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 الفر�ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضو�ة 
 المعني �منع الفساد

 2021 حز�ران/یون�ه 18-14فیینا، 
 *المؤقت(أ) من جدول األعمال  2البند 

 تنفیذ قرارات المؤتمر ذات الصلة: الممارسات الجیدة 
 والم�ادرات في مجال منع الفساد

   
 دور األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة في منع الفساد ومكافحته   

 
 األمانة من إعدادورقة معلومات أساس�ة   

 
 مقدمة  - أوال  

ــاد إلى األمـاـنة، في قراره  -1 ،  6/1طـلب مؤتمر اـلدول األطراف في اتفـاق�ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــ
تنظم جــداول األعمــال المؤقتــة للهیئــات الفرع�ــة التي أنشـــــــــــــــأهــا المؤتمر �حیــث تتجنــب تكرار المنــاقشـــــــــــــــات،  أن
 مراعاة الوال�ات المسندة إلى تلك الهیئات. مع

ــل الفر�ق   8/8وقرر المؤتمر، في قراره  -2 ــاد"، أن یواصــــ ــأن منع الفســــ المعنون "متا�عة إعالن مرَّاكش �شــــ
ــاعدة إلى  ــورة وتقد�م المسـ ــداء المشـ ــاد عمله على إسـ ــو�ة المعني �منع الفسـ العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـ

ى األقل قبل انعقاد وأن �عقد الفر�ق العامل اجتماعین عل المؤتمر في تنفیذ الوال�ة المسـندة إل�ه �شـأن منع الفسـاد،
 دورة المؤتمر التاسعة.

المعنون "إعالن أبو ظبي �شـأن تعز�ز التعاون بین  8/13و�اإلضـافة إلى ذلك، طلب المؤتمر في قراره   -3
األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاسـ�ة وهیئات مكافحة الفسـاد على منع الفسـاد ومكافحته �مز�د من الفعال�ة" إلى 

ل أن یدرج موضـــــوعا للمناقشـــــة في اجتماعاته المقبلة �شـــــأن تعز�ز دور األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة الفر�ق العام
 والمحاس�ة في مجال منع الفساد ومكافحته.

ــا من  -4 ــاني المعقود في فیینـ ــه الثـ ــاعـ ــد أوصــــــــــــــى، في اجتمـ ــل قـ ــامـ ــان الفر�ق العـ   آب/ 24إلى  22و�ـ
ــطس �ل اجتماع من اجتماعاته، إلى تقد�م معلومات عن تجار�ها ، �أن ُتدعى الدول األطراف، قبل 2011 أغســـــــ

ل أن �جري ذلك �اســــتخدام قائمة التقی�م الذاتي المرجع�ة و�ما �شــــمل،  في مجال تنفیذ األحكام قید النظر، و�فضــــَّ
عنــد اإلمكــان، مــا حققتــه من تجــارب نــاجحــة ومــا واجهتــه من تحــد�ــات ومــا تحتــاج إل�ــه من مســـــــــــــــاعــدة تقن�ــة 

__________ 
 * CAC/COSP/WG.4/2021/1. 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2021/1


 CAC/COSP/WG.4/2021/3 
 

2/16 V.21-02395 
 

ه من دروس في التنفیذ. وطلب الفر�ق العامل إلى األمانة أن تعد ورقات معلومات أســـــــــاســـــــــ�ة اســـــــــتخلصـــــــــت وما
ــم خبراء من البلدان التي  ــا لتلك المعلومات، وقرر أن ُتعقد أثناء اجتماعاته حلقات نقاش تضــــــ ــمن تلخ�صــــــ تتضــــــ

 قدمت ردودا �تاب�ة �شأن ما سُینظر ف�ه من مواض�ع ذات أولو�ة.

و�ناء على ذلك، أُعدَّت ورقة المعلومات األسـاسـ�ة هذه �االسـتناد إلى ما قدمته الحكومات من معلومات   -5
أرسلتهما  بدور األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة في منع الفساد ومكافحته ردا على مذ�رتین شفو�تینتعلق  ت

، 2021ن�ســــــــــان/أبر�ل 1 . وحتى2021�انون الثاني/ینایر  27و  2020�انون األول/د�ســــــــــمبر   10األمانة في 
، ألمان�ا، إكوادور، األردن، أذر��جان ،االتحاد الروســي التال�ة:  43ـــــــــــــــــ الدول األطراف الكانت قد وردت ردود من 
-(دولة  بول�ف�ا، البوســنة والهرســك، بنن، البرتغال، البراز�ل، إ�طال�ا،  أیرلندا، إندون�ســ�ا، اإلمارات العر��ة المتحدة

،  مـانعُ ، رومـان�ـا، جمهور�ـة الو الـد�مقراط�ـة الشــــــــــــــعب�ـة، الجزائر، تشــــــــــــــ�ك�ـا، تر��ـا، تـایلنـد، المتعـددة القوم�ـات)
،  �و�ا، �ازاخســـــتان، البول�فار�ة)-فنزو�ال (جمهور�ة، الصـــــین، صـــــر��ا، شـــــیلي، ســـــلوفین�ا، ســـــلوفاك�ا، الســـــلفادور

،  منغول�ا، المملكة العر��ة الســـــــعود�ة، المكســـــــ�ك، مقدون�ا الشـــــــمال�ة، المغرب، لكســـــــمبرغ، التف�ا، �ین�ا، الكو�ت
 الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة.، الن�جر، النمسا، مور�شیوس

وقد أت�حت النصـــــــــوص الكاملة للردود المقدمة، �موافقة الدول األطراف المعن�ة، على الموقع الشـــــــــ�كي   -6
وُأدمجـت   )1()،المكتـب المعني �ـالمخـدرات والجر�مـة/المكتـبلمكتـب األمم المتحـدة المعني �ـالمخـدرات والجر�مـة (

 األمانة. اأنشأتهي تال ةالمواض�ع� ةالش�ك� صفحةالفي 

وتقدم ورقة المعلومات األسـاسـ�ة هذه موجزا للمعلومات المقدمة من الدول األطراف في االتفاق�ة والدول   -7
 الموقعة علیها.

  
 الدول األطراف والدول الموقعة تحلیل الردود الواردة من   - ثان�ا  

 
 الخلف�ة المواض�ع�ة -ألف 

ــ�اق جهود التصـــــــدي 19-أثناء جائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید -8 ــاد في ســـــ )، ازدادت مخاطر الفســـــ
وتوز�عها الطارئة  تخصـ�ص حزم تدابیر اإلنقاذ االقتصـاديوالتعافي الحكوم�ة. وقد أصـ�ح منع الفسـاد في عمل�ة 

لضـــــــمان  هناك حاجة متزایدة   ،في ظل هذه الظروفو ناء الجائحة وفي أعقابها على الســـــــواء. أولو�ة رئ�ســـــــ�ة، أث
بین هیئـات الرقـا�ـة والمهنیین العـاملین في مجـال القـائمـة النزاهـة في إدارة األموال العموم�ـة، وتعز�ز الصــــــــــــــالت 

 مكافحة الفساد في الدول األطراف.

المشــتر�ات العموم�ة  مجال لمكافحة الفســاد أهم�ة النزاهة في من اتفاق�ة األمم المتحدة  9وتجســد المادة  -9
ــاد ومكـافحـته. وتنص الفقرة و�دارة األموال العمومـ�ة �وســــــــــــــیـلة لمنع  من تـلك المـادة على ـتدابیر لتعز�ز  2الفســــــــــــ

هذه التدابیر إجراءات العتماد المیزان�ة الوطن�ة؛ واإلبالغ  الشـفاف�ة والمسـاءلة في إدارة األموال العموم�ة. وتشـمل
؛ ونظاما یتضــــمن معاییر للمحاســــ�ة ومراجعة الحســــا�ات وما یتصــــل الوقت المناســــبعن اإلیرادات والنفقات في 

 بذلك من رقا�ة؛ ونظما فعالة و�فؤة لتدبر المخاطر وللمراق�ة الداخل�ة؛ وأحكاما تتعلق �التدابیر التصح�ح�ة.

یتسـم �العدالة والشـفاف�ة والح�اد شـرطا أسـاسـ�ا لكفاءة اإلنفاق  إلدارة األموال العموم�ة و�مثل إنشـاء نظام  -10
ــد المادة  الحكومي ولتحقیق الفعال�ة في توفیر الخدمات العموم�ة، مع منع ــاد. وتجســ من االتفاق�ة أهم�ة   10الفســ
راف اتخـاذ تـدابیر لتعز�ز الشــــــــــــــفـاف�ـة في إدارتهـا إ�قـاء الجمهور على اطالع، وهو مـا �قتضــــــــــــــي من اـلدول األط

ــبلالعموم�ة،  ــعمنها  �سـ ــول على معلومات عن ��ف�ة  وضـ إجراءات أو لوائح فعالة تمكِّن عامة الناس من الحصـ

__________ 
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html انظر )1( 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html
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العمومـ�ة واشــــــــــــــتغـالهـا وعملـ�ات اتخـاذ القرارات فیهـا، وعن القرارات اإلدارـ�ة والصــــــــــــــكوك الـقانونـ�ة؛  ةدار اإلتنظ�م 
ءات اإلدار�ة من أجل ت�ســـیر وصـــول الناس إلى الســـلطات المختصـــة التي تتخذ القرارات؛ والعمل وت�ســـ�ط اإلجرا

 بنشاط على نشر معلومات تضم تقار�ر دور�ة عن مخاطر الفساد في إدارتها العموم�ة.

ــا�ــة المــال�ــة  على الــدور ، 8/13في قراره  ،وشــــــــــــــــدد المؤتمر -11 ــا للرق المحوري الــذي تؤد�ــه األجهزة العل�
محاســ�ة في منع الفســاد ومكافحته، وخصــوصــا ف�ما یتعلق بتعز�ز النزاهة والمســاءلة والشــفاف�ة واإلدارة الســل�مة وال

 للشؤون العموم�ة والممتلكات العموم�ة، و�ذلك الكفاءة في استخدام الموارد العموم�ة.
  

تنفیذ األحكام ذات  لمن أج  اتخذتهاالتي أو التخاذها الدول األطراف تخطط التدابیر التي  - �اء 
 13/ 8الصلة من االتفاق�ة وتعز�ز تنفیذ القرار  

للرقــا�ــة تعز�ز دور أجهزتهــا الوطن�ــة العل�ــا  لمن أجــ  ت الــدول األطراف عن اتخــاذ تــدابیر مختلفــةأبلغــ  -12
 في منع الفساد ومكافحته �غ�ة ضمان االمتثال الكامل لالتفاق�ة. المال�ة والمحاس�ة

  
، وفقا للم�ادئ األساس�ة للنظم للرقا�ة المال�ة والمحاس�ةلتعز�ز استقالل�ة األجهزة العل�ا التدابیر المتخذة   

 القانون�ة المعمول بها

وفقا للمنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســ�ة (اإلنتوســاي)، فإن الجهاز األعلى للرقا�ة   - 13
نشــــاط الرقا�ة    ، تمارستتجاوز نطاق الوال�ة الوطن�ة لدولة أو لمنظمةتا�عة  ة  ام ع المال�ة العامة والمحاســــ�ة هو هیئة  

المال�ة العل�ا في الدولة أو المنظمة المعن�ة تنفیذا للقوانین أو اللوائح الرسم�ة السائدة، وتطبق هذا النشاط �صورة مستقلة  
ــائي أو بدونه.  ــاص قضـــ ــواء �اختصـــ ــتخدم،    ) 2( ســـ ــن�ف �ثیرا ما ُ�ســـ هناك ثالثة نماذج مختلفة لألجهزة العل�ا  ووفقا لتصـــ

أو النموذج البرلماني (الذي عادة ما تقدم في إطاره األجهزة العل�ا للرقا�ة    " وســتمنســتر " للرقا�ة المال�ة والمحاســ�ة: نموذج  
ــائي، وتمیل إلى   ــاص قضـ ــ�ة تقار�رها إلى البرلمان، وال تتمتع �اختصـ ــوا�ط المراق�ة الال   تطبیق المال�ة والمحاسـ حقة)،  ضـ

ونموذج المحكمة أو النموذج القضـائي أو النابولیوني (الذي تمیل في إطاره األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاسـ�ة إلى  
 ) 3( المراق�ة المس�قة)، ونموذج المجلس أو النموذج الجماعي. ضوا�ط    تطبیق 

ــف تحلیل الردود الواردة، ال�الغ عددها  -14 ــدد، �شـــــــ ــ�ع  36وفي هذا الصـــــــ أجهزة عل�ا للرقا�ة  ةردا، أن ســـــــ
ــتند إلى نموذج المجلس أو النموذج الجماعي،  ــ�ة تســـ ــتند إلى نموذج المحكمة أجهزة   10أن و المال�ة والمحاســـ تســـ

 ذج البرلماني.جهازا إلى نموذج وستمنستر أو النمو  19النموذج القضائي، في حین �ستند  أو

من االتفاق�ة أن تقوم الدول األطراف، وفقا للم�ادئ األســــاســــ�ة لنظامها   6من المادة  2وتقتضــــي الفقرة  -15
ــورة فعالة  ــطالع بوظائفها �صـ ــتقالل�ة لتمكینها من االضـ ــاد ما یلزم من اسـ القانوني، �منح الهیئات التي تمنع الفسـ

 و�منأى عن أي تأثیر ال مسوغ لـه.

االتحاد الروســــــي وألمان�ا واإلمارات العر��ة المتحدة ت معظم الدول األطراف المبلغة، �ما في ذلك وأفاد -16
المتعـددة القومـ�ات) وـتایلـند وتشــــــــــــــ�كـ�ا وروـمانـ�ا وعمـان و�وـ�ا والكوـ�ت والمغرب -و��طـالـ�ا والبرازـ�ل و�ول�فـ�ا (دوـلة

ة أجهزتها العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســــــــــ�ة  ، �أن اســــــــــتقالل�ومقدون�ا الشــــــــــمال�ة ومور�شــــــــــیوس والوال�ات المتحدة
 منصوص علیها في القانون و/أو الدستور.

__________ 
 )2( https://www.intosai.org/ar/نظرة عامة. 

 )3( International Organization of Supreme Audit Institutions (2010), “How to increase the use and impact of 
audit reports. A guide for Supreme Audit Institutions”, annex 1 . 

https://www.intosai.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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وأشــــارت دولة بول�ف�ا المتعددة القوم�ات إلى أن المراقب المالي العام مؤســــســــة تقن�ة ُأنشــــئت �مقتضــــى   -17
 من الدستور. 213المادة 

ــ�ة االتحادي البراز�لي -18 ــؤول عن الرقا�ة الخارج�ة على األموال وأفادت البراز�ل �أن دیوان المحاســـ ، المســـ
ــتقالن   العموم�ة، ومكتب المراقب المالي العام، المســـــــؤول عن الرقا�ة الداخل�ة على المال�ة العموم�ة، ��انان مســـــ

 �موجب الدستور.

وأفادت التف�ا �أن المكتب الحكومي لمراجعة الحسـا�ات مؤسـسـة جماع�ة مسـتقلة تخضـع لقانون خاص   -19
 �حكم تنظ�مها ومسؤول�اتها.

وسـلط المغرب الضـوء على أن اسـتقالل�ة المجلس األعلى للحسـا�ات عن السـلطات التشـر�ع�ة والتنفیذ�ة  -20
 والقضائ�ة مكرسة في الدستور.

ــتقلة -21 الدســـــــتور،   موجب� أنشـــــــئت وأفادت اإلمارات العر��ة المتحدة �أن دیوان المحاســـــــ�ة هیئة عل�ا مســـــ
 ا�ة المال�ة والمحاس�ة. و�نص القانون على استقاللیته المال�ة واإلدار�ة.مسؤولة عن الرقو 

دت  -22 وأفادت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �أن مكتب مســـــــــــــاءلة الحكومة و�الة مســـــــــــــتقلة غیر حز��ة، ُحدِّ
 اختصاصاتها وُ�رِّست استقاللیتها �موجب القانون االتحادي.

  
 التدابیر المتخذة لتنفیذ س�اسات تهدف إلى التشغیل الفعال لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة   

وفقا للم�ادئ والمعاییر التي وضعتها المنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ة بهدف 
 �ة، وفي مجاالت مثل المشتر�ات العموم�ة ضمان اإلدارة السل�مة لألموال العموم�ة والممتلكات العموم

اإلـمارات العر�ـ�ة المتحـدة وأیرلـندا و��طـالـ�ا والبرازـ�ل وـتایلـند أبرزت عـدة دول أطراف مبلغـة، �مـا في ذـلك  -23
ــا والوال�ات المتحدة ــیوس والنمســـ ــمال�ة ومور�شـــ ــر��ا والتف�ا ومقدون�ا الشـــ ــ�ك�ا وصـــ أن أجهزتها العل�ا للرقا�ة �، وتشـــ

لمحاســــــــــ�ة تجري عمل�ات مراجعة الحســــــــــا�ات وفقا للمعاییر الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة المال�ة وا
 والمحاس�ة التي أصدرتها المنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ة.

الحكوم�ة التا�عة للمنظمة    وأفاد االتحاد الروســــــي �أن مجموعة العمل المعن�ة �الرقا�ة على المشــــــتر�ات -24
ــالیب المنهج�ة  ــ�ة أعدت مشـــــــــــــروع دلیل یر�ز على األســـــــــــ الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســـــــــــ

 المشتر�ة للرقا�ة على المشتر�ات الحكوم�ة لكي تسترشد �ه األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة.  

ــارت إ�طال�ا إلى أن دیوان مر  -25 ــطلع بوظائف متعددة، �ما في ذلك عمل�ات  وأشـــــــ ــا�ات �ضـــــــ اجعي الحســـــــ
 بهدف ردع الفساد ومكافحته. تصممالتي  ،قضائ�ةالوظائف الالمراجعة المس�قة والالحقة للحسا�ات و 

وأفاد المغرب بوضــــع أدلة و�تی�ات في مجال مراجعة الحســــا�ات تتماشــــى مع م�ادئ ومعاییر المنظمة   -26
للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســــــــ�ة، منها مثال دلیل مراق�ة أعمال المحاســــــــ�ة وتقی�مها ودلیل  الدول�ة لألجهزة العل�ا

 استخدام األموال العموم�ة، �غ�ة تعز�ز القدرات المهن�ة لموظفي المجلس األعلى للحسا�ات و�فاءتهم.

لخاضــــــعة للرقا�ة من أجل وأشــــــارت تایلند إلى أن وزارة المال�ة تعد تقر�را ســــــنو�ا عن المخاطر المال�ة ا -27
 تعز�ز الشفاف�ة والمساءلة في إدارة األموال العموم�ة.

وأفادت اإلمارات العر��ة المتحدة بتنفیذ إطار ق�اس أداء األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة، الذي   -28
ــع في إطار الم�ادرة اإلنمائ�ة للمنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســـــــــــ�ة، بهدف   )4(ُوضـــــــــ

__________ 
في البلدان النام�ة  للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ةهیئة منفِّذة مستقلة غیر هادفة للر�ح مكلفة بدعم األجهزة العل�ا هي   الم�ادرة اإلنمائ�ة  )4( 

 .https://www.idi.no/about-idi/about-idi�ز أدائها وقدرتها على نحو مستدام. انظر من أجل تعز 

https://www.idi.no/about-idi/about-idi
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ــاءلة   ــ�ة ومعالجة أي ثغرات قائمة من أجل تعز�ز م�ادئ المســـــ ق�اس أداء األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســـــ
 والنزاهة والشفاف�ة.

  
ألموال العموم�ة وز�ادة الثقة في األجهزة العل�ا تعز�ز الشفاف�ة والمساءلة في إدارة ا لمن أجالتدابیر المتخذة    

للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة، وهیئات مكافحة الفساد، والمؤسسات الحكوم�ة والعموم�ة، والهیئات التشر�ع�ة 
 الوطن�ة، والهیئة أو الهیئات التي تمنع الفساد

وفقا للم�ادئ األســــــاســــــ�ة لنظمها   من االتفاق�ة أن تتخذ الدول األطراف،  9من المادة  2تقتضــــــي الفقرة  -29
، ، تدابیر مناســــ�ة لتعز�ز الشــــفاف�ة والمســــاءلة في إدارة األموال العموم�ة. و�ن�غي أن تشــــمل هذه التدابیرةالقانون�

ــا�ات وما یتصــــل بذلك من رقا�ة؛ ونظما فعالة  ــ�ة ومراجعة الحســ في جملة أمور، نظاما یتضــــمن معاییر للمحاســ
ــاء، ر المخـاطر وللیو�فؤة لـتدب في حـال عـدم االمتـثال  اتخـاذ ـتدابیر تصــــــــــــــح�حـ�ةمراقـ�ة اـلداخلـ�ة؛ وعـند االقتضــــــــــــ

 .2لالشتراطات المقررة في الفقرة 

و�تزاید اســــتخدام تكنولوج�ات المعلومات واالتصــــاالت من أجل مكافحة الفســــاد في جم�ع أنحاء العالم.   -30
اجة إلى وضع تدابیر أكثر فعال�ة وابتكارا ) الضوء على الح19-وقد سلطت جائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید

للتصـــدي للفســـاد. وقد أدى ذلك إلى إ�جاد حلول مثیرة لالهتمام ومبتكرة �مكن اســـتخدامها لتعز�ز الشـــفاف�ة وز�ادة 
 الثقة في الحكومة، �ما في ذلك األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة وهیئات مكافحة الفساد.

ــددت عدة دول أطراف، من بینها   - 31 ــر��ا  وشــ ــ�ك�ا والجزائر وصــ ــي واإلمارات العر��ة المتحدة وتشــ االتحاد الروســ
، على أهم�ة نشر المعلومات المتعلقة بتقار�ر مراجعة الحسا�ات الصادرة عن أجهزتها العل�ا للرقا�ة  ولو�سمبورغ والنمسا 

 المعلومات والشفاف�ة والمساءلة في اإلدارة العموم�ة.   المال�ة والمحاس�ة، من أجل تعز�ز إمكان�ة الحصول على 

االتحاد الروســـــي واألردن واإلمارات العر��ة المتحدة و��طال�ا والبراز�ل والجزائر وصـــــر��ا ومنغول�ا   وأبرز -32
العل�ا للرقا�ة المال�ة  مأجهزتهأنه �مكن االطالع على التقار�ر والمنشورات الصادرة عن   والنمسا والوال�ات المتحدة

 والمحاس�ة على المواقع الش�ك�ة المخصصة لهذه األجهزة.

العل�ا للرقا�ة المال�ة  مأجهزتهأن  االتحاد الروســــــــــي واإلمارات العر��ة المتحدة والبراز�ل والنمســــــــــا وأبرز -33
ــر المعلومات المتعل ــائل التواصـــــل االجتماعي لنشـــ ــتخدم وســـ ــ�ة تســـ ــفاف�ة في إدارة األموال  تعز�زبقة والمحاســـ الشـــ

 العموم�ة.

ُتنشــر على موقعه الشــ�كي، وتتضــمن مشــروع قانون   تقار�ر مجلس المحاســ�ةالجزائر على أن  شــددتو  -34
 المیزان�ة وتقار�ر استعراض األقران وغیرها من التقار�ر التي تهم الجمهور.

وأشــــارت النمســــا إلى أن "االخت�ارات الوظ�ف�ة" التي �جر�ها دیوان مراجعة الحســــا�ات النمســــاوي، والتي  -35
صـــــلة �الب�انات المال�ة االتحاد�ة، عززت الشـــــفاف�ة والمســـــاءلة في تر�ز على العمل�ات ونظم الرقا�ة الداخل�ة المت

النمســـــا أ�ضـــــا أن جم�ع تقار�ر مراجعة الحســـــا�ات ُتنشـــــر على الموقع الشـــــ�كي  أبرزتو إدارة األموال العموم�ة. 
الخاص بدیوان مراجعة الحســــا�ات النمســــاوي وعبر وســــائل التواصــــل االجتماعي من أجل الوصــــول إلى جمهور  

ما في ذلك الشـــــــــ�اب. و�اإلضـــــــــافة إلى ذلك، تتاح للجمهور إمكان�ة االطالع على قوائم نتائج عمل�ات أوســـــــــع، �
مراجعة الحســـــــا�ات وتوصـــــــ�اتها الصـــــــادرة عن دیوان مراجعة الحســـــــا�ات، إلى جانب معلومات عن التشـــــــر�عات 

 .محار�تهمن أجل والحلول المبتكرة التي تستخدمها هیئة مكافحة الفساد 

 البراز�ـل �ـأن مكتـب المراقـب المـالي العـام �عزز الم�ـادرات المعن�ـة �ـاألخالق�ـات والمواطنـة، �مـاوأفـادت  -36
(واحد للجم�ع  One for All and All for One(البراز�ل الشـــــفافة) و  Brasil Transparenteبرامج مثل  �شـــــمل

ــأت �ما والجم�ع للواحد).  ــاد �غ�ة تعز أنشـ ــفاف�ة ومنع الفسـ ــؤون  البراز�ل أمانة الشـ ــؤولة والفعالة للشـ �ز اإلدارة المسـ
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العموم�ة واألموال العموم�ة، و�مكان�ة الحصـــول على المعلومات، والســـلوك األخالقي والنزاهة في القطاعین العام 
مراجعـة � الخـاصــــــــــــــة والخـاص. و�نشــــــــــــــر دیوان المحـاســـــــــــــــ�ة االتحـادي معلومـات عن عمـله، �مـا في ذـلك تـقار�ره

 الش�كي ووسائل التواصل االجتماعي واإلذاعة والتلفز�ون.الحسا�ات، من خالل موقعه 

وأفادت تشــ�ك�ا �أن إطارها البرنامجي الوزاري الداخلي لمكافحة الفســاد یتضــمن معاییر و�جراءات لتقی�م  -37
ــع  ــدها. و�خضـــــ ــاد ومراقبتها ورصـــــ ــ�ك�ا �أنها تعمل هذا مخاطر الفســـــ اإلطار للتقی�م والتحدیث دور�ا. وأفادت تشـــــ

قائمة ومتاحة للجمهور إنشــــاء قاعدة ب�انات مجمعة  �غ�ة مفتوحةر مع م�ادرة شــــراكة من أجل حكومات �التشــــاو 
ــمن خطة عمل البلد لمكافحة مفتوحة ال الب�اناتعلى  ــفاف�ة في إدارة األموال العموم�ة. وتتضـــ من أجل تعز�ز الشـــ

ال للممتلكات العموم�ة، وتعز�ز المكتب الفســـــــــــاد، التي تق�ِّمها وزارة العدل دور�ا، معلومات عن االســـــــــــتخدام الفع
 األعلى لمراجعة الحسا�ات، والمشتر�ات العموم�ة لفائدة الموردین.

وأفادت البوســـــــنة والهرســـــــك �إنشـــــــاء قاعدة ب�انات إلكترون�ة لعمل�ات المراجعة المال�ة التي ُأجر�ت في  -38
 القطاع العام على مدى السنوات األر�ع السا�قة.

ــا�ات العام ُتجرى أیرل أبرزتو  -39 ــتقلة لمكتب المراقب المالي ومراجع الحســـ ندا أن التقی�مات الخارج�ة المســـ
لمعاییر مقارنة �افي شكل استعراضات أقران تضطلع بها أفرقة خبراء من منظمات دول�ة �غ�ة تقی�م أداء المكتب  

ــ�ات المقدمة في إطار اســــتعراض األقران الذي ُأجري  الدول�ة والممارســــات الجیدة. وقد قبل المكتب جم�ع التوصــ
أن تقار�ر مراجعة الحســـــا�ات متاحة للجمهور على الموقع الشـــــ�كي إلى . وأشـــــارت أیرلندا أ�ضـــــا 2020في عام 

 الموقع الش�كي الخاص �البرلمان األیرلندي.على الخاص �مكتب المراقب المالي ومراجع الحسا�ات العام و 

ــا�اتوأفادت إ�طال�ا �أن دیوان مراجعي ال -40 ــع   حسـ والفر�ق اإل�طالي للتحول الرقمي �عمالن من أجل وضـ
أداء اإلدارة العموم�ة واتســاق دیوان مراجعي الحســا�ات في تنفیذ مشــار�ع رصــد بهدف مقای�س لألعمال التجار�ة  

موقعه ابتكار�ة في مجال تكنولوج�ا المعلومات واالتصـاالت. وُتنشـر جم�ع تقار�ر دیوان مراجعي الحسـا�ات على 
ــائ�ة على �ل  ــا�ات والدعاوى القضـ ــلة �مراجعة الحسـ ــ�كي. وُتحدَّث یوم�ا القرارات المتخذة في الدعاوى المتصـ الشـ

 من الصعیدین اإلقل�مي والوطني، و�مكن االطالع علیها من خالل قاعدة ب�انات قابلة لل�حث فیها.

ة من أجل تعز�ز الشـــفاف�ة والمســـاءلة  وأفادت مور�شـــیوس �إدخال تغییرات تشـــر�ع�ة في الســـنوات األخیر  -41
ــاـ�ات. ومن بین ـتدابیر أخرى، ُأنشـــــــــــــــئت لجـنة الجرائم المـالـ�ة من أجـل مكـافحـة  ونوعـ�ة عملـ�ات مراجعـة الحســــــــــــ
االحت�ـال والفســـــــــــــــاد والجرائم المـال�ـة على نحو فعـال، مع تعز�ز أوجـه التـآزر بین مختلف و�ـاالت إنفـاذ القـانون. 

لمراجعة الحســا�ات والتقار�ر الســنو�ة للجنة المســتقلة لمكافحة الفســاد متاحة لعموم وجم�ع تقار�ر المكتب الوطني 
ــاد أدوات  ــتقلة لمكافحة الفســــ ــ�كي الخاص �اللجنة المســــ ــافة إلى ذلك، ُتنشــــــر على الموقع الشــــ الجمهور. و�اإلضــــ

 للفساد بوجه خاص. مختلفة لمكافحة الفساد وأدلة للممارسات الجیدة �غ�ة تعز�ز النزاهة في المجاالت المعرضة

ــا�ات، مثل التقر�ر المتعلق بتدقیق  -42 وقدم المغرب أمثلة على التقار�ر التي ینشـــرها المجلس األعلى للحسـ
الحســـــا�ات الســـــنو�ة لألحزاب الســـــ�اســـــ�ة والتقر�ر الســـــنوي المتعلق �األموال العموم�ة. و�تاح االطالع على هذه 

األعلى للحســـــــــــا�ات، �غ�ة تزو�د المواطنین واإلدارات العموم�ة التقار�ر على الموقع الشـــــــــــ�كي الخاص �المجلس 
 �معلومات متخصصة عن نوع�ة إدارة األموال العموم�ة.

وأشــــــارت رومان�ا إلى أن التقر�ر العام الســــــنوي الذي �صــــــدره دیوان مراجعة الحســــــا�ات الروماني ُینشــــــر في   - 43
دیوان والتقار�ر الســــنو�ة المتعلقة �األموال  ال ســــنوي عن أنشــــطة  الجر�دة الرســــم�ة وعلى بوا�ة خارج�ة. وُ�نشــــر التقر�ر ال 

 العموم�ة المحل�ة والتقار�ر الخاصة وتقار�ر األداء على الموقع الش�كي الخاص بدیوان مراجعة الحسا�ات الروماني. 

خاص  وأفاد االتحاد الروسـي �أن جم�ع تقار�ر مراجعة الحسـا�ات العموم�ة ُتنشـر على الموقع الشـ�كي ال -44
ث الموقع الشــــ�كي مؤخرا للســــماح �إجراء �حوث أكثر دقة حســــب القســــم المواضــــ�عي.   بدائرة الحســــا�ات. وقد ُحدِّ
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وزادت االســترات�ج�ة الجدیدة المســتخدمة في وســائل التواصــل االجتماعي من عدد المشــتر�ین في منشــورات دائرة 
ــ�ة. و�مكن االطالع على ــال رئ�ســـ ــا�ات، التي تعتبر قناة اتصـــ ــروفات العموم�ة، �ما في ذلك  الحســـ تقار�ر المصـــ

 الب�انات المتعلقة �المشتر�ات العموم�ة، عبر اإلنترنت.

الجمهور،  ل�طلع عل�ه وأفادت تایلند �أن التقر�ر الســــــنوي للمكتب الحكومي لمراجعة الحســــــا�ات ُینشــــــر  -45
ن امتثال و�فاءة وفعال�ة بوجه و�تضـمن معلومات عن مدى ما تبد�ه الو�االت التي تخضـع حسـا�اتها للمراجعة م

 عام في إدارة األموال العموم�ة.

اللجـنة الفرعـ�ة المعنـ�ة  2013وأـفادت اإلمـارات العر�ـ�ة المتحـدة ـ�أن دیوان المحـاســـــــــــــــ�ة ترأس مـنذ عـام  -46
العل�ا  المحاســـــــــــ�ة، وهي جزء من لجنة المعاییر المهن�ة التا�عة للمنظمة الدول�ة لألجهزةمعاییر ق�ة المال�ة و ار م�ال

ــع وتحدیث الم�ادئ التوجیه�ة المتعلقة �المعاییر  ــ�ة. وتتولى اللجنة الفرع�ة وضـــــــــ للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســـــــــ
المال�ة للقطاع العام. و�ضــطلع دیوان المحاســ�ة بتنفیذ خطط و�رامج في الو�االت الحكوم�ة ومؤســســات المجتمع  

ــاط األكاد�م�ة بهدف إذ�اء الوعي � ــائل مكافحته. وفي المدني واألوســــ ــلب�ة على المجتمع ووســــ ــاد وآثاره الســــ الفســــ
كانون األول/د�ســــــــــــــمبر، عـقد فر�ق الخبراء الـعالمي الـتا�ع للمنظـمة الدولـ�ة لألجهزة العلـ�ا للرقا�ة الـمالـ�ة الـعامة  9

العل�ا للرقا�ة المال�ة  ، واألجهزةالمعني �المخدرات والجر�مة من المكتبوالمحاســـــــــــ�ة مؤتمرا عبر اإلنترنت لخبراء  
ــاد، والمجتمع المدني، من أجل ت�ادل المعارف   ــ�ة، وو�االت المراجعة المال�ة، وو�االت مكافحة الفســـــــــ والمحاســـــــــ

 �شأن الفساد وتحقیق الهدف المشترك المتمثل في منعه ومكافحته.

ا یتصــل بتنفیذ الرقا�ة وأفادت الوال�ات المتحدة �أنها وضــعت معاییر للمحاســ�ة ومراجعة الحســا�ات ف�م -47
 وضع معاییر لمراجعي الحسا�ات غیر االتحادیین.وأبلغت عن الحكوم�ة، 

  
التدابیر المتخذة لتعز�ز إجراء فحوص لألطر واإلجراءات المال�ة والمحاسب�ة المط�قة، �شكل دوري   

 االقتضاء، من أجل الوقوف على مدى فعالیتها في مكافحة الفساد عند أو

أفادت معظم الدول األطراف �أن أجهزتها العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســــ�ة تجري فحوصــــا دور�ة �شــــأن   -48
 فعال�ة اُألطر واإلجراءات المال�ة والمحاسب�ة المط�قة في مجال مكافحة الفساد.  

ــاء، �ما في ذ -49 ــا�ات عند االقتضـــــــ ــین �أن وزارة المال�ة تفحص معاییرها لمراجعة الحســـــــ لك وأفادت الصـــــــ
ــتقلة للحســــــا�ات، والمعاییر   ــتقلة لمراجعة الحســــــا�ات، ونشــــــرات ممارســــــات المراجعة المســــ معاییر العمل�ات المســــ

 والم�ادئ التوجیه�ة المهن�ة.

وأفادت الجزائر �أن اخت�ارا للتقی�م الذاتي أجراه مجلس المحاســـــ�ة بهدف تحســـــین قدرته المؤســـــســـــ�ة مكَّن من   - 50
افا متوســــطة وطو�لة األجل. وســــاهم اســــتعراض طوعي لألقران ُأجري في إطار  وضــــع خطط اســــترات�ج�ة تتضــــمن أهد 

ــم "م�ادرة دعم   ــادي، ُتعرف �اســــــــ ــتر�ة بین االتحاد األورو�ي ومنظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصــــــــ م�ادرة مشــــــــ
لق �مجلس المحاســ�ة،  تحســین الحو�مة واإلدارة"، في تحســین المؤســســات ونظم اإلدارة العموم�ة في الجزائر. وف�ما یتع 

ُأدخلت تحسـینات ف�ما یتصـل �اإلطار القانوني، واالسـتقالل�ة المال�ة، واسـتخدام نظم المعلومات واالتصـاالت، ومنهج�ة  
عمل�ات مراجعة الحســــــــــا�ات والتخط�ط لها و�رمجتها، و�تا�ة التقار�ر، والجهود الرام�ة إلى رصــــــــــد تنفیذ التوصــــــــــ�ات.  

نت عمل�ة توأمة مؤس  كما   . ها ء وأدا البرتغال وفرنسا نوع�ة عمل�ات مراجعة الحسا�ات  �ل من  س�ة مع  حسَّ

و�المثل، أفاد المغرب �أن المجلس األعلى للحســـــا�ات �شـــــارك في األفرقة العاملة المعن�ة �النزاهة التي  -51
أن المكتب الحكومي إلى مقدون�ا الشــــــــمال�ة  أشــــــــارتو ُأنشــــــــئت في إطار م�ادرة دعم تحســــــــین الحو�مة واإلدارة. 

ن والتنم�ة في المیدان االقتصـــــــــادي في لمراجعة الحســـــــــا�ات یتعاون �انتظام مع االتحاد األورو�ي ومنظمة التعاو 
 إطار الم�ادرة، ومع المفوض�ة األورو��ة �شأن األنشطة المتصلة �التقی�م السنوي لنظام الرقا�ة المال�ة.
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النمســـــا أن الشـــــفاف�ة والمســـــاءلة و�مكان�ة الحصـــــول على المعلومات أمور أســـــاســـــ�ة في مجال   أبرزتو  -52
الفســاد ُتق�َّم في إطار  مكافحة في ال�ة األطر واإلجراءات المال�ة والمحاســب�ة المشــتر�ات العموم�ة، وأفادت �أن فع

 عمل�ات مراجعة الحسا�ات التي �جر�ها دیوان مراجعة الحسا�ات النمساوي.

وأفادت تایلند �أن اللجنة المعن�ة �مراجعة الحســا�ات الحكوم�ة تقدم المشــورة والتوصــ�ات �شــأن مشــار�ع   -53
 شأن األنظمة المال�ة والضر�ب�ة، إذا طلب منها ذلك جهاز تشر�عي أو و�الة عموم�ة.القوانین، و�ذلك �

وأفادت اإلمارات العر��ة المتحدة �أنها حولت نظامها المحاسبي من نظام قائم على النقد إلى نظام قائم  -54
درس دیوان المحاســ�ة على االســتحقاق، تمشــ�ا مع توصــ�ات مجلس المعاییر المحاســب�ة الدول�ة للقطاع العام. و�
 مختلف القوانین واللوائح التنظ�م�ة والنظم المال�ة والمحاسب�ة من أجل تحدید مدى فعالیتها.

  
لتأكد من أن الك�انات التي تخضع حسا�اتها للمراجعة تستجیب للنتائج التي تخلص إلیها  ا   ل من أج التدابیر المتخذة    

العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة، وتتخذ اإلجراءات التصح�ح�ة المناس�ة، �ما فیها  المراجعة، وتنفذ توص�ات األجهزة  
 إجراءات المالحقة الجنائ�ة، من أجل ضمان اإلدارة السل�مة للشؤون العموم�ة والممتلكات العموم�ة 

ــا�اتها للمراجعة تســـتجیب للنتائج التي تخلص إلیه -55 ا مراجعة إن التأكد من أن الك�انات التي تخضـــع حسـ
ــا�ات، وتنفذ  ــ�ات الالالحســــ ــ�ة في تحدید مدى فعال�ة مقدمة إلیهاتوصــــ ــاســــ ــح�ح�ة أمور أســــ ، وتتخذ إجراءات تصــــ

 األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة وقوة تأثیرها.

أشــــــــــــــارت جم�ع اـلدول األطراف المبلـغة إلى أن أجهزتـها العلـ�ا للرـقاـ�ة الـمالـ�ة والمحـاســـــــــــــــ�ة حـددت ـقد و  -56
ــأن اإلجراءات التي اتخذتها في أعقاب  للك� ــا�اتها للمراجعة إطارا زمن�ا لتقد�م تقار�ر �شــــــ انات التي تخضــــــــع حســــــ

عمل�ات مراجعة الحســــــــــا�ات. غیر أن الوقت المحدد لتقد�م هذه التقار�ر �ختلف بین الدول األطراف المبلغة ت�عا 
 لمتطل�اتها القانون�ة واإلدار�ة.

تعین على الك�انات التي تخضــع حســا�اتها للمراجعة أن تشــیر، في إطار أعمال  وأشــارت النمســا إلى أنه ی  - 57
متا�عة عمل�ة مراجعة الحســـا�ات، إلى مدى تنفیذ توصـــ�ات تقر�ر مراجعة الحســـا�ات الســـابق: أي ما إذا �ان التنفیذ 

 د ذلك في تقر�ر منفصل. إذا �ان التوص�ات لم ُتنفَّذ على اإلطالق. وُتنشر هذه النتائج �ع ما  كامال أو جزئ�ا، أو 

ــددتو  -58 ممت بهدف تعو�ض اإلدارة  شـ ــُ ــاهل تعتبر فعالة نظرا ألنها صـ البراز�ل على أن لدیها اتفاقات تسـ
 العموم�ة عن األضرار الناجمة عن األفعال غیر المشروعة، �ما فیها الفساد.

نفاذ القانون قبل بدء وأفادت تشـــــــــــ�ك�ا �أن رئ�س المكتب األعلى لمراجعة الحســـــــــــا�ات یبلغ ســـــــــــلطات إ -59
 المالحقة الجنائ�ة الناتجة عن عمل�ة مراجعة الحسا�ات.

ــا�ات واإلبالغ عنها، تتولى في  -60 ــح�ح نتائج عمل�ات مراجعة الحســ ــاء آل�ة لتصــ ــین عن إنشــ وأبلغت الصــ
الك�ان  إطارها الهیئة التي تصـــدر تقر�ر مراجعة الحســـا�ات مســـؤول�ة متا�عة اإلجراءات التصـــح�ح�ة التي یتخذها

الذي تخضـــع حســـا�اته للمراجعة. وعلى هذا النحو، تســـهم الهیئة المعن�ة �مراجعة الحســـا�ات في تحقیق الشـــفاف�ة 
 والمساءلة في إدارة األموال العموم�ة.

ــ�ات  -61 ــا�اتها للمراجعة ُتمنح الفرصـــــــــة للرد على التوصـــــــ وأفادت أیرلندا �أن الك�انات التي تخضـــــــــع حســـــــ
جعة الحســـا�ات المنشـــورة. وترصـــد هیئة مراجعة الحســـا�ات حالة تنفیذ هذه التوصـــ�ات في المدرجة في تقار�ر مرا

 السنة التال�ة.الخاصة �عمل الإطار خطة 

وأشـــــارت مور�شـــــیوس إلى أن وحدة إدارة األموال العموم�ة التا�عة لوزارة المال�ة والتخط�ط االقتصـــــادي  -62
والتنم�ة مســؤولة عن اإلشــراف على التقار�ر الســنو�ة عن أداء الوزارات واإلدارات. وتتضــمن التقار�ر خطة لتنفیذ 

راجعة الحســــــا�ات. وتشــــــمل وال�ة مكتب اإلجراءات التصــــــح�ح�ة ومنع تكرار أي أوجه قصــــــور أبلغ عنها مدیر م
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حو�مة القطاع العام رصد التنفیذ الفعال لتوص�ات المكتب الوطني لمراجعة الحسا�ات وتقد�م تقار�ر بهذا الشأن.  
وفي إطار دورة مراجعة الحســـــا�ات الالحقة، یتولى المكتب الوطني لمراجعة الحســـــا�ات أ�ضـــــا مســـــؤول�ة متا�عة 

یتخذها الك�ان الذي تخضـــــع حســـــا�اته للمراجعة وتقد�م تقار�ر بهذا الشـــــأن. وتجري   اإلجراءات التصـــــح�ح�ة التي
ــاد المتخذة في المجاالت التي تبرزها التقار�ر  ــات لتدابیر منع الفســــ ــتعراضــــ ــاد اســــ ــتقلة لمكافحة الفســــ اللجنة المســــ

 الوطن�ة لمراجعة الحسا�ات، وتكفل معالجة التوص�ات وتنفیذها.

المتطل�ات  تندرج ضـمن�أن متا�عة توصـ�ات مراجعة الحسـا�ات ورصـد تنفیذها  وأفادت عمان والمغرب -63
 المنصوص علیها في القانون.

وأشــــــارت صــــــر��ا إلى أن جهاز الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة للدولة في صــــــر��ا ینشــــــر ســــــجال �التوصــــــ�ات  -64
 وتقار�ر ما �عد المراجعة على موقعه الش�كي �غ�ة ز�ادة الشفاف�ة.

وأفـادت ســــــــــــــلوفـاك�ــا �ـاعتمــاد تـدبیر جـدیـد في عمــل المكتــب األعلى لمراجعــة الحســـــــــــــــا�ـات في �ـانون   -65
ــا�ات إلى اللجنة المعن�ة في المجلس الوطني أمرا إلزام�ا.   2020الثاني/ینایر  �جعل تقد�م تقار�ر مراجعة الحســـــــــــ

 الة تنفیذ التوص�ات.و�هدف هذا التدبیر إلى تحسین إدارة الشؤون العموم�ة واألموال العموم�ة، و�ف

اإلمارات العر��ة المتحدة أن دیوان المحاســـــــــــ�ة لدیها ملزم، �موجب القانون، بتقد�م تقار�ر تتضـــــــــــمن  أبرزت  و  - 66
مالحظات وتوصـ�ات إلى الك�ان الذي تخضـع حسـا�اته للمراجعة، �ما في ذلك إلى رئ�سـه والوزراء المختصـین. والك�ان  

 التقر�ر.  �معالجة التوص�ات في غضون شهر واحد من تقد�م الذي تخضع حسا�اته للمراجعة ملزم  

وأفادت الوال�ات المتحدة �أن مكتب مســاءلة الحكومة یتت�ع التوصــ�ات المقدمة إلى الك�انات التي تخضـــع  - 67
رئ�س المكتب،   حسـا�اتها للمراجعة ومعدل تنفیذ تلك التوصـ�ات. وهذه المعلومات متاحة على موقعه الشـ�كي. و�عقد 

ــ�ات مراجعة   ــة توصـ ــلطة التنفیذ�ة لمناقشـ ــؤولین التنفیذیین، اجتماعات منتظمة مع و�االت السـ إلى جانب ��ار المسـ
الحسا�ات المدرجة في "القائمة العال�ة المخاطر". و�حدد المكتب أ�ضا البرامج والعمل�ات المتصلة أ�ضا �المشتر�ات  

ــة لخطر االحت�ال وه  ــالح  العموم�ة والمعرضــ ــوء اإلدارة، أو التي تحتاج إلى إصــ ــتخدام وســ ــاءة االســ در األموال و�ســ
الوال�ات المتحدة أن اإلجراءات المتخذة �شــــــــأن التوصــــــــ�ات المدرجة في "القائمة العال�ة المخاطر"   أبرزت و شــــــــامل. 

ثالث عشــــــرة  مل�ار دوالر للحكومة االتحاد�ة على مدى الســــــنوات ال   350أســــــفرت عن تحقیق فوائد مال�ة تر�و على 
الماضــــــ�ة. و�وفر فر�ق اإلدارة المال�ة والضــــــمان التا�ع للمكتب الدعم للحكومة في إدارة األموال والعمل�ات العموم�ة  

 بهدف التصدي للتحد�ات القائمة والناشئة المتعلقة �المساءلة. 
  

 ت المراجعة الداخل�ة إشراك األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة ووحدا لمن أجالتدابیر المتخذة   
في االستعراضات الُقطر�ة في إطار الدورة الثان�ة آلل�ة استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة 
 الفساد، وخصوصا ف�ما یتعلق �الفصل الثاني، �شأن التدابیر الوقائ�ة، و�ما �شمل الز�ارات الُقطر�ة، 

 حیثما انطبق ذلك

أن أجهزتهــا العل�ــا للرقــا�ــة   واإلمــارات العر��ــة المتحــدة وأیرلنــدا والجزائر والمغرب والنمســـــــــــــــا األردن ذ�رت  - 68
المال�ة والمحاســـ�ة تشـــارك في الدورة الثان�ة آلل�ة اســـتعراض تنفیذ االتفاق�ة عن طر�ق الق�ام، �التعاون مع الســـلطات  

وجـه  ئمـة التقی�م اـلذاتي المرجعـ�ة. وعلى الوطنـ�ة األخرى ذات الصـــــــــــــــلة، بتوفیر المعلومـات الالزمـة الســــــــــــــتكمـال ـقا 
ــلة  ــام المتصـ ــ�ة في اإلجا�ة على األقسـ ــار�ة األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاسـ ــمن الخصـــوص، ُأبلغ عن مشـ   ، ضـ

 المشتر�ات العموم�ة و�دارة األموال العموم�ة. �  المتعلقة من االتفاق�ة،   9�المادة  ، القائمة المرجع�ة 

ــیوسألمان�ا وعوأفادت  -69 ــمال�ة ومور�شــــ �أن خبراء من ��انات حكوم�ة مختلفة، �ما في  مان ومقدون�ا الشــــ
ذلك األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة، حضروا االجتماعات التي ُعقدت بین المراجعین والسلطات الوطن�ة 

 خالل الز�ارات الُقطر�ة التي ُأجر�ت في إطار الدورة الثان�ة لآلل�ة.
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النزاهة واألمانة من خالل تطبیق مدونات لقواعد السلوك في األجهزة العل�ا تعز�ز من أجل المتخذة  التدابیر   
مواءمة هذه المدونات مع مدونة األخالق�ات الصادرة عن المنظمة من أجل للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة، و 

 والمحاس�ة العامة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة

اتسـام الموظفین العمومیین �الح�اد والمهن�ة أمران أسـاسـ�ان لنزاهة اإلدارة العموم�ة. وأداء الوظائف   �عد -70
فعال�ة ضــــمان العموم�ة على نحو صــــح�ح ومشــــرِّف وســــل�م، دون مراعاة لالعت�ارات الشــــخصــــ�ة، شــــرط مســــبق ل

 المؤسسات العموم�ة وثقة الجمهور في الحكومة.

ــع مدونة  -71 ــلوك و/أو مدونة القواعد لو�عد وضــــ خالق�ات واعتمادها في األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة لألســــ
والمحـاســـــــــــــــ�ة من الـتدابیر الهـامـة لتعز�ز النزاهـة واألمـاـنة على نحو فعـال. وفي حین أن هـناك العـدـید من النمـاذج 

ــأن هـذه المـدوـنات، فـإن هـدفهـا النهـائي هو �فـاـلة أن �عرف الموظفون العمو  میون، �من فیهم والُنهج المت�عـة �شــــــــــــ
ــلوك المقبول وأن یؤدوا عملهم على نحو �عزز فعال�ة  ــ�ة، حدود الســـ موظفو األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســـ

 المؤسسات وثقة الجمهور فیها.

و�سـلط الفصـل الثاني من اتفاق�ة مكافحة الفسـاد الضـوء على أهم�ة تعز�ز اإلدارة العموم�ة وفقا لم�ادئ  -72
ــاءلة. وتقتضـــــي الفقرة النزاهة وا ــفاف�ة والمســـ من االتفاق�ة أن تعمل الدول األطراف على تعز�ز  8من المادة  1لشـــ

 2النـــــــــــــــزاهة واألمانة والمسـؤول�ة بین موظفیها العمومیین، وفقا للم�ادئ األسـاسـ�ة لنظامها القانوني. وتعزز الفقرة 
ى أن تطبق، ضـمن نطاق نظمها المؤسـسـ�ة هذا الشـرط، حیث تقتضـي أن تسـعى الدول األطراف إل 8من المادة 

 ومشرف وسل�م.صح�ح على نحو لوظائف العموم�ة اوالقانون�ة، مدونات أو معاییر سلو��ة من أجل أداء 

للرقا�ة المال�ة العامة   والقصـــــــــــــد من مدونة األخالق�ات التي أصـــــــــــــدرتها المنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا -73
)، ISSAI 130(  130 للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســ�ة لألجهزة العل�اوالمحاســ�ة، المعروفة �اســم المع�ار الدولي 

هو أن تكون نموذجا ُ�حتذى �ه في وضــــع مدونات األخالق�ات الوطن�ة. وتســــتند هذه المدونة إلى خمســــة م�ادئ 
 )5(ة والموضوع�ة؛ والكفاءة؛ والسلوك المهني؛ والسر�ة والشفاف�ة.أساس�ة هي: النزاهة؛ واالستقالل�

و�ســـــــــــبب االختالفات الوطن�ة في الثقافات واللغات والنظم القانون�ة واالجتماع�ة، �ضـــــــــــطلع �ل جهاز   -74
أعلى للرقا�ة المال�ة والمحاســ�ة �مســؤول�ة وضــع مدونة أخالق�ات خاصــة �ه تناســب الســ�اق الوطني على أفضــل 

 )6(، ین�غي للمدونات الوطن�ة لألخالق�ات أن توضح المفاه�م األخالق�ة.وفي جم�ع األحوال وجه.

و�ضــــــطلع �ل جهاز أعلى للرقا�ة المال�ة والمحاســــــ�ة �مســــــؤول�ة التأكد من أن جم�ع مراجعي الحســــــا�ات   - 75
أنهم یتصرفون وفقا لها. و�ن�غي من  التا�عین له على درا�ة �الق�م والم�ادئ الواردة في المدونة الوطن�ة لألخالق�ات، و 

أن ُتطبَّق المدونة على رؤســــــاء األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســــــ�ة و��ار موظفیها التنفیذیین، وفرادى مراجعي  
 ) 7( الحسا�ات، وجم�ع األفراد الذین �عملون لدى المؤسسات المشتر�ة في أعمال المراجعة أو �الن�ا�ة عنها. 

وأشــــــــــــارت معظم الدول األطراف المبلغة إلى أنها وضــــــــــــعت مدونات لألخالق�ات و/أو مدونات لقواعد   -76
النمســا وتشــ�ك�ا وأیرلندا و��طال�ا ومور�شــیوس ومنغول�ا والمغرب ومقدون�ا ، �ما في ذلك عدة دول تالســلوك. وأفاد

مدونات  ، �أنت العر��ة المتحدة والوال�ات المتحدةالشــــمال�ة واالتحاد الروســــي وصــــر��ا وســــلوفاك�ا وتایلند واإلمارا
للرقا�ة المال�ة  لألجهزة العل�ااألخالق�ات و/أو مدونات قواعد الســــــــلوك الخاصــــــــة بها تســــــــتند إلى المع�ار الدولي 

__________ 
 )5( http://www.issai.org/pronouncements/issai-130-code-of-ethics/. 

 المرجع نفسه. )6( 

 المرجع نفسه. )7( 

http://www.issai.org/pronouncements/issai-130-code-of-ethics/
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). وأفادت �عض الدول، مثل األردن، �أن مدوناتها قد ُوضــــــــعت �موجب ISSAI 130(  130 العامة والمحاســــــــ�ة
 ها.و مسؤول ل�سترشد بهاالقانون. ووضعت دول أخرى مدونات طموحة 

، �أنها وضــــــــــعت مدونة لآلداب المهن�ة بنن والجزائر ولكســــــــــمبرغ والمغربوأفادت عدة دول، من بینها  -77
 تنطبق على جم�ع الموظفین العمومیین.

. وتبین المــدونــة الق�م والم�ــادئ  2015وذ�رت الجزائر أنهــا اعتمــدت مــدونــة لآلداب المهن�ــة في عــام  -78
. وتكفل لجنة من موظفي مجلس المحاسـ�ة المعنیینوالقواعد المتعلقة �سـلوك القضـاة ومراجعي الحسـا�ات وغیرهم 

 ها والتمسك بها.احترام م�ادئ األخالق�ات المهن�ة وق�م 2018النزاهة التي ُأنشئت في عام 

الخاصــة لموظفین العمومیین ومدونة قواعد الســلوك الخاصــة �اوأفادت النمســا �أن مدونة قواعد الســلوك  -79
ــا�ات النمســــــــــاوي ُنقحت في عام � لألجهزة العل�ا للرقا�ة وفقا للمع�ار الدولي   2020موظفي دیوان مراجعة الحســــــــ

 ).ISSAI 130( 130 المال�ة العامة والمحاس�ة

ممـت بهـدف إذ�ـاء الوعي بین  -80 وأفـادت بنن �ـأنهـا وضــــــــــــــعـت مـدونـة لآلداب المهن�ـة واألخالق�ـات صــــــــــــــُ
 الموظفین العمومیین.

وأشـارت ألمان�ا إلى أن ب�ان المهمة الخاص �الدیوان االتحادي لمراجعة الحسـا�ات �حدد الق�م األسـاسـ�ة  -81
 �اد والموضوع�ة والمصداق�ة.لوظ�فة المراجعة الخارج�ة للحسا�ات، مثل االستقالل�ة والح

ــمـان الجودة والتقـید   - 82 وأـفادت أیرلـندا ـ�أن مكـتب المراـقب المـالي ومراجع الحســــــــــــــاـ�ات العـام �طبق نظـاـما لضـــــــــــ
لألجهزة العل�ا للرقا�ة  �األخالق�ات �ســــــتند إلى معاییر دول�ة في مجال مراجعة الحســــــا�ات، �ما في ذلك المع�ار الدولي  

 الخدمة المدن�ة على موظفیها. في  سلوك  ال معاییر و ال نة  ). وُتطبَّق مدو ISSAI 130(   130  المال�ة العامة والمحاس�ة 

و�المثل، أشـارت الكو�ت إلى أن هیئتها المعن�ة �مكافحة الفسـاد وضـعت مدونة سـلوك خاصـة لموظفیها   -83
لموظفین العمومیین التي الخاصـة �ا وفقا للمعاییر الدول�ة ذات الصـلة، �اإلضـافة إلى مدونة قواعد السـلوك الحال�ة

 یوان الخدمة المدن�ة.نشرها د

، تنطبق على جم�ع  2014وأفــادت لكســــــــــــــمبرغ �ــأن مــدونتهــا لآلداب المهن�ــة، التي اعُتمــدت في عــام  -84
 الموظفین العمومیین.

�اإلضـــــــــافة إلى االلتزام �مدونة األخالق�ات التي وضـــــــــعتها المنظمة الدول�ة  ،وأفادت مور�شـــــــــیوس �أنه -85
عامة والمحاســــــــــ�ة، �جب على موظفي المكتب الوطني لمراجعة الحســــــــــا�ات التقید لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة ال

 �مدونة أخالق�ات الموظفین العمومیین في مور�شیوس.

ــان/أبر�ل  -86  میثاقا للم�ادئ وااللتزامات المتعلقة �اآلداب المهن�ة  2015وأفاد المغرب �أنه اعتمد في ن�ســـــــــ
ألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة الخاصـــــة �الى مدونة قواعد الســـــلوك لقضـــــاة المحاكم المال�ة، �االســـــتناد إ امخصــــــصــــ 

 العامة والمحاس�ة، التي أصدرتها المنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ة.

ق  بطوتن الخدمة المدن�ة تعزز النزاهةموظفي الخاصـــــــة �أن مدونة قواعد الســـــــلوك  إلى مانوأشـــــــارت عُ  -87
 جم�ع الموظفین العمومیین.على 

خاصــــــــة  وأفادت البرتغال �أن دیوان مراجعة الحســــــــا�ات البرتغالي اعتمد مؤخرا مدونة أخالق�ات جدیدة   -88
 لقضاة وغیرهم من الموظفین.�ا

خاصـة  وأشـار االتحاد الروسـي إلى أن رئ�س دائرة الحسـا�ات اعتمد مدونة لألخالق�ات وقواعد السـلوك  -89
�ـــــانون   8) المؤرخ 7-1(البنـــــد  122لمـــــدن�ـــــة العـــــاملین في الـــــدائرة �موجـــــب األمر رقم الخـــــدمـــــة اموظفي �
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ــمبر  . وتتماشـــــــى هذه المدونة مع مدونة األخالق�ات التي أصـــــــدرتها المنظمة الدول�ة لألجهزة  2011األول/د�ســـــ
 العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ة.

فساد یهدف إلى تعز�ز س�ادة القانون عن طر�ق وضع تدابیر وأفادت سلوفین�ا �أن قانون النزاهة ومنع ال -90
تعز�ز النزاهة والشــــــــــــفاف�ة، ومنع الفســــــــــــاد، ومنع تضــــــــــــارب المصــــــــــــالح والقضــــــــــــاء عل�ه. ى لترمي إوأســــــــــــالیب 

ــفة  هذا و�نص ــؤولیها عملهم �طر�قة أخالق�ة ومنصــ ــروط أداء موظفي الخدمة المدن�ة ومســ ــا على شــ القانون أ�ضــ
 وشفافة. ومهن�ة

وأفادت اإلمارات العر��ة المتحدة �أن دیوان المحاســـــــــــ�ة لدیها نقح مدونته الداخل�ة لقواعد الســـــــــــلوك �ما  -91
حســا�ات القطاع العام. و�صــدر دیوان المحاســ�ة مراجعي والخاصــة �یتماشــى مع مدونات الســلوك المقبولة دول�ا 

الحســـــا�ات، بهدف مراجعي الخاصـــــة �عد الســـــلوك تعم�مات إعالم�ة دور�ة تســـــلط الضـــــوء على أحكام مدونة قوا 
 تذ�یرهم �مسؤول�اتهم األخالق�ة.

ــات داخل�ة وخارج�ة  -92 ــتعراضــــ ــطلع �اســــ ــاءلة الحكومة لدیها �ضــــ وأفادت الوال�ات المتحدة �أن مكتب مســــ
رة. �ما �ســـتخدم المكتب إط ارا تهدف إلى التأكد من أنه �منأى عن حاالت تضـــارب المصـــالح الفعل�ة أو المتصـــوَّ

ــعتها الحكومة والمنظمة الدول�ة  ــا�ات التي وضــــ ــمان الجودة یهدف إلى �فالة االمتثال لمعاییر مراجعة الحســــ لضــــ
 لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ة.

وأشـارت جمهور�ة فنزو�ال البول�فار�ة إلى أن المجلس الجمهوري لألخالق�ات هیئة إدار�ة مسـؤولة عن منع  - 93
انتهاك األخالق�ات واآلداب العامة والتحقیق فیها والمعاق�ة علیها. ومن أجل �فالة حســــــــــــن إدارة الموجودات  حاالت 

 العموم�ة وفقا للم�ادئ الدستور�ة، اعُتمدت مدونة لألخالق�ات تنطبق أ�ضا على المراقب العام للحسا�ات. 
  

بین المجالس التشر�ع�ة واألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة  إقامة وتعز�ز العالقات لمن أجالتدابیر المتخذة    
 تشج�ع المجالس التشر�ع�ة الوطن�ة على االطالع على ما تتوصل إل�ه األجهزة العل�ا للرقا�ةوالمحاس�ة، و 

 من نتائج لكي تأخذها في الحس�ان في س�اق ممارسة وظائفها البرلمان�ة المال�ة والمحاس�ة

في حین تشـكل المحاسـ�ة السـل�مة والمراجعة الدق�قة للحسـا�ات أسـاس اإلدارة الفعالة لألموال العموم�ة،   -94
المال�ة والمحاســــــــــــ�ة أ�ضــــــــــــا المســــــــــــاءلة المال�ة للو�االت الحكوم�ة، وتســــــــــــمح �جمع  ة رقا�للاألجهزة العل�ا تكفل 

ــت�انة ال ــاكل أو التجاوزات المحتملةالمعلومات عن تخصــــــــ�ص موارد المیزان�ة أو أوجه إنفاقها، واســــــ في هذا  مشــــــ
لمراجعة  ةتب الوطن�ا. وأفادت معظم الدول األطراف �أن البرلمانات واله�اكل المتخصــــــــصــــــــة، مثل المكالصــــــــدد

 الحسا�ات أو المكاتب المسؤولة عن المراق�ة المال�ة الداخل�ة، هي التي تضطلع بتدابیر الرقا�ة واإلشراف.

ــ�ك�ا  وأفادت   - 95 ــا إ�طال�ا وتشـــــــ ــمبرغ والنمســـــــ ــ�ة تتعاون تعاونا    ةرقا�لل�أن أجهزتها العل�ا    ولكســـــــ  المال�ة والمحاســـــــ
ــاوي إلى  ــا�ات النمســــ م جم�ع تقار�ر دیوان مراجعة الحســــ ــلة،    وث�قا مع برلماناتها. وُتقدَّ  لجان المجلس الوطني ذات الصــــ

م تقار�ر مراجعة الحســـــا�ات على   مســـــتوى المقاطعات إلى البرلمان اإلقل�مي المعني.  مثل لجنة الحســـــا�ات العامة. وُتقدَّ
م تقار�ر مراجعة الحسا�ات المتعلقة �البلد�ات إلى المجلس البلدي المعني والبرلمان اإلقل�مي المقابل.   و�المثل، ُتقدَّ

ــا�ات �عمل عن �ثب مع لجنة مراق�ة المیزان�ة  -96 ــ�ك�ا إلى أن المكتب األعلى لمراجعة الحســـ ــارت تشـــ وأشـــ
ــا�ات التي التا� ــة نتائج عمل�ات مراجعة الحســ عة لمجلس النواب، �النظر إلى أن اللجنة هي المســــؤولة عن مناقشــ

 �جر�ها المكتب األعلى لمراجعة الحسا�ات.

وأفادت لكســـــــــمبرغ �أن دیوان مراجعي الحســـــــــا�ات یتعاون مع مجلس النواب من خالل تقد�م المشـــــــــورة   -97
. و�المثل، أفادت إ�طال�ا شــأنبهذا ال ة العموم�ة و��قاء المواطنین على اطالعوالتقار�ر بهدف تعز�ز شــفاف�ة المال�
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�أن جلســــات االســــتماع البرلمان�ة هي الوســــیلة األكثر شــــیوعا التي �ســــتخدمها دیوان مراجعي الحســــا�ات واللجان  
 البرلمان�ة في مجلسي النواب والشیوخ لت�ادل المعلومات.

من   المعن�ةء فر�ق عمل لمناقشـة طرائق تعز�ز التعاون بین المؤسـسـات وأفادت البوسـنة والهرسـك �إنشـا -98
أجل تحســـــــین أثر عمل�ات مراجعة الحســـــــا�ات ونتائجها. و�تألف الفر�ق العامل من رئ�س لجنة الشـــــــؤون المال�ة 

نواب، البرلمان، ورئ�س لجنة الشـــــــــــؤون المال�ة والمیزان�ة التا�عة لمجلس ال التا�عة لمجلس الشـــــــــــعب فيوالمیزان�ة 
ونائب مراجع الحســـا�ات العام في مكتب مراجعة حســـا�ات المؤســـســـات، ورئ�س هیئة االدعاء في مكتب المدعي 
ــك، وو�ـاـلة اـلدوـلة للتحقیق والحمـا�ـة، ومـدیر و�ـاـلة الخـدمـة المـدن�ـة، وو�ـاـلة  العـام، ومحكمـة البوســــــــــــــنـة والهرســــــــــــ

 ، وو�الة منع الفساد وتنسیق مكافحته.ةموم�العالمشتر�ات 

المال�ة والمحاس�ة، بوجه عام، هما الك�انان الرئ�س�ان  للرقا�ة  مور�شیوس أن برلمانها وجهازها األعلى    أبرزت و  - 99
م تقار�ر المكتب الوطني لمراجعة الحســــــا�ات إلى   المكلفان �مســــــاءلة الحكومة عن إدارة األموال العموم�ة. ومن ثمَّ، ُتقدَّ

ــاـ�ات  الجمعـ�ة الوطنـ�ة، ثم ُتحـمَّل �ـعد ذـلك على مو  ــ�كي. وتكـفل لجـنة الحســـــــــــ ، التي تعینـها الجمعـ�ة  ة موم�ـ الع قـعه الشـــــــــــ
 الوطن�ة، إخضاع حاالت النفقات السلب�ة التي تتجاوز الم�الغ المدرجة في المیزان�ة والمخالفات المال�ة للفحص. 

�ة، عمال  وأفاد المغرب �أن المجلس األعلى للحســـا�ات �ســـاعد البرلمان في مراق�ة إدارة األموال العموم -100
 من الدستور. 148من المادة  1�الفقرة 

 وشددت عمان على أهم�ة إنشاء قنوات اتصال بین هیئات الرقا�ة والهیئات التشر�ع�ة الوطن�ة. -101

ــتور،   -102 ــتنادا إلى الدسـ ــا�ات الروماني ومن واج�ه، اسـ ــارت رومان�ا إلى أنه �جوز لدیوان مراجعة الحسـ وأشـ
تقال إلى البرلمان عن النتائج التي یتوصـــــــل إلیها، والتي ُتناَقش �عد ذلك في جلســـــــة أن �قدم تقر�را ســـــــنو�ا ومـســــــ 

 استماع مشتر�ة.

ولجان مختلفة في الجمع�ة   مؤســـــــــســـــــــة مراجعة حســـــــــا�ات الدولةوأفادت صـــــــــر��ا بتكث�ف التعاون بین  -103
م اـلدعم الالزم من الخبراء لكـفاـلة . ونت�جـة ـلذـلك، ازداد عـدد عملـ�ات مراجعـة األداء وقُـدِّ ةلمعن�ـ االوطنـ�ة والوزارات 

 وجود نظام فعال لرصد تنفیذ التوص�ات.

م إلى المجلس الوطني االتحادي  دیوان المحاســـــ�ةوأشـــــارت اإلمارات العر��ة المتحدة إلى أن تقار�ر  -104 ُتقدَّ
 تعدیالت على التشر�عات. ن المحاس�ة صالح�ة اقتراحاولدیو ومجلس الوزراء وُتناَقش معهما؛ 

  
تعز�ز جهود التنسیق والتعاون وتحسین ت�ادل المعلومات بین هیئات مكافحة  لمن أجالتدابیر المتخذة    

منع الحكوم�ة التي تعمل في مجال  �ة والمحاس�ة وسائر الهیئاتالفساد واألجهزة العل�ا للرقا�ة المال
 الفساد مكافحةو 

ز جهود التنسیق والتعاون في مجال منع  �عز عمل على تاف المبلغة إلى أنها تأشارت جم�ع الدول األطر  -105
ن یالدولیالتعاون والتنســــــیق أضــــــافت أن الفســــــاد ومكافحته على �ل من الصــــــعید الوطني واإلقل�مي واألقال�مي. و 

ات القائمة أمران أســـاســـ�ان الســـت�انة التحد�ات المشـــتر�ة والتصـــدي لها على نحو أفضـــل، و�ناء الثقة، وســـد الثغر 
ــأن عدم �فا�ة التعاون ف�ما بین الهیئات  ــاد. وفي المقابل، فإن من شــــ في التدابیر الحكوم�ة الرام�ة إلى منع الفســــ

 المعن�ة �منع الفساد ومكافحته على �ل من الصعید الوطني واإلقل�مي واألقال�مي أن �جعل جهودها أقل فعال�ة.

ــا  تورحب -106 ــي واإلمارات العر��ة المتحدةالجزائر والنمسـ بتوق�ع مذ�رة التفاهم بین المنظمة   واالتحاد الروسـ
 2019 في عـامالمعني ـ�المخـدرات والجر�مـة اـلدول�ـة لألجهزة العل�ـا للرقـاـ�ة المـال�ـة العـامـة والمحـاســــــــــــــ�ـة والمكتـب 

 كوسیلة من وسائل تعز�ز جهود التنسیق والتعاون.
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یتعاون مع المكتب  لدى �ل منهما ة والمحاســـ�ةاألعلى للرقا�ة المال� جهازالأن إ�طال�ا وأیرلندا  توذ�ر  -107
  ، والمنظمـةلألجهزة العل�ـا للرقـا�ـة المـال�ـة العـامـة والمحـاســــــــــــــ�ـةحت�ـال، والمنظمـة األورو��ـة األورو�ي لمكـافحـة اال

ــ�ة في  ــتى. وأفادت عدة دول أطراف مبلغة، إطار الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاسـ م�ادرات شـ
، �أن جهود التنســـیق إكوادور و��طال�ا وتایلند والجزائر و�و�ا ومقدون�ا الشـــمال�ة والمكســـ�ك ومور�شـــیوسمن بینها 

محاس�ة تسفر عن ت�ادل الممارسات الجیدة، والنظر�ات والمنهج�ات،  والتعاون مع األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة وال
ــا�ات األموال العموم�ة.   ــین مراجعة حسـ ــات، وتنفیذ الم�ادرات، �غ�ة تحسـ ــا�ات والدراسـ والمواد وأدلة مراجعة الحسـ

 التعاون عن تنظ�م أنشطة تدر�ب�ة مشتر�ة.هذا و�ثیرا ما �سفر 

ــتنادا إلى  - 108 لألجهزة العل�ا للرقا�ة  م�ادرة منظمة أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي    فعلى ســـبیل المثال، واسـ
إكوادور والبراز�ل   مع   ) 8( یتعاون الفر�ق العامل المتخصــــص في مكافحة الفســــاد عبر الوطني ،  المال�ة العامة والمحاســــ�ة 

ــیلي والمكســـــ�ك إلعداد دلیل للممارســـــات الجیدة �غ�ة دعم األجهزة   ــلفادور وشـــ ــ�ة في  والســـ العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســـ
 الدلیل.  مكافحة الفساد عبر الوطني. وسوف �ستعرض دیوان مراجعي الحسا�ات اإل�طالي هذا 

ــؤولة عن   -109 ــار�تهما مع األفرقة العاملة التا�عة لالتحاد األورو�ي المســ ــمبرغ عن مشــ ــ�ك�ا ولكســ وأبلغت تشــ
 الفساد.مسائل مراجعة الحسا�ات ومكافحة 

ــاهم في أفرقة عاملة إقل�م�ة مختلفة، �ما في  -110 ــا�ات �ســــ وأفادت تایلند �أن المكتب األعلى لمراجعة الحســــ
. والمكتب أ�ضــــا جزء من مجموعة العمل لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســــ�ةذلك المنظمة اآلســــیو�ة  

 نظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ة.المعن�ة �مكافحة الفساد وغسل األموال التا�عة للم

وقدم االتحاد الروسي عدة أمثلة على التنسیق والتعاون ف�ما بین الهیئات المعن�ة �منع الفساد ومكافحته   -111
في �ــانون  8/13على �ــل من الصــــــــــــــعیــد اإلقل�مي واألقــال�مي. وتشــــــــــــــمــل هــذه األمثلــة اعتمــاد المؤتمر للقرار 

ــمبر  ــاء فر�ق الخبراء العالمي التا�ع للمنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة 2019األول/د�ســـ ؛ و�نشـــ
، وهو م�ادرة من دیوان المحاســــــ�ة في اإلمارات العر��ة المتحدة تحظى بدعم األجهزة 2020والمحاســــــ�ة في عام 

؛ و�نشـاء ومصـر والنمسـا هنغار�او�كوادور و��طال�ا والبرتغال و  االتحاد الروسـيالعل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاسـ�ة في 
 .2021أول منصة تعل�م�ة للمنظمة الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاس�ة في عام 

ــاء قنوات   - 112 ــرة و�نشــ ــراكات الم�اشــ ــیق و�قامة الشــ ــا ل وأفادت اإلمارات العر��ة المتحدة �اتخاذ تدابیر للتنســ ل  التصــ
ــاد ومكافحته. وهذه الك�انات هي وزارة العدل، والن�ا�ة   ــؤولة عن منع الفســ ــتر�ة بین الك�انات المســ ــات مشــ الفعال ومنصــ
 العامة، والســــــــــــلطات القضــــــــــــائ�ة المحل�ة، ووزارة الداخل�ة، والمصــــــــــــرف المر�زي، ووزارة الخارج�ة. و�شــــــــــــكل المؤتمر  

لدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســـــــــــ�ة عبر اإلنترنت  الذي نظمه فر�ق الخبراء العالمي التا�ع للمنظمة ا 
�انون األول/د�ســـــــمبر مثاال للتعاون على الصـــــــعید الدولي. فقد مكن هذا المؤتمر خبراء المكتب واألجهزة العل�ا    9في  

والمجتمع المدني من ت�ادل المعارف وتعز�ز  مكافحة الفســــاد    هیئات و المراجعة المال�ة    هیئات و للرقا�ة المال�ة والمحاســــ�ة  
 التعاون ف�ما بینها من أجل تحقیق الهدف المشترك المتمثل في مكافحة الفساد. 

وأفادت الجزائر �أن مجلس المحاســــــــ�ة وهیئة مكافحة الفســــــــاد ینســــــــقان أعمالهما و�ت�ادالن المعلومات.   -113
ة لمنع الفســـــــاد ومكافحته، التي تقودها الهیئة الوطن�ة و�ســـــــاهم مجلس المحاســـــــ�ة في إعداد االســـــــترات�ج�ة الوطن�

 للوقا�ة من الفساد.

__________ 
لتعز�ز ت�ادل المعلومات بین األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة منصة الفر�ق العامل المتخصص في مكافحة الفساد عبر الوطني هو   )8( 

والمحاس�ة من أجل تحسین مراجعة حسا�ات الحكومات ودعم التحقیق في الفساد عبر الوطني. انظر  
https://www.olacefs.com/grupo-de-trabajo-especializado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-transnacional-de-

la-olacefs/?lang=en. 

https://www.olacefs.com/grupo-de-trabajo-especializado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-transnacional-de-la-olacefs/?lang=en
https://www.olacefs.com/grupo-de-trabajo-especializado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-transnacional-de-la-olacefs/?lang=en
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النمســــاوي یتعاونان   وأشــــارت النمســــا إلى أن هیئتها المعن�ة �مكافحة الفســــاد ودیوان مراجعة الحســــا�ات -114
مراقب �انتظام �شـــأن مواضـــ�ع مثل وضـــع منهج�ة لتقی�م مخاطر الفســـاد. �ما �شـــارك دیوان مراجعة الحســـا�ات �

في اجتماعات هیئة التنســــــیق المعن�ة �مكافحة الفســــــاد، وهي الهیئة المســــــؤولة عن المســــــاهمة في االســــــترات�ج�ة 
ــ�كة الموظفین المعنیین  ــو في شــ ــا�ات عضــ ــافة إلى ذلك، فدیوان مراجعة الحســ ــاد. و�اإلضــ الوطن�ة لمكافحة الفســ

فســـاد و�عمل من أجل تشـــج�ع ت�ادل المعارف بین �النزاهة، وهي منبر ینســـق أعماله المكتب االتحادي لمكافحة ال
 خبراء مكافحة الفساد والنزاهة.

والســــــــــــــلـفادور و�وـ�ا و�ینـ�ا ) البول�ـفارـ�ة-زو�ال (جمهورـ�ةفنأـفادت األردن و��طـالـ�ا وتشــــــــــــــ�كـ�ا و وـ�المـثل،  -115
ــعید الوطني  ــ�ع�ة على الصــ ــاء عدة لجان عمل وأفرقة خبراء مواضــ ــیوس �إنشــ ــ�ك ومور�شــ ت�ادل ل من أجوالمكســ

 المعلومات والممارسات الجیدة.

وأفادت ألمان�ا �أن المهمة األســاســ�ة لدیوانها االتحادي لمراجعة الحســا�ات هي تحدید مواطن الضــعف   -116
في اإلجراءات اإلدار�ة والتدابیر الوقائ�ة غیر الكاف�ة التي قد ت�ســـــــــــر ظهور الفســـــــــــاد. و�عزز الدیوان االتحادي، 

من توصــــ�ات، الوقا�ة الشــــاملة من الفســــاد في اإلدارة االتحاد�ة،  همن نتائج وما �ضــــع خالل ما �خلص إل�ه من
 و�قدم المشورة �شأن التدابیر الرام�ة إلى ز�ادة تعز�ز اإلطار التنظ�مي.

ــاد في عام  -117 ــاء لجنة لمنع الفســــ التنســــــیق بین الو�االت ت�ســــــیر من أجل   2007وأفادت لكســــــمبرغ �إنشــــ
 �مكافحة الفساد.المعن�ة 

ــارت إلى عـدد من التحـدـ�ات التي تؤثر على ـقدرتهـا على التعـاون على  -118 غیر أن عـدة دول أطراف أشــــــــــــ
 الصعیدین الوطني والدولي.

وأبلغ األردن عن محدود�ة توافر البرامج التدر�ب�ة المتخصــــــــصــــــــة �شــــــــأن الفســــــــاد والنزاهة للمســــــــؤولین   -119
ــا المســــــؤولین عن ال ــتر�ات العموم�ة؛ ومحدود�ة اآلل�ات الالزمة لر�ط مؤشــــــرات أداء العمومیین، وخصــــــوصــــ مشــــ

ــلوك أو األخالق�ات؛ ومحدود�ة الموارد المال�ة المتاحة إلذ�اء  الموظفین العمومیین �امتثالهم لمدونات قواعد الســــــــ
 الوعي �الفساد وآثاره على المجتمع.

ــا�اتلاوســـــلطت �ین�ا الضـــــوء على التحد�ات التي یواجهها مراجعو  -120 ها، �ما في ذلك عدم �فا�ة لدی حســـ
ــتخدام تكنولوج�ا المعلومات   ــا�ات؛ واســــــــــ ــ�ات مراجعي الحســــــــــ ــر�ة والمال�ة؛ ومحدود�ة تنفیذ توصــــــــــ الموارد ال�شــــــــــ

و�االت إنفاذ القانون في الوقت المناســــــب  إطالعواالتصــــــاالت �صــــــورة غیر �اف�ة؛ ووجود إطار قانوني �حظر 
 التي أثرت على عمل مراجعي الحسا�ات. 19-ور جائحة �وفیدتقار�ر مراجعة الحسا�ات؛ وظهعلى 

  
 والمحاس�ةة المال�ة رقا�للاألجهزة العل�ا ل المتعلقة �عمالتقار�ر الخارج�ة   

مكتب المراقب المالي ومراجع  ده ع�الذي المســــــــــتقل أشــــــــــارت أیرلندا إلى أن تقر�ر اســــــــــتعراض األقران  -121
ر على الموقع   عن ةصــادر   اتب�انالحســا�ات العام، والذي یتضــمن  المراقب المالي ومراجع الحســا�ات العام، ُینشــَ

 الش�كي للمكتب.

ــاـ�ات اإل�طـالي نشــــــــــــــرتهمـا منظمـة   عمـلإلى تقر�ر�ن عن  ا�طو ر وـقدمـت إ�طـالـ�ا  -122 دیوان مراجعي الحســــــــــــ
 ان االقتصادي واالتحاد األورو�ي.التعاون والتنم�ة في المید

ــا�ات   -123 ــیوس إلى أن التقار�ر الخارج�ة عن عمل�ات المكتب الوطني لمراجعة الحســـــــــ ــارت مور�شـــــــــ وأشـــــــــ
ــ�والم للرقا�ة المال�ة العامة العل�الألجهزة األفر�ق�ة تتضــــمن تقار�ر أصــــدرتها المنظمة    ،�اإلنكلیز�ة الناطقةة حاســ

بهدف تقی�م عمل�ات مراجعة الحســـا�ات ونوعیتها، وتقر�ر إطار   صـــممت �االســـتناد إلى آل�ة الســـتعراض األقران
 والمساءلة المال�ة. موميالعاإلنفاق 



 CAC/COSP/WG.4/2021/3 
 

16/16 V.21-02395 
 

وأشـــــارت تایلند إلى أن هناك تقر�ر�ن ُینشـــــران على أســـــاس ســـــنوي: تقر�ر مراجع الحســـــا�ات والب�انات  -124
ــة �المكتب الحكومي ــة  المال�ة الخاصــــــ ــا�ات والب�انات المال�ة الخاصــــــ ــا�ات؛ وتقر�ر مراجع الحســــــ لمراجعة الحســــــ

 �صندوق تطو�ر مراجعة الحسا�ات الحكوم�ة التا�ع للمكتب.
  

 االستنتاجات والتوص�ات  - ثالثا  
المعلومات الواردة في هذا التقر�ر اتســـــــاع نطاق التدابیر التشـــــــر�ع�ة واإلدار�ة التي اتخذتها الدول  برزت -125

المال�ة والمحاســ�ة في منع الفســاد ومكافحته. وتناولت التقار�ر ة  رقا�للاألطراف المبلغة لتعز�ز دور األجهزة العل�ا 
للم�ادئ األســاســ�ة للنظم القانون�ة المحل�ة، والتعاون   طائفة من المســائل، �ما في ذلك اســتقالل�ة هذه األجهزة وفقا

وهیئات مكافحة الفسـاد. وأشـارت الدول األطراف المبلغة إلى أن  المال�ة والمحاسـ�ة  للرقا�ةف�ما بین األجهزة العل�ا 
ــیر  ــتخدام األدوات والبوا�ات اإللكترون�ة لت�ســ ــول على المعلومات الجهود الرام�ة إلى اســ ــ�طه و�تاحته الحصــ وت�ســ

ــاءلة في إدارة الشـــــؤون العموم�ة و  ــفاف�ة والمســـ ــار�ة المدن�ة ُتبذل من أجل �فالة النزاهة والشـــ األموال وتعز�ز المشـــ
ــتقالل�ة أجهزتها العل�ا  ــا إلى أن اســـــــ ــ�ة  ة رقا�للالعموم�ة. وأشـــــــــارت معظم الدول األطراف أ�ضـــــــ المال�ة والمحاســـــــ

المال�ة ة  رقا�للعدة دول أطراف مبلغة أن أجهزتها العل�ا  أبرزتو منصـــــــــــوص علیها في القانون و/أو الدســـــــــــتور. 
الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاسـ�ة  والمحاسـ�ة تجري عمل�ات مراجعة الحسـا�ات وفقا للمعاییر

األجهزة  الدول�ة لألجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة العامة والمحاســـ�ة. وعلى الرغم من مشـــار�ةالتي تصـــدرها المنظمة 
ــاد وغیرها من الهیئات ال رقا�ةللالعل�ا  ــ�ة والهیئات التشــــــــر�ع�ة وهیئات مكافحة الفســــــ حكوم�ة في المال�ة والمحاســــــ

 ـ�ة المـالـ�ة والمحـاســـــــــــــــ�ة ـقاأفرـقة عـامـلة وطنـ�ة و�قل�مـ�ة وأـقال�مـ�ة مختلـفة، ـفإن تعز�ز التعـاون بین األجهزة العلـ�ا للر 
 عامال رئ�س�ا في النهوض �منع الفساد ومكافحته.�مثل ال یزال 

ــجع الدول األطراف على تقد�م  - 126 ــاد یود أن �شـــ المز�د من المعلومات  ولعل الفر�ق العامل المعني �منع الفســـ
ثة وعرض م�ادرات جدیدة   الممارســـــــات الجیدة بین األجهزة العل�ا   �ادل وت تعز�ز عمل�ة التعلم المت�ادل   ل من أج المحدَّ

 والمحاس�ة وهیئات مكافحة الفساد من أجل منع الفساد ومكافحته.  المال�ة �ة ا ق ر لل 

إطار مناقشــــــــاته، في الك�ف�ة التي �مكن بها للدول األطراف تعز�ز  فيولعل الفر�ق العامل یود النظر،  -127
ــتخدام تكنولوج�ات المعلومات واالتصــــــــــــاالت من أجل تعز�ز دور األجهزة العل�ا ى لإجهودها الرام�ة  �ة اقر للاســــــــــ

ــاد، مع إیالء االع المال�ة ــ�ة وتعاونها مع هیئات مكافحة الفسـ ــتو�ات اإللمام والمحاسـ ت�ار الواجب لعوامل مثل مسـ
 ، ومعدل انتشار استخدام اإلنترنت.�اجهذه التكنولو  وتوافر�التكنولوج�ا 

ولعل الفر�ق العامل یود أ�ضـــــــــــــا تشـــــــــــــج�ع الدول األطراف على إعطاء األولو�ة للعمل من أجل تعز�ز  -128
ــاد و  ــار�ة في منع الفسـ ــیق والتعاون ف�ما بین الهیئات المشـ ــعید الوطني واإلقل�مي التنسـ مكافحته على �ل من الصـ

 والدولي، �ما في ذلك من خالل است�انة الممارسات والخبرات الجیدة وت�ادلها.

األمانة تـقد�م المســــــــــــــاعدة التقنـ�ة إلى الدول   أن �طـلب إلىوأخیرا، لـعل الفر�ق الـعامل یود أن ینظر في  -129
من االتفـاق�ـة. ولعـل الفر�ق العـامـل یود �ـذلـك   9من المـادة  2تنفیـذ الفقرة دعم �غ�ـة األطراف، بنـاء على طلبهـا، 

األمانة مواصلة جهودها الرام�ة إلى جمع المعلومات عن الممارسات الجیدة المتصلة   أن �طلب إلىأن ینظر في  
 ل العموم�ة، وال س�ما في س�اق النتائج المنبثقة عن آل�ة استعراض التنفیذ.�إدارة األموا
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