" ارشادات عملية للرقابة على الهدف الثالث من
اهداف التنمية املستدامة «الصحة والرفاهية»
في ظل جائحة كوفيد١٩-
اعداد
د .نوار محمد منيرعلي
معاون مديرعام دائرة الشؤون الفنية والدراسات
ديوان الرقابة املالية االتحادي -جمهورية العراق

زمالئي االعزاء
ً
اسعدتم صباحا

املقدمة

اظهررراالناشررارالسررررو لفررايروا كورونررا املسررتةد صررعوىات ادارة املررر علررى
مس ررتو دوا العر ررالم ومر ررد اا بر ررورة الطر ر يمثله ررا شر ر ل مباشر رررو بير رررعلر ررى
تنفي ررا اه ررداف التنمير ررة املس ررتدامة واصر رربن بمثاب ررة ص ررفارة االنر رراارعل ررى تنفير ررا
الهردف الثالررث املتعلررص بالصررحة مررن حيرث اا سررائراملؤملررة فرري االروا فرري م ابررل
ض ر ررعا االنةم ر ررة الص ر ررحية او ع ر رردم ق ر رردر ا عل ر ررى االس ر ررتةابة لت ر ررداعيات هر ر رراا
ااجائحة العابرة للحدود.

ادوار مهمة
ااجهر ررازالرقر رراعي باعتب ر ررارع ع ر رروا مةتمعي ر ررا بر ررارزا يم ر ررارا دورا حيوير ررا وف ر ررا
لتفوي رراتي ف رري مراجع ررة وت ي رريم السياس ررات والكر ررام واالجر رراءات ااح ومي ررة
املرتببة بتح يص اهداف التنمية املستدامة السبعة عشر"SDGs".
للجهر ررازالرق ر رراعي دور ق ر ررد ي ر ررون اكت ر ررراهمي ر ررة ت ي ر رريم الب ر ر التحتي ر ررة الص ر ررحية
واالج رراءات والسياس ررات ااح ومي ررة املتس رراة عل ررى مس ررتو ررل بل ررد للح ررد م ررن
اناش ررارااجائح ررة .وم ررد ت ررمين تل ررو السياس ررات والكر ررام مش رراررو ح ي ي ررة
لتبويرالواقو الصحي وتمويلي على نحو فعاا ,ف ال عن تنفيا برام رعاية
طبيرة وقائيررة فعالررة ,وت ررمين موازنا ررا لتلرو الك ررام بةان ر الت ه ر زمررة
صحية محتملة .
صرياةة هرردف رئي ررع يتعلررص ب ر(ت يريم االج رراءات ااح وميررة ملواجهررة جائحررة
كورون ررا وااره ررا عل ررى تح ي ررص اه ررداف التنمي ررة املس ررتدامة م ررو تحدي ررد ااجه ررات
املعني ررة بانفي ررا اله رردف واملش رراررو امل نرح ررة ,وف رري الوقر ر نفس رري ت ررم ص ررياةة
ارشادات عامة وتفصيلية للرقباء ملساعد م في تنفيا مهامهم

ت ويم اداء االجراءات ااح ومية باعتماد دليل الكرام والسياسات
من الا تببيص دليل ت ويم االداء للكرام والسياسات سوف
يتم ن فريص العمل من:
 تش يص السياسات والنةم وادارة العمليات في ال باعالصحي وم ارنة االنةاز باا بط االستثنائية الط وضع
ملجاب ة ااجائحة غية كشا االنحرافات السلبية وااليةابية
وىيان اسباب ا.
 التاكد من ادارة املوارد االقتصادية من امواا ومنن عينيةون دية ب فاءة وتحديد اسباب التباير وسوء االستعماا
واالستغالا.
 وضو االقنراحات الط تعااج اوجي االنحراف واالسراف منجهة ومن جهة ا ر رسم السياسات السليمة ملواجهة اي
ً
حاالت مماالة قد تحدث مست بال.

 -١التسبيط لعملية ت ييم اداء ال باع الصحي

كيا يح ص فريص العمل ذلو؟؟؟

ي وم دليل الكرام والسياسات على اجراء تسبيط اسنراتيجي قبل البدء بالت ييم والاي
ي دف الى تحديد املش لة الرئيسية ومد تاايرها على املجتمو وحيث ان املش لة محددة
ً
مسب ا تتعلص بمد تاايرجائحة كورونا على تنفيا الهدف التنموي املتعلص بالصحة عليي
يم ن تفادي هاع املرحلة واالنت اا مباشرة الى مرحلة التسبيط التفصيلي

اهم مرحلة في التسبيط التفصيلي تتمثرل فري تحليرل املشر لة الرئيسرية الرى املشرا ل
الفرعية املرتببة وا تيار املشا ل ذات االهميرة الطر تحترال الرى ت رويم ,ومرن ارم يرتم
ً
وضو اسئلة الت ييم ش ل مرتبط منب يا مو تلو املشا ل

جمو املعلومات والبيانات للعثور على اجوىة السئلة الت ييم سواء من
الا امل ابالت عن عد او االست صاءات و الت ارير و الزيارات امليدانية
وةيرها من الوسائل
تنفير ررا عملير ررة الت ير رريم للمة ر رراالت املهمر ررة الط ر ر افرز ر ررا مرحلر ررة التسبر رريط التفص ر رريلي
والتاكررد مررن الوجررود الفعلرري احرراالت اا ل ررل ون رراة ال ررعا املؤشرررة فرري تلررو املرحل ررة
ً
والبحث عن ادلة اابات م نعة ,ف ال عن التعمص في ن اة ال عا ونتائةها.

 -2االرشادات العامة
١
مراجعة سياسة و بط ااح ومة االصالحية ملعااجة
ااحالة( موضوع الت ويم) وت ديم النصائن لتعزيزها

2
تحديد ن اة ال عا في االجراءات املتساة وااحلوا
امل نرحة ملواجهت ا في املست بل او منو حدوث ا

4

3
مراجعة حاالت عدم االلنزام الواضح بال وانين
والتعليمات وتةاوز الصالحيات بدون مسوغ قانوني او
مواف ات من جهات عليا

5
وضو توصيات باتساذ االجراءات الت ديبية او االحالة
على التح يص في حاالت سوء االدارة ال بيرة او اال باء
ااجسيمة

تحديد الوقائو املرتببة باال فاقات في االستةابة
املب رة للجائحة واارها على موضوع الت ويم

6
التعامل بمرونة مو اال باء البسيبة او حاالت
عدم االلنزام البسيبة وتوجيي االدارات ملالفا ا

 -3االرشادات التفصيلية

على املستو التنةيم

االجراءات الوقائية املعتمدة من
قبل لية االزمة املركزية و اليا
االزمة الفرعية في املحافةات

االدارة املالية احالة البوارئ
في ظل ااجائحة

مراكز ااحجر الصحي

ااحفاظ على سالمة املدق ين
وااللنزام ب دوات الوقاية الصحية على سبيل املثاا ارتداء
ال مامات وال فازات واستسدام مواد التع يم وفي حاا
ظهور أي اعرا ينبغي اجراء الفحوصات الالزمة
بالسرعة املم نة.
وضو بة تدقيص

وف ا لنباق العمل وتحديد عدد الرقباء والوق الالزم للتنفيا,
وي ون التنفيا بواسبة فرق تدقي ية توزع على م روزارة الصحة
وتش يال ا عد التح ص من ت ييم الوضو الصحي وتحديد ام انية
تواجد فريص التدقيص في املؤسسات الصحية عن طريص مساطبة
تلو املؤسسات ب ت رسمية واستحصاا املواف ات الصحية

توزرو املهام على املدق ين

في ظل الدوام ااجزئي وتنةيم ماكرات رسمية للدوام ووضو
ً
اولويات التدقيص وف ا لالهمية النسبية واستسدام ت نولوجيا
املعلومات للتواصل بين رئيس الفريص واملدق ين من الا ارساا
اوراق العمل اومناقشة عض املعلومات او ارساا الت رير
ال نرونيا.

التعامل مو ااجهات اا اضعة للرقابة بمرونة افية
ملواجهة تحدي التا ر بتوفيراملعلومات املبلوىة ومراعاة
الةرف الراهن وتداعيات ااجائحة من ا حةر التةواا
والدوام ااجزئي
است ماا اعماا التدقيص في املنزا حس ال رورة
واستسدام التببي ات (الواتساب ,والتل رام) في ارساا
املاكرات واوراق العمل بين أع اء الفريص وىين رئيس
الفريص وااجهة اا اضعة للرقابة فيما يسص املاكرات
واالجابات
التح ص من مد فاعلية نةام الرقابة الدا لية
للمؤسسات الصحية وىاا صوص اجراءات
ال بط الدا لي الا هاع الفنرة واالطالع على
ت اريرالتدقيص الدا لي ان وجدت

1
2

3

التح ص من فاعلية اجراءات لية االزمة املركزية
ومد كفاءة وسائل التنسيص والتعاون بين ا وىين
منةمة الصحة العاملية من جهة وىين اليا االزمة
الفرعية في املحافةات

STEP 1

قيام الدوائر الرقابية العاملة في املحافةات ل في نباق
عملي بالتح ص من تش يل اليا االزمة الفرعية في
املحافةات وتحديد مهامها وا تصاصا ا ش ل واضح

دراسة قرارات لية االزمة سواء املركزية من ا او
الفرعية املش لة في املحافةات و صوصا فيما
يتعلص بااجان االداري واملالي والصحي

فحص االجراءات وال وابط املعتمدة من
قبل لية االزمة املركزية بما يؤمن شفافيت ا
ونزاهت ا من الا تسصيص موقو ال نروني او
نفس املوقو اا اص بالوزارة لالفصا عن
املعلومات املتعل ة باملبالغ املستلمة ملواجهة
ااجائحة والتعاقدات بةميو تفاصيلها
ب من ا اليات التعاقد والتنفيا

التحري عن حاالت اا رق وعدم االلنزام ب رارات
اللجنة العليا ,الفا للهدف من تش يلها,
وفحص االجراءات االحنرازية والوقائية املعتمدة
وكيفية ادار ا

4

5

التح ص من قيام الوزارة في وضو بط
عن كيفية مواجهة ااجائحة وتحديد
املواقو الصحية اا اصة ب ست باا
املصابين واحتوائ م

التح ص من قيام الوزارة وااجهات
ذات العالقة من مراقبة اسعار
املستلزمات الببية واالدوية املتوفرة
في ال باع اا اص احماية املواطنين
من ااجشو

8
7

فحص نةم املساءلة
املعتمدة للحاالت الط
تش ل ضعا في االداء او
روقات لتدابير البوارئ

6

التح ص من مد جاهزية سيارات
االسعاف وكفايت ا وتناسب ا مو
الةرف ااحالي

9
10

التح ص من فعالية اجراءات
التواصل لالبالغ عن ااحاالت
املشابي ب ا ( ط سا ن او مال ات
مسصصة لهاا الغر ) وسرعة
االجابة ون ل وفحص املشابي
باصابت م

ً
طل كشا عدد امل تكرات املتوفرة للفحص وف ا
للباقة االسايعابية واحصائية عن الفحوصات الط
اجري مو تحديد نتائ (ايةاعي ,سلب ) وتحديد فيما
اذا تتالئم مو ااحاجة الفعلية

11

12

13

ً
طل كشا عدد امل تكرات املتوفرة للفحص وف ا
للباقة االسايعابية واحصائية عن الفحوصات
الط اجري مو تحديد نتائ (ايةاعي ,سلب )
وتحديد فيما اذا تتالئم مو ااحاجة الفعلية
التح ص من وجود بة عمل تنةم دوام ال وادرالصحية
وجداوا تحدد ساعات اشتغالهم بما يتالئم الباقة
االسايعابية الماكن ااحجر الصحي وردهات العالل وم دار
ااحاجة الفعلية ,ومد االلنزام بتلو اا بة

املشنريات

•

التحقق من فاعلية اللجنة المشكلة من خالل االستتجابة الستريعة والتوريتد
الفعلي للمواد واالجهزة الطبية

•

التحقتق متن اعتتدال االستعار للمتواد واالجهتزة الطبيتة المتعاقتد عليهتا مت
الجهات الخارجية والداخلية
التحقق من السيطرة اصوليا ً على التجهيزات

•
والمستلزمات الطبية المستلمة

التسصيصات والتمويالت
• التح ص من وجود التسصيصات الالزمة
للتعاقد لغر شراء املعدات والتةهيزات
الببية واالدوية الالزمة ملواجهة ااجائحة
واالفصا وفيما اذا تم استالمها من
عدمي.
• التح ص من سيبرة الوزارة وااجهات ذات
ً
العالقة اصوليا على املبالغ املستلمة من
قبلها بما في ا سالمة املعااجات املحاسبية
وتصنيفها وتحليلها

ادارة التكرعات الن دية والعينية
التحقق من صحة ودقة المبالغ والمعدات
المستلمة كتبرعات سوا ًء كانت خارجية
او داخلية واحكام الرقابة والسيطرة عليها

请输入标题

التح ص من مستو جودة ت ديم
اا دمات الببية للمصابين
وطري ة عزلهم ش ل صحين
ي من عدم تناقل العدو عن
طريص اجراء الزيارة امليدانية
الماكن ااحجر الصحي

التح ص من قيام اجان
البوارئ الفرعية بمتا عة
املواطنين بااحجر البيط  ,ورفو
ت اريربالو ملديريات الصحة
مبينة ب ا أهلية املنازا للحجر

الصحي املنزلي

اا اتمة

“
وا يرا ينبغي ان يثارسؤاا ما ت اير"كوفيد " ١٩-على تح يص أهداف
ُ
التنمية املستدامة ,السيما هدف الصحة والرفاهية

وااجواب هنا

ً
ان قدرة العالم على مواجهة االزمات الصحية مست بال تعتمد ,ش ل
كبير ,على الدروا املستفادة من ااارااجائحة وتداعيا ا على العالم
باسرع اذ ينبغي ان ت ون بط ااح ومات وىرامةها وسياسا ا لتنفيا
الهدف املاكور واالهداف اال ر مبنية على اساا ت ييم دقيص
وعميص ملا ح تي من نتائ وما تم ت شيرع من ن اة ضعا وا فاق

بانتةار تعلي ات م ال يمة

ش را احسن االصغاء

