
 

 
 
 

 

  
 

 

 

ي املرض وانتشاره الجغرافي، أّدى إلى  جائحة  ، " أو ما تّم تصنيفه بال19كوفيد  
ّ

أو بالوباء العاملي بالنظر إلى تفش 

غرار   على  الحيوية  األنشطة  من  عدد  ماعدا  القطاعات  أغلب  وشلل  العالم  بلدان  اغلب  اقتصاديات  انكماش 

ة على الصحة واألمن والدفاع وبعض األنشطة اإلنتاجية وهو ما يطرح صعوبة تحقيق املعادلة بين ضرورة املحافظ 

 صحة املواطن والحّد من التأثيرات السلبية على املستوى االقتصادي واالجتماعي.  

كما أّن خطط العمل واالستراتيجيات املتخذة من قبل مختلف الحكومات ملجابهة الجائحة لها انعكاسات مالية  

نفقات العمومية مّما يطرح عديد  هاّمة واستوجبت اتخاذ العديد من القرارات االستثنائّية لتيسير التعّهد وإنجاز ال

ل هذه األسئلة في: 
ّ
 التساؤالت التي سيتّم تناول بعضها ومحاولة اإلجابة عليها من خالل هذا املقال.  وتتمث

 
على حسن   ▪ السلبية  ولتأثيراتها  للجائحة  التصّدي  في  العالقة  ذات  األطراف  الدولة ومختلف  دور  هو  ما 

 التصّرف في املال العام 

 ألجهزة العليا للرقابة في ضمان الشفافّية واملساءلة في ظّل أزمة كوفيدما هو دور ل ▪

 املالية واملحاسبة القيام بها  ألجهزة العليا للرقابةما هي حدود عملّيات الرقابة التي يمكن ل  ▪

 الدولية والتجارب املقارنة التي يمكن االستئناس بهار ايياملعما هي  ▪

 لرقابة والدروس املستفادةما هي اآلثار املرتقبة من عمليات ا ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: أي دور لألجهزة العليا  19- جائحة كوفيد 

 للرق ابة المالية والمحاسبة 
 إعداد : لجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرق ابة المالية والمحاسبة 
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التصّدي    الدولةدور    "ماهو  في  العالقة  ذات  األطراف  ومختلف 

 "  للجائحة ولتأثيراتها السلبية على حسن التصّرف في المال العام 
لة من قطاع خاّص ومنظمات  

ّ
ب عملّية التصّدي للجائحة تظافر وتعاضد جهود مختلف األطراف املتدخ

ّ
لئن تتطل

ه كان للدولة وفي كل البلدان بما في ذلك الدول الليبرالية دور هام وسيادي في التصدي  
ّ
املجتمع املدني واملنظمات الدولية فإن

من  من املوارد املالّية الداخلية وكذلك    وتوفير العديدهتها  جابتيجيات ملوذلك عبر إقرار خطط واسترا  19لجائحة كوفيد  

تعبئة املوارد يقابلها التعّهد بنفقات هاّمة موّجهة أساسا إلى القطاع  تنفيذ خطط العمل و الجهات املانحة. وإّن    مختلف

باإلجراءات االجتماعية املتخذة من قبل مختلف الحكومات وإجراءات مساندة    خاّصة  الصّحي عالوة على النفقات املرتبطة

 . املؤسسات الصغرى واملتوسطة

 
ي من انتشارها إنجاز كّل هذه النفقات  

ّ
السرعة املطلوبة مّما يطرح باملرونة و وتقتض ي مجابهة جائحة الكورونا  والتوق

تنفيذ    قواعد للشراءات العمومية ول  على سبيل املثال   املنظمةو   ل سارية املفعو   التراتيب والقوانينبعض  صعوبة التقّيد ب

اعتماد  و   النفقات إلى  الحكومات  يضطّر  مّما  األزمات  إدارة  ملقتضيات  تستجيب  وال  اإلجراءات  بطول  غالبا  سم 
ّ
تت التي 

املرتبطة خاّصة  إجراءات استثنائية ال تضمن في كّل الحاالت شفافية الطلب العمومي وتنطوي على العديد من املخاطر  

ب مالءمة مقتضيات املساءلة والشفافية  وهو ما    بسوء استعمال املال العام وإمكانية تفش ي بعض مظاهر الفساد
ّ
يتطل

 لوضع.  هذا ال

 

م
ّ
فة بالسهر على    الحكومّية  هذه الظواهر فإّن على أنظمة الرقابة الداخلية للوزارات والهيئات  في مثل  وللتحك

ّ
املكل

ضغط املواطن ومنظمات املجتمع املدني أن  لحكومات وفي ظّل  لن تلعب دورا هاّما في هذه املرحلة كما يمكن  مجابهة األزمة أ

إجراءات إسناد املساعدات    سبيل املثال،  ، على تكليف مصالح الرقابة التابعة لها للقيام بتدقيقبتبادر من تلقاء نفسها  

أّن بعض املنظمات والهياكل املالية يمكن لها أن تساهم في نشر الوعي كما    وعقود املشتريات أو الصفقات العمومية املنجزة.

ي منظمة  الفضلىباملمارسات  
ّ
  اإلجراءات  لحوكمة إقليمية توصيات العاملية إصدار الشفافية في إدارة األزمات على غرار تول

 واملشتريات العطاءات شملت إجراءات إفريقيا والتي   وشمال  األوسط الشرق  منطقة  في 19 كوفيد وباء ملكافحة  املتخذة 

 . جائحةال تداعيات ملواجهة الخاصة  التبرعات وحسابات صناديق إدارة لياتآالطوارئ و  حاالت  خالل العامة
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دور لألجهزة العليا للرق ابة في ضمان الشف افّية والمساءلة في ظلّ    "ماهو 

 " أزمة كوفيد 
 

" خاّصة في    19"كوفيد    االستجابة لوباءحول دور األجهزة العليا للرقابة في    تساؤال   مختلف تداعيات األزمة  طرحت

ة بعمليات اإلنفاق الهاّمة املنجزة ملجابهة  ظّل حاّجة املواطن ومختلف مكّونات املجتمع إلى شفافية املعلومة املالية املرتبط

ها باالستقاللية اإلدارية واملالية عن السلطة  بباعتبار تمّتع أغل  املذكورة األجهزة    ى الجائحة والتي ال يمكن أن تضمنها سو 

 االنتوساي.   بادئوفقا ملا تمليه م إحداث الفارق في حياة املواطنين  هاالتنفيذية وباعتبار دور 

 

هذه  التصّدي ملثل  في    ىفضل  ممارسات   تجارب و باستثناء بعض البلدان التي لها    ،تواجه أغلب حكومات العالموكما  

لهذا  ،  األزمات التصّدي  ن من 
ّ
للتمك وتحّديات  من  الوباء مماصعوبات  بالعديد  إلى االستفادة واستنساخ عدد من    ها أّدى 

من األجهزة العليا للرقابة ليست لها تجربة في   افإّن عدد   ،هذا الوباءمن البلدان التي سبقتها في انتشار    املتخذةجراءات  اإل 

يها  القيام بدور تستدعي  التي   التعامل مع مثل هذه األزمات
ّ
من   ه عملّية إدارة مثل هذه األزمات  تستبطنباعتبار ما    هامّ   تول

التي تستوجب في العديد من  اتخاذها و  ةوالهيئات الحكومي  مخاطر مرتبطة أساسا باإلجراءات الفورية التي على املؤسسات

وعيا بأهمّية دور األجهزة في  و الحاالت مالئمة التشاريع والنصوص القانونّية املعمول بها ملتطلبات النجاعة في إدارة األزمة.   

لة  هذا املجال، ف
ّ
ادرات بهدف  مبواملنظمات الدولّية والعربية واإلفريقية والدولّية  قد أطلقت العديد من األطراف املتدخ

و  التجارب  الــأجهزة األفكار  تبادل  مختلف  الجائحة  بين  هذه  مع  التعامل  كيفية  اإلنتوساي   حول  غرار  واألفروساي    على 

. وتمارس األجهزة العليا للرقابة دورها في ظّل أزمة  البنك الدوليلألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة و   املنظمة العربيةو 

 ويضات املمنوحة لها وكذلك باالستئناس باملعايير الدولّية وبالتجارب املقارنة. كوفيد من خالل التف

 

العليا  "  لألجهزة  الممنوحة  الق انونية  التفويضات  في حدود  الرق ابة  عمليّ ات 
 "   للرق ابة المالية والمحاسبة 

 
ى افي كّل الحاالت

ّ
املالية واملحاسبة، إجراء عملّيات الرقابة في حدود التفويضات القانونية    ألجهزة العليا للرقابة، تتول

أن تكون مسبقة أو بعدّية والتي ستكون    يختلف زمن أو توقيت الرقابة التي يمكن   ،التفويضات  بحسب هذهو املمنوحة لها.  

ت استثنائّية من قبل الحكومات املعنية  اعتبار سّن إجراءاعلى    األجهزةوتقتض ي مزيدا من املرونة من    مقّيدةفي كّل الحاالت  

 ة تحكمها حالة انتشار وتفش ي الوباء التي تمر بها مختلف البلدان. إلدارة األزم
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النفقات العمومية دورا هاما في   القانوني املنظم لها، بالرقابة املسبقة على  فة، حسب اإلطار 
ّ
وتلعب األجهزة املكل

املحتم املخاطر  املصالح واالحتكار  تيسير اإلجراءات وخفض  في تضارب  العمومّية، مثال،  للشراءات  بالنسبة  لة واملتمثلة 

 وارتفاع األسعار وعدم ضمان حّد أدنى من املنافسة والتأخير في إجراءات عقد النفقات.   

 

لة من شأنه أن يساهم كذلك ولو بصفة  
ّ
ل املسبق لألجهزة بالتنسيق مع مختلف الـأطراف املتدخ

ّ
غير  وإّن التدخ

مباشرة في حماية املواطنين من تفش ي الفيروس وذلك من خالل تركيز أعمال الرقابة على التدخالت ذات املخاطر العالية  

  واملرتبطة بصفقات اقتناء املعّدات الطبّية والكمامات الواقية والكواشف السريعة ومدى استجابتها للمواصفات الفنية 

بعدم األخيرين  لهذين  بالنسبة  نتائج    املتعلقة  من صّحة  عالية  نسبة  وبلوغ  املواطنين  حماية  على  والقدرة  العدوى  نقل 

التحليل و ذلك لتفادي جسامة األضرار املادية والبشرية التي يمكن أن تنجّر عن عدم احترام املواصفات الفنية.  ومن بين  

ى تشكيل فريق ملتابعة التعاقدات الطارئة  األجهزة التي تمارس حسب قوانينها الرقابة املسبقة يذكر الجهاز الكويتي الذي  
ّ
تول

التصّدي للجائحة وتحقيق وفر مباشر للخزانة   وإسناد املوافقات املسبقة مّما من شأنه أن يساهم في تسهيل إجراءات 

ي الجهاز الليبي تشكيلالعاّمة للّدولة بمبالغ هاّمة.  
ّ
باء مع األخذ  الو  مواجهة إجراءات  وتقييم ملتابعة عليا لجنة كما يذكر تول

به من بعين االعتبار الصبغة الطارئة لها
ّ
 اإلنجاز.  سرعة  ضرورة  وما تتطل

 

وبالرغم من أهمّية التدخالت اآلنية في مثل هذه األزمات سواء بالنسبة للهيئات الحكومّية أو األجهزة العليا للرقابة  

ّية والتي تؤمنها العديد من األجهزة سيكون لها دور في إحاطة  فإّن الرقابة الالحقة أو البعد   ،التي تتيح لها أطرها القانونية ذلك

األطراف ذات العالقة بالتجاوزات املسجلة في إدارة األزمة وفي ردع املخالفين عالوة على ما يمكن أن تؤول إليه من توصيات  

في    للرقابة التونس ي انه سيتولى،  من شأنها أن تحّد من األزمات املحتملة أو أن تحّسن طرق إدارتها. وقد أعلن الجهاز األعلى

إطار اإلجراءات املخّولة له بمقتض ي القانون، إجراء الرقابة على موارد ونفقات صندوق التبرعات املحدث لدى وزارة املالية  

 ملجابهة وباء كورونا وكل الصفقات واالستشارات العمومية التي سيتّم إبرامها في هذا اإلطار.

 

 "  عمليّ ات الرق ابة إلنجاز    بالمعايير الدولية وبالتجارب المق ارنة االستئناس  " 
 

قة بتعاطي عدد من األجهزة مع مثل هذه األزمات  يمكن لألجهزة العليا للرقابة االستئناس  
ّ
بالتجارب املقارنة املتعل

 الشرق  متالزمة أزمةواملرتبطة بوري  واملحاسبة الك العامة املالية للرقابة األعلى تجربة التدقيق التي قام بها الجهاز على غرار

 وكذلك تجارب األجهزة العليا للرقابة اإلفريقية في مواجهة وباء  2015التي ظهرت في كوريا سنة MERSالتنفسية  األوسط
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قابة  من املنظمة الدولية لألجهزة العليا للر ة  الصادر    الدولية  رايييمكن لألجهزة العليا للرقابة االستئناس باملعكما    يبوال. إ

 .1من املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  5500سلسلة ناهيك 

 

بالكوارث والتي   املرتبطة املساعدات تدقيق  على وأمثلة الجيدة  في جزئه الثالث املمارسات  5520احتوي املعيار    وقد

.  الذي له تجربة في مراقبة مساعدات تسونامي في إندونيسيا  كانت ثمرة مجهودات مجموعة عمل ترأسها الجهاز االندونيس ي

ه يمكن االستئناس به وسحب املرتبطة  ولئن خّص هذا املعيار املساعدات
ّ
  للتدقيق في  تهاأو مالءم جوانب منه بالكوارث فإن

التوجهات اإلرش وقد  . مختلف اإلجراءات والسياسات املتخذة من قبل الحكومات للتصّدي للجائحة  عشرة اديةشملت 

بالتحضير تعلقت  رئيسية  والتعاون  موضوعات  وجمع املرتبطة املساعدات مدققي بين للتدقيق   املعلومات بالكوارث 

واختيار  وأنواع موضوعات والبيانات  التدقيق التدقيق  على  عالوة  وأدوات  إعداد  على التدقيق   على  التدقيق التقارير 

 . بالكوارث املرتبطة  املساعدات 

 

اإلملام بكل اإلجراءات  في ظّل أزمة كوفيد باالستئناس بتوجيهات املعيار انف الذكر    وتقتض ي عملية اإلعداد للتدقيق 

املعتمدة   الداخلية  الرقابة  آليات  بها وتحديد  املرتبطة  املتخذة من قبل الحكومات إلدارة األزمة وتحديد طبيعة املخاطر 

وتساعد عملّية جمع البيانات وتوثيقها في تخطيط       ي االنحرافات املحتملة.لتحكم فإنجازها وا  حسن التصرف فيضمان  ل

إطار   في  تلقائيا  إنجازها  يتّم  التي  التدقيق  عملية  موضوعات  وتحديد  املخاطر  وتحديد  حصر  ومزيد  الرقابية  العملية 

 ا ذلك.  التفويضات القانونية للجهاز أو بطلب من البرملان بالنسبة لألجهزة التي تتيح تشريعاته

 

والبيانات  كما   املعلومات  عملية جمع  مع    خاّصةتهدف  للحكومات  واملثمر  السريع  التعامل  مدى  في  التدقيق  إلى 

والتقصير الضعف  مواطن  وتحديد  صّحتها    توثيقوإلى    الجائحة  من  د 
ّ
والتأك األزمة  إدارة  بكيفية  املرتبطة  البيانات  كّل 

البيانات ال    وموثوقيتها. ما وإّن عملية تجميع 
ّ
وإن األزمة  بإدارة  املكلفة  األطراف الحكومية  املتوفرة لدى  تلك     تخّص فقط 

منظمات املجتمع املدني لتشمل املقاالت واملعطيات املنشورة على صفحات    ذات العالقة من ذلك  مختلف األطراف  كذلك

والتي يمكن على   املعلومات املتاحة التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت حيث على املدققين وانطالقا من خبرتهم تثمين كل

 . إثر دراستها وتحليلها أن تحيل إلى تجاوزات هاّمة

 

الفنّية   اللجان  املشتريات ومحاضر  العمومّية بعقود  للشراءات  بالنسبة  املثال  املعلومات على سبيل  ق هذه 
ّ
وتتعل

 وبقيمتها وباملنتفعين بها وآليات ومسالك  ومحاضر االستالم وبالنسبة للمساعدات املوّزعة بمصادرها وبالجهات املانحة 

 

 
لة في املعيار   1

ّ
ق ب(  ( ISSAI 5510التي تحتوي على ثالث معايير املتمث

ّ
ــــاعدات تدقيق (  الذي يخّص   ( ISSAI 5520و املعيار    الكوارث خطر من التقليل تدقيقاملتعل ــ ــ ــ ــ  ISSAI) و املعيار    بالكوارث املتعلقة املسـ

ق ب   (  5530
ّ
 كارثة وقوع بعد الطوارئ  مرحلة في والفساد االحتيال مخاطر تزايد ملراعاة التدقيق إجراءات تكييفاملتعل
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توزيعها. كما يمكن االستقصاء بالنسبة للمساعدات، لدى عّينة من الفئات الهشة أو املستفيدين املستهدفين باملساعدات  

 . 5520مثلما ينّص على ذلك معيار االنتوساي عدد 

 

التي يمكن لألجهزة العليا القيام بها صعوبات   وتطرح عملّية جمع البيانات وكذلك مختلف مراحل العملّية الرقابية

بعد عن  للعمل  املالئمة  التحتّية  البنية  للرقابة  العليا  األجهزة  من  العديد  لدى  ر 
ّ
توف بعدم  اإلجراءات    ترتبط  ظّل  في 

ر لدى أغلب الهيئات الخاضعة  
ّ
بات ضمان سالمة املدققين. كما ال تتوف

ّ
االستثنائّية التي أقّرتها الحكومات واستجابة ملتطل

ن  
ّ
ن من إتاحة املعلومة إلى مختلف األجهزة وهو ما يستوجب إيجاد حلول بديلة تمك

ّ
للرقابة أنظمة معلومات مندمجة تمك

 مة إلى غاية إرساء بالتنسيق مع الجهات املعنّية آليات الرقابة عن بعد. من إدارة هذه األز 

 

د املعيار  
ّ
ه يجب تركيز أعمال التدقيق على املسائل عالية املخاطر والتي لم يتّم    5520وفي كّل الحاالت يؤك

ّ
على أن

تشمل عملية الرقابة رقابة األداء    تناولها من جهات رقابية أخرى وذلك بهدف تحقيق القيمة املضافة املرجّوة.  ويمكن أن 

والعمليات املرتبطة بإدارة األزمة قد تّم   والبرامج  الحكومة لاللتزامات  أداء كان إذا فيما  موثوق  وذلك بهدف إنجاز اختبار

 ألسس
ً
 للتحسين.   هناك فرص كانت إذا وفيما والفعالية، والكفاءة، االقتصاد، وفقا

 

د من مدى مالئمة األعمال املنجزة للتشريعاتبال كما أّن رقابة املطابقة تهتم 
ّ
واإلجراءات واللوائح   والسياسات تأك

القانونية االستثنائية املّتفق عليها مع إمكانّية دراسة هذه األخيرة حيث أّن إدارة األزمة والتخفيف في اإلجراءات ال يعني خرق  

 املبادئ األساسية لحسن التصّرف في املال العام.  

 

ز
ّ
االفصاحات والحسابات. وعالوة على العديد من التحديات املقترنة بالرقابة املالية في ظل   على املالي  قيق التد ويرك

قة مثال بحجم  
ّ
ه ولضمان شفافية املعلومة املالية يحتاج املستفيدون منها ، البيانات التفصيلية املتعل

ّ
جائحة كوفيد، فإن

ملختلف الفئات االجتماعية واملنتفعين بها خاصة في ظل عدم توفر ،في   النفقات والشراءات املنجزة واملساعدات املمنوحة 

العديد من الحاالت، قواعد بيانات وتطبيقات إعالمية وهو ما يطرح أهمية دور حسن إعداد اإليضاحات املتممة للقوائم  

 م من قبل مراجعي الحسابات. املالية والتي يجب أن تقوم  بتفصيل البيانات التي من شأنها أن تساهم في فهم  تلك القوائ 

 

للمعايير واإلرشادات العاّمة املنطبقة عليه مع األخذ   وفقا التدقيق أنواع من نوع كل إنجاز  وفي كّل الحاالت يجب

بعين االعتبار خصوصية املرحلة التي تتطلب أكثر مرونة في عمليات الرقابة والعديد من العوامل التي من شأنها أن تحّدد  

 نطاق التدقيق.  

 

دت التوجيهات اإلرشادية على حسن تخطيط املهمة الرقابية ومالءمة املواضيع التي سيتّم تناولها ونطاق الرقابة  
ّ
وأك

الرقابة   عمليات  من  العالقة  ذات  األطراف  لتوقعات  االستجابة  وضرورة  املهمة  تنفيذ  وألجال  وكفاءتها  رة 
ّ
املتوف للموارد 

 واملحاسبة الكوري في إطار  مهّمة   العامة  املالية للرقابة األعلى  ت الرئيسية للجهازاملنجزة ويذكر في هذا اإلطار أّن التحديا
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واألطراف ذات   التنفسية تمثلت في كيفّية االستجابة لالنتظارات الكبيرة للمواطنين   األوسط الشرق  متالزمة  ألزمة التدقيق 

ق بكفاءة الفريق الرق
ّ
ابي ورقابة الجودة وتطلب االستعانة بخبراء خارجيين في  العالقة الرئيسيين مّما طرح التحّدي املتعل

الفيروسات وتكوين فريق تدقيق تجاوز   األحياء وعلم  في    52علم  الفني من مؤسسات مختّصة  الدعم  عضوا عالوة على 

 التدقيق. 

 

قت بثالث محاور رئيسية تم
ّ
تعل املتعددة والتي  الرقابة  أهداف  أو تحقيق  بلوغ  التحّديات كذلك  بين  في  ومن  لت 

ّ
ث

الكشف املبكر وتأكيد اإلصابات وسرعة اإلجراءات املتخذة والبنية التحتية للصحة العامة. عالوة على التحدي املرتبط  

املسؤولين الرئيسيين   الوقت املناسب حيث استغرقت عملية جمع البيانات وإجراء املقابالت مع في التدقيق نتائج بإبالغ

عه واعتباره عند تخطيط املهّمة الرقابية في إطار االستجابة ألزمة كوفيد  متوقعا وهو ما كان مّدة أطول مما
ّ
 .   19يمكن توق

 

   " أثر عمليات الرق ابة والدروس المستف ادة " 
 

إدارة أزمة كوفيد  إن  النقائص املسّجلة واإلبالغ  الرقابة املعّمقة واملوثوقة آلليات وإجراءات  عنها،   والكشف على 

عالوة على أّنها تساهم في إنارة الرأي العام باإلخالالت واإلخفاقات املسّجلة في التصّدي للوباء واتخاذ اإلجراءات التأديبية  

لة،  والجزائية ضّد املخالفين فإّنها تساعد، من خالل التوصيات املدرجة في التقارير، الحكومات ومختلف ا
ّ
ألطراف املتدخ

أّن   ترتيب األولويات. ويذكر  املعتمدة وإعادة  الالزمة ومراجعة الخطط والقوانين والسياسات  بالتصحيحات  القيام  على 

الجهاز  قبل  من  املنجز  أزمة العامة املالية للرقابة األعلى التدقيق  إطار  في  الكوري   األوسط الشرق  متالزمة واملحاسبة 

لها   التابعة التنفيذية  واللوائح منها والوقاية املعدية األمراض مكافحة  قانون  ل املثال إلى مراجعةالتنفسية أّدى على سبي

إعادة  واالستجابة االستعداد في املتبعة والنهج القدرات األوبئة وتعزيز ملكافحة الكوري للمركز التنظيمية الهيكلة وإلى 

 الصحي. والقطاعالسلطات  لدى  الناشئة املعدية لألمراض

 

ومن أهم الدروس املستفادة من هذه األزمة بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة التي ليست لها تقاليد في التعامل مع مثل  

مع    هذه االستجابة  بكيفية  قة 
ّ
املتعل للمسائل  اإلستراتيجية  مخططاتها  إعداد  عند  باالعتبار  األخذ  ضرورة  هو  األزمات 

 
ّ
ب على املستوي اللوجستي استخدام التقنيات الحديثة لتنفيذ عمليات املراجعة عن بعد ورقمنة  وضعيات مماثلة التي تتطل

العمل الرقابي عالوة على ضرورة تنمية قدرات املدققين في هذا املجال. ويمكن االستئناس بالتجربة ديوان املراقبة العامة  

رونية )شامل( والتي تساعد في تحليل البيانات والرقابة عن  باململكة العربية السعودية الذي يعتمد منظومة الرقابة اإللكت 

بعد للعقود وتوثيق وحفظ أوراق العمل وإصدار التقارير عالوة على استخدام منصة منهجية املراجعة اإللكترونية لالطالع  

 تدقيق. على اإلرشادات والتوجيهات املهنية واملساهمة في تطبيق أفضل املمارسات املهنية في كافة مراحل ال

 

واستراتيجيات   على خطط  الرقابة  مجال  في  تدريبية  دورات  تنظيم  لة 
ّ
املتدخ األطراف  ومختلف  األجهزة  على  كما 

ب املرونة والدقة والسرعة في اإلنجاز.عالوة على ضرورة برمجة وكما يمليه معيار االنتوساي  
ّ
 التصّدي للكوارث التي تتطل
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الرقابة عل   5510عدد    ق ب" 
ّ
ي الحكومات  ،مهّمات تتعل

ّ
د من تول

ّ
التأك ى من خاللها 

ّ
الكوارث" والتي تتول ى خفض مخاطر 

تحديد إطار عمل أو خطط للتصّدي للكوارث أو نشر الوعي بأهمّية اتخاذ تلك اإلجراءات. أو كذلك تقييم الـأولويات التي  

فع تقاريرها إلى البرملان على معاضدة هذا  توليها الحكومة لخفض مخاطر الكوارث.  وتعّول األجهزة العليا للّرقابة من خالل ر 

اتخاذ إجراءات وسياسات خفض الكوارث   الالزمة ملسألة  العناية  إلى إبالء  إلى حمل الحكومات  الرامية  األخير ملجهوداتها 

املفيد   ه من 
ّ
أن د املعيار على 

ّ
. ويؤك امليزانية  أن يقوم  وذلك من خالل دعمها باعتبار دوره في اإلشراف على املصادقة على 

املدققون بدعم مطالبتهم وحججهم من خالل تحديد تكلفة الخسائر الناجمة عن الكوارث املحتملة والتي هي األكثر احتماال  

 .أن يتّم اعتمادها من فبل وزارات املالية

 

م في وطــأة   
ّ
األزمات  وإّن اعتماد النهج االستباقي سواء من طرف الحكومات على مستوي اإلجراءات والسياسات للتحك

أو من طرف األجهزة من خالل إرساء تقنيات العمل عن بعد وبرمجة مهّمات الرقابة على خفض مخاطر الكوارث و التي  

إدارة   حوكمة  في  يساهم  الترابية  والتهيئة  واإلسكان  والتجهيز  الصحة  غرار  على  القطاعات  من  العديد  تشمل  أن  يمكن 

 الكوارث املحتملة. 
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 دةاملراجع املعتم

 
 .12اإلنتوساي رقم مبدأ  ( و 10( وإعالن املكسيك )مبدأ 1إعالن ليما )مبدأ  -

 من املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  5500سلسلة  -

ق بتجربة تدقيق ا لجهاز -
ّ
 االستجابة ألزمة واملحاسبة الكوري في إطار   العامة املالية  للرقابة األعلى العرض املتعل

م من قبل البنك الدولي( التنفسية )سنجون  األوسط الشرق  متالزمة
ّ
 كيم( )الويبنار املنظ

األستاذ -  ديوان املسبقة، الرقابة وقطاع  الوزارات تدقيق ع  لقطا املساعد  الوكيل البصيري، سليمان عرض 

م من قبل البنك الدولي(  املحاسبة في الكويت )الويبنار
ّ
 املنظ

 اإلجراءات املتخذة من قبل الجهاز الليبي ملجابهة األزمة واملنشورة على صفحة فايسبوك املنظمة  -

لة واملنظمات الدولّية والعربية واإلفريقية والدولّية واملعطيات   -
ّ
املبادرات املتخذة من قبل مختلف األطراف املتدخ

 نظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة املنشورة على صفحة فايسبوك امل
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