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XIX INCOSAI 

 
 ِاتـفـاقـيـات مـديـنـة مـكـسـيـكـو 

 تـمــهــيــد
 

 تـّم تـحـديـد الـمـواضـيـع الـتـقـنـيـة ،  لـلـجـنـة الـتـسـيـيـر٥٥اإلجـتـمـاع الـ  خـالل 
األجـهـزة عـيـيـن تـآـذا و الـتي سـتـنـاقـش في الـمـؤتـمـر الـتـاسـع عـشـر لـإلنـتـسـاي 

 .عومـوضـآـّل تي سـتـشـرف على الـ الـعـلـيـا لـلـّرقـابـة
 

ـادل الـخـبـرات، ـبـل تـــن أجــًا مــيــوعـاء نـــقـــل لــكــشـؤتـمـر يـمـــا أّن الــمــب 
بـلـد و الـحـلـول الـمـقـتـرحـة لـلـتـغـلـّب و الـتـعـاطي مـع الـمـشـاآـل الـتي يـواجـهـهـا آـّل 

الـمـصـادقـة عـلى مـوضـوعـيـن ـة الـتـسـيـيـر أعـضـاء لـجـن ـررقـد قعـلـيـهـا، فـ
ُيـعـتـبـران في طـلـيـعـة الـقـضـايـا الـعـصـريـة الـمـرتـبـطـة بـالـّرقـابـة و تـقـنـيـيـن 

آـبـيـرة على مـنـظـمـتـنـا الـتـسـيـيـر الـمـالي؛ و لـهـمـا، في نـفـس الـوقـت، ِانـعـكـاسـات 
 .ني أو األمـميالـوطـ  الـصـعـيـدإن عـلى

A
cuerdos de M

éxico  

 
تـبـعـًا لـهـذا، تـّم ِاخـتـيـار الـمـوضـوعـيـن الـتـالـيـيـن لـتـداولـهـمـا خـالل  

 :الـمـؤتـمـر
 

 “الـّديـن الـعـاّم، إدارتـه، مـراقـبـتـه و تـدقـيـق حـسـابـاتـه”: وع األّولــوضـــمـال
 

 “ا إلى الـمـؤّشـرات األساسـّية أنـظـمة تـقـيـيـم األداء اسـتـناد” : وضوع الـثـانيالـم
 

قـتـرحـة لـلـمـؤتـمـر الـتـاسـع عـشـر الـمـسـؤولـون عـن الـمـواضـيـع الـمـيـنـتـمـي  
 :، الـتـابـعـة لـلـّدول الـتـّالـيـةألجـهـزة الـعـلـيـا لـلـّرقـابـةلـإلنـكـوسـاي،  لـ

 
 .الــمــوضــوع األّول 
 األـمـانـيـ: الـّرئـاسـة    
 آـنـدا: نـيـابـة الـّرئـاسـة    
 الـبـرازيـل/ الـمـمـلـكـة الـمـتـّحـدة : الـتـسـّيـيـر   
 الـصـيـن/ ڤـنـيـزويـّال : الـتـقـريـر    
 الـيـمـن/ زامـبـيـا : الـتـعـويـض    
 الـمـكـسـيـك : الـّربـط الـتـّقـني    
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 .الـموضوع الـثـاني
 يـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـةالـوال: الـّرئـاسـة    
 الـهـنـد : نـيـابـة الـّرئـاسـة    
 جـنـوب أفـريـقـيـا / الـپـيـرو : الـتـسـّيـيـر   
 تـونـس ) / نـيـوزيـالنـدا(زيـالنـدا الـجـديـدة  : الـتـقـريـر    
 پـولـونـيـا / سـانـت آـيـتـس و نـيـڤـيـس : الـتـعـويـض    
 الـمـكـسـيـك : لـتـّقـني الـّربـط ا   

 
ة في الـعـديـد مـن عـتـمـدالـّديـن الـمـسـيـاسـات في الـوقـت الـّراهـن، تـؤآـد  

آـبـيـر في هـامـش ص ى تـقـلـّلإـؤّدي الـبـلـدان عـلى أّن ِارتـفـاع حـجـم الـديـن الـعـاّم ي
خـطـار تـخـفـيـض قـيـمـة الـعـمـلـة الـسـيـاسـات الـمـالـّيـة، آـمـا قـد تـكـون مـصـحـوبـة بـأ

 .و بـالـتـّالي الـوقـوع في أزمـات ِاقـتـصـادّيـة و ِاجـتـمـاعـّيـة

A
cuerdos de M

éxico  

 
مـؤخـّرًا، ِازدادت مـشـكـلـة الـديـن الـعـاّم تـعـقـيـدًا في الـعـديـد مـن الـّدول، حـتـّى  

إذ أّن . اإلجـمـاليمـحـلـّي الـتـج انــ٪ مـن ال١٠٠أنـّهـا تـجـاوزت في بـعـض الـحـاالت الـ  
ّم الـلـّجـوء إلى الـتـّدّيـن تـالـنـّفـقـات غـالـبـًا مـا تـفـوق الـمـداخـيـل الـجـاريـة، فـيـ

 ُيـضـّر - في الـعـديـد مـن الـبـلـدان -بـاإلضـافـة إلى أّن الـّديـن الـعـاّم . تـغـطـيـة الـعـجـزلـ
 .ق بـتـقـاسـم األعـبـاء بـيـن األجـيـالبـالـتـّوازن فـيـمـا يـتـعـلـّ

 
الـديـن الـعـاّم، إدارته، مـراقـبـتـه و تـدقـيـق ”لـدى ِاخـتـيـاره مـوضـوع  

ل ـيــلــحــتـــق لـــريـطــاي الــوســكـإلنــ، مـّهـد الـمـؤتـمـر الـتـاسـع عـشـر ل“حـسـابـاتـه
الـعـلـيـا  ةجـهـزرهـا الـيـوم في األ يـجـب تـوفـّو مـنـاقـشـة الـقـدرات الـمـهـنـيـة الـَّتي

مـراجـعـة و ، ي مـسـتـويـات الـّديـن الـعـاّمالـتـّحـكـّم فل ـن أجـ، مقـابـةّرلـلـ
فـيـمـا   اّمـعـن الـيّدـالمـراقـبـة تـسـيـيـر و  ـبـاب،ذا الـدة في هـمـتـعـُمـالاإلسـتـراتـيـجـيـات 

 إلى جـانـب األجـيـال الـقـادمـة -ة ـمـاهـسـمـللـذا ـآ ة، وـيـالـّعـفـال ة وـّيـزانـيـمـاليـرتـبـط بـ
  .فـعـّـالـةة ـيـاعـمـتـجِا ة وـاديـصـتـقة ِاـئـيـل بـيـكـشـفي ت -

 
 ـه عـلى مـن جـهـة أخـرى، و في اإلطـار الـعـالـمـي لـوقـتـنـا الـّراهـن، فـإّن 

وتـيـرة بـ تـغـّيـرتي تـأن تـتـصـّدى لـهـذه الـبـيـئـة الـ ـةاألجـهـزة الـعـلـيـا لـلـّرقـاب
مـن بـيـن هـذه . أبـعـادهـاجـمـيـع الـحـيـاة بـو الـتـّي تـنـعـكـس عـلى مـتـالحـقـة 

الـتـحـّديـات نـجـد مـسـألـة الـشـفـافـيـة و تـدقـيـق الـحـسـابـات في مـجـال الـتـسـيـيـر 
ت الـمـحـكـمـة مـن أجـل الـتـّطـّرق لـهـذا الـمـوضـوع، أعـّد .ـتـمـعالـعـاّم داخـل الـمـج

لـِكـال . و وثـيـقـة لـلـتـّـفـكـيـرالـورقـة الـّرئـيـسـّيـة اإلتـّحـاديـة لـلـحـسـابـات األلـمـانـيـة 
ـن الـوثـيـقـتـيـن نـظـرة شـامـلـة عـن الـمـسـألـة و تـشـيـران إلى مـجـمـوعـة هـائـلـة م

األجـهـزة الـعـلـيـا هـذا يـأّهـل . األنـشـطـة، و مـسـتـلـزمـات و إمـكـانـيـات الـتـّطـّور
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ال غـنى عـنـهـا ة ـلـيـوساألسـاسـيـة ـعـّد نـظـام الـمـؤّشـرات الـوطـنـّيـة ي 

، ةـومـكـحـول أداء الـات حـومـلـعـم مـديـقـتاألجـهـزة الـعـلـيـا لـلـّرقـابـة عـلى دة ـاعـسـمـل
روف ـظـم الـيـ تـقـيـو، ودةـشـنـمـالي الـنـّتـائـج ـفم ّدــقــّتـالم ـجــحـاس ــيــقـبـر  عو ذلـك

 .دةـّقـعـمـا الـايـضـقـول الـات حـومـلـعـمـادل الـبـتبـاإلضـافـة إلى  ،اتـاهـجـّتاإل و
 

في نـفـس الـّسـيـاق تـسـتـطـيـع الـمـؤّشـرات الـوطـنـّيـة األسـاسـيـة أن تـخـلـق  
ـذ الـّسـيـاسـات و الـجـهـات الـمـسـؤولـة عـلى تـنـفـيحـوارًا بـنـّاء بـيـن الـمـواطـنـيـن 

A .الـعـاّمـة
cuerdos de M

éxico  

 
مـن بـيـن اإليـجـابـيـات األخـرى لـهـذه الـمـؤّشـرات نـجـد قـدرتـهـا عـلى تـوفـيـر  

مـهـّمـتـهـا ل ـيـهـسلـتـالـتـّشـريـعـّيـة الـوطـنـّيـة، قـاعـدة مـعـلـومـات مـوّجـهـة لـلـهــيـآت 
تـصـّرفـات ة ـبـراقـم آـذا وات الـّسـيـاسـيـة، رارـقـاذ الـخـّات  و،ةـّيـزانـيـمـال الـجـفي م

 .ةـومـكـحـال
 

مـن أجـل الـتـّطـّرق لـهـذا الـمـوضـوع، أعـّد مـكـتـب مـراقـبـة الـحـكـومـة في  
 ) United States Government Accountability Office [GAO] (الـواليـات الـمـتـّحـدة األمـريـكـيـة 

 إلى ادًاـنـتـم األداء اسـيـيـقـتأنـظـمـة ” : انيـّثـوع الـوضـمـلـة لـّيـسـيـئّرـة الـورقـال
ة ـمـظـنأل ـًافـت وصـنـّمـضـتو الـتي ،  “ًاـّيـمـالـة عـولـبـقـمـالسـاسـّيـة رات األـؤّشـمـال
 .ةـيـدول ة وـيـنـوطـدعـومـة بـنـمـاذج ة مـّيـسـيـئّرـة الـيـنـوطـرات الـؤّشـُمـال

 
خـالل طـّور لـتـّل )ONU(األمـم الـمـتـّحـدة داف ـأهبـيـن هـذه األمـثـلـة، نـجـد ِمـن 
تاب ـآ  و،ةـيـلـكـيـهـرات الـؤّشـمـلل )UE(ي ـاألوروّباإلتـّحـاد ظام ـن، و )ODM(هـذا الـقـرن 

ة ـيـمـنـّتـال اون وـعـّتـة الـمـظـنـه مـزتـجـذي أنـ ال)FactBook(الـمـعـلـومـات الـعـاّمـة 
 .)OCDE(اإلقـتـصـاديـة 

ن ـيـاون بـعـّتـات الـيـانـكـاني إمـّثـوع الـوضـمـة للـيـسـيـئّرـة الـورقـاول الـنـتـت 
ن ـرى مـات أخـمـظـنـع مـم آـذا الـتـّعـاون و، ايـوسـتـن اإل واألجـهـزة الـعـلـيـا لـلـّرقـابـة

رح ـتـقـتبـاإلضـافـة إلى ذلـك، . اـهـالـمـعـتـاس ورة وـذآـمـرات الـؤّشـمـر الـويـطـل تـأج
ن ـكـمـتي يـاألدوار ال والـوطـنـيـة رات ـؤّشـمـال الـمـعـتـسالـّرئـيـسـيـة طـرق إة ـورقـال

 رص وـفـن الـ عًالـضـال، فـجـمـذا الـا في هـهـالع بـطـ االضلألجـهـزة الـعـلـيـا لـلـّرقـابـة
 .كـذلبـ لـمـرتـبـطـة اات ـيّدـحـّتـال ر وـاطـخـمـال
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 ِاتـفـاقـيـات مـديـنـة مـكـسـيـكـو
 A
cuerdos de M

éxico  

 
 ٢٠٠٧ مـكـسـيـكـو  ، الـمـؤتـمـر الـتـّاسـع عـشـر لـإلنـكـوسـاي

 
 

 الـــمـــوضـــوع األّول
 
 

 “الـّديـن الـعـاّم، إدارتـه، مـراقـبـتـه و تـدقـيـق حـسـابـاتـه”
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 لـمـوضـوع األّولا
  إدارتـه، مـراقـبـتـه و تـدقـيـق حـسـابـاتـه:يـن الـعـاّمالـّد

م اتـيــوصــت و  زــوجــ
 

م ة ــدمــقــ

 ةـلـكـشـمهـذه الـ ، حـيـث يـبـدو أّندانـلـبـن الـمآـبـيـر د دـعبـام ـعـن الـيّدـالـضـّر ُي .1

ـت آـلـّمـا تـّمام ـعـن الـيّدـالسـألـة ـميـزداد الـقـلـق حـول  ، وعـراجـتال تـعـرف أّي 

د ـق. دانـلـبـذه الـن هـل مـكـي لـالـمـي اإلجـّلـحـمـج الـاتـنـالـه بـمـقـارنـة حـجـم

 قـلـّة ،اديـصـتـقو اإلـمـّنـوى الـتـسـم:  مـنـهـاابـبـة أسّدـك إلى عـع ذلـرجـي

يـق عـن طـرة ـدولـل الـيـداخـوى مـتـسـاض مـفـخـنِا، ةـاديـصـتـقوارد اإلـمـال

 رـيكـثــفي ال. ةـدولـلاف يـرـاصـر مـيـيـسـمـدى فـّعـالـيـة ت وجـبـايـة الـضـرائـب 

 بـيـن ةّوـهـ الّدـسـراض ِلـتـقن اإلـد مـزيـمـوء إلى الـجـّلـ الّمـ ت،االتـحـالن ـم

ن ـة عـمـاجـّنالـل ـاآـشـمالـه ـواجـتدان ـلـة بّدـع. مـداخـيـل و مـصـاريـف الـّدولـة

الـيـومـيـة نـتـيـجـة اإلسـتـثـمـارات ف ـيـالـكـّت، مـثـًال الـنيـمـّضـالالـعـاّم ن ـيّدـال

. الـنـاتـجـة عـن الـسـيـاسـات و الـبـرامـج اإلجـتـمـاعـيـةات ـزامـتـلاإلالـوطـنـيـة أو 

د ّدـهـيخـطـر جـسـيـم إلى ام ـعـن الـيّدـالعـلى الـمـدى الـبـعـيـد، يـتـحـّول 

 .ةـاّمـعـات الـيـزانـيـمـة الريـاـمـرتـسِا

A
cuerdos de M

éxico   

وقد يؤدي بلوغ الدين مستوى عال مع بنيته، إن آانت دون المستوى، إلى إضعاف  .2

الحكومات أمام التقلبات الكبيرة التي تشهدها األسواق وتجاه الدائنين المؤسسيين 

األجل /المنفردين، وذلك فيما يخص الجوانب المتعلقة بأدوات الدين واالستحقاق

وقد يتسبب هذا في إنقاص قيمة العملة ونشوب أزمات . والعملة وأسعار الفائدة

فضال عن ذلك، يقلص مستوى مرتفع من الدين العام بشدة . اقتصادية واجتماعية

التقييم التقديري في مجال السياسة المالية، فعند تخصيص أقساط مهمة من 
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ومن الواجب في إطار الحكم الديموقراطي، اإلفصاح بشفافية عن الدين العام وعن  .3

لى ضمان فذلك ضروري للمساعدة ع. وقعه على األجلين المتوسط والطويل

 .   المساءلة وتسهيل نقاش عام مبني على معلومات أفضل

 A
cuerdos de M

éxico  

 آيف تعاملت إنتوساي مع هذه المشاآل

ات                   .4 ذ أواخر الثمانين يما من ام، الس دين الع ضايا ال د  . مافتئت إنتوساي تتعامل مع ق فق

ام  ؤتمر إنكوساي الثالث عشر ع ة " حول موضوع 1989دار موضوع م مراجع

ة       فيما يخص د  " الدين العام  ة الحسابات ونطاق مراجع ا لمراجع ور المؤسسات العلي

ا   ؤتمر إنكوساي الخامس     1995وفي سنة   . الحسابات ومنهجيتها وتقنياته د م ، اعتم

ا صادق    . عشر المبادئ التوجيهية لتعريف التقارير حول الدين العام وتحضيرها         آم

ادئ التوجيه         1998مؤتمر إنكوساي السادس عشر عام       د من المب ى المزي ة من     عل ي

إنتوساي  قامت لجنة   . أجل تحديد الدين العام الحقيقي والدين العام المحتمل وقياسهما        

ام  )INTOSAI’s Public Debt Committee (PDC((للدين العام  يم   1991 بعد إنشاءها ع  بعمل ق

د        ة المعق ا            . للغاية، حول موضوع المراجع ة المؤسسات العلي ذه اللجن د ساعدت ه فق

ق             لمراجعة الحسابات    في التكيف مع مهامها في مجال مراجعة الدين العام عن طري

 . تقديم إرشادات بأشكال متنوعة

 

، تسعى "إدارة ومراجعة الدين العام ومساءلة القائمين عنه"وباختيارها لموضوع  .5

إنتوساي إلى تسليط الضوء على تحدي رئيسي يواجه الحكومات واإلشارة إلى 
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 مهام المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

تتوقف سلطات ومسؤوليات المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات على اإلطار  .6

آما تتوقف طبيعة ونطاق عمل المراجعة وطريقة . القانوني والسياسي لكل بلد

فضال عن ذلك، تتأثر أنشطة المراجعة بهوية آل . اإلبالغ أساسا على هذا اإلطار

وحين ال تشمل صالحيات المؤسسات العليا لمراجعة . مؤسسة من هذه المؤسسات

الحسابات مراقبة الدين العام، عليها أن تطلب من الهيئات التشريعية توسيع حقوقها 

باينات الوطنية، باإلمكان صياغة وبالرغم من هذه الت. في مراجعة الحسابات

 .المبادئ التالية فيما يخص عمل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

A
cuerdos de M

éxico  

 

. يجب أال تقتصر مراجعة الدين العام على التعامل مع القضايا اإلدارية الداخلية فقط             .7

ين                 ة ب ة والعالق ة الميزاني  بل ينبغي أن تتجاوز ذلك لتأخذ باالعتبار البيئة المالية وبيئ

 . الدين العام واألسواق المالية والدائنين

ة    ات الحكومي ال العملي ن امتث د م ى التأآ صر عل ة ال يقت اق المراجع إن نط ذا ف وهك

ق               ة عن طري ات العام ل النفق ان تموي ا إذا آ ار م ضا يأخذ في االعتب ل أي للقواعد، ب

اة          ع مراع اليف م ل التك راض بأق ى االقت صول عل مان الح ليما وض راض س االقت

اطرالم ة   . خ راءات الممول اءة اإلج ة وآف صاد وفعالي ة االقت ي المراجع ا تغط آم

 .     بواسطة االقتراض وجدواها بالنسبة لألجيال المستقبلية

 8 
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ويجب أن تتأآد المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، في حدود سلطات 

اد ومسؤوليات آل منها، من أن نتائج المراجعة التي تجريها تدفع الحكومات العتم

 . ممارسات سليمة عند إدارة الدين العام

 

عالوة على ذلك، يجب أن تكون مراجعة الدين العام استباقية ومن أجل تحقق ذلك  .8

 . يجب أن تتخذ المبادرات وتكون موجهة نحو المستقبل

وتتعامل مراجعة الدين العام أيضا مع موضوع استدامة المالية العامة على األجلين  .9

حساسية مديونية الحكومة وقدرة هذه األخيرة على الوفاء المتوسط والطويل و

بخدمة الدين ودور المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تخفيض الدين العام 

 . وتجنبه

A
cuerdos de M

éxico  

 

ونظرا لتعقيد موضوع المراجعة هذا، فهو يفرض متطلبات مهنية عالية  .10

زه بواسطة على المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ويمكن في هذا السياق تعزي

 .  معايير خاصة بالمراجعة والتقييم

 

  النتائج والتوصيات. 4

ناقش مؤتمر إنكوساي المنعقد في مكسيكو جميع قضايا الدين العام، آما  .11

 :طور النتائج والتوصيات التالية

 

  1التوصية 

بغية تحقيق الشفافية، يجب على المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لعب  .12

وستتوقف درجة نفوذ هذه .  مراجعة الدين العام ومراجعة إدارتهدور استباقي عند

المؤسسات على صالحياتها ومسؤولياتها والظروف الخاصة بالبلد الذي تنتمي 

 9 
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وتتوقف درجة تدقيق المؤسسات . إن الدين العام هو نتيجة لقرارات سياسية .13

. العليا لمراجعة الحسابات لنتائج هذه القرارات على صالحياتها ومسؤولياتها

ن عموما، فضال عن تقديم نتائج وبغض النظر عن هذه المسألة، تتميز مراجعة الدي

لذا، ينبغي للحكومات . حول الوضعية الماضية والحاضرة، بنهجها االستباقي

 . اإلدالء ببيانات موثوق بها

A
cuerdos de M

éxico  

 

يستحسن أن تقوم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، على سبيل المثال ال  .14

 :الحصر، بما يلي

o ة الدين وإدارته،لعب دور فعال في التأآد من حسن تصميم نظامي سياس 

o  تقديم معلومات مناسبة التوقيت وآاملة حول وقع الدين العام ومخاطره عن

 طريق إبالغ البرلمان أو الهيئات البرلمانية،

o  حث الحكومات واإلدارات العامة إلعطاء أولوية آبيرة إلدارة المخاطر

ثل أزمات م(ومراعاة المخاطر المحتملة الكامنة في إدارة الدين والنظام المالي 

وينطبق هذا أيضا على االلتزامات الطارئة ) النظام المصرفي أو نظام الصرف

 والدين الضمني،

o  دعم الحكومات واإلدارات العامة لنشر بيانات مالية محسنة لمساعدتها على

 تقييم المخاطر المرتبطة بالدين العام بدقة أآبر،  

o ن المالية للمعايير التنظيمية التحقق من مدى امتثال الهيئات القائمة على الشؤو

 الوطنبية والدولية عند القيام بمراجعة الحسابات،
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o  تقييم مدى حصول اإلدارات على المهارات األساسية الالزمة لمراجعة الدين

 .       العام، السيما عند االستعانة بمصادر خارجية بخصوص النفقات العامة

 

 

 

 

  2التوصية 

راجعة الحسابات، في حدود اإلطار القانوني يجب على المؤسسات العليا لم .15

الوطني لكل منها، المضي في تطوير مراجعاتها للدين العام عن طريق ضمان 

 .  واألصول العامةالعاماإلفصاح التام عن الدين 

A
cuerdos de M

éxico  

 

. عادة ما تكون الحكومات ملزمة بإخبار البرلمان بالمالية العامة والدين العام .16

عة الحسابات الشفافية المالية، بما في ذلك الدين وتراقب المؤسسات العليا لمراج

ويمكن تحديد هذه . دول أعضاء في إنتوساي سقوف اقتراضة وتوجد في عد. العام

. السقوف سواء آمقدار مطلق أو آنسبة معينة مقارنة مع الناتج المحلي اإلجمالي

ية وقد ال يتجاوز االقتراض العام في دول أعضاء أخرى المصروفات االستثمار

وعموما، يجب أال يتعدى الدين العام لبلد ما قوته . العامة خالل سنة مالية واحدة

وفي المستقبل، سيسع المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لدعم تحضير . المالية

بيان مالي عادي حول الوضعية المالية للقطاع العام يقارن األصول العامة مع الدين 

 . العام

 

سسات العليا لمراجعة الحسابات، على سبيل المثال ال يستحسن أن تقوم المؤ .17

 :الحصر، بما يلي
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o  تقديم المشورة للحكومات واإلدارات العامة عن آيفية التسجيل الكامل لمستوى

 الدين ووضعية األصول وآيفية اإلبالغ عنهما، ويشمل ذلك أيضا الديون

    . أو ألوصياءتم تحويلها ألطراف ثالثة التي) securitised debts(المسندة 

o ،تقييم االتجاه الوطني للمديونية ووضع األصول الوطنية 

o  تقدير المصروفات الرأسمالية من أجل تقييم تطور األصول العامة مقارنة مع

  الدين العام،

o  المضي في تطوير معايير أو اتباعها لتسجيل األصول العامة والدين العام

 .وتقييمهما

 

3التوصية 

A
cuerdos de M

éxico  

  
ت العليا لمراجعة الحسابات، في حدود صالحياتها يجب على المؤسسا .18

واإلطار القانوني الوطني لكل منها، مراقبة تطور الدين العام الضمني والتزويد 

بمعلومات مناسبة التوقيت حول الوقع المحتمل لمستوى آبير من الدين العام 

 . الضمني أو مستوى هذا الدين حين يرتفع بقوة

 

 االلتزامات الحكومية المستقبلية، مثل تكاليف يقصد بالدين العام الضمني .19

المشاريع اإلستثمارية المتكررة وااللتزامات التي تفرضها برامج  الضمان 

وقد يشكل الدين الضمني، في نهاية المطاف، عبئا ثقيال يهدد استدامة . االجتماعي

العام وفي أغلب الدول األعضاء في إنتوساي، ال يراعي الدين . الميزانيات العامة

وقد اتخذت بعض البلدان إجراءات لتحديد االلتزامات . قضايا الدين الضمني

ونظرا للخطر الذي تمثله شيخوخة السكان التي تفاقم نسبة . المحتملة وطرق سدادها

اإلعالة واألعباء الناتجة عن تمويل أنظمة استحقاقات التقاعد والرعاية الصحية 

جل الطويل، وعبرت بعض المؤسسات العليا على استدامة المالية العامة على األ

Mexico Accords    Accords de Mexico    Abkommen von Mexiko مـكـسـيـكـومـديـنـة تـفـاقـيـات ِا
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مؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، على سبيل المثال ال يستحسن أن تقوم ال .20

 :الحصر، بما يلي

o ،مراقبة تطور الدين العام الضمني A
cuerdos de M

éxico  

o  الضغط على الحكومات واإلدارات العامة لإلفصاح عن مقدار الدين

الضمني، ويشمل ذلك على الخصوص نفقات برامج سياسة الضمان 

  االجتماعي،

o  ،لمقدار التكاليف المستقبلية المتكررة المراعاة، عند القيام بالمراجعة

 الناتجة عن عمل الحكومة،

o التخاذ اإلجراءات الالزمة  الضغط على الحكومات واإلدارات العامة

 .للتكيف مع الدين العام الضمني

 

  4التوصية 

يجب أن تجعل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات من مراجعات أداء  .21

يشمل ذلك فحص وقع قرارات  وقد. يسياالدين العام وإدارة الدين هدفا رئ

 . الميزانية والتعرف على المخاطر وتقييمها واإلبالغ عن آثارها المحتملة
 

يقصد بمراجعة األداء فحص االقتصاد والفعالية والكفاءة االقتصادية  .22

للمشاريع أو البرامج أو المنظمات الحكومية بما في ذلك عمليات اتخاذ القرار 

وتتمتع أغلب المؤسسات . سينات فيما يخص عمليات الحكومةالرامية لتحقيق تح
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بات، على سبيل المثال ال يستحسن أن تقوم المؤسسات العليا لمرجعة الحسا .23

 :الحصر، بما يلي

A
cuerdos de M

éxico  

تحليل آلفة االقتراض ومخاطر إدارة الدين عند القيام بمراجعات  

 األداء،

مراعاة توقعات النفقات الخاصة بالفائدة على ضوء مخاطر متنوعة،  

 مثل تقلبات أسعار الفائدة أو أسعار الصرف،

 . تشجيع تطوير مؤشرات مالية طويلة األجل 

 

  5التوصية 

عند مراجعة الدين العام، يجب على المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات  .24

ضمان حصول الموظفين على المهارات والخبرة الالزمة وضمان حصول هذه 

آما ينبغي لهذه المؤسسات  .المؤسسات على المعرفة المتخصصة، إذا لزم األمر

لمنشودة نظرا ضمان تعديل مناسب للبنيات التنظيمية بغية تحقيق األهداف ا

للتحديات المعقدة التي تواجه مراجعة الحسابات في بيئات متغيرة تستلزم خططا 

 .في مجالي التدريب األساسي والمستمر

 

Mexico Accords    Accords de Mexico    Abkommen von Mexiko مـكـسـيـكـومـديـنـة تـفـاقـيـات ِا

 14 



XIX INCOSAI 

ففي العديد من الحاالت . إن مراجعة الدين العام وإدارة الدين أمر معقد للغاية .25

وعموما، . هناك نقاط التقاء مباشر مع األسواق المالية وأسواق رؤوس األموال

. يفرض موضوع المراجعة هذا مستلزمات خاصة على مراجعي المؤسسات العليا

. آما تتطلب هذه المراجعة معرفة خاصة في مجالي االقتصاد وإدارة األعمال

وعندما تتولى إدارة الدين العام للمؤسسات قد تستعين بموظفين من القطاع الخاص 

. فروضة على مراجعي المؤسسات العلياوبخبراء، فإن ذلك يزيد من المتطلبات الم

ويجب أن يكون المراجعون مهنيا على نفس مستوى موظفي المؤسسات المشترآة 

A .ويتطلب ذلك برامج مناسبة في مجال التدريب األساسي والمستمر. في إدارة الدين
cuerdos de M

éxico  

 

يستحسن أن تقوم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، على سبيل المثال ال  .26

 :ليالحصر، بما ي

o ،تعيين مراجعين ذوي خبرة للقيام بعمل الدين العام وإدارة الدين 

o ،تعيين مراجعين ذوي معرفة متخصصة في ميداني االقتصاد واإلدارة 

o  التحقق من أن االعتماد المؤقت على الخبرة الخارجية قد يحسن نتائج

 المراجعة بصورة مستدامة، مع مراعاة آل حالة على حدة،

o مستمر لفائدة الموظفين لمواجهة الوضعية وضع تدريب أساسي و

 السريعة التغير في األسواق المالية وأسواق رؤوس األموال،

o  تكييف بنياتها التنظيمية، في حدود القيود التي يفرضها اإلطاران

القانوني والسياسي في بلدانها، من أجل مواجهة أفضل لالحتياجات 

 . المتغيرة عند مراجعة الدين العام

 

  6 التوصية

Mexico Accords    Accords de Mexico    Abkommen von Mexiko مـكـسـيـكـومـديـنـة تـفـاقـيـات ِا

 15 



XIX INCOSAI 

يجب أن تحسن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات خبرتها لتقييم وقع  .27

 . األدوات المالية الجديدة والمخاطر التي تنطوي عليها

 

تغطي مراجعة الحسابات نطاقا يمتد من المراجعات المالية إلى مراجعة  .28

 ويواجه  المراجعون تحديات خاصة. إستراتيجيات الدين المرتبطة بالخطر واألداء

. عند إدارة الدين) مثل الفائدة أو تبادل العمالت(عند استخدام أدوات مالية جديدة 

وقد تستخدم هذه األدوات بالخصوص آضمانات وقائية للتصدي لتقلبات أسعار 

غير أنها، بغض النظر عما سبق، دائمة االرتباط . الفائدة وأسعار الصرف

مراجعة الحسابات قادرة على لذلك يجب أن تكون المؤسسات العليا ل. بالمخاطر

 .تقييم األخطار المحدقة بأنظمة اإلدارة

A
cuerdos de M

éxico  

 

يستحسن أن تقوم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، على سبيل المثال ال  .29

 :الحصر، بما يلي

o  بناء خبراتها أو تعزيزها لتقييم السوق وأسعار الفائدة واالئتمان والسيولة

 دين العام،والمخاطر التشغيلية في مجال مراجعة ال

o  فحص المؤشرات الخاصة بحساسية الميزانيات العامة واإلدارة المالية وآذا

 نطاق إدارة األصول والديون،

o  مراقبة استعمال األدوات المالية الجديدة مثل مشتقات العمالت وأسعار الفائدة

وفحص اإلجراءات المتبعة للتعرف على المخاطر ومراقبتها والتحكم فيها 

 حدتها،والتخفيف من 

o  التأآد عند اختيار الموظفين من حصولهم على الخبرة العملية الالزمة في

وتقديم تداريب مستمرة لفائدتهم في ميدان مجالي األسواق المالية والبنوك 

 . التجديد المالي
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  7التوصية 

يجب أن تسهم مجموعة عمل إنتوساي حول الدين العام بشكل آبير من  .30

ونظرا للتغييرات المتكررة في . مراجعة الدين العام وإدارتهأجل مواصلة تطوير 

هذا الميدان البالغ الصعوبة والتعقيد، والمتطلبات العالية التي تفرضها مراجعة 

الدين العام وإدارته، يجب أن توجه مجموعة العمل أنشطتها باستمرار لمواجهة 

  .أي تحديات جديدة قد تنشأ

 A
cuerdos de M

éxico  

يا الدين العام بالنسبة للمراجعة الخارجية نظرا لألهمية المتزايدة لقضا .31

لجنة الدين العام (مجموعة عمل إنتوساي حول الدين العام للحكومة، تم إنشاء 

وهي تساعد المؤسسات العليا لمراجعة . 1991تشرين األول /في أآتوبر) سابقا

 الحسابات في أداء وظائفها المتمثلة في تشجيع اإلبالغ الصحيح والنزيه حول الدين

آما تطور مجموعة العمل هذه مبادئ توجيهية . العام واإلدارة السليمة للدين

وأوراق عمل حول قضايا أساسية لدعم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات عند 

   .التدقيق في إدارة الدين العام
 

يستحسن أن تقوم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، على سبيل المثال ال  .32

 :الحصر، بما يلي

o  تحسين أآبر لخبرتها العميقة في مراجعة الدين العام وإدارته وتكييفها

لالستجابة للبيئات المتغيرة في األسواق المالية والظروف الدولية 

 لالقتراض،

o ،تطوير معايير للمراجعة والتقييم 
o  إنشاء شبكة تسهر على التبادل المستمر للمعلومات حول الدروس

   والمنشورات ذات الصلة،المستفادة ومنهجيات المراجعة
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o  تشجيع النقاشات وتبادل الخبرات بين المؤسسات العليا لمراجعة

 الحسابات والمنظمات الدولية،

o ،تشجيع تبادل الخبراء بين المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

o  االستمرار في دعم البرامج التدريبية الموجهة للمراجعين في مجال

 .مراجعة الدين العام وإدارته

A
cuerdos de M

éxico  
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 ِاتـفـاقـيـات مـديـنـة مـكـسـيـكـو
 
 

A
cuerdos de M

éxico  

 ٢٠٠٧ مـكـسـيـكـو  ، الـمـؤتـمـر الـتـّاسـع عـشـر لـإلنـكـوسـاي
 
 

 ـــثـــانــيالـــمـــوضـــوع ال
 
 

 “أنـظـمة تـقـيـيـم األداء اسـتـنادا إلى الـمـؤّشـرات األساسـّية ” 
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  مقدمة
جاالت الحياة، أصبحت الحكومات الوطنية عبر مع تسارع وتيرة التغيير في شتى م

العالم تواجه تحديات جديدة وأآثر تعقيدا في مجال األداء والمساءلة، لن يكون بوسعها 

ومن بين األدوات المتاحة للمساعدة في مواجهة هذه التحديات . التصدي لها لوحدها

لحاصل فيما يخص وتحقيق نتائج وطنية، تطوير مؤشرات وطنية رئيسية لقياس التقدم ا

النتائج المنشودة على الصعيد الوطني وتقييم الظروف واالتجاهات وتسهيل التبادل 

ويمكن اعتبار المؤشرات الوطنية الرئيسية آجزء من . بخصوص المواضيع المعقدة

الجهود الرامية لموائمة البرامج والسياسات الحكومية مع الحصيلة المبنية على ما يتحقق 

 مكافحة الفساد وشفافية الحكومة ومعدالت األمية ومعدالت الوفيات مثل(من نتائج 

ونظرا لدورها ومسؤولياتها داخل . التي ينشغل المواطنون بشأنها) واالستدامة البيئية

الحكومات الوطنية من أجل ضمان األداء والمساءلة، فيمكن أيضا للمؤسسات العليا 

 الطرق التي تخول مواجهة التحديات لمراجعة الحسابات أن تضطلع بدور للتعرف على

ويمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، باعتبارها محايدة، . الوطنية األساسية

المساهمة في استعمال المؤشرات الوطنية الرئيسية بواسطة عدد متنوع من الطرق تشمل 

وفعال مراجعة هذه المؤشرات والمصادقة عليها مما سيساعد على ضمان استعمال مالئم 

وقد تكون مجموعة من . للمعلومات عند اتخاذ القرار وتوعية العموم والمناقشات

المؤشرات الوطنية الرئيسية وسيلة ضرورية لمساعدة المؤسسات العليا لمراجعة 

. الحسابات عند مراجعة األداء عن طريق تقديم معلومات وقائعية عن األداء الحكومي

ان للمؤشرات الوطنية األساسية واستعمالها، وآذا بفائدة واعترافا منه بأهمية تطوير البلد

هذه المؤشرات بالنسبة للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات عند تحقيقها اللتزاماتها، قرر 

 اعتماد 2005تشرين الثاني / في نوفمبر54مجلس إدارة إنتوساي خالل اجتماعه الـ

 .2007 سنة المؤشرات الوطنية الرئيسية آموضوع لمؤتمر إنكوساي

A
cuerdos de M

éxico  
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 United States(للتطرق إلى هذا الموضوع، أعد مكتب المساءلة الحكومية األمريكي 

Government Accountability Office( , بصفته رئيس الموضوع، الورقة الرئيسية التي تصف

آما . أنظمة المؤشرات الوطنية الرئيسية وتعطي أمثلة وطنية ودولية حول هذه األنظمة

الرئيسية للموضوع الثاني، االستعماالت الجارية والممكنة للمؤشرات تصف الورقة 

الوطنية الرئيسية، واألدوار المحتملة التي يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

وتتضمن الورقة الرئيسية . االضطالع بها بتنسيق مع أنظمة المؤشرات الوطنية الرئيسية

لمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في مجال قائمة باألسئلة المطروحة حول خبرات ا

المؤشرات الوطنية الرئيسية، وآيف يمكن لها العمل بفعالية استنادا لهذه المؤشرات 

والفرص والمخاطر والتحديات المرتبطة بهذا العمل، وما هي السبل المثلى لعمل 

تطوير المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وإنتوساي معا ومع منظمات أخرى بهدف 

وبفضل الدعم الكبير الذي قدمته المؤسسة العليا . واستعمال المؤشرات الوطنية الرئيسية

لمراجعة الحسابات للمكسيك، بصفتها مستضيفة المؤتمر، تمت ترجمة الورقة األساسية 

 . 2006أيلول / عضو في سبتمبر186وتوزيعها على أعضاء إنتوساي البالغ عددهم 

A
cuerdos de M

éxico  

دت  ا لمر34أع سة علي رق    مؤس ي تتط دانها الت ساهمة بل سابات أوراق م ة الح اجع

ذي      . للقضايا المطروحة في ورقة العمل األساسية      دان العمل ال ساهمة البل وتصف أوراق م

ه  سابات   أنجزت ة الح ا لمراجع سات العلي اد     المؤس وير واعتم صميم والتط ا يخص الت  فيم

يس الموضوع بتحلي       . ومراجعة المؤشرات الوطنية الرئيسية    ام رئ واردة     وق ل المعلومات ال

اني                    شة الموضوع الث ة مناق ا في ورق . في أوراق مساهمة البلدان، ثم قام بتلخيصها وتوليفه

ديم   شة، آأساس للتق ة المناق ع نتيجة ورق وازاة م دان، بم ساهمة البل تعملت أوراق م ا اس آم

ة، ال            ات المتحدة األمريكي ام للوالي يس الموضوع، مراجع الحسابات الع ذي أعده رئ سيد ال

وللقيام بهذا المجهود،   . وولكر، وللمناقشات خالل الدورات العلنية للموضوع الثاني      . دافيد م 

ا                      ر من زمالئه دعم آبي ات المتحدة ب ة الحسابات في الوالي حضيت المؤسسة العليا لمراجع
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 مناقشة النتائج

سية       ة الرئي رات الوطني ة بالمؤش يع المتعلق ن المواض ددا م اي ع دوبو إنكوس اقش من ن

ذه المؤشرات صلة به سيير العمل ذي ال ي ت ذا التجارب الخاصة ف ا وآ ادل . ودوره د تب فق

تعمال   ي اس ة ف راتهم الثمين دوبون خب ثال، المن ي  م ا ف ا فيه األداء، بم ات الخاصة ب المعلوم

دة                 بعض الحاالت المؤشرات الوطنية الرئيسية، من أجل اإلدالء بمعلومات وإرشادات لفائ

ة     ة الوطني اقش  . ميزانية الحكومة والتخطيط للقرارات المتعلقة بشكل خاص بخطط التنمي ون

ا لمراج             ه المؤسسات العلي ة الحسابات من أجل        المندوبون الدور الذي يمكن أن تضطلع ب ع

 :تيسير وتقييم مجموعات مؤشرات األداء تتميز بهرميتها وترابطها، وتتضمن ما يلي

A
cuerdos de M

éxico  

 ،)مثل أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية(مؤشرات عالمية  •

مثل المؤشرات البيئية والصحية والتعليمية ومؤشرات الرعاية (مؤشرات وطنية  •

 ، )االجتماعية

 كومي والعمومي، ومؤشرات القطاعين الح •

 .مؤشرات الخدمات والبرامج والسياسة •

ان  سابات بإمك ة الح ا لمراجع سات العلي ار المؤس ا الخاصة  ( اختب ي مراجعاته تعمال ف واس

األداء ين       ) ب ة ب ة والموائم ات المتداخل ذا العالق ستوياتها وآ ت م ا آان رات مهم المؤش

 .المستويات

 

ؤدي دورا         شدد المندوبون على أن المؤسسات العليا لمر       ا أن ت اجعة الحسابات يمكنه

حاسما للمساهمة في تصميم وتطوير واعتماد المؤشرات الوطنية األساسية واالستمرار في            
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دوبون باإلجماع على ضرورة دعم استقاللية     مع ذلك، وبشكل أآثر أهمية، اتفق المن      

ذي       دور ال ان ال ا آ صداقيتها، مهم ى م اظ عل سابات والحف ة الح ا لمراجع سات العلي المؤس

سية  ة الرئي ل بالمؤشرات الوطني د العم ه عن ضطلع ب ن  . ت د م ار العدي ت، أش ي نفس الوق ف

سعى ل ا أن ت ة الحسابات عليه ا لمراجع ى أن المؤسسات العلي دوبين إل ساهمات المن ام بم لقي

ة باالستقاللية                  د إدارة المخاطر المتعلق ا عن . إيجابية في هذا المجال آطريقة للرفع من قيمته

دورها     صلة ب يع ذات ال ن المواض عة م ة واس دوبين لمجموع شة المن ن مناق الرغم م وب

د سيطرت المواضيع                      سية، فق ة الرئي وتجاربها في إنجاز عمل متصل بالمؤشرات الوطني

ساهمة         التالية عل  ى مناقشات الدورة، وعكست بالتالي اآلراء التي برزت من خالل أوراق م

ذه المواضيع وهو             . البلدان وجوب  : ومع ذلك، فقد آان الموضوع المرآزي دعامة جميع ه

رات          لة بالمؤش ل ذي ص از عم سابات إلنج ة الح ا لمراجع سات العلي ار المؤس ون اختي آ

ا       الوطنية الرئيسية والكيفية المتبعة في ا      لقيام بذلك، نابعا عن وضعيتها الخاصة فحسب، بم

ا         ذا احتياجاته ا، وآ سابات وإمكانياته ة الح ا لمراجع سات العلي الحيات المؤس ا ص فيه

 . وأولوياتها الوطنية

A
cuerdos de M

éxico   

 دور المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات المتعلق بعملها بالمؤشرات الوطنية الرئيسية

العليا لمراجعة الحسابات في تصميم وتطوير      ناقش المندوبون آيف ساهمت المؤسسات      

ك بفضل المراجعات               واعتماد ومراجعة المؤشرات الوطنية الرئيسية ومدى قدرتها على ذل

صلة ال ذات ال ا واألعم ي أجرته ا . الت ة الحسابات أنه ا لمراجع دة مؤسسات علي رت ع وأق

سية   سبق وأن اضطلعت بدور واحد أو أآثر من األدوار الخمسة المفصلة في ا                ة الرئي لورق

ك  ى ذل ادرة عل ا ق ا أو أنه شروحة آنف ود الخاصة  . والم إن وضع الجه دوبين ف وحسب المن
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شخصت المؤسسات العليا لمراجعة واعترافا بقيمة وأهمية مثل هذه المؤشرات،  •

نظرا ألنشطتها المختلفة .  داخل بلدانهاة لمؤشرات وطنية رئيسيةالحسابات الحاج

في اإلشراف والفهم العميق وبعد النظر، وآذا قدرتها على الجمع بين األطراف 

المعنية، يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أن تجعل من تطوير واستعمال 

ة البلد والتقدم الحاصل مثل هذه المؤشرات واألنظمة حجة مقنعة، بغية تقييم وضعي

وبرز إجماع بأن هذا الدور يمكن أن يتجاوز، . في مجال معين أو جميع المجاالت

في بعض الحاالت، صالحيات المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات، لتشمل مجال 

صنع القرار، وأشار آخرون أن المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات ال تحتاج 

باإلضافة . مؤشرات الوطنية الرئيسية والتوصية بهابالضرورة لمواصلة تطوير ال

لذلك، يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أن تنصح باستعمال مؤشر من 

المؤشرات الوطنية الرئيسية آوسيلة متاحة لمساعدة الحكومات للتطرق للتحديات 

ي القرار وبإمكان المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات إبالغ صانع. الوطنية المعقدة

بكيفية استعمال المؤشرات والسماح لهم بتقرير ما إذا آان تطوير مثل هذا النظام 

آما يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وصف الفوائد من تطوير . مضمونا
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إن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، بصفتها مؤسسات مستقلة، يمكنها أن  •

في المساهمة في جهود التوعية والتشجيع المختارة ورا هاما تؤدي، بشكل خاص، د

وآما سبقت اإلشارة لذلك في ورقة العمل . ذات الصلة بالمؤشرات الوطنية الرئيسية

األساسية، يتطلب النجاح في تطوير المؤشرات الوطنية الرئيسية واألنظمة تظافر 

سات العليا لمراجعة إن المؤس. جهود العديد من األطراف على فترة زمنية واسعة

الحسابات، بصفتها مؤسسات غير حزبية وغير إيديولوجية وغير متحيزة، يمكنها 

أن تساهم في الجمع بين مختلف المنظمات واألشخاص، وأن تشجعهم للترآيز على 

ومن . مشروع تطوير المؤشرات الوطنية الرئيسية واألنظمة على المدى البعيد

 مناقشات المندوبين، عبرت المؤسسات العليا خالل أوراق مساهمة البلدان أو

أو ذاتيتها المبنية على /لمراجعة الحسابات عن انشغالها بفقدان محتمل الستقالليتها و

ويمكن لذلك أن يعرقل قدرتها على . طبيعة ومدى مشارآتها في تعيين المؤشرات

بشكل افتراضي، رأى جميع . مراجعة هذه المؤشرات بموضوعية في المستقبل

فعلى المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أن ال : المندوبون أن هذا يعد تحذيرا هاما

تشارك مباشرة في اختيار المؤشرات وان ال تعطي االنطباع بذلك؛ فهذه مهمة 

واقترح المندوبون طريقتين لتخفيف . منوطة بصناع القرار أو الزعماء السياسيين

لمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الحفاظ ويمكن ل. االنطباع بفقدان االستقاللية

على استقالليتها باقتصارها على إعطاء نصائح وخبرات فنية خالل تطوير 

عالوة على ذلك، هناك . المؤشرات وعدم المشارآة في االنتقاء الفعلي للمؤشرات

A
cuerdos de M

éxico  
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تقييم العملية المستعملة لتطوير يمكن أيضا للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات  •

ففحص المنظمات واألفراد المشترآين في تطوير هذه . أو األنظمة/المؤشرات و

ل منهم، قد يساعد هذه المؤسسات على ضمان توازن هذه العملية والدور الخاص بك

العملية وتوفير الفرص المالئمة اللتزام المواطنين وفي التأآد من جدوى المؤشرات 

عالوة على ذلك، أشارت المؤسسات العليا . أو األنظمة التي يتم التوصل إليها/و

ذلك آيفية اإلبالغ لمراجعة الحسابات التي سبق لها لعب هذا الدور أنها قد قيمت آ

 . على معلومات المؤشرات ومدى سهولة حصول المواطنين وصانعي القرار عليها

A
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راجعت جودة وذآرت العديد من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أنها إما  •

ويمكن أيضا .  أو أنها قادرة على ذلكمعلومات المؤشرات وصحتها وموثوقيتها

وتنطوي هذه األدوار . الئمة معلومات المؤشرلهذه المؤسسات إبداء رأي بشأن م

أو موثوقية البيانات الصادرة عن مؤشر أو عن نظام /أساسا على تقييم معقولية و

 وهو دور تعودت عليه العديد من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، -مؤشرات 

ندوبون وأشار الم. أو مراجعة األداء/بناء على عملها في ميدان المراجعة المالية و

إلى قدرة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات على تقديم ضمانات معقولة لمتخذي 

فضال عن ذلك، حينما . القرارات تفيد بأن المعلومات قد تستخدم لدعم القرارات

تتعرف المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات على القضايا باستخدام جودة أو صحة 

ها آذلك تقييم آيفية تأثير هذه القضايا على أو موثوقية معلومات المؤشرات بوسع

مثال، قد تقوم هذه المؤسسات بتقييم مدى استخدام منفذي البرامج . اتخاذ القرار
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استعمال المؤشرات لتقييم سات العليا لمراجعة الحسابات وختاما، بإمكان المؤس •

وذآرت العديد من هذه المؤسسات في ورقة . التقدم الوطني المحصل واإلبالغ عنه

مساهمة بلدانها أنها قد سبق أن استعملت المؤشرات ومعلومات أخرى ذات الصلة 

ن أو بصفة بوضع البلد والتقدم الذي حققه في مجال معي" بطاقة إبالغ"إلنجاز 

ووضح المندوبون أن هذا االنتباه المرآز قد أدى إلى نتائج محسنة على . عامة

مع مرور الوقت، تستطيع المؤسسات العليا االستعانة بهذه . الصعيد الوطني

وفي هذا . المعلومات لتقييم االتجاهات ومقارنة أداء البلد مع البلدان األخرى

لمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الصدد، اعتبر استخدام مؤسسة ما من ا

ولكن في نفس الوقت آالخطوة ، لمعلومات حول المؤشرات الوطنية آأمر مختلف

. الطبيعية الموالية للعديد من المؤسسات التي تجري مراجعات لألداء بشكل متزايد

ومن جهة أخرى، أشار بعض المندوبين إلى اعتقادهم أن هذا الدور يتجاوز 

ويرون في هذا السياق، أن تحديد األهداف . ت التي ينتمون إليهاصالحيات المؤسسا

وتقييم التقدم الحاصل في تحقيقها مهمة يضطلع بها باألحرى المسؤولون 

وإن صح ذلك، ينبغي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات حصر . المنتخبون

داء مشارآتها في تلخيص وتوليف معلومات المؤشرات قصد تقديم فكرة عامة عن أ

البلد مما يتيح لمتخذي القرارات استخدام المعلومات المذآورة لتحديد وضعية البلد 

 . والتقدم الذي أحرزه

A
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 المعرفة والمهارات والقدرات

أشار المندوبون في العديد من الحاالت إلى الحاجة إلى تقوية آبيرة لمعرفة 

قد شددت أغلب المؤسسات و. ومهارات وقدرات موظفيهم من أجل النجاح في هذه األدوار

العليا لمراجعة الحسابات، آما ورد في أوراق مساهمة بلدانها، على ضرورة بناء 

المهارات والمعرفة في العديد من المجاالت التقنية الالزمة إلنجاز األعمال الخاصة 

بالمؤشرات بما فيها اإلحصائيات وتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد والمحاسبة وآذا بناء 

يجب أن تتوفر في المراجعين القائمين . مام بأهم القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعيةإل

على المؤشرات الوطنية الرئيسية القدرة التحليلية على اإلحاطة بمختلف مجاالت االهتمام 

وتقديم توقعات مفصلة حول المؤشرات المنفردة والبيانات المتعلقة بها، آتلك الخاصة 

ويجب أن تتوفر فيهم، على الخصوص، القدرة على تقييم اتجاهات األداء . ناتبجودة البيا

التي اقترحتها مؤشرات خاصة وآيف يمكن للحكومات العمل مع شرآاء ينتمون للقطاع 

الخاص وللمنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني والدولي، إن اقتضى الحال ذلك، 

 .بغية تحسين تقدم البلد ووضعيته

A
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ار المختلفة للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات انعكاسات على آفاءات لألدو

وشدد . الموظفين، وهو ما يؤثر على تدريب هؤالء الموظفين وتطوير قدراتهم واختيارهم

المندوبون على ضرورة توظيف هذه المؤسسات لموظفين يتمتعون بقدر آاف من المهارة 

وقد يتطلب ذلك مثال من . م إذا أرادت النجاحوالموهبة وتطوير قدراتهم والمحافظة عليه

المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات البحث عن ذوي المهارات لقياس األداء أو تحديد 

آما أن المؤسسات المذآورة مدعوة . جودة البيانات أو تقييم أنظمة تكنولوجيا المعلومات

ظفين ذوي المهارات بشكل متزايد إلى التحقق من عدم حاجتها إلى التعاقد مع المو

المتخصصة التي تحتاجها وآيف يمكن للمتعاقدين تشكيل شراآة فعالة مع الموظفين 

 . الدائمين
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عبر (يجب أن تبذل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات التي تعمل مع نظيراتها 

جهودا آبيرة لتوفير التدريب والتطوير المهني للموظفين ) إنتوساي أو منظمات أخرى

وقد تتيح مثل هذه المبادرات المساعدة في التحقق من قدرات الموظفين . ع ذلكوتشجي

وإخبار هؤالء بآخر المفاهيم والتقنيات والمنهجيات ألداء مختلف األدوار المتعلقة بتصميم 

 .  وتطوير واعتماد ومراجعة المؤشرات الوطنية الرئيسية واالستمرار في تطويرها

 

A تبادل المعلومات
cuerdos de M

éxico  

 من المندوبين على فوائد تبادل المعارف والمعلومات حول المؤشرات شدد العديد

الوطنية الرئيسية، وآذا على التجارب الخاصة بكل منهم والدروس المستفادة من 

وفي هذا السياق، يعتبر الدور الحيوي . المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات عبر العالم

قليمية على الخصوص وترتيبات تعاونية الذي لعبته إنتوساي عموما ومجموعات العمل اإل

أخرى داخل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في ميدان التعرف على الصالحيات 

المتباينة للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات واالستجابة لها آقاعدة يمكن أن تبنى عليها 

.  من المحافلوقد حدد المندوبون معلومات يمكن تبادلها خالل العديد. جهود إضافية

فباستطاعة هذه المؤسسات مثال تبادل خبراتها والدروس المستفادة عن طريق المشارآة 

في ورشات وحلقات دراسية ومؤتمرات ومحافل أخرى متعلقة بالمؤشرات الوطنية 

البنك (الرئيسية التي تعقدها المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز 

مثل (منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي ومنظمات إقليمية و) الدولي مثال

عالوة على ذلك، حددت العديد من . ومنظمات المجتمع المدني) االتحاد األوروبي

المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أدوارا خاصة تتمنى أن تضطلع بها إنتوساي لتسهيل 

ير مبادئ توجيهية أو معايير بخصوص العمل بالمؤشرات الوطنية الرئيسية مثل تطو
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 تجربة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في قياس أدائها الخاص

حتى تكون "يمكن لهذه المؤسسات استعمال تجاربها الخاصة في مجال قياس األداء 

وتستعمل المؤسسات . وتساهم في جهود أوسع مرتبطة بالمؤشرات الوطنية الرئيسية" وةقد

ويشمل ذلك المدخالت . العليا لمراجعة الحسابات مؤشرات مختلفة لقياس أدائها الخاص

ورغم ضخامة التحديات التي يفرضها . والمخرجات والنتائج والفعالية وإجراءات أخرى

ها في اإلدارة الداخلية، تتميز العديد من هيئات المراجعة تكييف أفضل الممارسات وإظهار

وبالتالي يمكن . بتوظيفها لخبراء في هذا المجال وبحيازتها لقدرات معرفية يمكن استغاللها

للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات إبراز نجاحاتها ووصف التحديات التي تواجهها عند 

اروا أيضا إلى االمتيازات الكبيرة التي ستتحقق غير أن المندوبين أش. قياس أدائها الخاص

عند تبادل التجارب والمعلومات الخاصة بجهود المؤسسات المذآورة لقياس أدائها الخاص 

وقد آان هناك . وتقييم رضا الزبائن وتحديد المساهمات في النتائج واألولويات الوطنية

اء المؤسسات العليا لمراجعة وعي آبير بكون التعرف على الممارسات الجيدة في قياس أد

لذلك يجب، من أجل . الحسابات إحدى القضايا التي تولي لها إنتوساي اهتماما خاصا

المضي إلى األمام، بذل جهود لتبادل أفضل الممارسات في قياس أداء المؤسسات العليا 

 .  لمراجعة الحسابات بتنسيق وثيق مع فرق عمل إنتوساي التي تنكب على هذا الموضوع

A
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 التوصيات

ينبغي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات مواصلة اهتمامها الحيوي في تحسين 

أداء الحكومات وأوجه مساءلتها وذلك حرصا منها على احترام الحاجة الملحة للمحافظة 

على استقالل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وعلى استعمال دور مراجعة مستقل 
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 :المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات مدعوة قدر اإلمكان لـ: أوال

 

ليات آل دراسة إمكانية التأثير على تطوير إطار قانوني يوضح أدوار ومسؤو •

 . األطراف المشارآة في إدارة األداء واإلبالغ به

 

يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات تسليط الضوء على الفوائد والمخاطر  •

  .المتعلقة بإحداث نظام المؤشرات الوطنية الرئيسية في البلدان التي ينعدم فيها حاليا

 

لمراجعة الحسابات، يمكن أن حرصا على المحافظة على استقالل المؤسسات العليا  •

يعتمد متخذو القرارات على عمل هذه األخيرة آمصدر لفهم اإلطارات والمعايير 

والممارسات الجيدة الالزم وجودها لضمان بيانات جيدة للمساهمة في تطوير 

 . المؤشرات الوطنية الرئيسية
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لية خالل يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، عن طريق التحلي باالستقال •

وضع وتطوير المؤشرات الوطنية الرئيسية، تقييم ومراجعة العملية المستعملة في 

تطوير المؤشرات والنظام ويمكن لها آذلك مراجعة جودة وصحة وموثوقية 

 . معلومات المؤشرات وإبداء راي حول مالئمتها

 

العمل ذي وفي مرحلة الحقة يمكن أن تتحقق من الكيفية التي سيساهم فيها الدور و •

الصلة في طمأنة المواطنين ومتخذي القرارات بأن عملية التطوير أدت إلى 

 . الحصول على معلومات مفيدة ومستخدمة بشكل مالئم من طرف متخذي القرار

A
cuerdos de M

éxico  

 

البحث عن الفرص لبناء القدرات المؤسسية الالزمة داخل المؤسسات العليا  •

. لمؤشرات الوطنية الرئيسيةلمراجعة الحسابات قصد القيام بالعمل المتعلق با

ويشمل ذلك على األقل توفير تدريب وتطوير آافيين واختيار موظفين يتمتعون 

 . بقدر آاف من المعرفة والمهارة والموهبة

 

التعاون من أجل الرفع من قدرات المؤسسات العليا األخرى لمراجعة الحسابات  •

 بالمؤشرات الوطنية عن طريق تبادل المعرفة والدروس المستفادة خالل العمل

الرئيسية عبر التبادل والتحالفات اإلستراتيجية مع المؤسسات العليا األخرى 

لمراجعة الحسابات، ومجموعات العمل اإلقليمية السبع التابعة إلنتوساي ومنظمات 

 . دولية أخرى

 

التفكير في وضع عالقات عمل مع منظمات المجتمع المدني، التي تشارك في  •

علقة بتطوير واستخدام المؤشرات الوطنية الرئيسية، لتطوير تبادل األنشطة المت

المعلومات وتشجيع مختلف األدوار التي يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 
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 في سبيل تسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات العليا لمراجعة ايإنتوسيجب على . ثانيا

الحسابات التي تنتمي إليها وضمان نجاحها في أداء مختلف األدوار المتعلقة بالعمل 

 :بالمؤشرات الوطنية الرئيسية

 

A : إنشاء مجموعة عمل داخل إنتوساي من أجل •
cuerdos de M

éxico  

o ية، مثل قضايا جمع ونشر المعلومات الخاصة بالمؤشرات الوطنية الرئيس

االستقالل وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والدراسات المرجعية 

وممارسات المراجعة ومنهجياتها ونتائج المراجعات والتقييمات ذات الصلة 

ويسع إنتوساي نشر ذلك عبر العديد من . التي أجرتها المؤسسات األعضاء

لدورية الدولية الوسائط، تشمل موقعها على االنترنت، ومقاالت في ا

 )International Journal of Government Auditing(لمراجعة الحسابات الحكومية 

وآتيبات وأوراق عمل وحلقات عمل وورشات ومؤتمرات و تظاهرات 

 .أخرى

 

o  العمل مع مجموعات عمل إنتوساي اإلقليمية عن طريق التعاون والتنسيق

مساعدة في نفس الوقت على الوثيقين لتعزيز أهمية هذه المجموعات مع ال

توفير المعلومات لفائدة أي جهود ترمي لتطوير مؤشرات دولية أو إقليمية 

 . تتوائم مع المؤشرات الوطنية

 

Mexico Accords    Accords de Mexico    Abkommen von Mexiko مـكـسـيـكـومـديـنـة تـفـاقـيـات ِا

 33 



XIX INCOSAI 

o     شر وير ون ة بتط ة متعلق ايير المهني اي للمع ة إنتوس يات للجن ديم توص تق

اإلرشادات والمعايير الخاصة بمشارآة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات   

ي م سية      ف ة الرئي رات الوطني ات المؤش ام ومعلوم شكل ع ات األداء ب علوم

 .بشكل خاص

 

o         ة ا لمراجع سة العلي وظفي المؤس دة م صلة لفائ داريب ذات ال وير ت  تط

سين    ة وتح ادل المعرف ة،  لتب اي للتنمي ادرة إنتوس ع مب اون م سابات، بتع الح

A .المهارات والقدرات
cuerdos de M

éxico  

 

o      ة األخ ات الدولي ع المنطم ل م ة عم ة عالق اون   إقام ة التع ثال منظم رى، م

ون وودز    سات بريت صادي ومؤس دان االقت ي المي ة ف ك (والتنمي ل البن مث

دولي ة ) ال ات إقليمي دة ومنظم م المتح ي(واألم اد األوروب ل االتح ) مث

رات  ة بالمؤش ود الخاص ي الجه شارآة ف دني، الم ع الم ات المجتم ومنظم

ة التي     الوطنية الرئيسية للمزيد من تبادل المعلومات وتعزيز         األدوار المختلف

يمكن للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات االضطالع بها في مجال تطوير             

ه  ة وأوج فافية الحكوم دعم ش تخدامها ل سية واس ة الرئي رات الوطني المؤش

 .مساءلتها وآفاءتها

 

يجب أن توجه إنتوساي بشكل أآبر فرقة العمل المكلفة بالشفافية والمساءلة لتجميع  •

 معززة بحاالت سابقة عن قياسات األداء الفردية التي تستعملها ونشر أمثلة

المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لتقييم أدائها وتطورها الخاصين وتأآيد مساءلة 

 .آل منها نيابة عن مواطني بلدانها
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