
 

 
 

 

 

 في مناخات معقدة وصعبة  واملحاسبة   املالية  للرقابة العليا األجهزة دعم

 تلبرملانال مقدمة

 2020 أيار 

  

العلياال تعتبر   أهم (  SAIs)  واملحاسبة  املالية  للرقابة  جهزة  بين  في    رئيسيةوال  فاعلةال  جهاتال   من  العام  املال  في  التصّرف  بلفي منظومة  في    خالل  من  دأي  التدقيق 

 .  واملواطنين للبرملانات  ،معلومات عن كيفية إنفاق الموال العامة، وكذلك عن كفاءة وفعالية القطاع العام سيتم تقديم  ، العام القطاع

  مخالفات  ارتكبوا  الذين  املحاسبين  أو  املتصّرفين العموميين ملعاقبة  عامة  أحكام  إصدار  بسلطة  أيًضا  القضائية  للسلطة  التابعة  للرقابة  العليا  الجهزة   تتمتعكما  

 .العامة الموال االتصرف في  أساءواو 

سبة إلى الجهاز العلى للرقابة  لتحقيق هذه الهدافو 
ّ
نجاز  ل   الكفاءة والنزاهة املطلوبةمنظمة مهنية جديرة بالثقة، مع  كنظر إليه  ي   ، فإنه من الهمية بمكان أنبالن

 .د قطاع عام يمكن مساءلتهمستوى التوقعات، من الضروري أيًضا أن يكون للبال  بلوغلكي يتمكن الجهاز العلى للرقابة من . و تقارير مراجعة ذات جودة عالية

 معايير الجهزة العليا للرقابة  

من جزء  واملحاسبة  املالية  للرقابة  العليا  الجهزة  مة    إن 
ّ
الدوليةتسّمى    ةدوليمنظ واملحاسبة   املنظمة  املالية  للرقابة  العليا  )  -لألجهزة  في  .  (INTOSAIالنتوساي 

 .الجهزة العليا للرقابة املعايير  لعطاء توجيهات بشأن ما هو متوقع من، وضعت لنتوسايا

للرقابة   العليا  لألجهزة  الدولية  املعايير   ، املعايير  واملحاسبةهذه  تخصصات  ،    (ISSAIs)-املالية  فقط  تغطي  ولكن  الرقابةال  املتطلبات ال  املسائل،  مثل  تنظيمية 

التي   الرقابةهناك ثالث مجموعات رئيسية من املعايير التي تغطي النواع الرئيسية الثالثة من عمليات     .، االستقاللية والشفافية، الدارة ضمان الجودة ،  الخالقية

اعتماد هذه رغب في  ي   قرر ما إذا كانيلللرقابة    جهاز أعلى، ولكن المر متروك لكل  والداء واالمتثال  ةاملالي  الرقابة  :تقوم بها الجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  

 .يست إلزاميةحيث أّنها ل املعايير ،

 تطبيق املعايير 

ل  
ّ
الجهزة  تتمث دعم  كيفية  لفهم  الولى  للرقابة  الخطوة  تكون العليا  أن  مسار   على  الدولية  متوافقعلى  املعايير  تحليل    في  مع  لإجراء  هذا  يعمل  .لفجوة دقيق 

وتحديد نقاط القوة و      هو متوقع  من الضروري أيًضا تقييم مدى توافق الطار القانوني في الدولة مع ما  . باملعايير  فيما يتعلق على تقييم مدى تقدم الجهاز التحليل

 منظومة التصّرف في املال العام.الضعف في 

 ت البرملانا

 .الدول  في قوية رقابةللعليا  أجهزة  وجود ضمان في رئيسّيا دورا العامة، الحسابات لجان أو املالية الرقابة لجانخاصة و   البرملانات،تلعب 

 لألجهزة   الدولية   املعايير   تعتمدو   قضائية، صالحيات  لديها  يكون   عندما  سيما   ال  استقالليتها،  لضمان   القانوني  الطار  لديها  للرقابة العليا  الجهزة   أن  من   التأكد  يمكنهم

 . ومهنيين أكفاء موظفين فوتوظ  ، الحكام روتصد ، التدقيق عمليات لجراء الالزمة واملوارد املالية، للرقابة العليا

  في   مهًما  دوًرا  تلعب  أن   للبرملانات  ويمكن  وقًتا،  ويستغرق   كبيًرا  تحدًيا  الجهزة   من  للعديد  بالنسبة  واملحاسبة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة   الدولية  املعايير   تنفيذ  يعد

 متوفرة   وتوصياته  التدقيق  نتائج  أن  ضمان  في  رئيسًيا  دوًرا  تلعب  أن  للبرملانات  يمكن  التدقيق،  عمليات  من  االنتهاء  وبمجرد  التحول،   هذا  خالل  الجهزة   وتشجيع  دعم

 . تنفيذها ويتم واسع نطاق على

للبالد  ةهيكل  دعم  في  مركزًيا  دوًرا  أيًضا  البرملانات  تلعب العام  املال  في  التصّرف    موظفين  ضد  كبيرة   قضائية  عقوبات  وجود  حالة  فيو.  املساءلة  تعزيز  وفي  منظومة 

 . املهنية أو السياسية اآلثار تحديد طلب مسؤولية أيًضا البرملان يتحمل العامة، الموال إدارة  سوء أو الفساد بسبب سياسيين  قادة  أو املستوى  رفيعي

 

 ؟ أين يمكنني العثور على مزيد من املعلومات 



 

 
 

 ".  لشركاء التنمية الدوليين   مذكرة  - معقدة وصعبة   مناخات في   واملحاسبة    املالية  العليا للرقابة  لألجهزة  الدولية  املعايير  املساعدة في تطبيق " تنمية القدرات:لجنة  اقرأ وثيقة
 - www.issai.org  لإلنتوساي   تقود لجنة املعايير املهنية(PSC)   بمعايير وتوجيهات مهنية واضحة وذات صلة   الجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة الجهود املبذولة داخل النتوساي لتزويد

  ر. تقاري من  تضيف املصداقية إلى عمل املراجع وما ينتج عنه  
 - www.intosaicbc     ق ب يحتوي على مواد مفيدة

ّ
معقدة وصعبة، بما في ذلك    مناخات التدقيق في   قسم متخصص في  على  و  املالية واملحاسبة   بالجهزة العليا للرقابة  تنمية القدرات تتعل

  .تسجيالت الويبينار 
 - www.idi.no    واملحاسبة    املالية   ألجهزة العليا للرقابة ا ل دعم يقّدم  ( عند تطبيق املعايير الدولّيةISSAIs  )  والتوجيه  لتدريب مواد ا دورات التدريب اللكتروني و    ،  تقييمات أولية   من  بما في ذلك . 

 . 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.issai.org
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.intosaicbc
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.idi.no

