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رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

مقدمة الرزمة
تعد مهمة سن قوانني القطاع األمني مهمة صعبة ومعقدة،
ولذلك مييل الكثير من املشرعني إلى محاكاة قوانني الدول
األخرى ،ألن ذلك يسرع من عملية وضع مسودة القانون،
وخاصة عندما تكون نصوص هذه القوانني متوفرة بلغة
املشرع ،وينتج عن ذلك في أغلب األحيان تشريعات يعتريها
الضعف.
وحتى بعد إدخال تعديالت عليها فإن تلك القوانني املنقولة
تصبح غير مالئمة حتى قبل تطبيقها ،ورمبا ال تتماشى
مع املعايير الدولية ،أو ال تلبي متطلبات السياق السياسي
واالجتماعي احمللي بشكل كامل ،وفي بعض األحيان ال
تتوافق مع التشريعات القومية القائمة.
وفي بعض احلاالت ال يتوافر منوذج قانون في املنطقة
يناسب نوع التشريع املطلوب ،وهذا هو احلال في املنطقة
العربية ،حيث بدأت قضايا القطاع األمني تطرح للنقاش
العام حديثا ،ولذلك فإنه من الصعب العثور على مناذج
جيدة من القوانني التي تنظم عمل أجهزة الشرطة بصورة
دميوقراطية أو رقابة البرملان على أجهزة املخابرات.
ولذلك لم يكن مفاجئا أن يشعر بعض املشرعني العرب
باإلحباط واحليرة جراء القيام مبهمة صياغة قانون للقطاع
األمني ،وقد وجدوا صعوبة في اإلطالع على املبادئ
واملعايير الدولية نظرا لندرة أو انعدام املصادر املتاحة باللغة
العربية ،ولم يعرف الكثير منهم أين يبحث للوصول إلى
مناذج قوانني ،وتسربت روح اليأس إلى العديد منهم حتى
كادوا ينفضوا أيديهم من تلك املهمة ،إال أن بعضهم جلأ في
نهاية املطاف إلى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة ( )DCAFلطلب املساعدة.
وقد جاءت فكرة إعداد دليل إرشادي للمشرعني في املنطقة
العربية عندما بدأ العاملون بهذا املجال في البحث عن
مختارات من املعايير والقواعد ومناذج قوانني باللغة العربية
التي قد تساعدهم في صياغة تشريعات جديدة ،ولذلك فقد
قرر خبراء من املنطقة العربية ومن مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوا ت املسلحة ( )DCAFالعمل معا
لتطوير بعض الوسائل العملية.
ملن أ ُ ِع ّدت هذه الرزمة؟
تعد هذه الرزمة موجهه في املقام األول ملن يعتزم سن قوانني
تتعلق بالقطاع األمني أو تعديل القوانني السارية بالفعل،
ومن بني هؤالء البرملانيني واملوظفني املدنيني واخلبراء
القانونيني واملنظمات غير احلكومية ،هي على هذه الشاكلة

مفيد للمسؤولني األمنيني ،وهي مبثابة وسيلة مرجعية
للباحثني وللطالب املهتمني بالتشريعات اخلاصة بالقطاع
األمني.
عالم حتتوي هذه الرزمة؟
حتتوي هذه الرزمة املعدة بلغتني على مجموعة من الكتيبات
باللغتني اإلجنليزية والعربية التي تقدم مبادئ ومعايير وكتبا
إرشادية وأمثلة عملية لنماذج قوانني خاصة بتشريعات
القطاع األمني من مناطق متعددة.
وقد مت نشر بعض هذة االجزاء في حني مازال البعض االخر
قيد االجناز:
تشريعات الشرطة
تشريعات اإلستخبارات
تشريعات العدالة العسكرية
اتفاقيات مركز القوات.
وسيتم إضافة سلسلة جديدة عند احلاجة ،كما سيتم زيادة
السلسلة احلالية من خالل إضافة كتيبات جديدة حسب
احتياجات املنطقة العربية.
ولإلطالع على أحدث اإلصدارات في هذا الشأن يرجى
زيارة هذا املوقع اإللكتروني:
www.dcaf.ch/Publications

ما الغرض من هذه الرزمة؟
تهدف هذه الرزمة إلى تقدمي املساعدة إلى املشرعني باملنطقة
العربية استجابة لتطلعات املواطنني ،حيث يطالب املواطنون
العرب بتوفير خدمة مهنية من جانب قوات الشرطة
واألمن ،التي ينبغي عليها أن يتسم عملها بالفاعلية والكفاءة
واالستجابة الحتياجات املواطنني ،كما يريد املواطنون أن
متتثل اجهزة الشرطة واألمن وأفرادهم للقانون وملعايير
حقوق اإلنسان ،وتكون مسؤولة عن أدائها وسلوكها،
ولذلك تعمل رزمة األدوات هذه على ترسيخ املعايير الدولية
في تشريعات القطاع األمني كالرقابة الدميوقراطية واحلكم
الرشيد والشفافية.
وعالوة على ما تقدم تستعرض هذه الرزمة ،بنسختيها
العربية و اإلجنليزية،القواعد الدولية جنبا الى جنب مع أمثلة
على تشريعات من خارج املنطقة العربية باللغتني العربية
واإلجنليزية ،وهو ما يتيح الفرصة للمقارنة بني التجارب
واملمارسات املختلفة.
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني
وقد شكلت ندرة التشريعات اخلاصة بالقطاع األمني املكتوبة
باللغة العربية مشكلة كبيرة للمشرعني العرب ،ويهدف
البرنامج إلى معاجلة هذه املشكلة ،ومن أهدافه أيضا تقليل
الوقت الذي يستغرقه املشرعون في البحث عن املعلومات،
وبذلك يتاح لهم التركيز في مهمتهم األساسية ،وبإتاحة
املزيد من املعلومات باللغة العربية رمبا يستطيع العديد من
املواطنني ومنظمات املجتمع املدني توضيح رؤيتهم عن نوع
أجهزة الشرطة واألمن الالتي يريدونها بشكل أكثر سهولة،
ويسهموا في تطوير إطار قانوني حديث ومحكم للقطاع
األمني.
ما أهمية وجود إطار قانوني محكم للقطاع األمني؟
يعد وضع إطار قانوني مناسب شرطا مسبقا لتحقيق حكم
فعال وكفء ومسؤول في القطاع األمني ،وذلك يرجع إلى
أنه:
• يحدد هذا اإلطار األدوار واملهام لألجهزة األمنية
املختلفة؛
• ويحدد االمتيازات املمنوحة ألجهزة األمن وأفرادها
والقيود املفروضة على صالحياتهم؛
• ويحدد دور وصالحيات املؤسسات التي تدير
األجهزة األمنية وتفرض الرقابة عليها؛
• ويضع أساسا للمساءلة ،حيث أنه يفرق تفريقا
واضحا بني السلوك القانوني وغير القانوني؛
• ويعزز ثقة الشعب ويعزز شرعية احلكومة وقواتها
األمنية.
ونظرا لكل هذه األسباب يبدأ غالبا إصالح القطاع األمني
باملراجعة والفحص الدقيق لتشريعات القطاع األمني
القومي ،وتعد القضية األهم هي حتديد ومعاجلة التناقضات
واالفتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بأدوار وصالحيات
املؤسسات املختلفة.
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رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

 .1مقدمة الدليل
األهداف التعليمية لهذا القسم
ما ينبغي على القارئ معرفته بعد قراءة هذا القسم:
فهم الهدف من هذا الدليل ،وملن يكون؛.
معرفة معنى الرقابة املالية في القطاع
األمني؛
معرفة أهم األطراف املعنية بالرقابة املالية
في القطاع األمني؛
حتديد أهم األطراف الفاعلة في القطاع
األمني؛
حتديد أهم األطراف املعنية بالرقابة املالية
في القطاع األمني؛
إدراك أهمية الرقابة املالية في القطاع
األمني.
ما الهدف من هذا الدليل؟
يهدف هذا الدليل إلى تعريف القراء باملبادئ األساسية
واآلليات واألطراف املعنية بالرقابة املالية في القطاع األمني،
كما يعد مصدرا لتدريب وبناء قدرات مؤسسات الرقابة
املالية وإصالحها.
يتيح الدليل للقراء:
• فهم الرقابة املالية في القطاع األمني
• حتديد أطراف الرقابة املالية الرسمية وغير الرسمية
في القطاع األمني؛
• شرح كيفية إعداد موازنة قطاعي األمن والدفاع؛
• معرفة كيف يتفاعل األطراف من أجل تعزيز الشفافية
واملساءلة في إدارة القطاع األمني؛
• توضيح ملاذا اإلدارة املالية السليمة في القطاع األمني
تسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
ماذا يتضمن هذا الدليل؟

الرسمية املشاركة في هذا املجال ،ويوضح القسم رقم 1
معنى الرقابة املالية ،وملاذا تعد مهمة لضمان احلكم الرشيد
في القطاع األمني ،ويذكر القسم رقم  2املبادئ واملفاهيم
والنهج األساسية إلعداد موازنة قطاعي األمن والدفاع ،أما
القسم رقم  3فيركز على الدور احملدد للبرملان في تأمني
الرقابة املالية في القطاع األمني ،ويحدد القسم رقم  4فرص
البرملان لتعزيز كفاءته في الرقابة املالية من خالل توطيد
العالقات بني أطراف رقابية أخرى رسمية وغير رسمية
في القطاع األمني ،وأخيرا ،يوضح القسم رقم  5مزيدا من
اإلجراءات لتعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني.
ملن أ ُ ِع ّد هذا الدليل؟
يعد هذا الدليل للمهتمني بالرقابة املالية في القطاع األمني،
ورمبا يستفيد من املعلومات املذكورة في هذا الدليل
األشخاص اآلتية:
• البرملانيون وهيئة املوظفني التابعة لهم الذين يشاركون
في الرقابة املالية وأنشطة رقابة املوازنة؛
• أعضاء مؤسسات التدقيق واملجتمع املدني الذين
يقدموا خبراتهم ودعمهم في أنشطة الرقابة املالية؛
• أعضاء مؤسسات األمن والدفاع اإلستراتيجيون
املسؤولون عن إعداد وتنفيذ املوازنة؛
• ممثلو الوزارات والسلطات التنفيذية الذين يراقبون
إعداد وتنفيذ موازنة األمن والدفاع؛
• املدرسون والطلبة الراغبون في معرفة عامة حول
الرقابة املالية في القطاع األمني.
يتم تقدمي املواد في هذا الدليل بطريقة توضيحية على هيئة
مجموعة من األسئلة واألجوبة املبسطة ،كما تتضمن أهداف
تعليمية لكل قسم.
ما هي الرقابة املالية في القطاع األمني؟
تعد الرقابة املالية في القطاع األمني أداة لضمان إنفاق
األموال العامة التي خصصتها احلكومة للحفاظ على أمن
األشخاص على نحو شفاف ومسؤول.

إن التركيز األهم لهذا الدليل هو بيان الدور الذي ميكن أن
يقوم به البرملان في الرقابة املالية في القطاع األمني ،ويقدم
استشارات عملية إلى األطراف األخرى الرسمية وغير
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني
تضمن الرقابة املالية الفعالة في القطاع األمني أن:
• تقوم مؤسسات الرقابة الرسمية وغير الرسمية
مبراقبة كيفية استفادة القوات املسلحة وقوات الشرطة
واألمن من األموال العامة؛
• تقوم الهيئات البرملانية والسلطات القضائية
ومؤسسات التدقيق بالكشف والتحقيق في أخطاء
وخروقات أطراف األمن والدفاع لقوانني ولوائح
وسياسات املساءلة املالية والقيام مبعاجلتها؛
• تتخذ إجراءات إدارية أو جنائية ضد أفراد قطاعي
األمن والدفاع املتهمني بالفساد؛
• يقوم املجتمع املدني واملراكز األكادميية بتنظيم
نقاشات عامة شاملة ،ويقوما بالبحث لتقدير تكلفة
احتياجات الدولة في املاضي واملستقبل من البشر
واالحتياجات االقتصادية واألمنية.
من األطراف املعنية بالرقابة املالية في القطاع األمني؟
إن األطراف املعنية بالرقابة املالية تكون أطرافا إما رسمية
أو غير رسمية ،وتتمتع األطراف الرسمية مثل احلكومة
ووزاراتها بصالحيات قانونية محددة ،ومسؤوليتها
األساسية ضمان الرقابة املالية في القطاع األمني ،ومع ذلك
تقوم األطراف غير الرسمية مثل اإلعالم ومنظمات حقوق
اإلنسان ومؤسسات الفكر والرأي بتنفيذ عمل أطراف
الرقابة الرسمية بشكل أكبر.
وتتضمن األطراف الرسمية التي لها دور في الرقابة املالية
في القطاع األمني في األساس:
• املراقبون واملنتشرون الداخليون الذين يعملون
في األجهزة الرئيسية التي توفر خدمات األمن
والعدالة .ويكون ضمن هؤالء مراقبني عموميني
ومدققني داخليني ومحققني للشكاوى من القوات
املسلحة ،ويكون دورهم تعزيز الرقابة الداخلية،
التدقيق الداخلي والتحقيق في حاالت إساءة استخدام
األموال أو االحتيال املالي أو سوء اإلدارة من جانب
قوى األمن أو القوات املسلحة.
• الوزارات .وتتألف من وزارة املالية (أو اخلزانة)
وقسم املوازنة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية
ووزارة العدل ووزارة التخطيط ،وتعد هذه الوزارات
املوازنة التي تخصص لألجهزة الرئيسية التي توفر
اخلدمات األمنية وخدمات العدالة ،وتقوم بالرقابة على
تنفيذها ،باإلضافة إلى ذلك تتضمن مهمتهم األساسية
وضع سياسات األمن القومي ،وتقدير تكلفتها ،وإدارة
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ومراجعة نفقات األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية وخدمات العدالة ،وتقدم كل هذه الوزارات
تقارير إلى مجلس الوزراء وفي بعض احلاالت إلى
مكتب الرئيس.
• البرملان واللجان البرملانية املتخصصة .ويتضمن
ذلك أعضاء البرملان املنتخبني واللجان ذات الصلة،
ورمبا تتضمن اللجان جلنة الدفاع وجلنة األمن
والداخلية وجلنة املوازنة والتمويل ،ورمبا جلنة
احلسابات العامة في حال كان ذلك مالئما ،ويتولى
أعضاء البرملان مسؤولية وضع إطار قانوني لتعزيز
املساءلة املالية ملؤسسات القطاع األمني ،وألعضاء
البرملان رقابة نفقات القطاع األمني ،والتحقيق في
إساءة االستخدام املزعوم لألموال العامة.
• مؤسسات التدقيق العليا .وهي األجهزة القومية
املسؤولة عن التدقيق اخلارجي واملستقل ملؤسسات
القطاع األمني ،وتقوم مبراقبة نفقات القطاع األمني،
وتبدي رأيا مستقال عن كيفية استخدام مؤسسات
القطاع األمني وأجهزتها الرقابية واإلدارية للموارد
في تنفيذ عملياتها.
وتتضمن األطراف غير الرسمية التي لها دور في الرقابة
املالية في القطاع األمني في األساس:
• منظمات املجتمع املدني .وهي مؤسسات الفكر
والرأي واملراكز األكادميية والبحثية ومنظمات حقوق
اإلنسان وغبرها ،وميكنهم القيام:
 مبراقبة نفقات الدولة لقطاعي األمن والدفاع؛ بتحليل مستقل للموازنة وبنودها اخلاصةبالقطاع األمني؛
 مبراجعة ما إذا كانت موازنة قطاعي األمنوالدفاع تدعم األولويات املنصوص عليها لألمن
القومي؛
 بالسعي جلعل عملية إعداد موازنة قطاعي األمنوالدفاع أكثر شفافية ومساءلة؛
 بكشف حاالت الفساد أو إساءة استخداماألموال من جانب أفراد قطاعي األمن والدفاع؛
 بتدريب املوظفني والهيئات املدنية على اإلدارةاملالية القطاع األمني.
• املؤسسات اإلعالمية .وتتضمن مجالس الصحافة
والصحافة املكتوبة واملنافذ املسموعة واملرئية واملواقع
اإلعالمية اإللكترونية ومؤسسات التطوير اإلعالمي،

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
وميكن لهذه املؤسسات أن:
 جتري أبحاثا حتقيقية حول اإلدارة املاليةملؤسسات القطاع األمني؛
 تزيد وعي املواطنني بعملية إعداد موازنة قطاعياألمن والدفاع؛
 تعطي معلومات دقيقة وحيادية عن استخداماألموال العامة ألغراض تخص قطاعي األمن
والدفاع؛
 تعلن تقارير التدقيق التي تغطي نفقات قطاعياألمن والدفاع.
ملاذا تعد الرقابة املالية في القطاع األمني مهمة؟
تعد الرقابة املالية في القطاع األمني مهمة حيث أنها جتعل
األجهزة التي توفر اخلدمات األمنية والدفاعية تستخدم
األموال العامة على نحو مسؤول ،وفي حالة القيام بالرقابة
املالية بشكل منضبط فإنها تضمن أن:
• يتم تخصيص املوارد حسب االحتياجات األمنية
للمواطنني؛
• تستخدم نفقات قطاعي األمن والدفاع على نحو فعال
وشفاف؛
• أال تصبح اجلهات الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية وخدمات العدالة دولة داخل الدولة ،وأن
تظل هذه املؤسسات معرضة للمساءلة املالية أمام
مؤسساتها الرقابية ،وأن يظل سعر هذه اخلدمات
يسهل على املجتمع دفعه؛
• أال تستخدم األموال العامة املخصصة لقطاعي األمن
والدفاع في برامج تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز
التنمية االجتماعية واالقتصادية املستمرة.
وتراقب مؤسسات الرقابة املالية عمليات إعداد املوازنة
لقطاعي األمن والدفاع ،وسيقدم القسم التالي فكرة عامة عن
املراحل املتعددة إلعداد موازنة قطاعي األمن والدفاع ،ودور
مؤسسات الرقابة املالية في كل مرحلة.

إطار  .1ما هو القطاع األمني؟
اإلطار القانوني والسياساتي
املجتمع املدني
أجهزة الرقابة التشريعية
السلطات التنفيذية
األجهزة الرئيسية
التي توفر اخلدمات
األمنية والقضائية

يتكون القطاع األمني من اجلهات الرئيسية التي توفر
اخلدمات األمنية وخدمات العدالة ومؤسساتهم اإلدارية
والرقابية ،وينظم اإلطار القانوني والسياساتي مهامه
وسلطاته وهياكله.
اجلهات الرئيسية التي توفر اخلدمات األمنية
وخدمات العدالة:
	•قوى األمن (القوات املسلحة وأجهزة الشرطة
واملخابرات واألجهزة األمنية ،وأيضا جيوش
التحرير واجلماعات املتمردة)
	•مؤسسات العدالة واملؤسسات املكلفة بإنفاذ
القانون (احملاكم وأجهزة النيابة والسجون
واألنظمة القضائية التقليدية)
مؤسسات اإلدارة والرقابة:
	•هيئات الرقابة واإلدارة التابعة للسلطة التنفيذية
(الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارات الدفاع
والداخلية والعدل واملالية)
	•هيئات الرقابة واإلدارة التابعة للسلطة التشريعية
(البرملان واللجان البرملانية ومكاتب التحقيق
العسكري (االمبودسمان))
	•مؤسسات الرقابة غير الرسمية (منظمات املجتمع
املدني واإلعالم واملؤسسات البحثية واملنظمات
الناشطة في مجال التأثير في السياسات)
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني

 .2فهم إعداد موازنة القطاع األمني
األهداف التعليمية لهذا القسم
ما ينبغي على القارئ معرفته بعد قراءة هذا القسم:
توضيح ما هي املوازنة؛
توضيح ما هي مراحل الدورة السنوية
للموازنة؛
فهم أدوار األطراف املختلفة املعنية بدورة
املوازنة؛
حتديد ما يتم تغطيته بإعداد موازنة قطاعي
األمن والدفاع؛
فهم ما هي املوازنة متوسطة األجل لقطاعي
األمن والدفاع؛
شرح كيفية تطبيق إعداد املوازنة املوجه
حسب األداء في القطاع األمني.
ما هي املوازنة؟
تعد املوازنة وثيقة مفصلة البنود وتتضمن النفقات املتوقعة
واإليرادت والعجز والفائض والديون املتوقع تراكمها خالل
سنة مالية واحدة ،وتوضح املوازنة السنوية للدولة اخلطط
املالية للحكومة جلميع قطاعات العمل في الدولة ملدة سنة
مالية واحدة.
وقد حددت منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
( )OECDدور املوازنة كاآلتي:
“تعد املوازنة هي الوثيقة األساسية لسياسة
احلكومة .فيجب أن تكون شاملة وتتضمن كل
إيرادات احلكومة ونفقاتها ،وبالتالي ميكن تقييم
املبادالت الضرورية بني اخليارات املختلفة
1
للسياسة”.
وعلى هذا النحو فإن املوازنة ليست مجرد أداة مالية .وإمنا
هي بيان شامل للسياسة يقدم فكرة عامة عن النفقات املالية
املتوقعة التي تخص قطاعي األمن والدفاع بني جميع أجهزة
الدولة األخرى.
وتتيح الدورة السنوية للموازنة املوضحة أدناه الرقابة املالية
في كل مرحلة من مراحلها األربع الرئيسية.
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ما هي الدورة السنوية للموازنة؟
تتكون الدورة السنوية للموازنة من أربع مراحل يتم خاللها
 .1إعداد املوازنة
 .4تقييم
املوازنة

 .2إقرار
املوازنة
 .3تنفيذ املوازنة

اتخاذ القرارات املتعلقة مبوازنة الدولة:
وفيما يلي وصف لكيفية تطور اإلنفاق على قطاعي األمن
والدفاع في كل مرحلة من املراحل األربع لدورة املوازنة
السنوي.،ويحدد أيضا األطراف الفاعلة في كل مرحلة
وأدوارهم.
. 1مرحلة إعداد املوازنة .خالل مرحلة إعداد املوازنة تقوم
السلطات التنفيذية مبناقشة ووضع مسودة ملوازنة
الدولة.،وتضع األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية وخدمات العدالة وهيئاتها الرقابية واإلدارية
بنود موازنة قطاعي األمن والدفاع (انظر إطار .)1
وتعتبر األطراف الفاعلة الرئيسية في هذه املرحلة
هي األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات األمنية
وخدمات العدالة والوزارات التي تقوم مبهام الرقابة
املالية – وخاصة وزارة املالية ووزارة الداخلية
ووزارة التخطيط ووزارة العدل .وتتضمن مهامهم:
•
•
•
•
•

مراجعة اإلنفاق اخلاص بالسنة املالية السابقة؛
وضع سياسات اإلنفاق واألهداف للسنة
القادمة؛
التخطيط إلعداد املوازنة على األجلني املتوسط
والطويل؛
تسوية املوازنة حسب األولويات املالية الكبرى
للحكومة وقدراتها؛
صياغة وثيقة املوازنة وتوزيعها وشرحها
للبرملان.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
 .2مرحلة إقرار املوازنة .خالل مرحلة إقرار املوازنة
يتم تقدمي مسودة املوازنة اخلاصة باحلكومة إلى
البرملان .ووفقا ألفضل املمارسات 2يتم ذلك قبل
ثالثة أشهر على األقل من بداية السنة املالية .ومن
ثم يتيح وقتا كافيا للبرملان وجلانه املختصة بالتدقيق
في وثيقة املوازنة وتعديلها إذا كان مناسبا وإصدار
قانونا بها.
وتعد األطراف الفاعلة الرئيسية في هذه املرحلة
هي اللجنة البرملانية املعنية باملوازنة وجلنة املالية،
واللجان املختصة (مثل جلان قطاعات األمن والدفاع
واملخابرات) والبرملان بأكمله وتتضمن مهامهم:
• مراجعة وثيقة املوازنة املقترحة؛
• تعديل وثيقة املوازنة بعد مشاورات مع السلطة
التنفيذية؛ وأخيرا،
• سن وثيقة املوازنة على هيئة قانون.
 .3مرحلة تنفيذ املوازنة .خالل مرحلة تنفيذ املوازنة
تتولى السلطات التنفيذية واجلهات املعنية باإلنفاق
(مثل األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية وخدمات العدالة وهيئاتها اإلدارية التنفيذية
والرقابية) إنفاق األموال املخصصة لعملياتها.
وتعد األطراف الفاعلة الرئيسية في هذه املرحلة
هي األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات األمنية
وخدمات العدالة وهيئاتها اإلدارية والرقابية مثل
وزارة املالية ،وتتضمن مهامهم:
• تنفيذ قانون املوازنة؛
• إدارة املوارد؛
• توفير النتائج واخلدمات.
 .4مرحلة تقييم املوازنة .خالل مرحلة تقييم املوازنة
تقوم مؤسسات التدقيق العليا والبرملان ومنظمات
املجتمع املدني بالتدقيق في اجلهات املعنية باإلنفاق
وتقييمها ،ويتضمن ذلك التدقيق في مؤسسات
قطاعي األمن والدفاع وتقييمها.
وتعد األطراف الفاعلة الرئيسية في هذه املرحلة هي
وزارة املالية والوزارات التنفيذية األخرى والبرملان
ومؤسسات التدقيق العليا ومنظمات املجتمع املدني،
وتتضمن مهامهم:

واملالية ومبادئ األداء؛
• التدقيق في مؤسسات القطاع األمني
وبرامجهم؛
• تقدمي التقارير إلى البرملان والسلطة التنفيذية
واملواطنني.
إطار  2املبادئ اخلمسة لإلعداد اجليد للموازنة
1

2

.3

4

.5

.الشمولية .يجب أن تشمل املوازنة جميع العمليات
املالية للحكومة مبا في ذلك جميع النفقات العامة
واإليرادات ،وذلك يتيح أيضا مناقشة وافية
ومدروسة حول املبادالت بني خيارات السياسة
املختلفة.
.إمكانية التنبؤ .على اجلهات املعنية باإلنفاق
التأكد من مخصصاتها على املدى املتوسط حتى
تتمكن من التخطيط فيما بعد ،ويدعم التدفق
املستقر للتمويل التخطيط اإلداري وأداء كفء
وفعال.
التنافسية .ال ينبغي أن يكون ألي بند في املوازنة
تطلب تلقائي للتمويل ،ويجب مراجعة وتقييم
جميع السياسات والتمويل املرتبط بها بانتظام
من أجل ضمان حتديد األولويات واألداء األمثل
للجهات املعنية باإلنفاق.
.الشفافية .يجب إتاحة جميع املعلومات ذات الصلة
الالزمة التخاذ القرارات السليمة املتعلقة باملوازنة
بشكل يسهل الوصول إليها وبطريقة منظمة
ومالئمة ،والبد أن تكون معلومات املوازنة دقيقة
وشاملة وموثوق بها.
الدورية .يجب أن تغطي املوازنة فترة محددة من
الوقت (وعادة تكون سنة واحدة) ،ويجب أن تتبع
عملية جتميع املوازنة جدول زمني واضح وميكن
االعتماد عليه ومتفق عليه ومنشور سابقا.

املصدر“ :املراقبة املالية الفعالة :دور البرملان في املالية العامة”،
في البنك الدولي ( :)World Bankبرنامج تدريب الهيئة
البرملانية19،

http://www.parliamentarystrengthening.org/
budgetmodule/index.html

• توفير الفحص املتخصص للتأكد من أن املوازنة
التي مت تنفيذها تتفق مع املبادئ القانونية
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني
كيف تغطي موازنة الدولة نفقات قطاعي األمن والدفاع؟
تخصص وثيقة املوازنة السنوية للدولة بنود محددة توضح
املبلغ املالي املتوقع إنفاقه من قبل األجهزة الرئيسية التي
توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة حتى توفر األمن
للشعب.
وتتولى إدارات أو أقسام محددة في مؤسسات قطاعي
األمن والدفاع مسؤولية حتويل اخلطط اإلستراتيجية إلى
مدخالت في املوازنة ببنود ميكن قياسها ،وعادة تتضمن
مدخالت املوازنة:
	•نفقات العاملني مثل الرواتب ،والعالوات ،واملكافآت،
واملنح؛

	•املصاريف اإلدارية مثل اإلقامة والسفر والنقل
واشتراكات العضوية ومصاريف التسجيل والدراسة
واالتصاالت؛
	•املخزون ويشمل الذخيرة واملتفجرات وقطع الغيار
واملكونات الالزمة للصيانة العادية ومواد البناء
والتشييد واملستلزمات املكتبية والوقود واملالبس
وغيرها من األمور األخرى؛
	•املعدات مثل املركبات واألسلحة واآلالت واألثاث؛
	•استئجار األراضي واملباني؛
	•اخلدمات املهنية واملتخصصة مثل االستشارات
وخدمات االستعانة مبصادر خارجية والبحث
3
والتنمية.

جدول  .1أي مؤسسات قطاعي األمن والدفاع تغطيها البنود املختلفة في موازنة الدولة؟
بند املوازنة
الدفاع

إنفاذ القانون

إدارة احلدود/
اجلمارك
التأديب
اإلستخبارات

الطوارئ املدنية
اإلدارة اإلستراتيجية
لألمن

املؤسسات
	•القوات املسلحة .وتشمل قوات حفظ السالم املنتشرة في اخلارج.
	•اإلدارة املدنية للقطاع العسكري .وتشمل وزارة الدفاع واجلهات احلكومية األخرى التي تشارك
في أنشطة الدفاع مثل :إنتاج وواردات وصادرات األسلحة.
	•القوات شبه العسكرية .وهي قوات مسلحة غير نظامية ويتم تدريبها وجتهيزها لتكون مستعدة
للقيام بالعمليات العسكرية مثل قوات الدرك أو حرس احلدود( ،وقد يظهر ذلك في موازنة وزارة
الدفاع أو وزارة الداخلية).
	•قوات الشرطة والقوات األخرى املسؤولة عن النظام العام وإنفاذ القانون.
	•اإلدارة املدنية للشرطة والقوات األخرى املسؤولة عن حفظ النظام العام (ويتم إدارتها من قبل
وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الداخلية).
	•حرس احلدود وإدارة اجلمارك.

	•إدارة السجون( .ورمبا يظهر ذلك في موازنة وزارة الداخلية أو وزارة العدل).
	•األجهزة اإلستخباراتية .وتكون إما عسكرية أو مدنية ،وعادة تؤدي العديد من اجلهات أنشطة
استخباراتية ،ورمبا تظهر في إطار موازنة وزارات الدفاع أو الداخلية أو العدل أو كأجهزة
مستقلة تتبع السلطة التنفيذية مباشرة.

	•الدفاع املدني .اجلهات املسؤولة عن حاالت الطوارئ واالتصاالت اخلاصة وحماية البنية التحتية
االستراتيجية وحماية كبار املسؤولني وما شابه ذلك.

	•املجلس األعلى للدفاع أو مجلس األمن القومي .ورمبا يكون مؤسسة مستقلة إداريا أو هيئة
استشارية خاضعة لرئيس السلطة التنفيذية.

مقتبس من تيودورا فيور“ ،حتليل املوازنة” ،في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( – )UNDPمركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
( :)DCAFالرقابة العامة على القطاع األمني .دليل ملنظمات املجتمع املدني (جنيف ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( – )UNDPمركز جنيف للرقابة

الدميوقراطية على القوات املسلحة (.)2008 ،)DCAF
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رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
ما هو اإلعداد املتوسط األجل ملوازنة قطاعي األمن
والدفاع؟
يربط اإلعداد املتوسط األجل ملوازنة قطاعي األمن والدفاع
بني اإلدارة املالية في األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية وخدمات العدالة وعمليات صياغة وتخطيط سياسة
الدولة لقطاعي األمن والدفاع.
ويهدف اإلعداد املتوسط األجل ملوازنة قطاعي األمن والدفاع
إلى التنبؤ باالحتياجات املالية ألجهزة الدولة الرئيسية التي
توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة خالل إطار زمني
متوسط األجل يتراوح عادة من سنتني إلى خمس سنوات.
ويساعد اإلعداد املتوسط األجل ملوازنة قطاعي األمن
والدفاع على مواءمة اخلطط املالية لألطراف املستقلة املعنية
بقطاعي األمن والدفاع مع توقعات الدولة ،وفي هذا اإلطار،
يتم تخصيص املوارد العامة على اجلهات املستقلة املعنية
باإلنفاق مع مراعاة تقديرات املوازنة املتوسطة األجل للدولة،
وينبغي أن يتماشى ذلك مع األهداف املالية اإلجمالية للدولة.
ويعد اإلعداد املتوسط األجل ملوازنة قطاعي األمن والدفاع
ضروريا في أغلب األحيان نظرا:
• للمراجعات الدورية للبيئة االستراتيجية واألمنية
للدولة؛
• للمستوى املتاح من املوارد املالية؛
• للتغيرات في التهديدات األمنية احملتملة التي يواجهها
املجتمع على املدى املتوسط؛
• للعمليات املكلفة غير املتوقعة مثل برامج حفظ السالم
أو احلروب؛
• لالحتياجات املتزايدة في القطاعات العامة األخرى
مثل :الصحة أو التعليم أو التنمية االجتماعية.
وفي كثير من الدول النامية يتم اإلعداد املتوسط األجل
ملوازنة قطاعي األمن والدفاع ضمن إطار من أطر النفقات
املتوسطة األجل (انظر إطار .)3

إطار  .3أطر النفقات املتوسطة األجل
تقدم أطر النفقات املتوسطة األجل نهجا متكامال
للسياسات والتخطيط وإعداد املوازنة ،فهي تتيح
للدول تقدير النفقات على مدى ثالث سنوات من الوقت
احلالي.
وتهدف أطر النفقات املتوسطة األجل إلى ربط التخطيط
االستراتيجي متوسط األجل وعملية املوازنة السنوية
بطريقة تؤدي إلى مالئمة النفقات لألولويات احملددة
واملوارد املتاحة بشكل واضح.
وبتطبيقها على األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية وخدمات العدالة ،تقتضي أطر النفقات املتوسطة
األجل اخلطوات التالية:
	•تبني رؤية واضحة لألجهزة الرئيسية التي
توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة؛
	•حتديد أهدافها وأولوياتها واالتفاق عليها
باإلجماع؛
	•تقييم أي من األنشطة ذات صلة وثيقة بتحقيق
هذه األهداف واألولويات؛
	•تقدير تكاليف أداء تلك األنشطة؛
	•احلصول على املوافقة على إنفاق األموال.
انظر :البنك الدولي ( ،)World Bankدليل إدارة النفقات
العامة ،واشنطن،1998،
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/
handbook/pem98.pdf

كيف يرتبط اإلعداد املتوسط األجل ملوازنة قطاعي األمن
والدفاع بتطوير سياسة األمن القومي؟
يرتبط غالبا اإلعداد املتوسط األجل ملوازنة قطاعي األمن
والدفاع بتطوير سياسة األمن القومي (املعروفة أيضا
باستراتيجية األمن القومي) ،وميكن للحكومة وضع سياسة
لألمن القومي تستجيب للتحديات الداخلية واخلارجية
املتغيرة التي تواجه الدولة.
وفي إطار عملية صياغة سياسة األمن القومي ،يتيح اإلعداد
املتوسط األجل للموازنة التخطيط لالستخدام األمثل
للموارد ،وتسهم أيضا في وضع حد أقصى ملا ميكن أن
تتحمله الدولة في اإلنفاق على قطاعي األمن والدفاع من
املنظور املتوسط األجل.
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إطار  .4ما هي سياسة األمن القومي؟
تعد سياسة األمن القومي إطارا للسياسة رفيعة
املستوى التي تصف كيف توفر الدولة األمن لها
وملواطنيها ،فهي حتقق أهداف متعددة مثل:
	•ضمان معاجلة احلكومة جميع التهديدات
بطريقة شاملة؛
	•حتديد معايير لفعالية األجهزة الرئيسية التي
توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة؛
	•توجيه تنفيذ االستراتيجيات احملددة للجهات
املعنية باألمن والدفاع التابعة للدولة؛
	•حتقيق توافق داخلي؛
	•تعزيز الثقة والتعاون اإلقليمي والدولي في
شؤون األمن والدفاع.
مقتبس من :نشرة مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ( :)DCAFسياسة األمن القومي (جنيف ،مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ( ،)DCAFنوفمبر
 ،)2005صفحة رقم 1
http://www.dcaf.ch/Publications/National-SecurityPolicy

إطار  .5مراجعة مشتريات قطاع الدفاع وعمليات
التعاقد في إطار استراتيجية األمن القومي :حالة
الواليات املتحدة
أعلن البيت األبيض في استراتيجية األمن القومي لعام
 2010أنه سيعزز من آليات الرقابة املالية في قطاع
الدفاع:
“سوف نقوم بالتدقيق في برامجنا وإنهائها أو إعادة
هيكلة البرامج القدمية منها أو املكررة أو غير الفعالة
أو املهدرة للمال ،مما سيسفر عن برامج ونظم ذات
صلة أوثق وأكثر قدرة وفاعلية وحتتاج إليها قواتنا
العسكرية ،ونقوم أيضا بإصالح التعاقد الفدرالي
وتعزيز ممارسات التعاقد والرقابة اإلدارية بهدف
توفير  40مليار دوالر أمريكي في السنة للجهات
الفدرالية” .
املصدر :إستراتيجية األمن القومي( ،واشنطن ،البيت األبيض،
مايو  ،)2010صفحة .35-34

ما هو إعداد موازنة قطاعي األمن والدفاع املوجه حسب
النتائج؟
يعد إعداد املوازنة املوجه حسب النتائج (واملشار إليه أيضا
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بإعداد املوازنة املوجه حسب األداء) طريقة إلعداد املوازنة
التي من خاللها يتم مقارنة اإليرادات والتكاليف املتعلقة
بأطراف معينة في الدولة بالنتائج امللموسة املتوقعة من هذه
األطراف ،وتضمن هذه الطريقة أن تقدم األجهزة الرئيسية
التي توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة قيمة مقابل املال
(انظر إطار  )6لدافعي الضرائب.
ويتيح إعداد املوازنة املوجه حسب النتائج مقارنة تكاليف
مؤسسات قطاعي األمن والدفاع مبخرجات ونتائج عملهم،
ومن ثم فإنه من املهم أن تقوم مؤسسات القطاع األمني مبا
يلي:
• وضع أهداف ملخرجات ونتائج عملياتهم ميكن قياسها؛
• حتديد الطريقة التي سيتم بها تقييم مخرجات ونتائج
عملياتهم؛
• حتليل هذه املخرجات والنتائج املتوقعة إلى عوامل في
وثائق املوازنة اخلاصة بهم.
إطار  .6القيمة مقابل املال:
يعني مصطلح القيمة مقابل املال في القطاع األمني أن
اخلدمات املقدمة من قبل اجلهات الرئيسية التي توفر
اخلدمات األمنية وخدمات العدالة تستحق األموال
التي ينفقها دافعو الضرائب ،مما يضمن أن تظل هذه
اخلدمات متوافقة مع احتياجات وأولويات دافعي
الضرائب فيما يتعلق باألمن.
وثمة ثالث أسئلة رئيسية يجب طرحها من أجل اختبار
القيمة مقابل املال وهي:
•إدارة املوارد االقتصادية :هل حتصل
مؤسسات قطاعي األمن والدفاع على املوارد
الالزمة (متويل ،عاملني ،منشآت ،معدات ،إلخ).
للقيام بنشاط ما بأقل تكلفة؟
•الكفاءة :هل حتقق أنشطة مؤسسات قطاعي
األمن والدفاع أقصى حد من املخرجات/النتائج
مبستوى املوارد احملددة لها؟
•الفعالية :هل حتقق مؤسسات قطاعي األمن
والدفاع أهداف السياسة احملددة ضمن حدود
املوازنة املخصصة لها؟
مقتبس من :هانز بورن ،فيليب فلوري ،أندرس جونسون ،الرقابة
البرملانية على القطاع األمني :املبادئ واآلليات واملمارسات ،دليل
أعضاء البرملان (جنيف ،مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة ( ،)2003 ،)DCAFصفحة.132.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
إطار  .7إعداد املوازنة املوجه حسب النتائج للقطاع
األمني :حتديد املدخالت واملخرجات والنتائج
•املدخالت .وتشير إلى املوارد التي حتصل عليها
أو تتلقاها املؤسسة من أجل القيام بعملياتها،
فعلى سبيل املثال املعدات الالزمة للشرطة ألداء
مهام إنفاذ القانون مثل الرادار للكشف عن
املركبات املسرعة.
•املخرجات .وتشير إلى نتائج عمل اجلهات
الرئيسية التي توفر اخلدمات األمنية وخدمات
العدالة التي ميكن قياسها ،مثل عدد السائقني
املسرعني الذين ضبطتهم الشرطة أثناء عملية
الستهدافهم ،ويشار غالبا إلى املخرجات
بالنتائج ،غير أن قياسها أسهل من قياس النتائج.
•النتائج .وتشير إلى ما حققته عملية محددة
في النهاية مثل بيئة مرور أكثر أمانا ملستخدمي
الطريق واملشاة ،ويشار إلى النتائج غالبا
بالتأثيرات أو اآلثار .وهي مقياس أكثر شموال
لألداء من املخرجات واشد صعوبة في القياس،
وعالوة على ذلك فإن من الصعوبة الشديدة
تقييم إلى أي مدى ساهمت مؤسسة عامة محددة
من أجل الوصول إلى النتائج املتوقعة لعملية.
انظر أيضا “املسرد النهائي” ،في قاعدة بيانات إجراءات
وممارسات املوازنة (باريس ،منظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي ،)2007 ،صفحة .5

ما هي مميزات إعداد املوازنة املوجه حسب النتائج
للقطاع االمني؟
تضع مؤسسات قطاعي األمن والدفاع والسلطة التنفيذية
من خالل أسلوب إعداد املوازنة املوجه حسب النتائج أهدافا
لعملياتهم ميكن تقييمها ،ويكمل إعداد املوازنة املوجه حسب
النتائج أسلوب إعداد موازنة البنود األكثر تقليدية والذي
يركز فقط على املدخالت ،ويتيح أسلوب إعداد املوازنة
املوجه حسب النتائج اآلتي:
• التأكيد بشكل أقوى على اخلدمات التي يتوقع توفيرها
من قبل مؤسسات القطاع األمني مقابل احلصول على
األموال العامة،
• وحتديد املوارد التي حتتاج إليها مؤسسات قطاعي
األمن والدفاع للقيام بعملياتهم،
• وطرح أسئلة حول العالقة بني املوارد املطلوبة
واألهداف املنصوص عليها،
• وتسهيل تخصيص موارد املوازنة لتلك األنشطة/
البرامج التي أثبتت أفضل النتائج وإحداث آثار جيدة،
• وتعزيز فكرة شاملة حول برامج وأنشطة احلكومة
املتعلقة باألمن،
• وتوفير أداة ملراقبة فعالية التكاليف التي تنفق على
عمليات األمن مع أهداف ومؤشرات واضحة لألداء.
ويعرض اجلدول أدناه عينات من أهداف ومؤشرات األداء
التي ميكن استخدامها حال تطبيق أسلوب إعداد املوازنة
املوجه حسب النتائج.

جدول  .2أهداف األداء ومؤشرات املوازنة :تطبيق ألهداف سياسة الشرطة
هدف السياسة

أهداف األداء

احلد من اجلرائم
املرتكبة

احلد من االعتداءات في األماكن العامة
بنسبة  %25في موازنة العام.

	•مقارنة عدد االعتداءات في األماكن العامة املبلغ
عنها في الشرطة في العام اجلاري باعتداءات العام
املاضي.

إصدار أحكام على
املزيد من اجلرائم

تسليم  %27على األقل من عدد اجلرائم
املبلغ عنها إلى مكتب النائب العام.

	•عدد اجلرائم املبلغ عنها في الشرطة التي مت تسليمها
إلى مكتب النائب العام بالنسبة لعدد اجلرائم املبلغ
عنها.

وضوح الرؤية لدى أن يرضى ما ال يقل عن  %85من املواطنني
الشرطة وإمكانية الذين يتصلون بالشرطة عن أوقات اخلدمة
الوصول إليها
عند التعامل معها.

مؤشرات األداء

	•مدة االستجابة على لوحة األرقام.
	•مدة االنتظار إلصدار جواز سفر.
	•املدة الزمنية الالزمة إلصدار تراخيص السالح.
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني

 .3تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني:
دور البرملان
األهداف التعليمية لهذا القسم
ما ينبغي على القارئ معرفته بعد قراءة هذا القسم:
فهم دور البرملان في الرقابة املالية في
القطاع األمني؛
حتديد عمل البرملان في كل مرحلة من
مراحل املوازنة السنوية؛
وصف ما هي أدوات الرقابة املالية البرملانية؛
شرح مهام وهياكل اللجان البرملانية املعنية
بالرقابة املالية؛
حتديد ومواجهة التحديات الرئيسية أمام
الرقابة املالية البرملانية.
ما هو دور البرملان في الرقابة املالية في القطاع األمني؟
إن دور البرملان هو ضمان وضع االحتياجات واالهتمامات
األمنية للمواطنني في االعتبار أثناء عملية إعداد موازنة
قطاعي األمن والدفاع ،ويكون دوره أيضا جعل السلطات
التنفيذية مسؤولة عن استخدام األموال العامة.
ويشارك البرملان في الرقابة املالية في القطاع األمني مبهمتني
من مهامه الرئيسية ،وهما :التشريع والرقابة ،وموضحتان
بتفصيل أكثر كاآلتي:
•	 املهمة التشريعية .يضع البرملان اإلطار القانوني
للمساءلة املالية ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع
ويقوم بتعديله( ،انظر إطار  ،)8وعالوة على ذلك ،يقوم
البرملان بوضع وثيقة املوازنة السنوية في هيئة قانون،
كما ميرر البرملان قوانني تنظم إدارة املوارد البشرية
واملادية ملؤسسات القطاع األمني وصالحيات هيئات
الرقابة التابعة لها.
•	 املهمة الرقابية .يراقب البرملان موازنة مؤسسات
القطاع األمني ،وفي العديد من الدول يكون للبرملان
وجلانه املتخصصة حق تعديل وثيقة املوازنة قبل
اعتمادها ،ويناقش بانتظام العديد من املجالس
البرملانية في جلسات تامة ما إذا كانت طلبات التمويل
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التي تقدمها احلكومة مناسبة ،كما يشمل ذلك املقارنة
بني هذه الطلبات وتهديدات األمن القومي والظروف
املالية للدولة ،وللبرملان االستفسار عن سياسات
اإلنفاق ملؤسسات القطاع األمني ،وحتى يتمكنوا من
القيام بذلك يكون للبرملان أن ينظم جلسات عامة عندما
يطلب توضيح من املسؤولني عن النفقات اخلاصة
بالقطاع األمني حول ملاذا وكيف ينبغي أن تتم هذه
النفقات.
إطار  .8ماذا يتضمن اإلطار القانوني للمساءلة
املالية في القطاع األمني؟
تضع قوانني املسائلة املالية إطارا إلدارة األموال
واملمتلكات العامة ،وتتضمن هذه القوانني بشكل
أساسي:
	•دستور الدولة الذي يحدد الفصل بني السلطات
والدور الرقابي للبرملان؛
	•قوانني اإلدارة املالية التي تضع لوائح تنظم
املعامالت املالية اخلاصة باألموال العامة؛
	•قوانني املساءلة املالية التي تهدف إلى زيادة
شفافية آليات احلكومة لإلنفاق؛
	•قوانني تشكيل وزارات مبهمات محددة للرقابة
املالية ،مثل وزارة املالية؛
	•قوانني تأسيس مؤسسات التدقيق العليا أو
املدققني العموميني؛
	•قوانني مكافحة الفساد؛
	•موازنة الدولة التي يضعها البرملان ،وبذلك
تكتسب قيمة القانون.
أي اللجان البرملانية معنية بالرقابة املالية في القطاع
األمني؟
من املمكن أن تستلزم الرقابة املالية البرملانية في القطاع
األمني اشتراك العديد من اللجان البرملانية ،ويشترك
النوعان التاليان من اللجان البرملانية في الرقابة املالية:

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
اللجان ذات اخلبرة املالية ،وتعد هذه اللجان الهيئات
املتخصصة في البرملان التي تقدم توصيات إلى البرملان
بالكامل بشأن إدارة املوارد العامة ،وتقدم استشارات إلى
البرملانيني حول كيفية ضمان تنفيذ القوانني أو القرارات التي
تخص املوازنة القومية والنفقات العامة بشكل سليم.
اللجان ذات اخلبرة في قطاع الدفاع أو األمن أو االثنني معا،
وتعد هذه اللجان البرملانية (انظر إطار  )9هيئات برملانية
متخصصة ،وتختص بالقضايا املتعلقة بالقوات املسلحة
واألمن القومي والشؤون اخلارجية والداخلية وقضايا
املخابرات ،وتقوم بتقدمي املشورة والتوصيات إلى البرملان
بالكامل ،وتكون هذه املشورة بخصوص قوانني وقرارات
تتعلق بالدفاع واألمن القومي للمواطنني ،والتي رمبا يكون
لها تأثير على مالية الدولة.
إطار  .9ما هو دور اللجان البرملانية املعنية بقطاعي
األمن والدفاع؟
تتضمن مجاالت أنشطة اللجان البرملانية املعنية
بقطاعي األمن والدفاع ما يلي:
	•سن تشريعات لقطاعي الدفاع واألمن؛
	•تقدمي املشورة بخصوص املوازنة ،ومراقبة
النفقات؛
	•مراجعة سياسة احلكومة لقطاع الدفاع
وإستراتيجية القطاع األمني؛
	•تقدمي االستشارات بخصوص االلتزامات
الدولية واملعاهدات التي تعتمد من قبل البرملان؛
	•تقدمي املشورة إلى البرملان بشأن استخدام
القوة ،ونشر القوات في اخلارج؛
	•مراقبة إجراءات قطاع الدفاع؛
	•النظر في تعيينات كبار املسؤولني؛
	•مراقبة سياسة األفراد وحقوق اإلنسان.
املصدر :حتقيق النزاهة وتقليل الفساد في قطاع الدفاع :ملخص
ألفضل املمارسات (جنيف ،حلف شمال األطلنطي ،مركز جنيف

للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة (،)2010 ،)DCAF
صفحة .222

ويعرض اجلزء التالي فكرة عامة عن دور البرملان في إعداد
واعتماد وتنفيذ وتقييم موازنة الدولة ،وباألخص موازنة
قطاعي األمن والدفاع:

ما هو دور البرملان أثناء مرحلة إعداد املوازنة؟
عادة تقوم السلطة التنفيذية مبرحلة إقرار املوازنة دون أية
مشاركة رسمية من البرملان ،لكن ال ينبغي أن يتم إعداد
املوازنة في غرف مغلقة ،وقد بات جزءا من النقاش املفتوح
مبشاركة برملانيني وممثلني عن املجتمع املدني ،ويشارك
البرملانيون في مرحلة إعداد املوازنة خالل نقاشات للبرملان
بالكامل ،وغالبا يتم إثراء هذه النقاشات مبناقشات من
جانب أحزاب سياسية ممثلة في البرملان ،ورمبا تؤثر هذه
النقاشات على إعداد املوازنة في احلاالت اآلتية:
• عندما يكون إعداد املوازنة جزءا من عملية تخطيطية
أوسع ،مثل تطوير سياسة األمن القومي؛
• أو عندما تتطلب تغييرات كبيرة في أمن الدولة مشاركة
برملانية في التخطيط؛
• أو عندما يستلزم اتخاذ إجراءات من قبل املشرعني
نظرا للكشف عن وجود أخطاء في اإلدارة املالية
السابقة وحاالت فساد داخل اجلهات الرئيسية التي
توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة وهيئات الرقابة
واإلدارة التابعة لها.
وميكن أن تتضمن مشاركة البرملان في مرحلة إعداد املوازنة
مراجعة التقرير الذي يسبق املوازنة الصادر عن احلكومة،
وتوصي منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
( )OECDبأن يوضح التقرير الذي يسبق املوازنة “األهداف
الطويلة األجل لسياسة احلكومة االقتصادية واملالية،
واملقاصد من سياسة احلكومة االقتصادية واملالية للموازنة
4
املقبلة ،وعلى األقل للسنتني املاليتني املقبلتني”.
ما هو دور البرملان أثناء مرحلة إقرار املوازنة؟
للبرملان دور مهم أثناء مرحلة إقرار املوازنة ،فهو يتسلم
وثيقة املوازنة من السلطة التنفيذية ،ويراجعها ،وتتفاوت
من دولة إلى أخرى الدرجة التي يكون للبرملان تعديل
املوازنة وتعديل بنودها املختلفة ،مبا فيها موازنة قطاعي
األمن والدفاع قبل سنها في هيئة قانون ،ويعتمد ذلك
على السلطات التي مينحها دستور الدولة للبرملان ،ومن
ثم تتفاوت سلطات البرملان وجلانه املتخصصة واللجان
الثانوية بني متتعها بسلطات مطلقة وسلطات محدودة جدا،
كما توضح األمثلة التالية:
•	 سلطات مطلقة .في السويد وفنلندا ،يحق للبرملان
تعديل أي بند من املوازنة ،مبا فيها البنود اخلاصة
بقطاعي األمن والدفاع ،ولهم القيام بذلك وإن نتج
عنه زيادة املبلغ اإلجمالي للنفقات أو إضافة بند
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني
جديد ،ومقارنة مبعظم املجالس البرملانية األخرى،
يتمتع الكوجنرس األمريكي بسلطات أكثر حيث له أن
يقرر حتويل أموال من املوازنة حلدوث تغييرات في
األولويات.
•	 سلطات محدودة .وفي سويسرا وأسبانيا ،للبرملان
إدخال تعديالت على املوازنة دون تغيير املبلغ اإلجمالي
لنفقاتها.

•	 سلطات محددة .وللبرملان في اململكة املتحدة وكندا أن
يخفض نفقات املوازنة فقط.
وفي غالبية الدول يتم إقرار املوازنة القومية مبا فيها البنود
اخلاصة بقطاعي األمن والدفاع من قبل البرملان ،مع إحداث
تغييرات طفيفة فقط ،وفي دول قليلة مثل :جنوب أفريقيا
ونيوزيالندا وأستراليا ،يعد تصويت البرملان على قانون
املوازنة تصويتا بالثقة في احلكومة.

جدول  .3ما هي هياكل اللجان البرملانية املتعددة التابعة للدولة والتي تتعاطى مع موازنة قطاعي األمن والدفاع؟
الدولة

هيكل اللجنة التي تتعاطى مع موازنة قطاعي األمن والدفاع

فرنسا

تتعاطى جلنة واحدة مع جميع األمور املتعلقة باملوازنة ،ويجوز للجان القطاعية أن تقدم توصيات،
غير أن جلنة املوازنة غير ملزمة باتباعها ،وينضم أعضاء هذه اللجان القطاعية املعنية إلى جلنة املوازنة
عندما يتم مناقشة أمور تتعلق بقطاعاتهم.

السويد

إيطاليا

يجوز لألحزاب وأعضاء البرملان تقدمي مقترحات معاكسة ملقترحات احلكومة للموازنة ،مبا فيها قضايا
القطاع األمني ،وتنظر اللجان البرملانية في جميع املقترحات املعاكسة ومقترحات احلكومة للموازنة،
(على سبيل املثال :تنظر اللجنة املعنية بقطاعي األمن والدفاع في القضايا املتعلقة باألمن والدفاع
القومي) ،وتهيئ جلنة املالية املقترحات وجتمعها في موازنة واحدة مقترحة تخضع لنقاش وتصويت
داخل البرملان.
تتعاطى جلنة واحدة للموازنة مع جميع األمور التي تخص املوازنة ،وتتعاطى اللجان القطاعية مثل:
جلنة أمن اجلمهورية ،مع األمور املتعلقة بالقطاع املعني.

هولندا

ال توجد جلنة للموازنة ،وتتعاطى اللجان القطاعية مع األمور املتعلقة بالقطاع املعني ،ويجوز تشكيل
جلنة خاصة للموازنة لغرض ما ،غير أنها ستقدم مساعدة فنية فقط للجان القطاعية أثناء مناقشتهم
األجزاء التي تخصهم من املوازنة.

الهند

يشكل البرملان جلنة احلسابات العامة سنويا ملراقبة األمور املتعلقة باحلكومة وتقارير املراقب املالي
العام.

إطار  .10سلطات مطلقة لتعديل موازنة قطاعي
األمن والدفاع :مبادرة أعضاء البرملان في فنلندا

ما هو تسلسل قيام البرملان باملراجعة أثناء مرحلة إقرار
املوازنة؟

ألعضاء البرملان تقدمي مبادرات تخص املوازنة خالل
عشرة أيام من تقدمي احلكومة ملقترح املوازنة ،وفي
املبادرة التي تخص املوازنة ،يكون للعضو أن يقترح
زيادة أو تخفيض أمر ما مذكور في مقترح احلكومة
للموازنة أو إضافة أمر لغرض محدد.
ولكي يصوت البرملان على التعديالت املقترحة يجب
عرضها مرة أخرى حني يتم مناقشة املوازنة في
اجللسة التامة في نهاية السنة املالية ،وفي السنوات
األخيرة مت تقدمي ما بني  900و 1500مبادرة للموازنة
سنويا.
املصدر“ :برملان فنلندا”http://web.eduskunta.fi/Resource. ،

تتضمن مرحلة إقرار املوازنة تبعات كثيرة للمراجعة داخل
البرملان ،وميكن أن تستغرق عملية مراجعة املوازنة من ثالثة
إلى أربعة أشهر ،وبشكل عام في هذه املرحلة ال يشارك
سوى جلنة املوازنة أو املالية ،غير أن لها أن تطلب تعاون
وإشراك جلان متخصصة أخرى (أو جلان قطاعية) مثل
اللجنة املعنية بقطاعي األمن والدفاع.
واعتمادا على السلطات والوقت املمنوح للجان املتخصصة،
عادة تقوم هذه اللجان بالرقابة واقتراح تعديالت على اللجنة
املعنية بقطاعي األمن والدفاع ،ثم تعد اللجنة املعنية بقطاعي
األمن والدفاع تقريرها املجمع لتقدميه إلى البرملان بأكمله.
ويوضح جدول  .4هذه العملية.

phx/parliament/index.htx
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جدول  .4تسلسل الرقابة على موازنة قطاعي األمن والدفاع
التسلسل
 .1الفحص

اإلجراءات
تفحص جلنة املوازنة أو املالية موازنة القطاع األمني التي قدمتها السلطة التنفيذية.

 .3التقدمي

يقدم رئيس اللجنة البرملانية اخلاصة باملوازنة أو املالية التقرير املجمع اخلاص باملوازنة إلى البرملان بأكمله.

 .2التعديل
 .4الرد

تتعاون جلنة املوازنة أو املالية مع اللجان املتخصصة ،وتضيف مالحظات حول وثيقة املوازنة املقترحة.
ترد احلكومة رسميا على البرملان ،وال يقتضي ذلك أن يتم تنفيذ مالحظات جلنة املوازنة.

ما هو دور البرملان أثناء مرحلة تنفيذ املوازنة؟
إن دور البرملان أثناء مرحلة تنفيذ املوازنة هو ضمان تنفيذ
السلطات التنفيذية للموازنة بشكل جيد ،ويقوم البرملان بذلك
من خالل مراقبة اإلنفاق احلقيقي خالل السنة املالية.
وبطبيعة عمل مؤسسات قطاعي األمن والدفاع يجوز لهم
اتخاذ قرارات بتعديل املوازنة خالل السنة املالية ،ورمبا
تكون هذه التعديالت نظرا لتغييرات طارئة في نطاق األمن،
مثل :نشوب صراعات أو املشاركة في عمليات حفظ السالم
أو كوارث طبيعية.
وفي هذه احلاالت يعتمد البرملان مقترحات إضافية
للموازنة ،ويراقب تعديالت املوازنة أو الطلبات الستخدام
أموال الطوارئ.
ما هي وسائل البرملان للقيام بالرقابة أثناء مرحلة تنفيذ
املوازنة؟
يستخدم البرملان وسائال عدة ملراقبة تنفيذ املوازنة ،وفيما
يتعلق بإنفاق قطاعي األمن والدفاع تعد هذه الوسائل هي
األكثر استخداما من جانب البرملان للرقابة:
•االستجوابات .ينظم البرملان نقاشات للبرملان
بأكمله حول قضايا قطاعي األمن والدفاع ،وميكن أن
حتدث هذه النقاشات عندما يوجد عالقات دولية أو
أحداث ضخمة مثل :حرب أو أزمة سياسية أو بيئية
أو اقتصادية ،وتقتضي مثل هذه األحداث تعديالت
مهمة في التشريعات أو تخصيص األموال ،وأثناء
هذه املرحلة ميكن ألعضاء البرملان واللجان البرملانية
القيام:
 باستجواب مسؤولي احلكومة مثل :وزيرالداخلية أو وزير الدفاع بشأن خططهم ومقاصد
سياستهم اخلاصة بعملياتهم؛
 مبناقشة تعديالت موازنة قطاعي األمن والدفاعواعتماد اقتراحات تتعلق بها ،ومناقشة تقرير
التدقيق اخلاص بتنفيذ املوازنة؛

 باستجواب مدققني محددين من مؤسساتالتدقيق العليا.
•	 جلسات إستماع اللجنة البرملانية .تعد جلسات
إستماع اللجان البرملانية وسيلة مهمة من وسائل الرقابة
املالية التي يقوم بها البرملان ،فعلى سبيل املثال ،تعقد
اللجان املتخصصة في الكوجنرس األمريكي جلسات
منتظمة تتناول قضايا إجراءات قطاع الدفاع ،ابتداء
من استمرارية موازنة الدفاع ووصوال إلى مشكالت
معاهدات الدفاع ،وحسب حساسية املوضوعات التي
يتم مناقشتها ،ميكن إتاحة هذه اجللسات للعامة أو يتم
عقدها في غرف مغلقة ،وحني يتم اإلعالن عن أن أجزاء
من موازنة قطاعي األمن والدفاع ستظل سرية ،ميكن
خضوع أعضاء اللجان البرملانية الذين عقدوا جلسات
للتحري (انظر إطار .)11
تتيح جلسات اللجان البرملانية:
 إجراء استجوابات حول أمور محددة تتعلق باإلدارةاملالية ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع؛
 مراقبة أنشطة احلكومة مبا فيها اعتمادات أموالقطاعي األمن والدفاع املتعلقة بعملياتهم؛
 استدعاء احلكومة أو مؤسسات قطاعي األمن والدفاعلتوضيح استخدامهم لألموال العامة.
وقد عززت اجتاهات حديثة مزيدا من الشفافية وإتاحة
جلسات البرملان إلى العامة بشكل أكبر حول املوضوعات
التي يتم تناولها في جلسات عامة أو جلسات إستماع اللجنة،
فعلى سبيل املثال ،تنشر جلان البرملان األسترالي تقاريرها
بشكل منتظم على سجل على اإلنترنت.
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إطار  .11هيئة حتري برملانية منوطة برقابة
مؤسسات قطاعي األمن والدفاع

إطار  .12حتقيقات عامة حول نفقات قطاع الدفاع:
حالة اململكة املتحدة

يستلزم في دول مثل أملانيا حتري أعضاء اللجان
البرملانية اخلاصة بقطاع الدفاع واملخابرات ،وتهدف
إجراءات التحري إلى مراقبة أفراد الشرطة العاملني
قبل حصولهم على معلومات حساسة تتعلق باألمن،
ووفقا لهذه اإلجراءات يسمح فقط لواحد أو لعدد قليل
من أعضاء البرملان ولرئيس اللجنة املعنية بالقطاع
األمني وللمدققني املسؤولني عن أجهزة التدقيق
اخلاصة باملعلومات السرية باإلطالع على الوثائق
السرية ،وذلك يضمن أن يتم على األقل بعض الرقابة
املالية حتى ملوازنة قطاعي األمن والدفاع السرية.

أعلن رئيس وزراء بريطانيا آنذاك جوردن براون
عام  2009تشكيل جلنة للتحقيق العام في مشاركة
اململكة املتحدة في احلرب على العراق ،وقد كان براون
مستشارا خلزانة الدولة أثناء املرحلة األولى من احلرب.
وذكر جوردن براون أثناء جلسات التحقيق في احلرب
على العراق في بداية عام  2010أن نفقات قطاع الدفاع
في اململكة املتحدة تتزايد تدريجيا كل عام من استمرار
احلرب ،وبذلك نفى امتناعه عن تزويد القوات املسلحة
التابعة للمملكة املتحدة باملعدات أثناء عمله مستشارا
للخزانة ،وقد انتقدت املعارضة هذه التصريحات أثناء
فترة اإلعداد االنتخابي لالنتخابات البرملانية ،وقد
جنحت املعارضة في إثبات أن تكلفة قطاع الدفاع لم
تتزايد.
وقد حمل الكشف عن هذه املعلومات رئيس الوزراء
على إرسال خطاب توضيحي إلى جلنة التحقيق بشأن
احلرب على العراق ،وذكر فيه مخططا مفصال عن
نفقات قطاع الدفاع في اململكة املتحدة أثناء احلرب
على العراق ،ومع ذلك فقد تراجع جوردن براون في
النهاية عن ادعاءه بتزايد نفقات قطاع الدفاع كل عام
خالل احلرب.

مقتبسة من نشرة مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ( :)DCAFالتحري والقطاع األمني( ،جنيف ،مركز
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة (،)DCAF
أكتوبر .)2006

•	 جلان التحقيق البرملانية املشكلة لغرض ما .يجوز
للبرملان تشكيل جلان حتقيق لغرض ما جتمع أعضاء
البرملان أصحاب املعلومات املتخصصة ،ويجوز للجان
التحقيق البرملانية أن تأخذ دليال من املوقع أو ميينا
من الوزراء أو املوظفني املدنيني في الوزارات املعنية،
وفي بعض احلاالت ميكن استجواب ضباط ذي رتب
عسكرية رفيعة أو قادة في الشرطة عن استخدامهم
لألموال العامة في إطار عملياتهم ،وفي حالة الشهادات
احلساسة املتعلقة باألمن ميكن للجنة أن جتتمع في
غرف مغلقة ،وأن حتترم القواعد الصارمة للسرية.
•	 التحقيق العام .ويجوز للسلطات التنفيذية في
اململكة املتحدة وجمهورية أيرلندا أن تشكل جلنة عامة
للتحقيق حول أي إجراء تتخذه احلكومة.
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خطاب جوردن براون إلى جلنة التحقيق في احلرب على العراق
متاح على:

www.iraqinquiry.org.uk/news/100318-pmletter.aspx

املصدر“ :التحقيق في احلرب على العراق”،

http://www.iraqinquiry.org.uk/.

ما هو دور البرملان أثناء مرحلة تقييم املوازنة؟
يدقق البرملان أثناء مرحلة تقييم املوازنة في نتائج املدقق
العام أو مؤسسة التدقيق املستقلة بخصوص األموال العامة،
وذلك يسبب اجراءات استجوابية إضافية للبرملان من أجل:
• إصالحات في اإلدارة املالية ملؤسسات قطاعي األمن
والدفاع؛
• وضع هذه التوصيات في االعتبار أثناء القرارات
اخلاصة باملوازنة في املستقبل؛
• تعزيز من مساءلة احلكومة ،السيما في قطاعي األمن
والدفاع؛ و
• أن يوصي بتحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية ضد
الفاسدين من املسؤولني.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
إطار  .13تقييم برملاني ملوازنات أجهزة اإلستخبارات :حالة أستراليا
تقوم اللجنة البرملانية الدائمة املشتركة املعنية باملخابرات واألمن في أستراليا مبراجعة التقارير املالية لألجهزة الست
التابعة للمخابرات األسترالية مبوجب إلزام قانوني.
وفي مايو  ،2010أصدرت اللجنة تقريرا عاما ذكرت فيه نتائج اجللسات التي عقدت مع أجهزة اإلستخبارات األسترالية.
ومن بني عناصر أخرى ،وضح التقرير تزايد املوازنة للمنظمة األسترالية لالستخبارات األمنية التي تعد واحدة من أجهزة
اإلستخبارات الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن عدد أفراد جهاز املخابرات سيرتفع من  584في عام  2001ليبلغ  1860عام  ،2011وتتزايد عائدات
أجهزة اإلستخبارات من احلكومة بشكل مناسب ،فقد ارتفعت من  66مليون دوالر أسترالي في عام  2001إلى 417
مليون دوالر أسترالي في عام .2008
وقد أعلنت احلكومة عقب نشر هذا التقرير أنها ستقوم مبراجعة دقيقة ألعمال املخابرات “لضمان فعاليتها في دعم سياسة
احلكومة واحتياجاتها العملياتية”.
وأعلن املسؤولون أن القيام بهذه املراجعة يكلف  3مليون دوالر أسترالي ،وسيتم أخذها من إجمالي موازنة املنظمة
األسترالية لالستخبارات األمنية.
املصدر :مراجعة اإلدارة والنفقات رقم  – 7أجهزة اإلستخبارات األسترالية.

http://aphnew.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=/pjcis/
adminexp7/report.htm

جدول  .5أساليب ينتهجها البرملان في مختلف الدول لتقييم املوازنة واألمن القومي
يوضح اجلدول التالي األساليب املختلفة التي اتخذها البرملان في دول مختلفة بخصوص مراجعة موازنة قطاعي األمن القومي
والدفاع.
الدولة
أستراليا

فرنسا

مراجعة موازنة قطاعي الدفاع واألمن القومي من قبل البرملان
نشرت اللجنة املشتركة للحسابات العامة والتدقيق التابعة للبرملان األسترالي أول تقرير جتريبي عن
املشروعات الكبيرة في ديسمبر  ،2009وقدم التقرير تقييما خلمسة عشر مشروعا كبيرا متعلقة بتوريد
معدات واإلجراءات املالية املتعلقة برفع التقارير التي اتخذتها وزارة الدفاع خالل ممارسة عامي 2007
و ،2008وتتضمن املراجعة ملعلومات تتعلق بالتكلفة واخلطة وقدرة األداء ألفراد املشروعات العسكرية
خالل السنة املالية السابقة.
شاركت جلنة املالية واالقتصاد العام والتخطيط التابعة للجمعية الوطنية في العمل التقييمي البرملاني بشأن
تبني وثيقتني كبيرتني للدفاع القومي عام  ،2009ونتج عن هذا العمل التقييمي البرملاني تبني موازنة
عملياتية للقوات املسلحة عام  2010والقانون اجلديد للتخطيط العسكري لألعوام (من  2009إلى .)2014

الواليات
املتحدة
األمريكية

قدمت اللجنة املعنية بالقوات املسلحة مبجلس النواب تقريرا بعنوان “جلنة حتقيق اللجنة املعنية بالقوات
املسلحة مبجلس النواب بخصوص نتائج إصالح توريدات الدفاع وتقدمي توصيات” ،وكان التقرير تقييما
لألداء اجليد لنظام توريدات الدفاع في الواليات املتحدة فيما يتعلق بتوصيل القيم إلى اجلنود ودافعي
الضرائب ،وتوصلت جلنة التحقيق إلى أنه ينبغي لنظام التوريدات بوزارة الدفاع أن يشكل هيكل إلدارة
األداء ،وكشف التقرير عدم قدرة وزارة الدفاع على تقدمي معلومات مالية دقيقة وفي الوقت املناسب إلى
مجلس النواب ،كما أوضح التقرير أن وزارة الدفاع ال تدير برامجها اخلاصة بالتوريدات بشكل جيد ،ومن
ثم فهي غير قادرة على إجراء إصالحات حقيقية بخصوص التوريدات.
http://armedservices.house.gov/
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني
كيف تقيم اللجان البرملانية موازنة قطاعي األمن
والدفاع؟
يلزم القانون اللجان البرملانية املتخصصة في دول معينة
بالقيام مبراجعة اإلدارة والنفقات والبيانات املالية لألجهزة
الرئيسية التي توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة ،فعلى

سبيل املثال مينح قانون أجهزة اإلستخبارات األسترالية
لعام  2011اللجنة املشتركة املعنية باإلستخبارات واألمن
احلق في استجواب وزير أجهزة اإلستخبارات أو رؤساء
هذه األجهزة بخصوص استخدامهم لألموال ،ويقدم جدول
 6قائمة أسئلة غير حصرية ميكن للجان البرملانية طرحها.

جدول  .6ما هي مناذج األسئلة التي ميكن أن تطرحها اللجان البرملانية أثناء مرحلة تقييم املوازنة؟
املوضوع
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األسئلة

اإلنفاق

	•هل مت كشف كل مصادر التمويل؟
	•هل ينظم القانون شراء وتوريد املعدات ودفع الرواتب وبيع األسلحة بشكل كامل؟
	•هل يتم اإلعالن عن املشتريات والتوريدات من خالل عطاءات تنشرها الصحافة؟
	•هل يوجد معايير مهنية تنظم إجراءات اجلهات املعنية باإلنفاق واملؤسسات املؤمتنة على املوارد
إلنفاقها على القطاع األمني؟
	•هل تقوم اجلهات واملؤسسات املعنية باإلنفاق بتنفيذ برامجهم وفقا للخطط االسترايجية املعدة سلفا؟
	•ما هي الضمانات التي تضمن اتباع اجلهات واملؤسسات املعنية باإلنفاق لهذه املعايير املهنية؟
	•هل تعد نسبة األنواع املختلفة من النفقات واقعية ومناسبة؟
	•هل يتم االستثمار في املعدات والبرامج واألصول باألموال املخصصة؟

النتائج

	•هل يتم إعداد قائمة بالبضائع واخلدمات التي اشترتها اجلهات واملؤسسات املعنية باإلنفاق؟
	•هل يوجد تفسيرات لالستثمارات والتوريدات الضخمة؟
	•ما هي الوثيقة املرجعية التي توضح البضائع واخلدمات التي مت استالمها؟
	•هل إجراءات تقييم أداء القوات املسلحة واألمن وتقييم كفاءتهم مالئمة؟
	•هل تعلن اجلهات واملؤسسات املعنية باإلنفاق نتائج أدائهم؟

التأثيرات

	•كيف ترتبط تأثرات سياسات القطاع األمني التي تتخذها اجلهات املعنية باإلنفاق ببيانات وأهداف
السياسة التي مت إعدادها؟
	•هل مت تطوير مؤشرات األداء لتقييم تأثيرات هذه السياسات في القطاع األمني؟
	•هل يتم حتليل إلى أية درجة تسهم عمليات املؤسسة في التأثيرات؟
	•هل يوجد إجراءات لتقييم أداء القطاع األمني والقوات املسلحة فيما يخص فعاليتها؟

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
ما هي التحديات أمام الرقابة املالية البرملانية في القطاع
األمني؟
يواجه البرملان العديد من التحديات أثناء عمله ليضمن رقابة
مالية فعالة في القطاع األمني ،ومن بني التحديات اخلطيرة:
 .1قلة اإلرادة السياسية بني السلطات التنفيذية .في
عدة دول تقترن خبرة طويلة في القوات املسلحة أو
حكم حزب واحد مع ممارسة دميوقراطية محدودة
وسلطات تنفيذية قوية مما يجعل الرقابة املالية
البرملانية مستحيلة عمليا ،وفي هذه الدول ليس من
املرجح أن تظهر النخب احلاكمة اإلرادة السياسية
الالزمة لتعزيز زيادة الرقابة البرملانية على نفقات
قطاعي األمن والدفاع.
ما الذي يستطيع البرملانيون القيام به في
ظل غياب اإلرادة السياسية بني السلطات
التنفيذية لتنفيذ الرقابة املالية؟
يستطيع البرملانيون في ظل غياب اإلرادة
السياسية القيام:
	•بتنظيم مناقشات ملجموعات العمل وورش
حول الرقابة البرملانية في جانب الرقابة
املالية داخل القطاع األمني واملشاركة فيها؛
	•برعاية نقاشات للبرملان بأكمله حول
ضرورة املوازنة بني إنفاق القوات املسلحة
واالحتياجات االجتماعية للمجتمع
واحتياجاته إلى التنمية؛
	•بتشجيع احلكومة على االمتثال لألدوات
الدولية واملنظمات املتخصصة في اإلدارة
املالية العامة مثل منظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي ( )OECDواملنظمة
الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة
()INTOSAI؛
	•بطلب املساعدة من أطراف أخرى مثل:
املجتمع املدني واإلعالم في زيادة الوعي
حول أهمية الرقابة البرملانية في القطاع
األمني.
 .2غياب إطار قانوني ودستوري واضح .جتري
العادة على أن مينح الدستور والقوانني التكميلية
البرملانيني احلق في مراقبة موازنة قطاعي األمن
والدفاع وإنفاقهما ،ويؤدي غياب هذا اإلطار القانوني
والدستوري الواضح إلى منع البرملان من القيام بدور

فعال في الرقابة املالية ،وفي بعض الدول رمبا يكون
البرملان ضعيفا للغاية ،ال يقدر على إحداث تعديالت
قانونية تؤدي إلى زيادة املساءلة املالية ملؤسسات
قطاعي األمن والدفاع.
ما الذي يستطيع البرملانيون القيام به في ظل
غياب إطار قانوني ودستوري واضح؟
يستطيع البرملانيون في ظل غياب إطار قانوني
ودستوري واضح القيام:
	•باقتراح تعديالت للدستور؛
	•بتعزيز مترير قوانني جديدة تضمن الرقابة
املالية في القطاع األمني؛
	•مبراقبة تنفيذ هذه القوانني.
 .3صعوبة الوصول إلى املعلومات .غالبا تستخدم
السلطات التنفيذية السرية كذريعة لتجنيب مؤسسات
قطاعي األمن والدفاع اخلضوع لرقابة البرملان،
ونظرا العتبارها معلومات حساسة تظل مصادر
متويل ونفقات مؤسسات قطاعي األمن والدفاع
خارج املوازنة وبعيدا عن الرقابة البرملانية ،وفي هذه
الدول يظل وصول أعضاء البرملان إلى السجالت
املالية ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع محدود.
ما الذي يستطيع البرملانيون القيام به في ظل
غياب املعلومات؟
يستطيع البرملانيون في حالة صعوبة وصول
البرملانيني والشعب إلى املعلومات املتعلقة باإلدارة
املالية ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع القيام:
	•بتعزيز املناقشات للبرملان بأكمله حول
استخدام األموال التي تعد خارج املوازنة
في قطاعي األمن والدفاع؛
	•بعقد جلسات دورية ملساءلة مسؤولي
األمن عن املمارسات املالية ملؤسساته؛
	•باستخدام سلطاتهم كقوة واقتراح خفض أو
رفض املخصصات للموازنة السنوية كحافز
ملسؤولي القطاع األمني لزيادة الشفافية؛
	•بتعزيز تبني قوانني إلتاحة املعلومات
كحافز لزيادة الشفافية في اإلدارة املالية
القطاع األمني؛
	•بسن قوانني ولوائح حلماية املبلغني
العاملني داخل مؤسسات القطاع األمني.
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تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني
إطار  .14حصول أعضاء البرملان على معلومات
إستخباراتية في الواليات املتحدة
لقد حاول الكوجنرس األمريكي توسيع سلطته
القانونية للحصول على مزيد من املعلومات
اإلستخباراتية ،ويوجد في الكوجنرس ثالث جلان
للرقابة على املخابرات معنية برقابة إنفاق اإلستخبارات
األمريكية ،وهم:
	•اللجنة الدائمة واملختارة املعنية باملخابرات
التابعة للكوجنرس.
	•اللجنة الثانوية للرقابة والتحقيقات.
	•اللجنة املختارة املعنية باملخابرات التابعة ملجلس
الشيوخ.
ومع ذلك ،فما زال بعض االستثناءات اجلديرة بالذكر
لسلطات اللجان التابعة للكوجنرس اخلاصة باحلصول
على معلومات ،فهذه اللجان ال تستطيع حتديدا
احلصول على املعلومات التي تكشف:
	•هوية املصادر؛
	•الوسائل التي حتصل املخابرات عن طريقها على
املعلومات ومن ثم تقوم بتحليلها؛
	•املعلومة األولية التي تستحق مزيدا من التحليل؛
	•النتائج املكتوبة للمخابرات “املفصلة الحتياجات
معينة للرئيس وبعض السلطات التنفيذية رفيعة
املستوى من القائمني على وضع السياسات”.
املصدر” :الكوجنرس كمستخدم للمعلومات اخلاصة
باملخابرات” ،في تقرير للكوجنرس (واشنطن ،هيئة البحث
اخلاصة بالكوجنرس 14 ،ديسمبر  ،)2005صفحة ،5
http://www.fas.org/sgp/crs/intel/congress.pdf

 .4عدم توافر مؤشرات للتأثير واألداء .وفي الدول
االنتقالية والنامية ،رمبا يفتقر البرملانيون إلى
بيانات مهمة لتقييم تأثير وأداء األجهزة الرئيسية
التي توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة ،ورمبا
تتاح املعلومات التي ميكن تقييمها والتي تصدرها
مؤسسات قطاعي األمن والدفاع بعد سنوات من
األداء ،ويواجه البرملانيون صعوبات عدة في تقدير
فعالية تكلفة مؤسسات قطاعي األمن والدفاع أمام
عالمات ومؤشرات مالية واضحة للهيئة تصل إلى
املواطنني.
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ما الذي يستطيع البرملانيون القيام به في ظل
غياب مؤشرات التأثير واألداء؟
يستطيع البرملانيون في حالة عدم توافر مؤشرات
التأثير واألداء القيام:
	•بتشجيع السلطات التنفيذية على تبني إعداد
موازنة متوسطة األجل وموجهة حسب
األداء ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع؛
	•باملشاركة في تبني تعريفات واضحة
ملدخالت ومخرجات ونتائج عمليات قطاعي
األمن والدفاع؛
	•بتعزيز املناقشات العامة التي تسهم في
تقييم ما هي احتياجات وأولويات املواطنني
فيما يتعلق باألمن.
 .5االفتقار إلى اخلبرة واملوارد فيما بني مؤسسات
الرقابة املالية .وفي العديد من الدول يتم تقويض
عمل مؤسسات الرقابة املالية والتدقيق نظرا للموارد
املالية النادرة وافتقار العاملني بها إلى اخلبرة ،فعلى
سبيل املثال رمبا يفتقر أعضاء اللجان البرملانية إلى
املهارات واخلبرة الالزمة لعقد جلسات مع مسؤولي
قطاعي األمن والدفاع ،كما ميكن أن يضم البرملان
ومؤسسات التدقيق التابعة للدولة عاملني لم يتلقوا
تعليما وتدريبا كافيا للقيام بأنشطتهم.
ما الذي يستطيع البرملانيون القيام به في
ظل غياب اخلبرة واملوارد فيما بني مؤسسات
الرقابة املالية؟
يستطيع البرملانيون في حالة االفتقار إلى اخلبرة
فيما بني مؤسسات الرقابة املالية القيام:
	•بتعزيز التدريب وبناء القدرات ألعضاء
البرملان والعاملني املتخصصني بالبرملان في
مجال الرقابة املالية في القطاع األمني؛
	•بالضغط على احلكومة لتخصيص أموال
إضافية لتنمية القدرة املؤسساتية ملؤسسات
الرقابة املالية؛
	•بإقناع املانحني الدوليني بتعزيز دعمهم
للبرملان وبرامج بناء القدرات.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
 .6قلة توافق معونات املانحني مع االحتياجات
واألولويات احمللية .وفي الدول التي تعتمد فيها
السلطات احمللية على الدعم املالي اخلارجي فيكون
من املهم أن تلبي برامج معونات املانحني احتياجات
وأولويات املجتمع ،غير أنه في أغلب األوقات ال يتم
استشارة املجالس البرملانية للدول مستلمة املعونة
حني يتم حتديد هذه األولويات ،وغالبا تتجنب
السلطات التنفيذية ومؤسسات قطاعي األمن والدفاع
الرقابة البرملانية عندما يخصصون موارد املانحني
لعمليات قطاعي األمن والدفاع.
ما الذي يستطيع البرملانيون القيام به في ظل
غياب توافق معونات املانحني مع االحتياجات
احمللية؟
يستطيع البرملانيون عندما يكون هناك قلة توافق
ملعونات املانحني أن:
	•يشاركوا في لقاءات تنسيق وآليات يتم
وضعها من مانحني دوليني مع السلطات
التنفيذية احمللية؛
	•يعززوا النقاشات حول ضرورة احترام
مجتمع املانحني اللتزاماته مبوجب املعاهدات
الدولية مثل :إعالن باريس بشأن فعالية
املساعدة لعام 2005؛ و
	•اإلصرار على وجود آليات لرقابة املعونة
الدولية من قبل مؤسسات الرقابة املالية.
مع من ينبغي على البرملان إنشاء عالقات لتعزيز الرقابة
املالية؟
رمبا يتواصل البرملان وجلانه املتخصصة مع أطراف للرقابة
والتدقيق من اخلارج لتعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني
نظرا للتعقيدات املوجودة في القيام بالرقابة املالية في القطاع
األمني ،وميكن أن تكون هذه األطراف:
	•مؤسسات التدقيق العليا التي عادة يكون للبرملان
صلة بها فيما يتعلق باإلجراءات؛
	•منظمات املجتمع املدني واملراكز البحثية ومؤسسات
الفكر والرأي التي رمبا تقوم بعمل البرملان في عدة
مجاالت تتعلق مبوازنة القطاع األمني.
ويناقش القسم التالي دور مؤسسات التدقيق العليا
ومنظمات املجتمع املدني وصلتهم بالبرملان لتعزيز الرقابة
املالية مبزيد من التفصيل.
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 .4تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني:
دور مؤسسات التدقيق العليا واملجتمع املدني
األهداف التعليمية لهذا القسم
ما ينبغي على القارئ معرفته بعد قراءة هذا القسم:
توضيح ما هي مؤسسات التدقيق العليا؛
بيان دور مؤسسات التدقيق العليا في
الرقابة املالية في القطاع األمني؛
بيان األنواع املختلفة للتدقيق املتعلق
بالقطاع األمني واملوازنة؛
بيان دور منظمات املجتمع املدني في الرقابة
املالية في القطاع األمني؛
مناقشة كيف نعزز العالقات بني البرملان
ومؤسسات التدقيق العليا ومنظمات
املجتمع املدني.
ما هي مؤسسات التدقيق العليا وما دورها في الرقابة
املالية في القطاع األمني؟
إن مؤسسات التدقيق العليا هي األجهزة القومية املسؤولة
عن تنفيذ تدقيق خارجي ومستقل للمؤسسات العامة.
ويتم تأسيس مؤسسات التدقيق العليا (تسمى في بعض
األحيان :املدقق العام أو مكتب التدقيق القومي أو مكتب
املوازنة أو محكمة التدقيق أو مكتب احلسابات) بقانون
دستوري كمؤسسات مستقلة عن السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية.
وعادة ال تقتصر صالحيات مؤسسات التدقيق العليا على
مؤسسات تابعة للدولة محددة ،ولذلك ينبغي أن يتم تطبيق
املبادئ اإلرشادية ملؤسسات التدقيق العليا (انظر إطار
 )15على األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات األمنية
والقضائية وهيئات الرقابة واإلدارة التابعة لها.
ودور مؤسسات التدقيق العليا في الرقابة املالية في القطاع
األمني في األساس هو القيام:
• بالتحقق من دقة ومصداقية التقارير املالية التي
تقدمها األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات األمنية
والقضائية وهيئات الرقابة واإلدارة التابعة لها؛
• بضمان تنفيذ العمليات املالية في قطاعي األمن والدفاع
وفقا للقوانني واللوائح السائدة؛
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• مبساءلة ممثلي األجهزة الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية والقضائية وهيئات الرقابة واإلدارة التابعة لها
عن األموال التي يديرونها؛
• بإبالغ البرملان أو السلطة القضائية أو االثنني باألخطاء
وحاالت الفساد.
إطار .15االستخدام الفعال لألموال :مبادئ
إرشادية ملؤسسات التدقيق العليا
يتم عمل مؤسسات التدقيق العليا وفقا للمبادئ
األساسية التالية:
	•ضمان استخدام صحيح وفعال لألموال العامة؛
	•تطوير آليات صحيحة لإلدارة املالية؛
	•تنفيذ األنشطة اإلدارية على نحو صحيح؛
	•نقل املعلومات إلى الهيئات العامة وإلى الشعب
عن طريق نشر تقارير موضوعية.
املصدر :إعالن ليما بشأن املبادئ األساسية للرقابة املالية،
(املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة،)1988 ،
http://www.issai.org/media(622,1033)/ISSAI_1_E.pdf

ما هي النماذج املختلفة ملؤسسات التدقيق العليا؟
يوجد ثالث مناذج رئيسية ملؤسسات التدقيق العليا ،وقد
أثبت كل منوذج قدرته على تعزيز مساءلة مؤسسات القطاع
األمني وممثليها ،وإليكم هذه النماذج:
 .1منوذج التدقيق البرملاني .ويطلق عليه منوذج
ويستمينستر أيضا منذ شاع استخدامه في الدول
األجنلو سكسونية ،وفي هذا النموذج تتصل مؤسسة
التدقيق العليا بنظام املساءلة املالية في البرملان
مباشرة (وغالبا تتصل بلجنة املوازنة أو جلنة
احلسابات العامة في البرملان) ،ويطلق على رئيس
مؤسسة التدقيق العليا في هذا النظام اسم املدقق
العام ،وميكن تسميته رئيس البرملان.
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إطار  .16منوذج التدقيق البرملاني وقطاعي األمن
والدفاع :حالة بيرو
يضمن املدقق العام للجمهورية في بيرو املساءلة
املالية في القطاع األمني والقوات املسلحة ،ومن بني
األهداف الدستورية األساسية األربعة للمدقق ،يحدد
الثالث منها دوره في الرقابة املالية للجهات الرئيسية
التي توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة في بيرو،
ويكمن دوره في:
“إجراء رقابة لضمان استخدام األموال املخصصة
لتلبية االحتياجات اللوجستية للقوات املسلحة
والشرطة الوطنية لتحقيق هذه الغاية فقط”.
املصدر“ :املدقق العام جلمهورية بيرو” ،جمهورية بيرو،

ألغراض قطاع الدفاع بني األعوام  2003و:2008
	•العجز الدائم بني احلسابات الضرورية لقطاع
الدفاع واحلسابات املتوفرة؛
	•االنخراط املتكرر في نشاطات تتعلق بتوريدات
ومعدات في ظل عدم توافر األموال؛
	•الفشل في تخطيط وتنفيذ البرامج العسكرية
عالية التكلفة؛
	•التقدير السيئ ألموال البرامج العسكرية
املستقبلية أو عدم حتديدها.
املصدر“ :محكمة التدقيق املالي الفرنسية” ،في التقرير السنوي
لعام ( 2010باريس ،فبراير  ،)2010صفحة ،41-3
_http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/1
conduite-des-programmes-armement.pdf

www.contraloria.gob.pe.

 .2منوذج التدقيق القضائي .ويطلق عليه أيضا
منوذج احملكمة أو النموذج النابليوني ،وهو النموذج
الشائع استخدامه من مؤسسات التدقيق العليا في
الدول الالتينية في أوروبا والدول الفرنكوفونية في
أفريقيا وآسيا ،ووفقا لهذا النموذج تعتبر مؤسسة
التدقيق العليا جزءا ال يتجزأ من النظام القضائي،
وتعد مؤسسة التدقيق العليا محكمة تباشر مهامها
باستقالل عن السلطات التنفيذية والتشريعية،
ولذلك فمن احملتمل أن يكون لها صلة محدودة فقط
مع البرملان ،ويرأسها قضاة والذين ميكنهم عقد
جلسات خاصة بهم وفرض عقوبات وإجراءات
تأديبية ،ويرتكز عمل التدقيق على التحقق من شرعية
املعامالت التي تتم.

 .3منوذج التدقيق اجلماعي .يطبق هذا النموذج في
بعض الدول األوروبية مثل :أملانيا وهولندا وبعض
الدول في آسيا ،ويتشابه هذا النموذج في هيكله
األساسي إلى حد كبير مع منوذج التدقيق البرملاني،
وتوجد الفروقات الرئيسية بني النموذجني في الهيكل
الداخلي ملؤسسة التدقيق.
وأهم ما مييز هذا النموذج هو أن ملؤسسة التدقيق
العليا مجلس إدارة يتألف من أعضاء يتم تعينهم،
ويرأسه الرئيس.

إطار  .17منوذج التدقيق القضائي وتدقيق قطاعي
األمن والدفاع :حالة فرنسا
أصدرت محكمة التدقيق املالي الفرنسية تقريرا خاصا
بالتدقيق في وزارة الدفاع ضمن تقريرها السنوي
للسنة املالية  ،2009وأوضح هذا التقرير وجود خلل
وظيفي خطير في اإلدارة املالية للوزارة للمشروعات
العسكرية ،السيما فيما يتعلق ببرامج التخطيط طويلة
األجل وعالية التكلفة.
وقد حددت محكمة التدقيق املالي الفرنسية نقاط
الضعف اآلتية في اإلدارة املالية لألموال العامة
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إطار  .18منوذج التدقيق اجلماعي وإساءة إدارة األموال العامة في معدات قطاع الدفاع :حالة أملانيا
انتقد البرملانيون األملان في عام  2009بشكل علني غياب الرقابة املالية على برامج توريدات قطاع الدفاع ،وقد اقترح
البرملانيون إجراء حتقيق بوجه خاص حول أهداف وزارة الدفاع من برنامج الطائرات بدون طيار املعروفة بـ ()drone
وحول تكلفتها.
وردا على ذلك ،رفضت احلكومة تقدمي بيانات ألعضاء البرملان عن تكلفة البرامج األملانية لتطوير الطائرات بدون طيار
5
وأي الشركات مسؤولة عن هذه البرامج.
وقد مت تناول هذه القضية مرة أخرى في التقرير السنوي لعام  2009ملؤسسة التدقيق العليا في أملانيا (احملكمة االحتادية
األملانية ملراجعة احلسابات) ،وكشف التقرير أن وزارة الدفاع دفعت تكاليف متواصلة غير ضرورية ملشروع تطوير
الطائرات بدون طيار الذي مت إلغاءه ،وقد تبني أن وزارة الدفاع أساءت استخدام ما يزيد عن  168مليون يورو من أموال
دافعي الضرائب.
وبناء على هذا املثال وغيره ،طلبت احملكمة االحتادية األملانية ملراجعة احلسابات من وزارة الدفاع حتسني آليات التعاقد
6
على نحو يضمن معامالت فعالة وفرض شروط تعويضية حال إلغاء برامج التوريدات والتطوير العسكرية.
وقد أثارت الصحافة األملانية هذه القضية عندما انتقدت صحف مهمة (مثل الصحف األسبوعية Der Spiegel :و )Focus
وزارة الدفاع على إهدارها األموال العامة ،7وأصبح استخدام الطائرات بدون طيار للقتال وعمليات إنفاذ القانون حتت
8
رقابة برملانية ورقابة عامة مكثفة.
إطار  .19ما هو إعالن ليما حول اخلطوط التوجيهية
لرقابة األموال العامة لعام 1977؟
تبنت املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية
العامة ( .)INTOSAIإعالن ليما حول اخلطوط
التوجيهية لرقابة األموال العامة لعام Lima( 1977
 ،)Declarationوقد حدد اإلعالن معايير للتدقيق
املستقل للحكومة وأجهزتها ،ويحدد قائمة شاملة
للقضايا واألهداف واملعايير املنظمة لتدقيق املؤسسات
العامة ،وينص اإلعالن باألخص على أنه:
	•يجب تضمني صالحيات التدقيق اخلاصة
مبؤسسات التدقيق العليا في الدستور وتشريع
خاص.
	•يجب استقالل مؤسسات التدقيق العليا
والعاملني بها عن أي نفوذ للمؤسسات التي
يجري التدقيق بشأنها.
	•يجب أن يكون ملؤسسات التدقيق العليا عالقات
قانونية مع البرملان ويجب تقدمي تقارير سنوية
إلى البرملان.
	•يجب إتاحة جميع الوثائق والسجالت التي
أعدتها املؤسسات العامة ملؤسسات التدقيق
العليا.
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ما هي األنواع املختلفة للتدقيق التي ميكن ملؤسسات
التدقيق العليا القيام بها مع مؤسسات قطاعي األمن
والدفاع؟
تستطيع مؤسسات التدقيق العليا القيام بثالثة أنواع من
التدقيق ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع :التدقيق املالي
وتدقيق االلتزام وتدقيق األداء ،وميكن توضيحهم كاآلتي:
 .1التدقيق املالي .هذا التدقيق للسجالت واحلسابات
والنفقات املتعلقة مبؤسسات قطاعي األمن والدفاع
املعينة خالل سنة مالية واحدة ،ويهدف التدقيق املالي
إلى ضمان املساءلة املالية للمؤسسات التي يجري
التدقيق بشأنها ،وعالوة على ذلك ،يعلن التدقيق
املالي رأيا خاصا بالتدقيق يوضح ما إذا كانت البيانات
املالية للمؤسسات تعطي فكرة حقيقية وصحيحة عن
املعامالت املالية التي جتريها.
 .2تدقيق االلتزام .هذا التدقيق لتقييم ما إذا كانت
األنشطة واملعامالت املالية والنفقات اخلاصة
بالعمليات املتعلقة مبؤسسات قطاعي األمن والدفاع
املعينة تتوافق مع قوانني املساءلة املالية والقوانني
اخلاصة باملوازنة السائدة ،كما يقيٍم ما إذا كانت
مؤسسات قطاعي األمن والدفاع التي يجري التدقيق
بشأنها تلتزم بالقرارات واملبادئ واملعايير العامة
لإلدارة املالية الصحيحة في القطاع العام.
 .3تدقيق األداء (أو تدقيق “القيمة مقابل املال”) .هذا
التدقيق لتقييم ما إذا كانت املوارد البشرية أو املالية
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أو أية موارد أخرى ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع
املعينة تتوافق مع أهداف سياساتهم املنصوص عليها،
ويراجع تدقيق األداء كفاءة وفعالية العمليات التي
تقوم بها هذه املؤسسات ،وميكن أن يسهم تدقيق
األداء في تعزيز مبدأ “القيمة مقابل املال” بشكل جيد
في اإلدارة املالية ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع.
ما هي التحديات التي تواجه التدقيق املستقل ملؤسسات
قطاعي األمن والدفاع؟
ميكن أن تواجه مؤسسات التدقيق العليا املشاركة في
التدقيق في مؤسسات قطاعي األمن والدفاع العديد من
العقبات ،وفيما يلي أهم العقبات التي ميكن أن تواجهها
مؤسسات التدقيق العليا ،كما يوضح كيف ميكن معاجلتها
من خالل معايير مهمة إلعالن ليما (:)Lima Declaration
•	 بنود من املوازنة القومية مستثناة من الرقابة.
ميكن تقييد قدرة مؤسسات التدقيق العليا على القيام
بالتدقيق على جميع املعامالت املالية العامة مبا فيها
املعامالت اخلاصة مبؤسسات قطاعي األمن والدفاع
باستثناءات تفرضها السلطات التنفيذية على التدقيق
في بنود معينة من املوازنة القومية ،وحتى إذا مت
تشكيل مؤسسات التدقيق على أسس قانونية متينة،
فرمبا متنعها السلطات التنفيذية ومؤسسات قطاعي
األمن والدفاع من التدقيق في حساباتهم.
عالم ينص إعالن ليما؟
“تخضع جميع العمليات املالية العامة بغض
النظر عن ما إذا أو كيف يشار إليها في املوازنة
القومية للتدقيق من قبل مؤسسات التدقيق العليا،
وال يؤدي استبعاد أجزاء من اإلدارة املالية من
املوازنة القومية إلى استثناء هذه األجزاء من
تدقيق مؤسسات التدقيق العليا”.
إعالن ليما ،القسم رقم  ،18املادة رقم .3
•	 االفتقار إلى تشريع واضح ومعمول به .تفتقر
بعض الدول إلى تشريع كاف لضمان استقالل
وحرية مؤسسات التدقيق العليا ،وفي هذه الدول
ميكن أن تعاني مؤسسات التدقيق العليا من تدخالت
من السلطات التنفيذية أو أطراف سياسية أو وزارات
معينة ،وتفشل العديد من القوانني القومية في وضع
شروط تخضع اجلهات الرئيسية التي توفر اخلدمات
األمنية وخدمات العدالة لتدقيق مستقل.

عالم ينص إعالن ليما؟
“يجب أن ينص الدستور على تشكيل مؤسسات
التدقيق العليا والدرجة الالزمة من االستقالل،
ويجوز توضيح التفاصيل في تشريع ،و ُيكفل
بشكل خاص حماية قانونية كافية من احملكمة
العليا ضد أي تدخل في استقالل مؤسسات
التدقيق العليا وصالحيات التدقيق”.
إعالن ليما ،القسم رقم  ،5الفقرة رقم .3
•	 عدم الوصول إلى املعلومات .رمبا تمُ نع مؤسسات
التدقيق العليا من الوصول إلى املعلومات املناسبة
وذات الصلة بشكل عام ،ورمبا متنع بشكل خاص
من الوصول إلى املعلومات املتعلقة بالوثائق األمنية
السرية ،ورمبا تظل املعلومات اخلاصة بكيفية اتخاذ
القرارات اخلاصة بإنفاق األموال على أهداف قطاعي
األمن والدفاع سرية وغير متاحة للتدقيق املستقل.
عالم ينص إعالن ليما؟
“يتاح وصول مؤسسات التدقيق العليا إلى جميع
السجالت والوثائق املتعلقة باإلدارة املالية ،ولها
أن تطلب شفاهة أو كتابيا أية معلومات تعتبرها
ضرورية.
إعالن ليما ،القسم رقم  ،10املادة 1
•	 االفتقار إلى القدرة والكفاءة .في العديد من الدول
يفتقر العاملون مبؤسسات التدقيق إلى املؤهالت الفنية
واألدوات التي تساعدهم على أداء مهامهم اخلاصة
بالتدقيق ،وفي الغالب تعاني مؤسسات التدقيق من
نقص املوارد البشرية واملالية مما يعيق قدرتهم على
مباشرة مهامهم.
عالم ينص إعالن ليما؟
“يتم إعطاء اهتمام خاص بتعزيز التنمية املهنية
النظرية والعملية لكل أعضاء مؤسسات التدقيق
العليا والعاملني بها ،وذلك من خالل برامج داخلية
وجامعية ودولية ( ،)...وتتجاوز التنمية املهنية
اإلطار التقليدي للمعرفة القانونية واالقتصادية
واملعرفة اخلاصة باحلسابات ،وتتضمن تقنيات
أخرى إلدارة األعمال مثل معاجلة البيانات
اإللكترونية ”.
إعالن ليما ،القسم رقم  ،14املادة رقم .3
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كيف ميكن تعزيز العالقات بني مؤسسات التدقيق العليا
والبرملان؟
عادة يوضح دستور الدولة العالقات بني مؤسسة التدقيق
العليا والبرملان ،وينص الدستور عادة على أن تقوم مؤسسة
التدقيق العليا بإرسال نتائجها السنوية واملستقلة إلى
البرملان أو إلى أي جهاز عام مسؤول عن محاسبة مؤسسات
قطاعي األمن والدفاع (مثل التحقيق العام الذي يشكل
لغرض ما) أو كالهما.
ويعمل البرملان بكفاءة بعيدا عن مؤسسة التدقيق العليا لكي
تصبح مستقلة ،وفي الوقت ذاته على البرملان التأكد من أن
اهتماماته ومشاركته في عمل مؤسسة التدقيق العليا تسهم
في تعزيز الرقابة املالية ،وإن كانت العالقة بني البرملان
ومؤسسة التدقيق العليا غير وثيقة فرمبا يتجاهل البرملان
نتائج التدقيق املهمة ،وتتجنب مؤسسة التدقيق العليا إرسال
تقاريرها إليه.
وميكن اتخاذ اخلطوات اآلتية من أجل تعزيز العالقات بني
البرملان ومؤسسة التدقيق العليا:
• التأكد من أن التشريع اخلاص مبؤسسة التدقيق العليا
يكفل استقاللها عن احلكومة والبرملان؛
• تطوير إجراءات واضحة لتعيني رؤساء مؤسسات
التدقيق العليا بطريقة تضمن ثقة ودعم كبيرين في
البرملان؛
• وضع إجراءات واضحة للبرملان تتعلق بتعامله مع
تقارير التدقيق مبا فيها اللجان البرملانية احملددة (جلنة
القطاع األمني أو الدفاع أو املخابرات أو اللجنة املعنية
باملوازنة أو مجموعة منهم) ملراجعة موازنة القطاع
األمني؛
• وضع إجراءات تضمن اتخاذ اللجنة البرملانية املناسبة
إجراءات حازمة مستندة إلى تقارير التدقيق؛
• إبالغ مؤسسة التدقيق العليا باهتمامات البرملان مبا
فيها املوضوعات املقترحة واملؤسسات التي سيتم
التدقيق بشأنها ،بينما يترك القرار األخير بشأن
أولويات التدقيق ملؤسسة التدقيق العليا.
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إطار  .20ما هي مميزات البرملان املشارك في
التدقيق اخلارجي واألطراف املعنية بالرقابة؟
ببناء عالقات قوية مع مؤسسات التدقيق ومنظمات
املجتمع املدني يضمن البرملان:
	•مناقشة القضايا العامة من قضايا األمن التي
يهتم بها املواطنون؛
	•زيادة مشاركة جميع املواطنني مبا فيهم
البسطاء من املجتمع من خالل املعرفة العامة
وفهم سياسات احلكومة القطاع األمني؛
	•تقدمي معلومات مباشرة إلى املواطنني حول
كيفية توزيع األموال في القطاع األمني من
خالل االهتمام والتوعية بتقارير التدقيق املتعلقة
مبؤسسات القطاع األمني؛
	•تقييم نفقات احلكومات والدول املانحة في
القطاع األمني في ضوء أداء األجهزة التي توفر
اخلدمات األمنية وخدمات العدالة؛
	•اتخاذ إجراءات حازمة وإصالحية مستندة إلى
تقارير التدقيق التي تكشف إساءة استخدام
األموال من قبل مؤسسات القطاع األمني.
وميكن من خالل زيادة مشاركة املجتمع املدني واستخدام
قدرات مؤسسات التدقيق اخلارجية أن تدعم وتساعد في
التعويض عن وجود أية قيود على قدرة البرملان لتنفيذ
الرقابة املالية.
ما هو دور منظمات املجتمع املدني في الرقابة املالية في
القطاع األمني؟
أصبحت منظمات املجتمع املدني أطرافا مهمة غير رسمية
في الرقابة املالية في القطاع األمني ،وتسهم زيادة مشاركة
املجتمع املدني في مراجعة تنفيذ موازنة السلطات التنفيذية،
على سبيل املثال ،فهي تساهم في مساءلة اجلهات الرئيسية
التي توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة للمواطنني،
وميكن ملنظمات املجتمع املدني أن تساعد احلكومة والبرملان
في حتديد أولويات إنفاق األموال العامة حسب االحتياجات
األكثر إحلاحا لتنمية املجتمع.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
جدول  .7منظمات املجتمع املدني الفعالة في الرقابة املالية :مناذج من جميع أنحاء العالم
الدولة
البرازيل

البرامج
يركز برنامج املوازنة في املعهد البرازيلي للتحليل االقتصادي واالجتماعي ( )IBASEعلى بناء قدرات منظمات
أخرى لتحليل معلومات املوازنة.

الهند

لقد استخدمت مبادرات التنمية للعمل االجتماعي واإلنساني ( )DISHAحتليل املوازنة كجزء من مجهوداتها
لتعبئة أعضاءها من املجتمعات األشد فقرا للمطالبة بحقوقهم.

كرواتيا

لقد أصبح معهد التمويل العام رائدا في البحث اخلاص بالتمويل العام واالقتصاد )IPF( ،وله عالقات وطيدة
مع الشبكات الدولية.

املكسيك

يعزز مركز متويل األبحاث والتحليل ( )FUNDARحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية مبراقبة السياسات
العامة واإلنفاق وفقا ملوازنة الرئاسة ،ويتعاون مع دليل الشفافية املالية العامة في أمريكا الالتينية.

أوغندا

تعد شبكة الدين ( )UDNفي أوغندا منظمة غير حكومية تقوم بتحليالت مكثفة حول املوازنة وتقوم بأنشطة
دفاعية ومكافحة الفساد ،وتعرف مبوقفها الصريح ،وحتظى بسمعة جيدة في الربط بني أنشطة مراقبة
املوازنة احمللية والسياسات القومية.

جنوب أفريقيا يراقب جهاز املعلومات اخلاصة باملوازنة الدميوقراطية ( )BISفي سياسات حكومة ما بعد التمييز العنصري
وما تتضمنه ،وقد حظي هذا اجلهاز بسمعة جيدة في التحليل الدقيق في مجاالت متنوعة إلعداد املوازنة مثل:
مجال اإليدز واألطفال والتعليم واحلكومات احمللية واملرأة.

الواليات
املتحدة

تتعاون الشراكة الدولية اخلاصة باملوازنة القائمة في الواليات املتحدة مع شبكة واسعة ومتنوعة من منظمات
املجتمع املدني في جميع أنحاء العالم ،وتهدف إلى مكافحة الفقر وحتسني احلكم من خالل إصالح أنظمة
احلكومة اخلاصة باملوازنة والتأثير على سياسات املوازنة ،ويتوسط ذلك بذل مجهودات جلعل إعداد موازنة
احلكومة أكثر شفافية ومشاركة وأكثر استجابة لألولويات القومية وقادرة على مكافحة الفساد بشكل أفضل
وأن تكون أكثر فاعلية وكفاءة.

Source: Paolo de Renzio and Warren Krafchick “Budget monitoring and policy influence”, in Overseas Development Institute
(ODI): Briefing Paper 16, March 2007, http://www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=80&title=budget-monitoring-policyinfluence

إطار  .21دور املجتمع املدني في الرقابة املالية
في القطاع األمني :حالة معهد التنمية والشفافية
التشريعية ( )PILDATفي باكستان
أسس معهد التنمية والشفافية التشريعية ()PILDAT

في باكستان في عام  ،2001وهو منظمة مستقلة غير
حزبية وغير ربحية ،ويعمل على بناء قدرات النواب
املنتخبني وتسهيل مزيد من املشاركة لكل شرائح
املجتمع في العملية الدميوقراطية في باكستان.
وفي عام  2009أصدر معهد التنمية والشفافية
التشريعية في باكستان تقريرا حول كيفية مراجعة
موازنة قطاع الدفاع ،وكان ذلك ضمن إطار برنامجه
الشامل “البحث واحلوار حول العالقات العسكرية
املدنية ملنع الصراع في باكستان”.

وفي عام  ،2010أطلق معهد التنمية والشفافية
التشريعية في باكستان مع ممثلني من جمعيات رجال
األعمال واإلعالم واملجتمع املدني مجموعة من الورش
حول “كيفية التأثير على املوازنة في باكستان”.
وتلعب مؤسسات املجتمع املدني دور مهم في تعزيز الرقابة
املالية في القطاع األمني من خالل:
•	 تعزيز احلصول على املعلومات .في العديد من
الدول النامية والدول التي متر مبرحلة انتقالية
تعمل منظمات املجتمع املدني على تعزيز قوانني حق
احلصول على املعلومات ،وتراقب تطبيق هذه القوانني،
وتلعب منظمات املجتمع املدني في العديد من الدول
دورا مهما في تعزيز الشفافية واملساءلة اإلدارية،
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وتساعد هذه املجهودات التي تقوم بها منظمات
املجتمع املدني واإلعالم في إتاحة املعلومات من أجل
القيام برقابة فعالة على عملية موازنة القطاع األمني،
كما تساعد مشاركة القوات املسلحة وقوى األمن في
تعزيز قبول واسع ملبادئ احلكم املالي الرشيد في
قطاعي األمن والدفاع.
إطار  .22مفاوضات املجتمع املدني والقوات
املسلحة حول احلصول على املعلومات املتعلقة
بالقطاع األمني :حالة بيرو
شارك مجلس الصحافة البيروفي في وضع مسودة
لقانون شامل يخص احلصول على املعلومات ،وقد
شارك قطاع واسع من املجتمع املدني في وضع
مسودة لقانون حرية احلصول على املعلومات ،كما
قدمت مكاتب حتقيق قومية دعما لهذه العملية.
وفي حالة تعد نادرة ،متت مشاورات مكثفة مع القوات
املسلحة البيروفية ،فقد تفاوض مجلس الصحافة مع
القوات املسلحة على مدار عدة أشهر ،واتفقا أخيرا
على تضمني األمن القومي في قانون حرية احلصول
على املعلومات الذي وضع عام  ،2002ويراقب مجلس
الصحافة تنفيذه.
ونتيجة لهذه املشاركة ،حددت مؤسسة التدقيق
البيروفية مهمتها في مراقبة احلسابات واألداء املالي
للقوات املسلحة.
•	 إدماج النوع االجتماعي في إعداد موازنة القطاع
األمني .تلعب منظمات املجتمع املدني دورا مهما
في رقابة تخصيص موازنة قطاعي األمن والدفاع
مؤثرين على املجموعات االجتماعية الضعيفة مثل
املرأة ،وميكن للمنظمات النسوية واملنظمات التي تدافع
عن حقوق اإلنسان أن تطالب باملساءلة والشفافية من
احلكومة لتعزيز مشاريع التنمية املوجهة حسب النوع
االجتماعي ،وميكن أن تراقب منظمات املجتمع املدني
إنفاق احلكومة وتقيمه ،وتعمل مع القائمون على
وضع السياسات على تعديل هذه النفقات لتصبح أكثر
استجابة للنوع االجتماعي ،وأخيرا ،ميكن ملنظمات
املجتمع املدني العمل مع شركاءها للدفاع عن إعداد
موازنة القطاع األمني تستجيب للنوع االجتماعي
بشكل أكبر في املستقبل.
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إطار  .23مبادرة موازنة املرأة في جنوب أفريقيا
بدأت مبادرة موازنة املرأة في جنوب أفريقيا عام
 ،1995وتستلزم تعاون أعضاء البرملان من السيدات
ومنظمات املجتمع املدني ،وتولى شركاء املجتمع
املدني مسؤولية حتليل املوازنة والسياسات املقصودة
منها لصالح تأثير نوعهم االجتماعي ،بينما يستخدم
السياسيون النتائج للتأثير على النقاش حول املوازنة
في البرملان ،وقد نشر خمس تعليقات سنوية على تأثير
النوع االجتماعي على املوازنة مما أثر على مبادرات
مشابهة للبدء مع وزارة املالية على أساس جتريبي،
وقد أصدرت مبادرة موازنة املرأة مجموعة مبسطة من
الكتب أطلق عليها قضايا املال ،وترمي إلى الوصول إلى
جمهور أوسع ،كما أصدرت مواد تدريب للمشرعني
ونشطاء املجتمع املدني في املنطقة الفرعية في جنوب
أفريقيا.
املصدر“ :البرملان ،املوازنة والنوع االجتماعي” ،االحتاد البرملاني
الدولي ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،معهد البنك الدولي
( )World Bank Instituteوصندوق األمم املتحدة اإلمنائي
للمرأة (( )United Nations Fund for Womenجنيف،
االحتاد البرملاني الدولي (.)2009 ،)IPU

ما هي الوسائل األخرى التي تعزز الشراكة بني البرملان
ومؤسسات التدقيق العليا ومنظمات املجتمع املدني؟
يؤدي التعامل املكثف بني املجالس البرملانية ومؤسسات
التدقيق العليا ومنظمات املجتمع املدني إلى رقابة مالية
أقوى في القطاع األمني ،ويتيح حكما أكثر شموال ومشاركة
القطاع األمني نظرا لألسباب التالية:
• إمتام عمل املجالس البرملانية ومؤسسات التدقيق
العليا .تساعد مشاركة املجتمع املدني في الرقابة
املالية في القطاع األمني في التعويض عن القدرة
احملدودة للتحليل املالي في البرملان ،وميكن أن يرتفع
مستوى إسهام املجتمع املدني في الرقابة املالية في
القطاع األمني ليصل إلى تعاون كامل في عملية
التدقيق في القطاع األمني ،ويستطيع البرملان أن
يلعب دورا حيويا في اختيار مدخالت املجتمع املدني
أو موازنتها أو كالهما معا ،وفقا للمعايير املعدة سلفا
للمهنية واملوضوعية.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
•	 تعزيز نظام املراقبة والتوازن .إن إطالع خبراء
املجتمع املدني على تقارير مؤسسة التدقيق العليا يتيح
ألعضاء جلنة املوازنة أو احلسابات العامة في البرملان
باالطالع على رأي آخر حول موازنة القطاع األمني،
وميكن تناول األخطاء ونقاط الضعف في تقارير املدقق
العام من قبل املدخالت التكميلية للمجتمع املدني ،وعلى
نحو مماثل ،تستطيع مؤسسة التدقيق العليا استخدام
املنظمات الدفاعية للمجتمع املدني في نشر تقاريرها
في حال عدم وضعها في االعتبار بشكل كافي من قبل
البرملان.
•	 تعزيز املشاركة العامة في الرقابة املالية .ميكن
أن يعزز البرملان مشاركة عامة لتقييم بنًاء لسياسات
وعمليات القطاع األمني ،وميكن القيام بذلك من خالل
مشاركة اخلبراء املاليني والقانونيني ونشطاء حقوق
اإلنسان من منظمات املجتمع املدني احمللية ،وبذلك
يحصل البرملان على مشورات أخرى تخص قضايا
الرقابة في القطاع األمني ،وميكنه تكوين فكرة أكثر
شموال عن عملية الرقابة املالية في القطاع األمني.
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 .5وسائل أخرى لتعزيز الرقابة املالية في
القطاع األمني
األهداف التعليمية لهذا القسم
ما ينبغي على القارئ معرفته بعد قراءة هذا القسم:
فهم وسائل أخرى لتعزيز الرقابة املالية في
القطاع األمني؛
توضيح فوائد تطوير إطار قانوني قومي
للمساءلة املالية؛
فهم وسائل تعزيز عمليات التقييم الذاتي
النزيه في مؤسسات القطاع األمني؛
فهم وتشجيع أفضل املمارسات من قبل
اجلهات املانحة.
ما هي فوائد تطوير إطار قانوني للمساءلة املالية؟
يتطلب احلكم الرشيد للقطاع األمني إنشاء إطار قانوني
واضح للمساءلة والنزاهة املالية ،وذلك يتيح:
• حتديد األدوار والصالحيات والعالقات بني مؤسسات
الرقابة املالية؛
• حتديد امتيازات وسلطات مؤسسات قطاعي األمن
والدفاع فيما يتعلق بإدارة املال العام؛
• وضع أساس للمساءلة بتحديد ما يشكل سلوكا ماليا
غير قانونيا؛
• حماية املبلغني الذين يبلغون عن قضايا الفساد وإساءة
استخدام املال العام (انظر إطار )25؛
• زيادة ثقة الشعب وتعزيز شرعية ونزاهة موسسات
القطاع األمني.
عادة يضع البرملان اإلطار القانوني للمساءلة املالية ،غير
أنه ال ميكن حدوث ذلك بدون مشاركة السلطة التنفيذية
التي تقوم بوضع لوائح تفصيلية للنزاهة ،وتتخذ إجراءات
فعالة ضد إساءة استخدام املال العام ،وميكن أيضا للخبراء
األكادمييني ومنظمات املجتمع املدني اإلبالغ عن قضايا
الفساد ،وتأييد إصالحات قانونية مناسبة ،والقيام بحمالت
توعية للشعب تهدف إلى حتسني احلماية القانونية ملن يطلق
عليهم “املبلغني” (انظر إطار .)24
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كيف ميكن تعزيز عمليات التقييم الذاتي النزيه
ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع؟
تقوم السلطات التنفيذية في العديد من الدول بتحليل مشاكل
الفساد التي تؤثر على مؤسسات قطاعي األمن والدفاع،
ويكون ذلك غالبا ضمن حمالت واسعة تقوم بها احلكومة
ملكافحة الفساد ،وتستلزم عمليات التقييم الذاتي ملؤسسات
قطاعي األمن والدفاع اتخاذ منهج شامل للتعاطي مع
الفساد ،وذلك يشمل:
• توضيح العالقات املؤسسية بني كل األطراف الفاعلة
في القطاع األمني ،مبا في ذلك اجلهات الرئيسية
التي توفر اخلدمات األمنية وخدمات العدالة واإلدارة
التنفيذية ملؤسسات القطاع األمني وأجهزة الرقابة
والبرملان ومؤسسات التدقيق التابعة للدولة واملجتمع
املدني؛
• وضع خريطة اإلطار القانوني واملؤسسي القومي،
مبا في ذلك جميع القوانني واملؤسسات التي تضمن
املساءلة املالية؛
• التخطيط اللتزام الدولة باملعاهدات الدولية ملكافحة
الفساد مثل :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
• حتديد أكثر املجاالت عرضة للفساد في مؤسسات
قطاعي األمن والدفاع؛
• مراقبة تنفيذ مدونة قواعد السلوك لتعزيز النزاهة في
سلوك أفراد قطاعي األمن والدفاع؛
• تعزيز إجراءات شفافة فيما يتعلق بالتخطيط وإعداد
املوازنة واإلنفاق وعمليات التوريد اخلاصة بقطاعي
األمن والدفاع.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
إطار  .24اجتاهات حديثة نحو تبني قانون حماية
املبلغني :حالة كندا
منذ أوائل التسعينيات تسعى منظمات املجتمع املدني
الكندية واألحزاب السياسية إلى تبني فعال لقانون
حماية املبلغني.
واتخذ قانون حماية كشف املوظفني في القطاع العام
( )PSDPAفي عام  ،2005وشكل هذا القانون نظاما
داخليا لإلبالغ عن األخطاء املرتكبة داخل اإلدارة ،ومع
ذلك لم يحم القانون املبلغني ،ولم يكفل إجراء حتقيقات
حول ادعاءاتهم إال بنسبة قليلة.
وقد سعت مبادرة املساءلة االحتادية لإلصالح ()FAIR
إلى تبني قانون حماية املبلغني ،وتعد هذه املبادرة
جمعية خيرية تتألف من أعضاء من البرملان الكندي
وجامعيني ومواطنني ،وقد قاموا بذلك لتعزيز الشفافية
واملساءلة والنزاهة في هيئات القطاع العام ،كما
وضعت املبادرة خمس مبادئ أساسية الختبار إصدار
قانون حماية املبلغني ،وهم:
	•التمتع باحلقوق الكاملة حلرية التعبير؛
	•احلق في الكشف عن كل ما هو غير شرعي وعن
كل ما يعد إساءة سلوك؛
	•عدم وجود أية مضايقات ضد املبلغني؛
	•اجتماع للقضاء (عملية قضائية فعالة لصالح
املبلغني)؛
	•إجراءات تصحيحية إلزامية تتخذها السلطات
التنفيذية ضد املخالفني.
ومع كل هذه اجلهود ،ما زالت كندا تفتقر إلى قوانني
فعالة حتمي املبلغني ،ولكن املشاركة بني منظمات
املجتمع املدني وأعضاء البرملان قد زادت وعي الشعب
حول أهمية حماية املبلغني.
مقتبس من :مبادرة املساءلة االحتادية لإلصالح :حماية املبلغني
الذين يحمون املصلحة العامة .التجربة الكندية،
http://fairwhistleblower.ca

إطار  :25معاجلة الفساد في مؤسسات قطاعي
األمن والدفاع :إطار منظمة الشفافية الدولية
للتقييم الذاتي النزيه
وضعت منظمة الشفافية الدولية إطارا يحدد مخاطر
الفساد في مؤسسات قطاعي األمن والدفاع ،ووفقا
لهذا اإلطار ميكن أن يكون الفساد في قطاعي األمن
والدفاع:
 .1فسادا سياسيا .ويتحقق ذلك عندما يؤثر أفراد أو
مجموعات على سياسة قطاعي الدفاع واألمن من
أجل مصالح شخصية أو لصالح مجموعات؛
 .2فسادا ماليا .ويتحقق ذلك عند إساءة استخدام
موازنة قطاعي األمن والدفاع أو جعلها خارج
املوازنة خلدمة املصالح اخلاصة؛
 .3فسادا متعلقا بالعمليات .ويتحقق ذلك عندما
يكون التدخل أو قوات حفظ السالم نفسها
مصدرا للفساد في الدولة التي يعملون بها من
خالل تشجيع الرشوة احمللية وإجراءات التعاقد
الغامضة؛
 .4فسادا متعلقا باملشتريات .ويتحقق ذلك عندما ال
يتم مراقبة عملية شراء معدات ملؤسسات قطاعي
األمن والدفاع على النحو املطلوب؛
 .5فسادا متعلقا بأفراد قطاعي األمن والدفاع.
ويتحقق ذلك عندما يتم تفضيل أفراد معينة على
آخرين في عمليات التجنيد وإدارة الرواتب.
واستنادا إلى هذا اإلطار ،قد أجرت منظمة الشفافية
الدولية استطالعا ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع
لعمل تقييم ذاتي ملخاطر الفساد التي يواجهونها،
وقد وضعت وسائال ملؤسسات قطاعي األمن والدفاع
تبني لهم كيفية استخدام املسوحات واملقاييس لتتبع
ومراقبة التقدم الذي حتققه عمليات حتقيق النزاهة.
انظر :حتقيق النزاهة ومكافحة الفساد في قطاعي األمن
والدفاع 20:منوذج من اإلصالحات العملية (لندن ،منظمة
الشفافية الدولية.)2011 ،

_http://www.transparency.org/news_room/in
focus/2011/defence_handbook_2011
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كيف ميكن تشجيع اجلهات املانحة على القيام بأفضل
املمارسات؟
يتطلب تعزيز الرقابة املالية في القطاع األمني غالبا جهودا
مشتركة من قبل الدول النامية واجلهات املانحة ،وفي العديد
من الدول النامية متول األطراف اخلارجية وبرامج املعونة
الدولية بشكل كبير عمليات حكم وإصالح القطاع األمني ،إال
أن املساعدات املالية اخلارجية إلصالح القطاع األمني عادة
ما تغفل مؤسسات الرقابة املالية في الدولة املستلمة مثل
البرملان أو مكتب التدقيق اخلاص بالدولة ،وهذا “التغافل” له
عواقب وخيمة وميكن أن مينع الدولة املستلمة من:
• تطوير عمليات الرقابة الدميوقراطية املدنية اخلاصة
بهم؛
• تعزيز القدرات املؤسسية لألطراف الرسمية املعنية
بالرقابة املالية؛
• بناء قدراتهم لتحديد أولوياتهم احمللية في قضايا األمن
والدفاع.
وبالرغم من ذلك فإن اجلهات املانحة قد ألزمت نفسها
بشكل متزايد لتعزيز مؤسسات املساءلة احمللية ،وقد حققت
اجلهات املانحة ذلك من خالل:
• ضمان أن دعمهم املالي للبرامج احمللية حلكم وإصالح
القطاع األمني يتم تنفيذه بقصد تعزيز “نهج احلكومة
بكاملها» (انظر إطار  )26نحو إصالح القطاع األمني؛
• وضع برامجهم لتنسيق املعونة على أساس مبادئ
إعالن باريس بشأن فعالية املساعدة لعام ( 2005انظر
إطار )27؛
• تقدمي رؤى عامة تتسم بالشفافية لسياساتهم اخلاصة
باملعونة املالية في مجال حكم وإصالح القطاع األمني؛
• املساعدة في تعزيز إجراءات الدول النامية لإلدارة
املالية العامة واحلسابات والتدقيق واملشتريات
واملراقبة؛
• دعم مبادرات املجتمع املدني التي تعزز حتليل مستقل
ملوازنة القطاع األمني ،ومراقبة عمليات األمن والنفقات
واحلصول على املعلومات؛
• تعزيز دور البرملان واملجتمع املدني ووسائل اإلعالم
احمللية في رعاية املناقشات حول السياسات األمنية
للدولة وتكاليفها.
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إطار  .26ما املقصود “بنهج احلكومة بكاملها”؟
يقصد بنهج “احلكومة بكاملها” أن تشارك اإلدارات
املسؤولة عن األمن والشؤون السياسية واالقتصادية
باإلضافة إلى تلك اإلدارات املسؤولة عن معونة التنمية
واملساعدة اإلنسانية في وضع وتنفيذ السياسات
األمنية والسياسة اخلارجية على املستويني السياسي
والعملياتي ،ويعني نهج احلكومة بكاملها أن مجاالت
الدولة السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية
تكون مترابطة ،ومن فوائد هذا النهج أيضا أن
اإلصالحات في كل مجال يتم دعمها واستنساخها في
املجاالت األخرى.
مقتبس من :املناهج احلكومية الشاملة للدول الضعيفة (باريس،
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي،)2006 ،

www.oecd.org/dataoecd/15/24/37826256.pdf

إطار  .27املبادئ األساسية اخلمس إلعالن باريس
بشأن فعالية املساعدة لعام 2005
يركز إعالن باريس بشأن فعالية املساعدة لعام 2005
( )Paris Declarationعلى خمس مبادئ اللتزامات
الشراكة يعزز بعضها بعضا:
1 .1امللكية .متارس الدول الشريكة القيادة الفعالة في
تنفيذ سياسات واستراتيجيات التنمية اخلاصة
بهم والتنسيق في أنشطة التنمية.
2 .2التنسيق .تركز اجلهات املانحة إجمالي دعمها
على استراتيجيات التنمية القومية واملؤسسات
واإلجراءات اخلاصة بالدول الشريكة.
3 .3املواءمة .تتعهد اجلهات املانحة بجعل أعمالها أكثر
مواءمة وشفافية وفعالة.
4 .4اإلدارة من أجل النتائج .إدارة املوارد وحتسني
عملية اتخاذ القرارات احمللية من أجل النتائج.
5 .5املساءلة املتبادلة .اجلهات املانحة واملشاركون
مسؤولون بشكل مشترك عن نتائج التنمية.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
كيف ميكن تدريب األطراف الفاعلة في الرقابة املالية؟
تعد برامج التدريب وبناء القدرات ضرورية لضمان أن
األطراف الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في الرقابة املالية
أصبحت أكثر كفاءة ،وغالبا توفر املنظمات احمللية والدولية
املتخصصة التدريب لهؤالء األطراف ،وميكن أن تستهدف
برامج التدريب هذه املجموعات التالية:
•	 أعضاء البرملان .يجب أن يصبح التدريب وبناء
القدرات هدفا من أجل زيادة الوعي لدى أعضاء البرملان
بالرقابة املالية في القطاع األمني ومسؤولياتهم في كل
مرحلة من مراحل دورة املوازنة؛
•	 موظفي البرملان .يجب أن يصبح التدريب وبناء
القدرات هدفا من أجل ضمان أن الدعم والنصائح التي
يقدمها موظفو البرملان ألعضاء البرملان مهنية وشاملة؛
•	 موظفي مؤسسات التدقيق العليا .يجب أن يصبح
التدريب وبناء القدرات هدفا لرفع الكفاءة الفنية
ملوظفي مؤسسات التدقيق العليا في أداء التدقيق
اخلاص مبؤسسات قطاعي األمن والدفاع؛
•	 مؤسسات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم .يجب
أن يصبح التدريب وبناء القدرات هدفا من أجل حتقيق
أقصى قدر من مشاركة مؤسسات املجتمع املدني
ووسائل اإلعالم في عملية الرقابة املالية في القطاع
األمني.
ونظرا ملستوى الترابط العميق بني جميع األطراف املعنية
بالرقابة املالية في القطاع األمني ،فعلى املنظمات املختصة
بالتدريب التأكد من أن أنشطة التدريب تشمل جميع
األطراف املشاركة.
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 .6اخلتام
وأخيرا ،قدم هذا الدليل فكرة عامة ومقدمة عن وضع وعمل
وإصالح آليات الرقابة املالية في القطاع األمني ،وقدم عملية تعزيز
الرقابة املالية كمهمة تستلزم تعاون األطراف الرسمية وغير
الرسمية املعنية بالرقابة ،مثل :املجالس البرملانية ومؤسسات
التدقيق واملجتمع املدني واإلعالم.
ويظل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
( )DCAFعلى استعداد لتقدمي الدعم للجهود الوطنية إلنشاء
أو إصالح مؤسسات وآليات الرقابة مبا يتوافق مع القيم
الدميوقراطية واملعايير الدولية.
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 سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني- رزمة
مواقع مفيدة
جمعية برملانات دول الكومنولث

http://www.cpahq.org

 الواليات املتحدة،مكتب املوازنة التابع للكوجنرس
http://www.cbo.gov

،مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
البرنامج البرملاني

http://www.dcaf.ch/Programmes/ParliamentaryOversight

معهد الدميوقراطية في جنوب أفريقيا
http://www.idasa.org.za

املشروع الدولي للموازنة

http://www.internationalbudget.org

املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة
http://www.intosai.org

االحتاد البرملاني الدولي
http://www.ipu.org

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
http://www.oecd.org

 أوغندا،مكتب املوازنة البرملاني

http://www.parliament.go.ug/index.
php?option=com_content&task=view&id=31&It
emid=93

املركز البرملاني

http://www.parlcent.ca

معهد التنمية والشفافية التشريعية في باكستان
http://pildat.org/

برنامج منظمة الشفافية الدولية اخلاص بقطاعي الدفاع
واألمن

http://www.ti-defence.org/

برنامج معهد البنك الدولي لدعم البرملانات

http://www.worldbank.org/wbi/governance/
parliament/
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