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 مقدمة 1
 

 يعودو ،في السنوات األخيرة بشكل ملحوظللرقابة المالية والمحاسبة العليا ع التعاون بين األجهزة توس  

 ائمةدالللجهود المبذولة من قبل اإلنتوساي من خالل مؤتمراتها ولجانها الفضل األكبر لذلك 

مبادرة اإلنتوساي للتنمية  الدعم المقدم من لىإإضافة  ،ومجموعات العمل لديها واالجتماعات والندوات

، كما جاء هذا التعاون في حاالت كثيرة نتيجة للمبادرات الثنائية واإلقليمية التي ا  التي نشطت مؤخر

لى محك التجربة العملية في تطبيق شعار اإلنتوساي العليا للرقابة المالية والمحاسبة ع وضعت األجهزة

 الجميع. بالفائدة على دعوالذي ينّص على أن تبادل الخبرات ي

 

أن تبين  للرقابة المالية والمحاسبة من جميع األجهزة العلياالدليل في هذا ية قد طلبت المساهمات الفردل

أن األجهزة الرقابية بالفعل أثبتت تلك األنشطة وقد  ،بوضوح مدى حجم األنشطة التعاونية الجارية اآلن

دة خاصة جديسبل  وإتّباعالعليا تعتزم مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات العالمية من خالل تحديد 

أن يكون مساهمة تجاه تحقيق الهدف الذي يمكن الدليل ين، ويُعنى بهذا ال  الفعّ  للتنظيم واإلدارة ابه

أن يلعب فيه دورا  أساسيا  في تحسين إدارة  العليا للرقابة المالية والمحاسبةللمجتمع الدولي لألجهزة 

 العامة. الموارد

 

 الدليلصيغة  1-1

 

خطوات المتعاقبة للمهمة الرقابية، حيث يحاكي خطوات التحضير لممارسات ال الدليليعكس هيكل هذا 

ك الخطوات، وال يمكن والتوصيات حول كل واحدة من تل رقابة وتنفيذها وتطبيقها ويقّدم النصائحال

تعالج بشكل كامل ومتكامل جميع أن  - بل وليس المقصود منها -بند للشروحات ذات الصلة بكل 

حيث األجهزة العليا للرقابة،  عدد من طرح عند القيام بالعمليات الرقابية من قبلالمسائل التي قد تُ 

األخذ بالحسبان لمختلف األطر القانونية الوطنية التي يتعين ، على سبيل المثال، الدليليتعذر في هذا 

يبدو أنه يعالج الدليل ولكن بالرغم من ذلك إال أن هذا ة الرقابية العليا أن تعمل وفقا  لها، زعلى األجه

 .1الرقابة التعاونية في عملياتمن قبل المشاركين جميع المسائل األساسية الواجب معالجتها 

 

 الدليلالغرض من  1-2

 

ات عمليبأداة تساعدها في التحضير لل المالية والمحاسبة بتزويد األجهزة العليا للرقابةالدليل يُعنى هذا 

وأثناء التخطيط المشترك لمثل هذا النوع من وتنفيذها ومتابعتها،  األطراف الثنائية والمتعددةالرقابية 

القضايا البارزة التي يجب توضيحها  إلىعلى تنبيه جميع المشاركين الدليل يعمل هذا الرقابات 

نموذج االتفاقية  يقوموعلى وجه الخصوص إلنجاح العملية الرقابية، شرط مسبق كوالموافقة عليها 

ال يمكن له أن الدليل وبالرغم من أن استخدام هذا ئمة التقييم بخدمة هذا الغرض، قاالرسمية للرقابة و

 وتعتمديضمن نجاح العملية الرقابية لجميع المشاركين، إال أنه يساعد في تجنب المخاطر المحتملة، 

 عليا للرقابةإلى حدٍّ ما على الدروس المكتسبة من قبل األجهزة الأن يقدمها  الدليلالفائدة التي يمكن لهذا 

 من خالل تطبيقها له. المالية والمحاسبة

 

 تعاريف 1-3
 

سوف يتم استعماله ضمن بيئة دولية فإنه يبدو من المنطقي جدا  أن يتم  الدليلمع األخذ بالحسبان أن هذا 

البدء بتعريف بعض المفاهيم التي سيتم التعامل معها أدناه، األمر الذي سيمنع وقع أية خالفات ناجمة 

 ن قصور في الفهم أثناء األعمال التعاونية المستقبلية بين أجهزة رقابية عليا متعددة.ع

 

 

 

                                                           
1
ول العمليات الرقابية التعاونية، نصائح وأمثلة ح  –تم استخدام الوثائق التالية كمراجع: التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  الدليلمن أجل إعداد هذا   

 : "كيفية تعاون األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رقابة االتفاقيات البيئية الدولية".5140 المعيار الدولي، 2007
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 2أنواع العمليات الرقابية التعاونية

 

 المالية والمحاسبة من الممكن تمييز ثالثة أنواع للتعاون بين اثنين أو أكثر من األجهزة العليا للرقابة

 (.1شتركة )انظر الشكل المنسقة والمة ومنازوهي: المتوازية/المت

 

 أن حينها تنفيذ رقابات متشابهة، يمكن بعندما يُتخذ قرار المتزامنة:  / الرقابة المتوازية مهمة

اثنين قبل ، حيث يتم إجراء الرقابة بنفس الوقت تقريبا  من يتم التشارك بمنهجية وسلوكية الرقابة

كل  ، ويقومق رقابي منفصل من كل هيئةمن قبل فري لكنوأو أكثر من الهيئات الرقابية المستقلة 

بحيث يغطي تقريره  ،لها التي يتبعاإلدارية يرفعه إلى الهيئة و ،فريق بإعداد تقرير خاص به

 المشمولة في واليته فقط.المسائل 

 

 2009 و 2006وحول هذا النوع من الرقابة يمكن أن نذكر مثال  الرقابة التي أجريت بين عامي 

من منظمة األوروساي )بلغاريا وجمهورية التشيك ومقدونيا ى للرقابة جهاز أعل 12من قبل 

مانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وبولندا(، حيث وقعت ووألمانيا ور

ن أخذهما بالحسبان من قبل جميع األجهزة اتفاقية تعاونية وبرنامج إطاري تعيّ  هذه الدول جميع

لديها، وكان الغرض من العملية  في عمليات البحث الرقابي المالية والمحاسبة العليا للرقابة

يف تي تم اختيارها من أجل تعزيز فرص توظالرقابية هو تقييم األداء للبرامج/التدابير ال

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 ،2012 و 2008الرقابة هي تلك التي أجريت بين عامي  من لمثل هذا النوعومثال آخر حول 

تين على إجراء رقاب ايث وافق الجهازان الرقابيان األعليان في جمهورية التشيك وألمانيح

 قرارات إرساء تا كالهما على نطاق واسع يشمل كامل االتحاد األوروبي في مجالنُفذتين متوازي

المشتريات الخاص ة على تطبيق قانون يالرقابالعملية حيث ركزت هذه عقود البناء ومنع الفساد، 

د في عقود إنشاء األبنية الوطني ومنع الفسا القانونحسبما هو منقول إلى التحاد األوروبي با

التي ال  العقودقرارات إرساء  أيضا   شملت العملية الرقابية كما، للنقل التحتية يةو/أو البن والطرق

 ساد.نع الف، وذلك فيما يتعلق بماالتحاد األوروبيب القيمات المتبعة عتباتتتعدى قيمتها 

 

 رقابة مشتركة ذات حين تكون إما منسقة  المالية الرقابة عملية تعتبر الرقابة المنسقة: مهمة

ية لديها داراإل األجهزة المالية والمحاسبة إلى األجهزة العليا للرقابةتقارير رقابية منفصلة ترفعها 

 لحق به تقارير وطنية منفصلة.تذات تقرير رقابي واحد أو رقابة متوازية 

 

فيما يتعلق بصندوق الغطاء الواقي لتشيرنوبيل وكمثال على ذلك نذكر العملية الرقابية المنسقة 

في  المالية والمحاسبة جهزة العليا للرقابةمن قبل األ 2008و 2007التي أجريت بين عامي و

اليات الوو وروسيا االتحادية والجمهورية السلوفاكية وسويسرا وبولندا أوكرانيا وألمانيا وهولندا

 .حدة األمريكية وديوان مراجعي حسابات االتحاد األوروبيالمت

 

تأسيس حالة فعلية للقضايا المتعلقة بالدعم القانوني ان الغرض من هذه العملية الرقابية هو كو

وتحويل الوحدة ( CNPPل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية )تشغيلوقف والتنظيمي والمالي 

 خطة تنفيذ الغطاء الواقي. تحقيقن بيئيا  من خالل الرابعة منها إلى نظام آم

 

 وتُجرى العملية الرقابية من قبل يتم فيها مشاركة القرارات األساسية،  الرقابة المشتركة: مهمة

ينتمون إلى اثنين أو أكثر من الهيئات الذين مراقبين عدد من اليتألف من فريق رقابي واحد 

واحدا  لتقديمه إلى كل من مشتركا  تقريرا  الفريق الرقابي  ، حيث عادة ما يعدّ الرقابية المستقلة

 .ية المعنيةداراإلاألجهزة 

 

المالية  لهذا الدليل أن يقدمه لألجهزة العليا للرقابةيمكن  هناك مثال حول هذا النوع من الرقابة

تم إجراؤها  التي رقابةو تلك الفي أداء رقابة مشتركة وه ا  اهتمام لديهاكون تد والمحاسبة التي ق

                                                           
2
؛ اإلنتوساي، التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية 1988ية، تعاون األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رقابة االتفاقيات البيئية الدولية انظر اإلنتوساي، كيف  

  .1، مقدمة، صفحة 2007نصائح وأمثلة حول العمليات الرقابية التعاونية،  –والمحاسبة 
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 2007ة في بلجيكا بين عامي رقابلاألعلى لمن قبل الجهاز األعلى للرقابة في هولندا والجهاز 

التعليم بشأن إجراء رقابة مشتركة حول رقابة جودة حيث قام كالهما بتوقيع اتفاق ، 2008و

 هما.يدالعالي في بل

 

ليم العالي متطورة جدا  في كل من وفي أثناء عمليات التدقيق المشترك تبين أن رقابة جودة التع

يمكن تطويرها من ضمانات الجودة في المؤسسات التعليمية نفسها تطبيق هولندا وبلجيكا، إال أن 

قام كال الجهازين بإجراء رقابة متابعة بهدف التحقق مما إذا ، وبعد خمسة أعوام جوانب متعددة

 كان قد تم االلتزام بتوصياتهما.

 

 (اإلداري لتسلسل الهرميامستويات اإلدارة )
 

عند إجراء الرقابة التعاونية يتعين على األجهزة الرقابية العليا المشاركة أن تقوم بوظائف متعددة، كما 

التقارير واتخاذ والقيام بالعمل الميداني وصياغة  ضمن فرق عامة أو وطنيةيتعين تنسيق المهام 

ن على ألقاب مهنية مختلفة ضمن التسلسل يحوزو، ويتم أداء الوظائف من قبل أشخاص القرارات

، وألغراض تتعلق أنواع متشابهة من األعمال في نفس الوقت يؤدونلكل جهاز أعلى للرقابة والهرمي 

 تعريف المستويات المختلفة على النحو التالي: بهذا الدليل فقد تم

 

 .الية والمحاسبة المشاركةالم للرقابةألجهزة العليا وفقا لوسيتم أداء األدوار وتحمل المسؤوليات 

 

  :مالرئيس )األول( أو النائبين عنه أو للحسابات العام راقباإلدارة العليا كالمالمستوى األول، 

 المستوى الثاني: رؤساء الشعب واألقسام والمديرون التنفيذيون، 

  الرقابيةوالفروع المستوى الثالث: رؤساء الوحدات، 

 المراقبونكبار المراقبين / ع: المستوى الراب، 

 .المستوى الخامس: موظفون آخرون 

 

اإلدارة العليا  التزاميعتمد نجاح العملية الرقابية على التزام جميع األطراف المعنية وعلى وجه التحديد 

 )المستوى األول(.

 

 اللجان

 

 فإنه من المهم وجود هيئات/لجان مسؤولة عن اتخاذ القرارات عند تنفيذ عمليات الرقابة التعاونية

 العملية برمتها.ومتابعة 

 

تفاقية الموحدة أو االمن اللجان عند توقيع  واحدةكمسؤول عن جهاز أعلى للرقابة ممثل لكل يتم تعيين 

 ة وذلك من خالل وثيقة رسمية.يأثناء التحضير للعملية الرقاب

 

والمحاسبة المشاركة فيها فإنه بإمكان األجهزة العليا للرقابة المالية  المقررةوحسب نوع الرقابة التعاونية 

 اللجان التالية:أن تكون 

 

 :وهي هيئة تُعنى بالعمل التنسيقي التعاوني في ظل ممارسة رقابية تنسيقية أو  لجنة التنسيق

 الذي النهج على يتفقونو ةبياقرال عملياتال حول النظر وجهات اللجنة أعضاء تبادلوي متوازية،

األجهزة العليا  في القرار صناعمع  القرارات التخاذ الالزمة المعلومات لونباديتو ،اعتماده ينبغي

أمام  المسؤولين األشخاص هؤالء قرارات، ويعرضون المشاركة المالية والمحاسبة للرقابة

 خبراء حسابات يراجعمأن يكونوا  اللجان هذه عضاء، ويمكن ألاألخرى العلياالرقابية  األجهزة

 .(أعلى أو الرابع المستوى)

 

بينها  من جهازا   المالية والمحاسبة آخر فإنه من الجائز أن تختار األجهزة العليا للرقابة وكخيار

الجهاز المسؤول عن تنفيذ البرنامج الرقابي )مثل تحديد المعالم ليكون الجهاز المنسق و

 الجدول الزمني(.و
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 :تنفيذ عملية  أثناءوهي هيئة تقوم برصد وتوجيه نشاطات الفريق الرقابي  اللجنة التوجيهية

رقابية مشتركة، وتقوم باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالرقابة التعاونية التي ليس من صالحيات 

يقوم الممثلون بالتواصل المستمر مع اتخاذها، وفي نفس الوقت  رؤساء الفريق الرقابيحتى 

ألعضاء أن بالنسبة ل إنه من المستحسنو، التابعين لها المالية والمحاسبة األجهزة العليا للرقابة

 )المستوى الثالث أو أعلى(. ضمن منظماتهااتخاذ القرارات السلطات ب تقوم

 

 أنواع التقارير

 

أن تقوم  المالية والمحاسبة يمكن لألجهزة العليا للرقابة التي للتقارير مختلفاننوعان  من حيث المبدأ يوجد

 رقابية.العملية الحول نتائج  بإعدادها

 

 المشاركة المالية والمحاسبة تقوم األجهزة العليا للرقابة :ترك )رقابة مشتركة(التقرير المش 

التي تم التوصل إليها أثناء  بصياغة تقرير مشترك يتضمن النتائج واالستنتاجات والتوصيات

لهذا  ية والمؤسسات الوطنية، ويمكندارالهيئات اإلتوضع في متناول أيادي العملية الرقابية والتي 

 يتم تحريره بلغة واحدة أو بلغات متعددة.أن  التقرير

 

 )بصياغة  المشاركة المالية والمحاسبة األجهزة العليا للرقابةتقوم  :التقرير المشترك )رقابة منسقة

يرتكز على التقارير الوطنية، إن أمكن، بحيث يتضمن بعضا  من أو جميع النتائج  –تقرير مشترك 

بشكل مشترك من قبل األجهزة العليا للرقابة،  لتوصل إليهاواالستنتاجات والتوصيات التي تم ا

، وإن أمكن ووفقا  ية المعنيةدارأو اإل البرلمانيةويوضع التقرير المشترك في متناول أيادي الهيئات 

قا  لح  مُ ويكون  – لإلطار القانوني يُتاح أيضا  أمام جميع الشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين

ال  مُ  طنية عند االقتضاء، ويمكن لهذا التقرير أن يتم تحريره بلغة واحدة أو بلغات للتقارير الو كمِّ

 متعددة.

 

  المالية  األجهزة العليا للرقابةتقوم منسقة / متزامنة أو متوازية(: التقرير الرقابي الوطني )رقابة

 ، وتقوم بتضمين النتائج واالستنتاجاتوطنية منفصلة ريراالمشاركة بصياغة تق والمحاسبة

نتائج  والتوصيات التي توصلت إليها أثناء العملية الرقابية الوطنية، بشكل تكميلي إن أمكن، في

التقارير هياكل متطابقة أو تكون  رقابات ألجهزة رقابية عليا أخرى مشاركة، وقد يكون لتلك

 ، وتوضع في متناول أيادي الهيئات الوطنية.متشابهة جزئيا  فقط

 

 رقابيةالمباشرة بالعملية ال 2
  

 الهدف من التعاون الرقابي 2-1
 

لى أن التبادل الدولي للمعلومات والخبرات هو وسيلة فعالة ع بحق (15إعالن ليما )المادة  ؤكدي

 األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على إنجاز مهامها. ةساعدلم

 

 ،النصح حول األساليب الرقابيةة وتدريب المراقبين وتقديم كتسبويشتمل هذا على تبادل الدروس الم

من العمل القانونية واالقتصادية المختلفة لكل دولة، ف أطرإيالء اهتمام بي الضرورأنه من وبينما 

من اآلخرين كأساس ة كتسبالماالستفادة من الخبرة لكل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة الممكن 

والترتيبات األفضل  ة التابع لهادولاللمحتملة في ا تحسيناستخالص النتائج حول عمليات المن أجل 

أيضا  أن يساعد على  نهجيُمكن لهذا الكما  الوظائف الرقابية الخاصة به،لممارسة األعمال الرقابية في 

 أخرى. عليا أجهزة رقابية  مسبقا  من قبلها افاكتشتم المتكررة التي الرتيبة خطاء األتجنب 

 

بصورة متزايدة الذي يصبح مسعى دولي  ، األمرولي في تدريب المراقبينومن جهته يُسهم التعاون الد

تعريف معنى لوفي نفس الوقت فهو يتيح فرصة  ،هم الفرصة ليتط لِعوا على أساليب عمل جديدةيمنحو

 بمختلف اللغات. و)المصطلحات الفنية( بشكل واضح وال لُبس فيه الفردية الفنية  التعابير

 

ة، حيث قامت بصورة دورية تنوعمعا  بطرق م للرقابة المالية والمحاسبة علياالقد عملت األجهزة و

 بعثات ا نظمتمك ،عمليات رقابية منسقة أو موازية تشتمل على تبادل المعلوماتومنتظمة بإجراء 
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الجزائر مثل هذه العمليات الرقابية من قبل ت يقد أجرو ؛ا  تكرارأقل  التي كانت ة المشتركةلرقابل

 نزويال.فنيا وفيوالموزامبيق والبيرو وسلو فوليتوانيا وجزر المالدي 3ندونيسياوقبرص وإ

 

إحدى بتنفيذ ة يقوم جهاز أعلى للرقابوعادة ما يكون التعاون في عملية رقابية ما ضروريا  عندما 

ق فإنه ال يح المتعارف عليها قاعدةحسب التتطلب عمال  ميدانيا  في الخارج، والتي رقابية ات عمليال

لدى -هاالتابعة ل بالدحدود الإجراء أي عمل رقابي خارج  المالية والمحاسبة العليا للرقابةلألجهزة 

وفي  ،دون الحصول على موافقة البلد المعني اآلخر -على سبيل المثال الجهات المستفيدة في الخارج

 أجنبية. عليا يةطلب المساعدة من أجهزة رقابمعينة ب شروطضمن  القانون ابعض الحاالت يسمح له

 

 في العمليات الرقابية القرار بشأن التعاون  2-2
 

( إلى وجود 1العمل بتوزيعه )انظر الملحق  استطالع الرأي الذي قامت مجموعة تُشير االجابات على

وذلك بعيدا  عن المصالح  وراء التعاون في العمليات الرقابية، تنوع كبير في الدوافع المختلفة الكامنة

حيث يُمكن للعمليات الرقابية التعاونية أن تُعزز  ة في التعاون الثنائي أو المتعدد األطراف،األساسي

 وأن تمتّن شبكات العمل غير الرسمية. المالية والمحاسبة التعاون القائم بين األجهزة العليا للرقابة

 

قت وإنما هو حاجة ضرورية هدرا  للو المالية والمحاسبة ال يُعتبر التعاون بين األجهزة العليا للرقابة

الستمرار فعاليتها باعتبارها تعزز إجراء المقارنة وتطوير أفضل الممارسات في جميع األجهزة 

 ذكر ولطالما جاء، العام القطاع لمراقبي العامة المهنية المعرفة، فهو يخدم تطوير وتعزيز 4ركةاالمش

 العليا للرقابةاألجهزة  بها متمجاالت التي تهة والمعرفة والمنهجية في المكتسبتبادل الدروس ال مسألة

مع ومقارنتها  الجاريةتأمل األجهزة الرقابية مراجعة ممارساتها  مهمة، حيث فعوادعلى أنها 

إتمام في بعض الحاالت تكون هذه المعرفة ضرورية من أجل ف ،الجيدةالدولية الممارسات والمعايير 

ذكرت مجموعة عمل االنتوساي للرقابة البيئية األهداف األساسية وقد  تم البدء بها مسبقا ،عملية رقابية 

 التالية:

 

 في التوصل إلى فهم للمشكالت المحددة ذات الصلة  المالية والمحاسبة ةعليا للرقابدعم األجهزة ال

 بالرقابة البيئية؛

 والخبرات في هذا المجال؛  المعلومات تبادل تسهيل 

 المالية والمحاسبة العليا للرقابة األجهزة منها لتستفيد أخرى ومعلومات منهجية توجيهات نشر 

 5 .(واألساليب المتبعة ألدائها العمليات الرقابية البيئيةنطاق )أي توصيات في 
 

الدولية مثل الشؤون للمشكالت من المرجح اليوم أن يكون السبب الرئيسي هو الحاجة لوضع حلول 

وبالنسبة للعديد من األجهزة  ،فحة ومالحقة الجريمة الدوليةالبيئية أو جباية الرسوم والضرائب أو مكا

ذات الطابع الدولي هو العامل الحاسم للمشكالت إيجاد حلول مشتركة  من وراء دافعالإن فالعليا للرقابة 

العليا في العديد من الحاالت إلى وضع سياسة مشتركة لألجهزة ويهدف التعاون  ،للرغبة في التعاون

 المقام األول.في  تكون من أجل حماية بيئتنا ة والمحاسبةالمالي للرقابة

 

وكثيرا  ما تُشير العمليات الرقابية التعاونية أيضا  إلى البرامج التي تنخرط بها العديد من البلدان مثل 

رقابة المساعدة المالية لدعم البنية التحتية الزراعية واإلقليمية المتأتية من صناديق تمويل الجهات 

كانت التي تسونامي إعصار المتعلقة ب العمليات الرقابية على صناديق التمويلهو ة، ومثال ذلك المانح

، ويعود ذلك إلى المالية والمحاسبة العليا للرقابةقد أصبحت محط اهتمام مشترك للعديد من األجهزة 

بالتالي فال بد من و ،تسوناميإعصار الدول المانحة للدول المتضررة ب م منالمبلغ المالي الضخم المقدّ 

وجود تقرير صحيح يتسم بالشفافية والمساءلة من أجل الجهات المانحة التي عادة ما تجمع األموال من 

بالنسبة للدول المانحة فإن إشراك مراقبين محليين في أجهزتهم الرقابية كان وعلى أية حال ف ،الناس

                                                           
 
3 

يحوز على حوظة: كان ديوان المحاسبة مل –(Cour des Comptes /CdC)ملية رقابية خاصة بديوان المحاسبة عفي إندونيسيا خالل مشاركتها في العملية الرقابية؛ 

بشكل فّعال، وكانوا  إندونيسيا جمهورية في الحسابات مراجعة مجلسشارك المراقبون من  – (UNBOA)الحالي  المتحدة األمم حسابات مراجعي مجلس منصب في
 يستخدمون المعايير الرقابية المتبعة لدى األمم المتحدة.

4 
. المؤلف: دد األطراف بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةع األول، ورقة المناقشة حول إمكانيات التعاون الثنائي ومتعاإلنكوساي الثامن عشر، الموضو 

 المتحدة بالمملكة الحسابات لمراجعة الوطني المكتب
 5

  gor.ngitidau-talnemonirv://www.enptth/لرقابة البيئية: عمل اإلنتوساي المعنية با الموقع اإللكتروني لمجموعة 

http://www.environmental-auditing.org/
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غالبا  ما فالعمليات الرقابية  ،تسوناميا فهم أفضل للوضع الحقيقي لضحاي التوصل إلى فيأكثر فعالية 

 .هامن حققالتعن هذه البرامج والتقارير  عدادوإ والدقةالشفافية  هتم في مواضيعت
 

وأما بالنسبة للقضايا األخرى ذات الطابع الدولي مثل إدارة الهجرة والجمارك أو غسل األموال أو 

فردي  أعلى فإن العمليات الرقابية لجهاز رقابي سياتالجن متعددة دفاعيةال تفاقياتبالبشر أو اال االتجار

لعليا فإنه من المنطقي أن تقوم األجهزة ا لهذاو 6 دولته ال تُحدث فرقا  كبيرا .ل الوطنية حدودال ضمن

 تعاونية. اتبإجراء رقابالمالية والمحاسبة لرقابة ل

 لعملية الرقابيةوالمحاسبة من أجل ا زة العليا للرقابة الماليةاختيار األجه 2-2-1
 

التعاون من خالل حقيقة أنه ال يمكن أن تتم الرقابة المالية على عجلة سيتم في العديد من الحاالت دفع 

أو الواردات أو الصادرات البائنة والسرية، أو التدفقات  ،مثل هذه المسائل الخارجية، مثل تلوث البيئة

وبصرف النظر  ،من خالل التعاون الخارجي النقدية، أو بعض الرسوم أو الضرائب الجمركية، إال

في أكثر  الموجودةالرقابة المالية على بعض الحاالت و/أو الصفقات الممكن إجراء  ه من عما سبق فإن

أشار  ، وقداقتصادية معينة )قطاع الطاقة أو القطاع الزراعي( لقطاعات الحكومية المنحمن بلد مثل 

التي يُمكن أن تنقسم إلى لالهتمام وة مثيرجاالت الرقابية التحليل ردود االستطالع إلى عدد من الم

 (.2مجاالت رقابية متعددة ومتداخلة جزئيا  )انظر الملحق 

 والمحاسبة من أجل العملية الرقابية زة العليا للرقابة الماليةاختيار األجه 2-2-2
 

 كل مباشر.غالبا  ما تتأثر عملية اختيار المشاركين المناسبين بموضوع الرقابة بش

 

 ق التمويل البيئي فإنه يتم اختيار المشاركين يدافي حال إجراء عمليات رقابية في مجال البيئة وصن

من تلك الدول التي تنتمي إلى منطقة جغرافية معينة )مثل الدول المجاورة لبحيرة أو بحر، أو غابة 

ي حال إجراء فف(، هلسنكيأو حدائق وطنية( أو الدول األطراف في اتفاقية معينة )مثل اتفاقية 

مشاركة األجهزة الرقابية للدول التي تمارس نفوذا  خاصا  على البيئة إن ف بيئيةعمليات رقابية 

وأما فيما يتعلق بالعمليات الرقابية الخاصة بصندوق تمويل  ،على قدر كبير من االهتمامتحظى 

لكل من التابعة األجهزة الرقابية  على إنه يتعيّنالمعونة المخصص لإلغاثة من الكوارث الطبيعية ف

 .االدول المانحة والمستلمة أن تشارك به
 

  )األجهزة فإن عندما يتعلق األمر بالرقابة المالية على بعض المنشآت )كالجسور والطرق السريعة

شارك في التابعة لتلك الدول التي تتم فيها عملية اإلنشاء سوف ت المالية والمحاسبة العليا للرقابة

 قابة المالية.الر

 

 المتعلقة الخدمات و جارية الخارجية لبعض البضائع /بالنسبة للرقابة المالية المتعلقة بالصفقات الت

لتلك التابعة تُجرى بالتعاون مع األجهزة الرقابية إنها بالرسوم والضرائب الجمركية ذات الصلة ف

 على ، وينطبق األمر ذاتهندهاالدول التي يكون لمثل هذه الصفقات أو العائدات أهمية بالغة ع

مثل هذه وعادة ما يتم اختيار المشاركين إلجراء  ارجية للنفايات العادية والخطيرة،لحركة الخا

 الرقابات المالية من الدول المعنية باألمر.

 

  وبغض النظر عن العوامل اإلقليمية فإن التعاون بين العديد من األجهزة العليا للرقابة قد يكون من

ية بمكاٍن في حال كان لهذه األجهزة الرقابية أو دولها مصالح متشابهة، ومثال ذلك أن الرقابة األهم

التعاونية قد تنظر إلى فعالية تكلفة القروض التي قامت المنظمات الدولية بمنحها إلى البلدان 

 المتلقية كل على حدا.

 

  المالية والمحاسبة ةللرقاب علياالنظر عما سبق فهناك اهتمام خاص بمشاركة األجهزة الوبغض 

مجال ذي في العملية رقابية  مسبقا  للدول التي لديها خبرة خاصة تعود إلى كونها أجرت التابعة 

من أساليب العمليات الرقابية بصورة متكررة صلة، أو قد أثبتت خبرات موظفيها، أو أنها تستفيد ال

                                                           
6
يا للرقابة المالية والمحاسبة. انظر اإلنكوساي الثامن عشر، الموضوع األول، ورقة المناقشة حول الفرص المتاحة أمام التعاون الثنائي متعدد األطراف بين األجهزة العل  

 .المتحدة المملكةفي  الحسابات لمراجعة طنيالو المكتبالمؤلف: 
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وهذا ما ينطبق بصورة خاصة على  ،أخرىعليا اهتمام أجهزة رقابية  محطّ التي تكون أيضا  

ومن خيارات المشاركة األخرى التي  ،العمليات الرقابية التي تُجرى بالمقام األول بهدف التدريب

 ما( طّوروالذي )ربّ لدولة ما  األعلى التابع جهاز الرقابيال هي مشاركة بالحسبان هاخذأن مالبد 

 فإن وفي هذه الحالة ،بعد ملية رقابية ذات صلةعأية لم يُجِر  ممارسة جيدة في مجال معين رغم أنه

 ا  خيارتكون ة األساسية ينتائج الرقابللتبادل  على ملتالتي تش)المتوازية(  العملية الرقابية التعاونية

 .جيدا  

 

 النوع المناسب للرقابة المالية اختيار 2-2-3

 

صل أليس باألمر الجديد وإنما هو مت ةالمالية والمحاسب إن التعاون الرقابي بين األجهزة العليا للرقابة

 .مختلفة وشديدة التنوعخذ أشكاال  تقد يكما أنه ومستمر وفي تزايد دائم 

 

 وعادة ما يتم التميز بين:

 تنحصر بتبادل المعلومات؛شارة: االست 

 آخر دون أعلى رقابي هازالدعم المتبادل: تعتمد الرقابة على نتائج العمليات الرقابية التي أعدها ج 

 تكرارها؛

  :رقابية ذات منهجيات ونهج رقابية مشتركة أو متشابهة؛عمليات التوافق 

 عدد من األجهزة الرقابيةتابعين لالفريق الرقابي من مراقبين أفراد  كون: يتالمشتركةة الرقاب، 

العمليات الرقابية  من إجراء قانونية تمنع عوائقيوجد في بعض البلدان بالذكر أنه ويجدر 

 7 الدولة. حدودلقيام باألعمال الرقابية خارج تُعنى بالعدم وجود سلطة قانونية وذلك  المشتركة

 

وبينما يُمكن أن تتم ممارسة التشاور والدعم المتبادلين بصورة غير رسمية فإن العمليات الرقابية 

في العديد ومع ذلك ف ات،وإبرام اتفاقالمنسقة والمتوازية )على أساس التوافق( تتطلب تحضيرات دقيقة 

النوايا يرتكز التعاون على مبدأ بل من الحاالت ال يترتب على المشاركين أي التزامات قانونية متبادلة 

 8 .ةنالحس

)انظر  المشتركةوالرقابة  توازية أو )المتزامنة( والرقابة المنسقةالتمييز بين الرقابة المللمرء ويُمكن 

أشكال التعاون من غير الممكن وضع خط فاصل وواضح بين ون غالبا  ما يكأنه  إال ،أعاله( 3-1البند 

من العمليات الرقابية  متواصلة سلسلةعلى هيئة درجة التعاون  راوحتتحيث  ،أدناه( 1)انظر الشكل هذه 

الرقابة التعاونية التي سيتم  ، وفي الواقع فإن معرفة نوعالمشتركةوازية إلى العمليات الرقابية تالم

نفس الرأي فيما يتعلق بجميع  لديهاطالما أن األجهزة الرقابية المشاركة ر المهم فعال  ليس باألمإجراؤها 

" فهي المشتركةة الرقابوصف مفهوم "مع تماما   العمليات الرقابية التي تتطابقأما و ذات الصلة،النقاط 

 خاصة. شروطإلى  عديدة 9نادرة وتخضع في حاالت
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حول العمليات الرقابية  أعده المدير التنفيذي، فيلهلم كيلنر،الذي  العامة والمحاسبة في النمساعلى تقرير الجهاز األعلى للرقابة المالية  طلعا: على سبيل المثال في النمسا 

ة، ندوة عشر ةاألمم المتحدة التاسع / اإلنتوساي ندوة)عمليات رقابية متعددة األطراف، عمليات رقابية منّسقة(؛  ولمةبيئة معفي  العليا للرقابة المالية والمحاسبةلألجهزة 

، http://www.intosai.org/uploads/anlageie.pdf يينا، النمسا،ف، 2007مارس  / آذار 30-28 معولمة،في بيئة  ةالحكومي حول قيمة ومنافع الرقابة المالية
 .94-90 اتالصفح

8 
ة يجب أن تتضمن فاهم حول النقاط التي سوف يتم تضمينها في التقارير الوطنية والتي سوف تظهر بالتوازي مع تقرير الرقابة المشتركة: )"التقارير الوطنيالتمثال:  

 الغطاء الواقي لتشيرنوبيل  نسقة الدولية لصندوق تمويلالمواضيع التالية"( حول المراجعة الم

auditing.org/Portals/0/AuditFiles/Ukraine_joint_f_eng_Chernobyl.pdf-http://www.environmental.
 

9
و دولية، أو يُصدر أو يوافق على ربما قد يصادق الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة بألمانيا على اتفاقيات مع سلطات رقابية أجنبية أو متخطية للحدود القومية أ  

على التخويل ن ذلك يتوقف ال أإلدولية أو المتخطية للحدود القومية، تشكيل لجان من أجل تنفيذ مهمات رقابية فردية، أو قد يتولى مهام الرقابة المالية بالنيابة عن األجهزة ا

 من قانون الموازنة االتحادية(. 93من المادة  2الدولية أو االتفاقيات الحكومية الدولية )الفقرة  الذي ستوفره المعاهدات

http://www.intosai.org/uploads/anlageie.pdf
http://www.environmental-auditing.org/Portals/0/AuditFiles/Ukraine_joint_f_eng_Chernobyl.pdf
http://www.environmental-auditing.org/Portals/0/AuditFiles/Ukraine_joint_f_eng_Chernobyl.pdf
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 تعاونيةالعمليات الرقابية ال أنواع مميزات

 

 1الشكل 

 نوع الرقابة 

 ةشتركرقابة م ةنسقرقابة م رقابة متوازية 

 مشتركق يفر مشركق يفر فرق وطنية فرق وطنية الفريق

 األهداف
متشابهة / متطابقة 

 )جزئيا (

متشابهة / متطابقة 

 )جزئيا (
 متطابقة متطابقة

 متشابه النطاق
متشابه / متطابق 

 )جزئيا (
 متطابق متطابق

 متشابهة منهجيةال
متشابهة / متطابقة 

 )جزئيا (
 متطابقة متطابقة

   متزامن متزامن )تقريبا ( اإلجراء

 التقرير
وطنية لعملية تقارير 

 الرقابة

وطنية لعملية  تقارير

 الرقابة

مشترك لعملية  تقرير

 الرقابة

تقرير مشترك 

 لعملية الرقابة

 مشركفريق  مشركفريق  رق وطنيةف فرق وطنية التقييم

 

في كثير من الحاالت بتنفيذ العمليات الرقابية  العليا للرقابة المالية والمحاسبةيقوم العديد من األجهزة 

معايير أكثر من فئة واحدة من العمليات الرقابية التعاونية، وفي أغلب  تحققمن النوع المختلط ألنها 

 عناصر التشاور والدعم المتبادل. الحاالت تكون مثل هذه العمليات الرقابية منسقة وتشتمل على

 

 السرية 2-3
 

دول أخرى على تبادل التابعة ل المالية والمحاسبة ةالعليا للرقابالتعاون مع األجهزة  يشتملأن البد 

فإنه يجوز مشاركة نتائج العمليات الرقابية مع الهيئات الرقابية العامة  قاعدةما تنص الالمعلومات، وك

 القيام بذلك. حاالت التي تنص فيها التشريعات ذات الصلة علىاألخرى ولكن فقط في ال

 

تلك األجهزة الرقابية التي تعمل معا  على منحصرا  أن يكون تبادل المعلومات  فإنه يتعين على لذلكو

العمليات  ةفي حالو ،تتمكن من المشاركةمن أجل أن وتحتاج للنتائج  يةتعاونالع يرامشفي أحد ال

الجهاز الرقابي  علىبعض المعلومات  تبادل اقتصارقد يكون من المنطقي فاألطراف  متعددةالالرقابية 

 .فقط الذي يقوم بمهمة التنسيق

باعتباره فقط المعلومات بالحسبان تبادل بأخذ  المالية والمحاسبة ةعليا للرقاباألجهزة ال رغبوقد ت

 مراعاة الجوانب التالية:ضرورة من أجل 
 

 العامة قاعدةما تنص الي تزويد األجهزة الشريكة بمعلومات موجزة، وكعادة ما يكون من الكاف •

موجهة تزويد األجهزة الشريكة بالتقارير الرقابية الكاملة التي تكون الضروري  فلن يكون من

 إلى الهيئات الوطنية )مثل البرلمان أو الحكومة(.

العملية الرقابية التعاونية،  أداءة من أجل ضروري التي تكونالبيانات  تبادل حين تتم الموافقة على •

 من البيانات الشخصية.حذف التفاصيل التعريفية  من الممكنفقد يكون 
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عبر البريد اإللكتروني أو بالبريد العادي دون  هاإرسال يجوزال هناك بيانات ذات تصنيف معين  •

 تشفيرها.

قبل  رائهمآل اإلصغاءيتم أن  10لهيئة الرقابية أو أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيينا من حق •

 أخرى. عليا بما في ذلك أجهزة رقابية –إرسال النتائج الرقابية إلى هيئات أخرى 

المعلومات تزويد طرف ثالث بعلى  موافقةالمتعاونة أن تفكر بالالعليا لألجهزة الرقابية  يجوز •

من اتفاقية  15المادة )انظر  موافقة الجهاز الرقابي الذي تصدر عنه البيانات ولكن فقط بعد

 (.الرقابة القياسية

 

، محددة التعامل مع بيانات صاحبة الشأن في إدارة طريقةوبصورة عامة فإن اللوائح الدائمة هي 

عن هو المسؤول فعادة ما يكون الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة  تهاونظرا  التساع نطاق سلط

 واالمتثال ألحكام معينة تتعلق بالسرية. الواردةت مع الوثائق والمعلوما خاصةبسرية ضمان التعامل 

 

لبيانات حساسة من نوعها من قبل السلطات العامة ألحكام  دادوفي بعض البلدان يخضع أي استر

أي تلك التي  ،الخصوصية، وتشتمل البيانات الحساسة على البيانات الشخصية على وجه الخصوص

على وجه خصية للمواطنين أو الكيانات القانونية، وة حول الظروف الشصادرال حكامبها األ تتأثر

حق قد تتعدى التي تم جمعها ومع الهيئات األخرى للبيانات فإن المعلومات المتبادلة  التحديد

قبل  على الدوام من البيانات ولذلك فقد جرت العادة على حذف التفاصيل التعريفية ،الخصوصية

 تبادلالهوية الشخصية فال يتعارض بيانات  داداستريستحيل أنه تمريرها أو حتى نشرها، وحيث 

 البيانات مع حقوق الخصوصية.

 

موظفي خدمات التقييم كمن األشخاص بقواعد خاصة حول السرية المهنية )محددة  وتلتزم مجموعات

بالنسبة ألولئك األشخاص الذين فليهم(، ح لموكّ صبتقديم الن يتعلقن فيما ، والمحاميالطبي والنفسي

االلتزام عليهم  يتعينإنه ف السرية المهنية عليها قواعد معلومات تنطبقفي سياق عملهم الرقابي ن يتلقو

فإنهم يواجهون نفس  تلك القواعدبصورة جزئية، وفي حال اإلخالل بولكن السرية  واجبنفس ب

 .ائية مثلهم مثل غيرهم من المهنيينالعقوبات الجز

 

 التي قدسرية معينة للبد من االلتزام بقواعد والمهنية العامة فالة وباإلضافة إلى قواعد السرية الرسمي

البلدان على سرية البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية، والتحفظ الضريبي،  كثير منتشتمل في 

يوجد باإلضافة إلى ذلك عدد كما  ،الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعيةبشؤون سرية المتعلقة وال

في إجراءات أطراف الخاص بالقانونية األخرى حول السرية مثل حق السرية  النصوصكبير من 

 القانون التجاري.ذات صلة بمتشابهة  أو حقوق إدارية

 

 بشأن التعاون الرقابي اق الرسميفاالت 2-4

 

لمسائل في اتنوع كبير  هناك فإنه يوجد ين يتم اختيارهماذ  لبناء  على طريقة أو نوع التعاون الرقابي ال

األجهزة الرقابية  قِبلمن  بشأنها (ا  كون ُملِزمي)قد  اتفاقإلى وصل التيتم لمفتوحة التي يجب أن ا

، ويكمن ة القياسية(اتفاقية الرقاب – 4عملية الرقابة التعاونية )انظر الملحق استهالل المشاركة قبل 

جميع مناقشة  اللمن خوذلك في إجراء العمل الرقابي  تتأجيال ةأيحدوث منع  الغرض من ذلك في

بالنسبة أما و ،بين جميع المشاركين قبل بدء العملية الرقابية صريحواضح وشكل القضايا الجوهرية ب

فإن  التفاق الرقابيكة نفسها وفقا لالمشارِ العليا األجهزة الرقابية بها  زمتلت للقواعد الواضحة التي

صياغة  أثناءو ،على وجه التحديد التنظيمية ونالنافذة المتعلقة بالشؤ اتقرارالاتخاذ  فائدتها تكمن في

فيما يتعلق بالعمليات الرقابية وجمع  يةللحفاظ على االستقالل ودائمبد من إيالء اهتمام خاص االتفاق ال

 األدلة الرقابية.
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 تغطيهم الحقوق الرقابية، إال أنهم يظهرون في التقارير الرقابية بسبب انخراطهم في أو القانونيين الذين ال طبيعيينفي حالة ألمانيا ينطبق هذا مثال  على األشخاص ال  

 أداء وظائف في اإلدارة العامة.
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 تسلسل خطوات العمل الرقابي 3
 

 وة التالية المتمثلة في وضعتأتي الخطتوقيع االتفاق الرقابي الرسمي بالخطوات األولى  حالما تُتّوج

من بين جميع المشاركين عنصرا  حيويا  الكامل  التواصل ويعتبرموضع التنفيذ،  جراءات المرسومةاإل

 11 ة تعاونية.رقاب ةنجاح أيأجل 
 
 التحضير للرقابة 3-1

 

( ذات اءعند االقتضيتم تنفيذ جميع االتفاقات )المبرمة بشكل رسمي  ةلرقابل القيام بالتحضيرات أثناء

، وإجراء التدريب أو أكثر فريق رقابي واحدعلى تشكيل  تحديدا  الصلة بالعملية الرقابية، ويشتمل ذلك 

والتي تكون ذات صلة  دولةالمخاطر الجسيمة على نطاق ال المعلومات حولبادل الالزم، وتعريف وت

خطة  مالمحصياغة ، وبقا  مسبموضوع وأهداف الرقابة التعاونية، وتحليل النتائج الرقابية المتاحة 

 .12الزمني هاجدولها، باإلضافة إلى اتباعي ذلك المنهجية المزمع ة بما فالرقاب

 

 الفريق الرقابي/الفرق الرقابية
 

ولكن اختيار المراقبين المشاركين التي يمكن انتهاجها في عملية  المناسبة هناك العديد من السبلقد يكون 

 . هااريختتي تم اة الشكل الرقاب ذلك يعتمد أوال  على

 

 

 2الشكل 

 

االتفاق في إطار المستحسن تعيين أعضاء الفريق الرقابي  منإنه ف المشتركةالرقابية في حالة العمليات 

يكون مسؤوال  عن تمثيل كل جهاز سيين العضو الذي الرسمي، ويجب على أقل تقدير أن يتم تع الرقابي

 الواجب توفرهاالشروط وأما فيما يتعلق ب ،مشارك في الفريق الرقابي في مرحلة مبكرة أعلى رقابي

تم مناقشتها تكن أن إنه من الممبالمهارات اللغوية ف تلك المتعلقةالمراقبين المشاركين وخاصة  لدى

 زة الرقابية المشاركة في الوقت المناسب.واالتفاق عليها فيما بين األجه

 

أن يكون األعضاء المعنيين ب يُنصح تُشكل األجهزة الرقابية المشاركة فريقا  رقابيا  مشتركا  الما وح

النظر عن ة طويلة من الزمن، وبصرف مدلوعمل الفريق ل مساهمات مناسبةقادرين على تقديم 
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 3، عبر كافة مراحل العملية الرقابية، صفحة 2007انظر اإلنتوساي،   
بنيه، فإما أن تكون رقابة مشتركة ذات تقارير رقابية منفصلة أو رقابة متوازية سوف تعتمد الخطوات الالزم اتباعها أثناء التحضير لرقابة منسقة على النهج الواجب ت  12

 )متزامنة( ذات تقرير واحد، باإلضافة إلى التقارير الوطنية.

 
 الرقابة المتوازية

 
 الرقابة المشتركة

 
  الوطنية لعملية فرق الاختيار أعضاء

 الرقابة.

  المسؤول لفريق الوطنيا رؤساءتعيين. 

  تبادل المعلومات حول الفرق الرقابية

 .ألجهزة الرقابية العليا المشاركةبين ا

  اجتماع تنسيق مشترك لألشخاص

 .ن عن الفرق الرقابيةالمسؤولي

 تشكيل لجنة تنسيق. 

 
هزة اختيار األعضاء ذوي الصلة من األج •

رابع أو الرقابية العليا المشاركة )مستوى 

 .أعلى(

ثالث  الفريق المسؤول )مستوى رئيستعيين  •

 .أو أعلى(

إعفاء األعضاء / المراقبين الذين تم  •

 من أداءاختيارهم لتنفيذ الرقابة المشتركة 

 .أخرىأية مهام 

إجراء تبادل المعلومات األول بين أعضاء  •

 .الفريق الرقابي

 .تحضيري مشترك للفريق الرقابي اجتماع •

 تشكيل لجنة توجيهية •
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من من الكثير المراقبين  إعفاء فمن الممكن أيضا   ذلك ها لضمانتحقيقن مالشروط الرسمية التي البد 

 تمنع وبصورة فعالة حدوث النزاعات أن التدابيريُمكن لمثل هذه  ، حيثة األخرىيعمال الرقاباأل

 مختلفة، األمر الذي من شأنه أن يسبب خلال  فيمهام في  متوازيةالتزامات قد تنتج عن المحتملة التي 

 .الرقابة المشتركةتنفيذ المتفق عليه من أجل االمتثال للجدول الزمني 

 

يأتي الخبراء من  من الممكن أنف ،فائدة كبيرة اذيمكن أن يكون االعتماد على الخبرة الخارجية كما أن 

 من أجل مصلحةويقدمون الدعم للعمل الرقابي  في العملية ةنخرطمالبلدان واحد أو أكثر من مختلف ال

عليها يُمكن أن تتفق تمويل استقدام مثل أولئك الخبراء فهي مسألة  أما طريقةجميع المشاركين، و

 المشاركة في بداية العملية الرقابية. العليا األجهزة الرقابية

 

 الهيئات القيادية وصانعة القرار

 

 :تي تم اختيارهاشكل العملية الرقابية الوفقا  لالقرار  وصانعة القياديةلهيئات ا يةهيكلختلف تيُمكن أن 

 

 3الشكل 

 
 

 بالقيادةمعنية هيئات في أغلب عمليات الرقابة المتوازية ال يكون هناك ضرورة قصوى لوجود 

تحت مسؤولية  يتم إجراؤهابما أن العمليات الرقابية الوطنية ، فرات المشتركةصنع القراالمشتركة و

وجود هيئة تنسيق تتجلى مهمتها في تقتصر على  سوف الحاجةإن ف ةوطنيال ة العليارقابية الزاألجه

 ضمان تبادل المعلومات الالزم وتنسيق العمليات الرقابية الوطنية.

 

 الرئيسحيث يؤدي ، قيادة واحدةأن يكون هناك البد من  المشتركةة عمليات الرقاب ةففي حال بالمقابلو

ضمن نطاق السلطة  خاصةال / مسؤوليتهم تهمسؤوليعلى  / مهامهم مهامه / المعينون المعين / الرؤساء

 ن جميعتتكون من ممثلين ع مشتركةلجنة توجيهية  كما أنه من الممكن تشكيل ،/ إليهم هيلإالموكلة 

 قيادية،سلطة الال التي تقع خارج صالحياتقرارات الية المشاركة وتكون معنية باتخاذ األجهزة الرقاب

تمكنهم إلى درجة التي القرار  الكافية على صنع اتقدرن بالومن المستحسن أن يتمتع هؤالء الممثلو

ابعين تالمزيد من عمليات التنسيق ضمن أجهزتهم الوطنية الالحاجة إلى من اتخاذ القرارات دون  عالية

إجراءات التنسيق ضمن األجهزة الرقابية تطغى الشرط ثمة خطر يتمثل بأن  ففي حال عدم تحقق لها،

 .المشتركةعلى سير العمليات الرقابية بشكل كبير الوطنية 

 

لجنة  فإنه ينصح بتشكيل إصدار تقرير مشترك حول نتائج العمليات الرقابية المنسقة وجوبفي حال 

ضرورة أن يتمتع هنا مجددا  تجدر بالذكر و ى بصياغة هذا التقرير وتنسيقه،تُعن مشتركةتوجيهية 

 
 الرقابة المتوازية

 
 الرقابة المشتركة

 
 منالفرق الرقابية الوطنية  رئاسةستكون  •

 .مسؤولية األجهزة الرقابية العليا الوطنية

اتخاذ القرارات المتعلقة بالرقابة الوطنية  •

األجهزة الرقابية العليا  كون من مسؤوليةيس

 .الوطنية

ة سيتم تنسيق العلميات الرقابية من قبل هيئ •

 .تنسيق(المشتركة )لجنة 

 تخاذ قرارات متعلقةعندما يحتاج األمر إلى ا •

يتم اتخاذها قضايا فردية بشكل مشترك سب

من قبل صناع القرار في األجهزة  عندئذ

)إن لزم  الرقابية العليا الوطنية ذات الصلة

 .األمر(

 
 ( الفريقرؤساء) رئيستعيين سوف يتم  •

األجهزة ي بشكل مشترك من قبل جميع رقابال

 .الرقابية العليا المشاركة

 -رارات المتعلقة بالرقابة سيتم اتخاذ الق •

 -ة الممنوح الصالحياتوالتي يشملها نطاق 

 .الفريق الرقابي)رؤساء(  رئيس من قبل

سيتم توجيه العملية الرقابية من قبل هيئة  •

 .مشتركة )اللجنة التوجيهية(

ة والتي تقع رقابالقرارات المتعلقة بالإن  •

 رئيسل ةالممنوح لصالحياتخارج نطاق ا

العملية الرقابية سوف يتم اتخاذها )رؤساء( 

تضّم ممثلين عن جميع من قبل لجنة توجيهية 

 .األجهزة الرقابية العليا المشاركة
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لتوصل من أجل االقرارات  ى صنعلعة هذه اللجنة بالقدرات الكافين األعضاء في ون الوطنيوالممثل

 تنتاجات وتوصيات التقرير المشترك.إلى اتفاق نهائي حول نتائج واس

 

 دريبيةاالجتماعات التحضيرية / الفعاليات الت
 

الرقابية، ويكون  (العمليات)شتركة للمشاركين قبل بدء العملية من المستحسن أن تنعقد االجتماعات الم

الرقابية لعمليات( ل)لعملية لالهدف منها تبادل اآلراء حول الموضوع والمحتويات والمراحل المتتالية 

 يتحدثون خاللهمنتدى للمشاركين بة بمثا اتاالجتماعالنوع من مثل هذا  عتبروي التي تم التخطيط لها،

 يطلعون بعضهم علىالوطنية و اصالخو على ويسلطون الضوء فيه مسبقا  ة دافعن الدروس المست

الفرصة أيضا  يتيح هذا االجتماع األولي  المشتركةالرقابة  ةفي حالو معارفهم المتعلقة بالرقابة،

ن المتوازية فإنه يُنصح بأفي حال الرقابة ما أألعضاء الفريق الرقابي ليتعرفوا على بعضهم البعض، و

 على أقل تقدير. إن ُوجدت(عضاء لجنة التنسيق )يجتمع أ
 

للرقابة  التحضير غرضهامشتركة تنظيم فعاليات تدريبية قد يكون من المفيد  باإلضافة إلى ذلكو

أن ضمان  فيعد مراقبين المشاركين أن تسامخصصة للعمل ال حلقاتو للندواتيُمكن كما  ،التعاونية

ياق قد يكون وفي هذا الس ،مستوى مماثل من المعرفةذي ة على أساس يرقابعملية الالبدء بال يتمكنوا من

أصال  مع الدولية التي تتعامل أو األكاديميات المنظمات  منالجدير دعوة الخبراء الخارجيين  من

 عديد من الحاالت.ومن منظور دولي في  موضوع الرقابة

 

 راسات )الوطنية( األوليةإجراء الد
 

ني وأحكام وطالقانون إجراء دراسات أولية قبل بدء العملية الرقابية، إن سمح ال يقد يكون من المجد

ساسية األنتائج ال، ويتجلى الهدف األساسي من مثل هذه الدراسة األولية في اإلفضاء إلى بذلكأخرى 

 المكتبات. كالبحث عبر اإلنترنت أو في ،من خالل البحثللرقابة 

 

المخاطر  تبادل المعلومات حولابية أن تعمل على تحديد ووبشأن هذه المسألة يُمكن لألجهزة الرق 

واألهداف الرقابية للعملية الرقابية  ةموضوع الرقابتتعلق بوالتي  دولةالكامل الجسيمة على نطاق 

 التعاونية.

 

 المخاطر على سبيل المثال ال الحصر مامصادر المعلومات التي من شأنها أن تحدد مثل هذه وتشمل 

 يلي:

 

  ؛الجهة الخاضعة للرقابة موازنةوثائق 

 الخاصة بالجهة الخاضعة للرقابة؛ كتيبات التشغيل اإلرشاديةالخطوط التوجيهية الداخلية و 

  ؛سابقةرقابة نتائج 

 تقارير الرقابة الداخلية؛ 

 األساسيين؛ وأصحاب المصلحةالوطنية  اإلدارية لهيئاتامع  مناقشةال 

  صادرة عن نظام معلومات اإلدارة.بيانات 

 

 تجميع نتائج عمليات رقابية )وطنية( سابقة
 

ة من مناسب عتبر طريقةها  يُ مشابسابقة تناولت موضوعا  رقابيا  إن تجميع وتحليل نتائج عمليات رقابية 

توصلت إليها عمليات رقابية ي قد تُشير النتائج والتوصيات التف ،ة المشتركةالرقابلتنفيذ  أجل التحضير

حول  التفكيرب من اإلمعانبد ، ومع ذلك الة المشتركةإجراء الرقاب عندالسبل الممكن انتهاجها سابقة إلى 

 دولية.رقابية  ها على عمليةنتائج تطبيق عند ذات الصلةالوطنية  األوضاع صالحيةمدى 

 

 
 

 مالمح خطة الرقابة )بما فيها الجدول الزمني(
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الخطوط األساسية لمالمح ة ما هو صياغة لرقاب التحضيرعملية ية في العنصر األكثر أهم ريُعتب

 شكل العملية الرقابية.  باالعتماد على نهجوالهيكل وال ياتالمحتومقتضيات ، وتختلف العملية الرقابية

 

 4الشكل 

 
 

 الرقابة المتوازية
 

 الرقابة المشتركة
 
ذات  مالمح خطة الرقابة الوطنية •

محتويات قابلة للمقارنة، ربما على 

 .أساس نموذج مشترك
 

ما يتوافق بجائزة االنحرافات / التعديالت  •

 ني ذي الصلة.طاإلطار القانوني الو مع
 

تحتاج مالمح خطة الرقابة أن تتم الموافقة  •

عليها من قبل صناع القرار المرخص لهم 

للجهاز الرقابي األعلى التابعين وبذلك 

 .المعنيالوطني 

 
 .مالمح موحدة لخطة الرقابة •

 
مراعاة األطر القانونية الوطنية التي تدير  •

العليا للرقابة المالية عمل األجهزة 

 .المشاركة والمحاسبة

 

العليا للرقابة المالية موافقة جميع األجهزة  •

 .المشاركةوالمحاسبة 

 

 اتفاقأساسيا  من  كون جزءا  ت أن خطة رقابية المحملفإنه من غير المرجح العامة قاعدة ما تنص الوك

ة المشتركة الرقاب ةفي حالالموافقة عليها حيث تتوجب  العليا، بين األجهزة الرقابية الرقابة الرسمي

بموجب أحكام قانونية  –على األقل على مستوى اللجنة التوجيهية ما لم يكن حق الموافقة محفوظا  

بد ال ، وفي هذه الحالةالمشاركةالعليا الرقابية  القرار ضمن األجهزة ناعلص – عند االقتضاءوطنية، 

 لتنسيق.الكافي من أجل ا من إتاحة الوقت

 

 الجدول الزمني / خطة العمل
 
وفي الحاالت خطة الرقابة، المح أساسيا  من م ( الرقابية عنصرا  العمليات) وقيت العمليةجدولة تعتبر تُ 

المشاركة  العليا بين األجهزة الرقابية المبرم ية الرسمابالرق اتفاقعلى  التي تستند فيها العملية الرقابية

تكون  كل خطوة تماموقت إوشكل و لنقاط الرئيسية مثل خطوات العمل األساسيةفعادة ما تكون ا

على شكل  كذلك تعتمد درجة الدقة في الجدول الزمني ومقدار االلتزام بهكما  ذلك االتفاق،في  مشمولة

 العملية الرقابية.

 

 5 الشكل

 
 

 الرقابة المتوازية
 

 بة المشتركةاقلرا
 
أهداف أساسية  يجدول زمني ذعمل لإطار  •

مشتركة مثل تاريخ بدء وإنهاء العمليات 

الرقابية الوطنية وإعداد تقارير حول 

 .ما إلى ذلكنتائجها، و
 

زمن احتياطي جدول زمني عام ذو  •
 .ضخم

 
اإلقرار بالجدول الزمني من قبل جميع  •

 .قابية العليا المشاركةاألجهزة الر
 

جداول زمنية للعمليات الرقابية الوطنية  •

 .تكون شاملة لألهداف المذكورة أعاله

 
جدول زمني تفصيلي مع األخذ بالحسبان  •

 .للرقابة المشتركة الالحقةللمراحل 
 

تخصيص وقت لمراحل الرقابة  •

للعمل التنسيقي ة وخصوصا  تنوعالم

 الضروري داخل األجهزة الرقابية

 .لعليا المشاركةا
 

األجهزة الرقابية العليا  جميع موافقة •

 .)اللجنة التوجيهية(، المشاركة
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 تنفذة هو تقديم إطار عمل يوازتة المعمليات الرقابحالة في  زمنيجدول الالما يقوم به  إن جلّ وهكذا ف

من ة، وخاصتها الاليومسؤ علىوعملياتها الرقابية من خالله المالية والمحاسبة ة لرقابالعليا لاألجهزة 

لكن ليس والوطنية ات على الرقابالطارئة التغيرات بالمتفق عليه  زمنيجدول الال يتأثر الجائز أن

 بالضرورة.

 

 تنفيذ العملية الرقابية 3-2
 

جراء التعاون والتنسيق  مجموعة من الخصائص المميزة تتجلىركة اإجراء العمليات الرقابية المش عند

الرقابات الوطنية التسلسل  مجموعةتتبع الرقابة المشتركة أو و ،ركةاالمش العليا ابيةبين األجهزة الرق

العملية الرقابية أو )رؤساء(  رئيسالرقابة المشتركة يقوم  ةفي حالو ،االعتيادي للخطوات الرقابية

 .قرارلل ةنعاصإدارية و توجيهيةالعمل كهيئة مقام الجهاز الرقابي الفردي في  13التوجيهيةاللجنة 

 

م وسير الزمنيلجدول لرصد االمتثال   العملية الرقابية تقدُّ

 

يستند مدى اشتراك األجهزة الرقابية العليا المشاركة في رصد االمتثال للجدول الزمني وسير العملية 

 .ذي تم اختيارهة البالرقا نوعالرقابية إلى 

 

 6الشكل 

 
 

 الرقابة المتوازية
 

 الرقابة المشتركة
 
رقابات الوطنية هو مسؤولية توجيه ال •

 .كل جهاز رقابي أعلى مشارك
 

إبالغ جميع المشاركين بشأن أي  لزوم •

الجدول الزمني في  كبيرة عن انحرافات

 .سياق العمليات الرقابية الوطنية
 

تعديل الجدول الزمني بعد التنسيق بين  •

األجهزة الرقابية العليا المشاركة )لجنة 

 .تنسيق، عند االقتضاء(

 
الرقابة المشتركة هي مسؤولية  يهتوج •

العملية الرقابية / )رؤساء(  رئيس

 .اللجنة التوجيهية
 
ل الجهاز الرقابي األعلى الوطني يتدخ •

على طلب  وبناء  فقط عند الضرورة 

 .التوجيهية من اللجنة
 
عديل الجدول الزمني من قبل اللجنة ت •

 .التوجيهية

 

المشاركة المهام التوجيهية  العليا الرقابية األجهزةأن تؤدي ة توازية المتقتضي الرقاب وجه العمومعلى 

ة المشتركة إلى الرقاب ةفي حالهذه المهام  تُوكلاألساسية بصورة مستقلة عن بعضها البعض، بينما 

 توجيهية.اللجنة الالفريق أو إلى ( رؤساء) رئيس

 

 التبادل الدوري للمعلومات / اجتماعات العمل

في عنصر ال غنى عنه  لذا فهو يعتبر أهمية خاصة في أي عملية رقابيةب حظىيأن التواصل حيث 

 ا  مستحسنا  أو ضروريذلك كلما بدا للمعلومات تبادل كامل والبد من إجراء  ،نجاح الرقابة التعاونيةإ

 خرين في األجهزة الرقابيةالمسؤولين اآلموظفين البل بين حسب فليس فقط ضمن الفرق الرقابية وذلك 

، الجاريةكتلك التي تدور حول العملية ، تبادل دوري للمعلومات ، وينصح بإجراءأيضا   المشاركة العليا

يجعل األجهزة الرقابية العليا المشاركة قادرة على تكييف نشاطاتها عند اللزوم األمر الذي من شأنه أن 

الهيئات  الواردة من ردودالعن العمل الميداني أو  ناجمةي نتائج مؤقتة ووفقا  أل حاجةال هحسب ما تقتضي

 الخاضعة للرقابة.

 

                                                           
13

تركة ذات تقارير رقابية منفصلة سوف تعتمد الخطوات الالزم اتباعها أثناء تنفيذ الرقابة في حال كانت رقابة منسقة على النهج الواجب تبنيه، فإما أن تكون رقابة مش  

 أو رقابة متوازية )متزامنة( ذات تقرير واحد، باإلضافة إلى التقارير الوطنية.
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عمليات الرقابة  خروجة على وجه التحديد أن يضمن يوازتويُمكن لتبادل المعلومات خالل الرقابة الم

حاجة للتغيير أو  بتحديد أيةأحد األجهزة المشاركة  يقومعندما ، وبهذا فقابلة للمقارنةنتائج الوطنية ب

 بمرحلة مبكرة. ذلك األمر األخرىالمشاركة ألطراف تتدارك ا أنعندها  يمكن يواجه أي صعوبة

 

اإلنترنت( إال أن والبريد اإللكتروني كاإلعالم اإللكترونية ) لالنظر عن استخدام وسائ غضوب

، فمثل تلك االجتماعات لتبادل المعلومات األنسبوسيلة ال بقى هياالجتماعات المشتركة الدورية ت

 وطيدة قاعدة ، األمر الذي يخلقبين األفراد المشاركين ةغير رسمي اتصاالتنها عتحديدا  هي التي ينشأ 

أن يتعرف المشاركون على بعضهم البعض من خالل  وإنه لينصح ،متبادلةالثقة البروح مبنية للتعاون 

أي تجنب  وبالتالي سيتماالجتماعات الرسمية  قاعات خارج المفتوح وإجراء المناقشاتالتواصل 

 محتملة لعمل الرقابة التعاونية.تأخيرات 

 

 تبادل النتائج

الرقابية  النتائجيبقى تبادل ( الرقابة عمليات) لمعلومات حول عمليةالمستمر لتبادل ال باإلضافة إلى أهمية

 .المالية والمحاسبة ةالعليا للرقابتُجريها األجهزة  التيتعاونية الة برقافي العنصرا  أساسيا  

 7الشكل 

 
 

 لمتوازيةالرقابة ا
 

 الرقابة المشتركة
 
ية، كذلك تبادل نتائج الرقابات الوطن •

 حسب المقتضيات. النتائج المؤقتة
 
مواءمة النتائج بين األجهزة الرقابية العليا  •

 .المشاركة

 
تبادل المعلومات حول نتائج جمع األدلة  •

 .الرقابية الوطنية ذات الصلة
 
ن االتفاق حول نتائج الرقابة بعد االنتهاء م •

 .جمع األدلة الرقابية

 

نتائج الرقابة فيما الوطنية العليا ة األجهزة الرقابي عند إجراء العمليات الرقابية المتوازية سوف تتبادل

أيضا  إعالم المنظمات  ايمكنهكما ، من العمليات الرقابية الوطنيةاالنتهاء  أو قبل حينوذلك  بينها

األجهزة الرقابية المشاركة تقوم سية، وعلى هذا األساس قد األخرى بالنتائج المؤقتة األساالمشاركة 

هذه المعلومات أن تشكل أساسا  مثل من شأن  بها، كما أن أوضاعها الوطنية الخاصة ةقارنموبتحليل 

 للتقرير النهائي المشترك.

 

ألدلة الرقابية البد من إعالم األجهزة الرقابية الوطنية المعنية با المشتركةالعمليات الرقابية  ةفي حالو

  ولتتمكن منمرحلة مبكرة في بذلك من تحليل النتائج  لتتمكن الدول التابعة لهاالتي تم جمعها في 

يُمكن مناقشة جميع النتائج من قبل الهيئات المشتركة مع و ،قد يظهر فهمأو سوء تناقضات  توضيح أية

متاح أمام بديل آخر  افة إلى ذلك هناكضإلبا ،ةبلرقالعليا لاألجهزة ا تقدمهاي نصيحة ألاألخذ بالحسبان 

المعلومات المزمع تبادلها خالل ماهية أن تقرر بشأن ليتسنى لها  المالية والمحاسبة ةلعليا للرقابألجهزة اا

مة طلب األدلة الرقابية للنتائج المهتأن و األهمية النسبية باالعتماد على مبدأمرحلة التخطيط الرقابي 

تشتمل الخطوة المقترحة  إن، فاألمر كذلكإذا كان ف .شريكةعليا أجهزة رقابية ع ت مشاركتها مالتي تم

 على اآلتي:

 

   العليا ة المالية بين األجهزة الرقابية الرقابو/أو  همية خاص برقابة األداءنشاء مستوى لألإ ،أوال

 ؛، والموافقة عليهالمشاركة

  ة المشتركة؛مة من قبل اللجنة التوجيهيمهالنتائج ال تحديدومن ثم 

 ، لمشاركة.لعليا ابين األجهزة الرقابية ا المهمة نتائجالاألدلة الرقابية حول تبادل  وأخيرا 
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 العملية الرقابية حولتقارير الإعداد  3-3

 

 المشمولنطاق المحتوى والطبيعة وال لديه تأثير كبير في تحديد شكل الرقابة التي تم اختيارها إن

من قبل جهازين رقابيين تنفيذها تم ية رقابلتقرير المشترك حول ملة الخاصة باالمحت جهات المخاطبةوال

 صورةب تمت صياغتهاوطنية أو وثيقة إعداد التقارير شكل وثائق تخذ يذا فقد لهأو أكثر. وأعليين 

 ة.مشترك

 

 

 8الشكل 
 

 
 تقرير رقابي وطني )تقارير رقابية وطنية(

 
 تقرير مشترك

 .متشابهة تقارير وطنية ذات هياكل •
 
محتملة ناجمة عن مالمح /  انحرافات •

 .نتائج العمليات الرقابية الوطنية
 
تصدر النتائج واالستنتاجات والتوصيات  •

تحت المسؤولية المستقلة لكل جهاز رقابي 

 .أعلى وطني
 
إصدار ملخص االقتضاء يمكن  عند •

مشترك للتقارير الوطنية )مثالُ باعتباره 

 .ية(أحد عناصر التقارير الوطن
 
تُوجه التقارير إلى الهيئات الوطنية  •

 .)كالبرلمان والحكومة وغيرها(

 .تقرير واحد •
 
النتائج واالستنتاجات والتوصيات تصدر  •

تحت المسؤولية المشتركة لجميع األجهزة 

 .الرقابية العليا المشاركة
 
إلى الهيئات الوطنية )كالبرلمان تُوجه التقارير  •

 .(غيرهاو والحكومة
 
جه أيضا  إلى المنظمات واألمر تُ وإن لزم  •

الدولية التي لديها مسؤوليات في المجال 

 .الخاضع للرقابة

 

ماثال ، تم الرقابية المشتركة تقريرا  المشاركة في العملية  العليا في حين تُصِدر جميع األجهزة الرقابية

هذه ، ويتعين على ةيوازتالعمليات الرقابية الم ةفي حالة يدعدر تقارير وطنية مستقلة فإنها تصد

إلى  يمكنو الدوام،على  الخصائص الوطنيةمع ضرورة مراعاة متشابهة أن تحظى بهياكل التقارير 

انتهاج التعاونية، مثل  إلخالل بأهداف الرقابةاعدم  طشرولكن  انحرافاتحدوث معينة السماح بدرجة 

نتائج العمليات  تم تضميناء سوو سبل أخرى أو توسيع النهج الرقابية بهدف تحقيق تلك االهداف،

تمت ة في التقارير الوطنية أم يوازتالرقابة الم خصائصالرقابية الوطنية األخرى باإلضافة إلى 

على إطار العمل القانوني و أعلى مصالح كل جهاز رقابيذلك سيعتمد على  نفإلة ستقوثيقة م صياغة

تقاريرها  فير بإدراج ملخص مشترك لرقابة بالتفكيالعليا لوقد ترغب األجهزة  ،عمل بهالذي ي

 الوطنية. 

 

حصرا  على المستويات الوطنية ل على العمليات الرقابية القابلة للمقارنة ة تشتميوازتوبما أن الرقابة الم

فإن التقارير تكون موجهة بالدرجة األولى إلى الهيئات الوطنية المسؤولة كالحكومة أو الوزارات 

إلى هذه  حول الرقابة المشتركة كذلك التقرير المشترك يتم توجيهما  وعادة  ، الفردية والبرلمان

التي عليها أن تتعامل مع المسائل  الذي تنتهجه بعض المنظمات الدولي النهجواستنادا  إلى  ،الهيئات

تلك ذا أهمية بالنسبة ل سيكون أيضا  تقرير الثل هذا مفإن ضمن سياق دولي الخاضعة للرقابة 

فالبد أن يكون خيار إطالع مثل هذه المنظمات على التقارير المشتركة مأخوذا   ولهذا ،منظماتال

 العمل القانوني الذي يحكم كل جهاز رقابي. إطارحدود ضمن لكن وبالحسبان بشكل دائم 

 

 تقييم ومتابعة التعاون الرقابي 4

 

العملية الرقابية  اختتام بمجردتُنهي الممارسة الرقابية  الالمشاركة أالعليا ينبغي على األجهزة الرقابية 

باالمتثال لمهمتها األساسية في السعي لتحسين أداء  العليا رغبت األجهزة الرقابية ها، فإنوتقديم تقرير

لهذا يتعين الجودة، وعالية لمعايير تمتثل  الخاصة بها نشاطاتهاأوال  أن أن تضمن  القطاع العام فالبد لها
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ويُعتبر  ،كانت العملية الرقابية قد تكللت بالنجاح ما إذاتقييم تقوم بنفسها ب لعليا للرقابة أنألجهزة اعلى ا

لعليا جعل األجهزة اب عنىيُ ي ذالمن نظام إدارة الجودة  ا  جزء الالحق للعملية الرقابيةاالستعراض هذا 

 14 .لضرورةة قادرة على تحديد مواطن الضعف ومعالجتها عند اللرقاب

 

ح "تقييم" على أنه وصف وتحليل وتقييم للمشاريع والعمليات، ويكون لمصطلتعريف امكن ومن الم

قواعد الالعمليات الرقابية بحاجة ألن يستند على معايير شبيهة بالمعايير الرقابية و ةالتقييم في حال

خطة مالمح وتشكل  ،ةللرقابتنفيذ المراحل المتتالية  أثناءح الطريقة الواجب اتباعها وضالتي ت ئيةاإلجرا

  أعاله(. 1-3)انظر البند  األساسية أحد أهم العناصر لعملية الرقابيةا

 

أفضل الممارسات  إدراجالمشاركة أن تفكر في العليا يُمكن لألجهزة الرقابية باإلضافة إلى ما سبق 

ذكر  كما يمكنها، متى أمكن وكان مناسبا ، منها في تقريرها الرقابي دافوالدروس المستللعملية الرقابية 

عليها العليا األجهزة الرقابية  بعد موافقةلة ستقالتوصيات أو في وثيقة م تحت بندالتقرير الرقابي  لك فيذ

 مسبقا .

 

 تم إنجازهاة رقابمراجعة  4-1

 

من تنفيذ الخطوات المتتالية للعملية الرقابية وعلى وجه الخصوص التأكد أوال  يتم أي تقييم  عند إجراء

ها من خاللوإنجاز األهداف الرقابية المعّدة مسبقا ، والدرجة التي تعكس  االمتثال لجدول األعمال،

استجابة خاضعة للرقابة كالمتّخذ من قبل الهيئات ال جراءالنتائج الرقابية التوجهات الرقابية، واإل

العمليات الرقابية الوطنية  ةفي حالأيضا  ويُمكن إجراء هذا الشكل من التقييم ، للتوصيات الرقابية

 لمحضة.ا

 

سيكون بمثابة  وال بد من تدوين المعلومات حول تقييم الممارسة الرقابية على شكل محضر رقابي

قد  هذه العمليةما إذا كانت في العملية الرقابية ن الوثيقة التي سيوضح من خاللها األفراد المشاركو

 المتعلقةعوامل الإلى مثال  هذه الوثيقة شير ستُ و االنحرافات،حدثت بعض أم أن  ا  متوقع كانت كما سار

والبد لمثل هذا المحضر الرقابي أن  ،(تهامنهجيالرقابة ونطاق نهج الرقابي )باإلطار الزمني وال

 .ا  مستهدفذلك الذي كان وجه التباين بين األداء الفعلي والتفصيلية ألسباب األ يتضمن

 

تعتبر بمثابة مواطن ال ينبغي أن والجدول الزمني  خطة العملية الرقابية مالمحالنحرافات عن إن ا

أن  من الممكنف العمليةبداية إعدادهما في  يتموبما أن خطة العملية الرقابية والجدول الزمني  ،ضعف

قد تحتاج على سبيل المثال ف، تكون المعلومات المتعلقة بموضوع الرقابة ما تزال قليلة في هذه المرحلة

أسباب يُبرر  األمر الذيللرقابة،  اضعةخال اتهيئإحدى الفي  التحليل إلىمعلومات أكثر مما هو متوقع 

 ة.أداء الرقابفي  أخير الحاصلالت

 

  الرقابي للتعاون الالحقالتقييم  4-2

 

من جانب المراقبين  جهدا  أكبرلرقابة لعليا لالعمليات الرقابية التعاونية لألجهزة ا تستلزمغالبا  ما 

ظهور مزيد  حيث أنه من الممكن، العمليات الرقابية الوطنية لبهما تتطم بكثير رثات أكعطيطلب متوت

أيضا   الالحق ولذا يُنصح بإجراء عمليات التقييم ،جراء تعاون العديد من األجهزة الرقابية وائقعال من

م األ هممراقبين لغات تعيين عند ، ففي هذا المجال قد تنشأ بعض العوائقجودة التعاون الرقابيعلى 

 ةفي هذه الحالالمعرفة الكافية للغات أخرى  األمر الذي يجعل ،ة تعاونيةبرقابلقيام أجل امن مختلفة 

أن من على يقين  بأن تكون المشاركة العليا األجهزة الرقابيةوصى ولذلك تُ  ،أهمية بالغةب تتمتع

تتخذه ء الذي لى اإلجراعاألمر هذا يتوقف و ،افيةويتمتعون بمهارات لغوية  تعيينهم تم ذينالمراقبين ال

إتقان اللغة األجنبية ذات الصلة لدى العليا للرقابة في الوقت المناسب من أجل رفع مستوى األجهزة 

 .المطلوب الحد إلى مراقبيها 

                                                           
14

تقريرا  تقييميا  )الدروس المكتسبة( حول  2009في شباط / فبراير نشرت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدنمارك وفنلندا والنرويج   

على ملخص  االطالعازية لديها بعنوان "الرقابة المتوازية للتعاون بين بلدان شمال أوروبا فيما يتعلق بالتأهب لطوارئ الكهرباء". يمكن الرقابة المتو

 pdf-visionen.dk/media/1892056/1http://uk.rigsre.2008التقرير تحت الرابط اإللكتروني المباشر التالي: 

 

http://uk.rigsrevisionen.dk/media/1892056/1-2008.pdf
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مسألة أخرى البد من تناولها وهي ما إذا كانت األهداف الرقابية التي تم وضعها قبل بدء العملية وثمة 

أفضل  التقييم قدرة تر كلما كانباألهداف بدقة أكتم تحديد كلما بالطبع و ،فعال  ها تحقيقالرقابية قد تم 

عمليات  وبما أنمعدومة، بصورة كاملة أو جزئية أو قد تحققت األهداف  تإذا كان الكشف عما على

 الوطنية فالبدعمليات الرقابة بالمقارنة مع مجهودا  تعاونيا  أكبر من المراقبين  الرقابة الدولية تتطلب

بالوقت  المتعلقة المعطياتة قد بررت الرقابنتائج  ما إذا كانت لكي يبينسم بالحتقييم من أن يتسم ال

 أنالتقييم أيضا  من شأن ف يةلخارجالمترتبة على رحالت العمل التكاليف الكبيرة ونظرا  ل ،دراووالم

 التكلفة. يتحقق من االلتزام بسقف

 

لألجهزة بالنسبة ات الرقابية والتعاون الرقابي أمرا  هاما  تقييم الممارس من ويوجد سببان يجعالن

بشأن إجراء قاعدة هامة التخاذ قرار  الالحقالمشاركة: فمن ناحية تُعتبر نتائج التقييم العليا الرقابية 

أدناه(، ومن ناحية  3-4البند انظر لإلطالع على التفاصيل العملية الرقابية )إتمام بعد  مزيد من التدابير

 مستقبلية.عمليات رقابية  تطبيقها في الممكندروسا  من  قدمرى يمكن للتقييم أن يأخ

 

 استمرار التعاون الرقابي 4-3

 
 

ما إذا كان من شأن في فكرأن ت الالحقالتقييم نهاية في  المالية والمحاسبة لرقابةلعليا لاألجهزة ا نصحتُ 

يستند تقييم هذه المسألة على نتيجة و ،مضافة يمةق قدمالتعاون المستمر في المجال الخاضع للرقابة أن ي

ة، يعمليات الحكومالجسيمة في في حال تم تحديد مواطن ضعف  على سبيل المثالف ،العملية الرقابية

تكون  ربما، فذلك تحسين حيال هاتوصياتب المالية والمحاسبة لرقابةلعليا لت األجهزة اأدلوفي حال 

 .هي فكرة حسنة رة معينة من الزمنفكرة إجراء رقابة متابعة بعد فت

 

 المالية والمحاسبة العليا للرقابةمن شأن النتائج الرقابية أيضا  أن تحفز األجهزة فعالوة على ما سبق و

ربما المعرفة المكتسبة و تقوم بتطبيق قدبهذه الطريقة ، وعلى إلقاء نظرة على مجاالت رقابية مشابهة

 زها.يتعزبحتى 
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