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"19-للكوفيد اإلستجابفي إطار  اليوروسايفريق مشروع  "

  سمرزجيل كيفين :السيد
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:به القٌام علٌها هام دور للرقابة العلٌا ولألجهزة عالمٌة إشكالٌة 19 الكوفٌد ٌعتبر

 غٌر واالستجابة الحكومات على 19- لكوفٌد االستثنائً األثر والمحاسبة المالٌة للرقابة العلٌا األجهزة تدرك

   .المسبوقة

 إستجابة أن وباعتبار لألزمة، االستجابة على القدرة على سلبً تأثٌر له ٌكون أال ٌجب  األجهزة هذه عمل وأن

متشابه اٌضا سٌكون "التدقٌق عالم" فإن متشابه لألزمة الحكومات

:المثال سبٌل على وسٌشمل

 المدى طوٌلة اآلثار وإدارة األزمة من الخروج واستراتٌجٌة واالستجابة اإلستعداد :مراحل أربع من استجابة .أ 

المستمر، بالتعلم مدعومة

:ذلك من للحكومات العامة للسٌاسات رئٌسٌة مجاالت ثالثة على أولً تركٌز .ب 

، (اللوجستٌة والخدمات والتموٌن الخدمات توفٌر ذلك فً بما) الصحٌة الرعاٌة• 

 •

.
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 (العامة السالمة قٌود ذلك فً بما) للطوارئ أوسع استجابة•

،( الهشة الفئات وخاصة واألفراد الشركات دعم ذلك فً بما) االقتصاد حماٌة•

 نقرر قد أننا من الرغم على - البعض بعضها تدعم أن للرقابة العلٌا لألجهزة ٌمكن•  

المختلفة وتفوٌضاتنا أولوٌاتنا ضوء فً مختلف بشكل 19-الكوفٌد جائحة مع التعامل

.  إطار فً الٌوروساي استراتٌجٌة مع ٌتماشىCOVID-19مشروع مجموعة إنشاء•

المستقبلً التفكٌر استراتٌجٌة ومحفظة الناشئة القضاٌا

هناك فوائد واضحة فً زٌادة قدرتنا الجماعٌة كأجهزة علٌا للرقابة على تقدٌم تدقٌق ذو 

:  جودة عالٌة فكٌف ٌمكننا

تبادل المعرفة ومنهجٌات المراجعة ومختلف األفكار،  •
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وربما ضمان الجودة لهم،)مشاركة مصادر المعلومات المتاحة للجمهور  •

األهداف - :19- الكوفٌد: مفهوم مجموعة المشروع  .طرٌقة سرٌعة وفعالة للتعاون •  

دعم عملٌات تدقٌق فعالة ومبتكرة وذات صلة من خالل تعزٌز التعاون المهنً، . االستراتٌجٌة

مساعدة األجهزة العلٌا للرقابة على التعامل مع الفرص والتحدٌات الجدٌدة من خالل دعم  

.وتٌسٌر تنمٌة القدرات المؤسسٌة

 :19 الكوفيداألنشطة األساسية لمجموعة المشروع 

 الكوفٌدفً إطار األعمال المنجزة فً إطار  الٌوروسايالتنسٌق والتواصل مع أعضاء منظمة 

-19 
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على سبٌل المثال تصمٌم برنامج تدقٌق فً ظل : مخرجات المراجعة/ تسهٌل تقاسم مناهج 

باستخدام أفضل أسالٌب التدقٌق ومشاركة والتعلم من التقارٌر المنجزة ؛ 19 الكوفٌد

توسٌع محتوى التقارٌر لٌشمل الدروس المستفادة فً المستقبل؛ على سبٌل المثال القضاٌا 

المعلومات األساسٌة لكل جهاز أعلى للرقابة المالٌة / إطار المراجعة ، الحقائق / المشتركة 

والمحاسبة ٌتم جمعها واستخدامها على المستوى الوطنً ، والتً ٌمكننا جمًٌعا االستفادة منها 

ا ًٌ .دول

:المبادئ التوجيهية لهذا الفريق

أهمٌة دور األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة

من مرحلة التخطٌط فً إطار خلق هذا  اإلنتهاءتم  :ستكون هناك حاجة إلى منهجٌات مختلفة

الفرٌق وسٌتم إطالق المجموعة فً شهر ٌونٌو


