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  المقدمة

  العامة وإصالح اإلدارة األوروبية الجوار سياسة

 في الشاملة االقتصادية والتنمية واالزدهار واألمن االستقرار وتعزيز دعم إلى تهدف حيث ،2004 عام منذ األوروبية الجوار بسياسة العمل تم

 1الجنوب في الجوار دول مع األوروبي االتحاد يعمل األوروبية، الجوار سياسة خالل ومن.  األوروبي االتحاد حدود إلى األقرب الدول

 وسيادة الديمقراطية مثل المشتركة والقيم المصالح على والبناء االقتصادي، التكامل من أكبر ودرجة أوثق سياسي ترابط لتحقيق 2والشرق

 .االجتماعي والترابط اإلنسان حقوق واحترام القانون

 يمكن التي الطريقة في جديدا نهجا قدمت قد ،32015 عام الثاني تشرين في األوروبية المفوضية قبل من األوروبية الجوار سياسة مراجعة إن

 الجوار سياسة تدرك. المتبادلة الِملكية وزيادة التمايز على مستندة اكبر فعالية ذات شراكات بناء من الجوار ودول األوروبي لالتحاد فيها

 بطبيعة يتعلق فيما دولة كل رغبات حيث تعكس األوروبي، االتحاد ومعايير قواعد إلى تواقين الشركاء جميع ليس بأنه الجديدة األوروبية

 . األوروبي االتحاد مع شراكتها واهتمام

 او المركزي المستوى على كانت سواء للمساءلة، الخاضعة العامة اإلدارة بأن األوروبية الجوار سياسة مراجعة حول المتبادلة االراء تبين

 المؤسسات تعزيز يشمل العامة اإلدارة إصالح فان هذا ولتحقيق. الشاملة االقتصادية التنمية وكذلك الديمقراطية، الحوكمة مفتاح هي المحلي،

 الشفافية وزيادة اإللكترونية الحكومة وتطوير المدنية، الخدمة تسييس وعدم واإلقليمية، المحلية السلطات وتطوير والمستقلة، الديمقراطية

 المالية واإلدارة الخدمات وتقديم العامة السياسات وضع مجال في الشركاء قدرات تعزيز األوروبي االتحاد يقدم كما. والمساءلة المؤسسية

 .الوطنية البرلمانات تطوير دعم وكذلك العامة،

 لألمم المستدامة التنمية 4أهداف مع يتماشى االقتصادية والتنمية الديمقراطية للحوكمة كمفتاح للمساءلة الخاضعة العامة باإلدارة االقرار إن

 وبناء للجميع، العدالة إلى الوصول وتوفير وشاملة، سلمية مجتمعات تعزيز الى 16 رقم الهدف ويشير. مؤخرا تطويرها تم التي المتحدة

 الشامل االقتصادي النمو تعزيز إلى يشير 8 رقم الهدف فان ذلك، على وعالوة. المستويات جميع على للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات

 .للجميع الالئق والعمل والتوظيف والمستدام

 وتضمن سياستها أهداف تحقيق من الحكومات ُتمكن انها أوال،. والدولة لألفراد سواء وفوائد مزايا الجيد األداء ذات العامة اإلدارة لدى إن

 العامة اإلدارة فان ذلك، من العكس وعلى. واالستقرار السياسية الكفاءة تعزز فانها وبالتالي القانونية، والقواعد السياسية للقرارات السليم التنفيذ

 األمل وخيبة االستياء إلى تؤدي والتي ، اإلدارة سوء أشكال من ذلك وغير والفساد اليقين وعدم الكفاءة وعدم التأخير تسبب السيء األداء ذات

 دولة إلى تؤدي أن ويمكن الحكومة شرعية تقويض الى هذه ستؤديحيث  ومؤسساتها الدولة ضد المواطنين قبل من واالحتجاج والمقاومة

 .فاشلة

 فان الجيد، االداء ذو المستقل والقضاء المناسبة التشريعات جانب وإلى. 5دوليا به معترف امر هي االقتصاد لتنمية العامة اإلدارة أهمية ان ثانيا،

 يتعلق فيما التنبؤ على للقدرة الرئيسي المعيار خالل من المخاطر المستثمرون يقيمو. السوق لعمل األساس تشكل الفعالة العامة اإلدارة

 اإلدارية القصور أوجه والمتمثل في اإلدارة سوء انوالجدير بالذكر . والمؤسسية السياسية البيئة استقرار على يعتمد والذي اإلدارية، بالقرارات

 سلبي تأثير مع المحتملين، واألجانب المحليين للمستثمرين االقتصادية المبادرات تعرقل ضروريةال وغير المطولة المعقدة اإلدارية والعمليات

 .السياسي واالستقرار التوظيف على

  

                                                           
بل من هامش)   1 عمل جهاز ق خارجي ال ي ال ية األوروب ض فو م ية وال ال :األوروب جوز  ير ي س ف ية هذه ت سم ت لى ال ها ع تراف أن ة اع دول ين ب سط ل ساس دون ف م ف ال مواق ال ة ب فردي لدول ال  ل

ضاء ي األع حاد ف ي االت شأن األوروب ة هذه ب سأل م  .(ال
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 .وأوكرانياأرمينيا، أذربيجان، بيالروسيا، جورجيا ومولدوفا 

3  
 

 (، مراجعة لسياسة الجوار األوروبية.2015المفوضية األوروبية والممثل األعلى لالتحاد األوروبي )
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 2015أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )

إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، 2015تقرير القطاع العام في العالم  :وأيضا .والتنميةالحكومة في لمحة، اصدار لمنظمة التعاون االقتصادي  (2015منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )   5
 

 http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95253.pdf 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95253.pdf
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 العامة اإلدارة مبادئ

 واالنفتاح والمشاركة التنبؤ على والقدرة والموثوقية المساءلة مثل دوليا بها المعترف الرشيدة الحوكمة مبادئ على العامة اإلدارة إصالح يستند

 األبعاد من عدد لديها الجيد االداء ذات اإلدارة أن على الضوء الرشيدة للحوكمة العالمية المبادئ هذه تسلطو. والفعالية والكفاءة والشفافية

 المواطنين؛ تجاه وعموما المؤسسات بين سواء المساءلة ترتيبات واإلجراءات؛ والهياكل السياسات وتنسيق تطوير المدنية؛ الخدمة: المختلفة

 .االجمالي العامة المالية اإلدارة ونظام التجارية، واالنشطة لألفراد بكفاءة الخدمات تقديم على القدرة

 :هي أساسية مجاالت ستة يضم والذي العامة لإلدارة شامل تعريف على األوروبي االتحاد توافق فقد وبالتالي

 العامة اإلدارة إلصالح االستراتيجي اإلطار( 1

  السياسات وتنسيق تطوير( 2

 البشرية الموارد وإدارة العامة الخدمة( 3

 المساءلة( 4

 الخدمات تقديم( 5

 العامة المالية اإلدارة( 6

 إطار: العامة اإلدارة إصالح مبادئ في الست األساسية المجاالت هذه من كل بالتفصيل األوروبية، المفوضية مع وبتعاون وثيق سيجما، حددت

 تطوير على اآلخرين والمانحين األوروبية المفوضية وخدمات الوطنية السلطات دعم إلى المبادئ هذه تهدف. األوروبية الجوار سياسة لدول

 خالل من سواء اإلدارية، إصالحاتها خالل من له تهدف أن للدول يمكن وما العامة اإلدارة إصالح عملية عليه تنطوي ما حول مشترك فهم

 في صلة ذات أيضا المبادئ هذه عتبرتُ و. العامة اإلدارة إلصالح األساسية المجاالت احد خالل من فقط أو الشاملة العامة اإلدارة إصالح برامج

 البرامج خالل من العامة اإلدارة إصالح من معينة جوانب معالجة يمكن حيثما ولكن بعد، ممكن غير الشامل اإلصالح يكون حيث الدول

 .القطاعية

 اإلدارة في اإلصالحات وينفذون يصممون الذين والممارسين القرار وصناع السياسات لصناع األول المقام في المبادئ هذه تطوير تم لقد

 مع التكيف في ترغب التي الدول لتلك بالنسبة لإللهام مفيدا مصدرا تصبح أن ينبغي فانه المختلفة، الدول احتياجات دعم خالل ومن. العامة

 المعترف الرشيدة الحوكمة وممارسات مبادئ مع الحوكمة ممارسات ولمواءمة واالقتصاد، للمواطنين الجديدة لالحتياجات وفقا اإلدارية البيئة

 .الوطنية اإلدارات قدرات تعزيز إلى تهدف التي المشاريع تطوير في الدوليين المانحين لمجتمع مفيدة تكون أن أيضا عليها وينبغي. دوليا بها

 مستوى" و" العامة اإلدارة" هما رئيسيان عنصران عنها ينبثق والتي ،"الدولة إدارة" باسم إليه يشار العام القطاع في تمجاال المبادئ تغطي

 للتدقيق نطاقها ضمن) القضائية والسلطة والبرلمان المستقلة الدستورية الهيئات أيضا المبادئ وتغطي(". المركزي أو الوطني) الدولة

 .والمحلية اإلقليمية الحكومة مستوى على أيضا تنطبق المبادئ من العديد فإن ذلك، على وقياسا(. الدولة إدارة على واإلشراف

 أداة الملحق يعرض. منهجيا ملحقا معها ويرفق  ،اضافية فرعية مبادئ إلى تنقسم مبدأ 38 و رئيسيا متطلبا 12 على المبادئ هذه وتشمل

 في المحرز التقدم لقياس وأيضا العامة اإلدارة مبادئ كل أو ببعض يتعلق فيما بها الخاصة الراهنة الحالة بتقييم المعنية للدول تسمح منهجية

أيا كانت طريقة استخدام و. الذاتي التقييم لدعم أو خارجي خبير من بدعم المنهجية األداة استخدام يمكنو. الوقت بمرور اإلصالحات تنفيذ

 .مصداقية وذات دقيقة نتائج لتحقيق  أمر مطلوب قوي تقييم لدعم قوية تحليلية مع وجود قدرة البيانات من كبيرة كميات المنهجية، فإن تجميع 

 حيثما ستخدموتُ . على أرض الواقع دارةاإل أداء وكيفية اإلصالحات تنفيذ على وتركز والكمية، النوعية المؤشرات من كل المنهجية األداة تبرز

 ُتمكنو. الدولي والبنك العالمي االقتصادي المنتدى من المؤشرات المثال سبيل على ، دوليا بها المعترفاألخرى  المؤشرات مناسبا ذلك كان

 تطوير لمواصلة اتخاذها يمكن التي الخطوات يخص فيما للدولة والمدخالت المعلومات توفير وكذلك المحرز، التقدم قياس من مؤشراتال

 .العامة اإلدارة وتحسين

 الوضع لتقييم المؤشرات بعض أو كل استخدام ما دولة تقرر قدف. مرنة تعتبر المنهجية األداة فإن العامة، اإلدارة مبادئ مع الحال هو وكما

 من مختلفة جوانب تتناول التي للمؤسسات يمكن فإنه جدا، محددة مجاالت في المحرز التقدم وتتبع تحليل يمكنه اإلطار ان وبما.  لها الحالي

.مسؤولياتها مجاالت/بمجال الصلة ذات المؤشرات تحليل العامة اإلدارة
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 العامة اإلدارة إلصالح االستراتيجي اإلطار

 تخطيطها وعند. ؤسساتمال من والعديد المتنوعة السياسات مجاالت من العديد في إصالحات السليمة العامة اإلدارة تحقيق يتطلب

 يتطلبحيث .  متوقع هو كما العامة اإلدارة أداء تحسن ال قد اإلصالحات فان بعينها، حالة كل أساس وعلىبشكل مجزأ  وتنفيذها

 المهم من فانه ولذلك. األهداف أولويات وتحديد لإلصالح شاملة لرؤية التنفيذ وتنسيق بتوجيه تقوم ان الحكومة من النتائج تحقيق

 .برمتها للحكومة شامل منظور من لإلصالح أعمال جدول ووضع بالتتابع العامة اإلدارة إصالحات الى الوصول

 مسبقة وشروطا إطارا يوفر أنه حيث دولة، أي في أهمية األكثر األفقية اإلصالح مجاالت من واحد هو العامة اإلدارة إصالح ان

 في بما المجاالت، من العديد في نتائج تحقيقمن  الدول الجيد األداء ذات اإلدارة ُتمكن المثال، سبيل على. األخرى السياسات لتنفيذ

 اإلدارة إصالحات وتنفيذ الحوكمة في المختلفة اأساليبه منها ولكل مختلفة بسرعات الدول تتطورو. الداخلي واألمن التعليم ذلك

 الجيدة العامة لإلدارة األساسية اللبنات توفر األوروبية الجوار سياسة لدول إطار: العامة اإلدارة مبادئ فان ذلك، ومع. العامة

 .الدول لجميع للتطبيق والقابلة

 المالية واالستدامة الواضحة المساءلة وخطوط الجيد، األداء ذات التنفيذ وآليات لإلصالحات، والواضحة الفعالة القيادة تعتبر

 على تنفيذها يتم االستراتيجية أن لضمان حاسمة كما  ُتعتبر. الناجحة العامة اإلدارة إصالح استراتيجية صميم في لإلصالحات

 .ورق على حبر مجرد تبقى وال الواقع أرض

 .  العامة اإلدارة إصالح لمجال االستراتيجي لإلطار واحد، رئيسي متطلب تحت والمجمعة الثالث، المبادئ الفصل هذا يحدد
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 اإلدارية والموارد االستراتيجي اإلطار وتوفير العامة اإلدارة صالحإل قيادة تأسيس: رئيسي متطلب

 .للدولة المالية الظروف مع تتماشى والتي األولوية ذات اإلصالح أنشطة لتنفيذ يةاألساس

 ويتطلب.  األعلى اإلداري والمستوى السياسي المستوى على القيادة مستوى هو اإلصالحات تنفيذ تقرير في الحاسم العامل ان

هدف من اإلصالح وما ان يكون لديهم فهم مشترك لل البالد في الرئيسيين القرار صانعي من العامة اإلدارة إلصالح الناجح التنفيذ

 أخرى التزامات لتقديم مسبق كشرط فعال بشكل تعمل عامة إدارة لتطوير اإلرادة كما يتطلب هب الجماعي االلتزاميتطلبه ذلك من 

 . الخارجيين شركاءوال والشركات للمواطنين

 التخطيط وثائق أيضا يتطلب العامة اإلدارة إصالح فإن الرسمية، والقيادة المستوى رفيعة الوزارية قيادةال إلى وباإلضافة

 البيانات تترجم أن هذه التخطيط لوثائق وينبغي. الفردية السياسات لتنفيذ واضحة طريق خارطة توفر التي والتجارية االستراتيجية

 عن المسؤولة والمؤسسات اإلجراءات تحديد حيث من إصالح، وأهداف واضحة أهداف إلى السياسي المستوى على األولوية ذات

 وثائق تكون أن مجردبو. اإلصالح أجندة لتنفيذ االخرى الصلة ذات المعلومات وتوفير الالزمة الموارد وتخصيص تحقيقها،

 . المعنية الرئيسية المؤسسات في اإلدارية والقدرات الكافي بالتمويل مدعوما يكون أن يجب التنفيذ فإن الصحيح مكانها في التخطيط

 وتنفيذ تصميم أجل من اإلدارية و الوزارية المستويات أعلى على ومستمرة نشطة مشاركة العامة اإلدارة إصالح قيادة تتطلب

 مستويات ذلك في بما العامة، اإلدارة جوانب جميع يمس العامة اإلدارة إصالح فإن أفقية، وكسياسة. اإلصالح عملية ومراقبة

 أجل ومن. والشركات لألفراد المقدمة العامة الخدمات وجودة الفعالية، و والكفاءة التنظيمي، األداء الوظائف؛ تخصيص التوظيف؛

 من فإنه ولذا. ضروريا أمرا يعتبر األولويات تحديد فان ،وملحوظة ملموسة نتائج على والحصول اإلصالح أهداف تحقيق

 .  الرئيسيين المصلحة أصحاب من وبدعم األعلى اإلدارة بواسطة مدفوعا العامة اإلدارة إصالح تنفيذ يكون أن الضروري

 قرارات باتخاذ لهم لتسمح والمسؤولين الوزراء بين التحليلية للمعلومات المستمر التدفق لضمان فعالة آلياتيتم وضع  أن وينبغي

 عن الجمهور إعالم المسؤولة الهيئات قادة على ينبغي ذلك، الى وباإلضافة. العمل من المزيد بشأن معلومات دقيقةمبنية على 

 المختلفة المؤسسات بين والمسؤوليات للمهام واضح تقسيم هناك يكون أن ويجب. اإلصالح يخص فيما واإلنجازات المحرز التقدم

 . العامة اإلدارة إصالح عملية في المنخرطة

 قيادتهم عتبروتُ . لنجاحها المفتاح هم العامة اإلدارة إصالح لتنفيذ واليومية االستراتيجية اإلدارة عن المسؤولون األشخاص يعتبر

 . بالتنفيذ والقيام الرشيدة والتشريعات السياسات وإعداد التحليلية المهام لتنفيذ حاسمة ومعرفتهم وخبرتهم ودافعهم

 بشكل وأن ُينفذ و يرصد الرئيسية التحديات يتناول العامة اإلدارة إلصالح فعال اعمال جدول تطوير: 1 رقم المبدأ
 .منهجي

 واألهداف التحديات ذلك في بما الرئيسيين، المصلحة أصحاب قبل من مشتركة العامة اإلدارة إلصالح رؤية يكون هناك أن .1

 . للتحسين المطلوبة الرئيسية والخطوات

 (. واإلدارية السياسية من ُكل) األجل متوسط المركزي التخطيط وثائق في العامة اإلدارة إصالح أهداف تناول أن يتم .2

 اإلدارة في المرأة مشاركة ذلك في بما الضرورية، اإلصالح مجاالت جميع العامة اإلدارة إصالح تخطيط وثائق أن تتناول .3

 . واضح بشكل مرتبطة المختلفة المجاالت في اإلصالحات تكون وأن البعض، بعضها مع التخطيط وثائق تتوافق وأن العامة؛

 ألجزاء أو ككل العامة اإلدارة إصالح لتنفيذ واضحة خطط رسميا عليها المصادق او المعتمدة التخطيط تؤسس وثائق أن .4

 . العامة اإلدارة إصالح من مختلفة

 والتكاليف، واإلجراءات السياسات، وغايات أهداف مثل الالزمة، المعلومات جميع على التخطيط أن تحتوي وثائق .5

 .الرصد وذلك لضمان سن قوانين إصالح اإلدارة العامة ومتطلبات للتنفيذ النهائية والمواعيد المسؤولة، والمؤسسات

 للجمهور وإتاحتها سنتين، كل األقل على العامة اإلدارة بإصالح المتعلقة التخطيط وثائق على الرصد تقارير إعداد أن يتم .6

 . العليا والسياسية اإلدارية المستويات على التنفيذ يخص فيما للنقاش كأساس ستخدموأن تُ 

 . التنفيذ وتوجيه المراجعة إلجراء مكانها في العمليات تكون وان الصلة، ذات االستراتيجيات لمراجعة فرص أن يتم خلق .7

 توفير وأن يكونا قادران على اإلصالح خطط ومراقبة اعداد في التجارية األعمال ومجتمع المدني أن ينخرط المجتمع .8

 .اإلصالح وتحديات التنفيذ أداء بشأن مدخالت
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 العامة اإلدارة إلصالح المالية االستدامة ضمان: 2 رقم المبدأ

 عن معلومات تتضمن التي التخطيط وثائق في اإلصالحية التدابير أو اإلجراءات اعداد ويتم اإلصالحات، تكلفة ُتقدر .1

 .لتنفيذها الالزمة والمالية البشرية الموارد

 المحصلة االيرادات من المتوقع والتمويل المانحة الجهات مساعدات ومصدر وحصة اإلصالح تدابير تكاليف تحديد تقديرات .2

 . وطنيا وذلك لضمان استدامة اإلصالحات

العامة  اإلدارة إلصالح المتاحة الموارد من التقريبية الكمية السنوية والميزانيات األجل المتوسطة الموازنة تحديد إطار .3

 . التخطيط وثائق في العامة اإلدارة إلصالح المخصصة الميزانية مع الكميات هذه تتوافق بحيث

 

 اإلصالح فيما يخص مبادرات واضحة مسؤولية العامة اإلدارة بإصالح المعنية تتحمل المؤسسات: 3 رقم المبدأ
  تنفيذها. على والقدرة

 وتنسيق اإلصالحات بتنفيذ بالقيام تكليفها تم والتي العامة اإلدارة إصالح عن المسؤولة المؤسسات بوضوح األنظمة أن تعين .1

 . األمر لزم إذا األخرى الهيئات أنشطة

 أي هناك وليس واضحا، العامة اإلدارة إصالح تنفيذ في المعنية المؤسسات بين والمسؤوليات المهام تقسيم يكون أن .2

 . تداخل أو ازدواجية

 . العامة اإلدارة إصالح تقود التي المؤسسات بين للتعاون آليات أن يتم إنشاء .3

 القدرة ولديهم ومسؤولياتهم بوظائفهم علم على العامة اإلدارة إصالح تنفيذ في المشاركين والموظفين المؤسسات تكون أن .4

 . تنفيذها على اإلدارية

 لدى يكون وأن لها، مخطط هو كما اإلصالحات من تنفيذ التي ُتمّكن اتالمؤسس في اإلدارية أن تكون هناك القدرات .5

 . المنتظم التدريب مع تلقي الالزمة والمهارات المعرفة العامة اإلدارة إصالح إدارة عن المسؤولين



 

10 

 تطوير وتنسيق السياسات

 
 2 



  2 باب   السياسات وتنسيق تطوير

11 

 السياسات وتنسيق تطوير

 في السياسية القيادة تنظم التي الدستورية األطر تختلف. السياسية واإلدارة للقيادة محورية مخرجات هي والتشريعات السياسات إن

 من فانه الحاالت، جميع وفي. الوزراء ومجلس الوزراء ورئيس والرئيس الملك من مختلفة مجموعات تشمل أن ويمكن دولة كل

 مع وتتماشى بها، التنبؤ ويمكن متسقة المخرجات تكون أن وضمان منسقة، بطريقة ةيالسياس القرارات اتخاذ يتم أن بمكان األهمية

 تطوير أنظمة تدعم التي اإلدارية المؤسسات الى السياسية القيادة تحتاج السبب، ولهذا. للدولة االستراتيجية والموارد األهداف

 وتنفيذ وتنسيق وتطوير تخطيط أجل من والقدرات بالترتيبات السياسات وتنسيق تطويردعم و ينبغيكما . القرار وصنع السياسة

 :والتي السياسات ومراقبة

 الوطنية؛ واألولويات األهداف مع الفردية السياساتاتساق  ضمان على يساعد أن شأنه من سياسة إطار تؤسس 

 التشريعية؛ والمخرجات للسياسة المسبق للتخطيط الالزمة واإلجراءات القدرة توفر 

 ؛السياسات بين األفقي االتساق لضمان والتنسيق لإلشراف المؤسسية القدرات توفر 

 على تحتوي والتي يا،للقضا الجيد والتحليل الواضحة واألدلة التعريفات على تعتمد التي بالنصائح القرار صناع تزود 

 المحتملة؛ والتناقض التضارب لحاالت واضحة مؤشرات

 الترابط؛ وتحسين العملية من مبكرة مرحلة في السياسات فض التشابك بين و وكشف لتوقع تشاورية آليات على تشمل  

 بالميزانية؛ المتعلقة والحتميات السياسة أولوياتتوفيق فعلي بين  لتحقيق اإلجراءات على تشمل 

 الجديدة المعلومات على وبناء المحرز التقدم ضوء في تعديلها يمكن السياسات أن لضمان الرصد آليات على تشمل 

 .المتغيرة والظروف

. للسياسة والتخطيط التنسيق بمهام للقيام تحتاج الداعمة المؤسسات فإن األهداف، هذه تحقيق من القرار صانعي يتمكن وحتى

 المؤسسية التركيبة على وينبغي. احترافية بطريقة ويعمل جيدا تنظيما منظما يكون أن ينبغي السياسة صنع نظام فان ،وبشكل عام

 عن المسؤولة والمؤسسة المالية وزارة مثل األفقية، المسؤوليات ذات األخرى والهيئات 6الحكومة مركز على تشمل أن المركزية

 يكون أن يجب المؤسسات هذه وبين داخل المؤسسي التركيبوحيث أن  األهمية بالغ أمرا بينهم التعاون ويعتبر. السياسات تخطيط

 على والقدرة الصالحيات المؤسسات تمتلك أن يجبفإنه  للغاية مجزأ يكون أال وينبغي الكبيرة، التداخالت أو الثغرات من خاليا

 . السياسة صنع نظام يحكم الذي القانوني اإلطار أحكام وتطبيق تنفيذ ذلك في بما السياسة، لنظام الشاملة باإلدارة المتعلقة المهام أداء

 .السياسات وتنسيق تطوير لمجال رئيسيين، مطلبين تحت مجمعة مبادئ، سبعة الفصل هذا ويحدد

  

                                                           
6  

 
في مختلف الدول مثل األمانة  وهناك أسماء عديدة لمصطلح مركز الحكومة .إلى الهيكل اإلداري الذي يخدم السلطة التنفيذية )الملك او الرئيس او رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعين( يشير مصطلح مركز الحكومة

وللحصول على  .من أكثر من وحدة واحدة، والتي تلبي وظائف مختلفة وفي العديد من الدول، يتكون مركز الحكومة .جمهورية، مكتب مجلس الوزراءوزارة رئاسة ال/العامة، ومكتب مجلس الوزراء، والمستشارية، مكتب 

 .92 .مية ، باريس، صالحكومة في لمحة، منشور لمنظمة التعاون االقتصادي والتن (2015وصف أكثر تفصيال مركز الحكومة، راجع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
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 تخطيط وتنسيق السياسات 

 السياسات تنسيقو أهدافها؛ تحقيق على الدولة قدرة ليدعم السياسات تخطيط تنسيق: رئيسي متطلب

 .واالحترافية بالشفافية تتسم بطريقة القرارات إعدادلضمان 

 تمشيا التشريعية والمخرجات السياسات لمخرجات التخطيط وينبغي. الجيد االداء ذو السياسات لنظام مهما شرطا التخطيط يعتبر

 وتركز ومترابطة متسقة الخطط تكون أن وينبغي. للدولة المالية والظروف اإلدارة على القدرة ومع السياسية، القيادة أولويات مع

 . بها االيفاء يتم للجمهور قطعها تم التي الوعود بأن وتضمن األولويات على

 : يلي ماتحقيق  التخطيط عملية على ينبغي

 ؛نطاقا األوسع واألهداف الوطنية األولويات تحقيق في المساهمة  

 ؛الموازنة عملية مع واضحة روابط لديها يكون نأ  

 بها الخاصة المقترحة والتشريعات والبرامج السياسات تكون أن ضمانو األخرى، الدولة ومؤسسات الوزارات هيتوج 

  األولويات؛ تحقيق في مباشر بشكل تسهم

 والشفافية العام االنفتاح زيادة في المساهمة . 

 التي القواعد يتضمن أن القانوني اإلطار على ينبغي فإنه القانونية، الناحية من ومتوافقة شفافة قرار صنع عملية ضمان أجل ومن

 دورا الحكومة لمركز يكون أن يجبكما . النظام داخل الفاعلة الجهات مختلف ومسؤوليات وأدوار السياسات نظام عمليات توجه

 والسلطة القدرة عن فضال السياسات، وتطوير القرار صنع ألنظمة الشاملة باإلدارة المتعلقة المهام أداء على القدرة في مهما

 . وقانونية وموثوقة شفافة عملية ضمان وبالتالي القانوني، اإلطار أحكام وتطبيق لتنفيذ الفعلية( والمهنية والشخصية القانونية)

 مع تتماشى وأن متسقة للنظام ككل، وضع أهداف بشكل منسق مع األجل متوسطة السياسات تخطيط: 1 رقم المبدأ
 إطار مع وأن تتسق القيادة وضعتها التي العامة األهداف القطاعية السياسات وتلبي للدولة؛ المالية الظروف
 .المتوسط المدى على الموازنة

 التخطيط وثائق/وثيقة حالة ويحدد للدولة، العامة السياسة بالنسبة لمخرجات التخطيط متطلبات القانوني اإلطار يحدد .1

 . تنفيذها وينظم مالئمة جهة إلى السياسات تخطيط وظيفة ويسند الرئيسية،

 األولويات لترجمة( السنوية أو/  و المتوسط المدى على العمل خطط تكون أن يفضل) الصحيح مكانها في وضع اآلليات .2

 . إدارية إجراءات إلى السياسية

 أو/  و السنوات متعددة الخطط إلعداد التنسيق أجل من العمليات توجيه على والقدرة الصالحيات لديها مؤسسة وجود .3

 . والتشريعات والبرامج السياسات لتطوير السنوية

 يتماشى بما واقعي تخطيط وبصورة تضمن القطاع مستوى على األولويات وترتيب تصنيف التخطيط ووثائق عمليات تتيح .4

 . المالية والظروف اإلدارة وقدرات المعلنة األولويات مع

 وإعداد المركزية التخطيط وثائق إلى مدخالت لتوفير األخرى المركزية والمؤسسات للوزارات واضحة توجيهات إعطاء .5

 . تنفيذها عن تقارير

 من للقطاع، االستراتيجية الوثائق ومع البعض بعضها مع سواء حد على المركزية التخطيط التأكد من ترابط واتساق وثائق .6

 . الرصد وعملية والتطوير المحتوى حيث

 بين الترابط ويضمن التطوير عملية لتوجيه السليمة اإلجراءات على يستند رسميا القطاع استراتيجيات لتخطيط نظام تأسيس .7

 . الجودة مراقبة وكذلك القطاع، استراتيجيات

 . المتوسط المدى ذو الموازنة إطار مع ينسجم الذي المالي التقييم على القطاع استراتيجيات شمول .8
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ن الخطط مقابل لألداء المنتظم الرصد: 2 رقم المبدأ  المعلنة. األهداف تحقيق ويضمن العام التدقيق سُيمكِّ

 . المعتمدة الخطط مقابل المحرز للتقدم ومراجعة الدولة ألداء منتظمة مؤسسية توفير متابعة .1

 الخطط في المحددة المخرجات ذلك في بما المعلنة في محلها، السياسة أهداف تحقيق في المحرز التقدم قياس عمليات .2

 . السنوية العمل وخطط األجل المتوسطة

 عملية بحيث تكون وجدت؛ إن االخرى، المركزي التخطيط ووثائق المعتمدة الخطط تنفيذ بخصوص منتظمة تقارير تقديم .3

 .التقديم حيث من المؤسسية المسؤوليات إلى واضحة إشارة وتتضمن مترابطة التقارير تقديم

 . البرلماني للتدقيق وكذا إتاحتها للجمهور الخطط/الخطة مقابل األداء عن السنوية التقارير إتاحة .4

ن القطاعية االستراتيجيات تنفيذ عن التقارير الرصد على تقديم نظام اشتمال .5  وموضوعي منهجي من إجراء تقييم وبشكل ُيمكِّ

 . ونتائجها وتنفيذها لتصميمها

 .منسقة بطريقة العمليات توجيه على والقدرة صالحيات الرصد عن المسؤولة منح المؤسسات .6

 

 . لإلدارة التقدير المهني وبناء على شفافة بطريقة التشريعية والقرارات قرارات السياسات اعداد: 3 رقم المبدأ

 لمركز واضحة صالحيات ويحدد الوزراء، مجلس دورات وتواصل ومتابعة إلعداد واضحة إجراءات القانوني اإلطار يحدد .1

 .اإلجراءات وتطبيق وضع على القدرة المسؤولة المؤسسات لدى االحترافية بحيث يكون والمشورة الحكم لتوفير الحكومة

 منظومة داخل الفاعلة الجهات جميع وتتبع الجودة ومراقبة المنهجي للتشاور الكافي الوقت التحضيرية اإلجراءات تتيح .2

 .النهائية المواعيد تلك السياسات

 الوزراء، مجلس إلى تصل التي المقترحات مضمون مراجعة على والقدرة السلطة الحكومة مركز هيئة يكون لدى أن .3

 البنود رد للمؤسسة كما يحق. سابق وقت في عنها تم اإلعالن التي والخطط والسياسات األولويات مع الترابط لضمان

 .عليها العمل من المزيد الجراء للوزارات المتناسقة غير أو المعيبة

 إبالغ ويتم. المحدد الوقت وفي مبكر وقت في المشاركين على الوزراء مجلس لدورات الالزمة والمواد األعمال جدول يعمم .4

 لضمان( الرسمي المتحدث مثل) للجمهور وإنشاء كيان منتظم بشكل الوزراء ومجلس السياسية القيادة وقرارات أهداف

 .والجمهور اإلعالم وسائل مع التواصل

 

 الحكومية. السياسة صنع على البرلمان إشراف: 4 رقم المبدأ

 وتوفير البرلمان، مع الوزراء لمجلس القرارات اتخاذ عملية لتنسيق الواقع أرض على وتطبيقها المنهجية وضع اإلجراءات .1

 .البرلماني التخطيط تقويم مع تماشيا سنوي بشكل للبرلمان لها المخطط التشريعية األنشطة حول المعلومات

 . ومفهومة وموجزة واضحة سنها تم التي التشريعات أن من بالتأكد لمانقيام البر .2

 . اإلجراءات واتباعه هذه البرلمان مع على التواصل الوزراء وجود إجراءات وقدرة لدى مجلس .3

 .البرلمان من المقدمة الشكاوى بمراجعة منتظم بشكل يقوم الوزراء مجلس أن من للتأكد باستمرار واتباعها وضع اآلليات .4
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  السياسات تطوير

 أهداف تحقيق من أجل التشريعي والتطوير األدلة على والقائمة الشاملة السياسة: رئيسي متطلب

 .المقصودة السياسة

 لخلق وايضا التشريعي والتطوير السياسات تطوير وظائف أداء من الوزارات لتمكين الصحيح مكانها في الهياكل تكون أن يجب

 السياسات، وتطوير بتخطيط الصلة ذات الوظائف جميع على ينبغيو. تصميمها تم التي األهداف تحقق ،تنفذحينما  التي، السياسات

 من كاف عدد هناك يكون أن ويجب المسؤولة، الدولة مؤسسات داخل الصحيح مكانها في تكون أن التشريعية، الصياغة وكذلك

 وجامع شامل رأي تكوين أجل من المنتظم الحوار يشجع أن النظام على ينبغيكما . المذكورة المهام أداء على والقادرين الموظفين

 .السياسية األولويات مع يتماشى بما المرجوة النتائج حول

 والتشريعات، السياسات فعالية ومراجعة وتقديم لتطوير الواضحة والنهج والمسؤوليات األدوار تحدد إجراءات هناك تكون أن يجب

ومن الضروري . العملية الممارسة في اإلجراءات هذه اتباع يتم أنأيضا  يجبو. بفعالية األنشطة وتسلسل األولويات تحديد وُتمكِّن

 .والموارد العمل تخطيط على للموافقة عاملة وهيئات أنظمة الوزارات لدى يكون أن

 منظمات أو األعمال ورجال للمواطنين بها المرتبطة والمخاطر والمزايا المحتملة التكاليف تقييم أيضا الجيد السياسات صنع يتطلب

 ضرورية تعتبر السياسة أن على القرار لصناع أدلة تقدم أن وينبغي. الطويل المدى على ككل والمجتمع والبيئة المدني، المجتمع

 .لمعالجتها السياسة هذه إنشاء تم التي القضايا ستحل وأنها

 واآلثار تدخالت السياسة المقترحة الحاجة وفهم خاللها من للتفكير األدوات من مجموعة استخدام السياسة مطوري على يجب

 المحتملة التأثيرات بشأن الصلة ذات األدلة تقييم في القرار صناع تساعد أن عليها ينبغي فإنه بذلك، القيام وعند. عليها المترتبة

مع تحقيق  المتاحة بشكل صريح األدلة يثمن الذي والهيكل النظام ويعتبر. منها المتأثرين أولئك مع والتشاور التدخالت هذه لمثل

 تنفيذ أهمية على تشدد مستمرة عملية هناك يكون أن وينبغي. والتشريعات السياسات لتطوير المفتاح هو هامن ممكنة استفادة أفضل

 .األهداف تحقيق ومدى ثاراال وتقييم رصد على القدرة وتضمن بفعالية، والتشريعات السياسات

 اتالسياس لتغيرات المحتملة اآلثار تقييم في كثيرا يساعد أن ويمكن. والقائمة الجديدة والقواعد السياسات نوعية التشاور يحسن

 أن بما التشريعية، والعمليات السياسات لتطوير الرئيسية المراحل في التشاور عمليات تبنى أن ينبغي فإنه وبالتالي. المقترحة

 مما ومخططة، منهجية بطريقة التشاور عملية إجراء وينبغي. النهائي السياسات تصميم على تؤثر أن يمكن التشاور محصالت

 أصحاب التشاور عملية تشمل أن ينبغيو. المعنيين المصلحة أصحاب لجميع واضحة نفسها عمليةالوالتشاور  من الهدف يجعل

 الخاص والقطاع ،(باإلنفاذ المكلفين والموظفين المنظمين) الصلة ذات الحكومية والجهات العامة اإلدارة ممثلي من المصلحة

 من العامة المصلحة لحماية الفئات، لجميع متساوية فرصا وتضمن شفافة التشاور عملية تكون أن وينبغي. المدني والمجتمع

 .المحتملين الخاصة المصالح أصحاب

 . للجمهور ومتاحة ومترابطة مفهومة التشريعات تكون أن القانونية الصياغة وإجراءات السياسات تطوير عملية أن تضمن ينبغي
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 على المسؤولة الدولة لمؤسسات الموظفين وتخصيص واإلجراءات التنظيمي ضمان قدرة الهيكل: 5 رقم المبدأ
 .متوسطة األجل والسنوية والخطط األهداف تلبي التي والتشريعات السياسات وتنفيذ وضع

 . مالئم قانوني أساس لديها الدولة سياسات تطوير عن المسؤولة والدوائر المؤسسات ومسؤوليات تكون هياكل أن .1

 الهيئات إلى نقلها يتم وال المسؤولة، الحكومية المؤسسة محصورة في السياسات لصنع الرئيسية المهام تبقى عامة، كقاعدة .2

 . لها التابعة

 وصياغة السياسات بتطوير يتعلق فيما المختلفة الدولة مؤسسات وبين الوحدات/  الدوائر بين واضحة حدود أو يكون هناك .3

 . التنفيذ ومسؤوليات التشريعات

 المتوسط للسياسة والتخطيط التشريعي للتخطيط الدولة مؤسسات مسؤوليات الصلة ذات اإلجراءات أو أن تعكس القواعد .4

 . التنفيذ جوانب من وغيره التمويل تخطيط ذلك في بما والسنوي، األجل

 المسؤولة اإلدارية المستويات وكذلك الدولة، مؤسسات داخل التشريعات وصياغة السياسات تطوير إدارة بوضوح أن ُتحدد .5

 . المسؤولية تفويض فيها يتم التي والطريقة الوظائف، هذه عن

 .الدولة ومؤسسات دوائر في العمل حجم الموظفين وتوزيع المؤسسي أن يعكس اإلطار .6

 

 األثر تقييم وباستخدم األدلة، على قائمة بطريقة القانونية والصياغة السياسات صنع إجراء عملية: 6 رقم المبدأ
(IMPACT ASSESSMENT) الوزارات. في مختلف بانتظام 

 السياسات مقترحات تطوير عند الوزارات من المتوقعة والمعايير والمتطلبات التحليلية العمليات أنواع القانوني اإلطار يحدد .1

 . التشريعية والمسودات

 التي التشريعية والمسودات السياسات مقترحات جانب إلى القرار لصناع تقديمها يجب التي المعلومات نوع القواعد تحدد .2

 . القرارها امامهم تطرح

 المشكلة تعريف ذلك في بما) السياسات تطوير لعملية مفصلة بتعليمات القانوني اإلطار والشفافة الواضحة ُتكّمل المنهجيات .3

 مجموعات على التأثيرات وتوزيع المباشرة، وغير المباشرة التأثيرات وتحليل البديلة، الحلول تكاليف وتقدير واستعراض

 (. مختلفة سكانية

 بين الثغرات لتحديد االجتماعي النوع تحليل الضرورة، عند ويشمل، التحليل قيد القضايا تعقيد مع التحليلي يتناسب النهج .4

 .الجنسين بين للمساواة الواقع األمر بحكم والوضع القانون بحكم الوضع

 . االقتضاء عند الجنسين عن منفصلة بيانات ذلك في بما والحديثة، الصلة وذات المتاحة البيانات على التحليالت هذه تستند .5

ر .6  لتربط المقترحة، السياسات لتمويل المصادر/المصدر إلى بوضوح التحليل مخرجات وتشير السياسية، الخيارات تكلفة ُتقدَّ

حدود  ضمن إما وتكون تكلفة المقترحات المتوسط؛ المدى على المالي التخطيط وعملية للتدابير المتوقعة التكلفة بين

 .إضافي تمويل إلى وحاجة انحراف ألي تفسير تقديم يتم أو بالموازنة، المتعلقة الحالية االتفاقات

 بالمسؤوليات المسؤولة المؤسسات/ المؤسسة وكذلك وفاء ،لجودة التحليالت وضمان اليومي التوجيه عن المسؤولية توضيح .7

 .منها كل دور بوضوح تفهم التنفيذية الوزارات فان الدور هذا في المؤسسات من العديد تشترك وحيثما. المحددة

 الملموسة والتشريعات للسياسات الناجح التنفيذ تعترض التي العقبات ولتحديد المحرز التقدم ولتقييم التنفيذ لرصد آليات تحديد .8

 .التحليالت ضمن روتيني بشكل
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 بتنسيق وجهات وتسمح للمجتمع، الفعالة المشاركة ُتمكن بطريقة والتشريعات السياسات تصميم: 7 رقم المبدأ
  .اإلدارة داخل النظر

 مع السماح الوزارات، مختلف في باستمرار تطبيقها ويتم الفعالة، العامة المشاورات لتمكين اإلجراءات ضرورة وضع .1

 المواطنين، لتمكين استباقيا نهجا هناك وأن يكون .السياسات صياغة في بالتأثير والمواطنين الحكومية غير للمنظمات

 .القرار صنع عملية في النساء، سيما وال

 وخلق اإلمكانية حقيقي حوار لتمكين المصلحة اصحاب قبل من والمشاركة للتعليق المناسب الوقت في فرص توفير .2

 . المحك على واألسئلة القضايا يخص فيما المراجعين إلى مقدمة واضحة معلومات مع السياسات، إعداد في للتأثير

من تم  استجابات واستخدام لتحليل الكافية والموارد الكافي الوقت المسؤولة الدولة لدى مؤسسات ضمان أن يكون .3

 . التشاور معهم

 كال وتناول فعال نحو على الرئيسية الدولة مؤسسات بين المقترحات يخص فيما التشاور وهياكل إجراءات ضمان عمل .4

 . الموضوعية والقضايا العملية من

 مقترحات مع المرفقة الوثائق من كجزء المؤسسات بين التشاور محصالت حول تقارير القيادية الدولة مؤسسة تقديم .5

 . بشأنها القرار التخاذ المقدمة والتشريعات السياسات

 سواء حد على والسياسية اإلدارية المستويات على القرار صنع عملية في المؤسسات بين النزاعات حل آليات ُتبنى .6

 مناقشة قبل للنزاعات األمثل الحل ولتمكين اإلدارة، خبرات من الكاملة ولالستفادة المصلحة، أصحاب وصول لضمان

 .القرار صناع قبل من وإقرارها القضية هذه

  

 عبر باتساق القانونية الصياغة متطلبات وتطبيق واللغة؛ واألسلوب الهيكل في التشريع َتوافُق: 8 رقم المبدأ
 .للجمهور التشريعات وإتاحة الوزارات

 بسيطة قوانين وضع ولتشجيع التشريعية الصياغة وجودة ترابط لضمان وتطبيقها التوجيهية والمبادئ وضع العمليات .1

 . الفهم وسهلة

 مناقشتها قبل القانونية المشاريع جميع في الخبرة وتقديم مراجعة على وقدرة سلطة ذات مركزية قانونية وجود وحدة .2

 في الضروري غير التأخير تسبب أن للمراجعة ينبغي مع اإلشارة إلى أنه ال. القرار صناع قبل من عليها والموافقة

 .القرار صنع عملية

االنتقالية  والقضايا بالقوانين والبدء سن كيفية ذلك في بما الصياغة، وترتيبات بتفصيل إجراءات التوجيهية قيام المبادئ .3

 .والثانوية األساسية التشريعات تطوير على المشرع تساعد أنها حيث

 مختص فنيا المشرع يبقى أن لضمان الصحيح مكانه في( والمراقبة التدريب مثل) القدرات لبناء مستمر وجود برنامج .4

 . الضرورة عند المعاملة في المساواة جوانب االعتبار بعين واألخذ

 من للتأكد بانتظام النشر عملية رصد حيث يتم الجميع، متناول في التشريع لجعل الصحيح مكانها في وضع اإلجراءات .5

 أو اإلدارية التفسير ونشرات والتوجيهات ينبغي أن تكون الوثائق كما. ومحدثة صحيحة ُنشرت التي التشريعات أن

 التجارية لألعمال بسهولة ومتاحة واضحة عملي، تأثير لها التي ولكن القانون قبل من الملزمة غير األخرى القواعد

 .الخدمات وموردي

 . للجمهور متاحا يكون وأن القانونية، لألعمال الموحدة اإلصدارات ذلك في بما ،(البيانات قاعدة) للقوانين إنشاء سجل .6

 . إلكترونيا( القانونية التغييرات من للمتأثرين التوجيه المثال سبيل على) التفسيرية والمواد القوانين إتاحة .7
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  البشرية الموارد وإدارة العامة الخدمة

 والتي ُتدار بفعالية ُتمّكن جيدا تصميما المصممة العامة الخدمة. العامة لإلدارة الرئيسية المكونات من واحدة هي العامة الخدمةإن 

 وضع إلى يؤدي مما اإلدارة، مناحي جميع في العامة للخدمات وجودة واالستدامة المهنية الكفاءة من مناسب قدر تحقيق من الدولة

 مجموعة تتوفر عندما فقط ممكنة الحديثة العامة الخدمة تعتبر. التجارية واألنشطة للمواطنين أفضل خدمات وتوفير أفضل سياسات

 : تضمن والتي الشروط من

 والخاص؛ العام المجالين بين الفصل  

 واإلدارة؛ السياسة بين الفصل  

 ؛العموميين للموظفين الفردية المساءلة  

 العموميين نموظفيلل بوضوح المحددة وااللتزامات والحقوق ،واالستقرار األجور ومستويات الكافية الوظيفية الحماية . 

 7 الجدارة أساس على والترقية التعيين. 

 عام، موظف كل تشمل أن يمكن حيث العامة، للخدمات واسع مفهوم تطبق التي الدول ففي. العامة الخدمة لنطاق مختلفة هجنُ  يوجد

 المثال سبيل على ،"الجوهرية العامة اإلدارة" بـ يسمى ما فقط تغطي العامة الخدمة فإن مقيد، نطاق لديها التي الدول في بينما

 .الدستورية المستقلة والهيئات والرئيس البرلمان إدارة أيضا وكذلك الدبلوماسي، والسلك الوزارات

 تنطوي التي المناصب تغطي والتي ،"البشرية الموارد وإدارة العامة للخدمة" الضيق النطاق تطبق سيجما فإن المبادئ، هذه وفي

 الهيئات أو للدولة، العامة المصالح على الحفاظ مسؤولية أو/  و العام القانون بموجب لها الممنوحة الصالحيات ممارسة على

 : التالية المؤسسات في األخرى العامة

 الوزراء؛ أو الوزراء رئيس وأ المركزية الحكومة إلى التقارير تقدم التي اإلدارية والهيئات الوزارات  

 ؛الوزراء رئيس أو/  و الدولة ورئيس البرلمان إدارات  

 للحكومة تقارير تقدم ال والتي المستقلة، الهيئات من وغيرها الدستورية الهيئات . 

 المسؤولينأو  العامة، الخدمة من الخاصة واألنواع الوطني دون المستوى ذات اإلدارة مستوى على المؤسسات تغطي الولكنها 

 في المستخدمة المختلفة المصطلحات إلى وبالنظر. اإلدارية الهيئات في والمساعدين المعاونيين أو سياسيا، والمعينين المنتخبين

 استخدام فإن سيجما، تقدمه الذي العامة الخدمة يف المتبع للنهج ومراعاة العامة، للخدمة المختلف األفقي والنطاق الدول مختلف

 .الدول من العديد في" العامة الخدمة" من مالءمة أكثر سيكون" المدنية الخدمة"كـ أضيق مصطلح

 يجبكما . الخاصة المصالح على تسود أن يجب العامة المصلحة فان العامة، الخدمة في تطبيقه يتم الذي النطاق عن النظر وبغض

 والمكلفين الجدارة أساس على يعملون الذين - المحترفين المدنية الخدمة موظفي - اإلداريين الموظفين من طبقة هناك يكون أن

 غير االحترافية العامة الخدمة ولضمان. له مبررال غير تدخلهم دون من ولكن السياسيين قيادة تحت الدولة، سياسات وتنفيذ بوضع

 الجدارة، أساس على الترقيات وكذلك ضروريا، يعتبر الجدارة أساس على والقائم والمفتوح التنافسي التوظيف فان المسيسة،

 . المدنية الخدمة لموظفي المعالم واضحة وااللتزامات والحقوق والشفافة، التنافسية والرواتب الكافية، الوظيفية والحماية

 أخرى، قيما هناكف. كافية غير مع ذلك ولكنها االحترافية، المدنية الخدمة إلنشاء عنها يمكن االستغناء ال أعاله المذكورة القيم إن

 إدخال في وأيضا األداء، وتقييمات التنقل مثل البشرية الموارد آليات إدخال في هذا وينعكس. مهمة تعتبر والكفاءة، الفعالية مثل

 .والمراقبة البشرية الموارد لدعم المعلومات تكنولوجيا نظم

  . العامة الخدمة أداء تحدد والتي مبادئ وستة أساسيين مطلبين التالي الفصل يحدد

                                                           
        

، اصدار لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس27(، المبادئ األوروبية لإلدارة العامة، ورقة سيجما، رقم 1999سيجما )7
. 
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 القانونية والمؤسسية للخدمة العامة السياسات واألطر أطر 

وذلك لضمان  العملية الممارسة فيتطبيقه و بوضوح العامة الخدمة نطاق تحديد: رئيسي متطلب

 .االحترافية العامة للخدمة القائمة والمؤسسية القانونية واألطر السياسات تطبيق أطر

 ولكن الحديثة والتقنيات البشرية الموارد إدارة أدوات استخدام على فقط العامة للخدمة البشرية للموارد السليمة اإلدارة تعتمد ال

ع. المؤسسية والتركيبة القانوني األساس وعلى عقالنية سياسة على أيضا  الموارد إدارة في االستراتيجية السياسات تطوير ُيشجَّ

. المرجوة األهداف تحقيق وطريقة التغيرات اتجاه حول القرارات تمكين على تعمل أنها حيث المدنية، للخدمة البشرية

 تشمل التي الكافية القانونية األحكام وفي نفس السياق فإن. التشريعية التغييرات لتخطيط أساسا أيضا عتبرتُ  السليمة االستراتيجيةف

 النظام يسهلو. العامة الخدمة عمل وفعالية لكفاءة األساس هي الكفؤة المؤسسية والتركيبة العامة الخدمة من الصحيح النطاق

 .تدريجي بشكل التنظيمية الثقافة تغيير السليمة المؤسسية والتركيبة القانوني

 التركيبة وُتمّكن ومترابطة؛ بصورة احترافية عامة لخدمة القانونية واألطر السياسات ضمان تطبيق: 1 رقم المبدأ
 .العامة الخدمة عبر البشرية الموارد متسقة وفعالة إلدارة ممارسات المؤسسية

 إصالح استراتيجية الحكومة، برنامج مثل) الصلة ذات االستراتيجيات إطار في العامة الخدمة لتطوير محددة سياسة وجود .1

 . تنفيذها لدعم الصحيح مكانها في ومترابطة واضحة تدابير وجود مع ،(العامة اإلدارة

 والقدرة النظام بمرونة السماح أجل وتنظيم التفاصيل من خالل األنظمة الثانوية من العامة؛ للخدمة القانوني اإلطار تنظيم .2

 والموثوقية الشرعية مثل اإلداري القانون مبادئ مع مع ضرورة توافق التشريع المتغيرة، االحتياجات مع التكيف على

 .والفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية واالنفتاح التمييز وغياب التنبؤ على والقدرة

 أو المباشر المجحف التمييز ومنع العمل، من والفصل والترقية بالتوظيف يتعلق فيما وخاصة العامة، للخدمة وجود لوائح .3

 . المباشر غير

 للخدمة المتقدمين أو العموميين للموظفين المشروعة والمصالح بالحقوق المتعلقة العام العمل صاحب قرارات خضوع جميع .4

 . القضائية الرقابة ذلك في بما القانونية، االنتصاف سبل إلى العامة

في  كانت سواء القانون، قبل من مركزية وحدة بما في ذلك تأسيس بوضوح، العامة للخدمة السياسية المسؤولية تأسيس .5

 وينبغي. العامة اإلدارة في العامة الخدمات إلدارة األفقية الصالحيات بها تناط آخر، كيان أو إدارية هيئة أو وزارة صورة

 .ككل العامة الخدمة مناحي جميع في موحد بشكل اإلدارة ومعايير مبادئ نفس تطبيق المركزية الوحدة هذه تضمن أن

 وإدارة تخطيط استراتيجية - االلكتروني التفاعل أساس على مثالي بشكل – البشرية الموارد إدارة معلومات دعم نظام .6

 . العامة الخدمة في البشرية الموارد إدارة ممارسات ومراقبة وتعويض

 الهيئات لجميع الكافية القدرة خالل من العامة الخدمة عبر والمتناسقة االحترافية البشرية الموارد إدارة خدمات ضمان .7

 .العامة الخدمة تشريعات وتنفيذ العاملة القوى إلدارة اإلدارية

 .العملية الممارسة في القانوني اإلطار تطبيق .8
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 بوضوح. ومحدد كاف العامة الخدمة نطاق: 2 رقم المبدأ

 العامة، الخدمة في القانون المثال سبيل على) واضح بشكل العامة الخدمة ينظم الذي القانوني اإلطار تطبيق نطاق تحديد .1

 (. المدنية الخدمة من خاصة أنواع في والقوانين الدستورية الهيئات في والقوانين المدنية الخدمة في والقانون

 الممنوحة الصالحيات لممارسة العامة السلطة ذات المناصب عن يقل ال ما على العامة للخدمة األفقي النطاق تعريف احتواء .2

 :التالية المؤسسات في للدولة العامة المصالح حماية عن المسؤولية أو/  و العام القانون بموجب لها

 الوزراء؛ أو الوزراء رئيس المركزية، للحكومة مباشرة تقاريرها تقدم التي اإلدارية والهيئات الوزارات  

 ؛الدولة ورئيس البرلمان إدارات  

 الحكومة الى تقاريرها بتقديم تقوم ال التي المستقلة الهيئات من وغيرها الدستورية الهيئات . 

 العموميين والموظفين سياسيا المعينين بين والسفلي العلوي الفاصل الخط بوضوح العامة للخدمة العمودي النطاق تحديد .3

 . الدعم وموظفي

 المعينين وبين العامة الخدمة في عليا إدارية مناصب يشغلون الذين العموميين الموظفين يوضع الخط العلوي الفاصل بين .4

 الهيئة عام ومدير الوزارة عام أمين مستوى على يكون ما العامة وعادة الخدمة قانون نطاق ضمن يندرجون ال الذين سياسيا

 . اإلدارية

 .العامة الخدمة وإدارة العموميين للموظفين التوظيف بعالقات الصلة ذات العامة األحكام لجميع المادي النطاق تحديد .5

 في عليه منصوص هو كما المناصب، جميع وعلى المؤسسات جميع في العملية الممارسة في العامة الخدمة تشريعات تطبيق. 6

 .القوانين
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 إدارة الموارد البشرية 

 الموارد إدارة وممارسات اإلدارية للمعايير وفقا العامة الخدمة في االحترافية ضمان: رئيسي متطلب

 الرشيدة البشرية

 على والقائمة المستدامة العامة الخدمة لضمان األهمية غاية في أمر الجدارة أساس على العامة الخدمة من والفصل التعيين يعتبر

 الموظفين إن. الموجودة الحكومة عن النظر بغض الفعالية، من قدر بأكبر السياسات وتنفيذ لوضع الالزمة الجدارة أساس

 قد كانوا إذا السياسيين رؤسائهم قبل من قبولهم ويمكن نتائج، تحقيق على قادرون بالسياسة عالقة لديهم ليس الذين العموميين

 على والقائمة الواضحة القواعد فإن المستدامة العامة الخدمة ولضمان. الجدارة أساس وعلى وتنافسي مفتوح الختيار خضعوا

 من كاف مستوى هناك يكون أن الضروري من فإنه الحكومة، تغير وعند. أهمية تقل ال العمل من بالفصل المتعلقة الجدارة أساس

 .الدولة عمل سير وحسن باستمرارية للسماح العموميين للموظفين الحماية

 الموارد إدارة بأدوات مصحوبة تكون أن يجب ولكن االحترافية، العامة للخدمة أساسيا شرطا السليمة التوظيف إجراءات عتبرتُ 

 تبرز. التأديبية واإلجراءات لسالمةا وتدابير المهني، والتطوير والتدريب األداء وتقييم الراتب، ذلك في بما األخرى، البشرية

 األهداف لتحقيق وتحفيزهم بهم لالحتفاظ أيضا ولكن العامة، للخدمة القيمة ذوي الموظفين لجذب فقط ليسالتدابير  لهذه حاجةال

 وكما اإلداري الجهاز سير حسن يهدد مما العام، القطاع لموظفي الكبير التبديل مشكلة الدول من العديد تواجه. للدولة االستراتيجية

 االستخدام وكثيفة طويلة عمليات عتبرتُ  وحثهم مهارة ذوي جدد موظفين توظيف عمليات أن حيث مكلفة، تعتبر العملية هذه أن

 تعمل ال البشرية الموارد إدارة ان أو العمل فرص وقلة الرواتب تكون قد التبديل معدل في االرتفاع ذلك أسباب إن. للموارد

 .الصحيح بالشكل

 أساس على قائما عليا، إدارية مناصب يشغلون الذين هؤالء ذلك في بما العموميين، الموظفين توظيف: 3 رقم المبدأ
 في صراحة الخدمة وإنهاء الدرجة تخفيض معايير والنص على مراحله؛ جميع في المعاملة في والمساواة الجدارة
 .السلطة التقديرية من والحد القانون

 الموظفين درجة/  فئة عن النظر وبغض الداخلية أو الخارجية سواء العامة، الخدمة في واالختيار التوظيف عملية تستند .1

 شكل أي بأن واضح بشكل العامة الخدمة قانون وينص. والمنافسة الفرص وتكافؤ الجدارة أساس على بوضوح العموميين،

 .قانونا باطال يعتبر الجدارة أساس على قائما ليس واالختيار التوظيف أشكال من

 . واالختيار بالتوظيف المتعلقة التفصيلية واإلجراءات العامة المعايير التشريع يشمل .2

 من والكفاءات المهارات من مختلفة مجموعات تقييم في والتجربة الخبرة ذوي من أشخاصا واالختيار التعيين لجان تشمل .3

 . سياسي تدخل وجود عدم مع العامة، الخدمة وظائف لشغل المرشحين

 الهيئات جميع قبل من فيها العاملين أو العامة الخدمة وظائف في للعمل المتقدمين لألشخاص التمييز ضد الحماية ضمان .4

 الشامل العادل التمثيل أخذ يتم القانون، في صراحة عليها المنصوص األحوال وفي. المعاملة في المساواة لمبدأ وفقا اإلدارية

 .التوظيف عملية في االعتبار بعين

 . القانون في صريح بشكل العامة الخدمة عالقة وإنهاء العموميين الموظفين درجة لتخفيض موضوعية معايير وضع .5

 .العملية الممارسة في العامة الخدمة في بالتوظيف المتعلقة التشريعات تطبيق .6
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 .وشفافا عادال يكون وان الوظائف؛ تصنيف على العموميين للموظفين األجور نظام استناد: 4 رقم المبدأ

 كاملة وقائمة الوظائف، تصنيف نظام أساس على المرتبات تصنيف ذلك في بما لألجور، وشفاف عادل وجود نظام .1

 يتم جميعها المفصلة واألحكام المتغيرة، والرواتب الثابتة الرواتب بين المناسبة والعالقة الراتب، في المتغيرة بالعناصر

 تلك األحكام وضع العامة والحرص على الخدمة كامل في والشفافية والنزاهة الترابط لضمان التشريعات في تأسيسها

 .العملية الممارسة في موضع التطبيق

 والمزايا في اللغة، وعالوة والتعليم، واإليجار، العائلة، عالوة مثل) الراتب إلى باإلضافة والمزايا النص على العالوات .2

تطبيق تلك  مع مراعاة العامة، الخدمة كامل في الترابط لضمان القانون في( العمل وحوادث واألمومة المرض حالة

 . األحكام في الممارسة العملية

 .األجور في الجنس بنوع المرتبط التمييز من نوع أي المتساوية وتجنب القيمة ذي العمل عن المتساوي األجر ضمان .3

 لضمان الفرديين العموميين للموظفين والمزايا والعالوات للراتب المختلفة العناصر تحديد في اإلداري من التقدير الحد .4

 . الكلي األجر في والترابط والشفافية النزاهة

 . المطلوبة الكفاءات ذوي العموميين الموظفين واستبقاء وتحفيز لتجنيد معقولة شروطا األجور نظام يوفر  .5

 

 أداء عادل، والتنقل وتقييم المنتظم، التدريب هذا ويشمل العموميين؛ للموظفين المهني التطوير ضمان: 5 رقم المبدأ
 .وشفافة وجدارة موضوعية معايير أساس على والترقية

 كافية موارد تصميم تتضمن تدريب آلية وتوفير الحكوميين؛ الموظفين لجميع وواجب حق المنتظم المهني التدريب اعتبار .1

 .محددة مستهدفة لفئات التدريبية االحتياجات لتلبية خصيصا مصممة تدريبية برامج وتوفير

 موظفي أداء تقييم يتم العامة وأن الخدمة كامل في االتساق لضمان التشريعات في األداء لتقييم مفصلة وأحكام مبادئ تأسيس .2

 .منتظمة بصورة العام القطاع

 على أن يكون مستندا التشريع، في والنص عليه ،(يإلزام نقل أو مؤقت نقل أو إعارة) العموميين الموظفين تنقل تشجيع .3

 . وشفافة موضوعية معايير على

 تكون وأن التشريع، في( والعمودية األفقية الترقية العمل، رأس على) العموميين للموظفيين الوظيفية الترقية النص على .4

 . وشفافة موضوعية معايير أساس وعلى الجدارة أساس على قائمة

 . العملية الممارسة في المهني بالتطوير الصلة ذات األحكام تطبيق .5

 

 .العامة الخدمة في االنضباط وضمان الفساد ومكافحة النزاهة تعزيز تطبيق تدابير توافر وضمان: 6 رقم المبدأ

 الخدمة في الفساد ومنع النزاهة لتعزيز الالزمة المؤسسية واألدوات والترتيبات والكافية الفعالة القانونية وجود األحكام .1

 . العامة

 . العقوبات قانون في العموميين للموظفيين الفاسد السلوك تجريم .2

 التأديبية العقوبة بين والتناسب البراءة، افتراض ذلك في بما) التأديبي لإلجراء الرئيسية العناصر النص في القانون على .3

 اليها/إليه ُيستمع أن في والحق الطعن، في والحق القانونية المساعدة على الحصول في والحق الرسمي، بالواجب واإلخالل

 الموظف إدالء للحقائق، محايد تحقيق اإلجراء، في الشروع ذلك في بما) الرئيسية اإلجرائية والخطوات( الطعن أثناء

 عبر االتساق لضمان( والمراجعة القرار اإلجراء، في الشروع في المعنية والهيئات شهادتها،/بشهادته المعني العمومي

 . العامة الخدمة

 . منها لكل والعقوبة السلوك سوء بين التناسب لضمان التأديبية للعقوبات فهرس إنشاء .4

 وأن قانونا بها للتنبؤ قابلة القرارات حتى تكون العادلة غير التأديبية العقوبات ضد الطعن في العمومي الموظف حق ضمان .5

 . السياسي التدخل من وخالية محايدة تكون

 .العملية الممارسة في الفساد ومنع واالنضباط بالنزاهة المتعلقة األحكام تطبيق .6
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  المساءلة

 يتعلق فيما الديمقراطية شرعيتها على وبالتالي عام، بشكل أدائها على عميق تأثير له العامة اإلدارة تنظيم بأن عمومامن المقبول  

 . المواطنين بتوقعات

 الموجودة الرقابة ونظم اإلدارية، والتقاليد والقانونية الدستورية والسياقات التخصص، من مزيد إلى والحاجة الكفاءة، عن البحث إن

 يتعلق فيما واحد نموذج يوجد ال فانه لذلك، ونتيجة. دولة كل تعتمده الذي التنظيمي النموذج على تؤثر جميعها السياسية، والظروف

 . الدول مختلف في العامة اإلدارة وتنفيذ تنظيم بكيفية

 قيام لضمان ضرورية عتبرتُ  عموما الشروط بعض فإن ،(التنظيمية المساءلة ذلك في بما) بالمساءلة يتعلق ماوفي ذلك، ومع

 : وفعال صحيح بشكل بمهامها العامة اإلدارات

 للرقابة متوازن نظام إنشاء العامة؛ المؤسسات بين التداخل تجنب واالتساق؛ الكفاءة إلى تهدف والتي - العقالنية . 

 انشاؤها تم التي المشتركة األنواع يتبع والذي والمترابط الواضح التنظيم ضمان - الشفافية . 

 الدولة وقدرات احتياجاتمع  حجموال التكاليف يفيتك – التكاليف تحمل على القدرة . 

 للمساءلة خاضعة ككل المؤسسة وأن داخليا للمساءلة خاضع المؤسسة من جزء كل يكون أن ضمان - المساءلة 

 الوصول توفير خالل من وأيضا ؛اإلشراف ومؤسسات واالجتماعية والقضائية السياسية من خالل النظم ةخارجيال

 . العامة المعلومات إلى الواسع

 خرق حاالت في عادل حل على تنص أن وينبغي واإلجراءات، القرارات عن مسؤولة أيضا هي للمساءلة الخاضعة المؤسسات

 . المسؤولية طائلة تحتموظفيها للواجب 

 . المساءلة مجال في واحد، أساسي متطلب تحت مجمعة مبادئ، خمسة الفصل هذا يحدد
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 المسؤولية ذلك في بما الدولة، إدارة هيئات مساءلة لضمان المناسبة اآلليات وضع: رئيسي مطلب

 .والشفافية

 العامة اإلدارة تقوم أن ضمان أجل من( واسع نطاق على مفهومة لمعايير وفقا) للمساءلة خاضعة الدولة مؤسسات تكون أن ينبغي

 الى والوصول الدولة، إلدارة السليم التنظيم: هي الغرض لهذا الالزمة األساسية العناصرو. مرضية بصورة مهامها بانجاز

 والمراجعة المستقلة الرقابة عن فضال الداخلي، اإلداري للطعن فعال نظام ووجود والتوازنات الضوابط ونظام العامة، المعلومات

 .عدمها أو الدولة مؤسسات قرارات عن القانونية بالمسؤولية المساءلة ُتستكمل ان يجبكما . اإلدارية للقضايا القضائية

 والنص المالئمة، والنظم وباتباع السياسات بصورة عقالنية، المركزية للحكومة العام التنظيم إعداد: 1 رقم المبدأ
 المناسبة. المستقلة على المساءلة

 عدد وتعيين المركزي؛ المستوى على التنفيذية السلطة تحت العامة الهيئات جميع وتنظيم وإنهاء إنشاء تحكم قواعد وجود .1

 ذات الوزارة أمام المساءلة من محدد خط الهيئات جميع لدى للدولة على أن يكون الهيئات/ الوكاالت أنواع من محدود

 .دوري أساس على لها تقاريرها تقدم والتي الصلة

 . والكفاءة والفعالية العقالنية ضمان أجل من وتنظيمها جديدة هيئات إنشاء في التحكم .2

 باإلجراءات يتعلق فيما والمساءلة اإلدارة أدوار وتكون للمساءلة؛ واضحة خطوط خالل من التقارير اإلدارة وحدات تقديم .3

 .عليها ومتفق واضحة والنتائج

 فضال المستقلة، شبه أو المستقلة الهيئات من المختلفة لألنواع الذاتي الحكم ودرجة القانوني للوضع القانوني توضيح اإلطار .4

 أو الحكومة ورئيس البرلمان قبل من المباشرة المساءلة ذات المستقلة الوكاالت وُتعتبر للمساءلة؛ خضوعها خطوط عن

 .استثناء   الدولة رئيس

 ما وهم لديهم لهم التابعة الهيئات/  الوكاالت أداء ومراقبة بتوجيه يتعلق وتشمل مسؤوليتهم ما للمساءلة، خضوع الوزراء .5

 . بذلك للقيام تهموزارا في المتاحة المتخصصة المهنية القدرات من يكفي

 

 .العامة ولتحقيق المصلحة جيدة في إدارة الفرد حقوق من كل لحماية األداء آليات تطبيق: 2 رقم المبدأ

 والجمهور، والمحاكم األخرى الرقابة مؤسسات أو المظالم ديوان قبل من للتدقيق اإلدارية الهيئات جميع خضوع عمليات .1

 . التشريع على استنادا

 المعايير مع األخرى الرقابة ومؤسسات المظالم لديوان المستقلة والصالحيات العمل وسير بالوضع المتعلقة القواعد توافق .2

 من كاف بمستوى الرقابة مع مراعاة أن تتمتع هيئات وفعال، مترابط نظام على ينص الذي بالقانون، منظمة وتكون الدولية،

 .الحكومة عن االستقاللية

 . المظالم ديوان مؤسسة ياتتوص اإلدارة تنفيذ .3

 المساواة مجال في القدرات بناء ذلك في بما الرئيسية، الرقابة مؤسسات لموظفي القدرات وبناء المنتظم التدريب ضمان .4

 .التمييز عدم ذلك في بما بعملها، للقيام الرقابة لمؤسسات الالزمة األدوات وتوفير تمييزا، تواجه التي للفئات والتمكين

 . ذلك خالف على الدستور نص إذا إال الحكومة، على الشاملة للرقابة البرلمان ممارسة .5

 . المرؤوسين أنشطة وأغراض قانونية على المسؤولين كبار يمارسها التي السيطرة أي اإلشرافية، الداخلية الرقابة تأسيس .6
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 الممارسة في وتطبيقها باستمرار العامة المعلومات إلى الوصول في الحق النص في التشريعات على: 3 رقم المبدأ
 العملية.

 وكامال، مترابطا ويجب أن يكون القانون العامة، المعلومات في القانوني الشخص أو الفرد حق النص في القانون على .1

 . بسهولة إليه الوصول ويمكن وبسيطة واضحة بطريقة ومصاغا منطقي، بشكل ومنظما

 الواجبات بأداء يتعلق فيما وتوثيقها تسجيلها يتم التي المعلومات جميع تشمل بأنها واسع نطاق على العامة المعلومات تعريف .2

 . الخاصة أو العامة الهيئات طريق عن إما العامة،

 وجيهة أسباب هناك كانت إذا إال للجمهور متاحة وتوثيقها تسجيلها يتم التي العامة الواجبات أداء عن المعلومات جميع ُتعتبر .3

 .صارم بشكل وتطبق القانون في التحديد وجه على االستثناءات تحديد ويتم أنها سرية،لتصنيفها على 

 الحد في تبين، رسمية إلكترونية بصفحات العامة السلطات وتحتفظ جميع. استباقي بشكل العامة المعلومات عن اإلفصاح .4

 السياسة، وخطط القانونية، اإلجراءات على األدنى الحد محتوى يتضمن) اللوائح بموجب المطلوبة المعلومات األدنى،

أن تكون تلك  وينبغي(. التنظيمي والهيكل االتصال، ومعلومات والميزانية، السنوية، والتقارير المقدمة، العامة والخدمات

 .وواضحة ومحدثة دقيقة المعلومات

 زمنية جداول وضمن ،(اإلدارة على معقول غير عبئا الُمقدم الطلب ُيلقي لم ما) الشكل المطلوب حسب توفير المعلومات .5

 . تكلفة دون من وعادة محددة

 المعلومات تتضمن وحيثما. لطلبهم أسباب إعطاء العامة المعلومات بخصوص بطلبات المتقدمين األفراد على ينبغي ال .6

 نشر يكن مل ما المصنفة، غير األجزاء بنشر القيام العمومية السلطات من ُيطلب فانه سرية، مصنفة مواد المطلوبة

 .ُمضلال فقط الجزئية المعلومات

 . الوثائق وإتالف ذات الصلة لحفظ القواعد مع اتباع للوثائق حديثة بيانات وقواعد بسجالت العامة احتفاظ السلطات .7

 المعايير لوضع الصالحية مع العامة، بالمعلومات المتعلقة التشريعات تنفيذ على لإلشراف معينة إشرافية وجود سلطة .8

 . العقوبات وفرض القواعد واتخاذ

 

 والمراجعات الداخلية اإلدارية الطعون خالل من اإلدارية المنازعات في العادلة المعاملة ضمان: 4 رقم المبدأ
 القضائية.

د .1  . القانون في الداخلية اإلدارية للتظلمات اإلجرائية القواعد ُتحدَّ

د .2  . القانون في القضائية للطعون اإلجرائية القواعد ُتحدَّ

ر .3  . القضايا هذه مثل في المتخصصين القضاة قبل من اإلدارية المنازعات ُتقرَّ

 لمبدأ المناسبة، والمالية التنظيمية الترتيبات تضمن التى القواعد وكذلك ،(اإلدارية المنازعات حل) والقضاة تمتثل المحاكم .4

 . القانون سيادة

 . منهجي بشكل للقضاة العمل عبء تحليل .5

 والمعرفة الالزم التدريب على حصولهم مع كافيين دعم موظفي اإلدارية المنازعات في المتخصصين القضاة لدى يوجد .6

 . فعال بشكل مهامهم تنفيذ على قادرين ليكونوا واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وأجهزة القانونية

 . اإلدارية القرارات في الطعن من المواطنين المحكمة إجراءات تكلفة تمنع ال .7
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 أو/  و اإلنصاف وتضمن بالواجب العام الموظف إخالل حاالت في المسؤولية العامة السلطات تحمل: 5 رقم المبدأ
 .المناسب التعويض

 السلطات قبل من المعاملة سوء عن الناجمة األضرار من يعانون الذين األفراد تعويض أو إلنصاف متطلبا التشريع يتضمن .1

 . العامة

 وبسيطة واضحة بطريقة ومصاغة منطقيا تنظيما ومنظمة وكاملة مترابطة العامة المسؤولية يخص فيما اللوائحأن تكون  .2

 . بسهولة إليها الوصول ويمكن

 األخرى، العامة الواجبات وأداء العامة السلطات صالحيات ممارسة ويشمل بشكل واسع العامة المسؤولية أن يتحدد نطاق .3

 . العامة الواجبات يؤدي شخص أو خاص كيان أو عامة سلطة مثل بها، تقوم التي الجهة عن النظر بغض

 . التعويض للخطر أجل من العمل لحق الفعالة الممارسة اإلثبات وعبء الوقت بحدود المتعلقة أال تعرض القواعد .4
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 الخدمات تقديم

 اإلدارة تسهم أن يمكنكما  ،والرفاه والتنمية المستدام االقتصادي النمو تعزيز في أساسيا عنصرا الرشيدة العامة اإلدارة تعتبر

 أقل بيئة إلى سيؤدي اإلدارية اإلجراءات تبسيطو. المستثمرين وجذب العمل فرص وخلق االقتصاد تحديث في كبير حد إلى الفعالة

الشباك  خدمات وتقديم اإللكترونية الحكومة حلول مثل الحديثة، الخدمات تقديم أساليب ستؤدي حين في االقتصادي، للنمو إرهاقا

 . التجارية واالنشطة األفراد على أقل العبء سيكون وبالتالي اإلدارية، اإلجراءات تحسين إلى واحدال

 استخدامها يمكن العموميين، الموظفين لسلوك المعايير تضع والتي األوروبي، االتحاد دول لجميع المشتركة اإلداري القانون مبادئ

. اإلدارة مستويات جميع في اإلدارية واإلجراءات المؤسسات لتطوير التحديث جهود ضمن توجيهية كمبادئ آخر مكان أي في

 :هي المبادئ وهذه

 ( القانوني اليقين) التنبؤ على والقدرة الموثوقية 

 والشفافية االنفتاح  

 المساءلة  

 8والفعالية الكفاءة  

 قبل من الخدمات تقديم على التركيز هو األوروبية الجوار سياسة لدول إطار: العامة اإلدارة مبادئ من الهدف فإن هذا، على وبناء

 . اإلدارية اإلجراءات تنفيذ خالل والمؤسسات األفراد حماية ضمان مع للفعالية، بالنسبة وخاصة العامة، اإلدارة

 العمالء يسعى خاللها من والتي العامة اإلدارة مع التواصل انواع جميع أنه على واسع نطاق على الخدمات تقديم تعريف ويمكن

 الدولة مع معامالتية عالقة في يشاركون أو شؤونهم مع ويتعاملون البيانات، علىالحصول  إلى( والشركات والمقيمين المواطنين)

 وجميع هذه التواصل انواع جميع يشمل أنه على العمالء نحو التوجههناك حاجة لفهم  فإن السياق، هذا وفي. بهم خاصة مبادرة في

 اإلدارة بين التواصل فقط الواسع التعريف هذا يشمل وال. واألفراد المؤسسات على تؤثر والتي العامة اإلدارة بها تقوم التي المهام

 . اإلدارية اإلجراءات أي االتصاالت، تلك تنظم التي القواعد أيضا ولكن والعمالء، المركزية العامة

 قياس يمكن ال.  وفعالية بكفاءة الخدمات وتقديم واألفراد الشركات شؤون مع التعامل هو العامة لإلدارة الرئيسية المسؤوليات إحدى

 األحكام باحترام تقوم بينما العمالء توقعات تحقيق على كبير حد إلى تركز أنها حيث الحالية القانونية األحكام مقابل لوحدها الفعالية

 لهذه الكفؤ والتوفير العامة اإلدارة خدمات على الحصول في المساواة ضمان على أيضا تنطوي الفعالية فان ذلك ومع. القانونية

 .المعنية األطراف جميع على والوقت المال من كل يوفر مما الخدمات،

 المستوى ذات العامة اإلدارة مع أساسية روابط تقيم ولكنها المركزية الحكومة على األول المقام في العامة اإلدارة مبادئ تركز

 خاللها من والتي الشامل واالسلوب األفقية السياسات على التركيز وينصب. القضائية والسلطة( المحلي الذاتي الحكم) الوطني دون

 غير العامة الخدمات تتضمن ال المبادئ أن ، مع مراعاةالعمالء لصالح الموجهة الخدمات تقديم من العامة اإلدارة تنظيم يتمكن

 .الصحية والرعاية التعليم مثل المعامالتية،

 . الخدمة تقديم لمجال واحد أساسي متطلب تحت مجمعة مبادئ، أربعة الفصل هذا يحدد

  

                                                           
       

8
 .والتنمية ، باريس، منشور لمنظمة التعاون االقتصادي 27، رقم سيجما ، ورقةالمبادئ األوروبية لإلدارة العامة(، 1999) سيجما  
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 على الحصول وضمان الجودة ضمانوالعمل على  الخدمات؛ لتقديم اإلدارةتوجيه : رئيسي مطلب

 .العامة الخدمات

 والرؤية االلتزام الرشيدة العامة اإلدارة تطوير يتطلب. العامة اإلدارة لتحديث هدفا الرشيدة اإلدارة عتبرتُ  األحيان من كثير في

 من عملي، واقع إلى ترجميُ  أن إلى االلتزام هذا يحتاج. لإلجراءات الصحيح والتسلسل األولويات وتحديد السياسية واالستراتيجية

 الهدف وليس للمستخدم، المتغيرة االحتياجات حول باستمرار تصميمها وإعادة وتوفيرها تصميمها يتم عامة خدمات وجود خالل

 يكون أن أيضا الضروري ومن. الغرض لهذا المناسبة السياسات ومراقبة تطوير آلياتوضع  وينبغي. لإلدارة الراحة توفير منها

 وثائق عتبرتُ  الكما . المعاملة في المساواة ويضمن وكفؤا، وفعاال مترابطا الخدمات تقديم في العامة اإلدارة تتبعه الذي النهج

 عالية جودة ذات بخدمات واألفراد المؤسسات لتوفير مسبقة شروطا هي وإنما ذاتها، حد في هدفا االستراتيجية السياسات وترتيبات

 آخر، أساسيا عنصراالعملية  الممارسة في تطبيقها يتم التي السليمة اإلدارية اإلجراءات وتعتبر. بسهولة إليها الوصول ويمكن

 .إليها الوصول فرص في والمساواة الخدمات لجودة المستمر بالتحسين مشفوعة تكون أن يجب ولكن

 الخدمات. إلدارة الدولة تركز على تقديم إعداد وتطبيق سياسة :1 رقم المبدأ

 ذات االستراتيجيات إطار في ويتم مراعاة ذلك المستخدم؛ احتياجات حول العامة الخدمات تصميم أجل من وجود سياسة .1

 .اإلدارة أنحاء جميع في باستمرار ويتم تطبيقها الوثائق من غيرها أو الصلة

 .تمرارباس وتنفيذها اإلدارية اإلجراءات لتبسيط سياسة الروتين وتطوير وتفادي وتقليل لتحليل آليات وجود .2

 . الواقع أرض على وتطبيقها القانوني اإلطار في الخدمات تقديم يخص فيما باستمرار السياسات حلول تحديد .3

 .العامة الخدمات تقديم وتوجيه لتنسيق ومؤسسية سياسية مسؤوليات تشمل مالئمة، مؤسسية وجود تركيبة .4

 وتطبيقها الخدمات لتقديم العامة السياسة مع يتوافق بما اإللكترونية، الخدمات لتقديم القانونية واألطر وجود السياسات .5

 . اإلدارة أنحاء في باستمرار

 واالستعداد القانوني اإلطار خالل من الخدمات تقديم إجراءات لتبسيط الرقمية والخدمات للسجالت البيني التشغيل تشجيع .6

 . التقني

 إجمالي مع متكافئة غير ليست العامة اإلدارة تكون تكاليف وأن الشفافة، المراجعة قيد العامة الخدمات تكاليف على اإلبقاء .7

 . العام اإلنفاق

 

 في وُتسن العامة، الخدمة تقديم تدعم التي للسياسات األساسي كهدف الرشيدة التركيز على اإلدارة: 2 رقم المبدأ
 العملية. الممارسة في باستمرار وتطبق التشريعات

د .1  . الحكومة أولويات بين من الرشيدة اإلدارة ُتحدَّ

 . ممكن حد أدنى إلى الخاصة اللوائح من ويحد اإلدارية، اإلجراءات يخص فيما وكامل مترابط قانوني إطار يوجد .2

 . للدولة اإلدارية الهيئات جميع في العملية الممارسة في اإلدارية اإلجراءات يخص فيما القانوني اإلطار .3

د .4  واإلنصاف، القانونية،: اإلدارية اإلجراءات يخص فيما التشريع في الرشيد اإلداري للسلوك األساسية المبادئ ُتحدَّ

 . الواجبة والعناية والموضوعية والحياد، والشفافية، واالنفتاح للتقدير، القانونية والممارسة والتناسب، المعاملة، والمساواة في

 . النهائي القرار اتخاذ قبل بالشهادة االدالء حق ضمان .5

 . الطعن حق عن المواطنين وإبالغ قراراتها أسباب بيان الحكومية السلطات من ُيطلب .6

 التوازن ضمان أجل من إداري إجراء ألي واإللغاء المؤقت والتعليق التعديل إلى بالنسبة والجوهرية اإلجرائية شرح القواعد .7

 . للفرد المشروعة والتطلعات العامة المصلحة بين العادل
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 العامة. الخدمة جودة لضمان وضع وتطبيق آليات: 3 رقم المبدأ

 وجوائز التنظيمية الجودة إدارة نماذج الخدمات، مواثيق مثل) الجودة لضمان أدوات عدة أداة أو الخدمات تقديم سياسة تعزز .1

 (.الدولية المعايير من غيرها أو أو اآليزو الذاتي، التقييم أطر ،9الجودة

 االحتياجات وتحليل العمالء رضا على والمستندة تصميمها، وإعادة وتقييمها الخدمات لتقديم منتظمة رصد عمليات وجود .2

 . للمستخدمين المتجددة

 العمالء في الحصول على الخدمات، قبل من قضاؤه يتم الذي الوقت في وفورات تحقيق حول الخدمة تحديث تنظيم جهود .3

 سهولة تحسين عن فضال لألفراد، الشخصي الخدمة الوجودالحصول على  فيها يتطلب التي المرات وعدد وتكاليفها

 . نفسها والخدمات الخدمات حول المعلومات من كل على الحصول

 . بانتظام الخدمات بتقديم المعنيين العموميين الموظفين تدريب .4

 . وتعميمها الجيدة الممارسات تبادل ُتمكن آليات وجود .5

 . العامة اإلدارة قبل من تقدم التي الرئيسية العامة الخدمات أجل من الخدمات لتقديم معايير وضع .6

 

 العامة. الخدمات على الحصول سهولة ضمان: 4 رقم المبدأ

 . الخدمات على الحصول في المساواة تضمن الدولة إلدارة اإلقليمية الخدمات تقديم وجود شبكة .1

 . التجارية واألعمال لألفراد متوفرة الخدمات من واسعة مجموعة تغطي الخدمات لتقديم واحدة وجود شباك واحد أو وجهة .2

 من واسعة مجموعة وتغطي االستخدام سهلة إلكترونية قنوات خالل من ممكن الرسمية المسائل مع والتعامل التواصل .3

 . الخدمات

 وواجبات حقوق على العامة وكذلك الخدمات على للحصول الواضحة واإلرشادات والمشورة االتصال معلومات توفير .4

 .المنشورة الرسمية والنشرات االلكترونية الخدمات من خالل المواقع توفر التي العامة والمؤسسات المستخدمين

 واألجانب اللغوية أو الثقافية واألقليات والمسنين الخاصة االحتياجات ذوي مثل) للعمالء الخاصة الفئات أخذ احتياجات .5
 (.اإللكترونية الخدمات ذلك في بما) الخدمات تقديم في االعتبار عند (أطفال لديها التي واألسر
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 .االتحاد األوروبي -مثل نموذج التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة، إطار التقييم المشترك المطور  
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 اإلدارة المالية العامة
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  العامة المالية اإلدارة

 ما وإذا. مواطنيها لصالح واالجتماعية االقتصادية السياسة أهداف الحكومة تقدم خالله من والذي المالي اإلطار الميزانية تؤسس

 لجميع ضروريا يعتبر العامة المالية لإلدارة قوية أنظمة وجود فان اإلنفاق، حدود مع احترام صحيحة خيارات عمل ُيراد كان

 . الحسابي والتدقيق والرقابة المشتريات ذلك في بما التنفيذ، وحتى الصياغة من - الميزانية دورة عناصر

 بالتتابع، تتم ان اإلصالحات على ينبغي فانه النتائج، تحقيق على تركز التي العامة المالية اإلدارة نظم تحقيق الدول ارادت ما وإذا

 جيدة عامة مالية إدارة أنظمة هناك ولكن الجميع، يناسب واحد نهج هناك يوجد الحيث . دولة لكل الفريدة الظروف تناسب بطريقة

 . التالية الصفحات في والموضحة األساسية، والممارسات المبادئ بعض على تستند

 على للغاية وواضحا كبيرا يعتبر االقتصادي أثرها ان حيث. الرشيدة المالية اإلدارة من يتجزأ ال جزء هي العامة المشتريات ان

 أن يمكن فانها مرتفعة، تكون والفساد الرقابة وسوء المال تبديد مخاطر حيث مجاال وباعتبارها ذلك، الى وباالضافة. سواء حد

 الجيد، العامة المشتريات لنظام اإلطار العامة اإلدارة مبادئ توفر وبالتالي،. الحكومة في الجمهور ثقة على كبيرا تأثيرا تؤثر

 .الدولية التنظيمية األطر من واسعة مجموعة وتعكس

 العامة الحكومية البيانات متطلبات ضمن فقط المحلي الذاتي الحكم وُيغّطى. المركزية الحكومة على األول المقام في المبادئ تركز

 تركز المبادئ فان العامة، اإليرادات إجماليب التنبؤ عن النظر وبصرف ذلك، الى وباالضافة. التقارير واعداد الميزانية إلعداد

 العامة، المالية لإلدارة الهامة صرالعنا من تعتبر الموارد من وغيرها الضرائب وإدارة جمع فإن ذلك، ومع. النفقات إدارة على

 .كمعيار المجال هذا في المالية المساءلة ومتطلبات العام اإلنفاق برنامج اعتبار ويمكن

 :تراعي المبادئ المعايير والتوجيهات الدولية مثل

 10الميزانية حوكمة في والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئ. 

 11المالية المساءلة ومتطلبات العام اإلنفاق برنامج. 

 12المفتوحة الموازنة مؤشر. 

 الدولي النقد لصندوق المالية للشفافية الجيدة الممارسات مدونة . 

 13الحكومية المشتريات بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية. 

 14(2015) العامة المشتريات يخص فيما للمجلس والتنمية االقتصادي التعاون منظمة توصية. 

 15(2011 عام في تحديثها تم) الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون. 

 16األوروبي االتحاد إطار ضمن تطويرها تم التي القانونية الصكوك. 

 لتدقيق العليا للمؤسسات الدولية المنظمة من اإلرشادات من وغيرها الحسابات لتدقيق العليا للمؤسسات الدولية المعايير 

 . الحسابات

 المعايير مع يتماشى وبما العامة المالية اإلدارة مجال في رئيسية، متطلبات خمسة تحت مجمعة ،أمبد عشر اثني الفصل هذا يحدد

 .الدولية

                                                           
 .، باريسإصدار منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاعداد الميزانية،  حوكمة(، توصية المجلس حول 2015) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 10

  ./https://www.pefa.orgبرنامج اإلنفاق العام ومتطلبات المساءلة المالية،             11

  survey/-budget-initiative/open-budget-budgets/open-http://www.internationalbudget.org/opening.شراكة الموازنة الدولية، 12

 .([GPA / 113] 2012اذار  30ت الحكومية )المرفق للبروتوكول المعدل التفاقية المشتريات الحكومية، الذي اعتمد في منظمة التجارة العالمية، اتفاقية منقحة بشأن المشتريا 13

 .، باريسإصدار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(، توصية المجلس بخصوص المشتريات العامة، 2015) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 14

 (، القانون النموذجي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن المشتريات العامة، األمم المتحدة، فيينا.2015) لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  15

من قبل الجهات العاملة  المشتريات بشأنالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس  EU 25/2014/والتوجيه  الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بشأن المشتريات العامة؛ EU 24/2014/مثل التوجيه  16

فيما يتعلق بتحسين فعالية  EEC 13/92/و  EEC 665/89/الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس لتعديل توجيهات المجلس  EU 66/2007/والتوجيه في المياه والطاقة والنقل والخدمات البريدية؛

 .implementation/index_en.htm-procurement/rules-market/public-http://ec.europa.eu/growth/singleات المراجعة بشأن منح العقود العامة، اجراء

https://www.pefa.org/
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/index_en.htm
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 إدارة الميزانية 

 إجمالي إطار ضمن تكون وأن شفافة قانونية ألحكام تمتثل بحيث الموازنة إعداد: رئيسي متطلب

 اإلجمالي المحلي الناتج إلى الدين ونسبة للحكومة العامة الموازنة توازن وضمان السنوات، متعدد

 .مستدام مسار على

 التي األهداف إلى استنادا األجل متوسطة مالية خطة للحكومة يكون أن ينبغي فإنه أفضل، نحو على العامة الموارد إدارة أجل من

 واضح بشكل النفقات لجميع المتعددة السنوية التكاليف إدراج من التأكد أيضا يجب. لها المتاحة المالية والموارد تحقيقها في ترغب

 مجاالت في األجل طويلة التقديرات جانب إلى النهج، هذا ان. متوسط مدى ذو مالي أفق ضمن السنوية الموازنة تعيين يتم بحيث

 الحكومة بإبالغ سيساعد ،(الصحية والرعاية التقاعدية والمعاشات الكبير المال رأس ذات المشاريع مثل) المحددة العام اإلنفاق

 .جديدة سياسة لتطوير والفسحة المالية المعطيات عن والمواطنين والبرلمان

 الحد ومعطيات المالية القواعد احترام مع واقعية إنفاق مخصصات تحديد بمكان األهمية من فإنه ،الموازنة عملية إطار وضمن

 المحتملة لإليرادات دقيقةال غير التوقعات أن إذ األهمية، من القدر بنفس هو باإليرادات التنبؤ كما أن. عام بشكل األدنى إلى األعلى

 .غير مستدام مستوى في إعداده تم الذي اإلنفاق من الحد إلى تؤدي أن يمكن

 على بناء أُسس والذي العامة الحكومة أساس على األجل متوسط موازنة بنشر إطار الحكومة قيام: 1 رقم المبدأ
 .ضمنه الميزانية مؤسسات جميع تعمل سنوات؛ ثالث عن تقل ال فترة ويغطي بها الموثوق التوقعات

 . المتاحة البيانات أحدث االعتبار بعين األخذ مع عام، كل األجل متوسطة الموازنة إطار نشر يتم .1

 أساس على للموازنة المركزية السلطة قبل من المركزي، المستوى على األجل، متوسطة الموازنة إطار تنسيق يتم .2

 . معها والتشاور التابعة والمؤسسات التنفيذية الوزارات من المدخالت

 . إليها يستند التي والنفقات اإليرادات وتوقعات الكلي االقتصاد توقعات بوضوح األجل الموازنة متوسطة إطار يحدد .3

 القائمة للسياسات المستقبلية التكاليف على وتشمل عليها، المتفق الحكومة سياسة على والنفقات اإليرادات خطط تستند .4

 .الوطنية المالية للقواعد وفقا وتتم الفترة، هذه خالل عرضها يتم جديدة سياسات ألي التقديرية والتكاليف

 . مستدامة ي،المحل الناتج إجمالي إلى الدين ونسبة العام الحكومي التوازن وخاصة الموازنة، إجماليات أهداف تكون أن .5

 . الرئيسية للمتغيرات الحساسية تحليل األجل المتوسطة الموازنة إطار يتضمن .6

 .الفترة هذه خالل تكبدها سيتم التي لالستثمار األجل طويلة التكاليف الى األجل المتوسطة الموازنة إطار يشير .7

 . المالية السياسة مع مترابطة الهيكلي االقتصادي اإلصالح خطط تكون .8

 . األجل متوسطة للموازنة العام اإلطار مع بالموازنة تعنى مؤسسة لكل االستراتيجية الخطة تتسق .9
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 إطار مع تنسجم شاملة إنفاق اعتمادات مع الوطني، القانوني اإلطار مع تمشيا الموازنة إعداد: 2 رقم المبدأ
 ذلك. مراقبة ويتم األجل المتوسط الموازنة

 الموازنة وسلطة الحكومة ودور العامة األموال تحدد التي الشفافة القانونية األحكام على إعداد الموازنة عملية تستند .1

 . العملية هذه في بمسؤولياتها الكاف للوفاء بالوقت منها لكل يسمح الذي الزمني الجدول مع المركزية،

 . المقترحة الموازنة واعتماد ومناقشة لتحليل الالزمة والموارد الوقت البرلمان لدى يكون .2

 . الدولي التمويل ذلك في بما المصادر، جميع من الدخل للموازنة وتشمل شاملة تغطية .3

 . عليه بناء الموازنة تأطير تم ما ضمن أسفل إلى أعلى من اإلنفاق حد على الحكومة توافق .4

 عليها تقوم أن يجب التي واالفتراضات الزمني والجدول العام النهج السنوي، التعميم في المركزية، الموازنة سلطة تحدد .5

 . المختلفة الموازنة مؤسسات تقديرات

 بما وشفافة، ودقيقة شاملة بتقديرات المركزية الموازنة سلطة تزويد طريق عن الموازنة تعميم مع الموازنة مؤسسات تمتثل .6

 . الموازنة سنة بعد السنوات وتكاليف الطارئة االلتزامات ذلك في

 الشاملة النهائية التكاليف لتقديرات وفقا أولوياتها وتحدد مناسب استثمار تحليل الى المال رأس استثمار مشاريع تخضع .7

 . وفوائدها

 . مالية مخاطر يشكل بما قائمة المركزية الموازنة سلطة تنشر .8

 : و شفافة نشرها تم التي الميزانية تكون .9

 عليها تقوم التي الكلي االقتصاد افتراضات تحدد . 

 الرواتب غير والنفقات والرواتب الحالية والنفقات المال رأس تفصل . 

 الجديدة والسياسات لإلنفاق( الحالي) األساس لخط منفصلة توقعات تتضمن . 

 المقارنة ألغراض الحالي للعام النهائية المحصالت إلى تشير . 

 الرأسمالي لإلنفاق السنوات متعددة والتعهدات االلتزامات على تشمل . 
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 المالية الشؤون على العامة والرقابة الشفافية تضمن واإلبالغ المحاسبة ممارسات: رئيسي متطلب

 .القانونية األحكام مع تمشيا وذلك مركزي، بشكل والديون واألصول النقد إدارة وتتم العامة؛

وجدير . الحكومية والنفقات اإليرادات من كل وتغطي ،بنجاح العام خالل النفقات ومراقبة رصد أجل من مركزية النقد إدارة تكون

 إجراءات باتخاذ وللسماح اإلنفاق مخصصات مع النقدي التدفق موائمة الصعب منتجعل  كافيةال غير والمعلومات النظمبالذكر أن 

 .الضرورة عند المناسب الوقت في إصالحية

 غير االقتراض لتجنب برمته، العام الحكومي المجال ليغطي المركزي، المستوى على الديون إدارة ممارسة يتم أن أيضا ينبغي

 . األمثل المستوى دون بتكاليف االقتراض أو به المصرح

 ضروريا عليها، االعتماد يمكن التي المحاسبية المعلومات إلى استنادا المالية، البيانات عن التقارير إلعداد قوية أنظمة وجود يعتبر

 للبرلمان يمكن بحيث منتظم أساس على العامة الماليات يخص فيما المعلومات نشر يجبكما . الحكومي اإلنفاق مراقبة في للنجاح

 .بوضوح المالية السنة خالل اإليرادات وتحصيل اإلنفاق في المحرز التقدم رؤية والمواطنين

 الخزينة حساب من األموال صرف على المخولة الخزينة سلطة أو المركزية، الموازانة سلطة سيطرة: 3 رقم المبدأ
 . النقدية السيولة وضمان الموحد،

 الحساب هذا الى مصدر أي من الوارد النقد جميع دفع يتم حيث موحد خزينة حساب وجود على الموازنة تشريع ينص .1

 . نفسه العمل يوم نهاية في وعادة( أخرى إيرادات أو رسوم أو ضرائب)

 . الموحد الخزينة حساب من فقط المخولة محاسبة المدفوعات إمكانية على القانون ينص .2

 سلطة/  المركزية الميزانية سلطة سيطرة تحت الموحد، الخزينة حساب خالل من الخزينة وظيفة أو النقدية اإلدارة إدارة يتم .3

 . الخزينة

 دبع الكلي، المستوى على بها الخاصة النقدية التدفقات توقعات بإعداد الخزينة سلطة/  المركزية الميزانية سلطة تقوم .4

 .األقل على شهري أساس وعلى األخرى، المعنية17 الموازنة ومؤسسات الوزارات مع التشاور

 وتشمل للميزانية الرئيسية العناوين تحت النقدية التدفقات عن واضحة صورة موازنة مؤسسة لكل الشهرية المالمح تقدم .5

 . الخاصة والموارد المال ورأس الحالية الرواتب وغير الرواتب - المختلفة العناصر بوضوح

 . واإليرادات للنفقات مفصل إجراء تحليل لتسهيل كافية ترميز هياكل الخزينة نظام يتضمن .6

 . المصرفي الحساب بيانات وبين المحاسبية المعلومات نظم وبين الخزانة، معلومات نظام بين منتظمة تسويات توجد .7

 أن وال مسبق قضائي إذن على الحصول دون الموازنة العتمادات الموازنة مؤسسات تجاوز عدم لضمان رصد نظام يوجد .8

 . الشرط هذا على التحايل تأثير لها يكون التزامات في تدخل

 بأي القيام قبل عنها المسؤولة الهيئة من مسبقة موافقة على الحصول( والبلديات) للدولة المملوكة الشركات من ُيطلب .9

 . مالية مخاطرة

 

                                                           
17

   
ديق الضمان االجتماعي التي تسيطر هو مصطلح يستخدم لوصف القطاع المؤسسي الذي يتكون من الوحدات المركزية واإلقليمية وحكومات الواليات والحكومات المحلية إلى جانب صنا "العامةالحكومة "

ل اإلنتاج غير السوقي والتي يتم التحكم فيها ويتم تمويلها أساسا من قبل الوحدات الحكومية أو عليها هذه الوحدات. كما تشمل على المؤسسات والشركات وأشباه الشركات غير الربحية العاملة في مجا

لعيادات والمدارس تختلف أنواع المنظمات غير الربحية التي تم تضمينها في الحكومة العامة من دولة إلى اخرى ولكنها غالبا ما تشمل المستشفيات وا .صناديق الضمان االجتماعي في القطاع الحكومي العام

(، 2009، واألمم المتحدة والبنك الدولي )منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن المفوضية األوروبية، وصندوق النقد الدولي، و 22وللحصول على تعريف شامل للحكومة العامة، راجع الفصل  .والجامعات

 .، األمم المتحدة والبنك الدولي، نيويوركمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةالدولي،  ، المفوضية األوروبية، صندوق النقد 2008نظام الحسابات الوطني 
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 والمحافظة للدولة العام الدين هدف احترام يتم وتنفيذها بحيث الدين إلدارة واضحة استراتيجية وضع: 4 رقم المبدأ
  .السيطرة تحت الديون خدمة على تكاليف

 ويمكن مستدامة الديون تكون أن لضمان( الحساسية وتحليل المخاطر ذلك في بما)18 الدين إلدارة واضحة استراتيجية توجد .1

 .خدمتها

 . السنوية للدولة العامة الموازنة عملية في وتسهم الدين إدارة إستراتيجية ُتنشر .2

 . السنوية الدولة ميزانية في المبينة الحدود ضمن دائما والضمانات الحكومي االقتراض يكون .3

( المركزي البنك/  الخزينة وكالة/  المركزية الميزانية سلطة وكالة) المختلفة الحكومية المؤسسات مسؤوليات يتم وصف .4

 . بوضوح الديون إدارة في المنخرطة

 . المركزي الحكومي االقتراض الخزينة وكالة/  المركزية الموازنة سلطة فقط تنفذ .5

 من أي قبل من مالية مخاطر تحمل أن يمكن التي األخرى األدوات تشمل التي العقود إبرام أو الضمانات أو تقييد االقتراض .6

 يتم أن ويجب التشريع في الدولة، تمولها التي المؤسسات أو المحلية الحكومة ذلك في بما للدولة، المملوكة المؤسسات

 . مالية مخاطرة بأية القيام قبل لها تخضع التي الهيئة قبل من تخويلها

 الميزانية سلطة إلى بانتظام للدولة المملوكة والشركات المحلية الحكومة اقتراض وتكاليف مستوى عن التقارير تقديم يتم .7

 . الواجب النحو على تغييرات أية بيان ويتم الخزينة وكالة/  المركزية

 . النقد إدارة ووظائف الديون إدارة بين ما التعاون توضع منهجية .8

 . المالية السنة نهاية من قصير وقت بعد الديون إدارة عن سنوي تقرير إعداد يتم .9

 . الديون إدارة العليا الحسابات تدقيق مؤسسة تدقق. 10

 

 .للميزانية والتدقيق الشفافية ضمان: 5 رقم المبدأ

 أسابيع أربعة غضون في المركزية الحكومة واقتراض ونفقات إيرادات عن شهرية تقاريرا المركزية الموازنة سلطة تصدر .1

 . الشهر نهاية من

 ووكاالت المركزية الحكومية اإلنفاق مؤسسات قبل من المركزية الموازنة سلطة إلى التقارير من التقرير مواد ُتجمع .2

 . السابق الشهر في وإيراداتهم نفقاتهم يخص فيما اإليرادات تحصيل

 . اإليرادات وملف األصلي اإلنفاق عن إلى االختالفات التقارير وتفسر تشير .3

 . المناسب الوقت وفي منتظم أساس على المحلية للحكومات المالية البيانات المركزية الموازنة سلطة تنشر .4

 المستوى على العامة المعلومات ويشمل المركزية، الحكومة مستوى على شامال للحكومة السنوي المالي التقرير يكون .5

 . العام الحكومي

 المدققة السنوية المالية البيانات بتقديم للدولة المملوكة الشركات تلزم والتى المالية للمخاطر المستمرة المراقبة يتم إجراء .6

 . النقدية والتدفقات اإلنصاف بيان في الحاصلة بالتغييرات بيان العمومية، الميزانية الدخل، بيان ذلك في بما بها، الخاصة

 قبل من تدقيقه ويتم المالية، السنة انتهاء تاريخ من أشهر ستة يتجاوز ال موعد في السنوي المالي الحكومة التقرير تنشر .7

 . القادمة الموازنة مناقشة قبل البرلمان قبل من مناقشته ويتم الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة

8.  
 . المحاسبية المعايير تحديد ويتم المحاسبية المعلومات مع مناسب بشكل مؤسسة كل بيانات توافق .9

        الشركات باستثناء) العامة الحكومية المؤسسات جميع قبل من ويتم تطبيقها العام القطاع لمحاسبية الوطنية توضع المعايير. 10

 (. الشركات وأشباه

 . الميزانية أرقام من اختالفات أي ويفسر الميزانية عرض شكل يعكس شكل على السنوي المالي التقرير يكون. 11

 الحد قيمة فوق األصول جميع يغطي والذي للدولة المملوكة لألصول وتحليل عامة لمحة السنوي المالي التقرير يتضمن. 12

 . المحدد األدنى

  

                                                           
.لهذا أن يكون جزءا من االستراتيجيات الحكومية األخرى أو يتم نشره في وثيقة منفصلة يمكن18         
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 الرقابة والتدقيق الداخلي 

 مناحي جميع في الداخلي، التدقيق ذلك في بما الداخلية، الرقابة سياسةتطبيق : رئيسي متطلب

 .العامة اإلدارة

 : على العامة الحكومية المؤسسات إدارة يساعد الداخلية للرقابة قوي نظام تطوير إن

 للعمليات؛ اقتصاديا والفعال والكفؤ واألخالقي المنظم التنفيذ ضمان  

 بها؛ المعمول واللوائح للقوانين االمتثال  

 والضرر؛ االستخدام وسوء الضياع من الموارد حماية  

 الفعالة؛ المالية اإلدارة دعم  

 المساءلة؛ بالتزاماتها الوفاء  

 المهمة هذه لتحقيق معقول ضمان وتوفير للمخاطر للتصدي المستمر التطوير هذا في والموظفين اإلدارة من كل يشارك أن يجب

 لدعم الفعالة الداخلية للرقابة إجراءاتهناك  تكون أن ضمان إلى تحتاج اإلدارة فان التشغيلي، المستوى وعلى. العامة واألهداف

 والرقابة المخاطر إدارة مثل المحددة اإلدارية الوظائفكذلك ينبغي إنشاء . للمؤسسة المالية الموارد وإدارة اليومية العمليات تقديم

 العليا اإلدارة لدى يكون أن يجبكما . الداخلية الرقابة نظم وتشغيل تصميم إدارة قبل من الفعال والتعديل المراقبة لدعم والتفتيش

 وتعمل مناسب بشكل مصممة بها المعمول الداخلية الرقابة ترتيبات بأن الداخلي الحسابي التدقيق وظيفة قبل من مستقلة ضمانات

 .ألهدافها المؤسسة تحقيق لضمان بفعالية

 .المالية مواردها مؤسسات قبل من الفعالة اإلدارة وتدعم هذا تسهل أن19 السليمة الداخلية الرقابية اإلجراءات شأن من إن

 الضمان نشاط" بأنه 20الداخليين المدققين معهد قبل من تحديده يتم. الداخلية الرقابة من أساسي جزء هو الداخلي التدقيق إن

 إنجاز على المؤسسة يساعد أنه كما. المؤسسة عمليات وتحسين قيمة إضافة إلى يهدف الذي والموضوعي المستقل واالستشارات

 التدقيقو". الحوكمة وعمليات والرقابة المخاطر إدارة فعالية وتحسين لتقييم ومنضبط منهجي اسلوب اتباع خالل من أهدافها

 الضوابط بأن داخلي مصدر من الضمانات تلقي للكيان اإلدارة وفريق األعلى المدير خاللها من يتمكن التي الوسيلة هو الداخلي

 .ألهدافها المؤسسة تحقيق لضمان بفعالية وتعمل مناسب بشكل مصممة الداخلية

 المؤسسات كلتنفذ  أال المتوقع من فإنه وبالتالي،. وأهدافها وتعقيدها حجمها على ما مؤسسة في الداخلي التدقيق تنفيذ يعتمد

 .تماما الطريقة بنفس الداخلي التدقيق العامة الحكومية

                                                           
 فيما يخص معايير الرقابة الداخلية للقطاع العام والمحددة أصال في لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي. الحساباتالعليا لتدقيق للمنظمة الدولية للمؤسسات  المبادئ التوجيهيةكما تم توضيحه في   19

 .https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspxمعهد المدققين الداخليين، 20

https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
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 الموازنة مؤسسات قبل من وتنفيذه والصالحيات، المسؤوليات الداخلية للرقابة التشغيلي قيام اإلطار: 6 رقم المبدأ
 .الشاملة الداخلية الرقابة سياسة مع يتماشى بما العامة

 المؤسسات في الداخلية الرقابة لتطوير اإلدارة خطط وتغير واقعية خطوات إلى تشير التي الواضحة االستراتيجية تكون .1

 بها ويتم الخاصة االصالح هناك خطط تكون وأن اإلجمالي، العامة المالية اإلدارة نظام مع متماشية العامة الحكومية

 .بانتظام وتحديثها مراجعتها

 . العامة الحكومية المؤسسات جميع على الداخلية للرقابة التشغيلي اإلطار تحدد التي األخرى واألنظمة القوانين ُتطبق .2

 وترتيبات العامة والمحاسبة الدولي التمويل إدارة وتحكم والخزينة، الموازنة ترتيبات تحكم التي واألنظمة تعمل القوانين .3

 . المناسب التقارير وإعداد التفويض لبط طريق عن اإلدارية المسؤولية تطوير على تسهيل األخرى العامة المالية اإلدارة

 . الالحق وتطويرها المنسق تنفيذها الداخلية الرقابة وتطوير تنسيق عن المسؤولة الوزارة تضمن .4

 : ذلك في بما الداخلية، الرقابة بتنفيذ بااللتزام داخلية الئحة مؤسسة كل تصدر .5

  والمساءلة؛ التفويض ترتيبات جانب إلى المؤسسة أنحاء جميع في الداخلية الرقابة تتولى التي الجهة تحديد .6

  المخاطر؛ إلدارة فعالة ترتيبات وضع .7

 مناسب بشكل المخاطر دارةإ يمكن بحيث المؤسسة، في المالئمة المستويات إلى بانتظام اإلدارية المعلومات تقديم ضمان .8

 . األهداف تحقيق ويمكن

 : الثاني المستوى مؤسسات أو المرؤوس يتواجد وحيثما .9

 . وحجمها نوعها نفس من لمؤسسة الداخلية الرقابة متطلبات الثاني المستوى من مؤسسة كل تلبي.  10

 . مماثلة مكتوبة وثيقة أو الئحة في واضح بشكل األول المستوى ذات المؤسسة أو األعلى المؤسسة مع العالقة تحديد يتم . 11

 المالكة" األول المستوى مؤسسات قبل من القوية الحوكمة لترتيبات البلدية والمؤسسات للدولة المملوكة المؤسسات تخضع.  12

 ". لهم

 : العامة الحكومية المؤسسات في الداخلية الرقابة توافر إجراءات.  13

 واضحة؛ المؤسسات داخل المسؤوليات جعلي  

 الميزانية؛ تكاليف تقدير تشمل المؤسسات استهلتها التي السياسة مقترحات بأن ضمني  

  األهداف؛ لتحقيق بديلة طرقعدة  بينمن  محسوبة قراراتيؤدي إلى اتخاذ  

  ُالميزانية؛ حدود في المالية االلتزامات بقيي  

 سيكون( البشرية الموارد تكاليف أو المشتريات عمليات خالل من المثال سبيل على) المالية الموارد استخدام أن ضمني 

  الحالية؛ للموازنة وفقا

 ني   المخالفات؛ عن واإلبالغ لكشفامن  مكِّ

 الرئيسية المالية للقرارات الحسابي التدقيق بعملية سمحي . 
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 المؤسسات قبل من باستمرار وُيطبق الدولية المعايير يعكس الداخلي للتدقيق التشغيلي اإلطار: 7 رقم المبدأ
 .الحكومية

 التي اللوائح مع متماشيا ويكون ، 21الداخليين المدققين معهد تعريفات مع للحسابات الداخلي التدقيق الئحة أو قانون يتوافق .1

 عن مستقلين يعتبروا والذين الداخليين المدققين وتعيين الداخلي التدقيق بتطوير ويسمح العامة، واإلدارة المدنية الخدمة تنظم

 .المؤسسة داخل االخرى األنشطة

 في بما معينة، تشغيلية ترتيبات ويحدد الحكومية، المؤسسات على ينطبق الداخلي التدقيق أن على اللوائح أو القانون ينص .2

 وحجم لنوع تبعا الفعلية الترتيبات باختالف يسمح بينما التقارير، وتقديم االستقاللية وترتيبات للحجم األدنى الحد ذلك

 . المؤسسة

 ذات التدريبية واألنشطة التنفيذ وتنسق المركزية المعايير الداخلي التدقيق عن تطبيق المسؤولة بصورة شاملة الوزارة تحدد .3

 . الداخلي التدقيق وتطوير تنفيذ يخص فيما المنهجي والتوجيه الفرعية القوانين لتطوير واضحة قانونية سلطة ولها الصلة،

 وُيعنى عام، بشكل للدولة العامة الموازنة عن المسؤولة الوزارة قبل من لإلشراف يخضع فإنه المالي، التفتيش يوجد وحيثما .4

 سوء أو الفساد أو لالحتيال المحتملة المخاطر على ويركز للمخالفات، الواضحة والدالالت بالشكاوى ويوجه باالمتثال،

 . الداخلي التدقيق أنشطة أو أهداف بتكرار يقوم وال الكبير، المالي التصرف

 المتطلبات مع يتماشى وبما المؤسسة وتعقيد حجم يناسب داخلي تدقيق ميثاق ويضع داخلي تدقيق وظيفة المؤسسة مدير ُينشأ .5

 . الوطنية القانونية

 النظام ومخاطر التجارية المخاطر من كل تقييم إلى وتستند للمؤسسة والسنوية االستراتيجية الداخلي التدقيق خطط توجد .6

 المستويات نظر وجهات تؤخذ. األصول تسجيل ترتيبات ذلك في بما المؤسسة، أنشطة جوانب جميع تغطي التي التجاري

 .الخطط هذه إعداد عند االعتبار في المختلفة اإلدارية

 اإلداري والمسؤول األول المالي المسؤول مع يتشاور فانه وكذلك المؤسسة، مدير إلى تقاريره الداخلي التدقيق رئيس يقدم .7

 . المؤسسة مدير إلى رفعها قبل الداخلي التدقيق تقارير حول نتائج األعلى

 . صحيح بشكل تنفذ عليها المتوافق الداخلي التدقيق توصيات أن المنتظمة المتابعة عملية تضمن .8

  

                                                           
.IPPF.aspx-guidance/Pages/New-https://na.theiia.org/standards اإلطار الدولي للممارسات المهنيةمعهد مدققي الحسابات الدوليين، المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي،         21

 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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 المشتريات العامة 

 النحو على المفروضة واإلجراءات السياسات خالل من العامة المشتريات تنظيم يتم: رئيسي متطلب

 قبل من مدعومة تكونو والكفؤ، والفعال والشفاف المستقل المعالجة نظام وتضمن الواجب،

 .الكافية المواردمع توفير  مناسب بشكل المختصة المؤسسات

 فإنها النحو هذا وعلى السياسية، األولويات من عدد لتحقيق هامة استراتيجية حوكمة كأداة العامة المشتريات إلى نظريُ  أن ينبغي

 االقتصادية للتنمية بالنسبة وأهميتها العامة للمشتريات االستراتيجي البعد ضوء وفي. العام اإلنفاق إلدارة السائد االتجاه في توضع

 .العامة المشتريات نظام تحكم التي المناسبة السياسات صياغة تمكين السياسية البيئة على يجب فإنه واالجتماعية،

 واالتساق بالوضوح تتسم أن ينبغي والتي رقابيا، وإطارا سليمة سياسات العامة للمشتريات الجيدة الممارسات تتطلب

 السياسات إطار يغطي أن وينبغي. المعنية األطراف جميع مع بالتشاور تطويرها يتم والتي األدلة على والمستندة واالستمرارية،

. العامة المشتريات أنواع وجميع( العقود إدارة إلى الشراء لعمليات واإلعداد التخطيط من) للمشتريات كاملة دورة الرقابي واإلطار

كما . فعال نحو على يعمل الرقابي النظام بأن تضمن التي المؤسسية الهياكل وجود أيضا العامة المشتريات نظام تشغيل يتطلب

 .مهامهم ألداء الالزمة والقدرات السلطة عن فضال واضحة، سياسية والية المركزية العامة المشتريات هيئات لدى يكون أن يجب

 والبيئة السياسات من غيره استيعاب مدى على أيضا يعتمد وسليم جيد بشكل يعمل الذي العامة شترياتالم نظام فان ذلك، ومع

 والرقابة الخارجي التدقيق أخرى، عناصر بين من البيئة، هذه وتشمل. العامة للمشتريات المحددة لالحتياجات والمؤسسية القانونية

 والتشريعات العمل وقانون التجاري والقانون المنافسة وقانون المدنية الخدمة وقانون اإلداري والقانون الميزانية وقواعد المالية

 .البيئية

 في المشاركة والشركات للمؤسسات للعدالة الوصول ضمان خالل من هي الشراء عملية وسالمة قانونية لحماية الحاسمة اآللية ان

 أجل ومن. التعاقد كيانات عن واالستقاللية والفعالية السرعة هي المراجعة لنظام األساسية المتطلبات كما إن. العامة المناقصات

 .المحلية الممارسات على يعتمد قد المراجعة نظام لتنظيم والقانونية اإلدارية الحلول اختيار فان االحتياجات، هذه تلبية

كذلك  ،المتعاقدة الجهات في بالنزاهة وواعية مدفوعة قيمة ذات احترافية إدارة العملي التنفيذ موضع المشتريات لوائح وضع يتطلب

 في المعامالت تكاليف من تقلل أن يمكن التي واألساليب األدوات استخدام من كبير بشكل الناجحة العامة المشتريات عمليات تستفيد

 واالتفاقيات اإللكتروني الشراء االهتمام موضع الرئيسية األدوات تشملو. وأسعار نوعية أفضل وتقديم بكاملها، الشراء عملية

 .مركزية مشتريات وظائف وإنشاء اإلطارية

 وفي ،من تلك المخاطر التخفيف تدابير إلى حاجة هناكف لذا االحتيالية والممارسات الفساد لمخاطر العامة المشتريات تتعرض

 الفاعلة االقتصادية والجهات التعاقد لكيانات والخبرات المهارات بناء يعتبر. اإلجراءات شفافية ضمان خالل من األول المقام

 .أيضا الصدد هذا في ضروريا

 العقود لمنح وجذابة وتنافسية مفتوحة سوق وجود هو والفعالة والكفؤة االقتصادية العامة للمشتريات النهائي األساسي الشرط إن

 معايير وأهمية العدالة ذلك في بما العوامل، من العديد على الفاعلة االقتصادية للجهات العام القطاع في السوق جذب يعتمد. العامة

 المشاركة دون تحول التي العوائق من خاليا السوق يكون أن أيضا وينبغي. الشكوى تقديم آلية توافر عن فضال والمنح، التأهيل

 .بذلك رغبت إذا بالمشاركة المهتمة والمتوسطة الصغيرة للمشاريع ويسمح
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االقتصاد،  يخص فيما دوليا بها المعترف المبادئ مع ينسجم بما العامة المشتريات أنظمة وضع: 8 رقم المبدأ
 الشراء سياسة ورصد وتنفيذ لتطوير مركزية وإدارية مؤسسية قدرة وهنالك والمساءلة؛ االنفتاح الشفافية، الفعالية،
 .وكفاءة بفعالية

 لتنفيذ مكرسة قدرة مع الحكومية، المشتريات نظامل الطويل المدى وذو المنظم للتطوير وشاملة واضحة وجود سياسات .1

 . السياسات ومراجعة

 : العامة أن المشتريات ينبغي لتشريعات .2

 والشفافية الحرة والمنافسة المال مقابل القيمة مثل العامة، بالسياسة المتعلقة األساسية والمبادئ األهداف تعكس 

  والتناسب؛ المعاملة في والمساواة

 العامة المشتريات في النزاهة تدعم . 

 للدولة الدولية االلتزامات مع تتوافق . 

 العامة المشتريات مجتمع مع بالتشاور عدادهاإ يتم . 

 العقود إدارة إلى العقد ومنح المناقصات إلى االحتياجات تقييم من) كاملة العامة تالمشتريا دورة التشريعي اإلطار يغطي .3

 استخدام عند المشتريات جميع وعلى العامة الجهات جميع على التشريع هذا وينطبق(. والتدقيق المراقبة عن فضال والدفع،

 تطبيق من اإلعفاءات تقتصر. العقود وحجم طبيعة مع يتناسب بما السليم الرقابي التوازن يوفر ولكنه العامة، األموال

 .مبررة حاالت على القانون

 تحضير يتسنى حتى العقود، قانون مثل الصلة، ذات األخرى واألنظمة واإلنفاق والميزانية المشتريات أنظمة تنسيق يتم .4

 قواعد ذلك في بما) المشاريع إدارة حسن مبادئ مع تتناسب وبطريقة محدد زمني إطار ضمن العامة العقود وادارة ومنح

 (. الشراء قرارات على للموافقة المتعاقد الكيان داخل السلطة تفويض بشأن واضحة

 في العامة المشتريات نظام إصالح ومراقبة وتنفيذ لبدء السياسات برسم تختص واضحة منتدبة وظيفة مع وجود كيان .5

 . كلها العامة اإلدارة

 بينما والمصالح األدوار تضارب تمنع بطريقة المركزية المشتريات مؤسسات بين والمسؤوليات المهام توزيع التشريع يحدد .6

 ما عادة22 الوظائف هذه وتشمل. وفعالية بكفاءة وواجباتها مهامها لممارسة الالزمة والموارد السلطة المؤسسات إعطاء يتم

 :يلي

 الطويل؛ المدى ذو العامة السياسة إطار  

 األساسي؛ التشريع  

 الثانوية؛ واللوائح السياسات  

 الدولي؛ التعاون  

 والرصد؛ الرقابة  

 والتنفيذي؛ االستشاري الدعم 

 والمعلومات؛ النشر  

 القدرات؛ وبناء االحترافية  

 القدرات وبناء التشغيلي التطوير . 

 . المناقصة ووثائق إلشعارات ممتاز اداء ذات مركزية إلكترونية وجود بوابة .7

 . االقتصادية الفاعلة والجهات التعاقد لكيانات المشتريات تشريعات تطبيق حول عملية وإرشادات إتاحة نصائح .8

 .العامة للمشتريات 23ومراقبة اشراف وضع نظام .9

 

                                                           
 .، باريس إصدار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 26(، تنظيم وظائف المشتريات العامة المركزية، موجز المشتريات العامة رقم 2013يجما )س  22

 ، باريسإصدار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 27(، مراقبة المشتريات العامة، موجز المشتريات العامة رقم 2013) سيجما  23
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 بها المعترف الجيدة والممارسات الدولية واألنظمة بها المعمول االتفاقات مع ينسجم المعالجة نظام: 9 رقم المبدأ
 والعقوبات. للشكاوى ومختص سريع وتوفر تعامل والشفافية والنزاهة االستقاللية يخص فيما دوليا

 . دوليا بها المعترف الممارسات ألفضل وفقا الشكاوى لمعالجة المؤسسية والتركيبة اآلليات المشتريات تشريعات تضع .1

 تعني المراجعة هيئة استقاللية حيث أن الشكوى، قرار واستقاللية نزاهة الشكاوى مراجعة آللية المؤسسية تضمن التركيبة .2

 احتمال وهناك. السياسي النفوذ من خالية تكون وكذلك االقتصادية الفاعلة والجهات المتعاقدة الكيانات جميع عن منفصلة أنها

 .القضائية للمراجعة الهيئة تلك تتخذها التي القرارات إلخضاع

 قبل من المتخذة واإلجراءات القرارات في الطعن العامة المشتريات إجراءات في المشاركين حق التشريعي اإلطار يوفر .3

 24التجميد فترة التشريع كما يحدد للمراجعة، تخضع التي واإلجراءات القرارات التشريعي اإلطار ويحدد. المتعاقد الكيان

 .المراجعة هيئة قبل من القرارات وإصدار الشكاوى لتقديم الزمنية األطر وكذلك

 المؤقتة، التدابير ذلك في بما ،25الجيدة الدولية للممارسات االمتثال مع المتاحة االنتصاف سبل التشريعي اإلطار يحدد .4

 .العقوبات وفرض العقد فعالية لعدم وآليات واألضرار التعاقد كيانات قرارات ورفض

 المفتوحة المنافسة خالل من المال مقابل القيمة سيما ال) العامة للمشتريات الرئيسية األهداف لتحقيق الواجب االعتبار إيالء .5

 نتائج على تؤثر ال التي تلك وخصوصا البحت، الشكلي والسهو الخطأ على التركيز من بدال ،(تمييزية والغير والشفافة

 . المشتريات عملية

 الجمهور وصول ذلك في بما والعقوبات، للشكاوى والمختصة الفعالة والتسوية المعالجة واالنتصاف المراجعة نظام يوفر .6

 . ومبرراتها باألحكام المتعلقة للمعلومات السهل

 . باهظة تكاليف ودون تمييز دون االقتصادية، الفاعلة للجهات بسهولة االنتصاف وسبل المراجعة يتم إتاحة نظام .7

 . تأخير دون االنتصاف نظام في العمل سير بيانات نشر يتم .8

 

                                                           
هذه تسمح لمقدمي العروض الذين تم رفضهم للطعن في قرار الجهة المتعاقدة،  "فترة التجميد"ان  .ُيطلب من الجهات المتعاقدة االنتظار لعدد معين من األيام بين إعالن قرار منح العقود وإبرام العقد مع المناقص الفائز               24

 .ار منح غير سليمأساس قر القائم علىوبالتالي منع ابرام العقد 

لجنة ، في 9، الفقرة 67( الفصل الثامن، المادة 2011النموذجي بشأن المشتريات العامة ) لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على سبيل المثال، انظر في قانون سائل االنتصافبالنسبة إلى المجموعة المحتملة من و              25

 .EEC /89/665النموذجي بشأن المشتريات العامة، األمم المتحدة، فيينا، أو توجيه المجلس  لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(، قانون 2014) النموذجي التجاري الدولي األمم المتحدة للقانون
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 تمييز، على قدم المساوة، دون للمعاملة األساسية المبادئ مع العامة المشتريات عمليات تتوافق: 10 رقم المبدأ
مع  على التعاقد القدرات المالئمة الجهات القائمة لدى و العامة،للمالية  أكفأ استخدام ولضمان والشفافية وبالتناسب،

 استخدام أساليب الشراء الحديثة.

 األطراف جميع مع وبالتشاور المناسب الوقت في بكفاءة، وينفذ واجبا اهتماما العامة للمشتريات واإلعداد التخطيط ُيعطى .1

 . المعنية

 الطويل والمدى( االستحواذ) القصير المدى من كال االعتبار بعين الميزانية ووضع التكاليف وتقدير التقنية الجوانب تأخذ .2

 . البديلة الحلول االعتبار بعين األخذ مع المستخدمين، على تعود التي الفوائد وكذلك ،(واالستبدال والصيانة التشغيل)

 مع متناسبة تكون وأن المناسب الوقت في الفعالة واإلجراءات الفعالة المنافسة ضمان بهدف المشتريات إجراءات اختيار يتم .3

 . المشتراة المواد وقيمة طبيعة

 . متحيزة وغير واضحة تأهيل وشروط فنية مواصفات المناقصة وثائق تتضمن .4

 وإدارة السليم واإلعداد التخطيط على خاص بشكل التركيز مع والكفاءة، والفعالية لالقتصاد األولوية المشتريات عملية تعطي .5

 .العامة المشتريات قياس ووضع وتطبيق أدوات الفعالة، عقودال ورقابة

 ومنظمة واضحة، المناقصين استبعاد أسباب كما تكون واالحتيالية، الفاسدة الممارسات ومعالجة تحديد يتم إنشاء آليات .6

 .صحيح بشكل ومطبقة

 .التكاليف وخفض الشفافية وضمان المنافسة لتحسين هامة كأداة 26االلكتروني الشراء ُيستخدم .7

 . المشترك االهتمام ذات القياسية والخدمات للمنتجات المركزية والمشتريات اإلطارية االتفاقات ُتستخدم .8

 . التنافسية لقدرته المستدامة التنمية لتحقيق والحاجة العرض سوق لحالة الواجب االعتبار إيالء مع الشراء ُينفذ .9

 .بمهامها للقيام الالزمة القدرة لديها ويكون متخصصة ُمعينة مشتريات وظيفة متعاقد كيان يكون لكل .10

 الملموسة والتدابير يتم توظيف السياسات وأن محددة، ومسؤوليات وأدوار مهارات لديهم بأن المشتريات مسؤولي ُيعَرف .11

 . الصحيح الكافي بالشكل والتدريب الموظفين قدرات لتطوير

 الداعمة الوثائق استخدامها وتكون ويتم موجودة الشراء عملية مراحل لجميع اإلدارة وأدوات جيدا الموثق التخطيط يكون .12

  .االقتصادية الفاعلة والجهات المشتريات لمسؤولي بسهولة متاحة

  

                                                           
 ".يشير الشراء االلكتروني الى دمج التقنيات الرقمية في استبدال وإعادة تصميم اإلجراءات الورقية في جميع مراحل عملية الشراء"، (2015المشتريات العامة ) بشأنللمجلس  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوفقا لتوصية           26
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 التدقيق الخارجي 

 العليا المؤسسة وتنظيم وصالحيات استقاللية والقانوني الدستوري اإلطار يضمن: رئيسي متطلب

 الحسابي، التدقيق ألعمال المطبقة للمعايير وفقا مستقل بشكل عملها ألداء الحسابات لتدقيق

 الحكومية المؤسسات وتشغيل إدارة على إيجابا تؤثر التي الجودة عالية التدقيق بعمليات والسماح

 .العامة

 تلعبه الذي الهام الدور حيث أن ،العامة لألموال التنفيذية لإلدارة والمهني المستقل التدقيق العامة المالية المساءلة نظام يتطلب

 اإلدارات وتحسين تطوير وكذلك العامة، األموال استخدام في والشفافية المساءلة ضمان في الحسابات لتدقيق العليا المؤسسات

 .27المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من وأقراره به االعتراف تم قد العامة، الخدمات وتقديم العامة

 عليا مؤسسات وجود يتطلب الدور هذا تحقيق أن العالم أنحاء جميع في الحسابات لتدقيق العليا المؤسسات في التجربة أظهرت وقد

 أن يجب فانه لذلك، ووفقا. الدولي التدقيق معايير من أساسيا شرطا هذا أصبح فقد وبالتالي ،وماليا تشغيليا مستقلة الحسابات لتدقيق

 الحسابات لتدقيق العليا للمؤسسات معين لقانون تخضع أن ويجب الدستور، في متين أساس الحسابات لتدقيق العليا للمؤسسات يكون

 الحسابات لتدقيق العليا للمؤسسات الدولية المنظمة لمعايير وفقا تعمل أن ويجب ، 28المكسيك وإعالن ليما إعالن إلى استنادا

 الحسابات لتدقيق العليا للمؤسسات األدنى الحد متطلبات لتحديد سيجما سعت وقد. الحسابات لتدقيق العليا بالمؤسسات الخاصة

 .الفئة هذه ضمن العاملة

 النظر بغض العامة، المالية العمليات جميع تدقيقل الحسابات لتدقيق العليا المؤسسات والقانوني الدستوري اإلطار يفوض أن يجب

 واألدائي والرقابي المالي التدقيق من كاملة مجموعة تجري وأن الوطنية، الموازنة في تنعكس كيف أو/  و كانت إذا عما

 منحها طريق عن الحسابات لتدقيق العليا المؤسسات استقاللية على الحفاظ أيضا وينبغي. الدولية المعايير في عليها المنصوص

 المؤسسات أعضاء جميع لكيمت أن يجب ذلك، إلى وباإلضافة. بمسؤولياتها للوفاء الالزمة والبشرية والتشغيلية المالية الموارد

 المؤسسات على وينبغي. وجه أكمل على مهامهم ألداء الالزمة المهنية والنزاهة المؤهالت التدقيق وموظفي الحسابات لتدقيق العليا

 وتطبيق التدقيق أدلة اعتماد خالل من واالتساق الموثوقية وضمان التدقيق، لمعايير وفقا مهامها كافة تنفيذ الحسابات لتدقيق العليا

 .الفعالة الجودة ضمان إجراءات

 إلى ومباشر مستقل وبشكل األقل، على سنوي بشكل أعمالها عن تقاريرا لتقدم الحسابات لتدقيق العليا المؤسسات تمكين وينبغي

 لضمان أساسيا شرطا يعتبر المناسب الوقت في والموضوعية المهنية التدقيق تقارير تقديم إن. تقاريرها تنشر وأن البرلمان،

 الحكومي القطاع على تأثير له عملهايكون  أنب مهتمة الحسابات لتدقيق العليا المؤسسات تكون أن يجبكما . المؤسسة مصداقية

 المناسبة اإلجراءاتوضع  ينبغي فانه السياق، هذا وفي. عام بشكل الحكومية والمؤسسات الحكومة في المساءلة تعزيز طريق عن

 .مناسبا تراه كما التدقيق نشاط وضبط التدقيق توصيات تنفيذ لمتابعة

  

                                                           
 ."" تعزيز الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية في اإلدارة العامة من خالل تعزيز المؤسسات العليا لتدقيق الحسابات  A/66/209قرار رقم  27       

 .خصوص استقاللية المؤسسات العليا لتدقيق الحساباتإعالن المكسيك ب - 10المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتو إعالن ليما - 1المعايير الدولية للمؤسسات العليا لتدقيق الحسابات  28       
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 األطر خالل من وحمايتها التدقيق العليا لمؤسسة والتنظيم واالختصاص االستقاللية تأسيس: 11 رقم المبدأ
 الواقع العملي. في احترامها ويتم والقانونية الدستورية

 متطلبات تحديد يتم وقد للمقارنة؛ قابل قانوني إطار في أو الدستور في واستقالليتها الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة ُتؤسس .1

 .التشريع في الحسابات لتدقيق العليا المؤسسات معايير

الحسابات حيث  لتدقيق العليا المؤسسة( جماعية هيئات وجود حالة في االعضاء، أو) مدير توفير حماية قانونية الستقاللية .2

 هيئات وجود حالة في االعضاء، أو) العليا التدقيق لمؤسسة لمدير والحصانة واإلقالة التوظيف وشروط التعيين يكون

 ذات القانونية النصوص أو الدستورية بالنصوص مكفول الطبيعي الوضع في الموكولة بالمهام االضطالع خالل( جماعية

 .الصلة

 االضطالع في الكاملة التصرف حرية الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة يكون لدى وأن شامال، التدقيق انتداب ُيعتبر .3

 .االمتثال وتدقيق واألدائي المالي بالتدقيق القيام في الحق هذا ويشمل بمسؤولياتها،

 نشاط تنفيذ أجل من الُمدقّقة الهيئات مقر إلى الوصول في المقيد غير الحق العليا التدقيق مؤسسة موظفي يكون لدى أن .4

 في المطلق الحق للموظفين القانون ويكفل. بهم الخاصة الحسابات لتدقيق يحتاجونها التي المعلومات هي ما وليقرروا التدقيق

 .والمعلومات والوثائق السجالت على االطالع

 لتدقيق العليا للمؤسسة ويحق التنفيذية، السلطة عن الحسابات لتدقيق العليا للمؤسسة المالي االستقالل القانوني اإلطار يوفر .5

 . مناسبا تراه ما حسب منفصلة ميزانية إطار في لها المخصصة األموال استخدام الحسابات

 . انتدابها بتنفيذ لها تسمح دعم وهياكل إدارة الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة لدى .6

 التطوير برامج خالل من وموظفيها ألعضائها والعملي النظري المهني التطوير الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة ُتحّسن .7

 . والدولية والخارجية الداخلية

 البرلمان، الى مستقل وبشكل سنوي بشكل بالنتائج تقارير تقديم الدستور منها ويطلب الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة ُتمكَّن .8

 . الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة قبل من مستقل بشكل التقارير هذه وُتنشر

 

 بجودة التدقيق لضمان وموضوعية محايدة بطريقة المعايير الحسابات لتدقيق العليا مؤسسة تطبيق: 12 رقم المبدأ
 العام. القطاع وعمل حوكمة على بإيجابية مما يؤثر عالية،

 لتدقيق العليا للمؤسسات الدولية المنظمة عن الصادرة والتدقيق العمل معايير الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة تطبق .1

 . دوليا بها معترف معايير تضع التي الهيئات من غيرها أو الحسابات

 . والقوية السليمة التحليالت وعلى المستقل المهني الحكم على الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة عمل يستند .2

 مما العام، القطاع تدقيق لتعاقدات 29األساسية المبادئ تطبيق خالل من عملها نطاق للتدقيق العليا المؤسسة وتنفذ تخطط .3

 بشكل بمسؤولياتها والوفاء العامة، األنشطة على والشفافية المساءلة بتعزيز االمتثال وتدقيق واألدائي المالي للتدقيق يسمح

 .وموضوعي كامل

 ضمن دائما يعملون والموظفين األعضاء أن وضمان الجودة لمراقبة إجراءات على الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة تحافظ .4

 في بما المهنية، للمعايير يمتثلون وموظفيها الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة بأن معقوال ضمانا وتوفر عالية، أخالقية معايير

 . والكفاءة والسرية والموضوعية واالستقاللية النزاهة ذلك

 . الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة تقارير في للنظر للبرلمان رسمية آلية توجد .5

 والموضوعية الصلة ذات بالمعلومات التشريعية، اللجان وخاصة التشريعية، السلطة الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة تزود .6

 . المناسب الوقت في

 النتائج أساس على ومفيدة هامة توصيات على وتحتوي. وموجزة واضحة الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة تقارير تكون .7

 .الحسابات تدقيق تقارير لمتابعة إلجراءات وتؤسس

 وسائل خالل من المناسب الوقت وفي واسع نطاق على التدقيق ونتائج أنشطتها الحسابات لتدقيق العليا المؤسسة تعمم .8

 . المناسب الوقت في للجمهور متاحة تقاريرها وتجعل الوسائل، من وغيرها اإللكترونية والمواقع اإلعالم

                                                           
 .، المبادئ األساسية لتدقيق القطاع العام والتدقيق المالي وتدقيق األداء وتدقيق االمتثال400الى  100المعايير الدولية للمؤسسات العليا لتدقيق الحسابات   29
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