانون، وخاصة عندما 
تكون نصوص هذه القوانني متوفرة بلغة املرشع، وينتج عن ذلك 

يف أغلب األحيان ترشيعات يعرتهيا الضعف.

وحىت بعد إدخال تعديالت علهيا فإن تلك القوانني املنقولة تصبح 
غري مالمئة حىت قبل تطبيقها، ورمبا ال تمتاىش مع املعايري 
واالجمتايع  السيايس  السياق  متطلبات  تليب  ال  أو  الدولية، 
مع  تتوافق  ال  األحيان  بعض  ويف  اكمل،  بشلك  احمليل 

الترشيعات القومية القامئة.

ويف بعض احلاالت ال يتوافر منوذج قانون يف املنطقة يناسب 
نوع الترشيع املطلوب، وهذا هو احلال يف املنطقة العربية، حيث 
بدأت قضايا القطاع األمين تطرح للنقاش العام حديثا، ولذلك 
فإنه من الصعب العثور عىل مناذج جيدة من القوانني اليت تنظم 
معل أجهزة الرشطة بصورة دميوقراطية أو رقابة الربملان عىل 

أجهزة املخابرات.

ولذلك مل يكن مفاجائ أن يشعر بعض املرشعني العرب باإلحباط 
واحلرية جراء القيام مبهمة صياغة قانون للقطاع األمين، وقد 
وجدوا صعوبة يف اإلطالع عىل املبادئ واملعايري الدولية نظرا 
لندرة أو انعدام املصادر املتاحة باللغة العربية، ومل يعرف الكثري 
مهنم أين يبحث للوصول إىل مناذج قوانني، وتسبت روح اليأس 
املهمة،  تلك  أيدهيم من  ينفضوا  العديد مهنم حىت اكدوا  إىل 
إال أن بعضهم جلأ يف هناية املطاف إىل مركز جنيف للرقابة 

الدميوقراطية عىل القوات املسلحة (DCAF) لطلب املساعدة.

املنطقة  لملرشعني يف  إرشادي  دليل  إعداد  فكرة  جاءت  وقد 
العربية عندما بدأ العاملون هبذا املجال يف البحث عن خمتارات 
قد  اليت  العربية  باللغة  قوانني  ومناذج  والقواعد  املعايري  من 
تساعدمه يف صياغة ترشيعات جديدة، ولذلك فقد قرر خرباء 
من املنطقة العربية ومن مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القوا ت املسلحة (DCAF) العمل معا لتطوير بعض الوسائل 

العملية.

ملن ُأِعّدت هذه الرزمة؟
تعد هذه الرزمة موجهه يف املقام األول ملن يعزتم سن قوانني 
تتعلق بالقطاع األمين أو تعديل القوانني السارية بالفعل، ومن 
القانونيني  واخلرباء  املدنيني  واملوظفني  الربملانيني  هؤالء  بني 
واملنمظات غري احلكومية، يه عىل هذه الشالكة مفيد لملسؤولني 
األمنيني، ويه مبثابة وسيلة مرجعية للباحثني وللطالب املهمتني 

بالترشيعات اخلاصة بالقطاع األمين.



5

 معايري دولية  - املعايري الدولية حول الرقابة املالية يف القطاع األمين

وقد شلكت ندرة الترشيعات اخلاصة بالقطاع األمين املكتوبة 
باللغة العربية مشلكة كبرية لملرشعني العرب، وهيدف الربناجم 
إىل معاجلة هذه املشلكة، ومن أهدافه أيضا تقليل الوقت الذي 
يستغرقه املرشعون يف البحث عن املعلومات، وبذلك يتاح هلم 
املعلومات  من  املزيد  وبإتاحة  األساسية،  مهمهتم  الرتكزي يف 
ومنمظات  املواطنني  من  العديد  يستطيع  رمبا  العربية  باللغة 
املجمتع املدين توضيح رؤيهتم عن نوع أجهزة الرشطة واألمن 
الاليت يريدوهنا بشلك أكرث هسولة، ويهسموا يف تطوير إطار 

قانوين حديث وحممك للقطاع األمين.

للقطاع  حممك  قانوين  إطار  وجود  أمهية  ما 
األمين؟

يعد وضع إطار قانوين مناسب رشطا مسبقا لتحقيق حمك فعال 
وكفء ومسؤول يف القطاع األمين، وذلك يرجع إىل أنه: 

األمنية  لألجهزة  واملهام  األدوار  اإلطار  هذا  حيدد  	•
املختلفة؛

وأفرادها  األمن  ألجهزة  املمنوحة  االمتيازات  وحيدد  	•
والقيود املفروضة عىل صالحياهتم؛ 

وحيدد دور وصالحيات املؤسسات اليت تدير األجهزة  	•
األمنية وتفرض الرقابة علهيا؛

ويضع أساسا لملساءلة، حيث أنه يفرق تفريقا واحضا  	•
بني السلوك القانوين وغري القانوين؛

وقواهتا  احلكومة  رشعية  ويعزز  الشعب  ثقة  ويعزز  	•
األمنية.

األمين  القطاع  إصالح  غالبا  يبدأ  األسباب  هذه  للك  ونظرا 
باملراجعة والفحص الدقيق لترشيعات القطاع األمين القويم، 
وتعد القضية األمه يه حتديد ومعاجلة التناقضات واالفتقار 
إىل الوضوح فميا يتعلق بأدوار وصالحيات املؤسسات املختلفة.
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ما يه الرقابة املالية يف القطاع األمين؟ 
لبيان  ُيستخدم  مصطلح  األمين  القطاع  يف  املالية  الرقابة 
مجموعة متنوعة من أدوات الرقابة وآلياهتا اليت تيس التأكد من 
أن األموال العامة اليت ترصدها الدولة لضامن أمن املواطنني 
لملساءلة  بالشفافية وخيضع  يتسم  عىل حنو  إنفاقها  جيري 
واحملاسبة. ومنذ صدور إعالن »لميا« بشأن املبادئ األساسية 
للرقابة املالية العامة واحملاسبة (انظر أدناه)، باتت املنمظات 
املتعددة األطراف الرئيسية تعمل عىل إعداد املعايري واملبادئ 
اليت توجه معل اجلهات املسؤولة عن مضان إنفاذ أمعال الرقابة 
املالية يف املؤسسات العامة، مبا فهيا مؤسسات القطاع األمين. 
ويف هذا السياق، يستعرض هذا الكتاب مجموعة من أمه هذه 

املعايري واملبادئ الدولية. 

ومن شأن الرقابة املالية الفعالة والناجعة يف القطاع األمين أن 
تعزز من مستوى الشفافية واملساءلة فيه وترتيق به. مكا تنطوي 

الرقابة املالية عىل املامرسات التالية: 

	 الرمسية، • وغري  الرمسية  الرقابة  مؤسسات  تتوىل 
اليت  الطريقة  متابعة  ومنتمظة،  مهنجية  وبصورة 
تستخدمها القوات املسلحة وقوات الرشطة والقوات 

األمنية يف استخدام األموال العامة. 

	 والرقابية • والقضائية  الترشيعية  السلطات  تتكفل 
بالكشف عن املخالفات اليت ترتكهبا مؤسسات األمن 
والدفاع لقوانني املساءلة املالية وأنمظهتا وسياساهتا، 
مكا تضطلع بالتحقيق يف هذه املخالفات ومعاجلهتا. 

	 ُتقام اإلجراءات اإلدارية أو اجلنائية وتصدر األحاكم •
يف  العاملني  واملوظفني  األمنية  القوات  أفراد  حبق 
مؤسسات الدفاع ممن يثبت تورطهم يف ارتاكب جرامئ 

الفساد. 

	 األحباث • ومراكز  املدين  املجمتع  منمظات  تنظم 
األمنية  االحتياجات  حول  الشاملة  العامة  احلوارات 
مجتع  مكا  املعنية،  الدولة  يف  واملستقبلية  املاضية 
يستتبعها  اليت  التاكليف  تقدير  تيس  اليت  البيانات 

التعامل مع هذه االحتياجات. 

للرقابة  النامظة  الدولية  املعايري  ُتعترب  ملاذا 
املالية يف القطاع األمين مهمة؟ 

تشلّك املعايري الدولية اليت تنظم الرقابة املالية يف القطاع األمين 
مبادئ متفق علهيا عىل املستوى الدويل، ويه معمتدة يف إجراء 
املعامالت املالية واإلنفاق عىل العمليات اليت تنفذها املؤسسات 
العامة عىل حنو يمتزي بشفافيته وخبضوعه لملساءلة. وحتتل 
ا  هذه املعايري الدولية أمهية ال يسهتان هبا ألهنا متثل منوذجاً
يساعد الدول اليت تهشد مرحلة انتقالية إىل النظام الدميوقرايط 
ترسيخ  وعىل  األمنية  قطاعاهتا  املالية يف  الرقابة  تعزيز  عىل 
املساءلة عن إجراءات إعداد موازنات األجهزة العاملة يف هذه 
القطاعات. وهبذه الطريقة، مفن شأن تطبيق هذه املعايري الدولية 
أن ييس التعامل مع بعض التحديات الرئيسية اليت تفرضها 
الغموض  قبيل  من  األمين،  القطاع  الرديئة يف  املالية  الرقابة 
الذي يكتنف موازنات األمن والدفاع، وجعز املواطنني واملجمتع 
املدين عن الوصول إىل املعلومات، وتراجع مستوى الصالحيات 
اليت متارهسا مؤسسات الرقابة املالية القامئة وضعف قدراهتا 

وإماكنياهتا. 

ويف هذا املقام، حتتل املعايري الدولية أمهية ألهنا: 

	 توفر للحكومة وأعضاء الربملان مجموعة من املبادئ •
القوانني  إعداد  يف  إلهيا  حيتمكون  اليت  التوجهيية 
واألنمظة واإلجراءات الوطنية وإصالحها، إىل جانب 
حتديد مؤسسات الرقابة الرمسية اليت تضمن فرض 

الرقابة املالية اليت متتاز بفعاليهتا وجناعهتا. 

	 أداء • مراجعة  يف  تشارك  اليت  املؤسسات  متكِّن 
من  التحقق  من  والدفاع  األمن  قطايّع  مؤسسات 
اكنت  إذا  ما  تقيمي  هبدف  املقررة  لملعايري  امتثاهلا 
هذه املؤسسات متتثل لملعايري واملبادئ املرعية عىل 
السلمية يف  املالية  الرقابة  العامل يف جمال  مستوى 

القطاع األمين. 

	 الفضىل” • “لملامرسات  مرجعّياًا  ا  إطاراً تستعرض 
يف  اخلدمات  مزودو  هبا  يسرتشد  أن  ينبيغ  اليت 
ميدان األمن والدفاع، حبيث يمتكنون من الرجوع إليه 

والوقوف هيلع يف معلهم اليويم. 

ما اهلدف من هذه املجموعة؟ 
تمكن الغاية من هذه املجموعة، اليت تستعرض املعايري الدولية، 
يف متكني القارئ من املنطقة العربية وغريها من االطالع عىل 

مقدمة                                                                       
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التوجهيية املرعية عىل  املبادئ واملعايري واملامرسات الفضىل 
املستوى الدويل يف ميدان الرقابة املالية عىل املؤسسات العامة، 
مبا فهيا مؤسسات القطاع األمين. وتتيح هذه املجموعة للقراء: 

	 يف • املطبقة  الرئيسية  الدولية  املعايري  عىل  االطالع 
باللغتني  املايل  التدقيق  وإجراءات  املوازنات  إعداد 

العربية واإلجنلزيية. 

	 مقارنة املامرسات واألنمظة احلالية املرعية يف بلداهنم •
املوازنات  إعداد  دولياًّا يف جمال  املقبولة  املبادئ  مع 

وأمعال التدقيق املايل. 

	 إلعداد • ا  أساساً باعتبارها  الدولية  املعايري  استخدام 
السياسيني وأعضاء  الزمعاء  املقرتحات ورفعها إىل 
الربملان من أجل إصالح نظام الرقابة املالية الذي تطبقه 

الدولة يف قطاعها األمين. 

	 متابعة وتقيمي أداء مؤسسات املساءلة املالية يف ضوء •
املامرسات الفضىل املرعية عىل املستوى الدويل. 

عالَم تشمتل هذه املجموعة؟ 
تشمتل هذه املجموعة عىل ستة معايري دولية يف ميدان الرقابة 
الرئيسية يف  الدولية  املالية، ويه معايري تعمتدها املؤسسات 
تعزيز شفافية اإلجراءات املالية يف املؤسسات العامة ومضان 

إنفاذ املساءلة عهنا. وهذه املعايري الدولية يه: 

• السلمية يف جمال شفافية 	 املامرسات  ميثاق 
الدويل  النقد  عن صندوق  الصادر  العامة،  املالية 
يف العام 2007: حيدد هذا امليثاق املبادئ التوجهيية 
إعداد  يف  الدول  تعمتدها  اليت  لإلجراءات  النامظة 
املوازنات، ويوحض األدوار واملسؤوليات اليت تضطلع 
الرشوط  عن  فضالاً  املالية،  املساءلة  مؤسسات  هبا 
إعداد  عن  املسؤولة  املؤسسات  عىل  جيب  اليت 
موازنات األموال العامة مراعاهتا يف االلزتام باالنفتاح 

والشفافية والزناهة. 

• املامرسات الفضىل املتعلقة بشفافية املوازنة، 	
امليدان  يف  والتمنية  التعاون  منمظة  عن  الصادرة 
االقتصادي يف العام 2002: تشلّك هذه املامرسات 
الفضىل أداة مرجعية للجهات املعنية بتعزيز شفافية 
املوازنات يف بلداهنا. وتبني هذه الورقة الطريقة الواجب 
مراعاهتا يف تقدمي وثائق املوازنات، واملعلومات اليت 
ينبيغ أن تتضمهنا، باإلضافة إىل حتديد الطريقة اليت 
جيب تطبيقها يف إنفاذ املساءلة عن إجراءات إعداد 
هذه  فرض  عن  املسؤولة  واجلهة  ومضاهنا  املوازنة 

املساءلة. 

	 املعايري • التالية  األربعة  الدولية  املعايري  تمسى 
العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية 
واحملاسبة، واليت أعدهتا املنمظة الدولية لألجهزة 

العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة (اإلنتوساي): 

املبادئ  بشأن  »لميا«  إعالن  يستعرض   o
األساسية للرقابة املالية العامة واحملاسبة، 
والقواعد  املعايري  العام 1977،  اعمُتد يف  الذي 
احلكومات  عىل  املستقلة  الرقابة  يف  املرعية 
شاملة  قامئة  اإلعالن  هذا  ويضع  وأجهزهتا. 
الرقابة  تنظم  اليت  والقواعد  واألهداف  باملسائل 

عىل أمعال املؤسسات العامة. 

استقالل  بشأن  املكسيك  إعالن  يسىع   o
األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة، 
عىل  التأكيد  إىل   ،2007 العام  يف  الصادر 
التنفيذية.  السلطة  عن  األجهزة  هذه  استقالل 
وتستعرض هذه الوثيقة مثانية مبادئ عامة ينبيغ 
مراعاهتا لضامن استقالل األجهزة العليا للرقابة 

املالية واحملاسبة. 

اليت  واملساءلة،  الشفافية  مبادئ  تشمتل   o
مبادئ  تسعة  عىل   ،2010 العام  يف  اعمُتدت 
األجهزة  يف  واملساءلة  بالشفافية  االلزتام  تكفل 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة بغية مساعدهتا 
عىل تشكيل قدوة حُيتذى هبا يف تعديل إجراءات 

حمكها وممارساهتا. 

تضع مدونة املبادئ األخالقية لملدققني يف   o
القطاع العام، الصادرة يف العام 1998، قامئة 
بالقمي واملبادئ اليت جيب أن توجه معل املدققني 
يف القطاع العام. وتنطوي هذه القمي واملبادئ عىل 
واملوضوعية،  السياسية،  واحليادية  االستقالل، 

والزناهة والكفاءة املهنية. 

من تسهتدف هذه املجموعة؟ 
تسهتدف هذه املجموعة بصورة رئيسية اجلهات املعنية بإنفاذ 
الرقابة املالية عىل املؤسسات العامة، مبا فهيا أجهزة القطاع 
األمين. وتشمتل الفائت اليت ميكن أن تستفيد من هذه املعايري 

الدولية عىل: 

	 الربملانات واملوظفني العاملني فهيا، ممن يشاركون يف •
أمعال الرقابة املالية ومراقبة املوازنات. 

	 املالية • للرقابة  العليا  األجهزة  يف  العاملني  املوظفني 
درايهتم  إىل  حيتمكون  الذين  واحملاسبة،  العامة 

وخربهتم يف إنفاذ أمعال الرقابة املالية. 
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	 املستوى • من  والدفاعية  األمنية  املؤسسات  أعضاء 
اإلسرتاتيجي، وال سميا أولئك الذين يتولون املسؤولية 

عن إعداد املوازنات وتنفيذها. 

	 ممثيل الوزارات والسلطات التنفيذية الذين يرشفون •
عىل إجراءات إعداد موازنات األمن والدفاع ووضعها 

موضع التنفيذ. 

	 مسؤويل الرقابة واملدققني الداخليني الذين يعملون يف •
املؤسسات األمنية والدفاعية املركزية، والذين ينطوي 
دورمه عىل تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية، وإجراء 
يف  الداخلية  التحقيقات  وإطالق  الداخيل  التدقيق 
القضايا املتصلة بإساءة استعامل األموال أو االحتيال 
املايل أو سوء اإلدارة يف املؤسسات العامة، مبا فهيا 

األجهزة األمنية والقوات املسلحة. 

	 املجمتع • (منمظات  الرمسية  غري  الرقابة  مؤسسات 
املدين، ووسائل اإلعالم، ومراكز األحباث واملؤسسات 
عىل  تعمل  واليت  السياسات)،  يف  بالتأثري  املعنية 
األمنية،  املوازنات  مبوجب  تمت  اليت  النفقات  مراقبة 
وإجراء الدراسات واألحباث الدورية حول مدى امتثال 
بني  الويع  مستوى  ورفع  الدولية  لملعايري  بلداهنا 
املواطنني حول اإلجراءات املتبعة يف إعداد موازنات 

قطايّع األمن والدفاع. 

األمين  القطاع  يف  املالية  الرقابة  تعزيز 
الفلسطيين 

ما يزال مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة 
املالية  الرقابة  إجراءات  تعزيز  عىل   ،2010 العام  منذ  يعمل، 
وتوطيدها والهنوض هبا يف القطاع األمين الفلسطيين. ويف 
حول  ا  املركز مرشوعاً أطلق  الثاين/يناير 2013،  اكنون  هشر 
’مساعدة مؤسسات الرقابة املالية الفلسطينية يف تعزيز الرقابة 
املالية  الرقابة  ديوان  مع  بالتعاون  األمين‘  القطاع  يف  املالية 
ويمكن  األورويب.  االحتاد  من  وبمتويل  فلسطني  واإلدارية يف 
املالية  الرقابة  اهلدف من هذا املرشوع يف االرتقاء بإجراءات 
أجهزته  قدرات  بناء  الفلسطيين من خالل  األمين  القطاع  يف 
وحتسني كفاءهتا يف املجاالت الرئيسية اليت تمشلها الرقابة 
املالية واحملاسبة. وتشمتل املؤسسات اليت يسهتدفها املرشوع 
عىل السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية واألجهزة املتخصصة 
يف أمعال الرقابة، مبا فهيا ديوان الرائسة، وجملس الوزراء، 
وهيئة  (العسكرية)،  املركزية  املالية  واإلدارة  املالية،  ووزارة 
املالية  الرقابة  وديوان  الترشييع  واملجلس  الفساد،  ماكحفة 
الفلسطينية  األمنية  القوات  إىل  باإلضافة  نفسه،  واإلدارية 

ومنمظات املجمتع املدين ذات الصلة. 

وقد حدد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة 
االحتياجات  بناءاً عىل حتديد  واإلدارية،  املالية  الرقابة  وديوان 

الذي أجرياه بالتعاون مع ممثيل املؤسسات املشاركة يف هذا 
الدولية  واألنمظة  املعايري  عىل  الوقوف  إىل  احلاجة  املرشوع، 
واملامرسات الفضىل املرعية يف إنفاذ إجراءات الرقابة املالية يف 
القطاع األمين وتيسري الوصول إلهيا. ويف الواقع، تمتاىش هذه 
الرؤية مع املالحظة اليت دأب املركز عىل إطالقها خالل معله يف 
منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا عىل مدى العقد األخري، 
واليت ترى بأن اجلهات املعنية يف املنطقة العربية تواجه صعوبة 
الدولية  واملعايري  املبادئ  إىل  الوصول  األحيان يف  يف بعض 

بسبب ندرة املصادر املتوفرة باللغة العربية يف هذا املجال. 

وقد معل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، 
الدولية  املعايري  احلاجة، عىل مجع  هلذه  استجابته  إطار  يف 
الرئيسية اليت حيتاج إلهيا املوظفون الذين يشاركون يف أمعال 
املعايري  هذه  املركز  ويضع  األمين.  القطاع  املالية يف  الرقابة 
هذه  ثنايا  يف  القارئ  يدي  بني  واإلجنلزيية  العربية  باللغتني 

املجموعة. 

وما ينفك مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة 
ا ملساندة اجلهود الوطنية اليت تبذهلا فلسطني  ا وحارضاً مستعداًّ
وإعداد  أو إصالحها  املالية  الرقابة  بناء مؤسسات  يف سبيل 
اآلليات الكفيلة بإنفاذها عىل حنو يتوافق مع القمي الدميقراطية 

واملعايري الدولية املرعية يف هذا الشأن. 
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تساعد  اليت  واملامرسات  املبادئ  من  مجموعة  املدونة1  تورد 
احلكومات عىل استعراض صورة واحضة هليلكياهتا وشؤوهنا 
املالية. وقد ُنرشت املدونة لملرة األوىل يف العام 1998، واكنت 
املرة األخرية اليت خضعت فهيا لملراجعة يف العام 2011. وقدم 
صندوق النقد الدويل، خالل العام 2013، مسودة جديدة من 

املدونة لغايات إجراء املشاورات العامة بشأهنا.2

أوال- وضوح األدوار واملسؤوليات

1-1 جيب المتيزي بني القطاع احلكويم وبايق القطاع 
وينبيغ  االقتصاد،  قطاعات  بايق  وبني  وبينه  العام، 
أن تكون أدوار السياسات واإلدارة داخل القطاع العام 

واحضة ومعلنة للجمهور.

ينبيغ توضيح اهليلك التنظيمي للحكومة ووظائفها.  1-1-1

التنفيذية  السلطات  اختصاصات  تكون  أن  ينبيغ   2-1-1
والترشيعية والقضائية يف احلكومة يف جمال املالية 

العامة حمددة بوضوح.

ينبيغ تويخ الوضوح يف حتديد مسؤوليات خمتلف   3-1-1
مستويات احلكومة، والعالقات فميا بيهنا.

خيص  فميا  واحضة  ترتيبات  عىل  االرتاكز  ينبيغ   4-1-1
العالقات بني احلكومة واملؤسسات العامة.

ينبيغ تويخ العالنية يف إدارة عالقات احلكومة مع   5-1-1
القطاع اخلاص وفقا لقواعد وإجراءات واحضة.

1-2 ينبيغ وضع إطار قانوين وتنظيمي وإداري واحض 
ومعلن إلدارة املالية العامة.

ال بد من وجود قوانني ولواحئ وإجراءات إدارية شاملة   1-2-1
األخرى  العامة  املالية  وقضايا  والرضائب  لملوازنة 

املصدر: املوقع اإللكرتوين لصندوق النقد الدويل:  1
https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.
pdf

]وقد اطلعنا عىل املوقع آخر مرة يف 15 أيلول/ سبمترب 2014[. 
مكا ميكن االطالع عىل دليل شفافية املالية العامة عىل موقع صندوق   2

النقد الدويل: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/
POL061713A.htm
]وقد اطلعنا عىل هذا الدليل آخر مرة يف 15 أيلول/سبمترب 2014[.

لتنظمي معليات التحصيل واالرتباط واإلنفاق بالنسبة 
لألموال العامة.

ينبيغ تيسري االطالع عىل القوانني والقواعد التنظميية   2-2-1
املتعلقة بتحصيل اإليرادات الرضيبية وغري الرضيبية، 
وكذلك املعايري اليت تسرتشد هبا اإلدارة يف ممارسة 
تطبيقها،  عند  اإلدارية  االستنسابية  الصالحيات 
والتأكد من وضوحها وهسولة فهمها. وجيب النظر يف 
الطعون املتعلقة بااللزتامات الرضيبية وغري الرضيبية 

يف الوقت املناسب.

التغيريات  بشأن  للتشاور  اكف  وقت  إتاحة  ينبيغ   3-2-1
وبشأن  التنظميية،  والقواعد  القوانني  يف  املقرتحة 
إن  السياسات،  جمال  يف  نطاقا  األوسع  التغيريات 

أمكن.

احلكومة  بني  التعاقدية  الرتتيبات  تكون  أن  ينبيغ   4-2-1
وكيانات القطاع العام أو القطاع اخلاص، مبا يف ذلك 
حقوق  إدارة  عن  املسؤولة  واجلهات  املوارد  رشاكت 
االطالع  وهسولة  بالوضوح  متمسة  العامة،  االمتياز 

علهيا.

ال بد من وجود أساس قانوين واحض تستند إليه إدارة   5-2-1
اخلصوم واألصول احلكومية، مبا يف ذلك منح حقوق 

االنتفاع باألصول العامة أو استغالهلا.

ثانيا- عالنية معليات املوازنة

جبدول  املوازنة  إعداد  معلية  تتقيد  أن  ينبيغ   1-2
زمين ثابت وأن تسرتشد باألهداف احملددة يف جمال 

االقتصاد اللكي وسياسة املالية العامة.

ينبيغ وضع جدول زمين إلعداد املوازنة والتقيد به.   1-1-2
مكا ينبيغ إتاحة الوقت الاكيف للهيئة الترشيعية ليك 

تنظر يف مرشوع املوازنة.

وينبيغ  واقعية،  السنوية  املوازنة  تكون  أن  ينبيغ   2-1-2
إعدادها وعرضها مضن إطار شامل متوسط األجل 
للسياسات االقتصادية اللكية وسياسة املالية العامة. 
وتفسريأهداف  حتديد  يف  الوضوح  تويخ  وينبيغ 

املالية العامة وأي قواعد متعلقة باملالية العامة.

صندوق النقد الدويل
ميثاق املامرسات السلمية يف جمال شفافية املالية العامة 

1(2007)

https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/POL061713A.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/POL061713A.htm
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جانيب  عىل  اإلجراءات  ألمه  وصف  تقدمي  ينبيغ   3-1-2
حتقيق  يف  مسامههتا  ومدى  واإليرادات  النفقات 
أهداف سياسة املوازنة. وينبيغ كذلك تقدمي تقديرات 
وانعاكساهتا  املوازنة  عىل  واملقبلة  احلالية  آلثارها 

االقتصادية عىل النطاق األوسع.

تقيميا السمترارية  املوازنة  وثائق  تتضمن  أن  ينبيغ   4-1-2
املالية العامة. وينبيغ أن تكون االفرتاضات األساسية 
وحمددة  واقعية  االقتصادية  والسياسات  للتطورات 

بوضوح، مكا ينبيغ تقدمي حتليل احلساسية.

ال بد من وجود آليات واحضة لتنسيق وإدارة األنشطة   5-1-2
الشامل  املوازنة مضن اإلطار  املوازنة وخارج  داخل 

لسياسة املالية العامة.

املوازنة  لتنفيذ  واحضة  إجراءات  توفري  ينبيغ   2-2
ومتابعهتا واإلبالغ بنتاجئها.

موثوقا  أساسا  احملاسيب  النظام  يوفر  أن  ينبيغ   1-2-2
ملتابعة اإليرادات وااللزتامات واملدفوعات واملتأخرات 

واخلصوم واألصول.

ينبيغ موافاة اهليئة الترشيعية بتقرير نصف سنوي   2-2-2
يف الوقت املناسب عن تطورات املوازنة، مكا جيب نرش 

تقارير أخرى أكرث تواترا لك ثالثة أهشر عىل األقل.

عن  مبقرتحات  الترشيعية  السلطة  موافاة  ينبيغ   3-2-2
اإليرادات والنفقات التمكيلية أثناء السنة املالية عىل 

حنو يتسق مع عرض املوازنة األصلية.

ينبيغ موافاة السلطة الترشيعية باحلسابات اخلتامية   4-2-2
املدققة وتقارير هيئة التدقيق، مبا يف ذلك مطابقهتا مع 

املوازنة املعمَتَدة، ونرشها يف غضون سنة.

ثالثا- إتاحة املعلومات لالطالع العام

عن  شاملة  مبعلومات  امجلهور  تزويد  ينبيغ   1-3
أنشطة املالية العامة السابقة واحلالية واملقبلة، وعن 

أمه املخاطر فميا يتصل باملالية العامة.

ينبيغ أن تمشل وثائق املوازنة واحلسابات اخلتامية   1-1-3
وغريها من تقارير املالية العامة املنشورة مجيع أنشطة 

احلكومة املركزية داخل املوازنة وخارجها.

ينبيغ توفري معلومات مماثلة لملعلومات الواردة يف   2-1-3
املوازنة السنوية عن حصيلة املوازنة يف آخر سنتني 
عىل األقل، باإلضافة إىل التنبؤات وحتليل احلساسية 
بالنسبة ملجمالت املوازنة الرئيسية يف السنتني التاليتني 

لملوازنة املعنية عىل األقل.

ينبيغ أن تتضمن وثائق املوازنة بيانات تصف طبيعة   3-1-3
واألنشطة  االحمتالية  وااللزتامات  الرضيبية  النفقات 

شبه املالية اليت متارهسا احلكومة املركزية وداللهتا 
ألمه  تقيمي  إىل  باإلضافة  العامة،  لملالية  بالنسبة 

املخاطر يف جمال املالية العامة.

ينبيغ تصنيف اإليرادات احملصلة من مجيع مصادر   4-1-3
املتعلقة  األنشطة  ذلك  يف  مبا  الرئيسية،  اإليرادات 
يف  مستقلة  بصفة  اخلارجية،  واملساعدات  باملوارد 

وثائق املوازنة السنوية.

عىل احلكومة املركزية أن تنرش معلومات عن مستوى   5-1-3
وتكوين الدين العام واألصول املالية احلكومية، وأمه 
املعاشات  حقوق  (ومهنا  الدين  خبالف  االلزتامات 
التقاعدية، وانكشاف الضامنات، وااللزتامات التعاقدية 

األخرى)، وأصول املوارد الطبيعية.

ينبيغ أن تتضمن وثائق املوازنة اإلبالغ باملركز املايل   6-1-3
للحكومات دون املركزية وماليات املؤسسات العامة.

يتعني عىل احلكومة نرش تقرير دوري عن املالية العامة   7-1-3
يف األجل الطويل.

العامة بشلك  املالية  توفري معلومات عن  ينبيغ   2-3
يتيرس معه حتليل السياسات ويعزز املساءلة.

ينبيغ التوسع يف توزيع مرشد موجز لملوازنة يتسم   1-2-3
بالوضوح والبساطة يف موعد تقدمي املوازنة السنوية.

ينبيغ إبالغ بيانات املالية العامة عىل أساس إمجايل،   2-2-3
مع المتيزي بني اإليرادات والنفقات والمتويل، وتصنيف 
والوظيفية  االقتصادية  الفائت  أساس  عىل  النفقات 

واإلدارية.

ينبيغ اعتبار الرصيد اللكي والدين اإلمجايل للحكومة   3-2-3
االستحقاق،  أساس  عىل  يعادهلام  ما  أو  العامة، 
املايل،  احلكومة  ملركز  موجزين  قياسيني  مؤرشين 
واستمكاهلام حيمثا أمكن مبؤرشات مالية أخرى مثل 
وصايف  العام،  القطاع  ورصيد  األسايس،  الرصيد 

الدين.

جيب إبالغ السلطة الترشيعية سنويا بالنتاجئ احملرزة   4-2-3
عىل مستوى أهداف براجم املوازنة الرئيسية.

يف  العامة  املالية  معلومات  بنرش  التعهد  جيب   3-3
الوقت املناسب.

ينبيغ أن يكون نرش معلومات املالية العامة يف الوقت   1-3-3
املناسب الزتاما قانونيا عىل احلكومة.

لنرش  الزمنية  باجلداول  مسبقا  الترصحي  جيب   2-3-3
معلومات املالية العامة والتقيد هبا.
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يتعني عىل اهليئة الوطنية لتدقيق احلسابات أو اهليئة   2-3-4
املامثلة موافاة السلطة الترشيعية جبميع تقاريرها، مبا 
يف ذلك التقرير السنوي، ونرشها. وال بد من وجود 

آليات لرصد إجراءات املتابعة.

املالية  تنبؤات  لتقيمي  مستقلني  خرباء  دعوة  ينبيغ   3-3-4
العامة، والتنبؤات االقتصادية اللكية اليت تستند إلهيا، 

وافرتاضاهتا األساسية.

ينبيغ توفري االستقالل املؤسيس للجهاز اإلحصايئ   4-3-4
الوطين للتحقق من جودة بيانات املالية العامة.

رابعا- مضانات املوضوعية

معايري  العامة  املالية  بيانات  تستويف  أن  جيب   1-4
جودة البيانات املتعارف علهيا.

مبثابة  وحتديثاهتا  املوازنة  تنبؤات  تكون  أن  ينبيغ   1-1-4
اإليرادات  يف  األخرية  العامة  لالجتاهات  انعاكس 
األساسية،  اللكية  االقتصادية  والتطورات  والنفقات، 

وااللزتامات احملددة عىل صعيد السياسات.

ينبيغ أن تشري املوازنة السنوية واحلسابات اخلتامية   2-1-4
إعداد  يف  املستخدم  احملاسيب  األساس  إىل 
بيانات املالية العامة وعرضها. وينبيغ اتباع املعايري 

احملاسبية املتعارف علهيا.

جيب أن تكون البيانات الواردة يف تقارير املالية العامة   3-1-4
متسقة داخليا ومطابقة للبيانات ذات الصلة املسمتدة 
من مصادر أخرى. وينبيغ تفسري أمه التعديالت يف 
بيانات املالية العامة التارخيية وأي تغيري يطرأ عىل 

تصنيف البيانات.

للرقابة  العامة  املالية  أنشطة  إخضاع  ينبيغ   2-4
الداخلية الفعالة وأن تتوفر هلا الضامنات الوقائية.

املوظفني  لسلوك  األخالقية  املعايري  تكون  أن  ينبيغ   1-2-4
العموميني واحضة ومعلنة مبا فيه الكفاية.

القطاع  التوظيف يف  توثيق إجراءات ورشوط  ينبيغ   2-2-4
العام وإتاحهتا لألطراف املعنية.

املستوفية  التوريد  لواحئ  االطالع عىل  تيسري  ينبيغ   3-2-4
املعايري الدولية ومراعاهتا يف الواقع العميل.

ينبيغ تويخ العالنية يف معليات رشاء وبيع األصول   4-2-4
العامة، مع حتديد املعامالت الكبرية بصفة مستقلة.

وماليهتا  العامة  احلكومة  أنشطة  إخضاع  ينبيغ   5-2-4
للتدقيق الداخيل، مع إفساح املجال ملراجعة إجراءات 

التدقيق.

جيب توفري امحلاية القانونية إلدارة اإليرادات الوطنية   6-2-4
ضد أي توجهيات سياسية، وأن تضمن هذه اإلدارة 
أنشطهتا  عن  دورية  تقارير  وطرح  املمولني  حقوق 

لالطالع العام.

للفحص  العامة  املالية  4-3 ينبيغ إخضاع معلومات 
اخلاريج.

ينبيغ إخضاع املالية العامة والسياسات للمتحيص   1-3-4
مبعرفة هيئة وطنية لتدقيق احلسابات أو هيئة مماثلة 

مستقلة عن السلطة التنفيذية.
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ُتعرف  االقتصادي،  امليدان  يف  والتمنية  التعاون  ملنمظة  ا  وفقاً
شفافية املوازنة عىل أهنا اإلفصاح التام عن مجيع املعلومات 
املالية ذات الصلة يف الوقت املقرر وبصورة مهنجية ومنتمظة. 
بشفافية  املتعلقة  الفضىل  »املامرسات  املنمظة  أعدت  وقد 
أداة مرجعية تسهتدف احلكومات، حبيث  باعتبارها  املوازنة« 
تعّدها  اليت  املوازنات  رفع مستوى شفافية  تسرتشد هبا يف 

يف بلداهنا.

مالحظات لملحررين

إن االعرتاف بالعالقة بني احلمك الرشيد والنتاجئ االقتصادية 
 – الشفافية  وإن  واالجمتاعية اجليدة بات يف تزايد ملحوظ. 
عالنية السياسة والنوايا، والصياغة والتنفيذ- من أمه عنارص 

بلوغ احلمك الرشيد. 

وُتعد املوازنة الوثيقة الوحيدة األكرث أمهية لسياسة احلكومات، 
حيث تتطابق أهداف السياسة، وُتنفذ هذه األهداف خالل مدة 
باإلفصاح التام عن مجيع  شفافية املوازنة  وُتعَرف  حمددة. 
يف الوقت املناسب وبالطريقة  املعلومات املالية ذات الصلة 

املناسبة.

امليدان  التعاون والتمنية يف  الدول األعضاء يف منمظة  حتتل 
االقتصادي الصدارة يف ممارسات شفافية املوازنة. 

املعنيني  املسؤولني  بكبار  اخلاص  العامل  الفريق  طالب  وقد 
باملوازنة- خالل االجمتاع السنوي ملنمظة التعاون والتمنية يف 
امليدان االقتصادي لعام 1999، األمني العام بإعداد مجموعة 
تضم أفضل املامرسات يف هذا املجال وتكون قامئة عىل خربات 

الدول األعضاء.

األول  اجلزء  يسد  أجزاء.  ثالثة  املامرسات يف  أفضل  تأيت 
التقارير الرئيسية لملوازنة اليت ينبيغ عىل احلكومات إعدادها 
واحملتوى العام هلذه التقارير. أما اجلزء الثاين فيبني طبيعة 
اإلفصاح الذي ال بد أن تتسم به التقارير .وذلك يمشل لكًا من 
املعلومات املالية وغري املالية اخلاصة باألداء .وأما اجلزء الثالث 
فيليق الضوء عىل ممارسات جيب مراعاهتا من أجل مضان 

جودة ونزاهة التقارير.

مت أخذ هذا النص من املوقع اإللكرتوين منمظة التعاون والتمنية يف   3
امليدان االقتصادي متوفر عىل هذا الرابط

http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best%20
Prac t ices%20Budget%20Transparenc y%20-%20
complete%20with%20cover%20page.pdf

]وقد اطلعنا عىل املوقع آخر مرة يف 15 أيلول/ سبمترب 2014[

مت إعداد أفضل املامرسات لتكون أداة مرجعية تستخدمها الدول 
األعضاء وغري األعضاء سعياًا لزيادة درجة شفافية املوازنة يف 
تقارير  املامرسات حول  أفضل  إعداد  بالدمه املعنَية. مكا مت 
حمددة ألسباب تتعلق بالعرض فقط. وقد تبني أن البلدان املختلفة 
ا  ختتلف هبا أنمظة إعداد التقارير ورمبا ختتلف فهيا أيضاً
املامرسات  أفضل  وتقوم  بالشفافية.  مناطق الرتكزي اخلاصة 
عىل خربات خمتلفة للدول األعضاء يف مناطق متعددة. وينبيغ 
أنه ليس املقصود من أفضل املامرسات وضع  التشديد عىل 

«معيار »رمسي لشفافية املوازنة.

تقارير املوازنة  -1
املوازنة  1-1

أمهية يف  األكرث   4 السياسية  الوثيقة  املوازنة يه  إن  	•
احلكومة. وينبيغ أن تكون املوازنة شاملة، تشمتل عىل 
مُيكن تقيمي  مجيع إيرادات احلكومة ونفقاهتا، حىت 

املقايضات الرضورية بني خيارات السياسة املختلفة.

يمت تقدمي مسودة املوازنة اخلاصة باحلكومة إىل الربملان  	•
ا حبيث يتسع الوقت لرياجعها الربملان مراجعة  مسبقاً
جيدة. ومهام يكن األمر، ينبيغ أن يمت ذلك يف موعد قبل 
بداية السنة املالية بوقت ال يقل عن ثالثة أهشر. وينبيغ 
أن يمت إقرار املوازنة من قبل الربملان قبل حلول السنة 

املالية.

ينبيغ أن حتتوي املوازنة، أو الوثائق ذات الصلة، عىل  	•
رشح ُمفصل للك براجم اإليرادات والنفقات.

يمت عرض البيانات غري املالية اخلاصة باألداء، مبا فهيا  	•
أهداف األداء، يف براجم النفقات إن أمكن تنفيذ ذلك.

تتضمن املوازنة رمس منظوري متوسط األجل يوحض  	•
تطور اإليرادات والنفقات، عىل األقل، خالل  كيفية 
العامني التاليني للسنة املالية املقبلة. وعىل حنو مماثل، 
ينبيغ أن يتطابق املقرتح احلايل لملوازنة مع التقديرات 
املذكورة يف التقارير املالية السابقة للفرتة ذاهتا؛ ويمت 

توضيح مجيع االحنرافات الكبرية.
ُعِرفت “احلكومة” يف أفضل املامرسات بالتوازي مع نظام احلسابات   4
التجارية.  غري  احلكومية  األنشطة  يمشل  التعريف  وهذا  القومية، 
اململوكة  باملرشوعات  اخلاصة  األنشطة  التعريف  هذا  من  وُيستثىن 
للدولة. ورمغ أن تعريف نظام احلسابات القومية يركز عىل احلكومة 
العامة، وُيدجم مجيع مستويات احلكومة، إال أنه من األفضل تطبيق 

أفضل املامرسات مع احلكومة الوطنية.

(OECD) منمظة التعاون والتمنية يف امليدان االقتصادي
أفضل املامرسات يف جمال شفافية املوازنة (2002)3

http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best Practices Budget Transparency - complete with cover page.pdf
http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best Practices Budget Transparency - complete with cover page.pdf
http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best Practices Budget Transparency - complete with cover page.pdf
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والنفقات  اإليرادات  عن  مقاِرنة  معلومات  توفري  يمت  	•
احلقيقية خالل السنة املاضية ووضع تقديرات حديثة 
معلومات  إظهار  للك برناجم .وينبيغ  للسنة احلالية 

مقاِرنة مماثلة ألية بيانات غري مالية ختص األداء.

إذا مت إقرار اإليرادات والنفقات مبوجب ترشيع دامئ،  	•
ا توضيح مبالغ هذه اإليرادات والنفقات  يمت مع ذلك أيضاً
يف املوازنة ألغراض معرفية مثل غريها من اإليرادات 

والنفقات.

يمت عرض النفقات يف فرتات إمجالية. ويتعني حساب  	•
اإليرادات املخصصة ورسوم املستخدم بشلك واحض 
ومنفصل. مكا ينبيغ إمتام ذلك بغض النظر عن ما إذا 
مت ختصيص حوافز معينة وتوفري أنمظة مراقبة الحتجاز 

مجيع أو بعض اإليصاالت من قبل اهليئة احمُلصلة.

بتصنيف  أو هيئة)  وزارة،  (مثل  إدارية  وحدة  تقوم  	•
النفقات. مكا يمت عرض املعلومات التمكيلية اليت ُتصنف 

النفقات وفق فائت اقتصادية ووظيفية.

يمت وضع االفرتاضات االقتصادية اليت ُتشلك التقرير  	•
ا ألفضل املامرسات 1-2 (انظر أدناه). وفقاً

ا  ينبيغ أن تضم املوازنة نقاش عن النفقات الرضيبية وفقاً 	•
ألفضل املامرسات 2-2 (انظر أدناه).

حتتوي املوازنة عىل نقاش شامل عن األصول واخلصوم  	•
املالية، واألصول غري املالية، والزتامات معاش التعاقد، 
ا ألفضل املامرسات 3-2 إىل  واخلصوم احملمتلة وفقاً

6-2 (انظرأدناه).

التقارير اليت تسبق املوازنة  2-1

تعمل تقارير املوازنة عىل تعزيز النقاش حول إمجايل  	•
تفيد  االقتصاد. مكا  تأثريها عىل  كيفية  وعن  املوازنة 
ا يف حد ذاهتا يف إجياد توقعات مالمئة لملوازنة  أيضاً
نفهسا. وينبيغ نرشها يف موعد يسبق تقدمي املوازنة 

املقرتحة بهشر عىل األقل.

األجل  طويلة  األهداف  عىل  بوضوح  التقرير  ينص  	•
اخلاصة بالسياسة املالية واالقتصادية للحكومة، وعىل 
واالقتصاية  املالية  بالسياسة  اخلاصة  احلكومة  نوايا 
فميا يتعلق باملوازنة القادمة، والسنتني املاليتني املقبلتني 
عىل األقل. ويعرض التقرير إمجايل مستوى اإليرادات 

والنفقات والعجز أو الفائض والدين.

يمت وضع االفرتاضات االقتصادية اليت ُتشلك التقرير  	•
ا ألفضل املامرسات 1-2 (انظر أدناه). وفقاً

التقارير الهشرية  3-1

ُتبني التقارير الهشرية مستوى التقدم يف تنفيذ املوازنة.  	•
ويتعني نرشها خالل أربعة أسابيع من هناية لك هشر.

والنفقات يف لك  اإليرادات  مبالغ  ينبيغ أن يرد فهيا  	•
هشر ومن بداية العام حىت تارخيه. ويمت عقد مقارنة 
بيهنا وبني املبالغ التقديرية لإليرادات والنفقات الهشرية 
عىل  جُترى  تعديالت  أية  توضيح  ويمت  ذاهتا.  للفرتة 

التقديرات األصلية خالل العام عىل حنو منفصل.

يمت إرفاق رشح موجز مع البيانات الرمقية. ويف حال  	•
واملبالغ  احلقيقية  املبالغ  بني  شديد  احنراف  وقوع 

التقديرية، ينبيغ توضيح ذلك.

تقوم وحدة إدارية رئيسية (مثل وزارة،أو هيئة) بتصنيف  	•
النفقات. مكا يمت عرض املعلومات التمكيلية اليت ُتصنف 

النفقات وفق فائت اقتصادية ووظيفية.

مكا ينبيغ أن حتتوي التقارير، أو الوثائق ذات الصلة،  	•
عىل معلومات عن النشاط االقرتايض للحكومة (انظر 

أفضل املامرسات 3-2 أدناه).

التقرير نصف السنوي  4-1

حول  شامل  حتديث  السنوي  نصف  التقرير  يعرض  	•
تنفيذ املوازنة، مبا فيه التقديرات احمُلدثة لنتاجئ املوازنة 
عىل  التاليتني  املاليتني  وللسنتني  احلالية  املالية  للسنة 
األقل. ويتعني نرش التقرير خالل ستة أسابيع من هناية 

منتصف العام.

يمت مراجعة االفرتاضات االقتصادية اليت ُتشلك املوازنة  	•
ويمت اإلفصاح عن تأثري أية تغيريات حتدث عىل املوازنة 

(انظر أفضل املامرسات 1-2 أدناه).

حيتوي التقرير نصف السنوي عىل نقاش شامل عن  	•
غري  واألصول  للحكومة،  املالية  واخلصوم  األصول 
املالية، والزتامات معاش التعاقد، واخلصوم احملمتلة 

ا ألفضل املامرسات 3-2 إىل 6-2  (انظرأدناه). وفقاً

أية  أو  حكومية،  قرارات  أية  تأثري  عن  اإلفصاح  ويمت  	•
مالبسات، رمبا يكون هلا تأثري ملحوظ عىل املوازنة.

تقرير هناية السنة  5-1

إن تقرير هناية السنة هو الوثيقة األكرث أمهية ملساءلة  	•
احلكومة. وتقوم املؤسسة العليا للتدقيق مبراجعة تقرير 
ا ألفضل املامرسات 3-3 (انظر أدناه)،  هناية السنة، وفقاً

ويمت نرشه خالل ستة أهشر من هناية السنة املالية.

مبستوى  االلزتام  مدى  السنة  هناية  تقرير  ُيوحض  	•
اإليرادات والنفقات اليت أقرها الربملان يف املوازنة. ويمت 
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توضيح أية تعديالت جُترى عىل املوازنة األصلية عىل 
بتقرير  اخلاصة  العرض  هيئة  تكون  أن  وينبيغ  حدة. 

هناية السنة عاكسة هليئة عرض املوازنة.

الصلة،  ذات  الوثائق  أو  السنة،  هناية  تقرير  يضم  	•
املعلومات غري املالية اخلاصة باألداء، ويكون فهيا مقارنة 

بني أهداف األداء والنتاجئ احلقيقية احمُلرزة إن أمكن.

يمت توفري معلومات مقاِرنة عن مستوى اإليرادات والنفقات  	•
خالل السنة املاضية. مكا ينبيغ إظهار معلومات مقاِرنة 

مماثلة ألية بيانات غري مالية ختص األداء.

يمت عرض النفقات يف فرتات إمجالية. ويتعني حساب  	•
اإليرادات املخصصة ورسوم املستخدم بشلك واحض 

ومنفصل.

تقوم وحدة إدارية (وزارة، أو هيئة عىل سبيل املثال)  	•
بتصنيف النفقات. مكا يمت عرض املعلومات التمكيلية 

اليت ُتصنف النفقات وفق فائت اقتصادية ووظيفية.

حيتوي تقرير هناية السنة عىل نقاش شامل عن األصول  	•
املالية،  غري  واألصول  للحكومة،  املالية  واخلصوم 
ا  وفقاً احملمتلة  واخلصوم  التعاقد،  معاش  والزتامات 

ألفضل املامرسات 3-2 إىل 6-2 (انظرأدناه).

التقرير السابق لالنتخابات  6-1

احلالة  توضيح  يف  لالنتخابات  السابق  التقرير  ُيفيد  	•
العامة ملاليات احلكومة قبل االنتخابات مبارشة. وذلك 

يرفع درجة ويع الناخبني، وحيفز النقاش العام.

نصوص  عىل  التقرير  إعداد هذا  إماكنية  تعمتد  رمبا  	•
يمت  أن  األفضل  ومن  انتخابية.  وممارسات  دستورية 

نرشه يف موعد يسبق االنتخابات بأسبوعني.

ينبيغ أن تكون املعلومات املذكورة يف هذا التقرير يه  	•
ذات املعلومات املذكورة يف التقرير نصف السنوي.

هذه التقارير حباجة إىل توليهتا اهمتام خاص لضامن  	•
ا ألفضل املامرسات 3-2 (انظر أدناه). نزاههتا، وفقاً

التقرير طويل األجل  7-1

يقوم التقرير طويل األجل بتقيمي اسمترارية سياسات  	•
احلكومة احلالية. وُينرش هذا التقرير لك مخس سنوات 
عىل األقل، أو إذا طرأت تغيريات جذرية عىل الرباجم 

الرئيسية لإليرادات والنفقات.

ينبيغ أن ُيقمِي هذا التقرير انعاكسات املوازنة املرتتبة عىل  	•
التغيري الدميوغرايف، مثل شيخوخة الساكن وغريها من 
التطورات احملمتل حدوثها يف األجل الطويل (40-10 

ا). عاماً

ُتشلك  اليت  الرئيسية  االفرتاضات  توضيح  ينبيغ  	•
اإلسقاطات الواردة يف التقرير ويمت تقدمي مجموعة من 

السيناريوهات املعقولة.

اإلفصاحات اخلاصة  -2
االفرتاضات االقتصادية  1-2

التقديرات اخلاصة باالفرتاضات  ُتعد االحنرافات عن  	•
املوازنة يه اخلطر  ُتشلك  اليت  الرئيسية  االقتصادية 

املايل الشديد عىل احلكومة.

يمت اإلفصاح عن مجيع االفرتاضات االقتصادية بشلك  	•
واحض. وينبيغ أن تتضمن منو الناجت اإلمجايل احمليل، 
وتكوينه، ومعدل التوظيف والبطالة، واحلسابات احلالية، 

ومعدالت التمخض والفوائد (سياسة مالية).

ويمت إعداد حتليل احلساسية عن مدى تأثر املوازنة جراء  	•
االقتصادية  االفرتاضات  ُأجريت عىل  اليت  التغيريات 

الرئيسية.

النفقات الرضيبية  2-2

لإليرادات  املُقدرة  املبالغ  الرضيبية  بالنفقات  ُيقصد  	•
لبعض األنشطة  التفضيلية  املعاملة  نتيجة  الرضيبية 

اخلاصة.

الرضيبية  للنفقات  املقدر  املبلغ  عن  اإلفصاح  ينبيغ  	•
ويمت  يف املوازنة.  تمكيلية ُتذكر  مكعلومات  الرئيسية 
إضافة مناقشة حول النفقات الرضيبية ملناطق وظيفية 
إىل املناقشة اخلاصة بالنفقات العامة هلذه  حمددة 

املناطق لتشكيل خيارات املوازنة.

اخلصوم املالية واألصول املالية  3-2

يمت اإلفصاح عن اخلصوم املالية واألصول املالية يف  	•
املوازنة, والتقرير نصف السنوي، وتقرير هناية السنة. 
يف  الهشري  االقرتاض  نشاط  عن  اإلفصاح  وينبيغ 

التقارير الهشرية، أو الوثائق ذات الصلة.

للدين،  املالية  الورقة  بفئة  ينبيغ تصنيف االقرتاضات  	•
ا عىل  وباهليئة االستحقاقية للدين، سواء اكن مفروضاً
الدين نسبة ثابتة أو متفاوتة من الفوائد، أو إن اكن قابلًا 

للسداد.

يكون  رئيسية،  بفائت  املالية  األصول  وينبيغ تصنيف  	•
املتداولة، واالستمثارات  املالية  واألوراق  النقدية،  فهيا 
يف املرشوعات، والقروض املُقدمة إىل الكيانات األخرى. 
ويمت تقييد االستمثارات يف املرشوعات بشلك منفرد. 
مكا ينبيغ تدوين القروض املُقدمة إىل الكيانات األخرى 
باستخدام فئة رئيسية تعكس طبيعهتا؛ ويمت اإلفصاح 
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عن املعلومات اهلامة املتعلقة بالتخلف عن إيفاءها إن اكن 
ممكناًا. وينبيغ تقدير األصول املالية بالقمية السوقية.

يمت اإلفصاح عن أدوات إدارة الديون، اكلعقود واملبادالت  	•
اآلجلة، عىل سبيل املثال.

لتوضيح  احلساسية  حتليل  إعداد  املوازنة  يف  يمت  	•
كيفية تأثري التغيريات اليت ُأجريت عىل معدالت الفائدة 

وأسعار الرصف األجنيب عىل تاكليف المتويل.

األصول غري املالية  4-2

ينبيغ اإلفصاح عن األصول غري املالية، مبا فهيا امللكية  	•
العقارية واملعدات.

سوف يمت حتديد األصول غري املالية مبوجب احملاسبة  	•
الاكملة عىل أساس االستحقاق ووضع املوازنة. وسوف 
يتطلب ذلك تقدير هذه األصول واختيار جداول زمنية 
التام عن  لالسهتالك بشلك مناسب. ينبيغ اإلفصاح 

التقدير واالسهتالك.

ينبيغ  فإنه  إن مل يمت تبين أساس استحقايق اكمل،  	•
اإلبقاء عىل جسل لألصول ويمت إدراج معلومات موجزة 
عن هذا الجسل يف املوازنة، ويف التقرير نصف السنوي 

وتقرير هناية السنة.

الزتامات معاش التقاعد  5-2

يمت اإلفصاح عن الزتامات معاش التقاعد يف املوازنة,  	•
والتقرير نصف السنوي، وتقرير هناية السنة. وُيقصد 
بالزتامات معاش التقاعد الفرق بني الفوائد املُستحقة 
الناشئة عن اخلدمة السابقة وإهسامات احلكومة جتاه 

فوائدمه.

الرئيسية  اإلكتوارية  االفرتاضات  اإلفصاح عن  ينبيغ  	•
التقاعد. وينبيغ  الزتامات معاش  اليت ُتشلك حساب 
بالقمية  التقاعد  أية أصول ختص خطط معاش  تقدير 

السوقية.

اخلصوم احملمتلة  6-2

يكون  اليت  اخلصوم  احملمتلة  باخلصوم  ُيقصد  	•
أحداث مستقبلية  عىل  ا  ُمعمتداً املوازنة  عىل  تأثريها 
املألوفة هلا؛  رمبا حتدث ورمبا ال حتدث. ومن األمثلة 
مضانات القروض احلكومية، وبراجم التأمني احلكويم، 

واملطالبات القضائية املرفوعة ضد احلكومة.

يف  الرئيسية  احملمتلة  اخلصوم  عن  اإلفصاح  يمت  	•
نصف السنوي والبيانات املالية  والتقرير  املوازنة، 

السنوية.

للخصوم  اإلمجايل  املبلغ  عن  اإلفصاح  ينبيغ  	•
ا لفئة رئيسية  احملمتلة،إن اكن ممكناًا ويمت تصنيفها طبقاً

تعكس طبيعهتا؛ مكا يمت اإلفصاح عن املعلومات اهلامة 
اخلاصة بالتخلف عن إيفاءها للك من هذه الفائت، إن 
اخلصوم  حتديد  ميكن  ال  اليت  احلاالت  ويف  أمكن. 

احملمتلة، يمت تدويهنا ووصفها.

الزناهة والرقابة واملسائلة  -3
السياسات احملاسبية  1-3

يمت إرفاق موجز للسياسات احملاسبية ذات الصلة مع  	•
مجيع التقارير. وينبيغ أن يوحض هذا املوجز األسس 
يف  االستحقايق)  النقدي،  (مثل  املُطبقة  احملاسبية 
إعداد التقارير واإلفصاح عن أية احنرافات تمت عن 

ا. املامرسات احملاسبية املتعارف علهيا واملقبولة معوماً

ينبيغ استخدام السياسات احملاسبية نفهسا مع مجيع  	•
التقارير املالية.

السياسات  عىل  تغيري  إجراء  الرضورة  اقتضت  إذا  	•
احملاسبية، يمت ذكر طبيعة هذا التغيري وذكر أسبابه 
بوضوح تام. ينبيغ تعديل املعلومات عن فرتات إعداد 
التقارير السابقة، بقدر املُستطاع، للمتكن من عقد مقارنة 

بني فرتات إعداد التقارير.

األنمظة واملسؤولية  2-3

ينبيغ وضع نظام دينامييك للرقابة املالية الداخلية، مبا  	•
فهيا التدقيق الداخيل، لضامن نزاهة املعلومات املذكورة 

يف  التقارير.

وزير  قبل  من  باملسؤولية  بيان  تقرير عىل  حيتوي لك  	•
املالية واملسؤول املايل الكبري الذي يتحمل مسؤولية 
إصدار التقرير. ويهشد  الوزير بأن التقرير يتضمن 
مجيع القرارات احلكومية وتأثريها املايل. مكا يهشد 
املسؤول الكبري أن وزارة املالية قد استخدمت االحرتافية 

يف إصدار التقرير.

التدقيق  3-3

تقوم املؤسسة العليا للتدقيق مبراجعة تقرير هناية السنة  	•
ا. ا ملامرسات التدقيق املُتعارف علهيا واملقبولة معوماً وفقاً

أعدهتا  اليت  التدقيق  تقارير  بفحص  الربملان  يقوم  	•
املؤسسة العليا للتدقيق.

الفحص الربملاين والعام  4-3

ا  ينبيغ أن ُتتاح الفرصة واملوارد للربملان لُيجري حفصاً 	•
فعالًا عىل أي تقرير مايل إذا دعت الرضورة.

ينبيغ إتاحة مجيع التقارير املالية املُشار إلهيا يف أفضل  	•
املامرسات هذه للجميع. ويمشل ذلك إتاحهتا عىل شبكة 

اإلنرتنت دون رسوم.
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عىل وزارة املالية العمل عىل رفع مستوى الفهم فميا  	•
معلية املوازنة من خالل التعاون مع مواطنني  خيص 

ومنمظات غري حكومية.
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العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املنمظة  متثل 
واحملاسبة (اإلنتوساي) هيئة دولية تضم يف عضويهتا كبار 
ماكتب  أو  العامني  واملراقبني  احلكوميني،  املاليني  املراقبني 
هذه  يف  اإلنتوساي،  عضوية  يف  ويشارك  العامني.  املدققني 
باإلضافة إىل مخس   ، ا اكمالاً اآلونة، ما مجموعه 192 عضواً
أعضاء مشاركني. وتمكن رسالة املنمظة يف توفري إطار مرجيع 
ألجهزة الرقابة املالية العامة واحملاسبة يف الدول املعنية بغية 

تعزيز معليات تدقيق اإلنفاق العام واالرتقاء هبا. 

وتنرش منمظة اإلنتوساي “املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
املالية العامة واحملاسبة”، اليت تسىع ألن تكون مبثابة املعيار 
الدويل للجودة واملصداقية واملهنية، حبيث حتتمك إلهيا مجيع 
أجهزة الرقابة املالية العامة واحملاسبة، مبا يهسم يف ترسيخ 

تأثري هذه األجهزة وتعزيز إماكنياهتا. 

وتتوىل منمظة اإلنتوساي إعداد “املعايري الدولية لألجهزة العليا 
للرقابة املالية العامة واحملاسبة” ومراجعهتا وحسهبا بالتعاون 
ومبا  املعايري  هذه  مثل  بإعداد  املختصة  األخرى  اهليائت  مع 
يمتاىش مع القواعد القانونية اليت تراعهيا املنمظة يف إعداد 

املعايري املهنية.5

الديباجة
حيث أن االستعامل املنظم والفعال لألموال العمومية ميثل أحد 
الرشوط املسبقة الرضورية لإلدارة السلمية لألموال العمومية 

وجناعة القرارات اليت تتخذها السلطات املسؤولة،

وحيث أن امتالك لك دولة جلهاز أعىل للرقابة املالية  	•
العامة واحملاسبة يضمن استقالليته نص قانوين أمر 

ال غىن عنه لتحقيق هذا اهلدف،

من  أكرث  االجهزة أصبحت رضورية  هذه  أن  وحيث  	•
ذي قبل ألن الدولة وسّعت انشطهتا لتمشل القطاعني 
االجمتايع واالقتصادي متجاوزة بذلك االطار املايل 

التقليدي،
واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املنمظة   5

(اإلنتوساي)، القواعد املعمتدة يف إعداد املعايري املهنية: 
http://www.issai.org/media/13527/due_process_
english.pdf 

]وقد اطلعنا عىل املوقع آخر مرة يف 15 أيلول/ سبمترب 2014[

وحيث أن األهداف املمزية للرقابة أي االستعامل املالمئ  	•
املايل  الترصف  وتطوير  العمومية،  لألموال  والفعال 
وإيصال  اإلدارية،  لألنشطة  املالمئ  والتنفيذ  السلمي، 
املعلومات إىل السلطات العمومية وعامة الناس بواسطة 
نرش تقارير موضوعية، يه أمور رضورية الستقرار 

ومنّو الدول مبا يتطابق مع أهداف األمم املتحدة،

وحيث أن اجللسات العامة خالل مؤمترات اإلنتوساي  	•
اكفة  توزيعها  عىل  صادقت  قرارات  تبّنت  السابقة 

البلدان األعضاء،

فان املؤمتر التاسع لألجهزة العليا للرقابة املالية 
لميا  يف  املنعقد  (اإلنتوساي)  واحملاسبة  العامة 

يقرر:
نرش وتوزيع الوثيقة اليت عنواهنا “إعالن لميا حول اخلطوط 

التوجهيية لرقابة األموال العمومية”.

أوال:  العموميـــات
القسم 1: هدف الرقابة

العمومية  الرقابة وتركزيها مالزمان إلدارة األموال  إن مفهوم 
رقابة  أن  ائمتانيا حيث  اإلدارة متثل ترصفا  هذه  أن  باعتبار 
العمومية ليست هدفا يف حد ذاهتام، ولكهنا عنرص  األموال 
رضوري يف نظام هيدف اىل الكشف يف الوقت املناسب عن لك 
خمالفة لملعايري املعمول هبا، وعن لك مساس مببادئ مرشوعية 
مبكر  وقت  واقتصادها يف  وفعاليهتا  وكفاءهتا  املالية  اإلدارة 
االجراءات  اختاذ   – يف لك حالة من احلاالت   – حىت ميكن 
التصحيحية، أو جعل األطراف املسؤولة تقبل مسؤوليهتا، أو 
مبنع  الكفيلة  االجراءات  اختاذ  أو  تعويضات،  عىل  احلصول 
اقرتاف أمعال من هذا القبيل أو عىل األقل جبعل هذا االقرتاف 

أكرث صعوبة مستقبال.

القسم 2: الرقابة املسبقة والرقابة الالحقة

متثل الرقابة املسبقة رقابة مالية جتري قبل حدوث الواقعة   -1
لألنشطة اإلدارية أو املالية، أما الرقابة الالحقة فهي رقابة 

مالية يمت إجراؤها بعد ذلك.

واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املنمظة 
(اإلنتوساي)

معيار اإلنتوساي رمق :1 إعالن لميا حول اخلطوط التوجهيية 
لرقابة األموال العمومية (1977)5

http://www.issai.org/media/13527/due_process_english.pdf
http://www.issai.org/media/13527/due_process_english.pdf
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إن الرقابة املسبقة ذات فعالية رضورية لإلدارة السلمية   -2
وميكن  علهيا،  الدولة  اؤمتنت  اليت  العمومية  لألموال 
العامة  املالية  للرقابة  أعىل  جهاز  الرقابة  هذه  يتوىل  ان 

واحملاسبة أو أجهزة رقابية أخرى.

إن الرقابة املسبقة اليت يقوم هبا جهاز أعىل للرقابة تتوفر   -3
حدوثه،  قبل  الرضر  من  الوقاية  عىل  القدرة  مزية  فهيا 
ولكهنا يف املقابل ختلق جحام مخضا من العمل، وتتسبب 
يف اخللط بني املسؤوليات مكا حيددها القانون العام. أما 
الرقابة الالحقة اليت يقوم هبا جهاز أعىل للرقابة، فاهنا 
تربز مسؤولية األطراف املسؤولة وقد تؤدي أىل تعويضات 

جلرب الرضر احلاصل ومنع تكرر املخالفات املرتكبة.

حيدد قيام اجلهاز األعىل للرقابة بالرقابة املسبقة حبسب   -4
الوضع الترشييع، والظروف واملقتضيات اخلاصة بلك 
بلد. أما الرقابة الالحقة فإهنا تعترب مهمة رضورية بالنسبة 
إىل لك جهاز أعىل للرقابة، سواء توىل القيام برقابة مسبقة 

أيضا أم ال.

القسم 3: الرقابة الداخلية واخلارجية

يمت ارساء مصلحة للرقابة الداخلية مضن لك جهاز أو   -1
هيئة حكومية، بيمنا ال متثل مصاحل الرقابة اخلارجية جزءا 
من اهليلك التنظيمي للهيائت املزمع رقابهتا، وبالتايل فإن 

األجهزة العليا للرقابة يه مرافق للرقابة اخلارجية.

رئيس  اىل  حمتا  بالنظر  الداخلية  الرقابة  خدمات  تعود   -2
أن هذه اخلدمات  أنشئت يف صلهبا، غري  اليت  الدائرة 
البد أن تمتتع باوفر قسط ممكن من االستقاللية الوظيفية 

والتنظميية، مضن اإلطار الدستوري للك واحدة مهنا.

تولك إىل اجلهاز األعىل للرقابة بوصفه املدقق اخلاريج   -3
مهمة حفص فعالية الرقابة الداخلية. فاذا ما تبنّي أن الرقابة 
الداخلية يه ذات فعالية فيجب العمل عىل حتقيق أنسب 
تقسمي أو توزيع لملهامت وإرساء أنسب تعاون بني اجلهاز 
الداخلية، وذلك دون املس  الرقابة  للرقابة وجهاز  األعىل 

حبق اجلهاز األعىل للرقابة يف إجراء رقابة عامة.

القسم 4: رقابة الرشعية ورقابة النظامية ورقابة االداء

تمتثل املهمة العادية لألجهزة العليا للرقابة يف التدقيق يف   -1
رشعية ونظامية لك من الترصف املايل واحملاسبة.

باالضافة اىل هذا الصنف من املراقبة، وهو صنف ال ختىف   -2
أمهيته، يوجد صنف آخر من الرقابة ال يقل أمهية هو رقابة 
وفعاليهتا  العامة  اإلدارة  أداء  اىل حفص  وهيدف  األداء 
واقتصادها وكفاءهتا. وال تغيط رقابة األداء معليات مالية 
معينة فقط حفسب، بل تغيط كذلك اكفة أصناف األنشطة 

احلكومية مبا فهيا النظامني التنظيمي واإلداري.

ان أهداف الرقابة اليت جترهيا األجهزة العليا للرقابة – من   -3
الرقابة الرشعية والرقابة النظامية ورقابة الكفاءة والفعالية 

واالقتصاد يف الترصف املايل – أهداف هلا نفس األمهية 
أساسا، ولكن بيىق عىل لك جهاز أعىل للرقابة أن يقوم 

بتحديد أولوياته باالعمتاد عىل لك حالة مبفردها.

ثانيا:  االستقالليــة
القسم 5: استقاللية األجهزة العليا للرقابة  

ال ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن تقوم مبهامها بصورة   -1
موضوعية وفعالة إال إذا اكنت مستقلة عن اجلهة اخلاضعة 

للرقابة، ويف مأمن من التأثري اخلاريج.

عهنا  مستقلة  تكون  أن  ميكن  ال  الدولة  أجهزة  أن  رمغ   -2
فإن  كلك،  الدولة  من  جزءا  باعتبارها  اكمال،  استقالال 
باالستقاللية  تمتتع  أن  ينبيغ  للرقابة  العليا  األجهزة 

الوظيفية والتنظميية الرضورية إلجناز مهامها.

جيب أن ينص الدستور عىل إنشاء األجهزة العليا للرقابة،   -3
يمت  أن  عىل  استقالليهتا،  من  الرضورية  الدرجة  وعىل 
القانونية،  النصوص  يف  بذلك  املتعلقة  التفاصيل  تقدمي 
وينبيغ باخلصوص أن توجد حممكة عليا تضمن امحلاية 
يعوق  أن  شانه  من  تدخل  لك  ضد  املناسبة  القانونية 

استقاللية اجلهاز األعىل للرقابة وسلطاته الرقابية.

القسم 6: استقاللية األعضاء واملسؤولني يف األجهزة 
العليا للرقابة

إن استقاللية األجهزة العليا للرقابة مرتبطة ارتباطا وثيقا   -1
باستقاللية أعضاهئا. ويعرف االعضاء بأهنم األخشاص 
اجلهاز،  بإمس  القرارات  اختاذ  مهمة  الهيم  تولك  الذين 
ثالثة،  جهة  امام  القرارات  هذه  عن  مسؤولني  ويعتربون 
مبعىن أهنم أعضاء هيئة مشرتكة هلا حق القرار أو رئيس 
موكولة  اهليئة  هذه  رائسة  اكنت  إذا  للرقابة  عليا  هيئة 

لخشص واحد.

جيب أن تكون استقاللية األعضاء مضمونة أيضا بنص   -2
الدستور كذلك  أن ينص  بوجه خاص  وينبيغ  الدستور. 
عىل إجراءات العزل من الوظيفة، وجيب أال يكون يف هذه 
االجراءت مساس باستقاللية األعضاء، وأن تتوافق طريقة 
الدستوري  اهليلك  األعضاء مع نصوص  أو عزل  تعيني 

للبلد املعين.

جيب أال يتأثر موظفو وأعوان األجهزة العليا للرقابة يف   -3
حياهتم املهنية بالضغوط اليت ميكن أن متارهسا اهليائت 

اخلاضعة للرقابة وان ال يكونوا تابعني لتلك اهليائت.

القسم 7: االستقالل املايل لألجهزة العليا للرقابة

جيب أن متنح األجهزة العليا للرقابة االماكنيات املالية اليت   -1
تكفل هلا القيام مبهمهتا.



20

رزمة - سن الترشيعات املتعلقة بالقطاع األمين

تكون األجهزة العليا للرقابة – إن اقتىض األمر – قادرة   -2
مبارشة من  اليت حتتاجها  املالية  املوارد  تطلب  أن  عىل 

اجلهاز العمويم املسؤول عن املزيانية الوطنية.

تكون األجهزة العليا للرقابة قادرة عىل استخدام األموال   -3
املسندة إلهيا مضن فصل ممزي من فصول املزيانية حسب 

ما تراه صاحلا.

ثالثا: العالقات مع الربملان واحلكومة واإلدارة
القسم 8: العالقات مع الربملان

إن استقاللية األجهزة العليا للرقابة املنصوص علهيا من الدستور 
واالستقاللية  املبادرة  من  عالية  درجة  كذلك  تضمن  والقانون 
الذاتية حىت ملا تكون هذه األجهزة مفوضة من طرف الربملان 
وتقوم بتنفيذ العمليات الرقابية بتوجهيات منه، فالعالقات بني 
اجلهاز األعىل للرقابة والربملان ينبيغ أن تكون منصوصا علهيا 

يف الدستور وفق ظروف ومتطلبات لك بلد.

القسم 9: العالقات مع احلكومة واإلدارة

يتوىل اجلهاز األعىل للرقابة مراقبة أنشطة احلكومة وسلطاهتا 
اإلدارية وغريها من األجهزة التابعة هلا. ولكن هذا ال يعين أن 
احلكومة ختضع للجهاز االعىل للرقابة، بل جيب التأكيد عىل أن 
احلكومة تتحمل وحدها اكمل املسؤولية فميا تقوم به من أمعال 
وفميا حيدث من نسيان، وال ميكن هلا أن حتل نفهسا من ذلك 
قد  النتاجئ  إذا اكنت هذه  إال   – الرقابية  النتاجئ  باإلحالة إىل 
صدرت باعتبارها أحاكما نافذة وسارية قانونيا – إعمتادا عىل 

اآلراء اخلبرية لألجهزة العليا للرقابة.

رابعا: سلطات األجهزة العليا للرقابة
القسم 10: سلطات االستقصاء والتحري

لألجهزة العليا للرقابة حق االطالع عىل مجيع الجسالت   -1
والوثائق املتعلقة باإلدارة املالية، واحلق يف أن تطلب من 
اجلهاز اخلاضع للرقابة – شفويا أو كتابيا – لك املعلومات 

اليت تعتربها رضورية.

يقرر اجلهاز األعىل للرقابة – بالنسبة إىل لك معلية رقابية   -2
– إن اكن من األصلح مبارشة العملية الرقابية يف مقر 
الوحدة اخلاضعة للرقابة أو يف مقر اجلهاز األعىل للرقابة 

نفسه.

بالنسبة إىل  يضبط القانون أو اجلهاز األعىل للرقابة –   -3
الوثائق  أو  املعلومات  تقدمي  آجال   – الفردية  احلاالت 
إىل  املالية  البيانات  ذلك  يف  مبا  الجسالت  من  وغريها 

اجلهاز األعىل للرقابة.

القسم 11: تنفيذ مالحظات الرقابة اليت تبدهيا األجهزة 
العليا للرقابة

تقوم األجهزة اخلاضعة للرقابة بالتعليق عىل املالحظات   -1
اليت يبدهيا اجلهاز األعىل للرقابة وذلك يف غضون فرتة 
زمنية غالبا ما حيددها القانون أو يضبطها اجلهاز األعىل 
للرقابة، مشرية إىل االجراءات اليت اختذهتا لالستجابة 

لتلك املالحظات.

باعتبار أن النتاجئ الرقابية للجهاز األعىل للرقابة ال تقدم   -2
للجهاز حق  فان  قانونا،  نافذة وسارية  عىل أهنا أحاكم 
االتصال بالسلطة املسؤولة عن اختاذ االجراءات الالزمة 

ومحلها عىل قبول املسؤولية يف ذلك.

القسم 12: اآلراء اخلبرية وحقوق االستشارة

معلوماهتا  للرقابة  العليا  األجهزة  تضع  االقتضاء،  عند   -1
الدقيقة املتخصصة عىل ذمة الربملان واإلدارة يف شلك 
القوانني  مشاريع  من  مواقفها  ذلك  آراء خبرية، مبا يف 
اإلدارية  السلطات  وتكون  املالية.  اللواحئ  من  وغريها 
مسؤولة وحدها عن قبول أو رفض مثل هذه اآلراء اخلبرية، 
وعالوة عىل ذلك فإن هذه املهمة اإلضافية جيب أال تسبق 
ما ستكون هيلع املالحظات اليت سيبدهيا اجلهاز األعىل 

للرقابة، وأال متس بفعالية معليته الرقابية.

باإلجراءات  املتعلقة  القوانني  عىل  املصادقة  تمت  ال   -2
احملاسبية املناسبة واملوحدة قدر اإلماكن إال بعد موافقة 

اجلهاز األعىل للرقابة.

أساليب الرقابة، أعوان وموظفو األجهزة  خامسا: 
الرقابية، التبادل الدويل للتجارب

القسم 13: األساليب واإلجراءات الرقابية

تقوم األجهزة العليا للرقابة باألمعال الرقابية طبقا للرباجم   -1
اليت حتددها بنفهسا. ومع ذلك فإن حق بعض اهليائت 
يظل حقا  رقابية ممزية  بإجراء معلية  باملطالبة  العمومية 

قامئا.

مجليع  شاملة  تكون  ما  نادرا  الرقابية  العملية  أن  مبا   -2
العنارص اليت ينبيغ حفصها فإن األجهزة الرقابية عادة 
ما تستخدم أسلوب العينة، لكن ينبيغ أن ختتار العينات 
وفق منوذج معلوم وأن يرتفع عدد عنارصها إىل حد ميكرَّن 

من احلمك عىل جودة ونظامية اإلدارة املالية.

العلوم  تطور  االعتبار  بعني  دامئا  الرقابية  الطرق  تأخذ   -3
والتقنيات ذات الصلة باإلدارة املالية.

رقابية  أدلة  للرقابة  العليا  األجهزة  تعد  أن  املناسب  من   -4
لتساعد هبا مدققهيا.
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القسم 14: موظفو وأعوان الرقابة

جيب أن يمتتع أعضاء وأعوان الرقابة يف األجهزة العليا   -1
للرقابة باملهارة والزناهة الالزمتني ألداء املهام املوكولة الهيم 

عىل الوجه األفضل.

عند انتداب موظفني لألجهزة العليا للرقابة يمت االعرتاف   -2
واملهارات  الدراية  ذوي  باملرتحشني  مناسبة  بصورة 

والتجربة املهنية اليت تفوق املعدل العادي.

جيب توجيه عناية خاصة للتطوير املهين النظري والعيمل   -3
لاكفة موظيف وأعوان الرقابة يف األجهزة، وذلك بواسطة 
براجم داخلية وجامعية ودولية. وجيب دمع مثل هذا التطوير 
بلك والوسائل املالية والتنظميية املمكنة، وجيب أن يتجاوز 
التطور املهين اإلطار التقليدي لملعارف يف جمال احلقوق 
واالقتصاد واحملاسبة، وأن يتضمن معرفة تقنيات جديدة 

يف اإلدارة مبا يف ذلك معاجلة البيانات آليا.

سعيا اىل توفر موظفني رقابيني من درجة عالية، جيب ان   -4
تكون األجور مناسبة لملتطلبات اخلاصة هبذا الصنف من 

العمل.

إذا مل تتوفر املهارات اخلاصة لدى أعوان الرقابة ميكن   -5
للجهاز األعىل للرقابة أن يستعني خبدمات خرباء خارجيني 

إذا اقتىض األمر.

القسم 15: التبادل الدويل للتجارب

املنمظة  إطار  يف  والتجارب  لآلراء  الدويل  التبادل  ميثل   -1
الدولية لألجهزة العليا للرقابة وسيلة فعالة يف مساعدة 

هذه األجهزة عىل أداء مهامها.

بواسطة  اآلن  حد  إىل  ودمعه  التبادل  هذا  حتقيق  مت   -2
مع  باالشرتاك  تنّظم  اليت  التدريبية  والندوات  املؤمترات 
قبل مجموعات  ومن  األجهزة  من  وغريها  املتحدة  األمم 

العمل االقلميية وبواسطة نرش جملة متخصصة.

أنه من  واالنشطة، حيث  توسيع هذه اجلهود  يستحسن   -3
املهم جدًا وضع قامئة مصطلحات موحدة للرقابة املالية 

واحملاسبة عىل أساس القانون املقارن.

سادسًا: التقاريـــر
القسم 16: التقارير املعّدة للربملان وللعموم

نتاجئ  تقدمي  منه  ويطلب  للرقابة  األعىل  للجهاز  خيول   -1
معلياته الرقابية سنويا وبصورة مستقلة للربملان أو ألي 
النتاجئ،  تلك  هيئة معومية مسؤولة، مكا يطلب منه نرش 
وهو ما ميكن من توزيع واسع النطاق من حفص نقدي 
دقيق حملتوياهتا، ويدمع فرص تنفيذ نتاجئ اجلهاز األعىل 

للرقابة.

حيق للجهاز األعىل للرقابة أيضًا أن يقدم خالل السنة   -2
تقريرا حول النتاجئ ذات أمهية قصوى.

يغيط التقرير السنوي عادة اكفة أنشطة اجلهاز األعىل   -3
للرقابة، وال يقوم اجلهاز األعىل مبوازنة دقيقة بني املصاحل 
والفائدة اليت حتصل من الكشف عهنا إال عندما يتعلق 

األمر مبصاحل جديرة بامحلاية أو اليت حيمهيا القانون.

القسم 17: طريقة إعداد التقارير

تقدم التقارير بصفة موضوعية وواحضة الوقائع وما يتعلق   -1
هبا من تقيمي، ويقترص فهيا عىل املهم، وتكون لغة التحرير 

دقيقة وهسلة الفهم.

يويل اجلهاز األعىل للرقابة العناية الالزمة لوجهات نظر   -2
اهليائت اخلاضعة للرقابة بشأن نتاجئه.

سابعا: الصالحيات الرقابية لألجهزة العليا للرقابة
القسم 18: املصدر الدستوري لصالحيات الرقابة، رقابة 

إدارة االموال العمومية

العليا  لألجهزة  األساسية  الرقابية  الصالحيات  تكون   -1
التفاصيل  أما  الدستور،  يف  علهيا  منصوصا  للرقابة 

االجرائية فميكن أن ترد يف نصوص القوانني.

اليت  الرقابية  للصالحيات  احلقيقية  الرشوط  ختتلف   -2
يمتتع هبا اجلهاز األعىل للرقابة حبسب اختالف ظروف 

ومتطلبات لك بلد.

ختضع اكفة العمليات املالية العمومية لرقابة األجهزة العليا   -3
للرقابة وذلك برصف النظر معا إذا اكنت تلك العمليات 
مذكورة يف املزيانية القومية أم ال وبرصف النظرعن الشلك 
العنارص من رقابة اجلهاز  فيه، ال تعىف هذه  ترد  الذي 
األعىل للرقابة نتيجة حلذف عنارص من اإلدارة املالية من 

املزيانية القومية.

ينبيغ أن تدمع األجهزة العليا للرقابة من خالل معلياهتا   -4
الرقابية تصنيفا واحضا لملزيانية ونظم احملاسبة تكون 

بسيطة وواحضة قدر اإلماكن.

العمومية وسائر األجهزة  السلطات  رقابة  القسم 19: 
باخلارج

تكون السلطات العمومية وسائر املؤسسات املرتكزة باخلارج 
خاضعة وجوبا لرقابة اجلهاز األعىل للرقابة، وجيب عند رقابة 
يفرضها  اليت  للحدود  الالزمة  العناية  إيالء  املؤسسات  هذه 
القانون الدويل والتغليب عىل هذه احلدود حيمثا وجدت املربرات 

لذلك يف نطاق التطوير الدينايم للقانون الدويل.
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القسم 20: رقابة الرضائب

جباية  مراقبة  عىل  قادرة  للرقابة  العليا  األجهزة  تكون   -1
عىل  االطالع  وعىل  نطاق ممكن،  أوسع  عىل  الرضائب 

امللفات الرضيبية الخشصية مبوجب ذلك.

رقابة  األوىل  بالدرجة  يه  الرضائب  عىل  الرقابة  إن   -2
للرشعية ورقابة للنظامية، ولكن جيب عىل األجهزة العليا 
القوانني الرضيبية أن تفحص أيضا  للرقابة عند تطبيق 
تنظمي وفاعلية جباية الرضائب، وحتقيق تقديرات املداخيل 
وأن تقرتح عىل اهليئة الترشيعية إدخال حتسينات إذا اكن 

ذلك مناسبا.

القسم 21: الصفقات العمومية واألشغال العامة

السلطات  ختصصها  اليت  الضخمة  املالية  املقادير  إن   -1
العمومية للصفقات واألشغال العامة تربر الرقابة الدقيقة 

لألموال املستخدمة.

عىل  للحصول  إجراء  أفضل  العمومية  املناقصة  تعترب   -2
أحسن عرض لكفة وجودة، يف غياب املناقصة العمومية 

فإن عىل اجلهاز األعىل للرقابة أن حيدد أسباب ذلك.

يتوىل اجلهاز األعىل  العامة  برقابة األشغال  القيام  عند   -3
هذه  إدارة  لتنظمي  املناسبة  املعايري  تطوير  دمع  للرقابة 

األشغال.

نظامية  يف  العامة  األشغال  رقابة  معليات  تنحرص  ال   -4
وجودة  البناء  إدارة  فعالية  أيضا  تفحص  بل  الدفعات، 

أشغال البناء.

القسم 22: مراقبة مرافق املعاجلة اإللكرتونية للبيانات

املعاجلة  ومنشآت  مرافق  عىل  املرصوفة  األموال  أمهية  إن 
أن  وجيب  مالمئة.  رقابة  أيضا  تتطلب  للبيانات  اإللكرتونية 
تعمتد هذه الرقابة عىل األنمظة وأن تغيط جوانب مثل التخطيط 
اقتصادية،  بصورة  اإللكرتونية  املعّدات  واستخدام  للحاجات، 
واستخدام موظفني يمتتعون باخلربة املناسبة ويفضل أن يكونوا 
من العاملني يف الوحدة اخلاضعة للرقابة، مكا تغيط الرقابة 
أيضا بالوقاية من التجاوزات واالستفادة من املعلومات املنتجة.

القسم 23: املنشأت التجارية املمتتعة مبسامهة الدولة

إن توسع األنشطة االقتصادية للدولة يؤدي غالبا إىل بعث   -1
منشآت ختضع للقانون اخلاص، وجيب أن ختضع هذه 
املنشآت أيضا لعملية رقابة من قبل اجلهاز األعىل للرقابة 
إذا اكنت مسامهة الدولة فهيا مهمة – وخاصة إذا اكنت 
أو إذا اكنت الدولة  تلك املسامهة متثل أغلبية األهسم – 

متارس تأثريا مرحجا.

كعمليات  الرقابية  العمليات  هذه  أن جترى  املناسب  من   -2
رقابة الحقة، وجيب أن تأخذ يف االعتبار القضايا املتصلة 

باالقتصاد والكفاءة والفعالية.

عىل التقارير املتعلقة هبذه املؤسسات واملواجهة للربملان   -3
رسية  محلاية  الالزمة  بالتضييقات  تتقيد  أن  وللعموم 

األمعال والصناعة.

القسم 24: رقابة األجهزة املدعومة

تكون األجهزة العليا للرقابة مؤهلة لرقابة استخدام اإلعانات   -1
املتأتية من األموال العامة.

ميكن عند احلاجة توسيع العملية الرقابية لتمشل مجموع   -2
اإلعانة  اكنت  إذا  وذلك  املدعومة،  للهيئة  املالية  اإلدارة 
إىل  بالنظر  أو  ذاهتا  حد  يف  مرتفعة  الرقابة  موضوع 

نسبهتا من املقابيض أو من رأس مال اهليئة املدعومة.

ينبيغ أن يؤدي استخدام الدمع واإلعانات بصورة منافية   -3
للغرض إىل إرجاع املبالغ املمنوحة.

الفوق  واهليائت  الدولية  اهليائت  رقابة   :25 القسم 
وطنية

تكون اهليائت الدولية واهليائت الفوق وطنية اليت تغيط   -1
خاضعة  األعضاء  الدول  من  مسامهات  بفضل  نفقاهتا 

لرقابة خارجية ومستقلة، مثلها مثل أي دولة فردية.

رمغ أن هذه العمليات الرقابية جيب أن تأخذ بعني األعتبار   -2
مستوى املوارد املستعملة ومهام هذه اهليائت فإن علهيا أن 
تتبع مبادئ شبهية بتلك اليت حتمك العمليات الرقابية اليت 

تقوم هبا األجهزة العليا للرقابة يف البلدان األعضاء

تأمينا الستقاللية هذه العمليات الرقابية يمت تعيني أعضاء   -3
جهاز الرقابة اخلارجية أساسا من بني أعضاء األجهزة 

العليا للرقابة.



23

 معايري دولية  - املعايري الدولية حول الرقابة املالية يف القطاع األمين

الديباجة
لقد انعقد املؤمتر الدويل التاسع عرش لملنمظة الدولية لألجهزة 
مدينة  يف  (إنتوساي)  العامة واحملاسبة  املالية  للرقابة  العليا 

مكسيكو باملكسيك

وحيث أن االستعامل املنظم وبكفاءة لألموال واملوارد العامة يعترب 
من الرشوط األساسية املسبقة  إلدارة األموال العامة بطريقة 
سلمية ملا له من أثر فعال يف اختاذ اجلهات املسؤولة لقراراهتا،

الرقابية  باملبادئ  اخلاصة  للتوجهيات  لميا  إعالن  أن  وحيث 
(املشار إليه فميا ييل بـ”إعالن لميا”) ينص عىل أنه ال ميكن 
لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة أن تؤدي مهامها 
إال إذا اكنت مستقلة عن اجلهات اخلاصعة للرقابة واكنت تمتتع 

بامحلاية من التأثري والنفوذ اخلاريج،

ولتحقيق هذا اهلدف ومن أجل إقامة دميقراطية سلمية فإنه من 
الالزم أن يتوفر يف لك بلد جهاز أعىل للرقابة املالية واحملاسبة 

تكون استقالليته مضمونة بالقانون،

وحيث أن إعالن لميا يقر بأنه ال ميكن ملؤسسات الدولة أن تكون 
مستقلة استقالال تامًا، فإنه مع ذلك يشدد عىل أن تمتتع األجهزة 
الوظييف  باالستقالل  واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا 

والتنظيمي الالزم للقيام باملهام امللكفة هبا، 

وأنه من خالل تطبيق املبادئ املتعلقة باالستقاللية، ميكن لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة أن حتقق االستقاللية عن طريق 
عدة وسائل بكفاءة عالية واستخدام مضانات ووسائل احرتازية 

خمتلفة،

املدرجة هنا تسىع إىل توضيح هذه  التطبيق  أن احاكم  مكا 
املبادئ اليت تعترب منوذجًا مثاليًا ألي جهاز أعىل مستقل للرقابة 
املالية العامة واحملاسبة، مع اإلقرار بأنه ال يوجد حاليًا جهاز 
أعىل للرقابة املالية العامة واحملاسبة تتوفر فيه لك هذه األحاكم 
التطبيقية، لذا مت إدراج ممارسات جيدة لتحقيق هذه االستقاللية 

يف املبادئ والتوجهيات املرفقة هبذه الوثيقة،
مت اقتباس هذا النص من املوقع اإللكرتوين لإلنتوساي متوفر عىل هذا   6

الرابط
http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf

]وقد اطلعنا عىل املوقع آخر مرة يف 15 أيلول/ سبمترب 2014[

وبذلك تقرر ما ييل:
“إعالن  عنوان:  محتل  اليت  الوثيقة  هذه  وتوزيع  ونرش  تبين 
مكسيكو بشأن استقاللية األجهزة العليا للرقابة املالية العامة 

واحملاسبة”.

العموميات
العامة  املالية  للرقابة  العليا  بصفة عامة تعرتف وتقر األجهزة 
واحملاسبة بوجود مثانية مبادئ رئيسية انبثقت عن إعالن لميا 
وعن القرارات اليت مت اختاذها يف املؤمتر السابع عرش لملنمظة 
الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة املنعقد 
للرقابة  ومتطلبات أساسية  كرشوط  (كوريا)  مدينة سيول  يف 

املالية السلمية يف القطاع العام.

املبدأ األول
وجود إطار دستوري/ نظايم/ قانوين مناسب وفعال 

وأحاكم تطبيقية واقعية خاصة هبذا اإلطار.

من املطلوب وضع ترشيعات حتدد بالتفصيل مدى استقاللية 
األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة.

املبدأ الثاين
استقاللية رؤساء األجهزة العليا للرقابة املالية العامة 
واحملاسبة و “األعضاء” (يف املؤسسات اليت يمتتع 
ذلك  يف  متساوية)، مبا  مجاعية  بصالحية  أعضاهئا 
مضان احلفاظ عىل املنصب واحلصانة القانونية أثناء 

األداء العادي ملهامهم.

حتدد الترشيعات املطبقة رشوط تعيني رؤساء األجهزة العليا 
املؤسسات  يف  و”األعضاء”  واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة 
مكا  متساوية،  بصالحية مجاعية  أعضاهئا  فهيا  يمتتع  اليت 

حتدد إعادة تعييهنم ومعلهم وتقاعدمه وإقالهتم:

يمت تعييهنم أو إعادة تعييهنم أو إقالهتم وفق إجراء  	•
(أنظر  التنفيذية،  السلطة  عن  استقالليهتم  يضمن 
املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املنمظة 
(اإلنتوساي)

معيار اإلنتوساي رمق  10: إعالن مكسيكو بشأن استقاللية
األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة (2007)6

http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf
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اجليدة  واملامرسات  التوجهيات   /  11 رمق  املعيار   /
املتعلقة باستقاللية األجهزة الرقابية العليا)،

يكون تعييهنم ملدة طويلة اكفية وحمددة حىت يمتكنوا  	•
من أداء املهام املنوطة هبم دون اخلوف من العقاب،

تكون لدهيم حصانة ضد املالحقة القضائية خبصوص  	•
العادي  األداء  عن  نتج  حارض  أو  سابق  معل  أي 

والطبييع ملهامهم مكا يقتيض احلال.

املبدأ الثالث
صالحية واسعة اكفية وحرية الترصف التامة لألجهزة 
العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة يف أداء مهامها:

ينبيغ لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة ان تمتتع 
بالسلطة الاكفية لتحقيق أهدافها التالية:

من  العامة  واملوجودات  واملوارد  األموال  استعامل  	•
قبل جهة مستملة أو منتفعة بغض النظر عن طبيعهتا 

القانونية،

جلهات  أو  للحكومة  املستحقة  اإليرادات  حتصيل  	•
احلكومية،

حسابات  أو  احلكومية  احلسابات  ونظامية  قانونية  	•
اجلهات احلكومية،

الوقوف عىل جودة اإلدارة املالية وإعداد التقارير، 	•

العمليات احلكومية أو معليات اجلهات احلكومية من  	•
منظور عنارص االقتصادية والكفاءة والفاعلية.

وما عدا يف احلاالت اليت يطلب مهنا القانون فعل ذلك، ال تقوم 
األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة برقابة سياسة 
اجلهات احلكومية بل تقترص فقط عىل رقابة تنفيذ السياسات،

واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  احرتام  مع 
للقوانني اليت تصدرها السلطة الترشيعية واليت تطبق علهيا، 
فإهنا متحررة من أي توجيه أو تدخل من السلطة الترشيعية أو 

السلطة التنفيذية:

عند اختيار مواضيع الرقابة، 	•

عند التخطيط لعملياهتا الرقابية وبرجمهتا وإجنازها  	•
وإعداد تقاريرها ومتابعهتا،

عند تنظمي وإدارة جهازها الرقايب، 	•

عند فرض قرارات العقوبة عندما يكون تطبيق العقوبات  	•
جزءًا من صالحية االجهزة العليا للرقابة املالية العامة 

واحملاسبة.

ال ينبيغ لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة بأي 
شلك من األشاكل أن تتدخل أو تعيط االنطباع بأهنا تتدخل يف 

إدارة اجلهات اخلاضعة لرقابهتا،

ينبيغ لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة أن تضمن 
عدم قيام موظفهيا بتكوين عالقات وثيقة مع اجلهات اخلاضعة 
للرقابة، وذلك لضامن وإظهار حيادمه وموضوعيهتم يف تنفيذ 

العمليات الرقابية،

ورمغ أن لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة حرية 
الترصف التامة يف أداء املهام املنوطة هبا، جيب علهيا أيضًا أن 
تتعاون مع اجلهات احلكومية والعامة اليت تسىع إىل إدخال 

حتسينات عىل استخدام وإدارة األموال العامة،

واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  عىل  ويتعني 
أن تستخدم معايري العمل والرقابة املناسبة وأن تلزتم بقواعد 
السلوك املذكورة يف الوثائق الرمسية ملنمظة اإلنتوساي واالحتاد 
الدويل لملحاسبني واهليائت األخرى املعرتف هبا واليت تضع 

املعايري،

جيب عىل األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة ان 
تقدم تقريرًا سنويًا خاصًا باألنشطة اليت تقوم هبا اىل السلطة 
الترشيعية ومؤسسات اخرى يف الدولة مبقتىض الدستور أو 
القوانني األساسية أو الترشيعات، وجيب علهيا أن تنرش هذا 

التقرير عىل امجلهور.

املبدأ الرابع
الوصول غري املقيد لملعلومات

ينبيغ لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة أن تمتتع 
بالسلطات الاكفية للحصول، بشلك غري مقيد ومبارش وحر، 
ويف الوقت املناسب، عىل اكفة الوثائق واملعلومات الالزمة ألداء 

مهامها القانونية عىل حنو حصيح.

املبدأ اخلامس
حق وواحب إعداد تقارير بشأن أمعالها

العامة  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  حرية  نقييد  ينبيغ  ال 
الرقابية،  أمعاهلا  نتاجئ  بشأن  تقاريٍر  إعداد  يف  واحملاسبة 
فينبيغ أن يفرض علهيا القانون أن ترفع تقريرًا بشأن نتاجئ 

رقاباهتا املالية عىل األقل مرة يف لك سنة.

املبدأ السادس
وتوقيهتا  املالية  الرقابة  تقارير  حمتوى  تقرير  حرية 

ونرشها وتوزيعها

العامة واحملاسبة حبرية  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  تمتتع 
تقرير حمتوى ومضمون تقاريرها الرقابية،
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مكا تمتتع األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة حبرية 
مع  الرقابية،  تقاريرها  يف  التوصيات  ورفع  املالحظات  إبداء 
األخذ يف عني االعتبار، لكام اكن مناسبًا، وجهة نظر اجلهات 

املمشولة بالرقابة،

بإعداد  املتعلقة  للرشوط  أدىن  حدًا  الترشيعية  اهليئة  حتدد 
تقارير الرقابة املالية من قبل األجهزة العليا للرقابة املالية العامة 
واحملاسبة، ولكام اكن ذلك مناسبًا، حتدد أيضًا مواضيع معينة 

جيب أن ختضع إىل رأي أو هشادة رقابة رمسية،

وتمتتع األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة حبرية 
حتديد الوقت املناسب لتقاريرها ما مل يفرض القانون رشوطًا 

معينة خاصة بإعداد تقاريرالرقابة املالية،

جيوز لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة أن تليب 
طلبات معينة من السلطة الترشيعية كلك أو من إحدى جلاهنا أو 

من احلكومة وذلك إلجراء حتقيقات أو رقابة مالية،

العامة واحملاسبة حبرية  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  تمتتع 
بعد تقدميها وطرحها بصفة رمسية  تقاريرها وتوزيعها  نرش 

عىل السلطات املختصة مكا ينص عىل ذلك القانون.

املبدأ السابع
ترفعها  اليت  للتوصيات  فعالة  متابعة  آليات  وجود 

األجهزة العليا للرقابة املالية العامة و احملاسبة 

تقدم األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة تقاريرها 
إىل السلطة الترشيعية او إحدى جلاهنا أو إىل جملس إدارة 
ومتابعة  للعرض  مناسبًا،  بالرقابة، لكام اكن  املمشولة  اجلهة 

توصيات حمددة الختاذ االجراءات التصحيحة،

لدى األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة أنمظة داخلية 
لملتابعة خاصة هبا للتأكد من أن اجلهات املمشولة بالرقابة قد 
عاجلت مالحظات وتوصيات األجهزة الرقابية بطريقة حصيحة، 
وذلك باإلضافة إىل املالحظات والتوصيات اليت رفعهتا السلطة 
اجلهة  إدارة  جملس  رفعها  أو  جلاهنا  إحدى  أو  الترشيعية 

اخلاضعة للرقابة، لكام اكن مناسبًا،

تقارير  واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  ترفع 
متابعاهتا إىل السلطة الترشيعية أو إىل إحدى جلاهنا أو إىل 
جملس إدارة اجلهة اخلاضعة للرقابة، لكام مان مناسبًا، للنظر 
فهيا واختاذ إجراءات بشأهنا، حىت يف احلاالت اليت يكون فهيا 
لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة سلطة قانونية 

خاصة هبا لملتابعة وفرض العقوبات.

املبدأ الثامن

االستقالل الذايت املايل واإلداري وتوفر املوارد البرشية 
واملادية والنقدية املناسبة

ينبيغ لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحلاسبة أن تمتتع 
باملوارد البرشية واملادية والنقدية الالزمة واملعقولة، وال ينبيغ 
للسلطة التنفيذية التحمك يف طريقة الوصول اىل هذه املوارد أو 
توجهيها، تقوم األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة 
بإدارة مزيانيهتا وتمتتع حبرية ختصيصها حسمبا تراه مناسبًا،

تكون السلطة الترشيعية أو إحدى جلاهنا مسؤولة عن مضان 
العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الالزمة  املوارد  توفري 

واحملاسبة ليك تمتكن من القيام باملهام املنوطة هبا،

حيق لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة أن تلجأ 
مبارشة إىل السلطة الترشيعية إذا اكنت املوارد املتاحة هلا غري 

اكفية وال تحمس هلا بالقيام باملهام املنوطة هبا.
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مقدمة7

الغاية واألهداف
الغاية من هذه الوثيقة يه اإلرتقاء مبادئ الشفافية واملساءلة يف 
األجهزة العليا للرقابة من أجل مساعدهتا يف الريادة بإعطاء املثل 
يف حومكهتا ومماراهتا. وتعترب األجهزة العليا للرقابة جزء من 
نظام قانوين ودستوري شامل يف دوهلا املختلفة وتعد مسوئلة 
جتاه عدة أطرف مبا فهيا األجهزة الترشيعية والعموم. مكا أن 
األجهزة العليا للرقابة مسوئلة عن ختطيط وتنفيذ جمال معلها 
واستعامل مهنجيات ومعايري مناسبة من أجل التحقق من أهنا 
تعزز املساءلة والشفافية يف األنشطة العامة وحتقق تفويضاهتا 

القانونية وتقوم مبسؤولياهتا بشلك اكمل وموضويع.

ومن أمه التحديات اليت تواجه األجهزة العليا للرقابة هو كيفية 
تعزيز فهم أفضل ألدوارها املختلفة ومهامها يف املجمتع مضن 
القانونية  وأطرها  تفويضاهتا  مع  ومتاشيًا  واحلكومة.  العموم 
أن  للرقابة جيب  العليا  األجهزة  معلومات  فأن  اليت حتمكها، 
تكون متاحة ومفيدة؛ مكا أن املناجه اخلاصة بعملها وأنشطهتا 
ومنتجاهتا جيب أن تكون شفافة؛ مكا جيب عىل هذه األجهزة 
التواصل بإنفتاح مع وسائل اإلعالم وبايق األطراف املهمتة؛ وأن 

تكون حارضة يف الساحة العامة.

الدولية  املعايري  بايق  من  يتجزأ  ال  جزءاً  الوثيقة  هذه  تشلك 
لألجهزة العليا للرقابة وهتدف املبادئ املدرجة فهيا إىل أن يمت 

استعامهلا باملوازاة مع هذه املعايري.

وجتدر اإلشارة إىل أن األجهزة العليا للرقابة تعمل يف إطار 
تفويضات قانونية وأمناط متباينة، وبالتايل فإن هذه املبادئ ميكن 
أن ال يمت تطبيقها بنفس الدرجة لدى لك األجهزة، بل اهلدف 
من هذه املبادئ هو أن تقودها جتاه هدف مشرتك هو الشفافية 

واملساءلة.

مبادىء املساءلة والشفافية 

مفاهمي املساءلة والشفافية:

تعد سيادة القانون والدميقراطية قاعدتني أساسيتني من أجل 
اليت  الدعامتني  وتشلكان  ومسؤولة  مستقلة  حكومية  رقابة 
مت اقتباس هذا النص من املوقع اإللكرتوين لإلنتوساي متوفر عىل هذا   7

الرابط
http://www.issai.org/media/12930/issai_20_e_.pdf

يقوم علهيام “ إعالن لميا”. وهكذا فإن اإلستقاللية واملساءلة 
والشفافية بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة يه متطلبات مسبقة 
متكن  مكا  القانون  سيادة  عىل  مبنية  لدمقراطية  أساسية 
األجهزة العليا للرقابة من الريادة عن طريق إعطاء املََثل وتعزيز 

مصداقيهتا.

مكا تعد املساءلة والشفافية عنرصين مهمني يف احلكومة اجليدة، 
إذ إن الشفافية يه قوة مؤثرة تستطيع أن حتارب الفساد وأن 

حتسن احلكومة وأن تعزز املساءلة.

وال ميكن فصل املساءلة والشفافية بهسولة إذ تمشل لكامها 
نفس اإلجراءات يف معظم احلاالت كإعالم امجلهور بالتقارير 
عىل سبيل املثال، فلك مهنم يتفرد مبجموعة جوانب مما يصعب 

أمر فصلهام يف تعريف أو إجراء واحد.

التنظيمي؛  واهليلك  القانوين  باإلطار  املساءلة  مفهوم  ويرتبط 
أن  تضمن  أن  شأهنا  من  اليت   واإلجراءات  واإلسرتاتيجية 

األجهزة العليا للرقابة:

بتوزيع  املتعلقة  املختلفة  القانونية  بواجباهتا  تيف  	•
مواردها وتقيمي أداؤها.

تفصح عن قانونية وكفاءة إستخدام املال العام 	•

وترصفاهتا  وإجراءاهتا  خطواهتا  إىل  باإلضافة  	•
وإستخدامها ملواردها.

رئيس اجلهاز وأعضاء املؤسسات امجلاعية وموظفوا  	•
اجلهاز مسؤولون عن أمعاهلم.

ويتعلق مفهوم الشفافية بقيام األجهزة العليا للرقابة باإلفصاح 
أوضاعها  عن  ومفيدة  وواحضة  وموثوقة  آنية  بطريقة  العام 
ومعلياهتا  املالية  وإدارهتا  وأنشطهتا  القانونية  وتفويضاهتا 
رضورة  الشفافية  مفهوم  يلزم  مكا  وأداهئا.  وإسرتاتيجيهتا 
اإلفصاح العام عن نتاجئ معليات الرقابة واستنتاجاهتا باإلضافة 
إىل متكن العموم من احلصول عىل املعلومات حول األجهزة 

العليا للرقابة.

واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املنمظة 
(اإلنتوساي)

معيار اإلنتوساي رمق 20: مبادئ الشفافية واملساءلة (2010)7
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املبادئ

املبدأ األول:
تقوم األجهزة العليا للرقابة بأداء مهامهتا مضن إطار 

قانوين يتيح املساءلة والشفافية.

قوانني  للرقابة  العليا  األجهزة  لدى  تتوفر  أن  جيب  	•
وتنظميا موجهة تكون مبوجهبا مسؤولة ومساءلة.

سلطة   -1 عادة:  والتنظميات  القوانني  هذه  تغيط  	•
الرقابة وترشيعها ومسؤولياهتا، 2- الظروف احمليطة 
املؤسسات  واعضاء  اجلهاز  رئيس  وإقالة  بتعيني 
امجلاعية، 3- متطلبات معل اإلجهزة وإدارهتا املالية، 
النرش املنتظم لتقارير الرقابة، 5- اإلرشاف عىل   -4
أنشطة األجهزة، 6- التوازن بني حصول العموم عىل 
املعلومات ورسية أدلة اإلثبات الرقابية وبايق املعلومات 

عن اجلهاز.

املبدأ الثاين:
تفويضها  باإلفصاح عن  للرقابة  العليا  األجهزة  تقوم 

القانوين ومسؤولياهتا وإسرتاتيجيهتا للعموم.

تفصح األجهزة العليا للرقابة للعموم عن تفويضها القانوين.

وتنظميها  رسالهتا  عن  للرقابة  العليا  األجهزة  تقارير  تفصح 
العالقة مبا  ذوي  األطراف  وإسرتاتيجيهتا وعالقهتا مبختلف 

فهيم األجهزة الترشيعية والسلطات التنفيذية.

تكشف للعموم عن رشوط تعيني وإعادة تعيني وعزل  	•
رئيس اجلهاز وأعضاء املؤسسات امجلاعية.

يفضل أن تقوم اإلجهزة العليا للرقابة بالكشف لفائدة  	•
تفويضها  حول  األساسية  املعلومات  عن  العموم، 
وإسرتاتيجيهتا  ورسالهتا  ومسؤولياهتا  القانوين 
الرمسية  اللغات  إحدى  بإستخدام  وأنشطهتا 

لإلنتوساي باإلضافة إىل لغهتا الوطنية.

املبدأ الثالث:
ومعليات  معايري  للرقابة  العليا  األجهزة  تتبىن 

ومهنجيات للرقابة تتسم باملوضوعية والشفافية.

تتبىن األجهزة العليا للرقابة معايري ومهنجيات للرقابة  	•
و  للرقابة  األساسية  اإلنتوساي  مبادئ  مع  تتوافق 

املفصلة يف املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

تقوم األجهزة العليا للرقابة بنرش ماهية تلك املعايري  	•
واملهنجيات وكيفية اإللزتام هبا.

أنشطهتا  نطاق  بنرش  للرقابة  العليا  األجهزة  تقوم  	•
الرقابية اليت تقومهبا يف إطار تفويضها القانوين وبناءاً 

عىل معليات تقيميها لملخاطر وختطيطها.

املؤسسات  مع  للرقابة  العليا  األجهزة  تتواصل  	•
اخلاضعة لرقابهتا حول املعايري اليت ستعمتد علهيا 

يف إبداء آراهئا.

اخلاضعة  املؤسسات  للرقابة  العليا  األجهزة  ُتبىق  	•
مهامهتا  ونتاجئ  ومهنجية  بأهداف  عمل  لرقابهتاعىل 

الرقابية.

ختضع نتاجئ رقابة األجهزة العليا للرقابة إلجراءات  	•
اخلاضعة  اجلهات  ِقبل  من  والرد  املالحظات  إبداء 

للرقابة.

ُتوفر األجهزة العليا للرقابة آليات فعالة ملتابعة توصياهتا  	•
من أجل التأكد من أن اجلهات اخلاضعة للرقابة تتعامل 
بطريقة حصيحة مع مالحظاهتا وتوصياهتا باإلضافة 
إىل تلك الصادرة عن السلطة الترشيعية (املعيار رمق 

10 حول اإلستقاللية – املبدأ السابع).

تحمس إجراءات املتابعة لدى األجهزة العليا للرقابة بأن  	•
تقوم املؤسسات اخلاضعة للرقابة باإلدالء مبعلومات 
حول اإلجراءات التصحيحية املتخذة أو حول مربرات 

عدم إختاذ تلك اإلجراءات (إعالن لميا).
مناسب  نظام  إرساء  للرقابة  العليا  األجهزة  على  يتعني  	•
تقاريرها،  وحول  الرقابية  أنشطتها  حول  اجلودة  لضمان 
كما يتعني عليها إخضاع هذا النظام ملراجعة موضوعية 

بصفة دورية.

املبدأ الرابع:
للزناهة  عليا  معايري  للرقابة  العليا  األجهزة  تطبق 

واألخالقيات عىل موظفهيا من خمتلف الدرجات.

توفر األجهزة العليا للرقابة قواعد أو قوانني وسياسات  	•
  ISSAI املعيار  مع  منجسمة  أخالقية  وممارسات 
مضن  املدرج  األخالقيات  بقواعد  اخلاص   30 رمق 

املعايريالدولية لألجهزة العليا للرقابة.

الداخيل  املستوى  عىل  للرقابة  العليا  األجهزة  متنع  	•
الشفافية  وتضمن  والفساد  املصاحل  تضارب 

واملرشوعية بالنسبة لعملياهتا.

تقوم األجهزة العليا للرقابة بتجشيع السلوك األخاليق  	•
يف املؤسسة.

املراقبني  وواجبات  األخالقية  الرشوط  للعموم  تنرش  	•
املدنيني  املوظفني  احملمكة،  منوذج  يف  (القضاة 

واآلخرين).
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املبدأ اخلامس:
املساءلة  مبادئ  أن  من  للرقابة  العليا  األجهزة  تتأكد 
باإلستعانة  تقوم  عندما  تشوهبا شهبة  ال  والشفافية 

مبصادر خارجية من أجل إجناز أنشطهتا.

يتعني عىل األجهزة العليا للرقابة أن تتأكد أن تعاقدها  	•
مع أطراف خارجية من أجل إجناز بعض األنشطة ال 

يعرض مبادئ املساءلة والشفافية ألية شهبة.

إن اخلربات اليت مت اإلستعانة هبا من جهات خارجية  	•
والعمليات الرقابية اليت مت تفويض إجنازها جلهات 
خارجية تظل مضن مسؤولية األجهزة العليا للرقابة 
جمال  يف  (خاصة  األخالقية  للسياسات  وختضع 

تضارب املصاحل) والسياسات اليت تضمن الزناهة.

املبدأ السادس:
تقوم األجهزة العليا للرقابة بإدارة معلياهتا بإقتصاد 
وفعالية وطبقًا للقوانني والتنظميات مكا تقوم بنرش 

تقارير للعموم حول هذا اجلانب.

تطبق األجهزة العليا للرقابة ممارسات إدارية سلمية  	•
إلدارهتا  املالمئة  الداخيل  الضبط  أنمظة  فهيا  مبا 
ومعلياهتا املالية ورقابهتا الداخلية. وميكن أن تمشل 
هذه املامرسات عىل الرقابة الداخلية وإجراءات أخرى 

.INTOSAI GOV9100 منصوص علهيا يف

تنرش القوامئ املالية اخلاصة باألجهزة العليا للرقابة  	•
ملراجعة  أو  مستقلة  خارجية  لرقابة  للعموم وختضع 

برملانية.

تقوم األجهزة العليا للرقابة بتقيمي ونرش تقارير حول  	•
معلياهتا وإجنازاهتا يف خمتلف املجاالت مثل الرقابة 
(بالنسبة  القضائية  واألنشطة  اإللزتم  ورقابة  املالية 
ورقابة األداء وتقيمي  لألجهزة ذات الطابع القضايئ) 

الرباجم واإلستنتاجات حول أنشطة احلكومة.

املهارات  عىل  باحلفاظ  للرقابة  العليا  األجهزة  تقوم  	•
القيام  أجل  من  وتطويرها  حتتاجها  اليت  والقدرات 

بعملها إلجناز رسالهتا والوفاء مبسؤولياهتا.

مواردها  مصادر  بنرش  للرقابة  العليا  تقوم األجهزة  	•
املالية (مزيانية عامة - وزارة املالية - ) وكيفية أستخدام 

هذه املوارد.

تقوم األجهزة العليا للرقابة بقياس وإعداد تقارير حول  	•
كفاءة وفعالية إستخدام مواردها املالية.

ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن تستعني ِبلَجان تدقيق  	•
مشلكة من أغلبية أعضاء مستقلني من أجل مراجعة 

للتقارير  وإعدادها  املالية  إدارهتا  الرأي حول  وإبداء 
املالية.

ميكن لألجهزة العليا للرقابة إستخدام مؤرشات لألداء  	•
من أجل تقيمي القمية املضافة لعملها الرقايب لفائدة 

الربملان واملواطنني وبايق األطراف ذوي العالقة.

تقوم األجهزة العليا للرقابة بقياس مدى ظهورها لدى  	•
العموم ونتاجئها وتأثريها عن طريق التغذية املرتدة من 
مصادر خارجية ( عىل سبيل املثال إستبيانات العمالء، 
قياس األثر، عدد مرات اإلشارة هلا يف وسائل اإلعالم 

واملواقع اإللكرتونية).

املبدأ السابع:
تقوم األجهزة العليا للرقابة بإعداد تقارير لفائدة العموم 
حول نتاجئ رقابهتا وحول إستنتاجاهتا حول األنشطة 

احلكومية بصورة عامة.

والفعالية  الكفاءة  عىل  تأثريها  الرقابة  أجهزة  تقيس  	•
القطاع  عىل  الرقابية  مهامهتا  توصيات  عن  الناجتة 
وتقوم  الرقايب  العمل  من  احملصلة  والقمية  العام 

بإعداد تقارير بذلك.

تقارير  تعد األجهزة العليا للرقابة (املكونة مكحامك)  	•
حول العقوبات والغرامات املطبقة عىل احملاسبني أو 

املدراء.

تنرش األجهزة العليا للرقابة إستنتاجاهتا وتوصياهتا  	•
الناجتة عن معليات الرقابة.

وأيضًا تنرش األجهزة العليا للرقابة عىل العموم تقاريرها  	•
املتضمنة مواضيع مثل تنفيذ املزيانية العامة للحكومة 
إطارها  وإذا مسح  املالية،  والعمليات  املايل  والوضع 

القانوين بذلك، رقابهتا الداخلية وإماكنياهتا املهنية.

حتافظ األجهزة العليا للرقابة عىل عالقة قوية مع اللجان  	•
الربملانية املختصة من أجل مساعدهتا عىل فهم أفضل 
لتقارير الرقابة وإستنتاجاهتا ومن أجل مساعدهتا عىل 

إختاذ اإلجراءات املناسبة.

املبدأ الثامن:
تتواصل األجهزة العليا للرقابة بصفة منتمظة وشاملة 
حول أنشطهتا وحول نتاجئ معليات الرقابة اليت تقوم 
هبا وذلك عرب وسائل األعالم واملواقع اإللكرتونية وعرب 

وسائل أخرى.

وسائل  مع  بإنفتاح  للرقابة  العليا  األجهزة  تتواصل  	•
معلياهتا  حول  أخرى  معنية  أطراف  أي  أو  اإلعالم 

ونتاجئ رقابهتا وتظل ظاهرة لدى الساحة العامة.
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العام  اإلهمتام  للرقابة  العليا  األجهزة  تجشيع  	•
واألاكدميي بأمه إستنتاجاهتا.

توفر ملخصات عن تقارير الرقابة واألحاكم القضائية  	•
بإحدى اللغات الرمسية لإلنتوساي إضافة إىل لغاهتا 

الوطنية.

مهامت  وإجناز  بتنفيذ  للرقابة  العليا  األجهزة  تبادر  	•
الرقابة وتقوم بنرش التقارير املعنية يف أوقات مناسبة. 
إذا  أكرث  تعزز  أن  واملساءلة  الشفافية  مكا من شأن 
اكنت أمعال الرقابة واملعلومات املعنية املدىل هبا غري 

قدمية.

للرقابة بصيغة مفهومة  العليا  تقارير األجهزة  توفري  	•
(اكمللخصات  خمتلفة  وسائل  عرب  للعموم  ومتاحة 
والبيانات  املصورة  والعروض  البيانية  والرسوم 

الصحافية).

املبدأ التاسع:
تستخدم األجهزة العليا للرقابة اإلستشارة اخلارجية 
جودة  حتسني  اجل  من  النظراء  ومراجعتة  املستقلة 

ومصداقية معلها.

تلزتم األجهزة العليا للرقابة باملعايري الدولية لألجهزة  	•
العليا للرقابة وتسىع إىل التعمل املسمتر باإلستعانة 

باالدلة واخلربة من أطراف خارجية.

تقوم األجهزة العليا للرقابة باإلستعانة بتقيمي خاريج  	•
مستقل لعملياهتا ولتطبيقاهتا لملعايري. ولتحقيق هذا 

الغرض ميكن اإلستعانة مبراجعة النظري.

ميكن لألجهزة العليا للرقابة اللجوء إىل خرباء خارجيني  	•
إلبداء مشورة مستقلة مبا يف ذلك حول األمور الفنية 

املتعلقة بالرقابة.

ميكن لألجهزة العليا للرقابة إستخدام مواجعة النظراء  	•
لعملياهتا  مستقل  خاريج  تقيمي  عىل  للحصول 

ولتطبيقاهتا لملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

تنرش األجهزة العليا للرقابة تقارير حول نتاجئ مراجعة  	•
النظراء.

الرقابة  معليات  يف  للرقابة  العليا  األجهزة  تشارك  	•
املشرتكة واملزتامنة.
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الفصل األول: املقدمة

املفهوم، خلفية وهدف »أخالقيات املهنة«
رأت منمظة اإلنتوساي أنه من املهم وضع أخالقيات دولية   -1

ملهنة املدققني يف القطاع العام. 

اليت  واملبادئ  للقمي  بيان شامل  يه  املهنة«  »أخالقيات   -2
ينبيغ أن توّجه العمل اليويم الذي يقوم به املدقق، حيث 
ومسؤولياته  وسلطته  العام  القطاع  مدقق  استقاللية  أن 
تضع متطلبات أخالقية جسمية عىل عاتق اجلهاز األعىل 
يشّغلهم  الذين  املوظفني  عاتق  وعىل  واحملاسبة  للرقابة 
أو يستخدمهم إلجناز العمل الرقايب. ويتعني أن  تأخذ 
أخالقيات مهنة مدقق القطاع العام يف االعتبار املتطلبات 
األخالقية لملوظفني املدنيني عامة ومتطلبات املدققني خاصة 

مبا يف ذلك الزتاماهتم إزاء واجباهتم املهنية. 

األساسية  باملبادئ  اخلاص  لميا  إعالن  عىل  واعمتادا   -3
تعترب  أن  ينبيغ  املهنة«  »أخالقيات  فإن  املالية9  للرقابة 
إضافة رضورية تدمع املعايري الرقابية اليت أصدرهتا جلنة 

املعايري الرقابية لإلنتوساي يف يونيو 1992

إن »أخالقيات املهنة« موَجهة لملدققني يف لك جهاز أعىل   -4
للرقابة، مبا يف ذلك رئيس اجلهاز واملوظفني التنفيذيني ولك 
األفراد الذين يعملون لفائدة اجلهاز أو نيابة عنه واملعنيني 
بالعمل الرقايب، لكن ينبيغ أن  ال نفّس »أخالقيات املهنة« 
عىل أن هلا أي تأثري عىل اهليلك التنظيمي للجهاز األعىل 

للرقابة. 

ونظرا للفروق القامئة بني البلدان من حيث الثقافة واللغة 
جهاز  لك  فإن  واالجمتاعية،  القانونية  النظم  حيث  ومن 
مسؤول عن تطوير »أخالقيات املهنة« اخلاصة به واليت 
تتالءم مع بيئته اخلاصة. ويفَضل أن  توحَض »أخالقيات 
من  اهلدف  ألن  ذلك  األخالقية،  املفاهمي  هذه  املهنة« 
»أخالقيات اإلنتوساي ملهنة مدقق القطاع العام«  هو أن  
مت اقتباس هذا النص من املوقع اإللكرتوين لإلنتوساي متوفر عىل هذا   8

الرابط
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من املؤمتر التاسع عرش لإلنكوساي املنعقد بلميا، وميكن احلصول   9
هيلع من األمانة العامة لإلنتوساي يف المنسا.

الوطنية. ولك جهاز  املهنة«  »ألخالقيات  أساسا   تكون 
أعىل للرقابة مسؤول عن التأّكد من أن لك املدققني العاملني 
به ممّلون بالقمي واملبادئ اليت تتضمهنا »أخالقيات املهنة« 

الوطنية وأهنم يعملون هبا. 

ويتعني أن يكون سلوك املدقق دامئا ويف لك الظروف بعيدا   -5
عن لك املآخذ، ذلك أن أي قصور يف سلوك املدقق املهين، 
أو أي سلوك غري الئق يف حياته الخشصية، من شأنه أن 
يليق بظالله عىل نزاهة املدقق وعىل اجلهاز الذي ميثله 
وكذلك عىل جودة وصدق العمل الرقايب الذي يقوم به. وقد 
يثري ذلك السلوك شكواك حول موثوقية وأهلية اجلهاز ذاته، 
مكا أن  تبين أخالقيات ملهنة مدقق القطاع العام والعمل 

هبا من شأنه  أن  يدمع الثقة يف املدقق ويف معله. 

ُينظر اىل اجلهاز األعىل عىل أنه  من األمهية مباكن أن   -6
يدمعها  واملصداقية، ويه صفات  واألمانة  للثقة  مصدر 
األخالقية  لملتطلبات  وتطبيقه  تبّنيه  خالل  من  اجلهاز 
املستخدمة،  الرئيسية  املفردات  جتمّسها  اليت  لملفاهمي 
ويه الزناهة واالستقاللية واملوضوعية والّسية والكفاءة. 

الثقة واألمانة واملصداقية
من حق السلطة الترشيعية و/أو السلطة التنفيذية وعامة   -7
يكون  أن  يتوقعوا  أن  للرقابة  واجلهات اخلاضعة  الناس 
سلوك اجلهاز وأسلوبه بعيدين عن لك الشكوك واملآخذ، 

وأهنام جديران باالحرتام والثقة. 

التعاون والعالقات  املدقق سلواك يدمع  أن يسلك  ينبيغ   -8
املهنة  دمع  ألن  ذلك  املهنة،  وداخل  املدققني  بني  الطّيبة 
من قبل أحصاهبا وتعاوهنم مع بعضهم بعضا يعتربان 
وأمانة  ثقة  أن  حيث  املهين،  للطابع  أساسيني  عنرصين 
بعيد  حّد  اىل  مها  املدقق  هبام  حيظى  اللتني  امجلهور 
نتيجة اإلجنازات املرتامكة للك املدققني، السابقني مهنم 
واحلاليني، لذلك فإنه من صاحل املدقق ومن صاحل املواطنني 
أيضا أن يتعامل املدقق مع زمالئه املدققني بصورة منصفة 

ومعتدلة. 

ينبيغ أن تؤكد السلطة الترشيعية و/أو السلطة التنفيذية   -9
لك  أن  عىل  للرقابة  اخلاضعة  واجلهات  الناس  ومعوم 

واحملاسبة  العامة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املنمظة 
(اإلنتوساي)

معيار اإلنتوساي رمق 30: أخالقيات املهنة واملعايري الرقابية 
8(1998)
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األمعال اليت يقوم هبا اجلهاز منصفة وغري منحازة. لذلك 
فإنه من املهم  أن  تكون هناك »أخالقيات لملهنة » أو وثيقة 

شبهية هبا حتمك توفري اخلدمات. 

حيتاج لك جزء من أجزاء املجمتع إىل املصداقية، لذلك   -10
املّطلعة  األطراف اخلارجية  تعترب  أن  فإنه من األسايس 
عىل تقارير اجلهاز وآرائه أن هذه التقارير دقيقة وموثوق 

هبا متاما. 

جيب أن تتحمل لك األمعال اليت ينجزها اجلهاز األعىل   -11
و/أو  الترشيعية  السلطة  اليت جترهيا  الفحوص  للرقابة 
السلطة التنفيذية وأحاكم امجلهور حول املالءمة والفحص 

يف ضوء »أخالقيات املهنة« الوطنية. 

الفصل الثاين

الزناهة
تعّد الزناهة القمية اجلوهرية بالنسبة اىل أخالقيات املهنة،   -12
ومن واجب املدقق أن يمتَسك مبعايري سلوكية عالية (مثل 
أثناء معله ويف عالقاته مع موظيف  الزناهة والرصاحة) 
اجلهات اخلاضعة للرقابة، وينبيغ أن يكون سلوك املدقق 
ثقة  عىل  لوم حىت حيافظ  وفوق لك  الشهبات  فوق لك 

امجلهور. 

وتقتيض  وعادل.  الزناهة مبا هو حصيح  قياس  وميكن   -13
الزناهة من املدقق  أن  حيرتم شلك الرقابة وروحها وكذلك 
املعايري األخالقية، مكا تقتيض الزناهة أيضا  أن  حيرتم 
املدقق مبدأي املوضوعية واالستقاللية وأن تبيق أخالقية 
سلوكه املهين فوق لك املآخذ وأن يتخذ القرارات واضعا 
املصلحة العامة يف االعتبار، وأن يتوىخ الزناهة املطلقة 
يف أدائه لعمله ويف استعامله ملوارد اجلهاز األعىل للرقابة 

واحملاسبة. 

الفصل الثالث

االستقاللية  واملوضوعية والتجّرد
تعّد االستقاللية إزاء اجلهة اخلاضعة للرقابة وغريها من   -14
مجموعات املصاحل اخلارجية أمرا ال غىن عنه بالنسبة إىل 
املدقق، وذلك يعين أن عىل املدقق أن يتوىّخ سلواك يزيد 

من استقالليته، أو ال ينقص مهنا عىل األقل. 

عىل املدقق أن يسىع ليس فقط ليكون مستقال عن اجلهات   -15
اخلاضعة للرقابة وغريها من مجموعات املصاحل، ولكن 
القضايا  معاجلة  يف  موضوعيا  يكون  أن  أيضا  هيلع 

واملواضيع حمَل املراجعة. 

ليس  ومتجَردا  مستقال  املدقق  يكون  أن  الرضوري  من   -16
بالفعل حفسب، ولكن يف الظاهر أيضا. 

يف لك األمور املتعّلقة بالعمل الرقايب ينبيغ أن ال تترَضر   -17
استقاللية املدقق من جّراء مصاحل خشصية  أو   خارجية، 
بالضغوط  مثال  االستقاللية   تترضر  أن   ميكن  حيث 
اخلارجية  أو بالتأثري عىل املدقق  أو باألفاكر املسّبقة اليت 
اخلاضعة  اجلهات  أوعن  عن األخشاص  املدقق  حيملها 
للرقابة  أو عن املشاريع  أو الرباجم، أو  باشتغاله يف 
اآلونة األخرية لدى اجلهة اخلاضعة للرقابة  أو باملعامالت 
يف  تضارب  يف  تتسبب  قد  اليت  املالية  أو  الخشصية 
الوالءات  أو   يف املصاحل. لذلك فإن املدقق ملزم باالمتناع 

عن املشاركة يف لك األمور اليت له فهيا مصاحل ثابتة. 

األمعال  لك  يف  والزناهة  املوضوعية  إىل  حاجة  هناك    -18
اليت يقوم هبا املدقق وخصوصا يف تقاريره اليت ينبيغ 
أن تكون دقيقة وموضوعية، لذلك ينبيغ أن تعمتد اآلراء 
والتقارير فقط اإلثباتات اليت يمت احلصول علهيا ومجتيعها 

طبقا لملعايري الرقابية اخلاصة باجلهاز األعىل للرقابة. 

19-  ينبيغ أن يستخدم املدقق املعلومات اليت تقَدمها اجلهة 
اخلاضعة للرقابة واألطراف األخرى ذات العالقة، وينبيغ 
أن تأخذ هذه املعلومات يف االعتبار اآلراء اليت يعرّب عهنا 
أن  جيمع  أيضا   املدقق  وعىل  املدقق بصورة جمّردة. 
وآراء  للرقابة  اخلاضعة  اجلهة  بآراء  املتعلقة  املعلومات 
تتأثر استنتاجاته  األطراف األخرى، لكن ينبيغ  أن  ال 

هبذه اآلراء. 

احلياد السيايس
احلياد  للرقابة عىل  األعىل  اجلهاز  أن حيافظ  املهم  من   -20
فإنه من األمهية  لذلك  واملتوّقع معا،  السيايس احلقييق 
التأثري  عن  استقالليته  عىل  املدقق  حيافظ  أن  مباكن 
الرقابية  يؤدي مسؤولياته  أن  له  السيايس حىت يتسىن 
بتجّرد، وهو أمر مالمئ بالنسبة اىل املدقق نظرا اىل أن 
األجهزة العليا للرقابة تعمل بصورة وثيقة مع السلطات 
اجلهات  من  أوغريها  التنفيذية  اجلهة  ومع  الترشيعية 
احلكومية اليت خيّول هلا القانون النظر يف تقارير اجلهاز 

األعىل للرقابة. 

أو  قام  حيمثا  عينيه،  نصب  املدقق  يضع  أن  املهم  من   -21
نوى القيام بأنشطة سياسية، التأثري الذي قد يكون هلذه 
األنشطة عىل قدرته عىل تنفيذ واجباته املهنية بتجّرد، فإذا 
مُسح لملدقق باملشاركة يف األنشطة السياسية فإن هيلع 
أن يدرك أن هذه األنشطة قد تؤدي اىل تضارب مع مهنته. 

تضارب املصاحل
عندما ُيحمس لملدقق بتقدمي استشارة أو   خدمات غري   -22
رقابية جلهة خاضعة للرقابة فإن هيلع ان يتوىّخ احلذر 
تؤدي هذه اخلدمات اىل تضارب يف املصاحل،  حىت ال 
وينبيغ باخلصوص أن يتأكد من أن هذه االستشارة أو 
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هذه اخلدمات ال تمشل مسؤوليات أو سلطات إدارية، حيث 
جيب أن تبىق هذه املسؤوليات وهذه السلطات يف حوزة 

إدارة اجلهة اخلاضعة للرقابة. 

23-  ينبيغ أن حيمي املدقق استقالليته وأن يتجّنب لّك تضارب 
يف املصاحل وذلك بأن يرفض اهلدايا أو اهلبات اليت ميكن 

أن تؤّثر أو تعترب ذات تأثري عىل استقالليته ونزاهته. 

جيب أن يتجّنب املدقق لك العالقات مع مديري وموظيف   -24
قد  واليت  األطراف  من  للرقابة وغريها  اجلهة اخلاضعة 
تؤثر عىل قدرته عىل السلوك املستقل أوالظهور بالسلوك 

املستقل أو تيسء إىل هذه القدرة أو هتددها. 

ألغراض  الرمسي  منصبه  يستعمل  ال  أن  املدقق  عىل   -25
خشصية وأن يتجّنب العالقات اليت تتضمن خماطر الفساد 

أو اليت قد تثري شكواك حول موضوعيته واستقالليته. 

عىل املدقق أن ال يستعمل املعلومات اليت يتلقاها أثناء أدائه   -26
ملهامه كوسيلة لضامن منفعة خشصية لنفسه أو لغريه، 
ويتعني كذلك أن ال يقوم بإفشاء معلومات ميكن أن تعيط 
امتيازا غري عادل أو غري معقول ملنمظات أخرى، وأن ال 

يستعمل مثل هذه املعلومات كوسيلة لإلساءة إىل الغري. 

الفصل الرابع

الرسّية املهنية
ينبيغ أن ال ُيفيش املدقق املعلومات اليت حيصل علهيا   -27
أثناء العملية الرقابية لطرف ثالث سواء اكن ذلك كتابيا 
أوشفويا، إال إذا اكن اهلدف من هذا اإلفشاء االستجابة 
أو  للرقابة  األعىل  للجهاز  القانونية  املسؤوليات  اىل 
غريها من املسؤوليات املتعارف علهيا بصفهتا جزءا من 
اإلجراءات العادية اليت يقوم هبا اجلهاز األعىل للرقابة أو 

تطبيقا للقوانني ذات العالقة. 

الفصل اخلامس

الكفاءة
عىل املدقق أن يكون سلوكه مهنيا دامئا وأن يطّبق معايري   -28
مهنية عالية يف أدائه لعمله مبا يهسم يف تنفيذ مسوئلياته 

بكفاءة وجتّرد. 

29-  عىل املدقق أن ال يقوم بعمل هو ليس مؤهال للقيام به. 

املناسبة  الرقابية  باملعايري  ممّلا  يكون  أن  املدقق  عىل   -30
باألساليب  وكذلك  واملامرسات  واإلجراءات  وبالسياسات 
والقواعد احملاسبية وباإلدارة املالية. كذلك ينبيغ أن  يفهم 
املدقق بصورة جّيدة املبادئ واملعايري الدستورية والقانونية 

اخلاضعة  اجلهة  معليات  هلا  ختضع  اليت  واملؤسسية 
للرقابة. 

التطوير املهين
عىل املدقق أن ميارس العناية املهنية الالزمة عند تنفيذ   -31
العمليات الرقابية واإلرشاف علهيا وعند إعداد التقارير 

املتعلقة هبا. 

عىل املدقق أن يستخدم الطرق واملامرسات بأعىل جودة   -32
تنفيذ  عند  يلزتم  وأن  الرقابية،  تنفيذ معلياته  ممكنه يف 
األساسية  باملبادئ  التقارير  وتقدمي  الرقابية  العمليات 

وباملعايري الرقابية املتفق علهيا معوما. 

املدقق مسؤول دامئا عن حتديث وحتسني املهارات الالزمة   -33
للقيام بواجباته املهنية. 

معاين املصطلحات
نفس  هلا  هذه  املهنة"  "أخالقيات  يف  املستعملة  املصطلحات 
املعىن أو   التعريف الذي لملصطلحات املستعملة يف املعايري 

.(INTOSAI) الرقابية لإلنتوساي
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