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 10 - والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير
 
 
 

 االستقاللية بشأن مكسيكو إعالن
 



 
 10 - والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير

 االستقاللية بشأن مكسيكو إعالن
 

 :الديباجة 
في ) إنتوساي(عشر للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لقد انعقد المؤتمر الدولي التاسع 

 :مكسيكو
سبقة إلدارة        ية الم شروط األساس ن ال ر م ة يعتب وارد العام وال والم اءة لألم نظم وبكف تعمال الم ث أن االس حي

 .األموال العامة بطريقة سليمة لما له من أثر فعال في اتخاذ قرارات المسؤولين 
 

دإع ضاحات قواع ا بخصوص إي الن ليم ساباتوحيث أن  دقيق الح ـ ( ت ي ب ا يل ه فيم شار إلي إعالن "الم
ستقلة عن                               ")ليما ا إال إذا آانت م ؤدي مهامه ة والمحاسبة أن ت ا للرقاب زة العلي ه ال يمكن لألجه ى أن ، ينص عل

 .الجهات الخاضعة للرقابة والمحاسبة وآانت تتمتع بالحماية من التأثير والنفوذ الخارجي 
 

ى    از أعل د جه ل بل ي آ وفر ف الزم أن يت ن ال ه م ليمة، فإن ة س ة ديمقراطي ن أجل إقام دف، وم ذا اله ق ه ولتحقي
 .للرقابة والمحاسبة تكون استقالليته مضمونة بالقانون 

 
شدد على أن                                 ه مع ذلك ي ًا، فإن ة أن تكون مستقلة استقالال تام وحيث أن إعالن ليما يقر بأنه ال يمكن لمؤسسات الدول

 .تمتع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة باالستقالل الوظيفي والتنظيمي الالزم للقيام بالمهام المكلفة بها ت
 

ق  بة أن تحق ة والمحاس ا للرقاب زة العلي ن لألجه تقاللية، يمك ة باالس ادئ المتعلق ق المب الل تطبي ن خ ه م وأن
تخدام ضمان  ة واس اءة عالي ائل بكف دة وس ق ع تقاللية عن طري ذه االس ق ه ة لتحقي ائل إحترازي ة ووس ات مختلف

 .االستقاللية 
 

آما أن أحكام التطبيق التطبيقية المدرجة هنا تسعى إلى توضيح هذه المبادئ التي تعتبر وضعًا مثاليًا ألي جهاز                  
ه جم    . أعلى للرقابة والمحاسبة مستقل    وفر في ة والمحاسبة تت ع  مع اإلقرار بأنه ال يوجد حاليا جهاز أعلى للرقاب ي

ذه     ة به ضاحات المرفق تخدام اإلي تقاللية باس ق االس دة لتحقي ات الجي ى إدراج التطبيق ا إل ا دع ق بم ام التطبي أحك
 .الوثيقة واالستعانة بمضمونها 

 
 :وبذلك تقرر ما يلي

 " .إعالن مكسيكو بشأن اإلستقاللية"تبني ونشر وتوزيع هذه الوثيقة التي تحمل عنوان 
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 :عام 
ا                    بصفة عامة، تقر   سية انبثقت عن إعالن ليم ادئ رئي  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بوجود ثمانية مب

ة والمحاسبة في                     ا للرقاب وعن القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر السابع عشر للمنظمة الدولية لألجهزة العلي
 .قطاع العامآشروط ومتطلبات أساسية للرقابة المالية السليمة في ال) آوريا(سيول 

 
 :المبدأ األول 

 .قانوني مناسب وفعال وأحكام تطبيقية واقعية خاصة بهذا اإلطار/نظامي/وجود إطار دستوري
 . من المطلوب وضع تشريعات تحدد بالتفصيل مدى استقاللية األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة

 
  :المبدأ الثاني 

ة وال      استقاللية رؤساء األ    ا للرقاب ع أعضاؤها          " (األعضاء "محاسبة و  جهزة العلي في المؤسسات التي يتمت
ساوية ة مت صالحية جماعي اء األداء   )ب ة أثن صب والحصانة القانوني ى المن اظ عل ك ضمان الحف ي ذل ا ف ، بم

 .العادي لمهامهم
بة و    ة والمحاس ة المالي ى للرقاب از األعل يس الجه ين رئ روط تعي ة ش شريعات المطبق دد الت ضاء"تح ي " األع ف

 .     ات التي يتمتع فيها أعضاؤها بصالحية جماعية متساوية، وإعادة تعيينهم، وعملهم، وتقاعدهم وإقالتهمالمؤسس
ة           • سلطة التنفيذي ن ال تقالليتهم ع ضمن اس راء ي ق إج التهم وف نهم، أو إق ادة تعيي نهم، أو إع تم تعيي  .ي

اييرانظر (  ة المع زة الدولي ا لألجه ة العلي ة للرقاب بة المالي ضاحات 11 – والمحاس ات اإلي دة والتطبيق  الجي
    ؛)والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة باستقاللية المتعلقة

 يكون تعيينهم لمدة طويلة آافية ومحددة حتى يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم دون الخوف من العقاب؛ •
ادي          تكون لديهم حصانة ضد المالحقة القضائية بخصوص أي عمل سابق أو حا               • تج عن األداء الع ضر ن

 والطبيعي لمهامهم آما يقتضي الحال؛
 

 :المبدأ الثالث 
 :صالحية واسعة آافية وحرية التصرف التامة لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في أداء مهامها 

 :ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تتمتع بالسلطة الكافية لتحقيق أهدافها التالية 
ا      است • عمال األموال والموارد أو الموجودات العامة من قبل جهة مستلمة أو منتفعة بغض النظر عن طبيعته

 .القانونية 
 .تحصيل اإليرادات المستحقة للحكومة أو الجهات الحكومية  •
 .قانونية ونظامية الحسابات الحكومية أو حسابات الجهات الحكومية  •
 .د التقاريرالوقوف على جودة اإلدارة المالية وإعدا •
 .العمليات الحكومية أو عمليات الجهات الحكومية من منظور عناصر االقتصادية والكفاءة والفعالية  •
 

ة سياسة                     وما عدا في الحاالت التي يطلب منها القانون فعل ذلك، ال تقوم األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة برقاب
 .سياساتالجهات الحكومية بل تقتصر فقط على رقابة تنفيذ ال

 
ا،                           شريعية والتي تطبق عليه سلطة الت وانين التي تصدرها ال ة والمحاسبة للق ا للرقاب زة العلي ومع احترام األجه

 :فإنها متحررة من أي توجيه أو تدخل من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية
 .عند اختيار مواضيع الرقابة  •
 جازها، وإعداد تقاريرها، ومتابعتها؛عند التخطيط لعملياتها الرقابية، وبرمجتها، وإن •
 . عند تنظيم وإدارة جهازها الرقابي  •
 .عند فرض عقوبات عندما يكون تطبيق العقوبات جزءًا من صالحية األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة  •
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ا                   دخل في    ال ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بأي شكل من األشكال أن تتدخل أو تعطي االنطباع بأنه تت

 .إدارة الجهات الخاضعة لرقابتها
 

ات     ع الجه ة م ات وثيق وين عالق ا بتك ام موظفيه دم قي ضمن ع بة أن ت ة والمحاس ا للرقاب زة العلي ي لألجه وينبغ
 .الخاضعة للرقابة لكي تبقى موضوعية أو تبدو موضوعية

 
ة في أداء ا                    ة التصرف التام ة والمحاسبة حري ا للرقاب زة العلي ا          ورغم أن لألجه ا، يجب عليه ام المنوطة به لمه

وال                        ى استخدام وإدارة األم ى إدخال تحسينات عل سعى إل أيضًا أن تتعاون مع الجهات الحكومية والعامة التي ت
 . العامة

 
زم بقواعد                           ة المناسبة وأن تلت ايير العمل والرقاب ستخدم مع ة والمحاسبة أن ت ا للرقاب زة العلي ويتعين على األجه

ذآورة ف   سلوك الم رى        ال ات األخ دولي أو الهيئ بين ال اد المحاس اي واتح ة اإلنتوس مية لمنظم ائق الرس ي الوث
 .المعترف بها التي تضع المعايير

 
سلطة                        ى ال ا إل وم به شطة التي تق نويًا خاصًا باألن رًا س يجب على األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تقدم تقري

ا أن           التشريعية ومؤسسات أخرى في الدولة بمقتضى الد       ستور أو القوانين األساسية أو التشريعات، ويجب عليه
 .تنشر هذا التقرير على الجمهور
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 :المبدأ الرابع 
 :الوصول غير المقيد للمعلومات 

د ومباشر وحر،                      ر مقي شكل غي ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تتمتع بالسلطات الكافية للحصول، ب
 .ة الوثائق والمعلومات الالزمة ألداء مهامها القانونية على نحو صحيحوفي الوقت المناسب، على آاف

 
 :المبدأ الخامس 

 :حق وواجب إعداد تقارير بشأن أعمالها 
ة ، فينبغي                     ا الرقابي ائج أعماله شأن نت ارير ب داد تق ال ينبغي تقييد حرية األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في إع

 . بشأن نتائج رقابتها المالية على األقل مرة في آل سنةبموجب القانون أن ترفع تقريرًا 
 

 :المبدأ السادس 
 :حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها 

يجب أن تتمتع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحرية تقرير محتوى ومضمون تقاريرها الرقابية ، فضًال عن               
داء المال ي إب ا ف ان  حقه ا آ ار، آلم ي عين االعتب ذ ف ع األخ ة، م ا الرقابي ي تقاريره ع التوصيات ف حظات ورف

 .مناسبًا ، وجهة نظر الجهات المشمولة بالرقابة 
 

ة                         ا للرقاب زة العلي ل األجه ة من قب ة المالي ارير الرقاب تحدد الهيئة التشريعية حدًا أدنى للشروط المتعلقة بإعداد تق
 .ًا، وتحدد أيضًا مواضيع معينة يجب أن تخضع إلى رأي أو شهادة رقابة رسميةوالمحاسبة، آلما آان مناسب

 
انون شروطًا                        م يفرض الق ا ل ا م تتمتع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحرية تحديد الوقت المناسب لتقاريره

 . معينة خاصة بإعداد تقارير الرقابة المالية
 

 
بة  ة والمحاس ا للرقاب زة العلي سلطة  يجوز لألجه ن ال ة م ة مالي ات أو رقاب راء تحقيق ة إلج ات معين ي طلب أن تلب

 .التشريعية آكل أو إحدى لجانها أو من الحكومة
 

 
ا بصفة رسمية                           ديمها وطرحه د تق ا بع ا وتوزيعه شر تقاريره ة ن ة والمحاسبة بحري ا للرقاب تتمتع األجهزة العلي

 . على السلطات المختصة آما ينص على ذلك القانون
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 : السابع المبدأ
 :وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 

ى مجلس إدارة  ا أو إل شريعية أو إحدى لجانه سلطة الت ى ال ا إل بة تقاريره ة والمحاس ا للرقاب زة العلي دم األجه تق
 .  محددة التخاذ اإلجراءات التصحيحيةالجهة المشمولة بالرقابة ، آلما آان مناسبًا ، للعرض ومتابعة توصيات

 
ة                   لدى األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أنظمة داخلية للمتابعة خاصًة بها للتأآد من أن الجهات المشمولة بالرقاب
سلطة                  ا ال قد عالجت بطريقة صحيحة مالحظاتها وتوصياتها باإلضافة إلى المالحظات والتوصيات التي رفعته

 .لجانها أو رفعتها لمجالس إدارة الجهات المشمولة بالرقابة ، آلما آان مناسبًا التشريعية أو إحدى 
 

ى مجلس                ا أو إل شريعية أو إحدى لجانه سلطة الت ى ال ا إل ترفع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تقارير متابعاته
ت بشأنها، حتى في الحاالت التي    إدارة الجهة المشمولة بالرقابة ، آلما آان مناسبًا ، للنظر فيها، واتخاذ إجراءا            

 .يكون فيها لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة سلطة قانونية خاصة بها للمتابعة وفرض العقوبات
 

 :المبدأ الثامن 
 :االستقالل الذاتي المالي واإلداري وتوفر الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبة 

ة ، وال      ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاس    ة والمعقول ة الالزم ة، والنقدي شرية والمادي بة أن تتمتع بالموارد الب
ا                   وارد أو توجيهه ذه الم ى ه ة الوصول إل ة        . ينبغي للسلطة التنفيذية التحكم في طريق ا للرقاب زة العلي وم األجه تق

 .اسباالمالية والمحاسبة بإدارة ميزانيتها آما أنها حرة في تخصيص هذه الميزانية بما تراه من
 

ة                             ا للرقاب زة العلي ة لألجه وارد الالزم وفير الم ا مسؤولة عن ضمان ت شريعية أو إحدى لجانه سلطة الت تكون ال
 .والمحاسبة لكي تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها

 
ر يحق لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تلجأ مباشرة إلى السلطة التشريعية إذا آانت الموارد المتاحة غي

  .آافية وال تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها
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