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شكر وتقدير

يوّد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة أن يعرّب عن امتنانه وتقديره لملساعدة اليت أمدته هبا املؤسسات الرشيكة 
يف األرايض الفلسطينية احملتلة يف إعداد رزمة األدوات هذه وإخراجها، ويه: 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية  	•

املجلس الترشييع الفلسطيين  	•

ديوان الرائسة  	•

جملس الوزراء  	•

وزارة املالية  	•

وزارة الداخلية  	•

اإلدارة املالية املركزية (العسكرية) 	•

هيئة ماكحفة الفساد 	•

قوات األمن الوطين الفلسطيين 	•
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ملاذا ُتعترب الرقابة املالية يف القطاع األمين مهمة؟ 
تشّك الرقابة املالية يف القطاع األمين من األدوات الرئيسية 
ترصدها  اليت  العامة  األموال  إنفاق  من  التأكد  تكفل  اليت 
الدولة لضامن أمن رعاياها عىل حنو يتسم بالشفافية وخيضع 

لملساءلة واحملاسبة. 

األمين  القطاع  املالية يف مؤسسات  اإلدارة  تتسم  ذلك،  ومع 
بالغموض دون الشفافية يف أحوال ليست بالقليلة. حفىت يف 
املوازنات  يمت جحب  ما  غالًبا  العريقة،  الدميوقراطية  األنمظة 
القانون  بإنفاذ  امللكفة  األجهزة  اليت ختص  املالية  والعمليات 
عن  وحىت  العامة،  الرقابة  عن  املخابرات  وأجهزة  واجليوش 
الرقابة الرمسية اخلارجية اليت ميارهسا الربملان أو مؤسسات 
النفقات  ذلك، حتول  عن  وفضاًل  األحيان.  بعض  الرقابة يف 
األمنية غري املتاكفئة دون استخدام األموال العامة يف جماالت 
التمنية االجمتاعية واالقتصادية يف العديد من الدول النامية. 

ما الغاية من إعداد هذه األداة؟ 
ميثل بناء القدرات املفاهميية والفنية لدى املؤسسات املتخصصة 
املالية  الرقابة  تعزيز  الصلة خطوة أساسية عىل صعيد  ذات 
يف القطاع األمين. ويف هذا السياق، تسهتدف رزمة األدوات 

املؤسسات املختصة بالرقابة املالية، واليت ترغب يف: 

االطالع عىل املامرسات الفضىل املرعية عىل املستوى   •
الدويل يف ميدان الرقابة املالية يف القطاع األمين 

تطوير قدراهتا املهنية عىل ممارسة الرقابة املالية عىل   •
مؤسسات القطاع األمين

اعمتاد موقف استبايق ميّكهنا من تنفيذ أمعال الرقابة   •
املالية الشاملة عىل مؤسسات القطاع األمين  

التأكيد عىل السلطات املولكة إلهيا يف تدقيق املوازنات   •
والعمليات املالية اليت تنفذها مؤسسات القطاع األمين. 

كيف ُأِعدَّت رزمة األدوات؟ 
ُصت المتارين واملادة التدريبية اليت تمشلها رزمة األدوات 
هذه مضن إطار معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القطاع األمين  املالية يف  الرقابة  تعزيز  القوات املسلحة عىل 

 2013 العامني  مدى  عىل  احملتلة  الفلسطينية  األرايض  يف 
و2014. فيف العام 2013، يّس املركز إعداد تقيمي لالحتياجات 
التدريبية لدى اجلهات املعنية مبامرسة الرقابة املالية، وتبع ذلك 
تنظمي دورة تدريبية اسهتدفت املوظفني العاملني يف مؤسسات 
الرقابة املالية الرئيسية يف األرايض الفلسطينية احملتلة خالل 
العام 2014. وقد أعّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القوات املسلحة هذه املادة التدريبية بالتعاون مع خرباء دوليني، 

وبدمع مايل من االحتاد األورويب. 

وتشمتل األدوات اليت يضمها هذا الدليل التدرييب بني دفتيه 
عىل حمور عام ميكن استخدامه يف أي بلد تقريًبا، وذلك يف 
احلاالت اليت تستديع بناء قدرات العاملني يف قطاع الرقابة 
املالية فيه. مكا تتضمن هذه األدوات حموًرا معّداًل يتواءم مع 
الدورة  من  ومناذج  أمثلة  يستعرض  حيث  احمليل،  السياق 
النشاطات  تعديل  كيفية  حول  ومقرتحات  املذكورة  التدريبية 

واملواد ليك تتناسب مع السياق الذي يعمل فيه املدرب. 

املؤلفات األخرى اليت نرشها مركز جنيف للرقابة 
جمال  يف  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية 

الرقابة املالية يف القطاع األمين 
نرش املركز، باإلضافة إىل رزمة األدوات هذه، مواد مرجعية 

أخرى حول الرقابة املالية يف القطاع األمين، ومهنا: 

دليل: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين، 2012.   -1

املالية  الرقابة  فلسطني:  يف  السارية  الترشيعات  دليل   -2
واإلدارية يف القطاع األمين، 2013.  

الرقابة املالية يف القطاع األمين: مجموعة املعايري الدولية،   -3
 .2015

يرىج زيارة املوقع اإللكرتوين ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
عىل القوات املسلحة لتحميل هذه املنشورات، وغريها: 

www.dcaf.ch/publications

مقدمة 
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نظرة عامة 
كدورة  ُتستخدم  ليك  هذه  التدريبية  األدوات  رزمة  ُصت 
تتصل  خمتلفة  مواضيع  ستة  تغيط  ويه  متاكملة،  تدريبية 
أي  توظيف  ميكن  مكا  األمين.  القطاع  وحمك  املالية  بالرقابة 
موضوع من هذه املواضيع الستة بصورة منفردة يف لقاءات 

تدريبية ’مستقلة‘. 

عالَم تشمتل رزمة األدوات؟ 
(األداة  متهيدية  أداة  هذه  التدريبية  األدوات  رزمة  تتضمن 
األوىل) وست أدوات تدريبية تتناول الرقابة املالية يف القطاع 
األمين. وتشمتل لك أداة من هذه األدوات عىل حمور عام، تبلغ 
مدته ثالث ساعات. وينطوي هذا احملور العام عىل مواد مطبقة 
تعديل يف أي  الدويل وميكن استخدامها دون  املستوى  عىل 
سياق تدرييب. وفضاًل عن ذلك، تشمتل الرزمة عىل مقرتحات 
ونشاطات منوذجية تستعرض مواد إضافية ومعّدلة عىل حنو 
بطريقة  املواد  هذه  ُأعدت  وقد  احمليل.  السياق  مع  يتناسب 
متّكن املدرب من تناول القضايا احمللية املتصلة بالسياق الذي 
التدرييب  اللقاء  يستغرق  أن  املتوقع  ومن  فيه.  التدريب  يقدم 
الفرتة  هذه  متديد  ميكن  أنه  مع  مدته،  يف  ساعتني  احمليل 

بالقدر الذي يراه املدرب رضورًيّا. 

وتتألف رزمة األدوات من األدوات السبع التالية (مبا فهيا هذه 
األداة): 

مهارات  واكتساب  األدوات  رزمة  استخدام  األداة األوىل: 
التدريب 

بالرقابة  املعنية  الرئيسية  واألطراف  املفاهمي  األداة الثانية: 
املالية يف القطاع األمين 

متوسطة  اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد  األداة الثالثة: 
األدوات  األمين:  القطاع  مؤسسات  يف  األمد 

واألساليب 

دورة املوازنة والقطاع األمين  األداة الرابعة: 

التدقيق والزناهة يف القطاع األمين  األداة اخلامسة: 

القانونية يف سياق ممارسة  الثغرات  معاجلة  األداة السادسة: 
الرقابة املالية يف القطاع األمين 

الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات  األداة السابعة: 

مستقلة  معل  ورشات  يف  األدوات  هبذه  االستعانة  وميكن 
تدريبية  دورة  يف  أو  حدة،  عىل  موضوع  لك  ومتخصصة 

شاملة. 

مستخدم رزمة األدوات 
ليك  األدوات  رزمة  تمشلها  اليت  التدريبية  اللقاءات  أعدت 
يقرأها ويستخدمها املدربون، الذين ميلكون اخلربة يف جمال 

الرقابة املالية وحمك القطاع األمين وإصالحه. 

الفائت املسهتدفة 
تمشل الفائت اليت تسهتدفها الدورة التدريبية، اليت تستعرضها 
عىل  املالية  الرقابة  جمال  يف  العاملني  هذه،  األدوات  رزمة 
املؤسسات العامة بصورة رئيسية، مبا فهيا مؤسسات القطاع 
األمين. ويضم هؤالء املامرسون عىل وجه اخلصوص، مع أهنم 

ال يقترصون عىل: 

أعضاء الربملانات واملوظفني العاملني فهيا، ممن يشاركون  	•
يف أمعال الرقابة املالية ومراقبة املوازنات 

أعضاء األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة،  	•
أمعال  ويساندون  الصلة  ذات  اخلربات  ميلكون  ممن 

الرقابة املالية

األمن  مؤسسات  يف  اإلسرتاتيجي  املستوى  أعضاء  	•
املوازنات  إعداد  عن  املسؤولية  يتولون  ممن  والدفاع، 

وتنفيذها

ممثيل السلطات التنفيذية، مبا فهيا الوزارات اليت ترشف  	•
عىل حتضري موازنات األمن والدفاع وتنفيذها 

الضباط واملدققني الذي يعملون املؤسسات الرئيسية يف  	•
قطايّع األمن والعدالة، والذين ينطوي دورمه عىل تنفيذ 

إجراءات الرقابة الداخلية وأمعال التدقيق الداخيل. 

التدريبية من 15  الدورة  العدد املثايل لملشاركني يف  ويقرب 
مشاراًك. ومع ذلك، ميكن تنظمي هذه الدورة حبيث تضم عدًدا 

أكرب من املتدربني. 

استخدام رزمة األدوات التدريبية 
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استخدام رزمة األدوات يف السياق الذي يعمل 
فيه املدرب 

مثملا ذكرنا أعاله، تتألف األدوات اليت تمشلها هذه الرزمة من 
لقاءات تدريبية عامة ولقاءات أخرى معدلة وتتواءم مع السياق 
احمليل. وقد ُصت اللقاءات التدريبية العامة، اليت تضمها هذه 
ذلك،  ومع  أي سياق.  استخدامها يف  يتيح  الرزمة، عىل حنو 
ينبيغ لملدرب أن ُيري تقيمًيا لالحتياجات القامئة يف السياق 
الذي يقدم التدريب فيه، إذا اكن ذلك ممكًنا. وبناًء عىل النتاجئ 
اليت خيلص إلهيا هذا التقيمي، يستطيع املدرب أن حيدد اللقاءات 
التدريبية اليت سيستخدمها، واللقاءات اليت حتتل مرتبة األولوية 
واللقاءات اليت يب تعديلها. مكا تستعرض اللقاءات التدريبية 
املدرب يف  اليت يسرتشد هبا  األهداف  وتقرتح  أمثلة  احمللية 

السياق احمليل الذي يعمل فيه. 

فليس  األدوات،  رزمة  تتضمهنا  اليت  اللقاءات  اختيار  وعند 
بإماكن املدرب إال أن خيتار جزًءا من لقاء واحد أو أن يعيد 
ترتيب النشاطات اليت يمشلها إذا رغب يف ذلك. ولكن ينبيغ 
أال يغيب عن بال املدرب أن بعض النشاطات اليت ترد مضن 
لقاء من اللقاءات التدريبية تتبع بعضها بعًضا، وغالًبا ما يبين 

أحد النشاطات عىل النشاط الذي يسبقه. 

هيلكية اللقاء التدرييب العام 
يتألف اللقاء التدرييب العام من امخلسة الستة التالية: 

واألسئلة  التعمل  من  املتوخاة  األهداف  املقدمة  تورد   -1
التدرييب. مكا تشمتل  اللقاء  ترد يف  اليت  املتخصصة 
عىل قامئة باملواد واملصادر اليت يستخدمها املدرب يف 

هذا اللقاء. 

تستعرض خطة اللقاء التدرييب نبذة شاملة عنه، ويه   -2
متثل دلياًل حيتمك إليه املدرب يف بلوغ فهم رسيع للقاء. 
مكا ُتستخدم هذه اخلطة باعتبارها مرجًعا موجًزا يساعد 
اللقاء  خالل  ومواعيدها  النشاطات  متابعة  عىل  املدرب 

التدرييب. 

يبني وصف النشاطات، وعىل وجه التفصيل، كيفية تنفيذ   -3
لك نشاط من النشاطات الواردة يف خطة اللقاء التدرييب. 

توزرَّع املواد التدريبية عىل املشاركني يف أثناء النشاطات   -4
اليت تنفرَّذ يف اللقاءات التدريبية. وقد تمشل هذه املواد اليت 

تتسم بهسولة تصويرها: 

أوراق العمل اليت تبني املهام اليت يب عىل املتدربني  	•
تنفيذها. 

برناجم  عىل  املعّدة  التوجهيية  العروض  أوراق  	•
 .)PowerPoint( "باوربوينت"

اللقاء  يف  ترد  اليت  املهمة  املعلومات  ملخصات  	•
التدرييب. 

مقتطفات من املؤلفات ذات الصلة، أو املصادر اليت  	•
حتيل علهيا. 

وقد  لملدرب،  مساِندة  معلومات  املدرب  مصادر  تقدم   -5
تتضمن: 

عىل  املرعية  الفضىل  املامرسات  حول  ملخصات  	•
املستوى الدويل 

أوراق اإلجابات  	•

أنواع النشاطات 
ُصت أنواع النشاطات اليت َتِرد يف اللقاءات التدريبية عىل 
هذا  ويف  فهيا.  واندماجهم  املتدربني  مشاركة  يضمن  حنو 
السياق، ُيتوقع من املتدربني تشكيل فهمهم اخلاص لملفاهمي 
ما  وغالًبا  النشاطات.  هذه  يف  علهيم  ُتعرض  اليت  واملسائل 
العمل يف مجموعات  املتدربني عىل  األمر تجشيع  هذا  يعين 
التدريبية  املواضيع  ’تلقني‘  من  بداًل  الراجعة،  التغذية  وتقدمي 

هلم عىل حنو يفتقر إىل املشاركة. 

عىل  توجهيية  عروض  بإعداد  املدربون  ُينصح  ذلك،  ومع 
برناجم “باوربوينت” )PowerPoint(. ويف هذا اإلطار، تشمتل 
توجهيية ميكن  تتضمن عروًضا  مواد  التدريبية عىل  األدوات 
لملدرب أن يعدهلا ويطّوعها حسب حاجته. ونجشع املدرب عىل 
استخدام أقل عدد ممكن من الرشاحئ يف العروض التوجهيية، 
الوثائق  من  أخرى  أنواع  أو  الصور  باستخدام  نوصيه  مكا 
اليت حُيمتل أن تسرتيع انتباه املشاركني وتستثري مشاركهتم 
الفاعلة يف اللقاءات التدريبية. وقد يوزع املدرب عىل املتدربني 
مادة مطبوعة من العرض التوجهيي قبل تقدميه هلم أو بعده. 
مناقشة  املشاركني  إىل  املدرب  يطلب  فقد  ذلك،  عن  وفضاًل 
سؤال ما يف مجموعات زوجية قبل طلب التغذية الراجعة مهنم. 

هيلكية اللقاء التدرييب احمللي 
وأهداف منوذجية  مواد  التدرييب احمليل عىل  اللقاء  يشمتل 
يغطهيا هذا اللقاء. وتشّك هذه اهليلكية منوذًجا يسرتشد به 
املدرب يف السياق اخلاص الذي يدرب فيه عندما يعمل عىل 
إعداد اللقاءات واملواد التدريبية اليت تناسب السياق احمليل 

الذي يقدم التدريب فيه. 

وتشبه هيلكية اللقاء التدرييب احمليل هيلكية اللقاء التدرييب 
العام (انظر أعاله). ويف هذا السياق، يشمتل اللقاء احمليل 
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عىل نشاطات منوذجية مقرتحة عوًضا عن اخلطة الاكملة للقاء 
التدرييب. 

ويتألف اللقاء التدرييب احمليل من احملاور األربعة التالية: 

أهداف اللقاء: ويه عبارة عن األهداف اليت يستطيع   -1
املدرب أن يتناوهلا يف السياق الذي يقدم فيه تدريباته. 

احملتوى املقرتح: يتناول احملتوى األهداف، وميكن   -2
الذي يعمل  السياق  يتواءم مع  يعدله حبيث  أن  لملدرب 

فيه. 

النشاط / النشاطات المنوذجية: تشمتل النشاطات   -3
المنوذجية عىل التوقيت واملواد وعىل وصف لك نشاط 

مهنا. 

مراجع  املصادر  هذه  متثل  املقرتحة:  املصادر   -4
النشاطات  تعديل  إىل  يلجأ  عندما  املدرب  يستخدمها 

المنوذجية.
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األهداف املتوخاة من التعمل 
يسىع هذا اللقاء التدرييب إىل تزويد املشاركني فيه باملعارف 
وتعّرفهم  األمين وحمكه  القطاع  ماهية  تبني هلم  اليت  العملية 
عىل األطراف الرئيسية اليت تشارك يف ممارسة الرقابة املالية 
فيه. ويتيح هذا اللقاء لملتدربني أن يستوعبوا الدور املنوط هبم 
التعمل احملددة  أهداف  املالية. وتشمتل  الرقابة  إجراءات  يف 

يف هذا اللقاء التدرييب عىل: 

التعرف عىل األطراف الرئيسية العاملة يف القطاع  	•
األمين واألدوار املنوطة هبا 

فهم املبادئ الرئيسية النامظة حلمك القطاع األمين  	•
وإصالحه 

تشارك يف  اليت  الرئيسية  األطراف  عىل  التعرف  	•
ممارسة الرقابة املالية يف القطاع األمين والوقوف 
عىل أدوارها ومسؤولياهتا واألدوات الرئيسية اليت 

تستخدمها يف إنفاذ هذه الرقابة

التعمل من التجارب األخرى يف جمال الرقابة املالية  	•
يف القطاع األمين 

األسئلة املتخصصة 
يوجه املدرب األسئلة التالية خالل النشاطات اليت يمشلها هذا 

اللقاء التدرييب: 

ما هو القطاع األمين؟ 	•

ما هو حمك القطاع األمين؟ 	•

ما هو دور الرقابة املالية يف القطاع األمين؟ 	•

ملاذا تعترب الرقابة املالية يف القطاع األمين مهمة؟ 	•

من مه األطراف الفاعلة الرئيسية اليت تشارك يف  	•
الرقابة املالية يف القطاع األمين؟

كيف تتعامل األطراف الفاعلة الرئيسية يف جمال  	•
الرقابة املالية مع بعضها البعض؟

مفاهمي الرقابة املالية يف القطاع األمين واألطراف الرئيسية 
املشاركة فهيا: اللقاء التدرييب 

نظرة عامة 
خطة اللقاء التدرييب الثاين: مفاهمي الرقابة املالية يف القطاع األمين واألطراف الرئيسية املشاركة فهيا

وصف النشاطات 

املادة التدريبية )2-1(: نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين

املادة التدريبية )2-2(: ورقة معل: مستويات القطاع األمين 

املادة التدريبية )2-3(: قامئة باألطراف املشاركة يف القطاع األمين 

املادة التدريبية )2-4(: ورقة معل: مصفوفة مؤسسات الرقابة املالية 

املادة التدريبية )2-5(: ورقة معل: مصفوفة معليات الرشطة 

مصادر املدرب )2-1(: قامئة باألطراف املشاركة يف القطاع األمين 

مصادر املدرب )2-2(: اإلجابات عن املادة التدريبية (2-4): ورقة معل: مصفوفة مؤسسات الرقابة املالية 

مصادر املدرب )2-3(: اإلجابات عن املادة التدريبية (2-5): ورقة معل: مصفوفة نفقات معليات الرشطة 

مصادر املدرب )2-4(: ورقة اإلجابة عن املادة التدريبية (2-5): ورقة معل: مصفوفة نفقات معليات الرشطة 
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مصادر املدرب )2-5(: الدور الذي يضطلع به الربملان يف الرقابة املالية واألدوات اليت يوظفها يف ممارسهتا 

مصادر املدرب )2-6(: اللجان الربملانية يف سبع دول أوروبية واألدوار اليت تؤدهيا يف املصادقة عىل موازنة الدفاع والرقابة 
عىل  تنفيذها 

مصادر املدرب )2-7(: قاعدة بيانات البنك الدويل حول مؤرشات احلمك 
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يب 
خطة اللقاء التدري

هيا
شاركة ف

سية امل
ف الرئي

ين واألطرا
يف القطاع األم

مي الرقابة املالية 
مفاه

يب 
أهداف اللقاء التدري

ىل: 
ميلك املتدربون القدرة ع

ين واألدوار املنوطة هبا 
يف القطاع األم

ىل األطراف الرئيسية العاملة 
التعرف ع

 -1
صالحه 

ين وإ
مك القطاع األم

حل
مظة 

فهم املبادئ الرئيسية النا
 -2

يف إنفاذ هذه الرقابة
يت تستخدمها 

ىل أدوارها ومسؤولياهتا واألدوات الرئيسية ال
ين والوقوف ع

يف القطاع األم
يف إجراءات الرقابة املالية 

ىل األطراف الرئيسية املشاركة 
التعرف ع

 -3
ين 

يف القطاع األم
جمال الرقابة املالية 

يف 
التعمل من التجارب األخرى 

 -4

حملتوى الذي تغطيه 
ا

الدورة التدريبية 
صالحه 

مكه وإ
ين وح

ضيح مفاهمي القطاع األم
تو

	•

مهيهتا 
ين وأ

يف القطاع األم
فهم الدور الذي تؤديه الرقابة املالية 

	•

ين
يف القطاع األم

يف إجراءات الرقابة املالية 
ىل األطراف الرئيسية املشاركة 

التعرف ع
	•

ين 
يف القطاع األم

يف إنفاذ هذه الرقابة 
ضطلع هبا الربملان واألطراف األخرى املعنية بالرقابة املالية واألدوات املتاحة هلا 

يت ي
مناقشة الوظائف ال

	•

الوقت
180 دقيقة 

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

1
15 دقيقة 

مقدمة 
خماطًبا املجموعة باكملها

املدرب 
ورق قالب 

 -
يب. 

ضوع الذي يغطيه اللقاء التدري
يف املو

ض نبذة حول معارفه وخرباته 
ىل نفسه ويستعر

يعّرف املدرب ع
يت 

ييب عهنا، والنشاطات ال
يت 

صة ال
ص

مهيته، واألسئلة املتخ
يب (أ

يقدم املدرب نظرة عامة حول اللقاء التدري
صة له). ويطرح املدرب األسئلة التوجهيية التالية: 

ص
ضمهنا واألوقات املخ

يت
ين؟ 

صالح القطاع األم
ما الذي يعنيه إ

 -

ين؟ 
يف القطاع األم

ما الذي تعنيه الرقابة املالية 
 -

يف ممارسة الرقابة املالية؟ 
يت تشارك 

يه األطراف الرئيسية ال
من 

 -

مشلها ممارسة الرقابة املالية؟ 
يت ت

ما األدوار ال
 -

ممارسة الرقابة املالية، وملن ترفعها؟ 
كيف تعد هذه األطراف التقارير حول 

 -

ىل هذا اللقاء 
مشل ثالثة توقعات يعولوهنا ع

يب إعداد قامئة ت
يف اللقاء التدري

ويطلب املدرب من املشاركني 
ىل الورق القالب. 

خمتارة من توقعات املشاركني ع
يب. ويدون قامئة 

التدري
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شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

2
10 دقائق 

ض توجهيي: 
عر

تعزيز الرقابة 
يف القطاع 

املالية 
حية 

رش
ين (ال

األم
 (1

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )2-1(: ن
يف القطاع 

التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية 
حية 1) 

رش
ين (ال

األم

اهلدف (1)  
مس من عدة 

ىل ر
حية ع

رش
ض التوجهيي (املادة 2-1). وتشمتل هذه ال

ىل من العر
حية األو

رش
ض املدرب ال

يعر
مس املستويات 

ضمن هذا الر
صلة). ويت

ك ب
ىل ش

ين واألطراف الرئيسية املشاركة فيه (ع
مستويات للقطاع األم

ىل): 
ىل األع

األربعة التالية (من األسفل إ
األطراف الرئيسية امللكفة بتوفري األمن والعدالة 

 (1
السلطات التنفيذية

 (2
رشيعية 

هيائت الرقابة الت
 (3

ين ووسائل اإلعالم
املجمتع املد

 (4
ين 

ين، ويعلل سبب إدراج املستوى الثا
يف القطاع األم

ويراجع املدرب املستويات املختلفة ويبني األطراف املشاركة 
ين. 

مضن التعريف العام للقطاع األم
ىل األطراف امللكفة بتوفري العدالة، 

مضهنا، ويتطرق إ
والثالث والرابع 

3
30 دقيقة 

ش: ترتيب 
نقا

األطراف املشاركة 
ين 

يف القطاع األم

يف أزواج 
العمل 

معل: مستويات 
املادة )2-2(: ورقة 

ين 
القطاع األم

املادة )2-3(: قامئة باألطراف املشاركة 
ين 

يف القطاع األم

اهلدفان (1 و3) 
ع املادة  هلم 10 دقائق لرتتيب األطراف املذكورة (حيث ُتقطَّ

يف أزواج، ويتيح املدرب 
يعمل املتدربون 

صلة‘ (املادة 2-2). مث يقارن 
ين املختلفة ’الب

يف مستويات القطاع األم
ىل قطع أو أجزاء) 

التدريبية 2-3 إ
ض التغذية الراجعة أمام املجموعة باكملها. 

لك زوج من املتدربني إجاباته مع األزواج األخرى قبل استعرا
يف هناية هذا النشاط. 

صحيحة 
ىل اإلجابات ال

صلون ع
حي

مجيع املتدربني 
ىل املدرب أن يتأكد من أن 

ويتعني ع

4
10 دقائق 

ض توجهيي: 
عر

تعزيز الرقابة 
يف القطاع 

املالية 
حئ 

رشا
ين (ال

األم
(4-2

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )2-1(: ن
يف القطاع 

التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية 
حئ 4-2)

رشا
ين (ال

األم

اهلدفان (2 و3)
ىل األسئلة التالية: 

يت تشمتل ع
ض التوجهيي (املادة 2-1). ال

ىل 4 من العر
حئ من 2 إ

رشا
ض املدرب ال

يعر
صالحه؟ 

ين وإ
مك القطاع األم

ما الذي يعنيه ح
 -

ين؟ 
يف القطاع األم

ما الذي تعنيه الرقابة املالية 
 -

مك الرشيد؟ 
حل

ىن ا
ما مع

 -

يت تدور بباهلم. 
ىل طرح األسئلة ال

جشعهم ع
ىل املتدربني وي

ولملدرب أن يوجه األسئلة إ

5
15 دقيقة 

ض توجهيي: 
عر

مك 
حل

رشات ا
مؤ

يف السويد ولبنان 
واألردن 

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

صادر املدرب )2-7( قاعدة بيانات 
م

مك، ميكن 
حل

رشات ا
يل حول مؤ

البنك الدو
ىل اإلنرتنت: 

يل ع
صفحة البنك الدو

زيارة 
http://info.w

orldbank.org/
governance/w

gi/index.aspx#hom
e

صال بشبكة اإلنرتنت، 
يف حال انقطاع االت

و
مك 

حل
رشات ا

ىل املدرب طباعة مؤ
يتعني ع

يب. 
صلة هبذا اللقاء التدري

ذات ال

اهلدف (2) 
صادر 

يل،  م
ين للبنك الدو

ىل املوقع اإللكرتو
مك ع

حل
رشات ا

صفحة مؤ
ىل 

مجموعة املتدربني ع
يعّرف املدرب 

صيل ما متثله هذه 
يف السويد ولبنان واألردن. ويبني املدرب بالتف

مك 
حل

رشات ا
خيتار مؤ

املدرب )2-7(، و
ض املدرب مع املشاركني االختالفات القامئة بني هذه 

مكا يستعر
رشات وما تعنيه التقديرات الواردة علهيا. 

املؤ
يت قد تقف وراء تلك االختالفات. 

الدول واألسباب ال
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شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

6
5 دقائق 

ض توجهيي: 
عر

تعزيز الرقابة املالية 
ين 

يف القطاع األم
حية 5)

رش
(ال

خياطب املدرب املجموعة باكملها 
ض 

خسة ورقية عن العر
املادة )2-1(: ن

يف القطاع 
التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية 

حية 5) 
رش

ين (ال
األم

اهلدفان (3 و4)
ىل قامئة 

حية ع
رش

ض التوجهيي (املادة 2-1). وتشمتل هذه ال
خلامسة من العر

حية ا
رش

ض املدرب ال
يعر

ضمن األطراف الرئيسية املعنية بإنفاذ الرقابة 
صلة)، الذي يت

ين (الب
مس القطاع األم

بثالثة مستويات من ر
يل (النشاط السابع). 

يع التا
مجلا

املالية فيه. مث يطرح املدرب المترين ا

7
20 دقيقة 

حتديد 
ش: 

نقا
األطراف الداخلية 

خلارجية 
أو ا

مسية أو غري 
والر

مسية العاملة 
الر

يف ميدان الرقابة 
املالية 

صغرية 
مجموعات 

صفوفة 
معل: م

املادة )2-4(: ورقة 
ين

يف القطاع األم
األطراف املشاركة 

اهلدفان (3 و4)
يف 

يت تشارك 
حتديد األطراف الرئيسية ال

صغرية ملناقشة و
مجموعات 

يف 
يطلب املدرب من املتدربني العمل 

ىل املتدربني 
مه. ويوزع املدرب ع

يف بلد
خلارجية) 

مسية، والداخلية وا
مسية وغري الر

ممارسة الرقابة املالية (الر
لك 

ىل 
ىل هذه البطاقات (طرف واحد ع

حيددوهنا ع
يت 

مساء األطراف ال
بطاقات فارغة ويطلب مهنم تدوين أ

يف مربع من املربعات األربعة 
لك بطاقة 

ضع 
ىل و

صغرية ع
مجموعاهتم ال

يف 
بطاقة). ويعمل املتدربون مًعا 

يف املادة التدريبية (املادة 4-2). 
صفوفة الواردة 

ىل امل
ع

لك 
مجيع املتدربني، ويدون املدرب إجابات 

صغرية إجاباهتا أمام 
مجموعة من املجموعات ال

لك 
ض 

مث تعر
ىل الورق القالب. 

صفوفة واحدة ع
يف م

املجموعات 

 8
15 دقيقة 

ض توجهيي: 
عر

تعزيز الرقابة 
يف القطاع 

املالية 
حئ 

رشا
ين (ال

األم
(9-7

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )2-1(: ن
يف القطاع 

التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية 
حئ 9-7)

رشا
ين (ال

األم

اهلدفان (3 و4)
مكال قامئة األطراف 

ض التوجهيي (املادة 2-1) من أجل است
ىل 9 من العر

حئ من 7 إ
رشا

ض املدرب ال
يستعر

يف النشاط السابع، حيث يراجع املدرب املستويات 
صغرية 

مترين املجموعات ال
يف 

يت أعدها املتدربون 
ال

رشيعية، 
يف الرقابة املالية (السلطات التنفيذية، والسلطات الت

مشل األطراف املشاركة 
يت ت

الرئيسية الثالثة ال
صلة 

يف هذا املجال واملسائل املت
مكا يبني األدوار املنوطة هبذه األطراف 

ين ووسائل اإلعالم)، 
واملجمتع املد

صادر املدرب 3-2). 
ىل املزيد من املعلومات، انظر م

بأداهئا (لالطالع ع
يت تدور بباهلم.

ىل طرح األسئلة ال
جشعهم ع

ىل املتدربني وي
ولملدرب أن يوجه األسئلة إ

 9
20 دقيقة 

س 
ش: قيا

نقا
رشطة 

معليات ال
من ناحية أداهئا 

ورفع التقارير 
بشأنه 

صغرية 
مجموعات 

صفوفة 
معل: م

املادة )2-5(: ورقة 
رشطة

معليات ال

اهلدف (3) 
س 

يف قيا
صغرية مرة أخرى ملناقشة ثالث مهنجيات متبعة 

مجموعات 
يف 

يطلب املدرب من املتدربني العمل 
رشطة من ناحية أداهئا وتدويهنا. 

معليات ال
يف تقرير حول 

يف إدراجها 
يت يرغبون 

مكا يطلب املدرب من املشاركني مناقشة وتدوين أنواع التاكليف ال
رشطة (املادة 5-2). 

نفقات قوة ال

 10
10 دقائق 

ض توجهيي: 
عر

تعزيز الرقابة 
يف 

املالية 
ين 

القطاع األم
حيتان 

رش
(ال

(13-12

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )2-1(: ن
يف القطاع 

التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية 
حيتان 13-12)

رش
ين (ال

األم

اهلدف (4) 
ضطلع 

يت ي
ض التوجهيي (املادة 2-1)، واللتني تتناوالن الوظيفة ال

حيتني 12 و13 من العر
رش

ض املدرب ال
يعر

ممارسة الرقابة املالية. 
يف 

يت يوظفها 
هبا الربملان واألدوات ال

يت تدور بباهلم.
ىل طرح األسئلة ال

جشعهم ع
ىل املتدربني وي

ولملدرب أن يوجه األسئلة إ
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شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

 11
10 دقيقة 

ض توجهيي: 
عر

يف 
جلسة اسمتاع 

الربملان السويدي 
معليات 

حول 
الدفاع 

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

صل الثالث من “الدليل 
صدر: الف

امل
يف 

اإلرشادي: تعزيز الرقابة املالية 
ين”، مركز جنيف للرقابة 

القطاع األم
ىل القوات املسلحة، 2011 

الدميوقراطية ع

اهلدف (4) 
جلدول (3)، 

ىل ا
ض املدرب مع املتدربني جلسة اسمتاع عقدها الربملان السويدي. ويرجع املتدربون إ

يستعر
صادر عن مركز جنيف للرقابة 

ين«، ال
يف القطاع األم

ص. 20، من »الدليل اإلرشادي: تعزيز الرقابة املالية 
حلالة السويدية مع هيلكيات اللجان الربملانية 

ىل القوات املسلحة (2011). ويقارن املتدربون ا
الدميوقراطية ع

صل بالتعامل مع موازنات األمن والدفاع. 
مه فميا يت

يف بلد

12
10 دقائق 

اللقاء 
نتيجة 

صه 
يب وتلخي

التدري
توجهيي: 

ض 
عر

الرقابة 
تعزيز 

يف القطاع 
املالية 

حية 
رش

(ال
ين 

األم
(14

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )2-1(: ن
يف القطاع 

التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية 
حية 14)

رش
ين (ال

األم

 -
مهية 

يت تقف وراء أ
يت تبني األسباب ال

ض التوجهيي (املادة 2-1)، ال
حية 14 من العر

رش
ض املدرب ال

يستعر
مه 

حتقيق الشفافية واملساءلة. ويطلب املدرب من املتدربني إعداد قامئة بأ
يف 

ين 
يف القطاع األم

الرقابة املالية 
يب. 

يف هذا اللقاء التدري
مها 

أمرين تعملو
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يتناول هذا القسم وصف النشاطات الواردة يف خطة اللقاء 
التدرييب أعاله عىل وجه أكرب من التفصيل. 

النشاط األول: مقدمة
نظرة  ويليق  باملدرب  التعريف  عىل  النشاط  هذا  يشمتل 
التعريف  فيه  لملشاركني  ويتيح  التدرييب  اللقاء  عىل  عامة 
عن  التعبري  لملتدربني  النشاط  هذا  يتيح  أنفهسم. مكا  عىل 

توقعاهتم من هذا اللقاء. 

معارفه  حول  نبذة  ويستعرض  نفسه  عىل  املدرب  يعّرف 
وخرباته يف املوضوع الذي يغطيه اللقاء التدرييب. ويستعرض 
واألسئلة  (أمهيته،  التدرييب  اللقاء  حول  عامة  املدرب حملة 
يتضمهنا  اليت  والنشاطات  عهنا،  ييب  اليت  املتخصصة 

واألوقات املخصصة له)، ويطرح األسئلة التوجهيية التالية: 

ما الذي يعنيه إصالح القطاع األمين؟  	•

ما الذي تعنيه الرقابة املالية يف القطاع األمين؟  	•

إجراءات  يف  املشاركة  الرئيسية  األطراف  يه  من  	•
الرقابة املالية؟ 

ما األدوار املنوطة مبامرسة الرقابة املالية؟  	•

كيف تعد هذه األطراف التقارير حول ممارسة الرقابة  	•
املالية، وملن ترفعها؟ 

ويطلب املدرب من املشاركني يف اللقاء التدرييب أن يعّرفوا 
ثالثة  تمشل  قامئة  إعداد  مهنم  يطلب  مكا  أنفهسم،  عىل 
توقعات يعولوهنا عىل هذا اللقاء. ويدون املدرب قامئة خمتارة 
من توقعات املتدربني عىل الورق القالب، ليك يرجع إلهيا يف 

النشاط اخلتايم يف هذا اللقاء. 

املواد: 

ورق قالب  	•

وصف النشاطات 

النشاط الثاين: عرض توجهيي: تعزيز الرقابة 
املالية يف القطاع األمين )الرشحية 1(

التوجهيي  العرض  من  األوىل  الرشحية  املدرب  يعرض 
(املادة التدريبية 2-1). وتشمتل هذه الرشحية عىل رمس 
واألطراف/املؤسسات  األمين  للقطاع  مستويات  عدة  من 
هذا  ويتضمن  بصلة).  شك  (عىل  فيه  املشاركة  الرئيسية 
التالية (من األسفل إىل األعىل):  الرمس املستويات األربعة 
 (2) والعدالة،  األمن  بتوفري  امللكفة  الرئيسية  األطراف   (1)
 (4) الترشيعية،  الرقابة  وهيائت   (3) التنفيذية،  والسلطات 

واملجمتع املدين ووسائل اإلعالم. 

األطراف  ويبني  املختلفة  املستويات  هذه  املدرب  ويراجع 
ويعلل سبب  األمين،  القطاع  مشاراًك يف  طرًفا  ُتعترب  اليت 
إدراج املستوى الثاين والثالث والرابع مضهنا، ويتطرق إىل 
األطراف امللكفة بتوفري العدالة مضن التعريف العام للقطاع 

األمين.

ولملدرب أن يوجه األسئلة إىل املتدربني ويجشعهم عىل طرح 
األسئلة اليت تدور بباهلم، حىت لو اكنوا غري متأكدين مما إذا 

يعرفون اإلجابات املطلوبة أم ال. 

املواد: 

)projector( جهاز المكبيوتر، جهاز العرض 	•

املادة التدريبية )2-1(: نخسة ورقية عن العرض  	•
األمين  القطاع  يف  املالية  الرقابة  تعزيز  التوجهيي: 

(الرشحية 1) 

النشاط الثالث: نقاش: ترتيب األطراف 
املشاركة يف القطاع األمين 

يعمل املتدربون يف أزواج. ويتيح املدرب هلم 10 دقائق تقريًبا 
ع  تقطرَّ (حيث  األمين  القطاع  يف  املشاركة  األطراف  لرتتيب 
مستويات  يف  أجزاء)  أو  قطع  إىل   3-2 التدريبية  املادة 
القطاع األمين املختلفة ’البصلة‘ (املادة التدريبية 2-2). 
مث يقارن لك زوج من املتدربني إجاباته مع األزواج األخرى 
باكملها.  املجموعة  أمام  الراجعة  التغذية  استعراض  قبل 
يطرحها  اليت  األسئلة  عن  املدرب  السياق، ييب  هذا  ويف 
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املتدربون أو يجشعهم عىل مناقشة إدراج أطراف بعيهنا أو 
استبعادها. 

املواد: 

ورق قالب  	•

مستويات  معل:  ورقة   :)2-2( التدريبية  املادة  	•
القطاع األمين 

املادة التدريبية )2-3(: قامئة باألطراف املشاركة  	•
ع إىل أجزاء ويوزرَّع لك  يف القطاع األمين، حبيث تقطرَّ

جزء عىل لك مجموعة 

املشاركة  باألطراف  قامئة   :)1-2( املدرب  مصادر  	•
يف القطاع األمين

النشاط الرابع: عرض توجهيي: تعزيز الرقابة 
املالية يف القطاع األمين 

يعرض املدرب الرشاحئ من 2 إىل 4 من العرض التوجهيي 
(املادة التدريبية 2-1). وتشمتل هذه الرشاحئ الثالث عىل 

األسئلة التالية: 

ما الذي يعنيه حمك القطاع األمين وإصالحه؟  	•

ما الذي تعنيه الرقابة املالية يف القطاع األمين؟  	•

ما معىن احلمك الرشيد؟  	•

ولملدرب أن يطلب من املتدرب طرح ما لدهيم من أسئلة.

املواد: 

املادة التدريبية )2-1(: نخسة ورقية عن العرض  	•
التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين 

النشاط اخلامس: عرض توجهيي: مؤرشات 
احلمك يف السويد ولبنان واألردن 

يعّرف املدرب املشاركني يف اللقاء التدرييب عىل قاعدة بيانات 
البنك الدويل حول مؤرشات احلمك عىل املوقع اإللكرتوين: 

http //:info .worldbank .org /governance /wgi /
index.aspx#home 

ويراجع املدرب مع املتدربني ما يرد عىل هذه الصفحة، وخيتار 
مؤرشات احلمك يف السويد ولبنان واألردن ويبني بالتفصيل 
ما متثله هذه املؤرشات وما تعنيه التقديرات الواردة علهيا. 

مكا يستعرض املدرب مع املشاركني االختالفات القامئة بني 
هذه الدول واألسباب اليت قد تقف وراء تلك االختالفات.

ويف حال انقطاع االتصال بشبكة اإلنرتنت، يتعني عىل املدرب 
طباعة مؤرشات احلمك ذات الصلة هبذا النشاط  ويوزعها يف 

صورة مادة تدريبية عىل املتدربني.

املواد: 

وجهاز  اإلنرتنت  بشبكة  واتصال  مكبيوتر،  جهاز  	•
)projector( العرض

مصادر املدرب )2-7( قاعدة بيانات البنك الدويل  	•
حول مؤرشات احلمك

صفحة البنك الدويل عىل اإلنرتنت:  	•

http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.aspx#home

النشاط السادس: عرض توجهيي: تعزيز 
الرقابة املالية يف القطاع األمين )الرشحية 5( 

التوجهيي  العرض  من  اخلامسة  الرشحية  املدرب  يعرض 
(املادة التدريبية 2-1). وتشمتل هذه الرشحية عىل قامئة 
الذي  (البصلة)،  األمين  القطاع  رمس  من  مستويات  بثالثة 
يف  املالية  الرقابة  متارس  اليت  الرئيسية  األطراف  يتضمن 

القطاع األمين. 

مث يطرح املدرب المترين امجلايع التايل (النشاط السابع).

املواد: 

املادة التدريبية )2-1(: نخسة ورقية عن العرض  	•
التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين 

النشاط السابع: نقاش: حتديد األطراف 
الداخلية أو اخلارجية والرمسية أو غري 
الرمسية العامة يف ميدان الرقابة املالية  

صغرية  مجموعات  يف  العمل  املتدربني  من  املدرب  يطلب 
وغري  (الرمسية  املالية  الرقابة  مؤسسات  وحتديد  ملناقشة 
بلداهنم.  أو  بلدمه  يف  واخلارجية)  والداخلية  الرمسية، 
مهنم  ويطلب  فارغة  بطاقات  املتدربني  عىل  املدرب  ويوزع 
تدوين أمساء األطراف اليت حيددوهنا من مؤسسات الرقابة 
املالية يف القطاع األمين (الرمسية وغري الرمسية والداخلية 
لك  عىل  واحدة  (مؤسسة  البطاقات  هذه  عىل  واخلارجية) 

بطاقة). 
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ويعمل املتدربون مًعا يف مجموعاهتم الصغرية عىل وضع لك 
بطاقة يف مربع من املربعات األربعة عىل املصفوفة الواردة 

يف املادة التدريبية )4-2(. 

هذا  من  انهتاهئا  بعد  الصغرية،  املجموعات  تعرض  مث 
المترين، إجاباهتا أمام مجيع املتدربني. 

املدرب  يدون  امجلاعية،  التوجهيية  العروض  أثناء  ويف 
القالب، مكا يمع إجابات  الورق  املؤسسات املذكورة عىل 

لك املجموعات يف مصفوفة واحدة عىل الورق القالب.

املواد: 

بطاقات فارغة  	•

مصفوفة  معل:  ورقة   :)4-2( التدريبية  املادة  	•
مؤسسات الرقابة املالية 

ورق قالب  	•

النشاط الثامن: عرض توجهيي: تعزيز الرقابة 
املالية يف القطاع األمين )الرشاحئ 9-7( 

يستعرض املدرب الرشاحئ من 7 إىل 9 من العرض التوجهيي 
(املادة التدريبية 2-1) من أجل استمكال قامئة األطراف 
يف  الصغرية  املجموعات  مترين  يف  املتدربون  أعدها  اليت 
الثالثة  الرئيسية  املستويات  يراجع  حيث  السابع،  النشاط 
(ويه  املالية  الرقابة  يف  املشاركة  األطراف  تمشل  اليت 
املدين  واملجمتع  الترشيعية،  والسلطات  التنفيذية،  السلطات 
هبذه  املنوطة  األدوار  املدرب  يبني  مكا  اإلعالم).  ووسائل 
بأداهئا  املتصلة  املالية واملسائل  الرقابة  األطراف يف جمال 
يف هذا املضامر. انظر مصادر املدرب )2-3( لالطالع عىل 
املزيد من املعلومات حول األدوار اليت تؤدهيا هذه األطراف 

يف جمال الرقابة املالية يف القطاع األمين. 

وفضاًل عن ذلك، يستعرض املدرب أمهية إعداد التقارير اليت 
تتناول األداء واملسائل املالية. 

ولملدرب أن يطلب من املتدربني طرح ما ليدمه من أسئلة.

املواد: 

املادة التدريبية )2-1(: نخسة ورقية عن العرض  	•
التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين 

النشاط التاسع: نقاش: قياس معليات الرشطة 
من ناحية أداهئا ورفع التقارير  

دور  فيه  املتدربون  يلعب  الذي  المترين  هذا  املدرب  يرشح 
املراقبني عىل الشؤون املالية. ويمكن اهلدف من هذا المترين 
يف استعراض مثال عىل الطريقة اليت يستطيع املراقب من 
خالهلا قياس أداء الرشطة وكيفية إعداد تقرير بشأنه ورفعه 

إىل املسؤول املبارش عنه. 

مجموعات  يف  يعملون  الذين  املتدربني  من  املدرب  ويطلب 
معليات  قياس  يف  متبعة  مهنجيات  ثالث  مناقشة  صغرية 
الرشطة من ناحية أداهئا وتدويهنا. ويف هذا السياق، ميكن 
والنوعية  المكية  املهنجيات  باستخدام  الرشطة  أداء  قياس 

وباستخدام طائفة من التحليالت العامة األخرى. 

وتدوين  مناقشة  املتدربني  مجموعات  من  املدرب  يطلب  مكا 
حول  تقرير  إدراجها يف  يرغبون يف  اليت  التاكليف  أنواع 

نفقات جهاز الرشطة (املادة التدريبية 5-2).

املواد: 

املادة التدريبية )2-5(: ورقة معل: مصفوفة نفقات  	•
معليات الرشطة 

النشاط العارش: عرض توجهيي: تعزيز 
الرقابة املالية يف القطاع األمين )الرشحيتان 

)13-12
التوجهيي  العرض  من  و13   12 الرشحيتني  املدرب  يعرض 
اليت  الوظيفة  تتناوالن  واللتني   ،(1-2 التدريبية  (املادة 
ممارسة  يف  يوظفها  اليت  واألدوات  الربملان  هبا  يضطلع 
الرقابة املالية. ويف هذا السياق، يعد الربملان ويعدل اإلطار 
القانوين النامظ لملساءلة املالية يف مؤسسات األمن والدفاع 
بوصفه السلطة الترشيعية. مكا ميلك الربملان الصالحية اليت 
ختوله إقرار موازنة الدولة. ومن الناحية النظرية، ميلك الربملان 
األمنية وميكنه  املؤسسات  القدرة عىل االطالع عىل موازنة 
تدقيقها قبل إقرارها. ولالطالع عىل املزيد من املعلومات يف 

هذا الشأن، انظر مصادر املدرب )5-2). 

ولملدرب أن يطلب من املتدربني طرح ما ليدمه من أسئلة.

املواد: 

املادة التدريبية )2-1(: نخسة ورقية عن العرض  	•
التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمني 
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به  يضطلع  الذي  الدور   :)5-2( املدرب  مصادر  	•
الربملان يف الرقابة املالية واألدوات اليت يوظفها يف 

ممارسهتا 

النشاط احلادي عرش: عرض توجهيي: جلسة 
اسمتاع يف الربملان السويدي حول معليات 

الدفاع 
يستعرض املدرب مع املتدربني جلسة اسمتاع عقدها الربملان 
السويدي، حيث يدرسون مًعا مثااًل واقعًيا عىل جلسة اسمتاع 
مفتوحة عقدها الربملان السويدي للنظر يف معليات الدفاع. 

ويراجع املدرب واملتدربون مجيع هذه اإلجراءات، مبا فهيا: 

القرارات احلكومية.  	•

اللجان  ترفعها  اليت  والتقارير  احلسابات  مراجعة  	•
الربملانية املختصة إىل الربملان يف وقت الحق. 

جلسات االسمتاع يف الربملان.  	•

جلسات  إىل  تستند  اليت  احلكومية  القرارات  	•
تعدها  اليت  احلسابات  مراجعة  وتقارير  االسمتاع 

اللجان الربملانية املعنية. 

متابعة مراجعة احلسابات بشأن النتاجئ السابقة اليت  	•
خلصت إلهيا اللجان الربملانية املختصة. 

عقد جلسات برملانية جديدة.  	•

اخلصوص،  هذا  يف  املعلومات  من  املزيد  عىل  ولالطالع 
الرقابة  تعزيز  اإلرشادي:  »الدليل  من  الثالث  الفصل  انظر 
املالية يف القطاع األمين« الصادر عن مركز جنيف للرقابة 

الدميوقراطية عىل القوات املسلحة (2011). 

املواد: 

املصدر: الفصل الثالث من "الدليل اإلرشادي: تعزيز  	•
الرقابة املالية يف القطاع األمين"، مركز جنيف للرقابة 

الدميوقراطية عىل القوات املسلحة، 2011

النشاط الثاين عرش: نتيجة اللقاء التدرييب 
وتلخيصه، الرشحية األخرية من العرض 

التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع 
األمين )الرشحية 14( 

يستعرض املدرب الرشحية 14 من العرض التوجهيي (املادة 
أمهية  تبني  عامة  نظرة  الرشحية  هذه  وتستعرض   .(1-2

الرقابة املالية يف القطاع األمين باعتبارها أداة تكفل حتقيق 
مبدأّي الشفافية واملساءلة يف نفقات القطاع األمين. 

القطاع  يف  املالية  الرقابة  إنفاذ  عن  غىن  فال  الواقع،  ويف 
اخلدمات  تقدم  اليت  األطراف  خضوع  تكفل  ألهنا  األمين 
تستخدم  اليت  الطريقة  عن  لملساءلة  الدفاع  وتؤّمن  األمنية 
حتظى  اليت  املالية  الرقابة  وتضمن  فهيا.  العامة  األموال 

بترشيعات مالمئة يف القطاع األمن: 

لدى  األمنية  املالية حسب االحتياجات  املوارد  رصد  	•
املواطنني. 

رصف النفقات عىل شؤون األمن والدفاع عىل حنو  	•
يتسم بالشفافية والكفاءة. 

األمنية  اخلدمات  بتوفري  امللكفة  األطراف  إجحام  	•
داخل  دولة  اكنت  لو  مكا  الترصف  عن  والدفاع 
الدولة، حبيث تظل خاضعة لملساءلة عن معلها أمام 
عىل  قادًرا  املجمتع  يبىق  وحبيث  الرقابة  مؤسسات 

محتل نفقاهتا. 

والدفاع  األمن  أن األموال العامة املرصودة لقطايع  	•
الفقر  وطأة  بتخفيف  تعىن  اليت  بالرباجم  متس  ال 
االجمتايع  القطاعني  يف  املستدامة  التمنية  وتعزيز 

واالقتصادي.  

ويطلب املدرب من املتدربني كتابة قامئة بأمه أمرين تعملومها 
من  يطلب  مث  منفصلة،  ورقة  عىل  التدرييب  اللقاء  هذا  يف 
املجموعة  عىل  كتبوها  اليت  النقاط  قراءة  متدربني خيتارمه 
باكملها. ويرجع املدرب إىل قامئة التوقعات اليت دّوهنا يف 
النشاط األول ويتناقش مع املتدربني حول ما إذا اكن اللقاء 

قد لىب توقعاهتم أم ال. 

املواد: 

نخسة ورقية عن العرض التوجهيي:   :)1-2( املادة  	•
تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين 
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املادة )1-2(
نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين 

Civil Society and M

المقصود بالقطاع األمنيما 

/ الهيئات الدولية التي تقدم المساعدات 
منظمات المساعدات الدولية

المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 
)  الرقابة(

الهيئات التشريعية 
)  الرقابة(

المقدمون الرئيسيون 
للخدمات األمنية والقضائية

السلطات التنفيذية
)اإلدارة(

اإلطار القانوني

��
ألام

ع�
طا
الق

���
ية�

ملال
ة�ا

قاب
لر
�با
ية
عن
�امل
ف
طرا

ألا

؟يقططاعع  ااألمناالبإصالحح  االمقصوودد  ما  

إإحددااثث  االتغيیيیرر  االذذيي  يیكفلل  تحسيینن  االقددررةة  على  تلبيیة  ااالحتيیاجاتت  ااألمنيیة  ووفقا ً 
للمعايیيیرر  االدديیمقررااططيیة  وواالمباددئئ  االسليیمة  للحكمم٬،  االشفافيیة  ووسيیاددةة  االقانوونن

؟يقططاعع  ااألمناال  حكممما  االمقصوودد  ب

االددوولةأأمننااألمنياالقططاععيیووفررأأننااألمنياالقططاععفياالررشيیدداالحكمميیعني
االررقابةمننإإططاررووفي٬،االمساءلةيیضمننفعاللنحووعلىااإلنسانيووااألمنن

.ااإلنساننحقووققووااحترراامماالقانووننووسيیاددةةاالدديیمقررااططيیةاالمددنيیة

منن
ااأل
عع  
ططا
ى  ق

عل
يیة  
مال
  اال
ابة
ررق
  اال
في
لة  
اع
االف
فف  

رراا
ألطط

اا
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ما����االرقابة�ااملالية����االقطاعع�ألام��؟

أأددااةة�للتأكد�من�أأنن�ألامواالل�ُترصد�لضمانن�أأمن�ااملوااطن�نن�ووأأ��ا�تصرفف�ع���االوجهھ�اال��يح�
.  ووع���نحو�ي�سم�بالشفافية�وو�خضوعهھ�للمساءءلة

:    تضمن�الرقابة�املالية�الفعالة����القطاع��م��
أأنن�مؤسساتت�االرقابة�االرسمية�ووغ���االرسمية�تتا�ع،�ووع���أأساس�م����،�االطر�قة�اال���•

.  �عتمد�ا�االقوااتت�ااملس��ة�وواالشرطة�ووألاج�زةة�ألامنية����ااستعمالل�ألامواالل�االعامة
االعاملة�ألاطراافف�ما�تقع�فيهھ�أأنن�االسلطاتت�اال��ملانية�وواالقضائية�وواالرقابية�تضع�يد�ا�ع���•

من�أأخطاءء�وومخالفاتت�تمس�قواان�نن�ااملساءءلة�ااملالية�ووأأنظم��ا�االدفاعع�ووألامن�قطا�ّ�����
ووسياسا��ا،�ووأأ��ا�تحقق�ف��ا�وو�عا���ا�

ق�ع���ألافراادد�االعامل�نن����قطا�ّ��الامن�وواالدفاعع�• أأنن�إلاجرااءءااتت�إلادداارر�ة�أأوو�اا��نائية�تطبَّ
.    ممن�تث�ت�إإدداان��م�باررت�ابب�جراائم�االفسادد

أأنن�منظماتت�ااملجتمع�ااملد�ي�ووااملؤسساتت�ألا�ادديمية�ُتجريي�اا��وااررااتت�االعامة�اال����شمل�•
اا��ميع�وو�عد�ألابحاثث�االواافية�اال���تنطويي�ع���تقدير�ت�اليف�ااحتياجاتت�ااملواارردد�

.    اال�شر�ة�ووالاقتصاددية�ووألامنية����االبالدد����ااملا����ووااملستقبل

��
ألام

عع�
طا
االق
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ية�
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قاب
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ية
عن
�اامل
فف
طراا

ألا

ما  هھھھوو  االحكمم  االررشيیدد؟

لةءحرريیة  االررأأيي  وواالتعبيیرر  وواالمسا•
ااالستقرراارر  االسيیاسي  ووغيیابب  االعنفف•
فعاليیة  عملل  االحكوومة•
االجووددةة  االتنظظيیميیة•
سيیاددةة  االقانوونن•
االفساددمكافحة  •

االررشيیدد  على  االنحوو  االذذيي  حددددهه  االبنكك  االددووليللحكمم  ستة  أأبعادد  :  االمصددرر
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من����ألاطراف�املعنية�بالرقابة�املالية����القطاع�ألام��؟

السلطة�التنفيذية�•
السلطة�ال�شر�عية�•
املجتمع�املد�ي�•
وسائل�إلاعالم�•

ألاطراف�الرسمية�
وألاطراف�غ���الرسمية
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Civil  Society  and  Media 

   /  ااألططرراافف  االددووليیة  االتي  تقددمم  االمساعددااتت
 ةيیلووددلاا  ةنووعملاا  تتامظظنم

 االمجتمع  االمددني  ووووسائلل  ااإلعالمم  
 (االررقابة)  

 االسلططاتت  االتشرريیعيیة  
 (االررقابة)

  ااألمنن  بتووفيیرر  االمكلفة  االررئيیسيیة  ااألططرراافف
 وواالعدداالة

 االسلططاتت  االتنفيیذذيیة  
 (ااإلددااررةة  وواالسيیططررةة)  

   االقانوونيااإلططارر  

تمرريینن  جماعي

غيیرر  ررسمي

ررسمي

خاررجي ددااخلي
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االسلططة  االتنفيیذذيیة  

)أأوو  االخززاانة  كما  تسمى  في  بعضض  االددوولل(ووززااررةة  االماليیة  •
ووززااررةة  االددفاعع•
ووززااررةة  االددااخليیة•
ووززااررةة  االعددلل•
ووززااررةة  االتخططيیطط•
مجلسس  االووززررااء•
دديیوواانن  االررئاسة•
االمفتشوونن  االعاموونن•
االمددققوونن  االددااخليیوونن•
منندديیوواانن  االمظظالمم  االتابع  للقووااتت  االمسلحة•

ااأل
عع  
ططا
ى  ق

عل
يیة  
مال
  اال
ابة
ررق
  اال
في
لة  
اع
االف
فف  

رراا
ألطط

اا

االسلططة  االتشرريیعيیة
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االبررلمانن      •
االددفاععلجنة        •
ااألمنن  وواالشؤؤوونن  االددااخليیةلجنة        •
ززنة  وواالشؤؤوونن  االماليیةوواااالملجنة        •
االحساباتت  االعامةلجنة        •
االررقابة  االماليیةدديیوواانن        •
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االمجتمع  االمددني

بيیووتت  االخبررةة/خاليیا  االتفكيیرر•
االمررااكزز  ااألكادديیميیة  وومررااكزز  االبحووثث•
االمنظظماتت  االحقووقيیة  وومثيیالتهھا•

                                                

ااإلعالمم                                      
مجالسس  االصحافة•
االمططبووعة/االصحافة  االمكتووبة•
ووسائلل  ااإلعالمم  االسمعيیة  وواالمررئيیة  ووااإللكترروونيیة•
ووسائلل  االتووااصلل  ااالجتماعي/ااإلعالمم  ااالجتماعي•
مؤؤسساتت  االتنميیة  ااإلعالميیة•

يیة  
مال
  اال
ابة
ررق
  اال
في
لة  
اع
االف
فف  

رراا
ألطط

اا
اال  في

ألمن
عع  اا

ططا
ق

ي

إإعدداادد  االتقارريیرر  حوولل  االمسائلل  االماليیة
تنفيیذذ  االمووااززنة  بالمقاررنة  مع  االمووااززنة  االمررصووددةة  •
تووززيیع  بنوودد  االمووااززنة  على  االمستفيیدديینن  منهھا  •

تكاليیفف  االمووظظفيینن٬،  ااألجهھززةة٬،  ااالستثماررااتت  :  مثالل–
ااستخدداامم  االمعايیيیرر٬،  منن  قبيیلل  عدددد  االمووظظفيینن  وواالسكانن  وومعددالتت  االجرراائمم  –

.  ووغيیررهھھھا

:  إإجررااء  االمقاررناتت  مع  مرروورر  االووقتت•
تنفيیذذ  االمووااززنة  منن  ناحيیة  االمبالغ  االمررصووددةة  في  االمووااززنة  االكليیة  /  ررصدد  –

االمئوويیة  وونسبتهھا  
تنفيیذذ  االمووااززنة  بالمقاررنة  مع  االمووااززنة  االمررصووددةة–
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)    تتمة(إإعدداادد  االتقارريیرر  

إإعدداادد  االتقارريیرر  حوولل  االمسائلل  االمتصلة  باألددااء•
عدددد  االنشاططاتت  –
جووددةة  االنشاططاتت  –

باألددااء  إإعدداادد  االتقارريیرر  حوولل  االمسائلل  االمتصلة  •
وواالمسائلل  االماليیة  

االنشاطط  /  االتكلفة  –
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االووظظيیفتانن  االلتانن  يیؤؤدديیهھما  االبررلمانن  
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االوظيفة�اال�شر�عية�•
االوظيفة�االرقابية�•
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ااألددووااتت  االتي  يیووظظفهھا  االبررلمانن  في  مماررسة  
االررقابة  االماليیة
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ألاسئلة�والاستجواابات�•
جلسات�الاستماعع�اال����عقد�ا�اال��ان�اال��ملانية�•
��ان�االتحقيق�اا��اصة�اال����ش�ل�ا�اال��ملان�•
ااملتا�عة�•

ااملش��يات،�االسياسات،�االتعي�نات�–

؟يقططاعع  ااألمناال  فيما  أأهھھھميیة  االررقابة  االماليیة  

تخصيیصص  ااإلمكانيیاتت  وواالموواارردد  بالشكلل  االصحيیح•
ااإلنفاقق  االسليیمم  وواالشفافف  لألموواالل•
لة  االجهھاتت  االررئيیسيیة  االمززووددةة  لخددماتت  ااألمنن  ءمسا•

وواالعدداالة
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املادة التدريبية )2-2(
ورقة معل: مستويات القطاع األمين 

اإلطار القانوين 

األطراف الرئيسية
امللكفة بتوفري األمن

والعدالة

السلطات التنفيذية 
(اإلدارة والسيطرة) 

السلطات الترشيعية 
(الرقابة)

املجمتع املدين ووسائل اإلعالم 
(الرقابة) 

األطراف الدولية اليت تقدم املساعدات 
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املادة التدريبية )3-2(
قامئة باألطراف املشاركة يف القطاع األمين 

يف مجموعات 

األمين  القطاع  مستويات  من  إليه  تنيمت  الذي  املستوى  األمين لك يف  القطاع  املشاركة يف  التالية  األطراف  ترتيب  يب 
(’البصلة‘) يف املادة التدريبية (2-2) 

ُتَقّص اخلانات الواردة يف هذه املصفوفة مبحاذاة اخلطوط املنقطة إىل قطع مستقلة

مظات حقوق اإلنسان 
من

هيائت اإلدارة املالية 
املؤسسات الدينية 

معال
جممتع األ

ص/
خلا

القطاع ا
القوات املسلحة 

مظات املعونة اإلنسانية 
من

أجهزة املخابرات 
املؤسسات األاكدميية 

يم 
س األمن القو

جمل

خمتلف الوزارات (وزارة الدفاع، وزارة 
الداخلية، اخل) 

الربملان واللجان الربملانية 
مؤسسات التمنية الدولية 

امليليشيات 
وسائل اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية  

خلربة 
معاهد ا

مك 
حملا

ا
صة 

خلا
رشاكت األمنية ا

ال
النيابة العامة 

النقابات العاملية 
ين 

مظات املجمتع املد
من

رشطة 
ال

جسون 
ال

األحزاب السياسية 
الرائسة 

س الوزراء 
جمل

ش التحرير 
جيو

ضاء العشائري)
(اختياري: آليات الق
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املادة التدريبية )4-2(
ورقة معل: مصفوفة األطراف املشاركة يف القطاع األمين

عىل املتدربني أن يتوزعوا للعمل يف مجموعات صغرية، وحيددوا ويتباحثوا يف األطراف املعنية بالرقابة املالية الرمسية وغري 
الرمسية، والداخلية واخلارجية يف بلدمه. وعلهيم كتابة هذه األطراف يف املربع املناسب يف املصفوفة أدناه. 

داخلية خارجية 

•	رمسية 

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

غري 
رمسية 

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•

	•

	•

. 	•
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املادة التدريبية )5-2(
ورقة معل: مصفوفة نفقات معليات الرشطة 

اذكر ثالث مهنجيات متبعة يف قياس معليات الرشطة من منظور أداهئا وتدويهنا: 

 -1

 -2

  -3

بصفتك مراقًبا مالًيا، ما أنواع التاكليف اليت ترغب يف إدراجها يف تقرير حول نفقات قوة الرشطة؟ 

	•

	•

	•

	•

	•
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مصادر املدرب )1-2(
إجابات عن املادة التدريبية )2-4(: ورقة معل: مصفوفة مؤسسات الرقابة املالية 

املجمتع املدين ووسائل اإلعالم 

منمظات املجمتع املدين  -
منمظات حقوق اإلنسان   -

األحزاب السياسية   -
املؤسسات الدينية   -
النقابات العاملية   -

معاهد اخلربة  -
املؤسسات األاكدميية  -

وسائل اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية   -
القطاع اخلاص/جممتع األمعال  -

هيائت الرقابة الترشيعية 

الربملان واللجان الربملانية  -

اإلدارة التنفيذية وهيائت الرقابة 

الرائسة  -
جملس الوزراء  -

جملس األمن القويم  -
خمتلف الوزارات (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، اخل)  -

هيائت اإلدارة املالية   -

األطراف الرئيسية امللكفة بتوفري األمن والعدالة 

القوات املسلحة   -
الرشطة   -

أجهزة املخابرات    -
النيابة العامة   -

احملامك   -
الجسون   -

الرشاكت األمنية اخلاصة    -
جيوش التحرير   -

امليليشيات   -
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مصادر املدرب )2-2(
ورقة اإلجابة عن املادة التدريبية )2-4(: ورقة معل: مصفوفة مؤسسات الرقابة املالية 

داخلية خارجية 

املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات رمسية   •

اللجان الربملانية املختصة باملوازنة والشؤون   •
املالية

.اللجنة الربملانية املختصة باحلسابات العامة  	•

جملس الوزراء   •

وزارة املالية   •

دائرة الرقابة الداخلية   •

وحدات التدقيق الداخيل   •

دائرة املوازنة/الشؤون املالية   •

اإلدارة   •

غري 
رمسية 

وسائل اإلعالم   •

منمظات املجمتع املدين   •

.مؤسسات األحباث  	•

املبلغون عن الفساد   •
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مصادر املدرب )3-2(
معلومات إضافية حول مؤسسات الرقابة املالية واألدوار املنوطة هبا )الرشاحئ 7-9 من العرض 

التوجهيي( 

من يه األطراف املشاركة يف الرقابة املالية من السلطة التنفيذية؟ 

ووزارة  الداخلية،  ووزارة  الدفاع،  ووزارة  املوازنة،  ودائرة  (أو اخلزينة)  املالية  وزارة  الوزارات املختلفة، مبا فهيا   •
العدل ووزارة التخطيط. وتتوىل هذه الوزارات حتضري املوازنة اليت ختصص لألجهزة الرئيسية امللكفة بتوفري األمن 
والعدالة ومتارس الرقابة عىل تنفيذها. وفضاًل عن ذلك، تشمتل املهام الرئيسية عىل صياغة سياسات األمن القويم 
وتقدير التاكليف املرتبطة هبا، وإدارة نفقات األجهزة الرئيسية امللكفة بتوفري األمن والعدالة وحفصها. وتعمل مجيع هذه 
األجهزة حتت إرشاف جملس رئيس الوزراء يف العادة. ويف بعض احلاالت، قد ترفع بعض الوزارات تقاريرها بشأن 

قضايا معينة إىل مكتب الرئيس بصورة مبارشة. 

مجلة  ومن  والعدالة:  األمن  بتوفري  امللكفة  الرئيسية  األجهزة  يف  واملدققون  الداخلية  الرقابة  مسؤولو   •
هؤالء املسؤولني املفتشون العامون أو املدققون الداخليون أو ماكتب أمناء املظامل يف القوات املسلحة. وتمكن األدوار 
اليت تؤدهيا هذه األطراف يف تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية، وإجراء التدقيق الداخيل والتحقيقات يف احلاالت اليت 

يشوهبا سوء استخدام األموال أو الزتوير املايل أو سوء اإلدارة يف األجهزة األمنية أو القوات املسلحة. 

من يه األطراف املشاركة يف الرقابة املالية من السلطة الترشيعية؟ 

الربملان واللجان املتخصصة التابعة له: وتمشل هذه األطراف أعضاء الربملان املنتخبني واللجان ذات الصلة.   •
وقد تمشل هذه اللجان جلنة الدفاع، وجلنة الداخلية واألمن، وجلنة املوازنة الشؤون املالية، وجلنة احلسابات العامة إذا 
اقتىض األمر ذلك. ويضطلع أعضاء الربملان باملسؤولية عن إعداد اإلطار القانوين الرضوري إلرساء دعامئ املساءلة 
املالية يف أوساط املؤسسات األمنية. وميلك أعضاء الربملان القدرة، من خالل هذه اللجان، عىل مراقبة نفقات املؤسسة 

األمنية وإجراء التحقيقات فميا يزمع من إساءة استعامل األموال العامة. 

املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات: وتمشل هذه املؤسسات اهليائت الوطنية املسؤولة عن تنفيذ أمعال التدقيق   •
تقريًرا  وترفع  األمين  القطاع  نفقات  املذكورة  املؤسسات  وتدقق  األمين.  القطاع  مؤسسات  واملستقلة يف  اخلارجية 
مستقاًل حول الطريقة اليت تعمتدها األجهزة األمنية الرئيسية وهيائت الرقابة واإلدارة التابعة هلا يف استخدام املوارد 

املرصودة هلا يف العمليات املولكة إلهيا. 

من يه مؤسسات املجمتع املدين اليت تشارك يف ممارسة الرقابة املالية؟ 

منمظات املجمتع املدين. تمشل منمظات املجمتع املدين اليت تشارك يف إنفاذ الرقابة املالية يف القطاع األمين، بصورة 
رئيسية، معاهد اخلربة واملؤسسات األاكدميية ومراكز األحباث ومنمظات حقوق اإلنسان واملؤسسات اليت تشهبها. ومتلك 

هذه املنمظات القدرة عىل: 

مراقبة نفقات الدولة عىل قطايع األمن والدفاع.   -

إعداد التحليالت املستقلة لملوازنة والبنود املتصلة بالقطاع األمين فهيا.   -

دراسة ما إذا اكنت املوازنات املرصودة لقطايع األمن والدفاع تساند أولويات األمن القويم املعلنة.   -

ممارسة الضغط الذي يسهتدف تعزيز شفافية إجراءات إعداد موازنات قطايع األمن والدفاع وإخضاع القامئني علهيا   -
لملساءلة. 
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فضح حاالت الفساد أو إساءة استعامل األموال يف أوساط املسؤولني يف قطايع األمن والدفاع.   -

تنظمي الدورات التدريبية اليت تسهتدف املوظفني العموميني والسلطات املعنية يف جمال اإلدارة املالية يف القطاع األمين.   -

ما الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم؟ 

الصحافة  جمالس  األجهزة  هذه  تمشل  األمين:  القطاع  يف  املالية  الرقابة  ممارسة  يف  املشاركة  اإلعالم  وسائل 
والصحافة املكتوبة وأجهزة اإلعالم املرئية واملمسوعة ووسائل اإلعالم عىل شبكة اإلنرتنت واملؤسسات العاملة يف حقل تطوير 

صناعة اإلعالم. ومتلك وسائل اإلعالم القدرة عىل: 

إجراء األحباث االستقصائية حول اإلدارة املالية يف املؤسسات األمنية.   -

رفع مستوى الويع بني املواطنني حول إجراءات إعداد املوازنات يف قطايع األمن والدفاع.   -

تقدمي املعلومات املهمة واحلساسة حول استعامل األموال العامة يف امليادين األمنية والدفاعية.   -

نرش تقارير التدقيق اليت تغيط نفقات األمن والدفاع.   -
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مصادر املدرب )4-2(
ورقة اإلجابة عن املادة التدريبية )2-5(: ورقة معل: مصفوفة نفقات معليات الرشطة 

اذكر ثالث مهنجيات متبعة يف قياس معليات الرشطة من منظور أداهئا: 

الرقابة املرورية اليت نفذت أو عدد اجلرامئ اليت جرى  مفن خالل قياس املخرجات، كعدد حاالت  املهنجيات المكية:   -1
اإلبالغ عهنا وحلها، ميكن حتليل ما إذا اكنت الرشطة تركز عىل “املجاالت الصحيحة” وما إذا اكنت متلك القدرة عىل 
زيادة إجراءات الرقابة وتعزيزها. وعالوًة عىل ذلك، يستطيع املرء أن حيلل مدى فعالية جهاز الرشطة من خالل امجلع 
بني املخرجات، كعدد أفراد رشطة املرور مع عدد األخشاص الذين يقودون سياراهتم حتت تأثري الكحول أو عدد اجلرامئ 

اليت يري اإلبالغ عهنا. 

أمثلة: 

قياس الوقت الذي تستغرقه الرشطة للوصول إىل مسح اجلرمية.   -

قياس نسبة اجلرامئ املبلغ عهنا إىل اجلرامئ اليت جرى حلها.   -

من  أوحض  حنو  عىل  تفسريها  ميكن  نتاجئ  إىل  تفيض  ما  وغالًبا  مفيدة  أداة  املسوحات  تعترب  النوعية:  املهنجيات   -2
الجسالت اإلدارية واإلحصائيات اليت يري مجعها من خالل املهنجيات المكية. وتعد املهنجيات النوعية مفيدة عىل 
حنو خاص عند قياس االجتاهات السائدة يف أوساط املواطنني جتاه الرشطة بصفة عامة أو قياس ما يراه املواطنون 

بشأن الطريقة اليت تعمتدها الرشطة يف تنفيذ املهام املنوطة هبا. 

أمثلة: 

إجراء املقابالت مع أفراد اتصلوا بالرشطة يف السابق لالطالع عىل آراهئم بشأن استجابة الرشطة.   -

قياس مدى الرضا الوظييف بني أفراد الرشطة.   -

قياس الثقة العامة اليت تمتتع قوة الرشطة هبا.   -

مقارنة األداء بني أجهزة الرشطة. تبني هذه املهنجية مدى جودة أداء أجهزة الرشطة احمللية باملقارنة مع أجهزة تشبهبا.   -3

بصفتك مراقًبا مالًيا، ما أنواع التاكليف اليت ترغب يف إدراجها يف تقرير حول نفقات قوة الرشطة؟ 

الرواتب   •

التاكليف األخرى اليت يستتبعها األفراد (اكلتدريب)   •

التاكليف اجلارية/النفقات العامة (اللوازم، اهلاتف، اإليارات، الوقود، الكهرباء)   •

تلكفة عتاد الرشطة (كأجهزة الطب الرشيع واألسلحة والزي)   •

تلكفة االستمثارات (من قبيل السيارات وأنمظة المكبيوتر وأجهزة املراقبة واملباين)   •
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مصادر املدرب )5-2(
الدور الذي يضطلع به الربملان يف الرقابة املالية واألدوات اليت يوظفها يف ممارسهتا 

من ناحية الرقابة املالية، تضطلع الربملانات بوظيفتني: 

الوظيفة الترشيعية: يعد الربملان اإلطار القانوين النامظ إلجراءات املساءلة املالية يف املؤسسات التابعة لقطايع األمن   -1
والدفاع ويعدهلا. مكا يسن الربملان وثيقة املوازنة السنوية عىل شك قانون (قانون املوازنة). وفضاًل عن ذلك، يسن 
الربملان القوانني اليت تنظم إدارة املؤسسات األمنية، مبا يمشل مواردها البرشية واملالية، باإلضافة إىل القوانني حتمك 

صالحيات اهليائت اليت متارس الرقابة عىل املؤسسات األمنية، مثل مكتب مراجع احلسابات. 

لملؤسسات  املرصودة  املوازنة  الرقابة عىل  وبالتايل ممارسة  الدولة،  موازنة  مراقبة  الربملان  يتوىل  الرقابة:  وظيفة   -2
األمنية. ويف العديد من الدول، ميلك الربملان واللجان املتخصصة املنبثقة عهنا احلق يف تعديل املوازنة قبل إقرارها. 
ويناقش العديد من الربملانات يف جلسات دورية تعقد باكمل أعضاهئا ما إذا اكن طلب المتويل الذي تقدمه احلكومة 
مالمًئا أم ال. مكا تمشل هذه املناقشات مقارنة تلك الطلبات مع الهتديدات اليت تعرتي األمن القويم حسب حتديدها 
يف سياسات األمن القويم ومع الوضع املايل السائد يف الدولة. مكا متلك الربملانات القدرة عىل مساءلة احلكومة عن 

السياسة اليت تعمتدها يف اإلنفاق. 

األدوات اليت يوظفها الربملان يف ممارسة الرقابة املالية 

ُيري الربملان املداوالت يف جلساته حول قضايا األمن والدفاع. وميكن تنظمي هذه املداوالت يف أوقات خاصة   -1
تستدعهيا العالقات الدولية واألحداث الرئيسية، اكحلرب أو االزمات السياسية أو البيئية أو االقتصادية. وتنطوي مثل 

هذه احلاالت عىل تعديل مهم أو رصد مبالغ كبرية من األموال. ويف هذه املرحلة، يستطيع الربملان وأعضاؤه: 

طرح األسئلة عىل مسؤويل احلكومة، اكلوزراء، حول اخلطط واألهداف السياساتية اليت يعمتدوهنا يف جماالت   (1
معلهم. 

إجراء احلوار ورفع العرائض بشأن التعديالت الواردة عىل موازنة األمن والدفاع ومناقشة تقارير التدقيق اليت   (2
تستعرض آليات تنفيذ هذه املوازنة. 

اقرتاح إجراء تدقيق خاص أو تقدمي طلب يف هذا اخلصوص إىل مكتب مراجع حسابات الدولة.   (3

2-  ومن الطرق املتبعة يف إثارة األسئلة واالستفسارات حول سياسة اإلنفاق اليت تطبقها املؤسسات األمنية عقد جلسات 
اسمتاع (عامة) للجان الربملانية، حيث ُيطلب إىل املوظفني الذين يتحملون املسؤولية عن نفقات حمددة يف القطاع األمين 
تفسري األسباب اليت تقف وراء رصد هذه النفقات والطريقة املعمتدة يف رصدها. ويف الواقع، تعترب جلسات االسمتاع 
اليت تعقدها اللجان الربملانية أداة مهمة من أدوات الرقابة املالية اليت ميارهسا الربملان. ومع مراعاة مدى حساسية 
األبواب  أو عقدها خلف  ملتابعهتا  الفرصة لملواطنني  إتاحة  للنقاش يف هذه اجللسات، ميكن  املواضيع اليت ختضع 

املغلقة. وتتيح اجللسات اليت تعقدها اللجان الربملانية: 

إثارة التساؤالت حول أمور حمددة تتصل باإلدارة املالية يف مؤسسات القطاع األمين.   (1

مراقبة النشاطات اليت تنفذها احلكومة، مبا فهيا االعمتادات املالية املرصودة للعمليات اليت ينفذها قطاعا األمن   (2
والدفاع. 

توجيه الدعوة إىل احلكومة أو املؤسسات األمنية والدفاعية لبيان الطريقة اليت تعمتدها يف رصف األموال العامة   (3
املرصودة هلا. 
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يستطيع الربملان تشكيل جلان برملانية خاصة للتحقيق، حبيث تضم يف عضويهتا أعضاء الربملان الذين ميلكون   -3
امليدان أو مجع اإلفادات حتت  اللجان أن تتقىص األدلة يف  معارف متخصصة يف املجاالت املطلوبة. وبإماكن هذه 
القسم من الوزراء واملوظفني العموميني. ويف بعض احلاالت، ميكن استجواب الضباط العسكريني الذين حيملون رتًبا 
عالية أو قادة الرشطة حول الطريقة اليت يستخدمون فهيا األموال العامة يف إطار العمليات اليت تنفذها أجهزهتم. ويف 
حالة الهشادات احلساسة املتصلة بالشؤون األمنية، للجنة أن ختتار عقد جلسات رسية وعىل أعضاهئا احرتام القواعد 

الصارمة اليت تشرتط السية. 

املتابعة: وفضاًل معا تقدم، يقع عىل عاتق الربملان الزتامات مبارشة وغري مبارشة مبتابعة أمعال احلكومة اليت تمتخض   -4
عن الزتامات مالية خالل السنة املالية. وقد يمشل هذا األمر، عىل سبيل املثال، املشرتيات الكبرية وتعيني األفراد واعمتاد 

سياسات جديدة. 



38

Social media and security sector governance (SSG)أداة 2: مفاهمي الرقابة املالية يف القطاع األمين واألطراف الرئيسية املشاركة فهيا

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2015

مصادر املدرب )6-2(
اللجان الربملانية يف سبع دول أوروبية واألدوار اليت تؤدهيا يف املصادقة عىل موازنة الدفاع 

والرقابة عىل  تنفيذها 

تشارك أطراف خمتلفة، عىل املستوى الوطين يف إنفاذ الرقابة الدميوقراطية واإلرشاف عىل القوات املسلحة واألجهزة األمنية. 
ويف هذا السياق، ميلك الربملان أوسع الصالحيات اليت تتيح له ممارسة الرقابة عىل أمعال احلكومة بصفهتا اهليئة اليت 
تتوىل إدارة القوات املسلحة واألمنية. ويف الواقع، تمكن اختالفات جوهرية بني الصالحيات اليت متلكها الربملانات يف مواجهة 
حكومات بلداهنا. فيف الوقت الذي تمتتع فيه بعض الربملانات بصالحيات واسعة، ال متلك برملانات أخرى سوى صالحيات جد 

حمدودة. ومع ذلك، تشرتك مجيع الربملانات األوروبية يف أهنا متلك القول الفصل يف إقرار موازنات الدفاع. 

دور اللجان الربملانية يف إقرار النفقات احلكومية املرصودة لقطاعات األمن والدفاع والرقابة علهيا 

يستعرض اجلدول أدناه هيلكية اللجان الربملانية أو اهليائت الربملانية األخرى اليت تضطلع مبامرسة الرقابة املالية. ولملدرب 
يف هذا املقام توجيه النقاش الذي يريه مع املتدربني حول المناذج املختلفة من هذه اللجان أو اهليائت وبيان اهليلكية القامئة 

يف بلدمه أو بلداهنم. 

ولغايات إياز الدور الذي يؤديه الربملان واللجان الربملانية يف جمال الرقابة، انظر مصادر املدرب (2-5): الدور الذي يضطلع 
به الربملان يف الرقابة املالية واألدوات اليت يوظفها يف ممارسهتا. 

الصالحية اليت ميلكها الربملان يف مرحلة إقرار املوازنة 

صالحيات غري حمدودة: متلك الربملانات يف السويد احلق يف تعديل بنود املوازنة، مبا فهيا البنود املتصلة بقطايع األمن 
والدفاع. وتستطيع الربملانات تعديل البنود حىت لو خمتض هذا التعديل عن زيادة مبلغ النفقات أو إدخال بنود جديدة عىل 

املوازنة. 

صالحيات مقيدة: تستطيع الربملانات يف سويسا وإسبانيا إدخال التعديالت عىل املوازنة، ولكهنا ال متلك تعديل املبلغ 
اللكي املرصود للنفقات فهيا. 

صالحيات حمدودة: ال تستطيع الربملانات يف اململكة املتحدة وكندا سوى تقليص النفقات املرصودة يف املوازنة. 
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جلدول )1(: مرحلة إعداد املوازنة وإقرارها 
ا

مس البلد 
ا

ربملان 
ال

ربملانية 
اللجان ال

س 
جمل

يف 
املعنية (

النواب، إن وجد) 

يف 
أداة التخطيط 

قطاع الدفاع 
يف موازنة الدفاع 

صالحيات اللجنة أو اللجان املعنية 
رتيات 

ش
امل

سا 
فرن

جملسان: 
مجلعية الوطنية 

- ا
س الشيوخ 

جمل
 -

جلنة الشؤون املالية 
 -

جلنة الدفاع والقوات 
 -

املسلحة 

حلكومة، 
رش ا

تن
س سنوات، 

مخ
لك 

حيدد 
ض 

كتاًبا أبي
إسرتاتيجيهتا 

العسكرية. ويشارك 
ضاء الربملان وديوان 

أع
يف 

حلسابات 
مراجعة ا

صياغة هذا الكتاب. 
ويراجع الربملان 

ض ويبدي 
الكتاب األبي

هيلع.  
مالحظاته 

جلنة الشؤون املالية: 
صيل، 

ىل وجه التف
صني لدراسة قانون املوازنة ع

- تعني مقررين خا
صلة بشؤون الدفاع 

مشل البنود املت
ومبا ي

جلنة الدفاع: 
جلنة الشؤون املالية 

ىل 
صيات إ

- ترفع التو
مجيع وثائق موازنة الدفاع 

ىل 
- تستطيع االطالع ع

صة ملوازنة الدفاع 
ص

يف تعديل األموال املخ
حلق 

متلك ا
 -

صدها 
ور

مكيلية ملوازنة الدفاع أو 
يف إقرار أي مقرتحات ت

حلق 
متلك ا

 -
ضها 

رف

الربملان: 
ىل االعمتادات 

صوت ع
- ي

جلديدة 
لملشرتيات السنوية ا

حيدد االحتياجات من املعدات 
 -

جلنة 
رشاكة مع 

جلديدة بال
ا

الدفاع ويقرها 

أملانيا 
جملسان: 

س النواب 
جمل

 -
(البوندستاغ) 

س الشيوخ 
جمل

 -
رسات)

(البوند

جلنة املوازنة 
 -

جلنة الدفاع (غالًبا 
 -

هسا من 
ما يكون رئي
ضة)

املعار

رش وزارة الدفاع 
تن

صورة 
ض ب

كتاًبا أبي
دورية، حيث تبني 
فيه إسرتاتيجيهتا 

العسكرية. وتراجع 
جلنة الدفاع والربملان 
هذا الكتاب ويبديان 
هيلع. 

مالحظاهتام 

جلنة املوازنة: 
ختوهلا تدقيق املوازنة بنًدا بنًدا 

يت 
صالحية ال

متلك ال
 -

جلنة الدفاع: 
مجيع وثائق موازنة الدفاع 

ىل 
- تستطيع االطالع ع

صة ملوازنة الدفاع 
ص

يف تعديل األموال املخ
حلق 

متلك ا
 -

صدها 
ور

مكيلية ملوازنة الدفاع أو 
يف إقرار أي مقرتحات ت

حلق 
متلك ا

 -
ضها

رف

ض الواقع، يقرر الربملان 
ىل أر

ع
 -

يت تزيد قميهتا 
مجيع العقود ال

عن 25 مليون يورو 

مجهورية 
سود 

جلبل األ
ا

)مونتينيجرو( 

س واحد 
جمل

جلنة الشؤون 
 -

صادية واملالية 
االقت

واملوازنة 
جلنة الدفاع واألمن 

 -

يقر الربملان إسرتاتيجية 
يم 

األمن القو
وإسرتاتيجية الدفاع 
صيات 

ىل التو
بناًء ع

جلنة 
يت ترفعها 

ال
الدفاع واألمن. 

جلنة الدفاع 
مجيع بنود املوازنة 

صيات واملقرتحات حول 
- تستطيع رفع التو

يع األمن والدفاع 
صلة بقطا

املت

جلنة املشرتيات العامة 
ضع 

خت
 -

لملساءلة أمام الربملان. وتتألف 
ضاء تعيهنم 

هذه اللجنة من 4 أع
السلطة التنفيذية 

ال يشارك الربملان مشاركة 
 -

ىل 
يف الرقابة املالية ع

مملوسة 
املشرتيات العسكرية 
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مس البلد 
ا

ربملان 
ال

ربملانية 
اللجان ال

س 
جمل

يف 
املعنية (

النواب، إن وجد) 

يف 
أداة التخطيط 

قطاع الدفاع 
يف موازنة الدفاع 

صالحيات اللجنة أو اللجان املعنية 
رتيات 

ش
امل

سويد 
ال

س واحد 
جمل

- الربملان 
(الريكسداج)

جلنة الشؤون املالية 
 -

جلنة الدفاع 
 -

تقدم وزارة الدفاع 
يت 

سياسة الدفاع ال
يط عدة سنوات 

تغ
للربملان  

يف تعديل أي بند من بنود املوازنة، مبا 
حلق 

ميلك الربملان ا
 -

مكا يستطيع تعديل 
يع األمن والدفاع. 

صلة بقطا
فهيا البنود املت

ض هذا التعديل عن زيادة مبلغ النفقات أو 
خمت

ىت لو 
البنود ح

ىل املوازنة.
إدخال بنود جديدة ع

ىل 
جلنة الشؤون املالية سقوف اإلنفاق العامة، بيمنا تتو

حتدد 
 -

حتديد االعمتادات. ويرتك األمر للجنة الدفاع 
اللجان األخرى 

صلة باألمن والدفاع. 
يف الشؤون املت

جلنة الدفاع االعمتادات 
جتهز 

 -
مضن نفقات “الدفاع 

يت تقع 
ال

وتدابري الطوارئ” 

رومانيا 
جملسان 

س النواب 
جمل

 -
س الشيوخ 

جمل
 -

جلنة الدفاع والنظام 
 -

يم 
العام واألمن القو

جلنة املوازنة 
 -

جلنة الدفاع 
صادق 

ت
ىل إسرتاتيجية األمن 

ع
ض 

يم والكتاب األبي
القو

بشأن األمن والدفاع 

مكا يستطيعون إدراج 
ىل املوازنة، 

صادق الربملان واللجنتان ع
ي

تعديالت بسيطة علهيا. 
حلكومة مع الربملان، مع 

تتشاور ا
العمل بأنه ال يتخذ أي قرار. 

رسا 
سوي

جملسان 
ين 

س الوط
- املجل

س الواليات 
جمل

 -

- اللجنة املالية 
جلنة السياسات 

 -
األمنية 

غري موجودة 
اللجنة املالية 

صيلية لملوازنة املالية 
ىل املسؤولية عن إعداد دراسة تف

- تتو
رشاف علهيا 

جبميع بنودها واإل
مكيلية ملوازنة الدفاع 

ىل أي مقرتحات ت
صادقة ع

- تستطيع امل
جلنة السياسات األمنية 

مجيع وثائق موازنة الدفاع 
ىل 

- تستطيع االطالع ع
صدها 

صة ملوازنة الدفاع ور
ص

يف تعديل األموال املخ
حلق 

هلا ا
 -

الربملان 
ىل االعمتادات 

صوت ع
- ي

جلديدة 
لملشرتيات السنوية ا

حيدد االحتياجات من املعدات 
 -

جلنة 
رشاكة مع 

جلديدة بال
ا

الدفاع ويقرها

اململكة املتحدة 
جملسان 

س العموم 
جمل

 -
س اللوردات 

جمل
 -

جلنة الدفاع املكونة 
 -

ضاء من 
من أع

س العموم 
جمل

البيان السنوي حول 
تقديرات الدفاع. 

يف 
صدر هذا البيان 

وي
ض. 

صورة كتاب أبي

س العموم
جمل

ضاء من 
جلنة الدفاع املكونة من أع

ضيع سياساتية عامة 
يت تتناول موا

صدر التقارير الدورية ال
- ت

صلة هبيلكية القوات وإدارة املوارد 
واملسائل املت

مجيع وثائق املوازنة 
ىل 

ال تستطيع االطالع ع
 -

صة ملوازنة الدفاع 
ص

يف تعديل األموال املخ
حلق 

ال متلك ا
 -

صدها 
ور

مكيلية ملوازنة 
ىل أي مقرتحات ت

صادقة ع
يف امل

حلق 
س هلا ا

- لي
حلق) 

ضها (وميلك الربملان مبجلسيه هذا ا
الدفاع أو رف

ال ميلك الربملان واللجان التابعة 
 -

ىل إعداد املدخالت أو 
له القدرة ع

ختاذ القرارات بشأن مشرتيات 
ا

الدفاع 
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مرحلة تنفيذ املوازنة 

يمكن دور الربملان خالل مرحلة تنفيذ املوازنة يف التأكد من أن السلطات التنفيذية تنفذ املوازنة عىل الوجه املناسب. ويؤدي 
الربملان هذا الدور عن طريق متابعة اإلنفاق الفعيل خالل السنة املالية.

إذا دعت احلاجة إىل إدخال تعديالت عىل املوازنة خالل السنة، يصادق الربملان عىل مقرتحات املوازنة التمكيلية وميارس 
الرقابة عىل التعديالت اليت تطرأ عىل املوازنة أو الطلبات اليت ترفع الستخدام األموال املرصودة حلاالت الطوارئ. 

وتوظف الربملانات عدة أدوات يف الرقابة عىل تنفيذ املوازنة. وفميا يتصل بنفقات قطايع األمن والدفاع، تمشل أكرث أدوات 
الرقابة الربملانية الشائعة فميا ييل: 

األسئلة وجلسات االستجواب خالل املداوالت الربملانية   -

جلسات االسمتاع اليت يعقدها الربملان. ومع مراعاة مدى حساسية املواضيع اليت ختضع للنقاش يف هذه اجللسات،   -
ميكن إتاحة الفرصة لملواطنني ملتابعهتا أو عقدها خلف األبواب املغلقة. 

تتيح جلسات االسمتاع اليت تعقدها اللجان الربملانية:   -

إثارة التساؤالت حول أمور حمددة تتصل باإلدارة املالية يف مؤسسات القطاع األمين.   o

مراقبة النشاطات اليت تنفذها احلكومة، مبا فهيا االعمتادات املالية املرصودة للعمليات اليت ينفذها قطاعا األمن   o
والدفاع. 

توجيه الدعوة إىل احلكومة أو املؤسسات األمنية والدفاعية لبيان الطريقة اليت تعمتدها يف رصف األموال العامة   o
املرصودة هلا. 

اللجان الربملانية اخلاصة لالستجواب   -

جلسات االستجواب العامة   -
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جلدول (2): مرحلة تنفيذ املوازنة 
ا

مس البلد 
ا

ربملان 
ال

ربملانية 
اللجان ال

س 
جمل

يف 
املعنية (

النواب، إن وجد) 

صة 
صالحيات الرقابة املمنوحة للجنة أو اللجان املخت

ضاء 
ىل املعلومات )عند اقت

صول ع
حل

ا
مئا(

حلاجة دا
ا

سا 
فرن

جملسان: 
مجلعية الوطنية 

- ا
س الشيوخ 

جمل
 -

جلنة الشؤون 
 -

املالية 
جلنة الدفاع 

 -
والقوات املسلحة 

جلنة الدفاع: 
- تستطيع تعديل مشاريع قوانني الدفاع أو إعادة كتابهتا 

يف اجمتاعاهتا 
هشاداهتم 

حلكومة املعنيني واستدعاهئم لإلدالء ب
يل ا

ممث
- تستطيع مساءلة 

هشاداهتم 
- تستطيع استدعاء أفراد القوات املسلحة واملوظفني العموميني اآلخرين لإلدالء ب

يف اجمتاعاهتا 
ين 

خلرباء من املجمتع املد
- تستطيع استدعاء ا

ضايا الدفاع 
- تستطيع عقد جلسات االسمتاع بشأن ق

جلنة 
س 

جلنة الدفاع ورئي
س 
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ضاء 
ىن هذا األمر ألع

سية. وال يتس
ال

الربملان اآلخرين. 

أملانيا 
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س النواب 
جمل
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(البوندستاغ) 

س الشيوخ 
جمل
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رسات)

(البوند

جلنة املوازنة 
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جلنة الدفاع 
 -

(غالًبا ما يكون 
هسا من 

رئي
ضة)

املعار

جلنة الدفاع: 
- تستطيع تعديل مشاريع قوانني الدفاع أو إعادة كتابهتا 

يف اجمتاعاهتا 
هشاداهتم 

حلكومة املعنيني واستدعاهئم لإلدالء ب
يل ا

ممث
- تستطيع مساءلة 

هشاداهتم 
- تستطيع استدعاء أفراد القوات املسلحة واملوظفني العموميني اآلخرين لإلدالء ب

يف اجمتاعاهتا 
ين 

خلرباء من املجمتع املد
- تستطيع استدعاء ا

ضايا الدفاع
- تستطيع عقد جلسات االسمتاع بشأن ق

ض مسبق 
جلنة استجواب دون تفوي

ىل 
هسا إ

حتول نف
يت تستطيع أن 

يه اللجنة الوحيدة ال
 -

من الربملان. 

ىل 
ضاء الربملان االطالع ع

لك أع
يستطيع 

ضت 
سية إذا اقت

مجيع أنواع الوثائق ال
حلاجة 

ا

مجهورية 
سود 

جلبل األ
ا

)مونتينيجرو( 

س واحد 
جمل

جلنة الشؤون 
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صادية 
االقت

واملالية واملوازنة 
جلنة الدفاع 

 -
واألمن 

صدرت قانوًنا بشأن الرقابة الربملانية 
يت أ

جلبل األسود من البلدان القليلة ال
مجهورية ا

تعد 
يع الدفاع واألمن. 

ىل قطا
ع

جلنة الدفاع واألمن: 
صودة لملؤسسات 

ىل األموال املر
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- تنظر 
ىل الرقابة علهيا (انظر القانون) 

يت تتو
ال

صدر عن مؤسسات مراجعة حسابات الدولة بشأن العمليات املالية 
يت ت

س التقارير ال
- تدر

يت تراقهبا (انظر القانون) 
يف املؤسسات ال

- تستطيع عقد جلسات تشاورية وجلسات بشأن إجراءات الرقابة وتأخذ زمام املبادرة لتنظمي 
يف الربملان 

جلسات االستجواب 

ىن للجنة األمن والدفاع أن تطلب من 
- يتس

ضع لرقابهتا (انظر 
خت

يت 
املؤسسات ال

القانون) أن تقدم البيانات واملعلومات، 
يوز 

يت ال 
باستثناء البيانات املعلومات ال

ص 
صاح عهنا مبوجب قانون خا

اإلف
صاها 2,000 يورو 

ض غرامة أق
ميكن فر

 -
يف املؤسسات أو املؤسسات 

ىل موظ
ع

ممن تعوق سري الرقابة الربملانية 
هسا 

نف
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حلاجة دا
ا
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جلنة الدفاع: تتعامل مع 
يف 

رسية تبلغ عملهم 
ىل أي معلومات 

حملافظة ع
ضاؤها با

رسية، ويلزم أع
صورة 

اجمتاعاهتا ب
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ممث
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يف اجمتاعاهتا 

ين
خلرباء من املجمتع املد

- تستطيع استدعاء ا
ضايا الدفاع

- تستطيع عقد جلسات االسمتاع بشأن ق
- تستطيع زيارة املقرات العسكرية بعد إرسال إشعار مسبق قبل 24 ساعة 

ىل 
ضاء الربملان االطالع ع

مجليع أع
ىن 

يتس
حلاجة 

ضت ا
يف حال اقت

سية 
املعلومات ال

ذلك

رسا 
سوي

جملسان 
ين 

س الوط
- املجل

س الواليات 
جمل

 -

- اللجنة املالية 
جلنة السياسات 

 -
األمنية 

جلنة السياسات األمنية 
- تستطيع تعديل مشاريع قوانني الدفاع أو إعادة كتابهتا 

يف اجمتاعاهتا 
هشاداهتم 

حلكومة املعنيني واستدعاهئم لإلدالء ب
يل ا
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- تستطيع مساءلة 

هشاداهتم 
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يف اجمتاعاهتا 
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ضايا الدفاع
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مساح ألع

رص ال
يقت

ص 
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ع
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مصادر املدرب )7-2(
قاعدة بيانات البنك الدويل حول مؤرشات احلمك

Indicator Country Year Percentile Rank

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Voice and Accountability Jordan 2002
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Political Stability and
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Lebanon 2002
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Regulatory Quality Jordan 2002
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Sweden 2002
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Rule of Law Jordan 2002
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Control of Corruption Jordan 2002

2007

2012

Lebanon 2002

2007

2012

Sweden 2002
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Indicators-‐Country-‐Year -‐ Graph

Voice and Accountability

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

Government Effectiveness

Regulatory Quality

Rule of Law

Control of Corruption

The trends of minimum of Percentile and minimum of High - Low for sum of Number of Records broken down by Label: Percentile Rank vs. Indicator, Type, Country and
Year.  For pane Minimum of Percentile:  Color shows details about Color by.  Details are shown for 'ICY Measures$'_Rec #.  For pane Minimum of High - Low:  Details are
shown for Measurement:. The data is filtered on Use Measure Record? and Country Filter. The Use Measure Record? filter keeps True. The Country Filter filter keeps Jor-
dan, Lebanon and Sweden. The view is filtered on Indicator and Year. The Indicator filter keeps 6 of 6 members. The Year filter keeps 2002, 2007 and 2012.
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مقدمة 
يستطيع املدرب استخدام املصادر التدريبية اليت يمشلها هذا 
امللحق واالسرتشاد هبا يف إعداد اللقاء التدرييب الذي يتناسب 
مع السياق احمليل الذي يدرب فيه. ويشمتل اللقاء التدرييب 
احمليل عىل قامئة باألهداف املتوخاة من التعمل من هذا اللقاء 
التدرييب، والوقوف عىل حمتواه املقرتح والنشاطات المنوذجية 
واملصادر املقرتحة فيه. ويستعرض هذا امللحق الطريقة اليت 
ميكن من خالهلا تعديل املادة التدريبية ليك تتواءم مع السياق 
السيايس أو الثقايف أو االجمتايع احملدد الذي تعيش فيه 

الفئة املسهتدفة من املتدربني. 

األهداف املتوخاة من التعمل 
ميلك املشاركون يف اللقاء التدرييب القدرة عىل: 

حتديد األطراف الرئيسية اليت تعمل يف ميدان الرقابة  	•
املالية يف القطاع األمين احمليل 

امللحق )أ(: 
مفاهمي الرقابة املالية يف القطاع األمين واألطراف الرئيسية 

املشاركة فهيا: اللقاء التدرييب احمليل 

فهم القوانني اليت تنظم القطاع األمين واألطراف اليت  	•
متارس الرقابة املالية يف هذا القطاع. 

احملتوى املقرتح تغطيته يف اللقاء التدرييب 
األطراف الرئيسية اليت متارس الرقابة املالية يف السياق  	•

احمليل 

القوانني النامظة لعمل األطراف الرئيسية اليت متارس  	•
الرقابة املالية

نظرة عامة 
وصف النشاطات المنوذجية 

املادة التدريبية احمللية )ل.2-1(: مصفوفة مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين 

املادة التدريبية احمللية )ل.2-2(: قامئة تمشل محًسا لإلطار القانوين احمليل النامظ ملسائل الرقابة املالية 

مصادر املدرب احمللية )ل.2-1(: قامئة مبؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين
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املادة  حمتوى  من  التالية  المنوذجية  النشاطات  اقُتبست 
وُأعدت  مدهتا  يف  ساعتني  تغيط  اليت  احمللية،  التدريبية 
يف  ُنمظت  اليت  التدريبية  اللقاءات  يف  استخدامها  لغايات 
النشاطات  هذه  ونستعرض  احملتلة.  الفلسطينية  األرايض 
هنا باعتبارها منوذًجا أو مثااًل يستطيع املدرب أن يعدله إذا 

رغب يف ذلك. 

النشاط األول: نقاش مجايع: حتديد 
مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين 

الفلسطيين 
الوقت: 30 دقيقة 

يعمل املتدربون يف مجموعات صغرية. ويمكن اهلدف من هذا 
المترين ترتيب األطراف احملمتلة يف مؤسسات الرقابة املالية 
املعروضة  املصفوفة  مضن  إطارات  أربعة  يف  فلسطني  يف 
عىل الرشحية (حيث متثل هذه اإلطارات األربعة االختالف 
والداخلية  الرمسية،  وغري  الرمسية  الرقابة  مؤسسات  بني 
واخلارجية). ويوزع املدرب نخًسا ورقية من هذه املصفوفة 
عىل املتدربني للكتابة علهيا، مكا يرمس املصفوفة نفهسا عىل 
projec-)  الورق القالب أو عىل رشحية عىل جهاز العرض

وحيددوهنا  احملمتلة  املؤسسات  املتدربون  ويتباحث   .(tor
ويدونوهنا يف املصفوفة (حنو 15 دقيقة). 

استعراض  مجموعة  لك  من  املدرب  يطلب  دقيقة،   15 بعد 
وبيان  التدرييب  اللقاء  يف  املشاركني  مجيع  أمام  إجاباهتا 
يدون  مث  اإلجابات.  هذه  اختيار  إىل  دعهتا  اليت  األسباب 
املدرب اقرتاحات املتدربني يف املصفوفة عىل الورق القالب 

(حنو 15 دقيقة). 

املواد: 

مصفوفة  )ل.1-2(:  احمللية  التدريبية  املادة  	•
مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

مصادر املدرب احمللية )ل.2-1(: قامئة مبؤسسات  	•
الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

النشاط الثاين: نقاش: مسح اإلطار القانوين 
احمليل النامظ ملسائل الرقابة املالية 

الوقت: 60 دقيقة

يعمل املتدربون يف مجموعات صغرية. ويوزع املدرب عىل لك 
مجموعة ورقة من الورق القالب وعلهيا القامئة الواردة أدناه 
(املادة التدريبية احمللية 2-2). ويب عىل املتدربني حتليل 

املعلومات التالية: 

بالقطاع  بعالقة  ترتبط  اليت  األطراف  صالحيات  	•
األمين 

اإلطار القانوين لملشاركة يف ميدان الرقابة املالية  	•

القوانني النامظة ملؤسسات الرقابة املالية  	•

مكا يوزع املدرب عىل مجموعة نخسة من مؤلفني منشورين: 
واإلدارية  املالية  الرقابة  الفلسطينية:  الترشيعات  »مجموعة 
السلطة  عن  الصادرة  و«الترشيعات  األمين«  القطاع  يف 
القطاع األمين«. ويبحث أعضاء  الفلسطينية بشأن  الوطنية 
ويناقشون االختيارات  القانونية  النصوص  لك مجموعة يف 

اليت يقرروهنا ويعبوئن اجلدول (حنو 30 دقيقة). 

مث يعرض ناطق بامس لك مجموعة النتاجئ اليت خلصت إلهيا 
مجموعته أمام مجيع املشاركني يف اللقاء التدرييب (حنو 30 

دقيقة). 

املوادـ: 

قامئة تمشل  )ل.2-2(:  املادة التدريبية احمللية  	•
محًسا لإلطار القانوين احمليل النامظ ملسائل الرقابة 

املالية 

نسخ عن املؤلفات التالية:  	•

الرقابة املالية  “مجموعة الترشيعات الفلسطينية:   o
واإلدارية يف القطاع األمين” 

الوطنية  السلطة  عن  الصادرة  “الترشيعات   o
الفلسطينية بشأن القطاع األمين” 

النشاطات المنوذجية 
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املادة التدريبية احمللية )ل.1-2(
مصفوفة مؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

مترين مجايع

داخليةخارجية

رمسية

غري 
رمسية
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حمللية )ل.2-2(
املادة التدريبية ا
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مصادر املدرب احمللية )ل.1-2(
قامئة مبؤسسات الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين

قد حيدد املشاركون يف اللقاء التدرييب القامئة التالية من األطراف الرمسية وغري الرمسية التالية باعتبارها أطراًفا مشاركة يف 
ميدان الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين. ونستعرض يف هذه القامئة الصالحيات املولكة إىل هذه األطراف كذلك. 

وتشك القامئة مثااًل يستعني به املدرب يف إعداد النشاطات اليت تتناسب مع السياق احمليل الذي يعمل فيه. 

األطراف املشاركة يف ممارسة الرقابة املالية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

األطراف الرمسية: 

مسؤولو الرقابة الداخلية واملدققون الداخليون العاملون يف األجهزة األمنية (القوات األمنية الفلسطينية: الرشطة املدنية،   •
والنيابة  (احملامك  القضائية  واملؤسسات  الوقايئ)  واألمن  املدين  والدفاع  العامة،  واملخابرات  الوطين،  األمن  وقوات 

العامة ومراكز اإلصالح والتأهيل) 

مؤسسات الرقابة الترشيعية (املجلس الترشييع الفلسطيين)   •

اهليائت الرقابية واإلدارية التابعة للسلطة التنفيذية (ديوان الرائسة، وجملس الوزراء، ووزارة الداخلية، واإلدارة املالية   •
املركزية (العسكرية)) 

املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات (ديوان الرقابة املالية واإلدارية)   •

السلطة القضائية   •

هيئة ماكحفة الفساد   •

األطراف غري الرمسية: 

منمظات املجمتع املدين (معاهد اخلربة، ومراكز األحباث واملؤسسات األاكدميية)  	•

وسائل اإلعالم  	•

الرشاكت اخلاصة (رشاكت التدقيق)  	•
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