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آليات التعامل مع األطراف ذات العالقة لمجابهة أزمة فيروس كورونا
(  نموذجاCOVID-19لجان الطوارئ المشكلة للحد من انتشار  )

حنتشيوسف
القدراتوتنميةوالتطويرالتخطيطوحدةرئيس
فلسطين-واإلداريةالماليةالرقابةديوان



التجربة المتبادلة تفيد الجميع
Experientia Mutua Omnibus Prodest



نظرة عامة حول الجلسة

ى التدقيق عل
لجان 
الطوارئ

األطرافإشراك
العالقةذات

قالتدقيبعملية

كيفية بناء
عالقات 
مستمرة

المفاهيم 
والخلفية



نظرة عامة حول الجلسة

التدقيق 
على لجان 

الطوارئ

الممارسات 
الفضلى التحديات المفاهيم 

والخلفية



ذاتباألطرافيقصدذاما
ابة؟للرقالعليالألجهزةالعالقة



ISSAI 12

عرف األطراف ذات العالقة

أي شخص او مجموعة أو منظمة أو عضو أو نظام بوسعه 
لحكومية أن يؤثر أو يتأثر بأفعال وغايات وسياسات الهيئات ا

ومؤسسات القطاع العام 



الجهاز األعلى
للرقابة

األطراف ذات 
العالقة

فعالية 
التدقيق

تأثير فعالية التدقيق من خالل تعزيز مشاركة األطراف ذات العالقة

المجتمع المدني

الموظفين

(الشركاء الداخليين)

الجهات 
الخاضعة 

للرقابة
االعالم

ةالقضائي

ةالتشريعي

التنفيذية

المواطن

ةالمؤسسات والهيئات االكاديمي الممولين 



إشراك األطراف ذات العالقة في عملية التدقيق

التجاوب مع 
رة البيئات المتغي
والمخاطر 

الناشئة

مصدراتكونأن
للتبصرموثوقا

والموضوعيالمستقل
دالمفيالتغييرلدعم
العامالقطاعفي

ISSAI 

12

ال التواصل الفع
مع األطراف 
ذات العالقة

األجهزةقيامضرورة
الماليةللرقابةالعليا

تهاصلبإثباتوالمحاسبة
بالمواطنينالمستمرة
ذاتواألطرافوالبرلمان

أجلمناآلخرينالعالقة
أكبرتدقيقتأثيرتحقيق



ية ممكن أن تكون مشاركة الجهاز األعلى للرقابة مع األطراف ذات العالقة طوال عمل
التدقيق، بناًء على نموذج مشاركة األطراف ذات العالقة

نموذج مشاركة
األطراف ذات 

العالقة

ي إستباق

تفاعلي

غير نشط

لرد الفع تأثيرلتحقيق
بيج،أكبرتدقيق

األجهزةتهدفأن
ىإلللرقابةالعليا

ةاستباقيتكونأن
معوتفاعلية
العالقةاتاألطراف
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لجان 
الطوارئ
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والخلفية



عة كيفية بناء عالقات مستمرة مع الجهات الخاض
لرقابة الجهاز واألطراف ذات العالقة 

قوانينإدخال•
ودعوةجديدة

ةللمسائلالحكومة

ييرالتغتنفيذ•

أجلمنالضغط•
يدالمفالتغيير

مدىرصد•
فيذالتنفعالية

المواطنين 
وممثليهم

وسائل اإلعالم 
ومنظمات 

المجتمع المدني

السلطة 
التشريعية

الخاضعين 
للرقابة



نظرة عامة حول الجلسة
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كيف ومتى يتم إشراك األطراف ذات العالقة في عملية التدقيق

قبل عملية التدقيق

خالل عملية التدقيق

ما بعد التدقيق

.الموضوعإختيار•
.العالقةذاتاألطرافمصالحمراعاة•
.العالقةذاتاألطرافمعالتشاور•

دقبماالخاضعةالجهةإبالغ•
.التدقيقاثناءيحدث

واضحةصياغةتقديم•
.التدقيقلتقاريرومفهومة

.عالةوفواضحةبطريقةالتدقيقنتائجإبالغ•
.التوصياتمتابعة•
.والتوصياتالتدقيقتقاريرأثرقياس•



نظرة عامة حول الجلسة

ى التدقيق عل
لجان 
الطوارئ

األطرافإشراك
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COVID-19بداية العمل خالل جائحة 

رقابة امتثال

علىالتدقيق•
وقفة)صندوق

لجمع(عز
ةالنقديالتبرعات

رقابة أداء

علىالتدقيق•
لجانفعالية

المشكلةالطوارئ
انتشارمنللحد

كورونافايروس

حالصديق الناص

فيمراقبعضو•
الشراءلجان

بوزارةالمباشر
.الصحة



COVID-19جائحةخاللالعملبداية

إعالن حالة الطوارئ 
من قبل الرئيس 

الفلسطيني بتاريخ 
5/3/2020

اتخاذ الحكومة 
مجموعة من القرارات 

والتدابير

اجتماع اإلدارة العليا
في الديوان لوضع 

تصور

اجتماع اإلدارة العليا
مع المدراء العامون 

الرقابيين لشرح 
التصور وتبادل 

االفكار

ةبدراسالبدءقراراتخاذ
نللجاالداخليةالبيئة

للحدالمشكلةالطوارئ
فيروسانتشارمن

كورونا



COVID-19جائحةخاللالعملبداية

تم توزيع المدققين
ق بحيث يعمل كل مدق

في منطقته

تم استثناء محافظة
بيت لحم بسبب 

االغالق الكامل لها 
من قبل الحكومة

ي البدء بالعمل الميدان
لدراسة بيئة لجان 

الطوارئ

تم تجميع الدراسات
األولية التي اشارت
لى لضرورة التدقيق ع

فعالية لجان الطوارئ

لرقابةخطةإعدادتم
لجانفعاليةعلىاألداء

للحدالمشكلةالطوارئ
فيروسانتشارمن

كورونا



COVID-19جائحةخاللالميدانيبالعملالبدء

إسم التقريرافايروس كورونفعالية لجان الطوارئ المشكلة للحد من انتشار
• 1

تأكدللوالقرىوالمدنالمحافظاتفيالمشكلةالطوارئلجانإجراءاتفحص
النإعمنالمرجوالهدفلتحقيقالالزمةواإلجراءاتالضوابطتوفرمدىمن

قالهدف من التدقي.واقتصادوفاعليةبكفاءةالبالدفيالطوارئحالة
• 2



يقسؤال التدق
اإلجراءاتفعاليةمدىما

اللجانقبلمنبهاالمعمول
يحققبماالمشرفةوالجهات
تشكيلها؟منالهدف



التدقيقمحاور

اللجان المركزية 
والفرعية

فاعلية اإلجراءات 
الوقائية

المساءلة عن خرق 
تدابير الطوارئ

لجنة الشراء 
(ةوزارة الصح)المباشر

يةإدارة التبرعات النقد

اإلدارة المالية لحالة 
الطوارئ يةإدارة التبرعات العين

مراكز الحجر



التدقيقعمليةخاللالمخاطر

.واالختصاصاتالمهاموتحديداللجانبتشكيلالمتعلقةالمخاطر1
2

خالفااالعليوالجهاتالمحافظةبقراراتاللجانقبلمنااللتزامضعفحولمخاطر
.تشكيلهامنللهدف

.النزاهةتضمنالتيالضوابطوغيابالمتخذةاإلجراءاتشفافيةعدممخاطر3
.الوقائيةاإلجراءاتإدارةبشأنمخاطر4
.المساءلةنظمفاعليةبشأنمخاطر5
.الفئاتلبعضالممنوحةاالستثناءاتمنناتجةمخاطر6
.والفرعيةةالرئيسياللجانفيالشراءعملياتفيالمتبعةاإلجراءاتعنناتجةمخاطر7
.الصحيالحجرإدارةبشأنمخاطر8



الطوارئلجانتدقيقمهمةخاللالمعيقات

المطلوبةبالبياناتتزويدهمأوالمدققينمعللعملالخاضعةالجهاتتفرغعدم1
.الخاضعةالجهاتلدىالتوثيقعدم2
.واضحةبطريقةمحددةوغيرواضحةغيرالعملآليات3
.وازدواجيتهااللجانعملفيالتداخل4

5
الموظفين،بعضتنقلعلىالقدرةوعدمالفيروس،انتشاربسببكاملةالمناطقبعضإغالق
.عامةنقلوسائلتوفروعدم

.للفيروستعرضهااحتماليةوفقمحليةهيئةلكلالخاصةالظروف6

7
مداخلبطضعلىبعضهاقدرةوعدمالمحلية،الهيئةقبلمنالمنطقةعلىالكاملالسيطرةعدم

.لهاالتابعةالمنطقةومخارج



إشراك األطراف ذات العالقة

المعلوماتتوفير
يحتاجهاالتي

التنميةشركاء
البرلمان

النشرتعزيز
معبالتعاون
المجتمعمنظمات
المدني

وسائلمساعدة
فهمعلىاإلعالم
التدقيقتقارير

الجهاز)
هوالرقابي
المدللالطفل

(للبرلمان

االتحاد
األوروبي،

الفريق
المشترك
معبالتعاون
الجهاز

الروسي



مع السلطة التنفيذية والجهاتالتعامل في مشتركةجيدةممارسات 
المشمولة بالرقابة

ضلى
 الف

ات
رس

مما
ال لجهاز اواصل بطريقة تزيد من الفهم والمعرفة بدور الت

ومسؤولياته كمراقب مستقل للقطاع العام

النتائج معرفة قيمةتعزيزالجهاز و تحسين إجراءاتلبمبادرات القيام
التي توصل إليها 

الحاجة إلى بوجٍه خاصدراكإلرقابة باالمشمولة التنفيذية والجهات السلطة العمل على توّلي 
الشفافية والمساءلة في القطاع العام

ازة وان ال وأن تكون أعماله منصفة وغير منح، نموذج من حيث الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمةأن يكون الجهاز
يثير سلوك المدقق شكوكا حول موثوقية وأهلية الجهاز ذاته



الخالصة

تؤكد المعايير الدولية الصادرة عن منظمة االنتوساي 
ها وتعزيز التعاون معذات العالقةاألطرافباالنفتاح على

رك في بحيث يسهم التعاون المشتمبدأ شركاء ال رقباءوفق 
تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام



النهاية،،،في

ة حول قلوبنا مع جميع األجهزة العليا للرقاب
ي العالم التي تحاول ان تقوم بعملها ف

هذا الوقت الصعب


