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شكر وتقدير
يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بالشكر والتقدير لملؤسسات الرشيكة يف األرايض الفلسطينية احملتلة
عىل املساعدة اليت قدمهتا وهذه املؤسسات يه:
• ديوان الرقابة املالية واإلدارية
• املجلس الترشييع الفلسطيين
• مكتب الرئيس
• جملس الوزراء
• وزارة املالية
• وزارة الداخلية
• اإلدارة املالية املركزية (العسكرية)
• هيئة ماكحفة الفساد ،دولة فلسطني
• قوات األمن الوطين الفلسطيين

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2015 ،
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مقدمة
ملاذا ُتعترب الرقابة املالية يف القطاع األمين مهمة؟

يس املركز إعداد تقيمي لالحتياجات
و .2014فيف العام  ،2013رّ
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  .2014وقد أع ّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل
القوات املسلحة هذه املادة التدريبية بالتعاون مع خرباء دوليني،
وبدمع مايل من االحتاد األورويب.

لّ
تشك الرقابة املالية يف القطاع األمين من األدوات الرئيسية
اليت تكفل التأكد من إنفاق األموال العامة اليت ترصدها
الدولة لضامن أمن رعاياها عىل حنو يتسم بالشفافية وخيضع
لملساءلة واحملاسبة.
ومع ذلك ،تتسم اإلدارة املالية يف مؤسسات القطاع األمين
بالغموض دون الشفافية يف أحوال ليست بالقليلة .حفىت يف
األنمظة الدميوقراطية العريقة ،غال ًبا ما يمت جحب املوازنات
والعمليات املالية اليت ختص األجهزة امللكفة بإنفاذ القانون
واجليوش وأجهزة املخابرات عن الرقابة العامة ،وحىت عن
الرقابة الرمسية اخلارجية اليت ميارهسا الربملان أو مؤسسات
الرقابة يف بعض األحيان .وفضلاً عن ذلك ،حتول النفقات
األمنية غري املتاكفئة دون استخدام األموال العامة يف جماالت
التمنية االجمتاعية واالقتصادية يف العديد من الدول النامية.

وتشمتل األدوات اليت يضمها هذا الدليل التدرييب بني دفتيه
عىل حمور عام ميكن استخدامه يف أي بلد تقري ًبا ،وذلك يف
احلاالت اليت تستديع بناء قدرات العاملني يف قطاع الرقابة
املالية فيه .مكا تتضمن هذه األدوات حمو ًرا مع ّدلاً يتواءم مع
السياق احمليل ،حيث يستعرض أمثلة ومناذج من الدورة
التدريبية املذكورة ومقرتحات حول كيفية تعديل النشاطات
واملواد ليك تتناسب مع السياق الذي يعمل فيه املدرب.

املؤلفات األخرى اليت نرشها مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية عىل القوات املسلحة يف جمال
الرقابة املالية يف القطاع األمين

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

نرش املركز ،باإلضافة إىل رزمة األدوات هذه ،مواد مرجعية
أخرى حول الرقابة املالية يف القطاع األمين ،ومهنا:
 -1دليل :تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين.2012 ،

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

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

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

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

• اعمتاد موقف استبايق مي ّكهنا من تنفيذ أمعال الرقابة
املالية الشاملة عىل مؤسسات القطاع األمين.

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

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

www.dcaf.ch/publications

كيف ُأعِ دَّت رزمة األدوات؟
ممُصت المتارين واملادة التدريبية اليت تمشلها رزمة األدوات
هذه مضن إطار معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل
القوات املسلحة عىل تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين
يف األرايض الفلسطينية احملتلة عىل مدى العامني 2013
الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2015 ،
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استخدام رزمة األدوات التدريبية
نظرة عامة

األداة السابعة :الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات

ممُصت رزمة األدوات التدريبية هذه ليك تُستخدم كدورة تدريبية
متاكملة ،ويه تغيط ستة مواضيع خمتلفة تتصل بالرقابة املالية
وحمك القطاع األمين .مكا ميكن توظيف أي موضوع من هذه
املواضيع الستة بصورة منفردة يف لقاءات تدريبية ’مستقلة‘.

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

مستخدم رزمة األدوات
أعدت اللقاءات التدريبية اليت تمشلها رزمة األدوات ليك
يقرأها ويستخدمها املدربون ،الذين ميلكون اخلربة يف جمال
الرقابة املالية وحمك القطاع األمين وإصالحه.

عال َم تشمتل رزمة األدوات؟
تتضمن رزمة األدوات التدريبية هذه أداة متهيدية (األداة 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 عىل
املستوى الدويل وميكن استخدامها دون تعديل يف أي سياق
تدرييب .وفضلاً عن ذلك ،تشمتل الرزمة عىل مقرتحات ونشاطات
منوذجية تستعرض مواد إضافية ومع ّدلة عىل حنو يتناسب مع
السياق احمليل .وقد ُأعدت هذه املواد بطريقة مت ّكن املدرب من
تناول القضايا احمللية املتصلة بالسياق الذي يقدم التدريب فيه.
ومن املتوقع أن يستغرق اللقاء التدرييب احمليل ساعتني يف
مدته ،مع أنه ميكن متديد هذه الفرتة بالقدر الذي يراه املدرب
رضور ًّيا.

الفائت املسهتدفة
تمشل الفائت اليت تسهتدفها الدورة التدريبية ،اليت تستعرضها
رزمة األدوات هذه ،العاملني يف جمال الرقابة املالية عىل
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،
ممن ميلكون اخلربات ذات الصلة ويساندون أمعال
الرقابة املالية

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

استخدام رزمة األدوات واكتساب مهارات
التدريب

األداة الثانية:

املفاهمي واألطراف الرئيسية املعنية بالرقابة
املالية يف القطاع األمين

األداة الثالثة:

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

• أعضاء املستوى اإلسرتاتيجي يف مؤسسات األمن
والدفاع ،ممن يتولون املسؤولية عن إعداد املوازنات
وتنفيذها
• ممثيل السلطات التنفيذية ،مبا فهيا الوزارات اليت ترشف
عىل حتضري موازنات األمن والدفاع وتنفيذها
• الضباط واملدققني الذي يعملون املؤسسات الرئيسية يف
قطايع األمن والعدالة ،والذين ينطوي دورمه عىل تنفيذ
ّ
إجراءات الرقابة الداخلية وأمعال التدقيق الداخيل.

األداة الرابعة :دورة املوازنة والقطاع األمين
األداة اخلامسة :تعزيز الزناهة يف مؤسسات األمن والدفاع
وأمعال الرقابة

ويقرب العدد املثايل لملشاركني يف الدورة التدريبية من 15
مشاركاً  .ومع ذلك ،ميكن تنظمي هذه الدورة حبيث تضم عد ًدا
أكرب من املتدربني.

األداة السادسة :معاجلة الثغرات القانونية يف سياق ممارسة
الرقابة املالية يف القطاع األمين
الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2015 ،
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استخدام رزمة األدوات يف السياق الذي يعمل
فيه املدرب

•

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

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

ممُصت أنواع النشاطات اليت َترِ د يف اللقاءات التدريبية عىل
حنو يضمن مشاركة املتدربني واندماجهم فهيا .ويف هذا السياق،
ُيتوقع من املتدربني تشكيل فهمهم اخلاص لملفاهمي واملسائل
اليت تُعرض علهيم يف هذه النشاطات .وغال ًبا ما يعين هذا
األمر تجشيع املتدربني عىل العمل يف مجموعات وتقدمي التغذية
الراجعة ،بدلاً من ’تلقني‘ املواضيع التدريبية هلم عىل حنو يفتقر
إىل املشاركة.
ومع ذلكُ ،ينصح املدربون بإعداد عروض توجهيية عىل برناجم
«باوربوينت» ( .)PowerPointويف هذا اإلطار ،تشمتل األدوات
ً
عروضا توجهيية ميكن لملدرب أن
التدريبية عىل مواد تتضمن
يعدهلا ويط ّوعها حسب حاجته .ونجشع املدرب عىل استخدام
أقل عدد ممكن من الرشاحئ يف العروض التوجهيية ،مكا نوصيه
باستخدام الصور أو أنواع أخرى من الوثائق اليت يحُ متل
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 .وفضلاً عن ذلك،
فقد يطلب املدرب إىل املشاركني مناقشة سؤال ما يف مجموعات
زوجية قبل طلب التغذية الراجعة مهنم.

يتألف اللقاء التدرييب العام من العنارص امخلسة التالية:
 -1تورد املقدمة األهداف املتوخاة من التعمل واألسئلة
املتخصصة بشأن اللقاء التدرييب .مكا تشمتل عىل قامئة
باملواد واملصادر اليت يستخدمها املدرب يف هذا اللقاء.
 -2تستعرض خطة اللقاء التدرييب نبذة شاملة عنه ،ويه
متثل دليلاً حيتمك إليه املدرب يف بلوغ فهم رسيع للقاء.
مكا تُستخدم هذه اخلطة باعتبارها مرج ًعا موجزًا يساعد
املدرب عىل متابعة النشاطات ومواعيدها خالل اللقاء
التدرييب.

هيلكية اللقاء التدرييب احمليل

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

يشمتل اللقاء التدرييب احمليل عىل مواد وأهداف منوذجية
لّ
منوذجا يسرتشد به
وتشك هذه اهليلكية
يغطهيا هذا اللقاء.
ً
املدرب يف السياق اخلاص الذي يدرب فيه عندما يعمل عىل
إعداد اللقاءات واملواد التدريبية اليت تناسب السياق احمليل
الذي يقدم التدريب فيه.

 -4توزَّع املواد التدريبية عىل املشاركني يف أثناء النشاطات
اليت َّ
تنفذ يف اللقاءات التدريبية .وقد تمشل هذه املواد اليت
تتسم بهسولة تصويرها:

•

أوراق العروض التوجهيية املع ّدة عىل برناجم
“باوربوينت” (.)PowerPoint

•

ملخصات املعلومات املهمة.

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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•

أوراق اإلجابات

أنواع النشاطات

هيلكية اللقاء التدرييب العام

•

•

ملخصات حول املامرسات الفضىل املرعية عىل
املستوى الدويل

 -6املصادر املقرتحة حتتوي عىل مراجع للنشاطات.

وعند اختيار اللقاءات اليت تتضمهنا رزمة األدوات ،فليس
بإماكن املدرب إال أن خيتار جز ًءا 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 ً
بعضا ،وغال ًبا ما يبين أحد
النشاطات عىل النشاط الذي يسبقه.

أوراق العمل اليت تبني املهام اليت جيب عىل املتدربني
تنفيذها.

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

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

8

أداة  :4دورة املوازنة والقطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

ويتألف اللقاء التدرييب احمليل من احملاور األربعة التالية:
 -1املقدمة :تشمتل املقدمة عىل استعراض األهداف
املتوخاة من التعمل وتوجيه األسئلة املركزة اليت تتناسب
مع السياق الذي يقدم املدرب تدريباته فيه .مكا تتضمن
املقدمة استعراض نظرة عامة حول املواد التدريبية
واملصادر اليت يستعني هبا املدرب يف اللقاء التدرييب.
 -2النشاطات المنوذجية :وهذه عبارة عن نشاطات
منوذجية ترتبط باحملتوى املقرتح تغطيته يف اللقاء
التدرييب .وميكن لملدرب أن يعدل هذا احملتوى ليك
يتواءم مع السياق احمليل الذي يدرب فيه .ويشمتل
احملتوى عىل وصف يبني لك نشاط تدرييب والوقت
املخصص لتنفيذه.
 -3املواد التدريبية المنوذجية :يوزع املدرب هذه املواد
عىل املشاركني يف أثناء تنفيذ النشاطات خالل اللقاء
التدرييب .وتتسم هذه املواد بهسولة تصويرها.
 -4املصادر المنوذجية اليت يستخدمها املدرب :توفر
هذه املصادر املعلومات املسانِدة اليت حيتاج املدرب
إلهيا.
 -5املصادر املقرتحة :متثل هذه املصادر مراجع حيتمك
إلهيا املدرب عندما يلجأ إىل تعديل النشاطات المنوذجية.

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :4دورة املوازنة والقطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

دورة املوازنة والقطاع األمين :اللقاء التدرييب
مقدمة

•

األهداف املتوخاة من التعمل
يسىع هذا اللقاء التدرييب إىل تزويد املشاركني فيه باملعارف
العملية املتصلة بدورة املوازنة يف القطاع األمين ومتكنهيم
من التعرف عىل األطراف الفاعلة الرئيسية اليت تشارك يف
دورة املوازنة يف هذا القطاع .ويتيح هذا اللقاء لملتدربني أن
يستوعبوا الدور املنوط هبم يف دورة موازنة القطاع االمين.
وتشمتل أهداف التعمل احملددة يف هذا اللقاء التدرييب عىل:

تبادل اخلربات املكتسبة من املامرسات العملية
واجرتاح احللول اليت يطبقها املشاركون يف سياق
معلهم الواقيع.

األسئلة املتخصصة
يوجه املدرب األسئلة التالية خالل النشاطات اليت ينطوي هذا
اللقاء التدرييب علهيا:
•

ما مدى أمهية إجراءات إعداد املوازنة؟

•

ما األدوار اليت تضطلع هبا األطراف الرئيسية يف
إنفاذ الرقابة عىل دورة املوازنة؟
كيف ميكن قياس مدى كفاءة إجراءات إعداد املوازنة
وفعاليهتا؟

•

فهم أمهية إجراءات إعداد املوازنة

•

إدراك األدوار املولكة إىل األطراف الرئيسية يف دورة
املوازنة وممارسة الرقابة علهيا

•

•

قياس مدى كفاءة إجراءات إعداد املوازنة وفعاليهتا

•

•

الوقوف عىل التعريفات احلديثة لدورة املوازنة
واملامرسات املرعية يف إعداد املوازنات

ما التعريفات احلديثة اليت تبني إجراءات إعداد
املوازنة ودورة املوازنة ،وكيف ميكن تطبيقها عىل
قطايع الدفاع واألمن؟
ّ

•

قطايع
تطبيق املفاهمي احلديثة يف إعداد املوازنة عىل
ّ
الدفاع واألمن

•

كيف يستطيع املتدربون تطبيق املعارف املكتسبة
حول إعداد املوازنة يف السياق الذي يعملون فيه؟

نظرة عامة
خطة اللقاء التدرييب :دورة املوازنة والقطاع األمين
وصف النشاطات
املادة التدريبية ( :)1-4اختبار ما قبل اللقاء التدرييب :دورة املوازنة والقطاع األمين
املادة التدريبية ( :)2-4نخسة ورقية عن العرض التوجهيي :دورة املوازنة والقطاع األمين
املادة التدريبية ( :)3-4مقتطفات من الوثيقة الصادرة عن املفوضية األوروبية حول “احلركة واملواصالت والسالمة عىل الطرق:
مؤرشات قياس األداء والنتاجئ واملخرجات”
املادة التدريبية ( :)4-4ورقة معل حول وثيقة املفوضية األوروبية “احلركة واملواصالت والسالمة عىل الطرق :مؤرشات قياس
األداء والنتاجئ واملخرجات”
املادة التدريبية ( :)5-4مقتطفات من الوثيقة الصادرة عن حكومة الواليات املتحدة األمريكية ،واليت تستعرض أمثلة حول
مؤرشات قياس األداء يف وزار ّ
يت الداخلية والعدل
الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :4دورة املوازنة والقطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

املادة التدريبية ( :)6-4ورقة معل حول وثيقة حكومة الواليات املتحدة اليت تستعرض أمثلة حول مؤرشات قياس األداء يف
وزار ّ
يت الداخلية والعدل
املادة التدريبية ( :)7-4تقرير مسح املوازنة املفتوحة للعام  :2012وثائق رئيسية حول مؤرش املوازنة املفتوحة وترتيب الدول هيلع
املادة التدريبية ( :)8-4ورقة معل حول تقرير مسح املوازنة املفتوحة للعام 2012
مصادر املدرب ( :)1-4اإلجابات عىل اختبار ما قبل اللقاء التدرييب

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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-1
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-3

-4

-5

-6

•

•

•

•

مقدمة حول الدورة التدريبية مبجملها

فهم أمهية إجراءات إعداد املوازنة

إدراك األدوار املولكة إىل األطراف الفاعلة الرئيسية يف ممارسة الرقابة عىل دورة املوازنة

تعمل كيفية قياس مدى كفاءة إجراءات إعداد املوازنة وفعاليهتا

الوقوف عىل التعريفات احلديثة لدورة املوازنة واملامرسات املرعية يف إعداد املوازنة

قطايع الدفاع واألمن
تطبيق املفاهمي احلديثة املرعية يف إعداد املوازنة عىل
ّ

تبادل اخلربات املكتسبة من املامرسات العملية واجرتاح احللول اليت يطبقها املشاركون يف سياق معلهم الواقيع

املوازنة :تعريف حديث

إعداد املوازنات املوجهة حنو حتقيق النتاجئ املطلوبة :املدخالت واملخرجات والنتاجئ

من إعداد الرباجم إىل إعداد املوازنات :األطراف الفاعلة يف دورة املوازنة

دورة املوازنة ومدى فعاليهتا

اهلدفان ( 1و)2

اهلدف ()1

أهداف اجللسة

•

 180دقيقة

تقسمية املجموعات واملواد

املدرب خماط ًبا املجموعة باكملها

املادة ( :)1-4اختبار ما قبل اللقاء
التدرييب حول دورة املوازنة والقطاع األمين

املدرب خماط ًبا املجموعة باكملها

املادة ( :)2-4نخسة ورقية عن العرض
التوجهيي :مقدمة حول دورة املوازنة
والقطاع األمين (الرشاحئ )10-1

مالحظات

يعرض املدرب الرشاحئ  1حىت  10من العرض التوجهيي (املادة  .)2-4وتشمتل هذه الرشاحئ عىل مقدمة حول
مفاهمي إعداد الرباجم (اتفاقية األداء ،ومؤرشات األداء وتفويض الصالحيات من املستويني السيايس واإلداري)
وإعداد املوازنة (تنفيذ الرباجم) يف دورة املوازنة ،إىل جانب احملاور اليت تتألف مهنا .ويتطرق املدرب إىل
تعريف موازنة القطاع العام ومهنجية إعداد املوازنات املوجهة حنو حتقيق النتاجئ .مكا يرشح املدرب الدور الذي
تؤديه األطراف املعنية يف دورة املوازنة يف املؤسسات العامة (من قبيل مؤسسات القطاع األمين).

يقدم املدرب نظرة عامة حول اللقاء التدرييب (أمهيته ،واألسئلة املتخصصة اليت جييب عهنا ،والنشاطات
اليت يتضمهنا واألوقات املخصصة له) .ويوزع املدرب االختبار القبيل (املادة  ،)1-4وجييب املشاركون يف
اللقاء عن األسئلة الواردة فيه.

تعزيز الرقابة يف إجراءات دورة املوازنة

ميلك املتدربون القدرة عىل:

خطة اللقاء التدرييب

أهداف اللقاء التدرييب

احملتوى الذي تغطيه
الدورة التدريبية

الوقت

النشاط

1

2

الوقت

 15دقيقة

 15دقيقة

وصف النشاط

مقدمة واختبار
ما قبل اللقاء
التدرييب

نخسة ورقية عن
العرض التوجهيي:
مقدمة حول دورة
املوازنة والقطاع
األمين (الرشاحئ
)10-1

الرقابة املالية يف القطاع األمين
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النشاط

3

الوقت

 45دقيقة

مالحظات
يعمل املتدربون يف مجموعات صغرية .ويوزع املدرب املادتني ( )3-4و( )4-4عىل نصف هذه املجموعات،
ويوزع املادتني ( )5-4و( )6-4عىل النصف اآلخر مهنا.

أهداف اجللسة
األهداف (،3 ،2
 4و)5

تقسمية املجموعات واملواد

خياطب املدرب املجموعة باكملها ،مث يوجه
أفرادها للعمل يف مجموعات صغرية

وصف النشاط

ويستعرض املدرب نبذة مقتضبة حول الوثيقتني (املادة  3-4واملادة  )4-4ويشري إىل األسئلة الواردة يف
ورق ّ
يت العمل املرفقتني معهام .ويعمل املتدربون يف مجموعاهتم عىل حتليل املدخالت واملخرجات والنتاجئ
واآلثار ويتوسعون يف مناقشهتا ،مكا يعدلون هذه املؤرشات حبيث تتواءم مع السياق الذي يعملون فيه.

نقاش :حتليل
وثيقة هلا عالقة
بإعداد املوازنات
املوجهة حنو
حتقيق النتاجئ
املطلوبة يف
القطاع األمين

املادة ( :)3-4مقتطفات من وثيقة
املفوضية األوروبية حول “احلركة
واملواصالت والسالمة عىل الطرق:
مؤرشات قياس األداء والنتاجئ
واملخرجات”

املادة ( :)4-4ورقة معل

املادة ( :)5-4مقتطفات من وثيقة حكومة
الواليات املتحدة  -أمثلة حول مؤرشات
قياس األداء يف وزار ّ
يت الداخلية والعدل

املادة التدريبية ( :)6-4ورقة معل

تغذية راجعة
ونقاش مقتضب

4

نقاش تشارك فيه مجموعة املتدربني
بأرسها

 15دقيقة

األهداف (،3 ،2
 4و)5

5

يستعرض متطوع واحد أو اثنان من لك مجموعة النتاجئ اليت خلصت إلهيا مجموعته يف المترين السابق
(النشاط  )3ويدونان أي أسئلة أو مالحظات تبدهيا املجموعات األخرى.

 30دقيقة

األهداف (،2
 3و)4

املدرب خماط ًبا املجموعة باكملها

خياطب املدرب املجموعة باكملها ،مث يوجه
أفرادها للعمل يف مجموعات صغرية

املادة ( :)7-4مسح املوازنة املفتوحة
للعام 2012

األهداف (3 ،2
و)4

ويستخدم املتدربون املادة ( )8-4لإلجابة عن األسئلة املطروحة ومناقشة ما يتضمنه بيان سياسية املوازنة
املرتكزة عىل األداء فميا يتصل بعملهم والسياق الذي يؤدون فيه وظائفهم .ويستند هذا النشاط إىل النتاجئ
والرباجم واألهداف القابلة للتحقيق ومؤرشات األداء الواردة يف الوثيقة (املادة  .)8-4وتقدم املجموعات
الصغرية التغذية الراجعة لملجموعة باكملها.

يستعرض املدرب مقتطفات من هذه الوثيقة – «مسح املوازنة املفتوحة للعام ( »2012املادة  .)7-4ويبني
املدرب الطريقة اليت جيب أن تعمتدها احلكومة يف نرش املوازنة والوثائق اليت تعززها عىل معوم املواطنني
بصورة تتوافق مع املعايري الدولية املرعية يف جمال الشفافية والرقابة.

اهلدف ()4

6
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العرض التوجهيي:
مقدمة حول دورة
املوازنة والقطاع
األمين (الرشاحئ
)16-11

 50دقيقة

 10دقائق

املادة ( :)2-4نخسة ورقية عن العرض
التوجهيي :مقدمة حول دورة املوازنة
والقطاع األمين

نقاش :تعزيز
الرقابة عىل
إجراءات دورة
املوازنة واملعايري
الدولية املرعية
فهيا

اخلالصة

يتناول املدرب تعريف دورة املوازنة واملراحل اليت تتألف مهنا يف اجلزء الثاين من العرض التوجهيي (املادة
 ،)2-4ويستعرض املتطلبات اليت تفرضها ’املامرسات اجليدة‘ املرعية يف دورة املوازنة وكيفية قياس هذه
املامرسات .مكا يقدم املدرب مثالاً حول دورة املوازنة يف القطاع األمين ويعرض خمتلف املراحل اليت تؤلف
دورة املوازنة وأطرها الزمنية عىل املتدربني.

املادة ( :)8-4ورقة معل

املدرب خماط ًبا املجموعة باكملها

مصادر املدرب (:)1-4

اإلجابات عن االختبار القبيل

يلخص املدرب ما دار يف اللقاء التدرييب ،ويطلب إىل املشاركني فيه أخذ نخسة من املادة ( )1-4وقراءة
اإلجابات عن األسئلة الواردة يف االختبار القبيل .مث يناقش املدرب اإلجابات املناسبة مع املتدربني .و ُيرتك
األمر لملدرب ليقرر ما إذا اكن يريد أن يوزع ورقة اإلجابات عىل املتدربني أم ال (مصادر املدرب .)1-4

أداة  :4دورة املوازنة والقطاع األمين

وصف النشاطات
يتناول هذا القسم وصف النشاطات الواردة يف خطة اللقاء
التدرييب أعاله عىل وجه أكرب من التفصيل ،مكا يتضمن
نشاطات بديلة عن مجلة من النشاطات الواردة فهيا.

♣ نشاط بديل :بإماكن املدرب أن حيرض برناجم معل اليوم
التدرييب بنا ًء عىل خطة اللقاء التدرييب ،ويوزعه عىل املتدربني
باعتباره مادة تدريبية ويناقشه معهم.

النشاط األول :مقدمة

النشاط الثاين :العرض التوجهيي – مقدمة
حول دورة املوازنة والقطاع األمين (الرشاحئ
)10-1

يبني املدرب مجليع املشاركني يف املجموعة أمهية الويع
باملبادئ واألدوات احلديثة املعمتدة يف إعداد املوازنات
ِ
وصلهتا بعمل األطراف املعنية يف القطاع األمين ،وبالتايل
أمهيهتا بالنسبة إىل املشاركني أنفهسم .وتقتيض األمهية أن
تستوعب األطراف الفاعلة يف القطاع األمين ،واليت متارس
الرقابة املالية وتتوىل املسؤولية عن إجراءات املساءلة اإلدارية
فيه ،مفهوم إعداد املوازنة.

يتألف هذا النشاط من تقدمي العرض التوجهيي ،الذي يشمتل
عىل مقدمة تع ّرف املشاركني باملبادئ واألدوات الرئيسية
املطبقة يف إعداد املوازنات احلديثة املوجهة حنو حتقيق
النتاجئ املطلوبة ،وعالقهتا باإلدارة املالية يف مؤسسات
القطاع األمين .ويغيط النشاط الثاين الرشاحئ من  1حىت
 ،10ويتناول املفاهمي التالية عىل وجه اخلصوص:

وبعد ذلك ،يستعرض املدرب نظرة عامة حول النشاطات اليت
يتضمهنا هذا اللقاء التدرييب واألوقات املخصصة للنشاطات
اليت سيجري تنفيذها عىل مدى اليوم التدرييب.

• نظام إعداد اخلطط والرباجم وحتضري املوازنات
• التعريفات احلديثة لملوازنة

مث يوزع املدرب اختبار ما قبل اللقاء التدرييب (املادة
 )1-4عىل لك مشارك ،ويطلب إليه أن جييب عن األسئلة
الواردة فيه .وهيدف هذا االختبار األسايس القصري إىل
تقيمي ما يعرفه املتدرب يف األصل عن املبادئ واملعايري
املرعية يف إعداد املوازنات وتعريفه مبحتوى اللقاء التدرييب
ومضمونه .ويشدد املدرب ،يف هذا املقام ،عىل أن بعض
األسئلة قد ال تنطوي عىل إجابة حصيحة واحدة وأن بعض
املتدربني قد خيتارون اإلجابة اليت يشعرون بأهنا مالمئة
أكرث من غريها.

• حماور إعداد املوازنة املرتكزة عىل األداء :املدخالت،
واملخرجات والنتاجئ.
• العالقة بني إعداد الرباجم وإعداد املوازنات.
وقد يقوم املدرب بتوزيع نسخ ورقية عن العرض التوجهيي
(املادة  )2-4عىل املتدربني يف بداية العرض التوجهيي أو
يف هنايته.
املواد:

وجيمع املدرب االختبارات من املتدربني بعد استمكال اإلجابة
عهنا .وال يناقش املدرب اإلجابات اليت أدىل هبا املتدربون يف
ً
عوضا عن ذلك أن مجيع
االختبار يف هذه املرحلة ،ويبني هلم
اإلجابات ستوزَّع علهيم يف هناية اللقاء التدرييب ،بعدما
ميلكون القدرة عىل تقيمي املعلومات اجلديدة اليت تل ّقوها
خالل اليوم التدرييب.

• املادة ( :)2-4نخسة ورقية عن العرض التوجهيي:
دورة املوازنة والقطاع األمين (الرشاحئ )10-1
• جهاز مكبيوتر ،جهاز العرض ()projector

النشاط الثالث :نقاش – حتليل وثيقة هلا
عالقة بإعداد املوازنات املوجهة حنو حتقيق
النتاجئ املطلوبة يف القطاع األمين

املواد:
• املادة التدريبية ( :)1-4اختبار ما قبل اللقاء
التدرييب :دورة املوازنة والقطاع األمين
الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2015 ،

يتيح هذا النشاط لملتدربني التعرف عىل أمثلة حقيقية من
واقع احلياة عن املفاهمي اليت جرى استعراضها يف النشاط
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النشاط الرابع :التغذية الراجعة ونقاش
مقتضب

السابق ،وحتديد املفاهمي اليت ُت َع ّد أكرث صلة بالسياق الذي
يعملون فيه وباألمعال اليت يؤدوهنا.
ويتوزع املشاركون يف مجموعات صغرية .وتتلىق نصف هذه
ً
نخسا عن املادة (( )3-4املفوضية األوروبية:
املجموعات
’مؤرشات قياس األداء والنتاجئ واملخرجات‘) وورقة العمل
اليت تمشلها املادة ( .)4-4ويف املقابل ،حيصل النصف
اآلخر من املجموعات عىل نسخ عن املادة (( )5-4حكومة
الواليات املتحدة األمريكية’ :أمثلة عىل مؤرشات قياس
األداء‘) وورقة العمل اليت تتضمهنا املادة (.)6-4

يتيح هذا النشاط لملشاركني تبادل وجهات نظرمه حول
تناسهبا
مؤرشات قياس األداء اليت تفوق غريها يف مدى
ُ
مع السياق الذي يعملون فيه ،وذلك من بني مجيع املؤرشات
اليت تعرفوا علهيا خالل هذا اللقاء التدرييب .ولملتدربني أن
يطلبوا من املدرب تقدمي املزيد من املعلومات أو املصادر اليت
تهسم يف تعزيز معرفهتم هبذه املؤرشات ،إذا رغبوا يف ذلك.
ويستعرض متطوع واحد أو اثنان من لك مجموعة من
املجموعات اليت ُشلِّكت يف النشاط الثالث اإلجابات اليت
خلص إلهيا أعضاء مجموعهتام عىل مجيع املشاركني يف
اللقاء التدرييب .ويقرأ املتطوعان اإلجابات من ورقة العمل
اليت أعدهتا املجموعة ،مكا يدوناهنا هذه اإلجابات عىل الورق
القالب.

ويتعرف أعضاء املجموعات الصغرية ،أولاً  ،عىل املؤرشات
اليت ترصد املدخالت واملخرجات والنتاجئ واآلثار ،حبيث
ينطلقون من املؤرشات الواردة يف الوثيقة لتعزيز فهمهم لتلك
املدخالت واملخرجات والنتاجئ واآلثار وترسيخه .وبعد ذلك،
يدعو املدرب املشاركني إىل حتديد ثالثة مؤرشات عىل األقل
للك نوع (املدخالت ،واملخرجات والنتاجئ) ،حبيث تكون أكرث
صلة بالبيئة اإلسرتاتيجية واألمنية اليت يعيشون ويعملون
فهيا.

املواد:
• استخدام الورق القالب لتدوين اإلجابات عن األسئلة
الواردة يف املادة ( )4-4واملادة ( ،)6-4اللتني
استُخدمتا يف النشاط الثالث.

♣ نشاط بديل :ميكن اقرتاح وثائق مشاهبة من دول أخرى،
طاملا اكنت هذه الوثائق تتيح لملشاركني الرتكزي عىل جماالت
االهمتام الرئيسية يف إعداد املوازنات املرتكزة عىل األداء
وأنواع املؤرشات املختلفة.

• يعرض املدرب الرشاحئ ذات الصلة من العرض
التوجهيي (املادة  )2-4مرة أخرى ،يف احلاالت
اليت تستديع ذلك.

املواد:

♣ نشاط بديل :بإماكن املدرب أن يطلب من لك املجموعات
اليت ُشلكت خالل النشاط الثالث عرض إجاباهتا ،يف حال
توفر الوقت الالزم لذلك.

• املادة التدريبية ( :)3-4مقتطفات من الوثيقة
الصادرة عن املفوضية األوروبية حول «احلركة
واملواصالت والسالمة عىل الطرق :مؤرشات قياس
األداء والنتاجئ واملخرجات»

وبعد ذلك ،قد يطلب املدرب من لك املجموعات أن تعلق
األوراق عىل احلائط ،أو عىل اللوح ،حبيث يراها أعضاء
املجموعات األخرى.

• املادة التدريبية ( :)4-4ورقة معل حول وثيقة
املفوضية األوروبية بشأن «احلركة واملواصالت
والسالمة عىل الطرق :مؤرشات قياس األداء والنتاجئ
واملخرجات»

النشاط اخلامس :العرض التوجهيي – مقدمة
حول دورة املوازنة والقطاع األمين (الرشاحئ
)16-11

• املادة التدريبية ( :)5-4مقتطفات من الوثيقة
الصادرة عن حكومة الواليات املتحدة ،واليت
تستعرض أمثلة حول مؤرشات قياس األداء يف
وزار ّ
يت الداخلية والعدل

ُيعترب هذا النشاط امتدا ًدا للنشاط الثاين ،حيث يستمكل
املدرب العرض التوجهيي الذي قدمه فيه .ويتناول هذا النشاط
املفاهمي واألدوات الرئيسية املطبقة يف إعداد املوازنات
احلديثة املوجهة حنو حتقيق النتاجئ املطلوبة ،وعالقهتا
باإلدارة املالية يف مؤسسات القطاع األمين .ويغيط النشاط
الثاين الرشحية  11من العرض التوجهيي حىت هنايته،
ويتناول املفاهمي التالية عىل وجه اخلصوص:

• املادة التدريبية ( :)6-4ورقة معل حول وثيقة
حكومة الواليات املتحدة« :أمثلة حول مؤرشات قياس
األداء يف وزار ّ
يت الداخلية والعدل»
• الورق القالب
الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2015 ،
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• تعريف دورة املوازنة

مكا يطلب املدرب من املتدربني حتديد بعض األهداف
السياساتية اليت تتناسب مع سياق معلهم وإعداد بيان
سياسة املوازنة املرتكزة عىل األداء هلدف من هذه األهداف.
وقد يشمتل بيان السياسة عىل هدف سياسايت خيتاره
املتدرب ،وهدف أو هدفني من أهداف األداء ،ومؤرش أو
مؤرشين لقياس التقدم احمل َرز عىل صعيد حتقيق تلك
األهداف ،باإلضافة إىل تقدير التاكليف املتصلة به.

• دورة املوازنة وإطارها الزمين
• كيفية قياس مدى كفاءة دورة املوازنة وفعاليهتا
• اجلدول الزمين لدورة املوازنة
• تعزيز الرقابة عىل دورة املوازنة
املواد:

♣ نشاط بديل :قد يأيت هذا النشاط يف صورة مترين
للعصف الذهين ،حيث ميكن أن يدون متطوع األفاكر
اليت خرج هبا املشاركون اآلخرون بصورة واحضة عىل
الورق القالب .وليس هناك حاجة إىل مراجعة هذه األفاكر
وتنقيحها .ومع ذلك ،فقد يتدخل املدرب يف توجيه املتدربني
يف املواضع اليت تستديع ذلك.

• املادة التدريبية ( :)2-4نخسة ورقية عن العرض
التوجهيي :دورة املوازنة والقطاع األمين
• جهاز مكبيوتر ،جهاز العرض ()projector

النشاط السادس :نقاش  -تعزيز الرقابة عىل
إجراءات دورة املوازنة واملعايري الدولية املرعية
فهيا

املواد:
• املادة التدريبية (« :)7-4تقرير مسح املوازنة
املفتوحة للعام  :2012وثائق رئيسية حول مؤرش
املوازنة املفتوحة وترتيب الدول هيلع»

يتيح هذا النشاط لملتدربني التعرف عىل أمثلة حقيقية من
واقع احلياة حول املفاهمي اليت جرى استعراضها يف النشاط
السابق ،وحتديد املفاهمي اليت ُت َع ّد أكرث صلة بالسياق الذي
يعملون واألمعال اليت يؤدوهنا.

• املادة التدريبية ( :)8-4ورقة معل تقرير مسح
املوازنة املفتوحة للعام 2012
• ورق قالب

وبيمنا ال تُعترب إجراءات إعداد املوازنة املرتكزة عىل األداء
ً
بسيطا ميكن فهمه واستيعابه يف لقاء تدرييب واحد،
أسلو ًبا
ُ
ويف حني ت َع ّد حمااكة اإلجراءات الواقعية املرعية يف إعداد
دورة املوازنة أم ًرا صع ًبا عىل حنو خاص ،مفن األمهية أن
’حسا‘ عىل األقل مبا تبدو هيلع املوازنة
ميتلك املتدربون
ًّ
املرتكزة عىل األداء عىل أرض الواقع .وتريم هذه اجللسة
التدريبية إىل تجشيع املتدربني عىل التفكري يف الشلك الذي
تبدو هيلع املوازنة املوجهة حنو حتقيق النتاجئ واملرتكزة عىل
األداء يف البيائت اإلسرتاتيجية احملددة اليت يعملون فهيا
ويف السياق الذي يؤدون فيه الوظائف املنوطة هبم.

النشاط السابع :تلخيص اللقاء التدرييب
يعود املتدربون إىل االختبار القبيل (املادة  )1-4الذي
أجابوا عنه يف بداية اللقاء التدرييب .ويف هذا السياق ،يوزع
املدرب املادة التدريبية ( )9-4عىل املشاركني أو يستعرض
اإلجابات الصحيحة أو أكرثها مالءم ًة بصورة شفهية وجييب
عن األسئلة اليت يطرحها املشاركون يف اللقاء.
املواد:

ويوزع املدرب املشاركني عىل مجموعات صغرية .ويتلىق
لك مشارك نخسة عن املادة التدريبية (« :)7-4تقرير
مسح املوازنة املفتوحة للعام  :2012وثائق رئيسية حول
مؤرش املوازنة املفتوحة وترتيب الدول هيلع» ،وورقة العمل
املرفقة معه (املادة التدريبية  .)8-4ويستعرض املدرب
هذه الوثيقة مع املتدربني ،ويركز عىل الوثائق ذات العالقة
الواردة فهيا ويقرأ األسئلة اليت تتضمهنا .وبعد ذلك ،يتوزع
املتدربون عىل مجموعات صغرية ويناقشون إجاباهتم
وحياولون اخلروج بأفاكر حول تعزيز الرقابة عىل إجراءات
دورة املوازنة يف سياق معلهم.
الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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املادة التدريبية ()1-4

اختبار قبيل :دورة املوازنة والقطاع األمين

" -1ال تمشل إجراءات إعداد املوازنة سوى تقدي ًرا لتاكليف املدخالت اليت حتتاج املؤسسة اليت أمعل فهيا إلهيا ليك تنجز
األمعال املنوطة هبا (الرواتب ،واملعدات ،والسفريات ،وخمزون الذخائر ومكوناهتا ،وغريها) .وليست ألهداف هذا العمل أي
عالقة باملوازنة" .حص أم خطأ؟
( 	)1حص
( 	)2خطأ
وجدت أن الغرامات املفروضة عىل املخالفات املرورية ال تُرفع إليك.
“ -2أنت املوظف املايل الرئييس يف مؤسسة الرشطة .وقد
َ
ما رأيك؟” (اخرت اخليار األنسب من وجهة نظر اإلدارة املالية)
( 	)1خترب زمالءك بوجوب اإلبالغ عن هذه اإليرادات وتسلميها إليك .فأنت لن تمتكن من إعداد موازنة مناسبة للرشطة إن مل
تأخذ هذه اإليرادات يف عني االعتبار .وبالتأكيد ،تستطيع مؤسسة الرشطة استخدام هذه األموال وف ًقا ألحاكم القانون.
( 	)2ملاذا تليق بالاً هلذه املسألة ،فالقانون ال جيزي للرشطة أن تستخدم اإليرادات احملصلة من املخالفات املرورية لتغطية
احتياجاهتا العملياتية.
( 	)3خترب زمالءك بوجوب اإلبالغ عن هذه اإليرادات وتسلميها إليك ،عىل الرمغ من أنه ال ُيفرتض هبا أن تشلك جز ًءا
من موازنة الرشطة .ومع ذلك ،ال تستديع الرضورة إثباهتا يف دفاتر مستقلة .وبالطبع ،تستطيع مؤسسة الرشطة
استخدام هذه األموال وف ًقا ألحاكم القانون.
“ -3أنت تساعد مدير عام الرشطة يف إعداد نظام متابعة األداء يف جمال السالمة عىل الطرق .ومن شأن هذا النظام أن يساعد
الرشطة عىل مراجعة مرشوع موازنة السنة املقبلة ”.ضع اإلشارة يف املاكن املناسب يف اجلدول أدناه.
مؤرش األداء

املدخالت

املخرجات

النتاجئ

اآلثار

متوسط عدد ساعات فرض االلزتام
حبدود الرسعة ،واليت تتابعها الرشطة
يف الهشر
متوسط عدد األفراد املطلوب لفرض
االلزتام حبدود الرسعة يف الهشر
متوسط عدد اإلصابات يف الهشر
نتيجة حلوادث السري
النسبة املوئية من املركبات اليت تتجاوز
حدود الرسعة املقررة يف الهشر عىل
تقدير إمجايل عدد املركبات اليت تسري
عىل الطرقات
 -4نعود إىل املثال أعاله مرة أخرى .ما املؤرش الذي ميكن استخدامه بصورة مبارشة لتقيمي المتويل الذي يلزم إدارة املرور يف
الرشطة؟
( 	)1عدد الساعات
الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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( 	)2عدد األفراد
( 	)3عدد اإلصابات
( 	)4عدد املركبات
“ -5أنت تعمل مستشا ًرا لدى السكرتري الدامئ لشؤون املوازنة والشؤون املالية يف وزارة من الوزارات .ويسألك السكرتري
عن املوعد الهنايئ املقرر لتقدمي مرشوع موازنة وزارتك لوزارة املالية .ومتتد السنة املالية من هشر اكنون الثاين/يناير
حىت هشر اكنون األول/ديمسرب .ما اإلجابة اليت تقدمها للسكرتري؟”
( 	)1شباط
( 	)2آذار
( 	)3أيار
( 	)4ترشين األول

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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املادة التدريبية ()2-4

نخسة ورقية من العرض التوجهيي حول دورة املوازنة والقطاع األمين

دورة الموازنة
والقطاع األمني
األداة الرابعة

العودة إلى تسمسل إعداد الخطط والبرامج والموازنات (وتنفيذها
وتقييمها)
السياسة

إعداد الخطط

سياسة األمن القومي

أو :الكتاب األبيض
بشأن األمن

إعداد البرامج

إطار اإلنفاق متوسط
األمد

الخطط المعدة عمى
مستوى األجهزة

اتفاقيات األداء

إعداد الموازنة
وغعتمادها

مؤشرات األداء

تنفيذ الموازنة

مثال :خطة و ازرة الدفاع

السمطة المفوضة وتوزيع
الموارد

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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الخعزٍفاث
• إعداد البرامج :جزجمت الخطط إلى بزامج فعلُت حغطي عدة ضنىاث.
في املىاسهت املىجهت هدى جدلُم النخائج واملزجىشة على ألاداءٌ ،شخمل البرهامج على
ثالثت مداور رئِطُت:
 (1اجفاكُت أداء بين الطلطت الطُاضُت وإلادارة العلُا.
 (2مجمىعت من مؤشزاث ألاداء التي حطاعد في مخابعت هُفُت جدلُم ألاهداف
املزجىة من إلاهفاق العام.
 (3جفىٍض الصالخُاث من املطخىي الطُاس ي لإلدارة ،إلى جاهب جىسَع املىارد
على الىجه املالئم.
• املوازنة :جنفُذ البرامج على أضاص ضنىي .وهذا ًخضمن دورة املىاسهت الفعلُت ،بما
حشمله من جدضير املىاسهاث وإكزارها وجنفُذها وجلُُمها.

ما هي موازنة القطاع العام؟
تعدها الحكومة (فهي ليست مجرد وثيقة تحدد تكاليف بنود الموازنة)
الوثيقة السياساتية الرئيسية التي ّ
سنوية
وهذا يختمف عن الخطط او البرامج المعدة لعدة سنوات
تستند إلى افتراضات االقتصاد الكمي (المخاطرة المالية)
تتضمن جميع موارد الحكومة ونفقاتها
بناء عمى معايير متفق عميها
يتم تصنيفها ً
ترصد كل برنامج من برامج الحكومة ،وخاصة لغايات باإلنفاق ،عمى أساس عناصر األداء غير المالي (وذلك عمى خالف
االلتزام المالي)

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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إعداد الموازنة عمى أساس األداء

األثر :إحداث تغيير مجتمعي اوسع (نتيجة لعدة عوامل ليس
فقط السياسة العامة)

أوجه الاخخالف والخيامل بين إعداد البرامج وجدضير
املىاسهاث
(1

(2

(3

ا
أوًلً ،جب إعداد خطة جغطي عدة سنوات ،بدُث جددد النخائج املنشىدة من
العامتّ .وعلى وجه العمىم ،حشمل هذه الخطت الحيىمت بجمُع أجهشتها
الطُاضت
ُ
وفزوعها ،هأن ح َعد على مطخىي مجلظ الىسراء.
ا ُ
ا
ثاهُاً ،جب إعداد برامج جغطي عدة سنوات ،وعادة ما ح َع ّد هذه البرامج على
مطخىي اللطاعاث (من كبُل اللىاث الجىٍت ،أو كىاث املشاة ،أو اللىاث البدزٍت ،أو
الجمارن ،الخ) .وجبين هذه البرامج الطزٍلت التي ٌعخمدها ول كطاع في جدلُم
ألاهداف الطُاضاجُت املنىطت به.
ا
ثالثاً ،جب ثقدير ثكاليف البرامج كل سنة .ومن الناخُت النظزٍتً ،جب أن ًبدأ
جلدًز الخيالُف من الصفز (بمعنى أن ًل ًمثل مجزد جىزار للنفلاث الطابلت) ،بدُث
ًبين املدخالث الالسمت على مطخىي الىخداث من أجل جنفُذ البرهامج املعني .وفي
الىاكعً ،مثل جلدًز جيالُف املدخالث املىاسهت هفطها.

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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من إعداد البرامج إلى إعداد الموازنات
الخطة
(تغطي عدة سنوات)
البرنامج
(يغطي عدة سنوات)

خطة العمل (سنوية)

النتائج عمى مستوى
السياسات

إطار اإلنفاق متوسط
األمد

المخرجات عمى
مستوى القطاع (عمى
مستوى القوات)

إطار اإلنفاق متوسط
األمد

النشاطات عمى
مستوى األقسام (عمى
مستوى الوحدات)

الموازنة (عمى أساس
التعادل)

ألاطزاف املشارهت في إعداد دورة املىاسهت في مؤضطاث
اللطاع العام
• جخطزق الشزٍدت الخالُت إلى ألاطزاف املشارهت في إعداد دورة املىاسهت
في هبري مؤضطاث اللطاع العام.
– جخىلى الحيىمت والبرملان إعداد الطُاضاث ا
وفلا للترجِباث الدضخىرٍت
الطارٍت.
– ًخىلى املدًز الخنفُذي إعداد الخطط جدذ إشزاف هبير املطؤولين
الطُاضُين.
– ًخىلى مدراء البرامج جددًد البرامج جدذ إشزاف املدًز الخنفُذي.
– ًىخب مدًز البرامج املىاسهاث (خطط العمل).

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أطراف دورة الموازنة في المؤسسات الكبيرة

السياسة
الخطط

البرامج
الموازنات

• كبير المسؤولين السياسيين  >-رئيس الدولة  /رئيس الحكومة  /البرلمان
• (وهذا ٌعتمد على الترتٌبات الدستورٌة)

• كبير المسؤولين التنفيذيين  >-كبير المسؤولين السياسيين
• مثال :السكرتٌر الدائم ٌخضع للمساءلة أمام الوزٌر
• مدير البرامج  >-كبير المسؤولين التنفيذيين
• مثال :رئٌس هٌئة أركان القوات البحرٌة ٌخضع للمساءلة أمام السكرتٌر الدائم
• رئيس القسم > -مدير البرامج
• مثال :قائد الوحدة ٌخضع للمساءلة أمام رئٌس هٌئة األركان الذي ٌتبع له

توضيح لدور الجهات الفاعمة في دورة الموازنة
الهدف عمى مستوى السياسة
المسؤولية :و ازرة الدفاع

إجراء مراجعة شاممة إلجراءات الدفاع وتقديمها لمبرلمان

الهدف عمى مستوى القطاع (مستوى القوات)
المسؤولية :رئيس شعبة االستخبارات

إجراء دراسة إستراتيجية لقطاع االستخبارات العسكرية

النشاط عمى مستوى األقسام (مستوى الوحدات)
المسؤولية :رئيس قسم تكنولوجيا المعمومات في شعبة االستخبارات العسكرية

تشغمها شعبة االستخبارات
إجراء تقييم فني ألجهزة تكنولوجيا المعمومات التي ّ
العسكرية

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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تعريف دورة الموازنة

دورة الموازنة

أربع مراحل
أولٌة

• العملٌة التً ٌقوم من خاللها القطاع الخاص ،والشركات،
والحكومات بشكل نمطً ،بتخصٌص مواردهم خالل فترة زمنٌة
محددة ،والتً تكون عامًا واحدة ،فً المعتاد.

•
•
•
•

األعداد والطلبات؛
االعتماد التشرٌعً
التطبٌق والتنفٌذ
التدقٌق والمراجعة

دورة الموازنة -تقسيم المسؤوليات
اإلعداد
(السمطة التنفيذية)

التقييم

المصادقة

(البرلمان ،والمدققون ومؤسسات
المجتمع المدني)

(البرلمان)

التنفيذ
(السمطة التنفيذية)

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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املمارضاث الجُدة املزعُت في إعداد دورة املىاسهت
• جدُذ املمارضاث الجُدة كُاص مدي الفعالُت (الشزٍدت الخالُت).
• حشمل مخطلباث املمارضاث الجُدة:
‒
‒
‒
‒

‒
‒

إجزاء مزاجعت دورٍت ألولىٍاث الحيىمت.
مزاعاة الىضىح في ضلىف املىاسهت.
اعخماد إجزاءاث ًلمزهشٍت في إعداد املىاسهت في ول إدارة.
الخىصل إلى حطىٍاث شفافت بين إلاداراث الحيىمُت بمىجب الخىجيهاث
الطُاضُت التي ًصدرها رئِظ الحيىمت.
جلدًم معلىماث وافُت للبرملان.
جفىٍض إلادارة العلُا باملطؤولُت عن الصالخُاث واملىارد خالل مزخلت جنفُذ
املىاسهت.

بعض القياسات لمدى كفاءة دورة الموازنة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن تكفل دورة الموازنة الوقت لمراجعة/تعدٌل استراتٌجٌات/سٌاسات الحكومة
أن تكفل دورة الموازنة الوقت لمراجعة/تعدٌل الخطط على مستوى الهٌئات
أن تقوم وزارة المالٌة بوضع سقف الموازنة السنوٌة وإخطار اإلدارات به
أن تتٌح دورة الموازنة فً إطار كل إدارة الوقت لجمع تكالٌف المدخالت على مستوى
الوحدات داخل مٌزانٌات البرامج مع مؤشرات القٌاس الخاصة بها
أن تتسم مراجعة موازنات اإلدارات بالشفافٌة ،بنا ًء على األولوٌات الكلٌة للحكومة
وتوجٌه مجلس الوزراء
أن ٌتٌح تقدٌمها للبرلمان ما ٌكفً من الوقت والمعلومات للمناقشة المتعمقة للمقترحات
المٌزانٌة
أن ٌعتمد تنفٌذ المٌزانٌة على ما تم االتفاق علٌه بشأن األداء بٌن المستوى السٌاسة
واإلدارة العلٌا فً إدارات القطاع العام

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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مثال عمى دورة موازنة القطاع األمني
(س = بداية السنة المالية)

اإلطار الزمني

اإلجراء

س11-

مراجعة الخطة الدفاعية  /خطة عمل الشرطة /
خطة المخابرات ،وغيرها

مستمر

مراجعة إستراتيجية األمن القومي

س 11-حتى س10-

صياغة اتفاقيات األداء الخاصة بأعضاء القيادة
العميا

س 9-حتى س8-

إعداد خطط العمل الخاصة بالمستويات الدنيا

س 8-حتى س7-

تقديم خطط عمل الوحدات لمدراء البرامج من
أجل توحيدها ضمن موازنة واحد لكل برنامج من
البرامج

س9-

س8-

س 7-حتى س6-

إطالع الو ازرة عمى سقوف الموازنة السنوية

إعداد تقرير شامل لتحديد تكاليف خطط العمل

توحيد الموازنات حسب البرامج ضمن موازنة
واحدة تخص الو ازرة

المسؤولية

الحكومة  /البرلمان

كبير المسؤولين التنفيذيين
كبير المسؤولين التنفيذيين
وزير المالية

مدير البرامج

رؤساء الوحدات

رؤساء الوحدات  /مدير البرامج
كبير المسؤولين التنفيذيين  /مدراء
البرامج  /مجمس الموازنة

مثال عمى دورة موازنة القطاع األمني
اإلطار الزمني

اإلجراء

س 6-حتى س3-

تقييم موازنة الو ازرة في ضوء المبادئ التوجيهية
واألولويات التي تقررها الحكومة واألموال المتاحة
لها ،وتحديد التعديالت المطموبة

س 3-حتى س

دراسة مشروع الموازنة وتعديل قانون االعتمادات
(قانون الموازنة) والمصادقة عميه

المجان المختصة في البرلمان /
البرلمان

س حتى س11+

تنفيذ الموازنة

الو ازرة المعنية

س6-

س3-

س

تقديم موازنة الو ازرة لو ازرة المالية

تقديم مشروع الموازنة النهائي لمبرلمان (مشروع
قانون االعتمادات)

استكمال العمل عمى إعداد اتفاقيات األداء
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أداة  :4دورة املوازنة والقطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

املادة التدريبية ()3-4

مقتطفات من وثيقة املفوضية األوروبية حول النقل واملواصالت واألمان عىل الطرق :اإلجراءات
1
املتصلة مبتابعة األداء ،والنتاجئ واملخرجات

اإلجراءات املتصلة مبتابعة األداء ،والنتاجئ واملخرجات
خاصا يف تدوين النشاطات اليت تنفذها .ويف هذه األيام ،يتعرض مدراء أجهزة الرشطة
تعمتد أجهزة الرشطة نظا ًما إدار ًّيا
ًّ
لضغوطات مزتايدة تفرض علهيم تربير استخدام املوارد املرصودة ألجهزهتم .ومن الناحية النظرية ،يوفر نظام املتابعة الذي يرصد
النشاطات اليت يؤدهيا جهاز الرشطة البيانات والفرضيات اليت تفرس تنفيذ هذه النشاطات .وفميا يتصل باإلجراءات املتعلقة بفرض
االلزتام بالقوانني املرورية وااللزتام حبدود الرسعة املقررة ،جيب أن يسىع نظام املتابعة إىل بيان العالقات القامئة بني موارد الرشطة
ريا اآلثار املرتتبة عىل األمان عىل الطرق (النتيجة).
(األداء) ،واآلثار اليت ترتكها عىل السلوك املروري ،والرسعة ،و(النتاجئ) ،وأخ ً
وميكننا ،يف هذا السياق ،أن منزي بني إجراءات متابعة األداء وإجراءات رصد النتاجئ ،2حيث حتدد إجراءات متابعة األداء ما
يقوم به أفراد الرشطة يف الشارع بالفعل .وبعبارة أخرى ،مك عدد املرات اليت يراقب فهيا أفراد الرشطة حاالت جتاوز الرسعة
املقررة ،ومك يبلغ طول فرتة هذه املراقبة وما يه املواقع اليت يتخذها هؤالء األفراد ملراقبة هذه احلاالت؟ ويف املقابل ،جيب أن
تعكس اإلجراءات اليت ترصد النتاجئ اآلثار اليت يفرزها تطبيق القانون عىل السلوك املروري وعىل التبعات املمتخضة عن هذا
السلوك ،وذلك يف حالة إنفاذ اإلجراءات املتصلة بفرض االلزتام بالقوانني املرورية ،من قبيل حوادث السري.
وميكننا أن منزي ،كذلك ،بني التدابري اليت ترصد النتاجئ واملخرجات (مالحظة :ال يعمتد سواديل وماك إينريي (& Swadley
 )McInerneyمثل هذا المتيزي ،بل يوردان قامئة باملخالفات باعتبارها إجرا ًء يرصد النتاجئ).
 تشري اإلجراءات اليت ترصد النتاجئ إىل النتاجئ املتوقعة ،مبعىن تعزيز السلوك الذي يتوىخ األمان. أما اإلجراءات اليت ترصد ’املخرجات‘ فهي تشري إىل النتاجئ اإلدارية اليت تفرزها النشاطات اليت تنفذها الرشطة ،منقبيل عدد املخالفات أو عدد قضايا احملامك اليت ترتتب عىل أمعال الرشطة .غري أن هذه األمثلة ليس يه حبد ذاهتا
اهلدف الرئييس اليت تسىع النشاطات املذكورة إىل إجنازه.
ويف هذا السياق ،يفرتض جولدنبيلد ( 3)Goldenbeldبأن اإلجراءات اليت ترصد املخرجات ،كعدد خمالفات الرسعة ،ال
ً
مؤرشا جي ًدا عىل مدى فعالية أو جودة النشاطات اليت تنفذها الرشطة .وعىل الرمغ من إماكنية وجود أسباب
ميكن اعتبارها
إدارية وجهية ملتابعة هذه البيانات ،فهي ال تقدم معلومات وافية فميا يتصل جبودة اإلجراءات اليت َّ
تنفذ لغايات فرض االلزتام
حبدود الرسعة املقررة .ويف هذا اإلطار ،يستعرض اجلدوالن ( )2و( )3أدناه إجراءات األداء املتصلة باكمريات رصد الرسعة
4
والعمليات اليت ال تُستخدم الاكمريات فهيا ،وذلك عىل النحو الذي يقرتحه سواديل وماك إينريي.

1

املصدر:

_http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed_enforcement/organization_of_speed
enforcement/performance_outcome_and_output_measures.htm

مقتطفات من املوقع اإللكرتوين لملفوضية األوروبية :النقل واملواصالت – األمان عىل الطرق:
(زرنا هذا املوقع واقتبسنا منه املادة التالية يف يوم  8ترشين الثاين/نومفرب )2013

2

Swadling, D. & McInerney, R. (1999) Consistent performance and outcome measures for speed enforcement: The road to
reduced road trauma. In: Proceedings of the 1999 Insurance Commission of Western Australia Conference on Road Safety,
.26 November 1999, Perth, Australia. Perth: Insurance Commission of Western Australia, 1, 46-64

3

Goldenbeld, Ch. (1997) Politietoezicht in verkeer: garantie voor meer veiligheid? Report D-97-5. Institute for Road Safety
.Research SWOV, Leidschendam

4

Swadling, D. & McInerney, R. (1999) Consistent performance and outcome measures for speed enforcement: The road to
reduced road trauma. In: Proceedings of the 1999 Insurance Commission of Western Australia Conference on Road Safety,
26 November 1999, Perth, Australia. Perth: Insurance Commission of Western Australia, 1, 46-64
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أداة  :4دورة املوازنة والقطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

جدول إجراءات األداء املتصلة باكمريات رصد الرسعة
املصدر)Swadley & McInerney, 1999( :
النشاطات اليت ترصدها اكمريات الرسعة

اإلجراءات املتبعة يف الكشف عن حاالت الرسعة

عدد املركبات اليت يمت رصدها

 للك  10,000مركبة مجسلة للك  100,000فرد من ساكن املنطقة للك  100مليون كيلومرت تقطعها املركبات -حسب إحصائيات حركة املرور يف املوقع

مجموع ساعات تنفيذ اإلجراءات املتصلة بفرض االلزتام
حبدود الرسعة املقررة

 للك  10,000مركبة مجسلة للك  100,000فرد من ساكن املنطقة -للك  100مليون كيلومرت تقطعها املركبات

النسبة املوئية لملركبات اليت تتجاوز حدود الرسعة أو
احلد الذي تقرره إجراءات فرص االلزتام حبدود الرسعة
املقررة
عدد أجهزة رصد الرسعة املستقلة

 مقابل إحصائيات حركة املرور يف املنطقة مقابل البيانات اليت ترصدها عدادات الرسعة بالنسبةللك موقع
 للك  10,000مركبة مجسلة -للك  100,000فرد من ساكن املنطقة

(مالحظة :تشري أجهزة رصد الرسعة إىل اإلجراءات اليت
تُستخدم فهيا الاكمريات لفرتة حمددة من الوقت ويف موقع
 للك  100مليون كيلومرت تقطعها املركباتمعني .وتمت مراقبة عدة مركبات خالل اإلجراء الواحد الذي
تُستخدم فهيا أجهزة رصد الرسعة)
عدد املواقع اليت تُستخدم فهيا أجهزة رصد الرسعة

 للك  10,000مركبة مجسلة للك  100,000فرد من ساكن املنطقة -للك  100مليون كيلومرت تقطعها املركبات

عدد الساعات اليت تُستخدم فهيا لك اكمريا ومجموع
الساعات اليت تُستخدم فهيا مجيع الاكمريات

الرقابة املالية يف القطاع األمين
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اجلدول ( :)2اإلجراءات املتصلة باألداء يف استخدام الاكمريات اليت ال ترصد الرسعة
(املصدر)1999 ،Swadley & Mclnerney :
النشاطات اليت ال تستخدم فهيا الاكمريات

اإلجراءات املتبعة يف الكشف

عدد أفراد الرشطة والساعات اليت ميضوهنا يف مهام
تنظمي حركة املرور (مبا فهيا تنفيذ اإلجراءات املتصلة
بفرض االلزتام حبدود الرسعة املقررة)

 للك  10,000مركبة مجسلة للك  100,000فرد من ساكن املنطقة للك  100مليون كيلومرت تقطعها املركبات -حسب إحصائيات حركة املرور يف املوقع

املسافة اليت تقطعها مركبات الرشطة اليت محتل شعار
الرشطة علهيا بالكيلومرتات

 للك  10,000مركبة مجسلة للك  100,000فرد من ساكن املنطقة -للك  100مليون كيلومرت تقطعها املركبات

املسافة اليت تقطعها مركبات الرشطة اليت ال محتل شعار
الرشطة علهيا بالكيلومرتات ،واليت تشارك يف نشاطات
تنفيذ اإلجراءات املتصلة بفرض االلزتام حبدود الرسعة
املقررة

 للك  10,000مركبة مجسلة للك  100,000فرد من ساكن املنطقة -للك  100مليون كيلومرت تقطعها املركبات

يمتثل األثر املبارش الذي يفرزه قياس النتاجئ يف الرسعة نفهسا .ويف الواقع ،تُعترب البيانات املستقاة من اكمريات رصد
الرسعة ذات فائدة حمدودة يف تقيمي اآلثار اليت تفزرها عىل سلوك السائقني يف جتاوز حدود الرسعة املقررة ،وذلك ألنه ميكن
االفرتاض بأن هؤالء السائقني سوف يتعرفون عىل املواقع اليت َّ
تركب فهيا الاكمريات ويغريون السلوك الذي اعتادوا هيلع يف
جتاوز الرسعة .ويف هذا السياق ،تُعترب اإلجراءات الرسية املتبعة يف رصد حاالت جتاوز الرسعة رضورية من أجل احلصول
عىل بيانات حصيحة ودقيقة حول سلوك السائقني يف جتاوز الرسعة املقررة يف احلاالت اليت ال جيري فهيا تنفيذ اإلجراءات
املتصلة بفرض االلزتام حبدود الرسعة املقررة.
ويبني التقرير الصادر عن مرشوع ( )SafetyNetمؤرشات األداء يف السالمة عىل الطرق ،حيث تستعرض النظريات اليت
يسوقها هذا التقرير املزيد من التفاصيل حول الطريقة املثىل اليت جيب تطبيقها يف حتديد أداة موثوقة لقياس الرسعة .تكتسب
اإلجراءات الكفيلة بفرض االلزتام حبدود الرسعة فعاليهتا وجناعهتا إذا اكنت تنطوي عىل أهداف حمددة ومعايري تضمن
حتقيق النجاح يف تطبيقها ،باإلضافة إىل متابعهتا من ناحية إجراءاهتا والنتاجئ اليت تفيض إلهيا.
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املادة التدريبية ()4-4

ورقة معل حول وثيقة املفوضية األوروبية فميا يتعلق بإجراءات متابعة األداء ،والنتاجئ واملخرجات

ورقة معل :حلل الوثيقة يف املادة التدريبية ( )3-4مقتطفات من وثيقة املفوضية األوروبية حول النقل واملواصالت واألمان
عىل الطرق :اإلجراءات املتصلة مبتابعة األداء ،والنتاجئ واملخرجات يف مجموعتك ود ّون إجاباتك عىل األسئلة.
جيب تدوين إجاباتك عىل األسئلة رمق  2و 3و 4يف اللوحات الورقية القالبة ،لتعليقها عىل احلائط وتكون متاحة ليك يتابعها
املشاركون قبل هناية اجللسة.
.1

خكطوة أوىل ،دعنا حندد ومنزي عىل النحو الواجب ،مؤرشات املدخالت واملخرجات والنتاجئ والتأثري اليت تظهر يف
الوثيقة .وقد أمكلنا اجلدول التايل بالفعل ملساعدتك يف الرتكزي عىل حمتويات لك مؤرش ،ولكن ميكنك الرجوع إىل
الوثيقة للوصول إىل املزيد من الفهم املتعمق:

مؤرشات املدخالت

• عدد ضباط الرشطة
العاملني يف خدمة املرور
• عدد الكيلومرتات اليت
تقطعها مركبات رشطة
املرور اليت محتل عالمات

• عدد الكيلومرتات اليت
تقطعها مركبات رشطة
املرور اليت ال محتل
عالمات

مؤرشات النتاجئ

مؤرشات املخرجات

• النسبة املوئية لملركبات
اليت تتخىط حدود
الرسعة

• إمجايل عدد الساعات
اليت تقوم فهيا رشطة
املرور بتنفيذ اإلجراءات
املتصلة بفرض االلزتام
حبدود الرسعة

مؤرشات األثر

• عدد حوادث املرور

• عدد الساعات اليت تعمل
هبا اكمريا مراقبة الرسعة
• عدد اكمريات حفص
الرسعة املنفصلة
• عدد املواقع اليت يوجد
هبا اكمريات حفص
الرسعة
• عدد السيارات اليت
حفصهتا رشطة املرور
• عدد غرامات ختيط
الرسعة (املخالفات) اليت
أصدرها ضباط رشطة
املرور
• عدد الدعاوى القضائية
الناجتة عن األنشطة اليت
تقوم هبا الرشطة عىل
الطريق

.2

يف اإلطار احلقييق لعملك اخلاص ،ما يه أهسل املؤرشات اليت ميكن قياهسا؟ هل يه من بني مؤرشات املُدخالت أم
املُخرجات أم النتيجة؟

.3

ما يه مؤرشات النتاجئ املثالية يف جمال معلك يف هذه الدولة وما يه املتطلبات الالزمة لقياهسا واليت ال تتوفر حال ًيا؟

.4

لتحقيق النتاجئ املقرتحة يف السؤال رمق  ،3ما يه املدخالت اليت جيب توفريها وحتديد تلكفهتا؟
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املادة التدريبية ()5-4

مقتطفات من الوثيقة الصادرة عن حكومة الواليات املتحدة األمريكية :أمثلة حول مؤرشات قياس
5
ّ
وزاريت الداخلية والعدل
األداء يف
ّ
وزاريت الداخلية والعدل
أمثلة حول مؤرشات قياس األداء يف
اجلدول ( :)1وزارة الداخلية
الربناجم
إدارة املتزنهات الوطنية
(National Park
)):Service (NPS

إدارة املرافق

الرشح

مؤرشات قياس األداء

تمكن الغاية من هذا الربناجم يف احملافظة عىل املرافق،
النتيجة
والطرق وممرات املشاة حبيث يتسىن لألمريكيني المتتع
حالة املرافق :حالة املباين
باملتزنهات الوطنية يف هذه اآلونة ويف املستقبل .ويستند
الرئيسية التابعة إلدارة املتزنهات
هذا املؤرش إىل معيار قيايس خمصص ملتابعة حالة
الوطنية حسب قياهسا يف مؤرش
املرافق.
حالة املرفق
ويقيس مؤرش حالة املرافق نسبة تلكفة الصيانة املؤجلة
إىل القمية احلالية الستبدال أصل من األصول املوجودة.
فلكام قلت هذه النسبة ،اكنت حالة األصل املعين أفضل.
وللك فئة من فائت األصول (اكملباين والطرق وممرات
املشاة) مرجعية خمتلفة تبني مستواها يف مؤرش حالة
املرافق ،سواء اكنت حالهتا جيدة أم مقبولة أم رديئة.
و ُيع ّد هذا املؤرش منوذج ًيا ألنه يتيرس فهمه وميكن إعادة
إنتاجه وتطبيقه عىل أنواع عديدة من األصول وعىل
مستويات عديدة من النشاطات .مكا يركز هذا املؤرش عىل
مسألة مهمة – ويه صيانة أصول املتزنهات – وميكن
تتبع التغريات اليت
استخدامه مع مرور الوقت لغايات ُّ
تطرأ عىل حالهتا .وبالنسبة إىل املباين وأنواع حمددة
أخرى من األصول ،ميكن مقارنة النتاجئ مع املرجعيات
املعمتدة يف القطاع اخلاص.

 5املصدرUS Government: Expect More Programme: Examples of Performance Measures: Department of :
the Interior and Department of Justice, pp. 18-19.
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اجلدول ( :)2وزارة العدل
الربناجم
دائرة مسؤويل
األمن القضايئ
بالواليات املتحدة

(State Marshals
 – )Serviceبرناجم

اعتقال الفارين من
وجه العدالة

مؤرشات قياس األداء الرشح
النتيجة
النسبة املوئية
إلمجايل عدد الفارين
من وجه العدالة ،ممن
ُأليق القبض علهيم
أو ُأسقطت الهتم
عهنم ،عىل املستوى
الفيدرايل

تنطوي املهمة الرئيسية اليت تضطلع هبا دائرة مسؤويل األمن القضايئ
يف الواليات املتحدة عىل محاية احملامك الفيدرالية ومضان مزاولة اجلهاز
القضايئ معله بصورة فعالة وناجعة.
ويعمل برناجم اعتقال الفارين من وجه العدالة عىل حتديد مواقع هؤالء
األخشاص وإلقاء القبض علهيم بأقىص قدر ممكن من الرسعة وتويخ
السالمة من أجل احملافظة عىل نزاهة اجلهاز القضايئ ،واالرتقاء
مبستوى األمن العام والتأكد من عدم تعرض املواطنني لملزيد من خماطر
اجلرامئ اليت يرتكهبا هؤالء األفراد.
ويشمتل هذا املؤرش عىل :االعتقال املادي ،أو االعتقال املوجه ،أو
االستسالم ،والترسحي ،أو االعتقال من قبل جهاز آخر ،أو إصدار مذكرة
اعتقال واحتجاز الفار من وجه العدالة.
ويمت احلصول عىل البيانات اليت ترصد هذا املؤرش من شبكة معلومات
املذكرات القضائية (،))Warrant Information Network (WIN
حيث جيري التحقق مهنا من خالل املركز الوطين ملعلومات اجلرامئ
( .))National Crime Information Center (NCICوتستطيع مجيع
املقاطعات الـ 94الوصول إىل هذه املعلومات واالطالع علهيا .مكا يمت
حتديث هذه املعلومات بصورة دورية.

إدارة املرشوبات
الكحولية والتبغ
واألسلحة النارية
واملتفجرات
(Bureau of
Alcohol,
Tobacco,
Firearms and
Explosives
 :))(ATFبراجم

األسلحة النارية
– اإلسرتاتيجية
املتاكملة لتقليص
أمعال العنف

النتيجة
نسبة املدن اليت
ترتفع فهيا معدالت
اجلرمية عىل
املستوى الوطين،
وتقليص نسبة جرامئ
العنف اليت تُرتكب
باستخدام األسلحة
النارية

يسىع هذا الربناجم إىل معاجلة جرامئ العنف اليت تُرتكب باستخدام
األسلحة النارية من خالل االستعانة باالختصاص الذي مينحه القانون
إلدارة املرشوبات الكحولية والتبغ واألسلحة النارية واملتفجرات ،واخلربات
اليت تمتتع هبا ،يف إقصاء اجلناة الذين يرتكبون أمعال العنف عن
املجمتعات احمللية يف البالد ،ومنع األخشاص املمنوعني من اقتناء
األسلحة النارية.
ويمكن املؤرش الرئييس الذي يرصد مدى كفاءة هذا الربناجم وفعاليته
فميا إذا اكنت جرامئ العنف اليت تُرتكب باستخدام األسلحة النارية قد
تراجعت يف املدن اليت تجسل أعىل معدالت اجلرمية للك خشص ،واليت
يتواجد فهيا موظفو إدارة املرشوبات الكحولية والتبغ واألسلحة النارية
واملتفجرات.
ويمت إعداد حتليل إضايف لفهم العالقة القامئة بني التغريات اليت تطرأ
عىل وقوع جرامئ العنف والتدابري اليت تتخذها اإلدارة املذكورة من خالل
برناجمها الذي تنفذه عىل أساس اإلسرتاتيجية املتاكملة لتقليص أمعال
العنف.
وجيري احلصول عىل البيانات اليت ترصد هذا املؤرش من قاعدة بيانات
تقارير اجلرمية املوحدة اليت يش ّغلها مكتب التحقيقات الفيدرايل .مجُ
وتع
هذه البيانات لك سنة ،مع أن مجعها يتأخر لسنتني.
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املادة التدريبية ()6-4

ّ
وزاريت
ورقة معل حول وثيقة حكومة الواليات املتحدة – أمثلة حول مؤرشات قياس األداء يف
الداخلية والعدل
ورقة العملِّ :
حلل الوثيقة اليت تمشلها املادة التدريبية ( :)5-4مقتطفات من الوثيقة الصادرة عن حكومة الواليات املتحدة
األمريكية واليت تستعرض أمثلة حول مؤرشات قياس األداء يف وزار ّ
ودون إجابات املجموعة
يت الداخلية والعدل يف مجموعتك ِّ
عن األسئلة الواردة أدناه.
وجيب تدوين اإلجابات عن األسئلة ( ،2و 3و )4عىل ورقة واحدة أو أكرث من الورق القالب ،من أجل تعليقها عىل احلائط وإتاحة
الفرصة لملشاركني اآلخرين لالطالع علهيا يف هناية اللقاء التدرييب.
 -1بادئ ذي بدء ،دعونا حندد مؤرشات النتاجئ اليت ترد يف الوثيقة واملصدر الذي يأيت منه لك مؤرش ،مبا يحمس لنا بتتبعه
عىل أساس متواصل .وقد ع ّبأنا اجلدول التايل ملساعدتمك عىل الرتكزي عىل حمتوى لك مؤرش عىل حدة ،ولكن ميكنمك
الرجوع إىل الوثيقة للوقوف عىل فهم أمعق لملؤرشات املذكورة.
امس الربناجم

مؤرشات النتاجئ

مصدر املؤرشات

إدارة املرافق التابعة إلدارة املتزنهات
الوطنية

حالة املرافق الرئيسية التابعة إلدارة
املتزنهات الوطنية (املساكن والطرق
وممرات املشاة يف املتزنهات الوطنية
األمريكية) حسب قياهسا يف مؤرش
حالة املرفق

يقيس مؤرش حالة املرافق نسبة تلكفة
الصيانة املؤجلة إىل القمية احلالية
الستبدال أصل من األصول املوجودة.
فلكام قلت هذه النسبة ،اكنت حالة
األصل املعين أفضل .وهذا املؤرش هو
معيار قيايس أمرييك.

برناجم اعتقال الفارين من وجه العدالة النسبة املوئية إلمجايل عدد الفارين
من وجه العدالة عىل املستوى
الفيدرايل ،مبعىن اجلناة الذين
يمشلهم القانون الفيدرايل األمرييك،
ممن هربوا من الجسن أو احملمكة

يمت احلصول عىل البيانات اليت
ترصد هذا املؤرش من شبكة معلومات
املذكرات القضائية ،حيث جيري
التحقق مهنا من خالل املركز الوطين
ملعلومات اجلرامئ

براجم األسلحة النارية –
اإلسرتاتيجية املتاكملة لتقليص أمعال
العنف

نسبة املدن اليت ترتفع فهيا معدالت
اجلرمية عىل املستوى الوطين،
وتقليص نسبة جرامئ العنف اليت
تُرتكب باستخدام األسلحة النارية

قاعدة بيانات تقارير اجلرمية املوحدة،
اليت يش ّغلها مكتب التحقيقات
الفيدرايل

 -2يف السياق الواقيع الذي تؤدون يف أمعالمك ،ما الرباجم اليت لّ
تشك فهيا مؤرشات النتاجئ أهسل املؤرشات اليت ميكن
حتديدها؟
 -3ما املصدر الذي ميكن اعمتاده لتت ّبع وتوثيق مؤرشات النتاجئ اليت حددمتوها يف السؤال السابق؟ ما هو نظام املعلومات
أو قاعدة البيانات األخرى اليت قد تعترب رضورية لقياس تلك املؤرشات ،إن مل يكن مثل هذا النظام أو القاعدة موجودة؟
 -4لتحقيق النتاجئ املقرتحة يف اجلزئية الثالثة أعاله ،ما املدخالت اليت جيب توفريها وكيف ميكن تقدير تلكفهتا؟
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املادة التدريبية ()7-4

تقرير مسح املوازنة املفتوحة للعام  :2012وثائق رئيسية حول مؤرش املوازنة املفتوحة وترتيب
6
الدول هيلع
مؤرش املوازنة املفتوحة للعام 2012

6

International Budget Partnership. Open Budget Survey 2012. Washington: International Budget Partnership, 2012, pp.7,
14-15 and 48: http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf (accessed on 13 February
2015).
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«ال ُينرش الكثري من الوثائق املهمة عىل اإلطالق»
حتدد املعايري واملامرسات الدولية مثاين وثائق رئيسية ينبيغ مجليع احلكومات نرشها يف مراحل خمتلفة من دورة املوازنة.
ويف هذا السياق ،يتكفل مؤرش املوازنة املفتوحة بقياس ما إذا اكنت احلكومات تنرش هذه الوثائق عىل املأل يف الوقت املقرر
أم ال ،إىل جانب تقيمي مستوى التفاصيل اليت تمشلها املعلومات الواردة يف لك وثيقة مهنا.
وخالل مرحلة حتضري املوازنة ،جيب عىل احلكومات أن تنرش:
• بيان ما قبل املوازنة ،الذي يمشل االفتراضات املستخدمة يف إعداد املوازنة ،من قبيل إمجايل اإليرادات املتوقعة،
والنفقات ،ومستويات الدين والنفقات العامة املرصودة للقطاعات.
• مرشوع املوازنة الذي تضعه السلطة التنفيذية ،والذي يستعرض اخلطط التفصيلية اليت تعدها احلكومة ،من
ناحية األولويات السياساتية واملوازنات املرصودة للك وزارة ويهئة حكومية ،لسنة املوازنة املقبلة.
وخالل مرحلة إقرار املوازنة ،ينبيغ للحكومة أن تنرش:
• املوازنة املق ّرة .ومتثل هذه املوازنة الوثيقة القانونية اليت تشمتل عىل تفويض السلطة التنفيذية بتنفيذ اإلجراءات
السياساتية اليت تتضمهنا املوازنة .وتتوىل السلطة الترشيعية إصدار املوازنة املقرة بعد أن تصادق عىل مرشوع
املوازنة الذي ترفعه السلطة التنفيذية إلهيا (وبعد أن تُدخل التعديالت املطلوبة علهيا يف بعض احلاالت).
وخالل مرحلة تنفيذ املوازنة ،يتعني عىل احلكومة أن تنرش:
• التقارير خالل السنة .وتمشل هذه التقارير املعلومات حول اإليرادات احملصلة والنفقات الفعلية والديون احلاصلة
يف فرتة معينة .وبصفة عامة ،تصدر هذه التقارير عىل أساس هشري أو ربيع.
• مراجعة نصف سنوية ،تشمتل عىل تلخيص لبيانات املوازنة الفعلية اليت تغيط الهشور الستة األوىل من السنة
عدت املوازنة عىل أساهسا يف بادئ األمر
(اإليرادات ،والنفقات والديون) ،وإعادة تقيمي االفرتاضات االقتصادية اليت ُأ َّ
وتعديل معطيات املوازنة اليت تغيط الهشور الستة املتبقية بنا ًء عىل ذلك.
• تقرير هناية السنة ،الذي يبني وضع احلسابات احلكومية يف هناية السنة املالية .ومن الناحية النظرية ،يشمتل هذا
التقرير عىل تقيمي ملدى التقدم الذي أحرزته احلكومة حنو حتقيق األهداف السياساتية اليت حتددها املوازنة املقرة.
وخالل مرحلة التدقيق ،جيب عىل احلكومة أن تنرش:
• تقرير التدقيق الذي تقيمّ فيه املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات األداء املايل للحكومة خالل سنة املوازنة السابقة.
مكا تغيط أمعال التدقيق هيائت بعيهنا وجوانب غري مالية من أداء السلطة التنفيذية.
وفضلاً عن هذه الوثائق ،ينبيغ للحكومات أن تنرش املوازنة املوجهة إىل معوم املواطنني ،ويه عبارة عن نخسة مبسطة
من وثيقة املوازنة ،وترد يف لغة غري تقنية ويف صيغة يهسل االطالع علهيا وقراءهتا ،حبيث تيرس لملواطنني فهم اخلطط
واإلجراءات اليت تنفذها احلكومة خالل سنة املوازنة واملشاركة فهيا .وبيمنا تُنرش هذه الوثيقة اليت تغيط مرشوع املوازنة
التنفيذية أو املوازنة املقرة يف معظم األحيان ،جيب نرش نسخ غري تقنية من أي من ،أو مجيع ،الوثائق املذكورة أعاله وإتاحة
االطالع علهيا لعموم املواطنني.
ويف هذا السياق ،تشري األخبار املبرشة اليت حيملها مسح املوازنة املفتوحة للعام  2012أن أكرث من ثل ّ
مخسا
يث احلكومات تنرش
ً
من مثاين وثائق من وثائق املوازنة الرئيسية املذكورة أعاله .ومن مجلة هذه الوثائق أمه وثيقة ،ويه مرشوع املوازنة الذي تضعه
السلطة التنفيذية ،حيث تنرشها  79دولة ،من أصل  100دولة مشلها املسح .مكا تتضمن هذه الوثائق املوازنة املقرة (اليت تنرشها
 92دولة) .وتنرش  78دولة التقارير خالل السنة ،وتنرش  72دولة تقرير هناية السنة ،وتنرش  68دولة أخرى تقرير التدقيق .وعىل
الرمغ من أن معظم الدول تنرش هذه الوثائق ،تقتيض الرضورة أال يغيب بالنا أنه يتعني عىل الدولة اكفة أن تصدرها وتنرشها.
وينحسب هذا األمر عىل حنو خاص عىل مرشوع املوازنة الذي تعده التنفيذية ،حيث ما تزال  21دولة متخلفة عن نرشه.
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وينرش ما يقل عن نصف الدول اليت مشلها املسح الوثائق الرئيسية الثالث األخرى ،ويه بيان ما قبل املوازنة ( 47دولة)،
واملراجعة نصف السنوية ( 29دولة) واملوازنة املوجهة إىل معوم املواطنني ( 26دولة) .ويمكن أبلغ اآلثار اليت خيلفها اإلجحام
عن نرش هذه الوثائق يف احليلولة بني املواطنني يف معظم الدول املذكورة وبني فهم املقاصد اليت تريم إلهيا احلكومة يف
سياسة موازنهتا وإجراءاهتا ،من قبيل اإلجراءات املتصلة بالتصويبات نصف السنوية.
اجلدول ( :)2ال تنرش الدول العديد من وثائق املوازنة عىل الرمغ من إصدار عدد كبري مهنا لغايات االستخدام
الداخيل

الرقابة املالية يف القطاع األمين
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جدول :يقيس مؤرش املوازنة املفتوحة نرش املعلومات يف الوقت املقرر يف مجيع مراحل معلية إعداد املوازنة
وثيقة املوازنة

املواعيد الهنائية املقررة لنرش الوثائق «العامة»

بيان ما قبل املوازنة

جيب نرش هذا البيان قبل هشر واحد عىل األقل من تقدمي مرشوع املوازنة التنفيذية
إىل السلطة الترشيعية لدراسته.

مرشوع املوازنة التنفيذية

من الناحية النظرية ،جيب نرش هذا املرشوع يف نفس الوقت الذي ُيرفع فيه إىل
السلطة الترشيعية ،مكا ينبيغ نرشه ،حكد أدىن ،يف ذات الوقت الذي تدرسه السلطة
الترشيعية فيه وقبل أن تقره .وال ميكن يف أي حال من األحوال اعتبار مرشوع املوازنة
«متاحا للعموم» بعد مصادقة اهليئة الترشيعية هيلع.
ً

الوثيقة املعززة ملرشوع
املوازنة التنفيذية

جيب نرش هذه الوثيقة يف نفس الوقت الذي ُيع ّد فيه مرشوع املوازنة التنفيذية ،أو يف
وقت قريب منه.

املوازنة املقرة

جيب نرش املوازنة املقرة يف موعد ال يتجاوز ثالثة أهشر من مصادقة السلطة
الترشيعية علهيا.

املوازنة املوجهة لعموم
املواطنني

جيب نرش هذه املوازنة ،إذا اكنت عبارة عن نخسة مبسطة من مرشوع املوازنة الذي
تضعه التنفيذية ،يف نفس الوقت الذي ُينرش فيه مرشوع املوازنة التنفيذية «املتاحة
للعموم» .أما إذا اكنت هذه املوازنة عبارة عن نخسة مبسطة من املوازنة املقرة ،فينبيغ
نرشها يف نفس الوقت الذي تُنرش فيه املوازنة املقرة «املتاحة للعموم».

التقارير الصادرة خالل
السنة

يتعني نرش هذه التقارير يف موعد ال يتجاوز ثالثة أهشر من انهتاء الفرتة اليت يغطهيا
لك تقرير مهنا.

املراجعة نصف السنوية

جيب نرش هذه املراجعة يف موعد ال ثالثة أهشر من انهتاء الفرتة اليت تغطهيا.

تقرير هناية السنة

جيب نرش هذا التقرير يف موعد ال يتجاوز سنتني من هناية السنة املالية (الفرتة اليت
تغطهيا املراجعة).

تقرير التدقيق

جيب نرش هذا التقرير يف موعد ال يتجاوز سنتني من انهتاء السنة املالية (الفرتة اليت
يغطهيا هذا التقرير).

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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املادة التدريبية ()8-4

ورقة معل حول تقرير مسح املوازنة املفتوحة للعام 2012

انظر إىل قامئة مؤرش املوازنة املفتوحة الوارد يف اجلزء األخري من املادة التدريبية (« :)7-4تقرير مسح املوازنة املفتوحة
للعام  :2012وثائق رئيسية حول مؤرش املوازنة املفتوحة وترتيب الدول هيلع» .ويشمتل هذا اجلدول عىل الوثائق اليت ينبيغ
للحكومة أن تنرشها عىل املأل وف ًقا لملعايري الدولية بشأن شفافية املوازنة والرقابة علهيا.
وراجع الصفحتني األوليني من هذه املادة التدريبية لالطالع عىل تعريف
ادرس لك وثيقة من الوثائق الواردة يف هذا اجلدول،
ِ
هذه الوثائق ،إذا استدىع األمر ذلك .وانظر مع أعضاء مجموعتك فميا إذا اكن جيري إعداد هذه الوثائق ونرشها يف السياق
احلايل الذي تؤدي فيه معلك:
• من يتوىل املسؤولية عن إعداد هذه الوثائق ونرشها؟
• هل جيري االلزتام باملواعيد الهنائية املقرتحة يف الوثيقة يف سياق معلك؟
• إن مل تكن هذه الوثائق موجودة ،ما اإلجراءات املطلوبة إلعدادها وجتهزيها؟
• ومع غياب هذه الوثائق ،ما اإلجراءات اليت ميكن تنفيذها يف الوقت الراهن لتعزيز مستوى الرقابة العامة عىل دورة
املوازنة؟
• ما املرتبة اليت يستطيع بلدك إحرازها عىل مؤرش املوازنة املفتوحة؟
وثيقة املوازنة املتاحة املوعد الهنايئ املوىص
به للنرش
للعموم

بيان ما قبل املوازنة

هل توجد هذه
الوثيقة يف
سياق معلك
احلايل؟

قبل هشر واحد عىل األقل
من تقدمي مرشوع املوازنة
التنفيذية إىل السلطة
الترشيعية

مرشوع املوازنة التنفيذية ُينرش يف نفس الوقت الذي
يرفع فيه إىل الربملان
الوثائق املعززة ملرشوع
املوازنة التنفيذية

يف نفس الوقت الذي
ُيع ّد فيه مرشوع املوازنة
التنفيذية أو يف وقت قريب
منه

املوازنة املقرة

يف موعد ال يتجاوز ثالثة
أهشر عىل األقل من
مصادقة السلطة الترشيعية
علهيا
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املوازنة املوجهة لعموم
املواطنني

هذه املوازنة عبارة عن
نخسة مبسطة من مرشوع
املوازنة الذي تضعه
التنفيذية أو املوازنة املقرة،
لتيسري إجراء املشاورات
مع الساكن .وتنرش هذه
املوازنة يف نفس الوقت
الذي تنرش فيه الوثيقة اليت
يفرتض فهيا أن تلخصها

التقارير الصادرة خالل
السنة

بعد ثالثة أهشر عىل األقل
من انهتاء الفرتة اليت
يغطهيا لك تقرير مهنا

املراجعة نصف السنوية

بعد ثالثة أهشر من انهتاء
الفرتة اليت تغطهيا

تقرير هناية السنة

بعد سنتني عىل األقل من
هناية السنة املالية

تقرير التدقيق

بعد سنتني عىل األقل من
هناية السنة املالية

الرقابة املالية يف القطاع األمين
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مرجع املدرب ()1-4

إجابات االختبار القبيل :دورة املوازنة والقطاع األمين
“ -1ال تمشل إجراءات إعداد املوازنة سوى تقدي ًرا لتاكليف املدخالت اليت حتتاج املؤسسة اليت أمعل فهيا إلهيا ليك تنجز
األمعال املنوطة هبا (الرواتب ،واملعدات ،والسفريات ،وخمزون الذخائر ومكوناهتا ،وغريها) .وليست ألهداف هذا العمل
أي عالقة باملوازنة” .حص أم خطأ؟
(أ)	 حص
(ب)	 خطأ
اإلجابة الصحيحة يه (ب) .فهذا االفرتاض خاطئ بالتأكيد .فاملوازنة وثيقة سياساتية أساسية تعبرّ عن التوازن بني األولويات
السياسية املتضاربة يف سياق يرتبط بحش املوارد (يف العادة) .وليست املوازنة سوى أداة حماسبية .ونتيجة لذلك ،تشلك
األهداف اليت يسىع القطاع العام إىل إجنازها يف أمعاله قواعد متينة ترتكز إجراءات إعداد املوازنة احلكومية علهيا.
وجدت أن الغرامات املفروضة عىل املخالفات املرورية ال تُرفع
“ -2أنت املوظف املايل الرئييس يف مؤسسة الرشطة .وقد
َ
إليك .ما رأيك؟” (اخرت اخليار األنسب من وجهة نظر اإلدارة املالية)
(أ)	 خترب زمالءك بوجوب اإلبالغ عن هذه اإليرادات وتسلميها إليك .فأنت لن تمتكن من إعداد موازنة مناسبة للرشطة
إن مل تأخذ هذه اإليرادات يف عني االعتبار .وبالتأكيد ،تستطيع مؤسسة الرشطة استخدام هذه األموال وف ًقا
ألحاكم القانون.
(ب)	 ملاذا تليق بالاً هلذه املسألة ،فالقانون ال جيزي للرشطة أن تستخدم اإليرادات احملصلة من املخالفات املرورية
لتغطية احتياجاهتا العملياتية.
(ج)	 خترب زمالءك بوجوب اإلبالغ عن هذه اإليرادات وتسلميها إليك ،عىل الرمغ من أنه ال ُيفرتض هبا أن تشلك جز ًءا
من موازنة الرشطة .ومع ذلك ،ال تستديع الرضورة إثباهتا يف دفاتر مستقلة .وبالطبع ،تستطيع مؤسسة الرشطة
استخدام هذه األموال وف ًقا ألحاكم القانون.
اإلجابة الصحيحة يه (أ) .فاملوازنة عبارة عن وثيقة شاملة ،تتضمن مجيع اإليرادات والنفقات ،مبا فهيا اإليرادات اليت
حتصلها إدارة من اإلدارات وتستخدمها هذه اإلدارة نفهسا .ومن شأن التخلف عن إثبات هذه اإليرادات يف املوازنة أن يشلك
ّ
ريا يعرض اإلدارة اليت تقع فيه لملساءلة :فقد يتولد ما حيمل السلطات املسؤولة عن إقرار املوازنة والرقابة علهيا ،من
تقص ً
قبيل الربملانات أو حمامك التدقيق ،عىل االعتقاد اخلاطئ بأن هذه اإلدارة قد تؤدي معلها باستخدام متويل يقل عن املوارد
املرصودة هلا يف الواقع .ويف هذا السياق ،ال تُعِ ّد بعض الدول ملحقات باملوازنة أو حسابات خاصة مستقلة عهنا ،ولكن يرد
إثبات هذه امللحقات واحلسابات م ًعا يف املوازنة الرئيسيةَّ .
ويفضل تفادي هذه املامرسة ألهنا تُعترب إما ممارسة قدمية عفا
علهيا الزمن أو يحُ متل إساءة استعامهلا .وسوف نتطرق يف لقاء قادم إىل كيفية التعامل مع املسائل اليت تنطوي عىل الرسية،
ولكن حىت يف هذه احلاالت ،ال يوىص باعمتاد موازنات مستقلة أو حسابات خارج نطاق املوازنة.
“ -3أنت تساعد مدير عام الرشطة يف إعداد نظام متابعة األداء يف جمال السالمة عىل الطرق .ومن شأن هذا النظام أن
يساعد الرشطة عىل مراجعة مرشوع موازنة السنة املقبلة ”.ضع اإلشارة يف املاكن املناسب يف اجلدول أدناه.
مؤرش األداء

املدخالت

√

متوسط عدد ساعات فرض االلزتام حبدود
الرسعة ،واليت تتابعها الرشطة يف الهشر
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متوسط عدد األفراد املطلوب لفرض االلزتام
حبدود الرسعة يف الهشر
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√
√

متوسط عدد اإلصابات يف الهشر نتيجة
حلوادث السري
√

النسبة املوئية من املركبات اليت تتجاوز حدود
الرسعة املقررة يف الهشر عىل تقدير إمجايل
عدد املركبات اليت تسري عىل الطرقات

 -4نعود إىل املثال أعاله مرة أخرى .ما املؤرش الذي ميكن استخدامه بصورة مبارشة لتقيمي المتويل الذي يلزم إدارة املرور
يف الرشطة؟
(أ)	 عدد الساعات
(ب)	 عدد األفراد
(ج)	 عدد اإلصابات
(د)	 عدد املركبات
اإلجابة الصحيحة يه (ب) – عدد األفراد (املدخالت) .وبالنسبة إىل تقليص خمالفات االلزتام حبدود الرسعة املقررة حىت
نسبة موئية معينة ،تشلك النتيجة املتوقعة جز ًءا من وثيقة من وثائق السياسات ،من قبيل إسرتاتيجية السالمة عىل الطرق.
وميكن أن ترد املخرجات املطلوبة لتحقيق نسبة التخفيض املنشودة ،من ناحية عدد ساعات تواجد أفراد الرشطة عىل الطرقات
مثلاً  ،يف خطة متعددة السنوات لتنظمي حركة السري .ويمت حتديد العدد املطلوب من أفراد الرشطة لضامن االلزتام بالعدد
احملدد من الساعات يف لك سنة ،ومكا جيري تقدير التاكليف املطلوبة ،من قبيل الرواتب ووسائل املواصالت واكمريات رصد
الرسعة وغريها من األجهزة والقرطاسية الالزمة لتحرير املخالفات وغريها.
“ -5أنت تعمل مستشا ًرا لدى السكرتري الدامئ لشؤون املوازنة والشؤون املالية يف وزارة من الوزارات .ويسألك السكرتري
عن املوعد الهنايئ املقرر لتقدمي مرشوع موازنة وزارتك لوزارة املالية .ومتتد السنة املالية من هشر اكنون الثاين/يناير
حىت هشر اكنون األول/ديمسرب .ما اإلجابة اليت تقدمها للسكرتري؟”
(أ)	 شباط
(ب)	 آذار
(ج)	 أيار
(د)	 ترشين األول
االختيار األمثل هو (د) – ترشين األول  ،ألن هذا الهشر يتوافق مع املوعد الهنايئ الذي تضع فيه احلكومة مرشوع اعمتادات
املوازنة عىل جدول األمعال يف الربملان .و ُيعترب هشرا شباط وآذار موعدين مبكرين يف تنفيذ موازنة السنة احلالية ،وجيب أن
يشمتل مرشوع املوازنة اجلديد الذي ُيرفع إىل الربملان ،يف حده األدىن ،عىل تقيمي أويل لكيفية تنفيذ موازنة السنة احلالية.
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امللحق (أ) :األداة الرابعة

دورة املوازنة والقطاع األمين :اللقاء التدرييب احمليل

مقدمة

• أساسيات املوازنة العامة

ُأع ّدت األهداف واحملتوى املقرتح والنشاطات المنوذجية
واملصادر املقرتحة أدناه لغايات استعراض االقرتاحات
واألمثلة حول الطريقة اليت يستطيع املدرب أن يعمتدها يف
إعداد املواد ليك تتناسب مع السياق احمليل احملدد الذي
يعمل فيه.

• املوازنة والنظام املايل يف السياق احمليل
• الرقابة عىل املوازنة يف السياق احمليل
• اإلنفاق يف القطاع األمين يف السياق احمليل

األسئلة املتخصصة

األهداف املتوخاة من التعمل

• ما يه موازنة القطاع األمين يف السياق احمليل؟

ميلك املشاركون يف اللقاء التدرييب القدرة عىل:

• ما اخلطوات األساسية اليت تمشلها دورة املوازنة ،وكيف
تطبق يف السياق احمليل؟
َّ

• حتليل خطوات دورة املوازنة يف السياق احمليل
• تعلمُّ كيفية تنفيذ موازنة القطاع األمين يف السياق احمليل

• ما أوجه االلتقاء والرتابط بني املوازنة والنظام املايل يف
السياق احمليل؟

احملتوى املقرتح تغطيته يف اللقاء التدرييب

• من ميلك الرقابة عىل املوازنة يف السياق احمليل ،وكيف
ترصد نفقات القطاع األمين؟

• موازنة القطاع األمين يف السياق احمليل
• تنفيذ املوازنة العامة يف السياق احمليل

نظرة عامة
املادة التدريبية احمللية (ل :)1-4.مجموعة من البيانات لتوجيه النقاش
مصادر املدرب احمللية (ل :)1-4.العرض التوجهيي – دورة املوازنة يف القطاع األمين الفلسطيين
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وصف النشاطات المنوذجية
اقتُبست النشاطات المنوذجية التالية من احملتوى احمليل
الذي ُأعد لغايات استخدامه يف اللقاءات التدريبية اليت
نُمظت يف األرايض الفلسطينية احملتلة .ونستعرض هذه
منوذجا يستطيع املدرب أي يعدله
النشاطات هنا باعتبارها
ً
إذا رغب يف ذلك.

ويوجه املدرب أعضاء املجموعتني خالل النقاش الذي يركز
عىل املسألتني التاليتني:
 -1ما مدى تطبيق اجلوانب األربعة اليت ناقشمتوها يف
املجموعتني يف المترين السابق يف سياقمك احمليل؟
وهذه اجلوانب األربعة يه:

النشاط األول :نقاش – دراسة حتليل التاكليف
وحتليل اإليرادات الواردة يف املوازنة احمللية

( 	)1إعداد اخلطط املالية املركزية للقطاع األمين
( 	)2اهليلكية التنظميية الشفافة اليت تعمتدها وزارة
الدفاع و/أو وزارة الداخلية

الوقت 50 :دقيقة

( 	)3وجود إسرتاتيجية للقطاع األمين أو ورقة
سياساتية هلذا القطاع

يوزع املدرب املشاركني يف اللقاء التدرييب عىل مجموع ّ
يت
معل .وتدرس لك مجموعة مهنام اجلوانب املختلفة اليت
تنطوي علهيا آخر املوازنات املنشورة .وتركز املجموعة
األوىل عىل حتليل التاكليف اليت تستتبعها املوازنة ،بيمنا
تعمل املجموعة الثانية عىل حتليل اإليرادات املرتبطة هبا.
وختتار لك مجموعة متحد ًثا بامسها لتقدمي التغذية الراجعة
مجليع املشاركني يف اللقاء التدرييب .و ُيعترب العرض
التوجهيي يف مادة مصادر املدرب احمللية (ل)1-4.
مبثابة مثال مقتبس عن الرباجم التدريبية اليت نُمظت يف
فلسطني ويستطيع املدرب االطالع هيلع لغايات رفع مستوى
منوذجا
معرفته بالسياق احمليل الذي يدرب فيه وباعتباره
ً
إلعداد عرض توجهيي يتناسب مع هذا السياق.

( 	)4رفع التقارير املالية الدورية إىل السلطات اإلدارية
والرقابية املختصة.
 -2هل تساندون العمل عىل تعزيز الشفافية واملساءلة يف
إعداد موازنات القطاع األمين يف سياقمك احمليل؟
وهل بإماكنمك اقرتاح إجراءين معليني حول الطريقة
اليت ميكن هبا حتقيق هذين األمرين (حيث يطلب
املدرب من لك مشارك يف النقاش أن يقدم اقرتاحني
يف مداخلته)؟

املواد التدريبية
• املادة التدريبية احمللية (ل :)1-4.مجموعة من
البيانات لتوجيه النقاش
• مصادر املدرب احمللية (ل :)1-4.العرض
التوجهيي – دورة املوازنة يف القطاع األمين
الفلسطيين

النشاط الثاين :نقاش مفتوح يستند إىل
دراسة حالة
الوقت 50 :دقيقة
بنا ًء عىل المترين السابق ،تعرض املجموعتان النتاجئ اليت
خلصتا إلهيا أمام مجيع املشاركني يف اللقاء التدرييب.
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املادة التدريبية احمللية (ل)1-4.
مجموعة من البيانات لتوجيه النقاش

تُستخدم البيانات التالية يف توجيه املجموعتني من أجل حتليل آخر موازنة من موازنات القطاع األمين يف السياق احمليل،
سواء من وجهة نظر حتليل التاكليف أم من وجهة نظر حتليل اإليرادات.
ومن شأن اخلطوات التالية أن تهسم يف الوصول إىل مستوى أفضل من الشفافية واملساءلة يف األداء اإلداري واملايل يف
القطاع األمين ،وذلك يف حال تنفيذها بطريقة مشولية وتشاركية:
 -1تنظمي اجلوانب اإلدارية واملالية يف القطاع األمين جبميع فروعه ومكوناته وف ًقا إلجراءات التخطيط املايل املركزي ،مع
مراعاة الصالحيات املختلفة املنوطة بإدارات هذا القطاع عىل حنو شامل ومتاكمل.
 -2ربط مجيع ماكتب املديريات التابعة لوزارة الدفاع/وزارة املالية وفروعها وإداراهتا عىل حنو يتسم بالشفافية ويضمن
حتديد مرجعية موحدة وواحضة مجليع أجهزة القطاع األمين من الناحيتني اإلدارية واملالية.
 -3إعداد ورقة سياساتية حول القطاع األمين وإسرتاتيجية قطاعية تتضمن مجيع الرباجم واملشاريع احلالية اليت ينفذها
هذا القطاع والرباجم واملشاريع األخرى اليت تلزمه.
 -4إعداد التقارير املالية الدورية وتعمميها عىل هيائت الرقابة الداخلية واخلارجية.
وميكن تصنيف التاكليف املخصصة للقطاع األمين إىل فئتني عىل النحو التايل ،حيث ميكن استخدام هذين التصنيفني
مكرجعية من أجل تفادي التضارب بني الشفافية والرسية:
• تتضمن الفئة األوىل التاكليف العمومية املرصودة للقطاع األمين ،واليت تُرفع إىل الربملان واهليائت املختصة األخرى
عىل حنو يتسم بالشفافية املطلقة.
• وتمشل الفئة الثانية االعمتادات الرسية اليت ميكن مراجعهتا من خالل جلنة خمتصة بالشؤون األمنية.
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مصادر املدرب

مصادر املدرب احمللية (ل :)1-4.العرض التوجهيي – دورة املوازنة يف القطاع األمين الفلسطيين
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