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 الملخص:

األزمددددداك والكدددددوارث مشدددددكلة تواجدددددت الكثيدددددر مدددددن الددددددول  وتتفددددداوك بدددددين أزمددددداك اقت دددددادية   ُتعدددددد
هددددددا ي ددددددب  خطر  فدددددد ن  وأمنددددددت اإلنسددددددانوسياسددددددية وبيحيددددددة و ددددددحية  وعندددددددما تددددددرتبط األزمدددددداك ب ددددددحة 

 .المستوياكأكبر  ومن ثم التخطيط والجاهزية لمواجهتها يكون على أعلى 

ومدددددا فر دددددت مدددددن الددددددولي   وأثدددددر المسدددددتجد  19 - أزمدددددة كوفيددددددر يهددددددح البحدددددث إلدددددى بيدددددان أثددددد
  تحددددددياك علدددددى مسددددددتوى ا قت ددددداد واإلنتاجيدددددة وكيفيددددددة مواجهتدددددت مدددددن قبددددددل الددددددول والمنظمددددداك الدوليددددددة

عربيددددددة   والمنظمددددددة الاإلنتوسددددددا ومنهددددددا المنظمدددددداك الدوليددددددة لألجهددددددزة العليددددددا للرقابددددددة الماليددددددة والمحاسددددددبة  
  وأهميدددددددة التنسددددددديل والجاهزيدددددددة والتعددددددداون فيمدددددددا  األربوسدددددددا  لألجهدددددددزة العليدددددددا للرقابدددددددة الماليدددددددة والمحاسبة

بينهددددددا  لتمكدددددددين األجهدددددددزة األع ددددددداا مددددددن ممارسدددددددة أدوارهدددددددم المهمدددددددة المتعلقددددددة بالرقابدددددددة الماليدددددددة وحفدددددددظ 
وقددددددد ل األزمدددددة  مدددددن الفسدددددداد المدددددالي وا سدددددت الل لحددددددا بعددددددهاومددددددا   المدددددال العدددددام خددددددالل فتدددددرة الطدددددوار 

تمثدددددددل دور األجهدددددددزة العليدددددددا للرقابدددددددة الماليدددددددة والمحاسدددددددبة بالمروندددددددة التدددددددي حر دددددددك علدددددددى مراقبدددددددة أداا 
ومددددددا تتطلبدددددت مددددددن قدددددراراك اسددددددتثناحية    الجهددددداك الخا دددددعة للرقابددددددة بمدددددا   يتعددددددار  مددددد  حددددددال األزمدددددة

سددددددواا مددددددن خددددددالل األزمدددددداك السددددددابقة أو  كورونددددددا وبيددددددان أهددددددم الدددددددروس المسددددددتفادة مددددددن مواجهددددددة أزمددددددة 
كمددددددا بينددددددك خددددددالل األزمددددددة والعمددددددل عددددددن ُبعددددددد   األزمدددددة الحاليددددددة  وأهميددددددة ا سترشدددددداد بالمعددددددايير الدوليددددددة

التبددددددددادل العلمددددددددي والمعرفددددددددي وتبددددددددادل الخبددددددددراك واسددددددددتمرار عقددددددددد ا جتماعدددددددداك عبددددددددر  الدراسددددددددة أهميددددددددة
 دورًا مهمددددددًا وأساسددددددياً ة التددددددي لعبدددددك ميدددددلرقالتكنولوجيددددددا ا   وأهميددددددةا ت دددددال المرحددددددي  ممدددددا يحقددددددل الفاحددددددة

  .في ممارسة العمل الرقابي واإلدار 

كمددددددددددددا تبددددددددددددين الدراسددددددددددددة أهميددددددددددددة أنددددددددددددوا  الرقابددددددددددددة  الرقابددددددددددددة الماليددددددددددددة ورقابددددددددددددة األداا ورقابددددددددددددة 
الرقابددددددددددة التددددددددددي    وأهميددددددددددةومددددددددددا تتطلبددددددددددت ظددددددددددروح األزمددددددددددة مددددددددددن رقابددددددددددة  نيددددددددددة أو حينيددددددددددة  ا لتددددددددددزام

تمارسدددددددددددها األجهدددددددددددزة الرقابيدددددددددددة مددددددددددددن رقابدددددددددددة مسدددددددددددبقة ورقابدددددددددددة  حقددددددددددددة والرقابدددددددددددة علدددددددددددى المشددددددددددددترياك 
العددددددددام مددددددددن خددددددددالل البرلمددددددددان والمشدددددددداركة  شددددددددرا  الددددددددرأ إللفسدددددددداد  وأهميددددددددة  وأنددددددددوا  التعاقددددددددداك منعدددددددداً 

األجهددددددددددزة العليددددددددددا    وقددددددددددد قددددددددددد مكالمجتمعيددددددددددة لدددددددددددور األجهددددددددددزة العليددددددددددا للرقابددددددددددة والتوا ددددددددددل المسددددددددددتمر
رغدددددددددددم التحددددددددددددياك التدددددددددددي  قيمدددددددددددة م دددددددددددافة 19-رقابدددددددددددة الماليدددددددددددة والمحاسدددددددددددبة خدددددددددددالل أزمدددددددددددة كوفيددددددددددددلل

ُبعدددددددددد  إ  أن المنظمددددددددددة  فر دددددددددتها األزمدددددددددة بالعمددددددددددل عدددددددددنوالقيددددددددددود التدددددددددي   واجهدددددددددك العمدددددددددل الرقدددددددددابي
نموذجدددددددددددًا مك الدوليدددددددددددة لألجهدددددددددددزة العليدددددددددددا للرقابدددددددددددة الماليدددددددددددة والمحاسدددددددددددبة والمنظمددددددددددداك اإلقليميدددددددددددة قدددددددددددد  

 لمواجهة األزمة.  ناجحاً 

تسدددددددددددددعى الباحثدددددددددددددة فدددددددددددددي دراسدددددددددددددتها لر دددددددددددددد دور ديدددددددددددددوان المحاسدددددددددددددبة بدولدددددددددددددة قطدددددددددددددر  فدددددددددددددي 
 ومددددددددددنمواجهدددددددددة تحددددددددددياك الجاححددددددددددة  عبدددددددددر دورهدددددددددا الرقددددددددددابي  وكدددددددددذل  مدددددددددن خددددددددددالل اتسدددددددددال عملدددددددددت 
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 ةخدددددددددالل اتسدددددددددال عملدددددددددت مددددددددد  القدددددددددراراك ال دددددددددادرة عدددددددددن اللجندددددددددة العليدددددددددا إلدارة األزمددددددددداك فدددددددددي الدولددددددددد
 وأهم المعايير الدولية.

Abstract: 
The aftermath of the Covid-19 precipitated in not only economic slowdown of 
most countries worldwide but also political, environmental and health crises. If 
such crises are related to human health and security, the hazards imposed by 
them are way greater. Hence, planning and readiness to confront them must be 
a priority. 
This paper aims to identify national and international effects of Covid-19 
Pandemic. It examines the challenges imposed by Covid-19 Pandemic on the 
economic performance and productivity and sheds light on methods implemented 
by countries and international organizations including the International 
Organizations of Supreme Audit Institutions “INTOSAI” and the Arab 
Organization of Supreme Audit Institutions “ARABOSAI “ to confront the 
aforementioned crises and disasters. The paper further examines the 
significance of collaboration, readiness, and cooperation among parties to 
facilitate member parties’ ability to practice their crucial roles related to financial 
audit and public funds preservation during emergencies and thereafter, which is 
significant to combat monetary corruption and exploitation of the crisis. The 
research acknowledges the role supreme audit and accounting bodies can play 
in crises and its flexibility in monitoring the performance of the entities in a 
manner that does not conflict with the state of crisis and what it requires of 
exceptional decisions. Not to mention, the key lessons these entities can learn 
in confronting Covid-19 Pandemic either through previous crises or the current 
one, along with the importance of adhering to the guidelines of international 
standards during the crisis.  
The study also highlights the importance of scientific and knowledge exchange, 
exchange of experiences, and the continuation of holding meetings through 
visual communication, and the importance of digital technology which plays an 
important and fundamental role in the practice of supervisory and administrative 
work. The study also stresses the significance of preventing corruption through 
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various types of supervision namely; financial control, performance control, 
compliance control. The simultaneous or instantaneous supervision mandated 
by the nature of this crisis exercised by the regulatory agencies in terms of prior 
and post-supervision are also highlighted in the paper. Finally, this paper 
highlights the importance of engaging public opinion through parliament and civil 
participation. Despite the challenges faced by the supervisory work and the 
restrictions imposed by working remotely as a result of the nature of the Covid-
19 crisis, the Supreme Audit Institutions provided an added value in their 
supervisory role. Nevertheless, the International Organization of Supreme Audit 
Institutions and Regional Organizations presented a successful model in attempt 
to confront the crisis.  
In this paper, the researcher presented the role of Qatari State Audit Bureau in 
confronting the crisis through its supervisory role as a supreme oversight body, 
concurrently with the consistency of its work in adhering with the guidelines 
issued by the Supreme Committee for Crisis Management in different countries 
and the most crucial international standards. 
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 : مقدمة الدراسة

ألجهددددددددزة العليددددددددا للرقابددددددددة الماليددددددددة والمحاسددددددددبة فددددددددي إدارة األزمدددددددداك دور اركددددددددز الدراسددددددددة علددددددددى تُ 
وتحديددددددددًا إدارة األزمددددددداك المتعلقدددددددة ب دددددددحة اإلنسدددددددان وحياتدددددددت  مثدددددددل  والتعامدددددددل معهدددددددا بكفدددددددااة وفعاليدددددددة 

الكدددددددوارث الطبيعيدددددددة والبيحيددددددددة وال دددددددحية  التدددددددي تسددددددددتدعي تددددددددخاًل كبيدددددددرًا ومنظمددددددددًا للدولدددددددة والمنظمدددددددداك 
مددددددددحثرة فددددددددي حيدددددددداة الشددددددددعوب والمجتمعدددددددداك  سددددددددواا  أدواراً لألزمدددددددداك  المحليددددددددة واإلقليميددددددددة والدوليددددددددة  ألن

أخطددددددر النددددددوازل والكددددددوارث الشدددددداملة التددددددي  مددددددن( 19-)كوفيدددددددكورونددددددا جاححددددددة  عددددددد    وت  إيجابيددددددا أو سددددددلبيا
وأزمدددددة اقت دددددادية   فدددددي حالدددددة طدددددوار   دددددحية عالميدددددة تواجدددددت اإلنسدددددانية فدددددي القدددددرن الحدددددالي  إذ تسدددددببك

أسددددوأ األزمدددداك التددددي شددددهدها العددددالم مددددن  عددددد  ت    ت دددداهيها حجمددددًا أ  أزمددددة أخددددرى علددددى مددددر التدددداري   إذ 
 .(1)1945 -1939الثانية منذ الحرب العالمية 

 تسددددددعىعنا ددددددر أساسددددددية: أهميددددددة الدراسددددددة  األهددددددداح التددددددي سددددددبعة مددددددة بيددددددان نتندددددداول فددددددي هددددددذ  المقد  و 
شدددددددكالياتهاالدراسددددددة لتحقيقهدددددددا  ق دددددددية الدراسدددددددة  البحثيدددددددة  الفر دددددددياك والتسددددددداح ك البحثيدددددددة  األدبيددددددداك  وا 

مو دددددددوعها  هيكدددددددل الدراسدددددددة لمو دددددددو   منهجيدددددددة الدراسدددددددة وكيفيدددددددة تنددددددداول ا والدراسددددددداك السدددددددابقة حدددددددول
 .وتقسيمها

 أهمية الدراسة : أو ً 

أزمة كورونا  دددددددددد وطًا غير مسددددددددددبوقة على األفراد والدول والحكوماك في جمي  البلدان فر ددددددددددك 
يقاح األنشطة و   الطوار  عالمياً  ةعلنك حالمة على حد سواا  أُ النامية والمتقد   تمثلك في إغالل الحدود  وا 

تعود أهمية هذ  الدراسة إلى عدة و  وفر ك القيود ومجموعة من القراراك ا ستثناحية.ا قت ادية المحلية  
 :  ومنهااعتباراك واقعية

ي دددددددددددعب في مواجهة األزمة تحقيل الموازنة بين الحاجة إلى التحر  السدددددددددددري  من ناحية  والمراعاة  - 1
تقت دددددددددي أعماً  ؛ فاألزمة والنزاهة من ناحية أخرى (2)الالزمة للرقابة المالية وللمسددددددددداالة والشدددددددددفافية

مسددددددددددتعجلة من قبل الحكوماك  وقد ي ددددددددددعب أحيانًا الموازنة الدقيقة بين هذ  األعمال المسددددددددددتعجلة 
 ومساحل المساالة والشفافية والنزاهة.

                                                           
 -  & Averroes Business Advisoryننالدروس المستتتتت مندج مح  نورو  ورو موقع افيروس لالستتتتاتتتتتويا  وعمولر ا   و      1

Services (averroesadvisory.com) ، 

https://cutt.us/ggx1H 
 
2     transparency الشمنفيو  عني إ نرو  دفق المعلومنت وسهولو الرصول عليهن لمح يطلبهن ، ومح شأح ذلك  وفير المرصو للر م على مدى

 نليو األ هزج العلين للرقنبو و عزيز قدرج المواطح على المشنر و.فع
،   |labodroitممهوم الشمنفيو و المسنءلو و دور األ هزج العلين للرقنبو ممهوم الشمنفيو والمسنءلو ودور األ هزج العلين للرقنبو، موقع ال  روني:

 /http://www.labodroit.comم لو المخ بر القننوني موقع ال  روني: 

https://www.averroesadvisory.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.averroesadvisory.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.averroesadvisory.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://cutt.us/ggx1H
http://www.labodroit.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2/#:~:text=%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%20%3A,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%84%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20.
http://www.labodroit.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2/#:~:text=%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%20%3A,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%84%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%20.
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ع  دفعك حا ك الطوار  في الكوارث الطبيعية والبشدددرية السدددابقة أنظمة وأجهزة الرقابة العليا في ب - 2
لى تزايد اإلهدار   الدول إلى تعليل خططها وأعمالها مما أدى إلى  ددددددعح المسدددددداالة واإلشددددددراح  وا 

  .(3)وسوا اإلدارة والفساد في أوقاك تكون فيت الموارد تعاني من   وطاك

هذ  األزماك  عد  تواكب أجهزة الرقابة العليا المت يراك التي تحدث في البيحة التي تعمل فيها  حيث ت   - 3
وفي ظل مت يراك جاححة كورونا وانعكاسدددداتها على  كوارث أحد المكوناك األسدددداسددددية لبيحة العمل.وال

أن تسدددددددددددتجيب لهذ  التطوراك   كان   بد لمهنة التدقيل والرقابة المالية  جمي  القطاعاك والمجا ك
الفسدداد خالل فترة بما يناسددب ويالحم الحاجة إلى الرقابة الفاعلة  التي تمن  ا سددت الل وال ن وأنوا  

ت من تحدياك توما فر دددددددددددددتت من قيود في العمل عن ُبعد  وما فر ددددددددددددد  حال األزماكفي الطوار  و 
 لألجهزة في ممارسة دورها.

تفر  هذ  األزماك تحدياك وفر ددًا عبر ا سددتجابة لمواجهتها من خالل تبني السددياسدداك الخا ددة  - 4
تخالص الدروس المسدددددددتفادة منها لمواجهة بالتعامل م  األزمة وا سدددددددتفادة من أزماك سدددددددابقة  واسددددددد

  وتبني ا سددددتراتيجيةمجاً  إلعادة رسددددم السددددياسدددداك  ااألزمة الحالية  وتكون ظرح األزمة ومواجهته
 الطوار . ةسياساك جديدة فر تها حال

( مجتمعاتنددددددددا تشددددددددهد أوقاتددددددددًا غيددددددددر COVID-19جعلددددددددك جاححددددددددة فيددددددددروس كورونددددددددا المسددددددددتجد ) - 5
ة علدددددى نظدددددام الرعايدددددة ال دددددحية إلدددددى الم ددددداعب ا قت دددددادية مسدددددبوقة  فمدددددن المخددددداطر الجسددددديم

هدددددددذ  األزمدددددددة ملموسدددددددة لسدددددددنواك قادمدددددددة فدددددددي جميددددددد  المجدددددددا ك   ثدددددددارسدددددددوح تكدددددددون الكارثيدددددددة. و 
ممددددددا يتطلددددددب أهميددددددة ودور المنظمدددددداك الدوليددددددة ومنهددددددا المنظمددددددة الدوليددددددة لألجهددددددزة  ( 4)واألنشددددددطة

 العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

للرقابة المالية والمحاسددبة  )األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة( أدوارًا مهمة األجهزة العليا تلعب  - 6
  .في العمل الرقابيفي حفظ المال العام خالل الظروح الطارحة وا ستثناحية التي يتطلب دورها 

ال العددددام  تبددددرز علددددى المسددددتوى المحلددددي لدولددددة قطددددر أهميددددة ودور ديددددوان المحاسددددبة فددددي حفددددظ المدددد - 7
إلدددددى رحاسدددددتت للمجلدددددس األعلدددددى للمنظمدددددة العربيدددددة لألجهدددددزة العليدددددا وممارسدددددة دور  الرقدددددابي إ دددددافة 

 .على المستوى ا قليمي للرقابة المالية والمحاسبة

 

                                                           
سبو وشر نء ال نميو  لمسنءلو في زمح األزمو،""ا( ، IDI INTOSAI)اإلن وسني،     3  يف يم ح لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرن

 4ص ،2020في البلداح الننميو، ابريل  19-أح   علم مح األزمنت السنبقو و  مل اس  نبو فعنلو لميروس  ورونن  وفيد
طرق  م ح المدققيح مح ال عنمل في ظل  نورو  ستتتت و ،ليو والمرنستتتتبو المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المن ) األربوستتتتني(،   4

 ، ورقو م ر مو، ) COVID-19(فيروس  ورونن المس  د 
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 أهداح الدراسة : ثانياً 

 تسعى الدراسة لتحقيل األهداح الخمسة التالية: 

قدرتها  من خاللبيان أهمية القيادة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة في المنظماك المحلية أو الدولية  - 1
مسددددددددتقبل المجتم  على على  ددددددددن  القرار في إدارة األزماك المختلفة  مما ينعكس إيجابًا أو سددددددددلبًا 

 وأمنت ال حي وا جتماعي وا قت اد .

 املة والممتدة.التعرح على طبيعة األزماك ال حية الش - 2

 .األدلة والمعايير الدولية في مجال الرقابة المالية والمحاسبة للتعامل م  الكوارث واألزماك أهمبيان  - 3

بيان أهم التحدياك على مسددددددددددتوى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددبة وسددددددددددياسدددددددددداك مواجهتها  - 4
 معها. ل والتعام

 وأهمية المرونة في التعامل معها.  كورونا ةأزملمواجهة  وا ستراتيجياكمعرفة اإلجراااك  - 5

 البحثية واإلشكاليةالق ية  : ثالثاً 

بكفااة  19-مدى نجحك األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبية في التوفيل بين إدارة أزمة كوفيد إلى أ 
  وفعالية  وبين الحفاظ على دقة وشفافية القراراك وسرعة وكفااة اتخاذها

 البحثية الفر ياك : رابعاً 

 : تقوم الدراسة باختيار مجموعة من الفر ياك

 األزماكاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبة من خبرتها السدددابقة في التعامل م   ةاسدددتفاد سددداهمك .1
  (19كوفيد )كورونا  في مواجهة تحدياك أزمةالسابقة 

 بط حا ك الفساد  من خاللالسابقة  األزماكاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في إدارة  أداا .2
 .ساهم في تقديم تقارير ذاك جودة وقيمة حقيقية م افة  وال ن

  .وحالة الطوار  على  بط األمور المالية من ا ست الل والفساد األزمةالرقابة عن ُبعد خالل  تساعد .3

وحالة الطوار  قادرة على  ددددددددبط األمور المالية من  األزمةانك الرقابة عن ُبعد خالل أ  مدى ك إلى .4
 ا ست الل والفساد 

القراراك ا سدددددددتثناحية والسدددددددياسددددددداك الوطنية م  المبادراك الدولية في التعامل م  أزمة  اتسدددددددال وتوافل .5
 ساهم في الحد من تداعياك الجاححة . 19كورونا كوفيد 
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  واإلقليمية ومن  دددددددددددددمنها المنظمة العربية للرقابة المالية نتوسدددددددددددددا ا سددددددددددددداهمك المنظماك الدولية:  .6
عبر تقاريرها مثل  ددددددندول النقد الدولي ومنظمة ال ددددددحة   والمحاسددددددبة  والمنظماك الدولية واإلقليمية

وكفااة م   بفاعليةل من التعامل والتعاون وتبادل المعرفة في إدارة التعامودراساتها وتو ياتها الدورية 
  19كوفيد كورونا  أزمة 

 منهجية الدراسة األساسية :خامساً 

 :بين ثالثة مناهج بحثية وهي المنهجيتعتمد الدراسة على فكرة التكامل 

 أزمةالمنهج الو ددددددفي الذ  يدرس األفعال والممارسدددددداك التي قامك بها األجهزة العليا في مواجهة  األول:
 .كورونا

 وفقاً المنهج المحسددسددي الذ  يعالج كيفية قيام محسددسدداك وأجهزة الرقابة المالية والمحاسددبية بأدوارها  :الثاني
 .لمعايير عملها وكيفية تطبيل هذ  المعايير في أوقاك الطوار  واألزماك

عتمدددد في المعدددالجدددة نو  كوروندددا وأزمدددة  إيبو انموذج وبددداا   أداة المقدددارندددة المنهجيدددة بين نموذجين الثالث:
 .(5 )أساسيين هما: مفهوم األدوار  ومفهوم دراسة الحالة تحليليينالمنهجية على مفهومين 

 األدبياك والدراساك السابقة حول مو و  الدراسة :سادساً 

وقد   من الكتاباك والدراسددددددددددددددداك حولها كمًا هاحالً هنا     ف نرغم حداثة مو ددددددددددددددو  أزمة كورونا
استفادك منها الباحثة بدرجاك متفاوتة في كتابة هذ  الدراسة  ونتيجة ألن مو و  هذ  الدراسة رغم أهميتت 

ألنت مو ددو  دقيل وبالا التخ ددص  وبالتالي كان على الباحثة أن تعتمد على  كثيرًا البال ة غير مطرول 
وتق  في نطاقت وبشددكل     البحثهذ  النوعية من التقارير والدراسدداك المتخ دد ددة التي ت ددب في مو ددو 

منهجية الفكار و األا سددددددددددددددتفادة منها في تحديد  كالتالية التي تم   يالثمانمباشددددددددددددددر  ومن ذل  الدراسدددددددددددددداك 
وقد حاولك تطويرها   كيفية ومو ددد  ذل  فيما بعدمن كما سددديت ددد    معلوماك والتحليل الوارد بالدراسدددةالو 

 :التاليفي الدراساك  وتتمثل  اوالبناا عليه

دور األجهددددزة العليددددا للرقابددددة الماليددددة والمحاسددددبية فددددي اسددددتجابة الحكومدددداك لجاححددددة   :ى الدراسددددة األولدددد
 :2020الطوار   مجموعة البن  الدولي  يونيو  وما بعد: مرحلتا الطوار  19كوفيد 

المخرجاك التي تندرج تحك مظلة برنامج الحلول السددددددددددددددريعة المرتجلة  أحدتعتبر هذ  الدراسدددددددددددددددة 
CRISP وذل  من   للممارسدددددددددة العالمية للحكومة من مجموعة البن  الدولي 19-بجاححة كوفيد الخا دددددددددة

ألجل دعم   19-كوفيد في الوقك الفعلي لجاححة  ومحسددددددددسددددددددية حوكمية  خالل سددددددددلسددددددددلة من اسددددددددتجاباك 
 الحكوماك في ا ستجابة بشكل أف ل للجاححة. 

                                                           
 129ص  ،م2000القنهرج:  نمعو القنهرج، ،مقدمو في منه يو دراسو وطرق برث الظواهر السينسيورنمد عبدالمن د،     5
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لى أهمية التعاون الدولي وانتهك الدراسددددددة إلى أهمية ا سددددددتفادة من عملياك التد قيل التشدددددداركية  وا 
نو خا ددددددددددددة   بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددبة في تدقيل الحد من مخاطر الكوارث الكوارث  ا 

واألزماك ت ددددددرب العديد من البلدان في نفس الوقك. كما ختمك الدراسددددددة إلى أهمية اسددددددتثمار التكنولوجيا 
 في التدقيل المالي والمحاسبي.

ومدددا بعدددد   التدددداعياك ق ددديرة وطويلدددة  19 -التددددقيل عدددن ُبعدددد فدددي إطدددار كوفيدددد  : الدراسدددة الثانيدددة
  دراسددددددة مترجمددددددة    المنظمددددددة العربيددددددة لألجهددددددزة العليددددددا للرقابددددددة الماليددددددة والمحاسددددددبية: معهددددددد  ىالمددددددد

 :المدققين الداخليين )مركز التدقيل في ال حة والسالمة البيحية(

Roy Litzenberg and Carrif Ramirez, Remote auditing for Covid 19 and beyond 
(Short term and long term implication ), CIA: CAMM CD GP 

تركدددددز الدراسدددددة حدددددول منددددداهج المراجعدددددة الجديددددددة واسدددددتخدام التكنولوجيدددددا وتقنيددددداك المراجعدددددة عدددددن 
المراجعددددة الداخليددددة علددددى إيجدددداد   وذلدددد  لتركيددددز جهددددود 19- خا ددددة فددددي ظددددل كوفيددددد  ُبعددددد لعدددددة سددددنواك

 اسددددتراتيجياكم وتقددددد    بددددداحل يمكددددن تنفيددددذها خددددالل األزمددددة  كمددددا تقدددددم الورقددددة تحدددددياك التدددددقيل عددددن ُبعددددد
للت لددددددددب عليهددددددددا  وفددددددددي كددددددددل جددددددددزا مددددددددن مراحددددددددل المراجعددددددددة: )التخطدددددددديط ومراجعددددددددة الوثدددددددداحل  والعمددددددددل 

 الميداني  والمقابالك  وا جتماعاك الختامية(.

  أ  دور لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددددددبية  المنظمة العربية 19جاححة كوفيد   : الدراسة الثالثة
 :2020لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية: إعداد لجنة المعايير المهنية في المنظمة 

للت ددددد  للجاححة  ومنها دور  العالقةتهدح الدراسددددة إلى بيان دور الدولة ومختلح األطراح ذاك 
 .19-األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في بيان  مان الشفافية والمساالة خالل أزمة كوفيد

المسددداالة في زمن األزمة: كيح يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبية وشدددركاا  : الدراسدددة الرابعة
وتكفل اسدددددددددددتجابة فعالة لفيروس كورونا كوفيد في البلدان النامية   التنمية أن تتعلم من األزماك السدددددددددددابقة 

 :2020نتوسا : أبريل ا 

تهدددددددددح الوثيقددددددددة إلددددددددى بيددددددددان األنشددددددددطة الممكنددددددددة لكددددددددل مددددددددن األجهددددددددزة العليددددددددا للرقابددددددددة الماليددددددددة 
-والمحاسدددددبة وشدددددركاا التنميدددددة ب دددددر  التخفيدددددح مدددددن المخددددداطر الناجمدددددة عدددددن فيدددددروس كوروندددددا كوفيدددددد

السدددددياقاك األكثدددددر  دددددعوبة  وتطرقدددددك الوثيقدددددة  الوثيقدددددة علدددددى البلددددددان الناميدددددة وتحديدددددداً قدددددد ركدددددزك و   19
م قيمددددددة م ددددددافة حقيقيددددددة تتعلددددددل إلددددددى كيددددددح يمكددددددن لألجهددددددزة العليددددددا للرقابددددددة الماليددددددة والمحاسددددددبة أن تقددددددد  

 .19كوفيد بمكافحة 

خاص من المجلة   دارإ: إدارة األزمة   19التكنولوجيا وجاححة فيروس كورونا كوفيد  : الدراسة الخامسة
 : ITU News, No:3, 2020   حول األزمة 
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 اً يهدح إلى بيان أهمية التوجت للتكنولوجيا الرقمية  والذكاا ا  ددددددددددددددطناعي خالل األزماك وتحديد
أزمة كوفيد  وتطرقك إلى أهمية توفير اإلنترنك وأجهزة الحاسدددددددددوب للدول النامية  والفحاك األكثر ت دددددددددررًا 

لى موا ددددددددددددلة التعليم والعمل عن ُبعد  وكذل  أهمية التكنولوجيا من التمكينها  لو ددددددددددددول إلى المعلوماك  وا 
 .19 -كوفيدد للوقوح على  خر المستجداك الخا ة ب

دارة أزمة كورونا: تجارب وخبراك  المعهد الم ددر   : الدراسددة السددادسددة نورة الحفيان  السددياسدداك الدولية وا 
 : 2020نوفمبر  9للدراساك  

تهددح الددراسدددددددددددددددة لبيدان خطورة األزمداك الوبداحيدة ومدا تحددثدت من ت ييراك وتفداعالك فجداحيدة على 
مختلح األ ددعدة وانعكاسدداتها على الجانب ال ددحي وانعكاسدداك  دداغطة على ا قت دداد العالمي  وبينك 

ة كمحسسة في دراسة نماذج عدة من دول العالم إلى كيفية إدارة األزمة وأهمية دور القياد خاللالدراسة من 
 إدارة األزمة بكفااة ليمكنها من الخروج بأقل الخساحر.

 : إعدادالمواجهة  األردن: عمان واستراتيجيةالعالم العربي  علىأزمة كورونا: التداعياك  : الدراسة السابعة
 : 2021فريل األزماك الدولية  

وعلدددددى العدددددالم   عدددددامعلدددددى العدددددالم بشدددددكل  كورونددددداتهددددددح الدراسدددددة لبيدددددان تدددددداعياك انتشدددددار وبددددداا 
العربدددددي بشدددددكل خددددداص  وهددددددفك الدراسدددددة إلدددددى بيدددددان دور النظدددددام الددددددولي واألمدددددم المتحددددددة والمحسسددددداك 

وكدددددددذل  التدددددددداعياك المسدددددددتقبلية المتوقعدددددددة لألزمدددددددة فدددددددي المددددددددى   والمنظمددددددداك اإلقليميدددددددة خدددددددالل األزمدددددددة
والمتعلقدددددددة بدددددددالتحو ك ا قت دددددددادية والسياسدددددددية وا جتماعيدددددددة وا سدددددددتراتيجية   المتوسدددددددط والمددددددددى البعيدددددددد

 وفي العالقاك الدولية.

 دددعيد السدددياسددداك لجهود مكافحة  علىوا قت ددداد: اسدددتجاباك متكاملة  اإلنسدددانحماية  : الدراسدددة الثامنة
 : 2020  واشنطن: مجموعة البن  الدولي 19فيروس كورونا المستجد كوفيد 

علددددددددددى  ددددددددددعيد السياسدددددددددداك  كوروندددددددددداراسددددددددددة إلددددددددددى بيددددددددددان ا سددددددددددتجاباك لفيددددددددددروس تطرقددددددددددك الد
  وركددددددددددزك الدراسددددددددددة علددددددددددى  ددددددددددرورة أن تكددددددددددون 19-للت ددددددددددد  لفيددددددددددروس كورونددددددددددا المسددددددددددتجد كوفيددددددددددد

مددددددددددن  لتلبيدددددددددة األولويددددددددداك بدددددددددد ً   علدددددددددى  دددددددددعيد السياسددددددددداك محسدددددددددوبة بعنايدددددددددة لألزمدددددددددةا سدددددددددتجاباك 
 المفا لة بين السياساك.

  وبين الرزلوركزك الدراسدددددددة على أهمية تحقيل التوازن بين الحفاظ على األرواك وسدددددددبل كسدددددددب 
ا سدددددددددتعداد للتعافي المن دددددددددح والفعال والقادر على المجابهة في المسدددددددددتقبل. كما بينك الدراسدددددددددة المباد  

ياسددددة الحكومة األسدددداسددددية إلمداد عملية اتخاذ القرار بالمعلوماك في مرحلة الطوار  التي   ترتكز على سدددد
وحدها ولكن على سددددلوكياك الشددددعب كذل . وختمك الدراسددددة على دور الحكومة لقيادتها للعمل م  القطا  

لتعزيز العمل الجماعي المسدددددددحول والحفاظ على التماسددددددد   اإلعالمووسددددددداحل   الخاص والمجتمعاك المحلية
 ا جتماعي لتحقيل ا ستقرار ونجاك التعافي.
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 وأقسامهاهيكل الدراسة  :سابعاً 

 : نهاحية   وخاتمةمباحث أساسية أربعة  هذ  المقدمة إلىباإل افة   تت من الدراسة

أدوار األجهددددددددددزة العليددددددددددا للرقابددددددددددة الماليددددددددددة والمحاسددددددددددبة: اإلطددددددددددار المعرفددددددددددي النظددددددددددر   : المبحث األول
 .والمنهجي

المسدددددددددددتويين اإلقليمدددددددددددي أدوار األجهدددددددددددزة العليدددددددددددا للرقابدددددددددددة الماليدددددددددددة والمحاسدددددددددددبة علدددددددددددى   :يدالمبحث الثان
 .والدولي

  19 -أدوار ديوان المحاسبة في دولة قطر في إدارة أزمة  كوفيد: لثالثالمبحث ا

 19-الدروس المستفادة من تجربة األجهزة الرقابية تجا  أزمة كوفيد : المبحث الراب 

 .تت من أهم نتاحج الدراسة وتو ياتها األساسية  : خاتمة الدراسة
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 المبحث األول
 اإلطار النظر  المعرفي والعملي الواقعي

 19أدوار األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إدارة أزمة كورونا كوفيد 
 

يالحددددددددظ المتدددددددداب  لألحددددددددداث والظددددددددروح ا قت ددددددددادية والسياسددددددددية فددددددددي مجددددددددا ك مختلفددددددددة  مددددددددا 
والمجتمعددددداك  سدددددواا علدددددى لألزمددددداك بكدددددل أشدددددكالها مدددددن دور فاعدددددل ومدددددحثر فدددددي تددددداري  حيددددداة الشدددددعوب 

 ال دددددددعيد اإليجدددددددابي أو السدددددددلبي  وتعتبدددددددر نظريدددددددة التحدددددددد  وا سدددددددتجابة التدددددددي قددددددددمها    رنولدددددددد تدددددددوينبي 
النظريدددداك التددددي تعر دددددك لمفهددددوم األزمدددددة   أولدددددىكأسدددداس لفهددددم ظددددداهرة نشددددأة وتطددددور الح ددددداراك  مددددن 

ن لددددددم يددددددرد فيهددددددا م ددددددطل  األزمددددددة بهددددددذا التعبيددددددر  الح ددددددارة تسددددددتمر أن  حيددددددث يددددددرى تددددددوينبي حتددددددى وا 
بحسدددددددن اسدددددددتجابتها للتحددددددددياك الخارجيدددددددة المفرو دددددددة عليهدددددددا  فوجدددددددود خطدددددددر خدددددددارجي داهدددددددم  يجعدددددددل 
اللحمددددة الداخليددددة قويددددة ومنسددددجمة ومتحدددددة وموجهددددة برمتهددددا لمواجهددددة هددددذا الهدددددح  وحسددددن إدارة ا زمددددة 

دة وعدددددابرة   ومددددن بدددددين هددددذ  األزمددددداك نجددددد تحددددددياك الجددددواح  الوباحيدددددة  باعتبارهددددا تهديدددددداك ممتددددالمزمنددددة
 للدول .

لهددددددددذا  فدددددددد ن نمددددددددو ح ددددددددارة مددددددددن الح دددددددداراك أمددددددددر مرهددددددددون بمدددددددددى نجدددددددداك الندددددددداس فددددددددي مواجهددددددددة     
 . (6)التحد 

نتنددددددداول فيدددددددت تحديدددددددد و : األول اإلطدددددددار النظدددددددر  المعرفدددددددي: نجدددددددزأيوفدددددددي هدددددددذا اإلطدددددددار نتنددددددداول 
والثدددددداني مفهددددددوم األزمددددددة فددددددي تأ دددددديلت الل ددددددو   وا  ددددددطالحي قبددددددل أن ننتقددددددل إلددددددى تحديددددددد  اإلجراحددددددي  

والممارسددددددة العمليددددددة الرقابيددددددة ألزمددددددة  ا سددددددتراتيجي التخطدددددديطونتندددددداول فيددددددت  : اإلطددددددار العملددددددي الددددددواقعي
 .19كوفيد 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6    http://www.cooperativeindividualism.org/toynbee_challenge_and_response.html 

 

http://www.cooperativeindividualism.org/toynbee_challenge_and_response.html
http://www.cooperativeindividualism.org/toynbee_challenge_and_response.html
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 النظر  المعرفي اإلطار : أو ً 

 : التأ يل الل و   وا  طالحي واإلجراحي لمفهوم األزمة

 : معرفيًا ول وياً تحديد مفهوم األزمة  ( أ

. كما تدل كلمة )األزمة وجمعها أزماك( (7)تعني األزمة الشدة والقحط  و)أزم( عن الشيا أمس  عنت 
وهي تشدددددير إلى حالة طارحة   (8)كالحديث عن أزمة اقت دددددادية وأزمة سدددددياسدددددية  الشددددددة وال ددددديل على

وموقح اسددددددددددددددتثندداحي م دداير  ومخددالح لمجريدداك األمور ا عتيدداديددة  وتعني األزمددة في معدداجم الل ددة 
اإلنجليزيددة  نقطددة تحول في المر   أو في تطور الحيدداة  أو في التدداري   والقلل من المسددددددددددددددتقبددل  

 .(9)وتتطلب اتخاذ القرار المناسب خالل مدة زمنية محددة 

 د م طل  األزمة:تحدي (ب

يشددددددددددددددتل معنا  من طبيعة المنظمة واألفراد  والبيحة التي تتعلل بها األزمة. وهو مشددددددددددددددتل من الكلمة 
وهي موقح تحدددذير   Moment of Decision((10)(لحظدددة القرار   ( تعني:   Krisisاليوندددانيدددة )

أهمها ت ددددداعد شددددددة الموقح. وهي موقح يواجت األفراد أو الجماعة   يت دددددمن مجموعة من المخاطر
أو الدولة  ويكونون غير قادرين على أن يت لبوا عليت باسددددددددددددددتخدام اإلجراااك العادية الروتينية  مما 

 . )eSudden Chang((11)( نتيجة الت يير المفاجئ Stressيحد  إلى توليد   ط عمل )

 لألزمة:التحديد والتعريح اإلجراحي  ج(

 : أبعاد وجوانب مفهوم األزمة الثالثة

بأنهددددددا مرحلددددددة مددددددن ا  ددددددطراب وا رتبددددددا   الددددددذ  يحدددددددث فددددددي   عددددددرح بعدددددد  البدددددداحثين األزمددددددةيُ 
مسدددددددار النمدددددددو الطبيعدددددددي للنظدددددددام. فاألزمدددددددة ا قت دددددددادية تشدددددددير إلدددددددى مرحلدددددددة مدددددددن التددددددددهور الدددددددذ  
ي دددديب معددددد ك التنميددددة بعددددد فتددددرة طويلددددة مددددن ا سددددتقرار. كددددذل  تت ددددمن األزمددددة مفهددددوم الطددددوار  

(Emergency)  شددددددددكالك جديدددددددددة  وتتطلددددددددب حيددددددددث يواجددددددددت النظددددددددام تهديددددددددداك تفددددددددر  عليددددددددت م
 .(12) فورية حلو ً 

                                                           
  عرعيب: مح ود خوطر مراجعة: لجنة من مركز عحقيق الاراث بداي الكاب ال صتتترلة  مخاوي الصتتتحو الرازي   بكرمح د بن أبي     7

 15  ص1976 القوهرة 
 10  ص1994  بيرو   داي دمتق  34  طال نجد في اللغة وا  الم    8
 13(ص2004)اإلس ندريو: مؤسسو شبنب ال نمعو،األزمنت مهنن، إدارجمرمد نصر     9

 13إدارج األزمنت ،المر ع السنبق ص،مرمد نصر مهنن     10
 2015: األسس وال طبيقنت،  مهوريو العراق،، إدارج األزمنتغسنح قنسم دوا الالمي-عبدهللا إبراهيم العيسنوي خولد    11
12    Public , The Politics of Crisis ManagementArjen Boin,Benhet Sundelius, Eric Stern, Paul Hart, 

3-, 2005 ,p2Cambridge University Press,First published,Leadership under Pressure 
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والتدددددي ترفددددد  مسدددددتوى عددددددم   مدددددن أهدددددم السدددددماك المرتبطدددددة باألزمدددددة عدددددد  كدددددذل   فددددد ن  ددددديل الوقدددددك يُ 
وهكدددددددذا فقدددددددد اتفدددددددل معظدددددددم العلمددددددداا والبددددددداحثين علدددددددى التعريدددددددح الثالثدددددددي  ( Uncertaintyاليقدددددددين )

 الددددددذ والمعددددددروح باسدددددم   مثلددددددث األزمدددددة    للمفكدددددر   تشددددددارلز هيرمدددددان  مددددددن مدرسدددددة  ددددددن  القدددددرار
ينطددددددو  علددددددى درجددددددة عاليددددددة   (Surprise) يقددددددول إن األزمددددددة هددددددي: موقددددددح مفدددددداجئ  أو)المفاجددددددأة(

( لألهددددددداح والقدددددديم والم ددددددال  ) لألطددددددراح(  ويدددددددر  فيددددددت Serious Threatsمددددددن التهديددددددد )
ير وغيددددددر و ق ددددددأ ( Limited ددددددان  القددددددرار أن الوقددددددك المتدددددداك ل ددددددن  القددددددرار واتخدددددداذ    دددددديل )

علدددددى أن يكددددون فدددددي إطددددار مدددددن نقددددص أو غمدددددو     تخدددداذ التددددددابير الالزمددددة لهدددددذا الموقددددح كدددداح  
 (.13)(Lack of Informationالمعلوماك )

  الوباا و مفهوم   الجاححة    اإلطار المعرفي: المفاهيم المرتبطة بد   األزمة  (د 

وتتددددددداخل معددددددت  ويعتبرهددددددا الددددددبع  هنددددددا  مجموعددددددة مددددددن المفدددددداهيم التددددددي تددددددرتبط بمفهددددددوم األزمددددددة 
مترادفدددداك  بينمددددا يحددددرص الددددبع  اآلخددددر علددددى التمييددددز وعدددددم الخلددددط بينهددددا وبددددين مفهددددوم  األزمددددة  

الم دددددديبة   و النكسددددددة  التددددددي تطددددددول مدددددددة المعاندددددداة مددددددن “محددددددل الدراسددددددة  مثددددددل مفدددددداهيم:  النازلددددددة  
  .(14) ثارها  و النكبة   و الكارثة  

 الكارثة انخراط جسديم لعمل جماعة أو مجتم  تترتب عنت خسداحر بشدرية :تعريح مكتب األمم المتحدة
ومادية واقت ددددددددددادية أو بيحية واسددددددددددعة تتجاوز قدرة الجماعة المت ددددددددددررة أو المجتم  المت ددددددددددرر على 

دعم  وهي تحتاج إلى تعبحة جهود عظيمة لمواجهتها )  باسددددددددددددددتخدام مواردهاي موارد  الذاتية مجابهتها
سدددددددواا حكوميين   العبينالوغيرها من  ي والدولية ي المنظماك اإلقليمية ي لدولةكافة أجهزة ا ي خارجي

مفهوم  ال ددددددمة   حيث تحد  لحظة البداية الفعلية لألزمة  ذل ي ددددداح إلى  .(15)أو غير حكوميين( 
إلى  دددددددددددددمة ودرجة عالية من التوتر  مما ي ددددددددددددعح ويعرقل إمكانياك وقدراك  ددددددددددددان  القرار على 

 :مفهومين علىالمواجهة  ولكننا نركز 

تدددأتي ل دددة: من الجوك وهو    إذبمفهوم األزمدددة ارتبددداطددداً من أكثر المفددداهيم  : مفهوم الجددداححدددة (أ)
وجياحة إذا اسددددتأ ددددلك أموالهم  وسددددنة جاححة أ  جدبة   تح ددددال  وجاحتهم السددددنة جوحاً ا سدددد

لها  ا دددطالحاً والجاححة: الشددددة والنازلة العظيمة التي تجتاك المال من سدددنة أو فتنة  والجاححة 
م ددددديبة  (16)(2107)في معجم م دددددطلحاك العلوم الشدددددرعية  الجاححةأن تعريفاك عديدة منها 

                                                           
، نمعو 2018(،1،العدد)16مرروس بسيوني أخالق ال عنمل مع األزمنت مح منظور إسالمي م لو  ليو  الشريعو والدراسنت اإلسالميو،الم لد 13

 قطر 
 9،ص2001،مصر،مر ز  طوير األداء وال نميو،3،طمهنرات إدارج األزمنتمرمد عبدالغني رسح هالل،     14
 70-46-45  ص ص 35 -32أسومة منصوي السوا   مرجع سوبق  ص    15
، وزارج الشؤوح اإلسالميو والدعوج واإلرشند، مدينو الملك عبدالعزيز للعلوم وال قنيو، مع م المصطلرنت الشرعيو ،م موعو مح المؤلميح    16

 599، ص 2017، 2الممل و العربيو السعوديو الرينض،ط
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وجراد ي طي اآلفال   دفعها  من  فة سددماوية كمطر شددديد وحر وبرد شددديدينعامة   يسددتطا  
ويأكل الزر   والثمر   وعرفها بع دددددددهم على أنها   كل شددددددديا   يسدددددددتطا  دفعت ولو علم بت  

وبحسدددددددددددب التعريح األخير يمكن   (1984(17)كسدددددددددددماو  وجين  )الموسدددددددددددوعة الفقهية الكويتية
خل آلدمي فيها: وتسددمى سددماوية  أ    عالقة للبشددر جاححة   دألول : اتقسدديمها إلى قسددمين

بها  كالبرد والقحط والري  والثلج والسدددددددددددددديول والز زل والجراد والطير ال الب واآلفاك التي تهل  
 .الددددددددددثددددددددددمددددددددددار واألوبددددددددددحددددددددددة كددددددددددالددددددددددطدددددددددداعددددددددددون والددددددددددفدددددددددديددددددددددروسدددددددددددددددددددددددداك وغدددددددددديددددددددددر ذلدددددددددد 

وما تسدددببت من دمار وخراب  ونحوهماجاححة من قبل اآلدمي كفعل السدددلطان والجيون : والثاني
في الحدث لو فت على أنت  توافرهامجموعة من الخ احص يجب ثمة  في الممتلكاك  وعموماً 

 جاححة وهي:

 البشددددددددددددددراألمور السددددددددددددددماوية كاآلفاك الطبيعية وقد تكون بفعل  منالجاححة قد تكون  األول:
 كالحروب وال زو.

 .اً يكون انتشار  على رقعة ج رافية واسعة جدالثاني: 

عددددددددد المت دددددددررين مدددددددن الجاححدددددددة كبيدددددددر ويفدددددددول العددددددددد المتوسدددددددط فدددددددي األحدددددددداث  الثالدددددددث:
 األخرى.

  ي دددددددعب علدددددددى الفدددددددرد أو المحسسدددددددة تحملهدددددددا دون  ثدددددددار  ا قت دددددددادية كبيدددددددرة جدددددددداً  الرابددددددد :
 تدخل الدولة.

إلى اختالل في العالقدداك العقددديددة المبنيددة في األ ددددددددددددددددل على التوازن  غددالبدداً يحد   :الخددامس
 ا قت اد  بين األطراح.

 :Epidemic(18)مفهوم الوباا  (ب)

 2019هو مر  فيروس كورونا  2019منذ أواخر  العالما عتالل الوباحي المنتشر في أرجاا 
انتشدددددار لمر  عرفتت منظمة ال دددددحة العالمية على أنت حالة   COVID-19المعروح بدددددددددددددددددددد 

معين  حيث يكون عدد حا ك اإل دددددددددددددابة أكبر مما هو متوق  في مجتم  محدد أو مسددددددددددددداحة 
ج رافية معينة أو موسددددم أو مدة زمنية  الوباا العام والوباا المسددددتوطن: الوباا الجاح  أو الوباا 

عالم  أو قد تتسددد  لت دددم كافة أرجاا ال  في قارة مثال)مر ( ينتشدددر بين البشدددر  العام هو وباا
  فهو إ دددابة عدد كبير من األشدددخاص Pandemicويسدددمى ا نتشدددار الواسددد  للمر  جاححة 

                                                           
 الم  بو الشنملو الرديثو -  نب الموسوعو المقهيو ال وي يو  67   ص15  جزء ال وسو ة الفقهية الكولايةمج و ة من ال ؤلفين      17

)maktaba.org-al( 
18   (Epidemic “noun”: an outbreak of epidemic disease affecting or tending affect an atypically large number of 

individuals within a, population, community or region at the same time “Merriam- Webster, accessed on 
11/6/2020, at https: // bit.ly/  2YBKrTH  

https://al-maktaba.org/book/11430
https://al-maktaba.org/book/11430
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نحاا العالم. ومن خالل التعريفاك أفي فترة معينة ولكن في منطقة ج رافية واسددددددددددددددعة أو جمي  
تدخل  ددددمن ما يطلل  كوروناوالمفاهيم المرتبطة بها  ف ن أزمة تفشددددي فيروس  لألزمةالسددددابقة 

وهو ما أطلل   العالم مسددتوىاححة بسددبب كونت وباا ينتشددر بين البشددر وانتشددار  على عليها بالج
 .cPandemi)(19)( 19-عليت جاححة كوفيد 

 أبعداداً ظاهرة مركبدة في جوهرها تمتلد   (20)(19-)كوفيددكورونا عد نازلة كورونا أو جاححدة تُ و 
من خالل هذا  وتحليلهالوجود وبقاا المجتمعاك والدول  ويجب فهمها  ألزمة اسددددددددتراتيجيةأربعة 

    الذ  يت ددددددمن األبعاد: ال ددددددحية وا قت ددددددادية والسددددددياسددددددية والمجتمعيةا سددددددتراتيجي المرب  
 (1الشكل رقم )

 
ن بدأك نازلة  ددددددحية إ  أنها سددددددرعان ما انتقلك تأثيراتها إلى األبعاد ا قت ددددددادية    فالنازلة وا 

 فاألبعاد السياسية لت ب  إشكالية مجتمعية شاملة عالمية. 

تمتلددد  الندددازلدددة أو الجددداححدددة في الوقدددك ذاتدددت أبعدددادًا إقليميدددة ومحليدددة تختلح من منطقدددة ودولددة 
مازالك حقيقتت  ا ستراتيجيةناا ألخرى  واإلشكالية أن  العدو ي الفيروس  العامل المحور  في ب

 خافية  وأساليب التعامل معت غير وا حة للجمي . 

وما   وتحكماً  تتطلب دراسدددددددددددة   جاححة كورونا  فهم طبيعة  ثارها وكيفية التعامل معها  دددددددددددبطاً 
وكذل  على مسددددتوى الدروس التي يمكن أن تقدمها ويمكن ا سددددتفادة منها على مسددددتوى الدولة 

 المنظماك ومنها المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خالل التحدياك. 

                                                           

: دراستتتتو الوبنء وستتتتبل ال ررز منة: األوبوو في الطب العربي وفي ال نريي الثقنفي وا   منعي،   ورونن و داعين هنرمد أبطوي، م  19

 3ص ،2020يونيو،/22المر ز العربي لألبرنث ودراسو السينسنت،
 Severe Acute Respiratoryل هي: اشتتتتتت قت مح الرروف األواول لعبنرج أطوCov-SARS-2 يرمل استتتتتتمن علمين مزدو ن: رخيمو هي:     20

Syndrome Coronavirus-2 "مقنبلهن العربي هو:" الم الزمو ال نمسيو الرندج والخيمو ال ي  سبب فيهن الميروس ال ن ي الثنني 

منعي، المر ز العربي : دراسو الوبنء وسبل ال ررز منة: األوبوو في الطب العربي وفي ال نريي الثقنفي وا    ورونن و داعين هنمرمد أبطوي، 

 2،ص2020يونيو،/22لألبرنث ودراسو السينسنت،

الم  معيو الصريو 

السينسيو  ا ق صنديو

ندج المربع ا س را ي ي بأبع
األربعو ل نورو  نرونن
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والممارسددددددددددددة العمليددددددددددددة الرقابيددددددددددددة  ا سددددددددددددتراتيجيالتخطدددددددددددديط : العملددددددددددددي الددددددددددددواقعي اإلطددددددددددددار : ثانياً 
 :19ألزمة كوفيد 

 إلدارة األزمة ا ستراتيجيمراجعة التخطيط 

لمراجعددة خططهددا  19المدداليددة والمحدداسددددددددددددددبيددة في ظددل أزمددة كوفيددد تحتدداج األجهزة العليددا للرقددابددة 
ويت   أهمية   واعتماد خطط عمل ق يرة ومتوسطة المدى ألنوا  الرقابة التي تمارسها  (21)ا ستراتيجية

الرقابة  من عبر ثالثة أنوا  (22)دور األجهزة في تعزيز الم دددددددددددددددداقية والثقة في عمل األجهزة العليا للرقابة
 -:تمارسها على النحو التالي

 : (23)رقابة األداا : أ(

مددددددن أهددددددم أنددددددوا  الرقابددددددة التددددددي تمارسددددددها األجهددددددزة العليددددددا للرقابددددددة تعتبددددددر الرقابددددددة علددددددى األداا  •
وأن تكددددون ذاك قيمدددددة م دددددافة   (24)والتددددي مدددددن شددددأنها أن تحددددددث الفددددارل فدددددي حيدددداة المدددددواطنين

بخ ددددوص نتدددداحج وأثددددر التدددددابير المتخددددذة للحددددد مددددن والفعاليددددة والمسدددداالة  فددددي  ددددمان الشددددفافية
  ثار الجاححة.

تركددددددددددددددز رقابدددددددددددددددة األداا علدددددددددددددددى مدددددددددددددددا إذا كانددددددددددددددك تعهدددددددددددددددداك وتددددددددددددددددخالك وبدددددددددددددددرامج ونظدددددددددددددددم  •
لمبدددددددددددددددداد   وعمليدددددددددددددددداك وأنشددددددددددددددددطة القطاعدددددددددددددددداك الحكوميددددددددددددددددة والمحسسدددددددددددددددداك تعمددددددددددددددددل وفقدددددددددددددددداً 
ويفحددددددددددددص   ا قت دددددددددددداد والكفددددددددددددااة والفعاليددددددددددددة  ومددددددددددددا إذا كددددددددددددان هنددددددددددددا  مجددددددددددددال للتحسددددددددددددين

قيدددددددددداس إلددددددددددى معددددددددددايير مناسددددددددددبة  ويددددددددددتم تحليددددددددددل أسددددددددددباب ا نحرافدددددددددداك عددددددددددن تلدددددددددد  األداا بال
 المعايير أو تحليل المشاكل األخرى.

علدددددى  19-عمدددددل األجهدددددزة فدددددي ميددددددان رقابدددددة األداا فدددددي ظدددددل جاححدددددة كوفيدددددد يتوقدددددح نجددددداك  •
: تكامدددددل أندددددوا  األعمدددددال الرقابيدددددة والتدددددزام المددددددققين والمدددددراقبين والمدددددوظفين (25)عوامدددددل داخليدددددة

فددددي ميدددددان تحليددددل  خ و دددداً   وانخددددراطهم الفعددددال فددددي إحددددداث الفددددارل مدددد  تعبحددددة مددددوارد جديدددددة
عددددادة تنظدددديم الفددددرل وخلددددل فددددرل خا ددددة وفدددددرل  وقواعدددددالددددنظم  البياندددداك واألمددددن المعلومدددداتي وا 

 متعددة التخ  اك.

                                                           
سلو مرنضرات ال خطيط اإلس را ي يبسمو عبدالغمنر،     21 ، من س ير سينسو عنمو،  ليو الدراسنت اإلسالميو، مؤسسو قطر لل ربيو والعلوم سل

 2008و نميو الم  مع، الدورو،
ل نو  عداد:إ :  .pdfرول  دقيق ا ل زام في ظل  وفيدنبو المنليو والمرنسبو ) األربوسني( ، ورقو برثيو : المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرق    22

 المعنيير المهنيو للمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو.
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1611647760.pdf 

 19-رول رقنبو األداء في ظل  داعينت وبنء  وفيدالمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتتتتبو ) األربوستتتتتتتني( ، ورقو برثيو:    23

 2020ديسمبر//14إعداد: ل نو المعنيير المهنيو للمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو.
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1607946993.pdf 

24    https://audit.gov.ly/home/intosai/10.pdf 
 19-رول رقنبو األداء في ظل  داعينت وبنء  وفيدالمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتتتتبو ) األربوستتتتتتتني( ، ورقو برثيو:    25

 ،المر ع السنبق
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وعلدددددى المسدددددتوى الخدددددارجي  ينب دددددي لألجهدددددزة تعزيدددددز توا دددددلها مددددد  الجهددددداك والهيحددددداك المشدددددمولة 
إليجدددددداد حلددددددول لل ددددددعوباك   بددددددة وبدددددداقي األطددددددراح ذاك العالقددددددة فددددددي جميدددددد  مراحددددددل الرقابددددددةبالرقا

التددددي قددددد تبددددرز فددددي ظددددل تدددددابير الطددددوار  ال ددددحية  ولحددددا ك عدددددم التعدددداون التددددي مددددن شددددأنها أن 
تددددحثر علددددى حسددددن سددددير العمليددددة الرقابيددددة  كمددددا تسددددتلزم الرقابددددة عددددن ُبعددددد إرسدددداا عالقدددداك توا ددددل 

  ن أجددددددل تسددددددهيل الو ددددددول عددددددن ُبعددددددد إلددددددى المعلومدددددداك والوثدددددداحلمهنيددددددة جديدددددددة مدددددد  الجهدددددداك مدددددد
جراا المقابالك م  المسحولين والموظفين في ظروح مهنية.  وا 

مدددددددددن األهميدددددددددة التأكيدددددددددد المسدددددددددتمر علدددددددددى دعدددددددددم وتشدددددددددجي  ثقافدددددددددة الدددددددددوعي برقابدددددددددة األداا مدددددددددن و 
 قبل جمي  األطراح ذاك العالقة على نحو يحقل التالي:

القانوني ب ددددمان اسددددتمرارية فعالية  لياك المسدددداالة والحوكمة  المسدددداهمة في ا سددددتقرار واألمن .1
 الرشيدة.

وما إذا كانك   البحث فيما إذا كانك القراراك واإلجراااك المتخذة معدة ومنفذة بكفااة وفعالية .2
 هنا  أوجت ق ور في إعدادها أو طريقة تنفيذها تكون قد حالك دون تحقيل األهداح المحددة. 

 :(26)19-اك المفيدة لرقابة األداا في ظل أزمة كوفيدأهم م ادر المعلوم .3

الن ددوص القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بتدبير الجاححة ومجمل الن ددوص السددارية  -
 ذاك ال لة.

تنظيم الهيحددداك واللجدددان المحددددثدددة لتددددابير الجددداححدددة والتعدددديالك الطدددارحدددة على الهيددداكدددل  -
 التنظيمية لألجهزة.

 الرسمية ال ادرة عن لجان وهيحاك إدارة الجاححة.البياناك  -

 الموازناك التعديلية والحساباك الف لية ون ح السنوية. -

 تقارير التدقيل الداخلي والخارجي خالل الجاححة. -

 التقارير الدورية المتعلقة بأنشطة الجهاك المشمولة بالرقابة. -

 خاللمراج  ال ددددددددددددددفقاك وا تفاقياك والشددددددددددددددركاك ذاك المبالا المهمة التي تم التعهد بها  -
 األزمة.

بأنظمدة وتطبيقداك المعلوماك الخدارجيدة للجهداك  مدمجداً نظدام المعلوماك بالجهداز إذا كان  -
 الخا عة للرقابة والمواق  الرسمية المتاك الدخول إليها.

                                                           
رول رقنبو األداء في ظل  داعينت وبنء العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتبو ) األربوستتتني( ، ورقو برثيو: المنظمو     26

 ،المر ع السنبق 19- وفيد
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والبالغدددددددددددداك والشدددددددددددددكاوى التدددددددددددددي تدددددددددددددرد  مقددددددددددددا ك ال دددددددددددددحح والمجدددددددددددددالك والمراسدددددددددددددالك -
 إلى الجهاز. 

تقديم رحى تحليلية جديدة أوسددددد  وأعمل  م  الح دددددول على إجراااك ت دددددحيحية سدددددريعة وفعالة. .4
  بخ وص األزمة ووجهاك نظر جديدة وجيهة وذاك م داقية بشأنها.

تطوير قدراك  م   في إنجاحهاتعزيز ثقة المجتم  والفاعلين في اإلجراااك المتخذة وانخراطهم   .5
 الجهاك المشمولة بالرقابة للتعامل م  األزماك والمخاطر المستجدة في المستقبل.

حدددددداث األثددددددر: يجدددددب أن يتميددددددز عمدددددل األجهددددددزة بالتفاعليدددددة مدددددد  طلبددددداك البرلمددددددان   .6 التفاعليدددددة وا 
 وبا سدددددتباقية فدددددي القيدددددام باألعمدددددال الرقابيدددددة  بندددددااً   والمدددددواطنين يوالحكومدددددة والمجتمددددد  المددددددن
وأخددددددددددذًا بعددددددددددين ا عتبددددددددددار كددددددددددل المشدددددددددداكل الحيويددددددددددة المرتبطددددددددددة   علددددددددددى تحليددددددددددل المخدددددددددداطر

 .(27)باألزمة

مرد  الت يراك و   الجودة خالل األزماكبح األعمال الرقابية في ال الب عر  : تُ  تعزيز رقابة الجودة  .7
 متطلباتها طبقاً الطارحة في مناخ وبيحة الرقابة  لذا يتعين عدم الت دددددحية بالجودة واسدددددتيفاا جمي  

 .(28)لنظام حفظ الجودة المعتمد رسميًا بالجهاز خالل األزماك

يتعين إعمال الشدددددددددددد  المهني  والنظر في الق ددددددددددددايا المعرو ددددددددددددة في ظل اإلجراااك المتداخلة   .8
من عدة زوايا؛ وذل  بتطبيل المعرفة الجماعية  والمهاراك  19والمعقدة التي تميز أزمة كوفيد 

ية  وممارسدددددددددددة العناية المطلوبة  وتطبيل المعايير ذاك ال دددددددددددلة وا سدددددددددددتفادة من والخبراك الفرد
 التجارب المقارنة.

بددددددددددالنظر لحجددددددددددم ا عتمدددددددددداداك الماليددددددددددة  والعدددددددددددد الكبيددددددددددر للمسددددددددددتهدفين  واخددددددددددتالح اآلثددددددددددار   .9
المتوقدددددددددد  إحددددددددددداثها مددددددددددن تدددددددددددخالك الحكومدددددددددداك  ينب ددددددددددي مراعدددددددددداة األهميددددددددددة النسددددددددددبية فددددددددددي 

الرقابددددددددددددة  بمددددددددددددا فددددددددددددي ذا  الجوانددددددددددددب ا جتماعيددددددددددددة والسياسددددددددددددية  جميدددددددددددد  مراحددددددددددددل عمليددددددددددددة 
عددددددددددالوة علددددددددددى مبدددددددددداد  ا لتددددددددددزام  والشددددددددددفافية والحوكمددددددددددة والمسدددددددددداالة. كمددددددددددا يجددددددددددب األخددددددددددذ 
فدددددددددددي ا عتبدددددددددددار إمكانيدددددددددددة ت يدددددددددددر األهميدددددددددددة النسدددددددددددبية مددددددددددد  مدددددددددددرور الوقدددددددددددك علدددددددددددى بدايدددددددددددة 

 .(29)األزمة  وذل  بالنظر لحجم ا عتماداك المالية

                                                           
 19-وبنء  وفيدرول رقنبو األداء في ظل  داعينت المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو ) األربوسني( ، ورقو برثيو:  27

 ،المر ع السنبق
 ،)ISSAI 3000(،الرقنبو على األداء رمعنيي المنظمو الدوليو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو،)اإلن وسني(، 28

https://audit.gov.ly/home/intosai/3000.pdf 
 (،ISSAI3100،)لرقنبو األداء وبندئ  و يهيو بشأح الممنهيم الرويسيمالمنظمو الدوليو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو،)اإلن وسني(، 29

https://audit.gov.ly/home/intosai/3100.pdf 
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 دددددددددل مدددددددددن جاندددددددددب القيدددددددددادة أمدددددددددر  دددددددددرور   ألندددددددددت يعدددددددددزز الثقدددددددددة  و دددددددددوك واسدددددددددتمرار التوا .10
ويحدددددددددددد التوقعدددددددددداك وينقددددددددددل شددددددددددعورًا با سددددددددددتقرار  فددددددددددي وقددددددددددك يكتنفددددددددددت ال مددددددددددو  الشددددددددددديد. 
فينب ددددددددددددددي إعددددددددددددددالن خيدددددددددددددداراك السياسددددددددددددددداك ا قت ددددددددددددددادية وترتيبدددددددددددددداك التنفيددددددددددددددذ  وال دددددددددددددددر  
منهددددددددددا  ونطاقهددددددددددا  والمسدددددددددددتفيدين المسددددددددددتهدفين عبددددددددددر مجموعدددددددددددة واسددددددددددعة مددددددددددن الم دددددددددددادر  

 عي واستنها  العمل.لخلل الو 

تعمل ا سدددددددتجابة ا قت دددددددادية الفورية ألزمة كورونا على حماية األسدددددددر والشدددددددركاك والقطا   .11
  من خالل تدددابير اإلغدداثددة الطددارحددة لمن  البطددالددة الجمدداعيددة واإلفالس وا نهيددار (30)المددالي

ذا تم التخطيط لمرحلة اإلغاثة وتنفيذها بحكمة  فمن شددددأنها أن  ت دددد  أسدددداسدددداً  ا قت دددداد . وا 
للتعافي  نظرًا لما تتيحت من فر ددددددة سددددددانحة إلجراا إ ددددددالحاك هيكلية رحيسددددددية  يمكنها بناا 

 القدرة على المجابهة  وت من النمو ا قت اد  المستدام على المدى الطويل.

من جانب األجهزة العليا للرقابة  أن تعزز عملياك تدقيل مسددددددددددددددتوى الجاهزية اهتماماً  يينب  .12
والمحاسددددددبة  م ددددددحوبة بمهاراك وأدواك مناسددددددبة  لتحديد مخاطر التحكم في البياناك  المالية

األكثر ت ددررًا مثل األسددر الفقيرة. وفي بع  المواق   تكون هذ  الترتيباك محفوفة با حتيال 
 والفساد  مما يسترعي اهتمامًا خا ًا من جانب األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

 - :(31)ا لتزامرقابة  (ب

يستند عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خالل األزمة إلى المسحولياك والواجباك األساسية 
المن دددوص عليها بالقوانين المنظمة للعديد من األجهزة العليا للرقابة  والمسدددتقاة من المعايير ال دددادرة 

تدقيل ا لتزام حجر األسددداس في التقليل من  من األهمية الوعي بمتطلباكو   نتوسدددا (عن منظمة )ا 
في الظروح  حا ك احتيال  بحيث إنت قطعاً  ةالمخاطر  ومن  ممارسددددددداك تدني أو عدم ا لتزام أو أي  

 الطارحة وغير العادية تكثر مخاطر حدوث هذ  الممارساك. 

ن قبددددل جميدددد  مددددن األهميددددة التأكيددددد المسددددتمر علددددى دعددددم وتشددددجي  ثقافددددة الددددوعي بتدددددقيل ا لتددددزام مددددو 
 األطراح ذاك العالقة على نحو:

التأكيدددددد المسدددددتمر علدددددى دور ومسدددددحولية اإلدارة العليدددددا بالجهددددداك الخا دددددعة للرقابدددددة  وتحقيدددددل  (1)
 األهداح المرجوة وفل ا لتزام بالمتطلباك القانونية والتشريعية.

                                                           
 COVID-: اس  نبنت م  نملو على الصعيد السينسنت ل هود م نفرو فيروس  ورونن المس  درمنيو اإلنسنح وا ق صند، م موعو البنك الدولي   30

 48ص  ،2020واشنطح ،الو ينت الم ردج ا مري يو،،  ، 19
ل نو  أعداد:: .رول  دقيق ا ل زام في ظل  وفيد: ورقو برثيو ) األربوستتتتتتتتني(،  والمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتتتتب   31

 والمرنسبو. المنليوالعلين للرقنبو  لأل هزجللمنظمو العربيو  المهنيو المعنيير

http://www.arabosai.org/Ar/upload/1611647760.pdf 



22 
 

إعالنددداك هدددا مخددداطر ا حتيدددال من خالل فيمن المهم التوعيدددة المهنيدددة بدددالمجدددا ك التي تكثر  (2)
عداد نشراك وأورال وتقنياك مناسبة بالمجال.  ومخاطباك رسمية وا 

عدددددددددداد  (3) تقويدددددددددة فعاليددددددددداك منظومدددددددددة الشدددددددددفافية فدددددددددي إدارة المدددددددددال العدددددددددام وتعزيدددددددددز مكانتهدددددددددا  وا 
التقددددددددددددارير المطلوبددددددددددددة  ممددددددددددددا يعددددددددددددزز مددددددددددددن المسدددددددددددداالة وفددددددددددددل التشددددددددددددريعاك ويعددددددددددددزز ثقددددددددددددة 

  الجمهور باألعمال.

لتزام وكل ما يلزم لتنفيذ اإلجراااك التي تتماشددددددددددددددى م  عقد لقاااك توعوية وشددددددددددددددرك ثقافة ا  (4)
  المعايير والممارساك المهنية في ظل األزمة.

من خالل ت ددددميم خطط رقابية تركز  األزمةاسددددتجابة أجهزة الرقابة للتوقعاك في ظل اسددددتمرار  (5)
ا ك على المخاطر  وأن يتم تنفيذها على نحو سدددليم وفل المعايير المهنية  والتركيز على المج

حا ك وظروح عدم ا لتزام  ومن المهم إجراا مراجعاك إ دددددددافية عند  وتنشدددددددأها فيالتي تكثر 
  محددة في ظل األزمة. إحداثالتعرح على 

مهام التدقيل نتيجة للظروح القاحمة  إنجازم  توقعاك التأخير في مرونة الو واقعية الالتعامل ب (6)
  الجهاك محل الرقابة.في 

ا ستفادة وتوظيح المخرجاك المهنية ذاك العالقة بتقوية ممارساك ا لتزام بما يشمل مخرجاك  (7)
ة منظمة إقليمية أو دولية من   وأي  نتوسدددددددددددددددا ا المنظمة العربية لألجهزة العليا  وكذل  منظمة 
 إ داراك وترجماك عالوة على تجارب النظراا.

 -:(32)ج( الرقابة المالية

( ت ددوراك للقيام بالرقابة المالية بمراعاة 3)و ددعك مبادرة تنمية ا نتوسددا  نموذجا عمليا من خالل ثالثة 
هذ  الت ددددددددددددددوراك بعدم إعداد البياناك المالية من الجهة  لعلى بيحة القطا  العام. وتتعل 19 - ثار كوفيد

والت دددددددددور الثالث ب عداد البياناك الخا دددددددددعة وب عداد هذ  البياناك دون أن يشدددددددددر  الجهاز بعد في الرقابة 
 المالية خالل شرو  الجهاز الرقابي في تنفيذ مهمتت الرقابية.

 

 

 

 

                                                           
32 https://www.idi.no/elibrary/covid-19/1044-19/file 
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 واقترحك الوثيقة المقدمة إجراااك رقابية تخص كل ت ور:
 الت ور الثالث الت ور الثاني  الت ور األول 

  مراجعة الحكم القانوني
الخاص بالبياناك المالية 

 المتأخرة
    تقييم المخاطر الناشحة

  19-عن كوفيد
  التأكد من سياسة أمن

البياناك وسرية 
 المعلوماك

    و   إجراااك رقابية
بديلة لجم  أدلة رقابية 

 كافية ومناسبة 
   راا الرقابة إلجالتخطيط

 النهاحية

  تقييم المخاطر الناشحة
  19-عن كوفيد

  التأكد من سياسة أمن
البياناك وسرية 

 كالمعلوما
 بديلة  ت ميم إجراااك

لجم  أدلة رقابية كافية 
 ومناسبة

  تقييم المخاطر الناشحة
 19-عن كوفيد

  التأكد من سياسة أمن
البياناك وسرية 

 المعلوماك
  ت ميم إجراااك رقابية

بديلة لجم  أدلة رقابية 
 كافية ومناسبة

  إعادة النظر في تقييم
المخاطر بالنظر إلى 

 19كوفيد

ل على أدلة رقابية كافية ومناسبة ف ن للجهاز أن يف   عن رأيت وفقا للمعيار وفي  ورة عدم الح و  
 .2705الدولي لالنتوسا  

 : (33)رقابة تحسين الجودة من خالل  تقارير التدقيل  كالتالي ( د

  وتوظيفها في إدارة األزمة من خالل عدك سددددددابقاً أا سددددددتفادة من األدلة والمعايير الدولية التي  - 1
 ونشرها للمدققين.تعميمها 

فر ة زيادة معرفة أكثر للجهاك خالل األزمة من خالل اكتشاح نقاط  عح أو أخطاا  مما  - 2
  يوفر فر ة للتعرح على موا ي  مستقبلية ومخاطر.

)األوقاك ال حيحة لتقارير التدقيل أمر أساسي(: تعتبر أحد التحدياك الرحيسية المت ورة لدى  - 3
قابة المالية والمحاسدددبة في إ ددددار تقارير التدقيل الخا دددة بحا ك العديد من األجهزة العليا للر 

سدديكون من المسددتحسددن اسددتكشدداح إمكانية الح ددول على نتاجاك تدقيل سددريعة   الطوار . لذا
وموجزة تشدددددددتمل على عدة مو دددددددوعاك  بدً  من تقرير شدددددددامل غالبا ما يظهر متأخرًا. ويمكن 

                                                           
ستتتبو المنظمتتتو الدوليتتتو لأل هتتتزج العليتتتن للرقنبتتتو المنليتتتو والمرنستتتبو ) ا ن وستتتني(، المعتتتنيير الدوليتتتو لأل هتتتزج العليتتتن للرقنبتتتو المنليتتتو والمرن 33

(ISSAI رقنبو ال ودج لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو ،)ISSAI 40 
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النتاحج اإلجمالية بعد إ دددار عدة تقارير مسددتقلة إعداد ملخص موجز عالي المسددتوى يت ددمن 
  في تتاب  سري .

تحسددددددين جودة الرقابة من خالل إجراا تحليل أكثر عمقا لألدلة التي سددددددبل جمعها  يمكن القيام  - 4
بذل  عن طريل ا سددددددددددتفادة من تقنياك تحليل البياناك الكمية أو إجراا التحليالك النوعية التي 

 وقاك العادية. تست رل وقتا طويال في األ

 

  -:(34)زمة وبعدهاممارسة أعمال التدقيل خالل األ : اً لثثا

العن دددددر البشدددددر  الدددددذ  يمثلدددددت العددددداملون فدددددي األجهدددددزة الرقابيدددددة للقطاعددددداك المختلفدددددة نظدددددرًا لكدددددون  (1)
األجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة الماليدددددة  ة  و دددددعكلرقابدددددة الماليدددددة والمحاسدددددبالعليدددددا ل ألجهدددددزةاوالمنظمددددداك و 

 .والمحاسبة المحافظة على  حة المدققين من األولوياك المهمة خالل األزمة

مدددددد    اسددددددتمر العمددددددل عددددددن ُبعددددددد  )اإلنسددددددان( فددددددي األجهددددددزةالمددددددوظفين وللمحافظددددددة علددددددى سددددددالمة 
مراعددددددداة التباعدددددددد ا جتمددددددداعي  واسدددددددتدعك ظدددددددروح األزمدددددددة والقدددددددراراك الرسدددددددمية مدددددددن الحكومددددددداك 

% يعملدددددون فدددددي مقدددددر العمدددددل  20اللجندددددة العليدددددا إلدارة األزمدددددة فدددددي توزيددددد  قدددددوة العمدددددل بدددددين عبدددددر 
 .% عن ُبعد )نموذج ديوان المحاسبة في دولة قطر(80و

مدددددن خدددددالل بدددددرامج مسددددداعدة المدددددوظفين والجهدددددود ا سدددددتباقية للتوا دددددل النفسدددددية ا هتمدددددام بال دددددحة  (2)
  العاملة و مان استمرارية العمل.م  أع اا الفريل لتعزيز معنوياتهم للحفاظ على القوى 

يمثددددل التوا ددددل الشددددفاح والفعددددال أولويددددة داحمددددة للمدددددقل مدددد  الجهدددداك الخا ددددعة للرقابددددة  وخددددالل  (3)
طلبدددددداك الح ددددددول علددددددى بلددددددل تبددددددين أهميددددددة ذلدددددد  وأهميددددددة المرونددددددة فيمددددددا يتع   19-أزمددددددة كوفيددددددد 

للرقابدددددة للدددددرد  المسدددددتنداك والبيانددددداك أو اتاحدددددة الفر دددددة والمزيدددددد مدددددن الوقدددددك للجهددددداك الخا دددددعة 
ماميددددة لمواجهددددة الجاححددددة  مددددن األولويددددة العمددددل خا ددددة للجهدددداك التددددي تكددددون  ددددمن ال ددددفوح األ

جددددددددراا إمدددددددن  بمروندددددددة عدددددددن طريددددددددل ا جتماعددددددداك عبدددددددر الفيددددددددديوهاك  أو إرسدددددددال اسدددددددتبيان بددددددددد ً 
  مقابالك معهم.

ذا إعددددادة  دددددبط الخطددددط الرقابيدددددة خا دددددة بعددددد إل ددددداا او تأجيددددل عددددددد مدددددن األنشددددطة الرقابيدددددة  وهددددد (4)
ودون  اعتبارهدددددا داحمددددداً فدددددي ت ددددد  أن مدددددا يجعدددددل األجهدددددزة الرقابيدددددة عندددددد إعدددددداد خطدددددط المراجعدددددة 

أل  تدددددأخير أو تأجيدددددل.  تفاديددددداً  بديلدددددة بمكدددددن التوجدددددت إليهدددددا سدددددريعاً  انتظدددددار وقدددددو  أزمددددداك خططددددداً 

                                                           
 في ظل  نورو فيروس  وروننس و طرق  م ح المدققيح مح ال عنمل ) األربوسني(،  والمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسب  34

 2020، ورقو م ر مو، ابريل  COVID 19المس  د 
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مدددددددن األهميددددددة خدددددددالل األزمددددددة انتهددددددداز الفدددددددرص بتعيددددددين مدددددددوظفين لبدددددددا تنفيدددددددذ األعمدددددددال أن كمددددددا 
نترنددددددك أو تشددددددكيل مجموعدددددداك لعمليدددددداك الرقابددددددة القادمددددددة  أو إجددددددراا تدددددددريب عبددددددر ا األساسددددددية 

  .الرقابة داحماً  معاييرعمل بمنهجية جديدة. م  مراعاة 

يسدددددعى المددددددققون الجيددددددون باسدددددتمرار إلدددددى زيدددددادة معدددددرفتهم بالجهددددداك الخا دددددعة لرقدددددابتهم  فخدددددالل  (5)
 هددددذا يجعددددل المدددددقل يقظدددداً و   شددددح نقدددداط ال ددددعح الخفيددددة وخطددددوط الخطددددأ التنظيمدددديتاألزمدددداك تك

عندددددددما تكددددددون هددددددذ  الجهدددددداك تحددددددك  بشددددددأن مجددددددا ك التحسددددددين التددددددي قددددددد ت ددددددب  أكثددددددر و ددددددوحاً 
ال ددددددد ط  ويمكدددددددن للمددددددددقل مالحظدددددددة كيفيدددددددة إدارة المخددددددداطر وتنفيدددددددذ خطدددددددط اسدددددددتمرارية األعمدددددددال 
وأنشدددددددطة التعددددددددافي مددددددددن الكدددددددوارث وعمليدددددددداك تكنولوجيددددددددا المعلومددددددداك وتدددددددددابير األمددددددددن السدددددددديبرالي 

لموا دددددي   قدددددد تدددددوفر هددددذ  الو دددددعية أفكددددداراً و الف ددددداا اإللكتروندددددي( خدددددالل هددددذ  الجاححدددددة.  )سددددالمة
 .(35)الرقابة المستقبلية

 :(36)عند القيام بأعمال التدقيلمنها المباد  التي يمكن ا ستفادة  :رابعا

 :وهي مباد  أساسيةيمكن الحديث عن أربعة أسس أو 

و   خطة لتدقيل )ا لتزام واألداا واإلنفال( لكيفية إدارة الحكومة لألزمة وا ستجابة لها. من خالل  - 1
لجهاك الخا عة للرقابة لكي تكون على استعداد لالمتابعة وتقديم معلوماك مسبقة إلى فرل التدقيل 

.  كاح 

 تناد إليها.  وا س19استخدام تقييماك الحكومة الخا ة با ستجابة لجاححة  كوفيد  - 2

  ا نتفا  من التكنولوجيا م  الحرص على  ددددددددددددددمان تقديم مخرجاك التدقيل في التوقيتاك المطلوبة - 3
 وتقييم فيما إذا كانك التقارير السريعة المتعددة أكثر فاحدة من التقارير الفردية الشاملة المتأخرة.

 البدا في خطة تدقيل التعافي أثناا مرحلة الطوار . - 4
 

 :(37)فاعلية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية: حا ك األزماك والطوار  :خامساً 

تعتمدددددد فاعليدددددة األجهدددددزة علدددددى قددددددرتها األوليدددددة علدددددى ا سدددددتجابة السدددددريعة لمرحلدددددة الطدددددوار  التدددددي 
تت دددددددل بحريدددددددة الو دددددددول المددددددداد  والمعندددددددو   تسدددددددتلزم قدددددددراراك اسدددددددتثناحية يواجدددددددت فيهدددددددا المددددددددققون قيدددددددوداً 

                                                           
ستتت و طرق  م ح المدققيح مح ال عنمل في ظل  نورو  ، عربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتبو ) األربوستتتني( المنظمو ال   35

 2020، ورقو م ر مو، ابريل  COVID 19 المس  د  فيروس  ورونن
مررل ن الطوارئ  :19 -ر ومنت ل نورو  وفيد دور األ هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتبو في استتتت  نبو ال 19-م موعو البنك الدولي، وفيد   36

 ،2020 يونيوومنبعد الطوارئ،،
مررل ن الطوارئ  :19-في اس  نبو الر ومنت ل نورو  وفيد و: دور األ هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسب19- وفيدم موعو البنك الدولي،    37

 2020ومن بعد الطوارئ، يونيو 

International Development, Poverty, & Sustainability -World Bank Group  

https://www.worldbank.org/en/home
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مدددددن خدددددالل ل التددددددقيل مددددد   دددددرورة تجندددددب عرقلدددددة اسدددددتجابة الحكومدددددة السدددددريعة للوبددددداا لممارسدددددة أعمدددددا
 اإلجراااك التالية:

  م  مراعاة اعتباراك 19 -التدخالك ال حيحة في كل من مرحلتي الطوار  وما بعدها في أزمة كوفيد  .1
والتخفيح من حدة تركيز الحكوماك على إدارة األزماك ال حية الحرجة  و السالمة ذاك األولوية. 

عطاا األولوية لسالمة الناس  والعاملين في الخط  اآلثار ا جتماعية و مان استمرارية األعمال وا 
 .األمامي  وموظفي التدقيل والكياناك الخا عة للتدقيل

الممارسدددددددددداك الجيدة ذاك ال ددددددددددلة التي اتبعتها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددبة أثناا حا ك  .2
وسددلسددلة البن   (ISSAIsالطوار  السددابقة  والمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة )

 .19 -الدولي الخا ة با ستجابة لجاححة كوفيد 

في نظام  اسدددددددددددتخدام مواقعها يةيتعين على األجهزة العليا للرقابة التركيز على المخاطر الناشدددددددددددحة وكيف .3
رف  مسدددددددددتوى الوعي أمام م   لدعم المواطنين والحكومة وأ دددددددددحاب الم دددددددددلحة. اإلدارة المالية العامة

  إلى رحى مستمدة من نتاحج التدقيل والرقابة السابقة. مخاطر الطوار  استناداً 

تتحمددددددل األجهددددددزة العليددددددا للرقابددددددة الماليددددددة والمحاسددددددبة المسددددددحولية عددددددن  ددددددمان الشددددددفافية والمسدددددداالة  .4
مددددددن خددددددالل اسددددددتحناح بددددددرامج التدددددددقيل المنتظمددددددة والبدددددددا فددددددي عمليدددددداك التدددددددقيل الالحقددددددة والسددددددابقة 

وذلدددددد  بعدددددددما تعدددددداود الحكومدددددداك فددددددت  األنشددددددطة العامددددددة    19 –لعمليدددددداك طددددددوار  جاححددددددة كوفيددددددد 
الماليدددددة السدددددنوية للحكومدددددة وإلجدددددراا عمليددددداك البيانددددداك ا هتمدددددام الخددددداص لتددددددقيل  الايدددددمدددددن خدددددالل إ

 تدقيل أداا عالية األولوية.

تقدم التجارب السدددددابقة لمشددددداركة األجهزة العليا في ا سدددددتجابة الحكومية للكوارث الطبيعية واإلنسدددددانية  .5
 19في مواجهتها لجاححة كوفيدقيمة لألجهزة    دروسداً األيبو (ال دن   )حا ك الطوار  ال دحية مثل 

ولمرحلة ما بعد الطوار   لتكون المرج  ألزماك مسدددددددتقبلية إ دددددددافة إلى تحقيل مسدددددددحولية األجهزة في 
المساالة والشفافية ألعمال الجهاك الخا عة للرقابة لما فر تت حال األزمة من تقييد بع  األعمال 

 .الرقابية

 :(38)التحتية والتكنولوجيامستوى شبكاك ا ت ال والبنية  :اً سساد

تبين خالل األزمة أهمية شبكاك ا ت ا ك والبنية التحتية الرقمية في العالم أن تكون مستعدة بشكل  (1
أف دددددددددددددل للكوارث بجمي  أنواعها  فالشدددددددددددددبكاك القوية وأدواك إدارة الكوارث الجاهزة قبل وقوعها بوقك 
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يسددداهم في تخفيح أثر العديد من العواقب السدددلبية للكوارث. وذل  من خالل إقامة شدددراكاك   (39)كبير
من خالل  السدددددديناريو المسددددددبل   أ  قبل وقو  و بين القطاعين العام والخاص  إلدارة الكوارث بفعالية. 

 جم  المخت ين والخبراا أثناا األزمة.  ألنت من ال عب جداً  نظراً  الكارثة فعلياً 

عندما . (40)وا ت ددا ك الل اسددتخدام تكنولوجيا المعلوماكدة من كفااة عملياك التدقيل من خا سددتفا (2
تكون هذ  العملياك قاحمة لموا ددددددددددلة مهام التدقيل على نحو انسدددددددددديابي  بما في ذل  عملياك التدقيل 

الجاححة  دون التأثير سددددددلبًا على أعمال الطوار  للسددددددلطة التنفيذية. ويمكن باآلنية أو الحينية المتعلل 
لفرل التدقيل التي تعمل عن ُبعد الو ول إلى النظم الحكومية األساسية  بما في ذل  نظام معلوماك 

اإللكترونية  ونظام إدارة الديون  ونظام المحاسدددددددددددددبة ال دددددددددددددريبية.  المشدددددددددددددترياكاإلدارة المالية  ونظام 
من  اآلخرينفرل التدقيل والخبراا المتخ دددد ددددين  بينرار العمل عبر ا جتماعاك ا فترا ددددية واسددددتم

 .شأنها المساعدة في تحقيل توجيت متناغم لرساحل التدقيل

تتحقدددددل ا سددددددتجابة الفعالددددددة للكددددددوارث واألزمدددددداك مددددددن خددددددالل اهتمددددددام القيددددددادة علددددددى أعلددددددى مسددددددتوى   (3
ناجحددددددة وفعالددددددة لوجيددددددا  ل ددددددمان اتبددددددا  مسدددددداراك ومددددددن خددددددالل لجددددددان إدارة األزمدددددداك بأهميددددددة التكنو 

إلدارة األزمددددددددة  ول ددددددددمان ممارسددددددددة أعمددددددددال التدددددددددقيل خددددددددالل األزمددددددددة  لتسددددددددهيل وتوثيددددددددل وتحليددددددددل 
 . الحكوميةا ستجاباك 

أندددددت تدددددم تفعيدددددل   قيدددددام الجهددددداز الرقدددددابي بالتأكيدددددد سدددددواا بالجهددددداز ذاتدددددت  أو الجهدددددة الخا دددددعة للرقابدددددة (4
والتدددددي لدددددم يدددددتم تفعيلهدددددا حتدددددى هدددددذا  جميددددد  سدددددبل التكنولوجيدددددا المتاحدددددة  وتلددددد  المتعاقدددددد عليهدددددا سدددددابقاً 

والح دددددددول علدددددددى المنفعدددددددة مدددددددن  األعمدددددددال زدواجيدددددددة ال دددددددرح علدددددددى ذاك  وذلددددددد  تفاديددددددداً   الوقدددددددك
 .التعاقداك السابقة

اسددتفادة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة من اسددتخدام التكنولوجياك اإلحاللية في التدقيل  مثل  (5
في قرااة المسددددددددتنداك  بما في ذل  العقود ال ددددددددخمة  المفاهيمالذكاا ا  ددددددددطناعي  من خالل إثباك 

ة المخاطر التي واإلي دا ك  ومطابقة الن دوص المحددة بشدكل مسدبل إلعداد عيناك للنطاقاك عالي
 .(41)تحتاج إلى اهتمام خاص

  وأن يكون واألعطالأن تكون األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على دراية بمخاطر ا ختراقاك  (6
 هنا  خط ساخن وات ال فعال م  خدماك تكنولوجيا المعلوماك.

                                                           
39  -Public Webinar on The Enabling Policy Environment for Effective Disaster Management including for COVID

Response (itu.int) 19 
   : إدارج األزمو " اصدار خنص مح الم لو رول األزمو "،  19ال  نولو ين و نورو فيروس  ورونن  وفيد  40

ITU News , No:3 , 2020 

 
: مررل ن الطوارئ 19-في اس  نبو الر ومنت ل نورو  وفيد و: دور األ هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسب19- وفيدم موعو البنك الدولي،     41

 2020ومن بعد الطوارئ، يونيو 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/Webinars/2020/Q5-2-july14.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/Webinars/2020/Q5-2-july14.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/Webinars/2020/Q5-2-july14.aspx


28 
 

 : (42)تبادل المعرفة والخبراك والتعاون المشتر  :اً بعسا

وهو مدددا   القددددراك من خالل تبدددادل المعرفدددة والخبراك حول األزمدددة م  األجهزة العليدددا للرقدددابدددة تعزيز .1
ومن  دددمنها المنظمة العربية   نتوسدددا  والمنظماك اإلقليمية المندرجة تحتهاحر دددك عليت منظمة ا 

عبر قنواك في تبادل الخبراك وا جتماعاك   لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددبة )األربوسدددددددددا (
 ا ت ال المرحي.

لألجهددددزة العليددددا  األجنبيددددةنشددددر المعرفددددة وتبادلهددددا بددددين األجهددددزة العليددددا مددددن خددددالل الترجمددددة للتجددددارب  .2
 (43)ربوسددددددا   ونشددددددرها علددددددى موقدددددد  األIDI نتوسددددددا ا للرقابددددددة والمحاسددددددبة فددددددي المنظمددددددة الدوليددددددة 

تمثددددددددل   جعددددددددة والتدددددددددقيلاترجمددددددددة المخرجدددددددداك الفنيددددددددة ذاك ال ددددددددلة بأعمددددددددال المر و  لعمددددددددوم الفاحدددددددددة.
الخطدددددوة األولدددددى للتو دددددل إلدددددى إنتددددداج أدلدددددة وأورال عمدددددل تتعلدددددل ب ددددديا مجابهدددددة تدددددداعياك األزمدددددة 

 .(44)على العمل الرقابي بالمنطقة العربية

  تمكددددددين المدددددددققين المنتمددددددين لألجهددددددزة العربيددددددة مددددددن ا طددددددال  علددددددى الدراسدددددداك والوثدددددداحل المترجمددددددة .3
هدددددددا سدددددددواا عندددددددد أعمدددددددال البحدددددددث أو بمناسدددددددبة إنجددددددداز وبالتدددددددالي مدددددددن العمدددددددل ب  ودراسددددددة م دددددددمونها

 عمال الرقابة الموكولة لهم.أ

 :(45)على مستوى أ حاب الم لحة والمانحين وشركاا التنمية :اً مناث

نشدداا  لياك رقابة مدمجة  (1) التوا ددل م  أ ددحاب الم ددلحة الرحيسدديين و ددمان اسددتمرارية التوا ددل وا 
 .الطارحة خالل األزمة ومستقبالً  الحكوميةفي حزم اإلغاثة 

وأ ددددددددددددحاب الم ددددددددددددلحة  بمددددددددددددا فددددددددددددي ذلدددددددددددد   للتدددددددددددددقيلالتوا ددددددددددددل مدددددددددددد  الجهدددددددددددداك الخا ددددددددددددعة  (2)
 تددددددددددددزام بالحددددددددددددد األدنددددددددددددى مددددددددددددن ال ددددددددددددماناك.علددددددددددددى  ددددددددددددرورة ا ل ديددددددددددددللتأك الجهدددددددددددداك المانحددددددددددددة
ألجهدددددددددددددزة الرقابدددددددددددددة الماليدددددددددددددة والمحاسدددددددددددددبة أن  يمكدددددددددددددنالعمدددددددددددددل   دددددددددددددالحياك وحيثمدددددددددددددا تسدددددددددددددم  

للموازنددددددددددددة والمحاسدددددددددددددبة  عمليدددددددددددداك مرنددددددددددددةل باسدددددددددددددتخدام تمددددددددددددارس دورًا استشدددددددددددداريًا فيمددددددددددددا يتعل دددددددددددد
والمددددددددددددفوعاك ل ايددددددددددداك ا سدددددددددددتجابة للجاححدددددددددددة  دون أن يكدددددددددددون ذلددددددددددد  علدددددددددددى حسددددددددددداب إطدددددددددددار 

العمددددددددددل مدددددددددد  الجهدددددددددداك الخا ددددددددددعة للرقابددددددددددة مددددددددددن األجهددددددددددزة المسدددددددددداالة. ويتعددددددددددين علددددددددددى هددددددددددذ  
 هم لإلجراااك المتخذة للتخفيح من المخاطر المحتملة.أجل بلوغ ف

                                                           
: مررل ن الطوارئ 19-في اس  نبو الر ومنت ل نورو  وفيد و: دور األ هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسب19- وفيدم موعو البنك الدولي،     42

 2020ومن بعد الطوارئ، يونيو 

International Development, Poverty, & Sustainability -World Bank Group  
 )arabosai.org(األرابوسني  -نشرينت | المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو     43
 ستتتتتتت و طرق  مك  نورو فيروس  ورونن المستتتتتتت  د ،المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتتتتبو ا ن وستتتتتتتني    44

(19)COVID2020،ابريل -، ورقو م ر مو 
 COVID- نفرو فيروس  ورونن المس  دم  نملو على الصعيد السينسنت ل هود م ت: اس  نبنرمنيو اإلنسنح وا ق صند، م موعو البنك الدولي   45

 2020واشنطح،الو ينت الم ردج ا مري يو،، ،19

https://www.worldbank.org/en/home
http://www.arabosai.org/Ar/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_11_403


29 
 

بشدددددددركاا التنميددددددددة أو  األجدددددددلتعزيدددددددز الحوكمدددددددة الرشددددددديدة وا ختيدددددددار الددددددددقيل لل دددددددماناك ق ددددددديرة  (3)
األطدددددددراح ذاك ال دددددددلة مدددددددن خدددددددالل الت دددددددد  لحدددددددا ك الفسددددددداد وال دددددددن وا سدددددددت الل  والتأكيدددددددد 

و ا سدددددددت الل  فا سدددددددتجابة أمسددددددداهماتهم تخ ددددددد  للرقابدددددددة الماليدددددددة مدددددددن الفسددددددداد  بدددددددأنوالتطمدددددددين 
مددددددن خددددددالل المسدددددداهماك فددددددي ال ددددددناديل  19-ددة كوفيدددددددة ألزمدددددددركاا التنميدددددددل شدددددددالفوريددددددة مددددددن قبدددددد

طدددددر  واإلقليمدددددي لقطاعددددداك ال دددددحة والحمايدددددة ا جتماعيدددددة الدوليدددددة المجتمعدددددة وزيدددددادة ا نفدددددال القُ 
والمسددددددداعدة اإلنسدددددددانية وقطدددددددا  ال دددددددناعة  وكدددددددل قطدددددددا  ومسدددددددل  تمويدددددددل يحمدددددددل معدددددددت مخددددددداطر 

 مختلفة تت ل با ستخدام الفعال لألموال. 

تقدددددديم رسددددداحل فوريدددددة لتعزيدددددز السدددددلوكياك وتقويتهدددددا: شدددددركاا التنميدددددة مددددددعوون إلدددددى حدددددث الجهددددداك  (4)
 والمدددددراجعين الدددددداخليين والخدددددارجيينذاك ال دددددلة مثدددددل وزارة الماليدددددة والتخطددددديط الوطنيدددددة الرحيسدددددية 

وهيحددددددداك مكافحدددددددة الفسددددددداد وهيحددددددداك المراقبدددددددة وغيرهدددددددا مدددددددن هيحددددددداك التنفيدددددددذ  علدددددددى بدددددددث رسددددددداحل 
 وا حة تبين ما هو منتظر من استخدام أموال الطوار  والمساالة بشأنها.

 :للرقابة المالية والمحاسبيةالتحدياك التي تواجت األجهزة العليا  :اً تاسع

األزمة  إذ تكون بداية للتحدياك التشددد يلية  يجب أن تسدددتجيب األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبة (1
عملياك التدقيل محدودة بسددددددددددددددبب العمل عن ُبعد في أجهزة الرقابة  وكذل  في الجهاك الخا ددددددددددددددعة 

المباشددددددددددرة  مما يحول دون تحقيل الو ددددددددددول سدددددددددديحل العمل عن ُبعد وا جتماعاك المرحية و للتدقيل  
السهل إلى المعلوماك والسجالك  وتدوين المالحظاك بشكل مباشر  مما يسبب المزيد من المشكالك 
واألعطال التكنولوجية  إ ددددددددددافة إلى  ددددددددددعوباك أكبر بالنسددددددددددبة ألجهزة الرقابة التي تفتقر إلى أنظمة 

عن  مكن للموظفين فيها التوا ددددددل عن ُبعد  ف ددددددالً التدقيل اإللكتروني أو ا ت ددددددال بالحكوماك و  ي
 الحا ك التي   تحتفظ فيها الجهاك الخا عة للرقابة للتدقيل بسجالك إلكترونية.

يسدددتوجب إخ دددا  خطط وبرامج التدقيل التي أعدك قبل أزمة كورونا لقدر كبير من التعديالك  التي  (2
على اسددددتفسدددداراك التدقيل  وكذل  إ دددددار  بدورها سددددتحد  إلى تأخر ردود الجهاك الخا ددددعة للتدقيل

بجرد وتحديد جمي  الت ييراك وتقييم أثرها على  القيامجهزة الرقابة األعلى  يتعينكما  ك المالية.االبيان
 على تقييم المخاطر المحدث.  تقييم المخاطر. من خالل القيام بعملية فعالة لتعديل خطط التدقيل بنااً 

نشدددداا  ددددناديل اسددددتجابة تشددددتمل إجراااك الطوار   (3 الحكومية على إعادة ترتيب أولوياك الموازناك  وا 
لجاححة كورونا  وتعديل قواعد التمويل وت ير المشددددددددددددددترياك نحو العقود أحادية الم ددددددددددددددددر )التعاقد 

 .المباشر(

بة إلى تقييم خططها لتحديد احتياجاتها من  (4 ينب ي أن تبادر األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددددددد
بالمهنيين  والمهندسين  والمتخ  ين في المشترياك  وعلماا  يتعللالمطلوبة فيما  ال حيةلخبراك ا
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ا جتما   ومحللي البياناك  والخبراا ا قت ددداديين من أجل اتمام المهاراك واألدواك المطلوبة ألجزاا 
ى للرقابة المالية :  شدددكل الجهاز األعلسدددبيل المثال. فعلى 19-محددة من تدقيل طوار  جاححة كوفيد

في علوم األوبحة  خارجيينتتألح من خبراا  اسددددددددددددددتشدددددددددددددداريةمجموعة  كورياوالمحاسددددددددددددددبة في جمهورية 
 مواجهة أزماك مستقبلية.التقنية  لتسهيل المشورة  لتقديم والفيروساك

تكشدددددددح أعمال التدقيل السدددددددابقة التي ا دددددددطلعك بها بع  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة  (5
على  % في النفقاك المتعلقة بالطوار . لذا يتعين 40لمشدددددددددددددداري  التعافي عن مخالفاك ت ددددددددددددددل إلى 

من  كثيرفي  إعدادة النظر في نطددال المخدداطر وتقييمهددا  األجهزة العليددا للرقدابدة المدداليددة والمحدداسددددددددددددددبددة
   تحثر على19 –الخا ددددددددددددة بجاححة كوفيد  الحكوميةن قراراك مرحلة الطوار  وأالحا ك  خا ددددددددددددة 

أهداح أداا ا قت ددددددددددددددداد والكفااة والفعالية. مما يجعل قراراك ا عتماد على الموارد األحادية المقترنة 
بممارسددداك تزوير األسدددعار تشدددكل نقاط  دددعح أو هشددداشدددة. من خالل بع  الممارسددداك والتجاوزاك 

الكمية  ويمكن الخاطحة مثل تخفيح ال دوابط المالية  وقد تختفي السدجالك  وتتم إزالة الحدود المالية 
للسددددددددلطة المالية  دددددددداحبة القرار أن تقترب إلى حد كبير من المواق  التي يتم فيها تقديم الخدمة  دون 

 الخ و  ل وابط وتوازناك مناسبة. 
تسدددددددم  لها ب جراا تدقيل مسدددددددبل لقانونية  ب دددددددالحياكتتمت  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة  (6

  لجأك بع  19 -فيذ. وكاسدددددددتجابة لمشدددددددترياك الطوار  الخا دددددددة بكوفيد العقود أو اللواح  قبل التن
الطوار  وسدددداهمك في الحيلولة دون ظهور اإلنفال  أجهزة الرقابة إلى عملية تدقيل مسددددبل  حتياجاك
 .من المعداك الطبية الرحيسية هاوغير  غير ا قت اد  على معداك الحماية الشخ ية

على اسددددتمرار  كفي دولة قطر حر دددد والعقود بديوان المحاسددددبة إدارة المناق دددداكنجد إن   ومن ذل 
عمل اللجان من خالل ممثليها باللجان الحكومية  وعلى التنسددددددديل م  إدارة المشدددددددترياك الحكومية في 
وزارة المالية وم  الجهاك الخا ددددددددددددعة للرقابة على تدقيل ومتابعة أعمال المناق دددددددددددداك والعقود خالل 

 ور في اللجان الفرعية أو العمل عن ُبعد من خالل ا جتماعاك على واا بالح  س19-جاححة كوفيد
 (: 19 -. ومن األمثلة النمطية للتدقيل المسبل السري  لنفقاك جاححة كوفيد WEBEXنظام 

 . 19 -المراجعاك ذاك األولوية التي تت ل بشكل مباشر بجاححة كوفيد   -
 .مراجعة العقود ذاك ال لة  -
لى الجهاك الخا عة  استخدام الوساحل  - رسال بياناك ووثاحل العقود من وا  اإللكترونية في استالم وا 

 للرقابة.
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  19لت ددددد  لهددددا خددددالل جاححددددة كوفيدددددلمددددن أكبددددر التحدددددياك التددددي تسددددعى األجهددددزة العليددددا للرقابددددة  (7
فالفسددددددداد هدددددددو إسدددددددااة اسدددددددتخدام السدددددددلطة أو الوظيفدددددددة العامدددددددة لتحقيدددددددل كسدددددددب غيدددددددر   (46)الفسددددددداد

حددددددددود اسدددددددتنزاح المدددددددوارد الماليدددددددة و دددددددياعها  بدددددددل يتجددددددداوز ذلددددددد  إلدددددددى  مشدددددددرو    يقدددددددح عندددددددد
وتدددددددداخل   لياكإ دددددددعاح الهياكدددددددل التنظيميدددددددة  وتعزيدددددددز سياسددددددداك تدددددددداخل ال دددددددالحياك والمسدددددددحو 

 العام بالخاص.

ذا كان للجهاز الو ية وا سدددددددددددتقاللية   ف ن ب مكانت أن يقوم ب جراا (47)مسدددددددددددتقلةالحكومية الرقابة الو  وا 
 النفقاك. لتنفيذمراجعة حساباك أو رقابة سابقة 

مددددددن الفددددددرص والفاحدددددددة التكنولوجيددددددا والمحركدددددداك المشددددددتركة   مددددددن التحدددددددياك  وفددددددي نفددددددس الوقددددددك (8
والمددددددددددحتمراك عبددددددددددر الفيددددددددددديو للجهدددددددددداك  Cloudوتطبيقدددددددددداك إدارة الفريددددددددددل والتقنيدددددددددداك السددددددددددحابية 

الخا دددددعة للرقابدددددة بموا ددددددلة العمدددددل مدددددد  المددددددققين ومددددد  زمددددددالا العمدددددل  إ  أنددددددت مدددددن التحدددددددياك 
والمخدددددداطر سي دددددداحب ا سددددددتخدام المتزايددددددد للتكنولوجيددددددا زيددددددادة المخدددددداطر التكنولوجيددددددة  والمتمثلددددددة 

ي )السدددددددددالمة بزيدددددددددادة التحميدددددددددل علدددددددددى طاقدددددددددة أنظمدددددددددة ا ت دددددددددا ك  ومخددددددددداوح األمدددددددددن السددددددددديبرال
 قسم الحاسب اآللي للمواجهة.من قبل خطة واستعداد  ذل  يتطلبو   المعلوماتية(

مثل ا ت ددددددددا ك مدددددددد  الجهدددددددداك الخا ددددددددعة للرقابددددددددة وبددددددددين أع دددددددداا الفريددددددددل تحددددددددديًا ليفددددددددي تسدددددددد (9
بمتطلبددددداك السدددددرية واألمدددددن. إلدددددى جاندددددب خطدددددر ناشدددددئ مدددددن زيدددددادة حدددددوادث الهندسدددددة التكنولوجيدددددة 

 كالفيروساك.

مما شددددددددددكل تأثيرًا سددددددددددلبيًا على   هاك الخا ددددددددددعة للرقابة ب ل اا أو تأجيل أنشددددددددددطتهاقامك بع  الج (10
استكمال عملياك التدقيل  وهو ما يستدعي من الجهاك الرقابية أن تقوم ب عادة  بط خطط الرقابة 

يجب أن يكون المدققون و الخا ددددددددددددددة بها اعتمادًا على مرونة تفوي  الرقابة. والمتطلباك القانونية  
 متكيفين.مرنين و 

 

                                                           
الصتتندر عح منظمو الشتتمنفيو العنلميو، والذي يقيس  طور المستتند في القطنم العنم وفقن   2020خلص مؤشتتر مدر نت المستتند لعنم     46

مح ريث ا ستت ثمنر بشتت ل أ بر في الرعنيو الصتتريو،  ننت "أ ثر للخبراء ور نل األعمنل، إلى أح البلداح ال ي  نح أداؤهن  يدا  

و نبع ال قرير أح ا ف قنر إلى الشتتتتمنفيو في  ."قدرج على  وفير  غطيو صتتتتريو شتتتتنملو وأقل عرضتتتتو  ن هنك المعنيير الديمقراطيو

 طبيق شمنفيو الميزانيو، خنصو في  اإلنمنق العنم يزيد مح مخنطر المسند وا س  نبو غير المعنلو لألزمنت و قد ي وح مح الصعب

عندمن   وح الستترعو وال منءج مهمو في أثننء األزمو. ومع ذلك، ف ح الشتتمنفيو  COVID-19 أثننء ا ستت  نبو لرن ت الطوارئ مثل

سبب، ي ب، وفق ال ق س ميديح المقصوديح. لهذا ال سب والوصول إلى الم ش ل منن رير، هي المم نح لضمنح إنمنق الموارد العنمو ب

 .العقود العنمو وعملينت ال دقيق قبل وقوم األزموو وأح   وح هننك إ راءات قويو وشمنفو ل خصيصنت الميزاني
47   https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf  

 .1977للرقنبو المنليو،اعالح "ليمن" بشأح المبندئ األسنسيو 

https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf
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 المبحث الثاني
 والمحاسبةاألجهزة العليا للرقابة المالية  إدارة

 لألزمة على المستويين اإلقليمي والدولي

تتعامددددددددددل المنظمدددددددددداك الدوليددددددددددة واإلقليميددددددددددة مدددددددددد   ثددددددددددار الجاححددددددددددة باعتبارهددددددددددا ظدددددددددداهرة مركبددددددددددة 
األول: النددددددددددددددواحي ال ددددددددددددددحية  الثدددددددددددددداني:  : تشددددددددددددددمل  سددددددددددددددتراتيجياً ا  مربعدددددددددددددداً   أسددددددددددددددلفناكمددددددددددددددا   تمثددددددددددددددل

وذلدددددددددددد  وفقًددددددددددددا لرحيتهددددددددددددا ومبادحهددددددددددددا    (48)ا قت ددددددددددددادية  الثالددددددددددددث: السياسددددددددددددية  والرابدددددددددددد : المجتمعيددددددددددددة
. ولددددددددددحن تلعددددددددددب هددددددددددذ  المنظمدددددددددداك دورا أساسدددددددددديا فددددددددددي إ دددددددددددار التوجيهدددددددددداك اخت ا دددددددددداتهاومجددددددددددال 

األنتوسددددددددددددا  حددددددددددددول إدارة األزمددددددددددددة علددددددددددددى ال ددددددددددددعيد الدددددددددددددولي فدددددددددددد ن للمنظمدددددددددددداك الرقابيددددددددددددة الدوليددددددددددددة) 
 مثال( واإلقليمية )ا ربوسا ( دورا في الرقابة على إدارة األزمة وتحدياك هذ  الرقابة.

علددددددددى منظمتددددددددين إحددددددددداهما علددددددددى المسددددددددتوى الدددددددددولي والثانيددددددددة علددددددددى المسددددددددتوى  سددددددددتركز الباحثددددددددة
 اإلقليمي  وهما:

المنظمدددددة الددددددوليدددددة لألجهزة العليدددددا للرقدددددابدددددة المددددداليدددددة العدددددامدددددة   الددددددوليعلى المسددددددددددددددتوى  : أو ً 
 INTOSAI“International Organization of Supreme Audit(49) والدددددددمدددددددحددددددداسدددددددددددددددددددددبدددددددة

Institutions . 

Arabic for  sOrganization The (SAIOARAB)   علدددى المسدددتوى اإلقليمدددي : ثانيددداً 
Supreme Audit Institutions لعليددددددا للرقابددددددة الماليددددددة ا المنظمددددددة العربيددددددة لألجهددددددزة

والمنظمدددددددة اآلسددددددديوية لألجهدددددددزة العليدددددددا للرقابدددددددة الماليدددددددة والمحاسدددددددبة .(50) األربوسدددددددا () والمحاسدددددددبة
 : في إدارة والتعامل م  أزمة كورونا وبع  األجهزة األع اا 51)األسوسا (

 –INTOSAI (52) المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة:  : على المستوى الدولي أو ً 
“International Organization of Supreme Audit Institutions” 

نتوسددددددددددددا ( الماليددددددددددددة العامددددددددددددة والمحاسددددددددددددبة )ا المنظمددددددددددددة الدوليددددددددددددة لألجهددددددددددددزة العليددددددددددددا للرقابددددددددددددة 
وتتمتدددددددددد  بمن ددددددددددب استشددددددددددار    هددددددددددي محسسددددددددددة مسددددددددددتقلة وذاتيددددددددددة السدددددددددديادة ومهنيددددددددددة وغيددددددددددر سياسددددددددددية

                                                           
وُ للمنظمنت الدوليو واإلقليميورنمد عبد المن د قويستتتتتتتي،   48 ستتتتتتتال ، الدورو : مر ز ال زيرج  آثنر ننزلو  ورونن على المبندئ الُمؤستتتتتتتل

 )aljazeera.net(   9/8/2020( ، 7للدراسنت السينسيو واإلعالميو ، م لو لبنب ، العدد ) 
49  INTOSAI -Home  
 /https://www.arabosai.orgالمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو | األرابوسني   50

51 http://www.asosai.org/asosai 

52    Home - INTOSAI 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4758
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4758
https://www.intosai.org/
http://www.asosai.org/asosai/
https://www.intosai.org/
https://www.intosai.org/
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خددددددددددداص لددددددددددددى المجلدددددددددددس ا قت ددددددددددداد  وا جتمددددددددددداعي بددددددددددداألمم المتحددددددددددددة  وسدددددددددددوح نتناولهدددددددددددا علدددددددددددى 
 مستويين يشمل:

 : الرحية واألهداح واألدوار.  األول

 الرحية:) أ (  

خدددددالل األزمدددددة أو الجاححدددددة الحاليدددددة والتدددددي تدددددنص علدددددى:  تعزيدددددز  رحيتهدددددا وتحديدددددداً ألجدددددل تحقيدددددل 
الحكددددم الرشددددديد عدددددن طريدددددل تمكدددددين األجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة الماليدددددة مدددددن مسددددداعدة حكوماتهدددددا علدددددى 
تحسدددددددين األداا  وتعزيدددددددز الشدددددددفافية  و دددددددمان المسددددددداالة  والحفددددددداظ علدددددددى الم دددددددداقية  ومكافحدددددددة 

تشددددددجي  تلقددددددي واسددددددتخدام المددددددوارد العامددددددة بفاعليددددددة وكفددددددااة بمددددددا الفسدددددداد  وتدددددددعيم ثقددددددة العمددددددوم  و 
 .(53) يعود بالنف  على مواطنيها

 ك كمحسسة داحمة لألهداح التالية:أاألهداح: أْنش   )ب(
 .(54)تقديم الدعم المشتر  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .1
 تعزيز تبادل األفكار والمعارح والخبراك. .2
الدولي بمثابة ال ددددددددددددددوك العالمي المعترح بت لألجهزة العليا للرقابة المالية العمل في المجتم   .3

 العامة والمحاسبة.
 و   معايير للرقابة المالية بالقطا  العام. .4
 تعزيز الحكم الرشيد. .5
تعزيز تنمية قدراك األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسددددبة والتعاون فيما بينها وتحسددددين  .6

 ستمر.أداحها بشكل م

 .تشجي  التعاون العملي والفني على المستوى اإلقليمي لألع اا .7

 (55)تت دددددددددددداعد التوقعاك المرتقبة من المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددبة
نتوسا ( على ال عيد الخارجي في مساعدة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )ا 

لى  دددددددرورة ا سدددددددتجابة  في تناول التحدياك التي تواجت الحوكمة الوطنية وتعزيز المسددددددداالة  وا 

                                                           
53    -https://www.intosai.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A
9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 

غض ب –ال هنز األعلى للرقنبو المنليو العنمو والمرنستتتتتتتبو هو هيوو عنمو  نبعو لدولو أو لمنظمو    نوز نطنق الو يو الوطنيو    54

ال ي  منرس نشنط الرقنبو المنليو العلين في الدولو أو المنظمو المعنيو  نميذا للقوانيح أو  –النظر عح  سمي هن أو  ر يبهن أو  نظيمهن 
 .اللواوح الرسميو السنودج، وال ي  طبق هذا النشنط بصورج مس قلو سواء بنخ صنص قضنوي أو بدونة

 - INTOSAIلصمرو الرويسيو ا    55
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والكوارث من أجدددددل تحقيل النجددددداك في  األزمددددداكلمتطلبددددداك إعدددددادة توجيدددددت الرقدددددابدددددة خالل 
 .(56)المستقبل

 المهام واألدوار: ج()

نتوسددددا  على المسددددتوى اإلقليمي  وذل  تتمثل مهام مجموعاك العمل اإلقليمية في تحقيل أهداح ا 
من خالل تشددددددددددجي  ومطالبة أع دددددددددداحها في مجال التعاون العملي والفني على المسددددددددددتوى اإلقليمي  

نتوسددددا   ويتم تحديد أولوياك عمل وبالتالي مسدددداعدة المجلس التنفيذ  في تنفيذ أهداح وأغرا  ا 
. وخالل جاححة كورونا دأبك (57)نتوسدددا لال ا سدددتراتيجيةلجان األهداح بشدددكل تف ددديلي في الخطة 

المنظمدددة ومن خالل المنظمددداك اإلقليميدددة على ا جتمددداعددداك والتبدددادل المعرفي من خالل الخبراك 
 والدراساك وترجمتها لتعميمها بين المجموعاك اإلقليمية.

يعني ذل  أن ممارسددة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة عدم مواجهتها التحدياك و ددعوبة  و 
إ  أنت خلل فر ددددًا وحقل   ممارسددددة أعمال التدقيل وما شددددكلتت الجاححة من العمل عن ُبعد من تحد  

نوازل القادمة وبالتالي يمكن الحديث عن السددددددددديناريوهاك المسدددددددددتقبلية للتعامل م  نازلة وال  اسدددددددددتفادة
 المشابهة.

 المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: )د(

يتعدددددين علدددددى األجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة الماليدددددة والمحاسدددددبة  دددددمن المنظمدددددة الدوليدددددة لألجهدددددزة العليدددددا 
للرقابددددددددة الماليددددددددة والمحاسددددددددبة اجتيدددددددداز تحدددددددددياك فريدددددددددة مددددددددن أجددددددددل  ددددددددمان اسددددددددتمرار الشددددددددفافية 

األزمددددددة غيددددددر مسددددددبول  و   هددددددذ والمسدددددداالة دون الوقددددددو  فددددددي عنددددددل الزجاجددددددة. حيددددددث إن نطددددددال 
. إ  أن الرجددددددو  إلددددددى المعددددددايير الدوليددددددة لهدددددداحلددددددول جدددددداهزة لالسددددددتجابة  توجددددددد معددددددايير قاحمددددددة أو

 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمستوياتها األربعة على النحو التالي:

 .The Lima Declaration(58)1نتوسا  رقم مباد  التأسيس ومبدأ ا  : المستوى األول
 .لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةمتطلباك العمل األساسية   المستوى الثاني:
المباد  األسددددددداسدددددددية للرقابة المالية والمحاسدددددددبة والتي تت دددددددمن المباد  والمعايير  المستوى الثالث:
 المهمة التالية:

ISSAI-100 المباد  األساسية لرقابة القطا  العام. 
ISSAI-200 المباد  األساسية للرقابة المالية. 

                                                           
  - INTOSAI نظرج عنموللمزيد يم ح ا طالم على موقع : 56

57  https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf 
58   https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf  

 1977اعالح "ليمن" بشأح المبندئ األسنسيو للرقنبو المنليو،

https://www.intosai.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf
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ISSAI-300 المباد  األساسية لرقابة ا لتزام. 
ISSAI-400 المباد  األساسية لرقابة األداا. 

الخطوط التوجيهية العامة للرقابة  –الخطوط التوجيهية للرقابة المالية والمحاسدددددددددبة  المسدددددددددتوى الراب :
 .المالية والمحاسبة

 اإلجراااك العملية إلدارة أزمة كورونا  :الثاني

 المتعلقة بالكوارث:المعايير  ) أ (

ة فيمددددددا يخددددددص ددددددددا للرقابدا األجهددددددزة العليدددددددد بهدددددددددة التددددددي يمكددددددن أن تسترشدددددددراااك المحدددددددبيددددددان اإلجدددددد
فدددددي ظدددددل جاححدددددة وكدددددوارث سدددددابقة مدددددا يمكدددددن ويسددددداعد  أزمددددداكومواجهدددددة  التددددددقيل علدددددى الكدددددوارث
نتوسددددددا  للتوجيهدددددداك واإل ددددددداراك المهنيددددددة بددددددأن إطددددددار ا    علمدددددداً 2020كورونددددددا خددددددالل العددددددام 

)IFPP()59( The INTOSAI Framework of Professional Pronouncements   تددددم
  2016الثالدددددددث والعشدددددددرين المنعقدددددددد فدددددددي موسدددددددكو فدددددددي عدددددددام  كوسدددددددا اعتمددددددداد  فدددددددي مدددددددحتمر ا ن

الخطدددددددددددوط  ISSAI-5600-5699رقابدددددددددددة المسدددددددددداعداك المتعلقدددددددددددة بدددددددددددالكوارث و ددددددددددعك معدددددددددددايير و 
تمثددددل هيكلددددة  محدددداور مددددن خددددالل تندددداول خمسددددة لرقابددددة المسدددداعداك المتعلقددددة بددددالكوارثالتوجيهيددددة 
( مدددددن المعدددددايير الدوليدددددة لألجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة حدددددول التددددددقيل علدددددى المسددددداعداك 5500سلسدددددلة )
 -والتدددددي يمكدددددن الرجدددددو  إليهدددددا لالسدددددتفادة منهدددددا فدددددي مواجهدددددة جاححدددددة  كوفيدددددد  وارثدة بالكددددددالمتعلقددددد

 :(60)وهي كما يلي   19

 The(ISSAI)من المعددددايير الدددددوليددددة ألجهزة الرقددددابددددة العليددددا  5500م اإل دددددددددددددددددددار يقددددد   األول:
International Standards of Supreme Audit Institutions أعدتت المنظمة الدولية ذال  

توجيهاك عامة حول تدقيل   (INTOSAنتوسددددددددددددا ( )لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددبة )ا 
  .(61)ك المتعلقة بالكوارثالمساعدا

الرقددابددة على خف  مخدداطر الكوارث ) (5520)و( ISSAIs 5510ي طي اإل ددددددددددددددددداران ) الثدداني:
 (.وتدقيل المساعداك المتعلقة بالكوارث

تكييح إجراااك التدقيل لتأخذ بعين ا عتبار المخاطر ( ISSAI 5530يتناول اإل دددددددددددار ) الثالث:
 .مرحلة الطوار  بعد حدوث الكوارثالمتزايدة لالحتيال والفساد في 

                                                           
59 IFPP (eurosai.org) 

( مح المعنيير الدوليو لأل هزج العلين للرقنبو 5500(رول سلسلوالمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو، ورقو برثيو:     60

 2للمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو، ص عداد: ل نو المعنيير المهنيو إ ،بنل وارث الم علقو المسنعدات بخصوص رقنبو
مح المعنيير الدوليو  5500المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتبو )األربوستتتني( ، ورقو برثيو: رول ستتتلستتتلو     61

 لأل هزج العلين للرقنبو بخصوص رقنبو المسنعدات الم علقو بنل وارث

https://www.eurosai.org/en/topMenu/IFPP.html
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مكانية كأداة لتدقيل مرحلتي ما  -م معلوماك ج رافية )يقد  ( ISSAI 5540) أما اإل دددددددددددددار الراب :
 قبل وما بعد الكوارث(.

حول إعداد تقارير عن مسدددددداعداك  )GOV(62)9250نتوسددددددا  للحوكمة الجيدة )معيار ا  :الخامس
 نتوسا .لجنة المعايير المهنية لالعلى موق   إنسانية متاحة للممارسين

من قبل  GOV INTOSAIنتوسا  ا ستخدام الفعال للمعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا وتدعم ا 
 وتو ي بأنت ينب ي أن تحخذ إلى األمام وبالطرل التي تسهم في مواجهة األزماك والكوارث.  أع احها

من المعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا   5500أدنا  ال لة بين سلسلة  (2) ويبين الشكل رقم
 :(63)واألنشطة المختلفة للمساعداك المتعلقة بالكوارث عبر دورة إدارة الكوارث

 
 (2) شكل رقم

  :19 -كوفيد تحدياك األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خالل أزمة   )ب(

  وما يتبعها من ظروح اسدددددددددتثناحية تسدددددددددتلزم قراراك اسدددددددددتثناحية 19 - كوفيدفي ظل اسدددددددددتمرار أزمة 
وحازمة  م  ما تفر دددددددددت من حالة الطوار  التي فر دددددددددك في العديد من دول العالم  التي أدك إلى 

 اك ومخاطر قاحمة في بيحاك العمل.وجود تحدي

  منها؛ ما هو مرتبط بالظروح واجت عمل أجهزة الرقابة العليا للرقابة المالية والمحاسددددبة تحدياك
 ز الرقابي والجهاك محل الرقابة.العامة المرتبطة باألزمة وتبعاتها على الجها

  مخاطر عامة وما رافقها من تبعاك العمل عن ُبعد  وتقليل عدد الموظفين وسددددددددددددددداعاك العمل
ة و ددددعح أو شدددد  اإلمكانياك؛ حيث إنها   تسدددداعد وتمكن األجهزة الرقابية والجهاك الخا ددددع

                                                           
62    IFPP (issai.org)  
مح المعنيير  5500مقدمو رول ستتلستتلو ،  ISSAI5500  ا ن وستتني، المنظمو الدوليو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتبو،     63

 GOV) 9250 (9250الدوليو أل هزج الرقنبو العلين ومعينر ا ن وسني للرو مو ال يدج 

https://www.issai.org/
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لرقابتها من أداا األعمال بالشدددددددكل المناسدددددددب واألمان  وهذا بدور  يخلل مخاطر وتبعاك العمل 
عن ُبعد  حيث تزداد مخاطر وجود مخالفاك قانونية أو احتيال وفسدددددددددداد وغياب الشددددددددددفافية أمام 

أداا وظيفتت الرقابية بحفظ المال العام أو رقابة  من عدم اسددددددددددددددتطاعة وتمكن الجهاز الرقابي
  .ااألدا

  دددعح القددددرة علدددى ممارسدددة رقابددددة ا لتدددزام بشدددكل دقيدددل كمدددا كددددان قبدددل األزمدددة  وذلددد  لعدددددم 
سددددددواا   وجددددددود معطيدددددداك مددددددن قبددددددل الجهددددددة الخا ددددددعة للرقابددددددة بسددددددبب التوقددددددح عددددددن العمددددددل

 . اأو كلي اجزحي

  عح القدرة على مواكبة الت ييراك السريعة والمستمرة في عملية التدقيل والتي ليس لها تنظيم 
وهو ما يحد  إلى   سواا من الجهاز الرقابي أو الجهة الخا عة للرقابة  أو سند قانوني مسبل

ما يحد  إلى  دددددددددعح م  األزمة تعاظم حا ك عدم ا لتزام بالقوانين واألنظمة نتيجة اسدددددددددتمرار
 األداا.

  كما أن الجهاك الخا ددددددددددعة للرقابة تواجت تدني قدرة توفير متطلباك ممارسددددددددددة عمل الرقابة في
ناسددددددددددبة وتقديم البياناك وكذل  في مدى توفير متطلباك وظروح تدقيل م  فيذ أعمالها بمهنيةتن

 المطلوبة.

  تنفيذ خططها المو ددددوعة سددددواا بالوقك المتاك لها أو توفر  فيتدني قدرة األجهزة العليا للرقابة
الجهاك ومعوقاك في اسدددددددددددتمرارية وقدرة تعاون   ي الوقك المناسدددددددددددب نتيجة اإلغالقاكالكادر ف

عددداد التقددارير بنتدداحج  المتعل قددة محددل الرقددابددة بددالتدددقيل  ممددا ينعكس على مرحلددة تنفيددذ الخطط وا 
 .(64)التدقيل والمتابعة

 األزمة:تحدياك العمل عن ُبعد في ظل  (ج)

  القيود المتعلقة بتوفير التكنولوجيا الالزمة للتوا ل عن بعد ما بين أع اا الجهاز الرقابي فيما
 علل بتوا لهم م  الجهاك الخا عة.ما يت وأي اً بينهم 

   فهم التداعياك زيادة العمل المكتبي عن ُبعد على حسددددددددداب العمل الميداني وانعكاس ذل  على
 مكتمل لبيحة الجهة محل الرقابة.الو  حي  ال

                                                           
ل نو  أعداد: : .رول  دقيق ا ل زام في ظل  وفيدالمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو )األربوسني( ، ورقو برثيو :     64

 المعنيير المهنيو للمنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو.
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1611647760.pdf 
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  طبيعة المالحظاك والمخالفاك المتح ددلة عن ُبعد   تكتسددب األهمية العالية والم ددداقية أسددوة
من ناحية مدى توفير ال دددددمانة  بالتدقيل العاد  المسدددددتند لألدلة وللبراهين المادية األكثر توثيقاً 

 .(65)المعقولة حول التقارير ال ادرة
 :المبينة أدنا   قة بالعمل الرقابيوترتبط التحدياك بالمخاطر المتعل  

 :(66)المخاطر المت لة بالرقابة المالية  والموا ي  الجديرة با هتمام (1)
ا لتفاح على متطلباك المعايير المحاسدددددددبية ذاك ال دددددددلة في ظل الظروح )إجراااك طوار    -

 (.هاحجم كبير من اإلنفال العام خالل حالة الطوار  وما بعد
إجراااك ال ددددددددددددددعح الطدددار  على أنظمدددة المراقبدددة الدددداخليدددة وعملهدددا ا عتيددداد   على غرار  -

 الت ديل.
 .لحفاظ على تتاب  مسار المراجعةعدم ا -
 لتأكد أو عدم إمكانية التنب ح.أخطاا جوهرية جراا عدم ا -
 ددددددددول غير الموجودة  أو مدفوعاك لعمال غير األال ن والفسدددددددداد في أنشددددددددطة الطوار   مثل  -

 . (workers-ghost العمال الوهميين ) أو ما يعرح بد  موجودين
 بسبب  عح السالمة اإللكترونية. تزايد ا قتحام والت يد اإللكتروني -
 ليم عن استخدام موارد الطوار .إبالغ غير س -
الوباا نقص في إعداد ميزانية التمويل المتأتي من مسددداعداك وكا ك التنمية الدولية المت دددلة ب -

 ومحاسبتت.وفي مراقبتت 
 ة تتولى القيام بأنشطة متماثلة.ث راك ويأو ازدواجية في التمويل فيما بين وحداك تنفيذي -
 قة للمانحين والمتلقين.ير متطابسجالك وتقارير غ -
 بشأن الكماماك وأجهزة التهوية. عدم اإلبالغ عن الهباك العينية  على غرار تعامالك األطراح -

 المخاطر المت لة برقابة ا لتزام: (2)

عدم ا لتزام بالقوانين والترتيباك واإلجراااك الحكومية  بحكم قدراك الحكومة المحدودة واحتمال  -
 .(67)واإلجراااكتخفيح القواعد 

                                                           
ومن بعده ال داعينت  19-ال دقيق عح بعد في إطنر  وفيداألربوستتتني"، “المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتبو   65

البيويو،  والستتتتالمو، روي لي زنبيرغ،  نري راميريز، معهد المدققيح الداخلييح مر ز ال دقيق في الصتتتترو قصتتتتيرج وطويلو المدى
 ورقو م ر مو

المعنيير الدوليو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتتبو المر بط بنلمستتتتتنعدات   I SSAI 5520  ا ن وستتتتتني، اصتتتتتدار م مل   66

 pdf.5520، 5520رقم المر بطو بنل وارث 
67 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_the_coronavirus 

file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
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عدم ا لتزام بكافة القوانين والقواعد في أو دددددا  الطوار   وعلى مراجعي الحسددددداباك أن يأخذوا  -
با عتبار الحاجة إلى تجاوز بع  القواعد في ظروح اسددددددددددددددتثناحية ب ية إعطاا األولوية إلنقاذ 

ن تكون ا نحرافاك بيد أن على المراجعين أن يتوقعوا أ  األرواك والتخفيح من المعاناة البشدددرية
 عن القواعد موثقة ومبررة.

 مشترياك مستندة إلى إجراااك الطوار    تحترم اإلجراااك األساسية المتوقعة. -

عدم ا لتزام باإلجراااك المو وعة للوقاية من العدوى  على غرار تل  المو وعة للمستشفياك  -
 والهيحاك الحكومية الرحيسة.

 بالمتطلباك التشريعية فيما يخص سالمة المواطنين.مخاطر عدم ا لتزام  -

 مخاطر عدم فعالية السياساك واإلجراااك المو وعة. -

مخدداطر عدددم ا لتزام بمتطلبدداك ا تفدداقيدداك الدددوليددة: ا لتزام بمتطلبدداك ا تفدداقيدداك الدددوليددة التي  -
عادة اإلعمار. فالحكوم عادة التأهيل وا  اك مطالبة  تشدددددددددمل تدابير وأنشدددددددددطة اإلنعان وال وث وا 

ورقم  1991لسددنة  182ي46على سددبيل المثال  بحكم قرار  الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
الشدددددددددددفافية والنزاهة والحياد المتمثلة في با لتزام بالمباد  اإلنسدددددددددددانية  2004لسدددددددددددنة  114ي58

 .ةوا ستقاللية العملياتي

 المخاطر المت لة برقابة األداا: (3)

 األنشطة ونقص و وك األدوار والمسحولياك  واجتناب ا رتبا  وا لتباس.نقص تنسيل  -

ومتابعتها في كافة المسدددددددددتوياك  ما يترتب عليت نقص في المقارباك  ا سدددددددددتراتيجياك دددددددددعح  -
 المتسقة والكفااة.

سددددتراتيجياك نقص الجم  اآللي للمعلوماك ومعالجة البياناك  ما يف ددددي إلى  ددددعح قاعدة ا  -
  ك.واألولويا

غير   ددددعح ا ت ددددال من قبل الهيحاك الحكومية باتجا  الجمهور  فا ت ددددال والتوا ددددل مثالً  -
  عدم القدرة على إي ال الرساحل.لوا   أو قليل ال لة بالمو و  

عدم كفاية الهياكل الحكومية إلدارة األزمة  ما يحد   سددددددددددددددتجابة غير فعالة  بما في ذل  إدارة  -
 مالية  عيفة.



40 
 

:  يتعين على 12نتوسدددددددددددددددا  رقم من المخاطر المتعلقة بأنوا  الرقابة أعال ؛ ينص مبدأ ا  وانطالقاً 
األجهزة الرقابية ا سددددتجابة بشددددكل مناسددددب للتحدياك التي يواجهها القطا  العام والمواطنون في ظل 

 .(68)مخاطر ناشحة وبيحة مت يرة 

ت ددطل  األجهزة الرقابية بمسددحولياك إ ددافية    19 -وفي ظل أزمة  كوفيد  من هذا المبدأ وانطالقاً 
 وتحديدهامراجعة أهداح المراقبة  ينب يإلحداث فارل في حياة المواطنين خالل وبعد األزمة  ولذل  

 بتوجيهاك عامة تالحم هذا الظرح ا ستثناحي.

 أدوار األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز الشفافية والمساالة: :)د(

تلعدددددددددددب أجهدددددددددددزة الرقابدددددددددددة العليدددددددددددا دورًا مركزيدددددددددددًا فدددددددددددي مسددددددددددداالة ومحاسدددددددددددبة الحكومددددددددددداك أمدددددددددددام 
برلماندددددددددداتهم ومددددددددددواطنيهم حددددددددددول المسدددددددددداعداك التددددددددددي يددددددددددتم اسددددددددددتالمها وتقددددددددددديمها مددددددددددن ق ب ددددددددددل الحكومددددددددددة 

 أو الجهاك المانحة.

 :(69)الحوار م  )البرلماني مجلس الشورى( الهيحاك التشريعية (1)

والمحاسدددبة دور في أن يو ددد  ويفسدددر للبرلمان كيح أن أعمال الحكومة  لألجهزة العليا للرقابة المالية
المسددددتعجلة تزيد في ارتفا  المخاطر  ما تسددددببت من تداعياك محتملة في المدى البعيد  وعلى الجهاز 
األعلى للرقابة أن يبلا البرلمان كيح أنت يقوم من خالل مهماتت الرقابية بتقدير األعمال التي تنجزها 

 ويسعى إلى أداا دور بن اا في التخفيح من هذ  المخاطر.الحكومة 

في تقرير رفعت إلى مجلس األمة الكويتي : (70)ما قام بت ديوان المحاسبة في دولة الكويك  ومثال ذل 
حول تكليح المجلس لت بمراجعة وفحص م روفاك الجهاك الحكومية الخا ة بمواجهة أزمة انتشار 

 .2020ي9ي15حتى  2020ي3ي1لفترة من فيروس كورونا المستجد خالل ا

 -ما يلي : (71)الكويك دولة أو   ديوان المحاسبة فيحيث 

عدم وجود خطة كاملة ومحكمة إلدارة الطوار  واألزماك لدى الحكومة  ترتب عليت  دور قراراك  -
 ا تبعها من  ثار مالية وغيرها.وتعليماك غير مالحمة إلدارة أزمة  كورونا  وم

                                                           
لمنرق في إرداث ا-قيمو ومننفع األ هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو ا ن وسني، المنظمو الدوليو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو،  68

  https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf،(ISSAI12)، رينج المواطنيح
قو:    69 يو في دولو ستتتتتتتيراليوح) ،(IDIمبندرج  نميو اإلن وستتتتتتتتني )اعداد الوثي منل بو ال وو الرقن يو في دولو ASSLهي منل بو ال عنمو للرقن (، الل نو ال

 2020اريل//12(، CREFIAFالمنليو لبلداح أفريقين  نوب الصرراء الننطقو بنلمرنسيو)(،م موعو األ هزج العلين للرقنبو GACليبيرين)
  - YouTubeرويس م لس األمو مرزوق الغننم: ديواح المرنسبو قدم عرضن شنمال ل عنقدات الر ومو خالل أزمو  ورونن )186 (  70
منيو : 12 نشتتتتتتر في  )alarabiya.net(ديواح المرنستتتتتتبو ال وي ي ي شتتتتتتف غينب خطو ر وميو إلدارج األزمنت قع العربيو، مو  71

 GSTص  09:38: 2021,

https://www.youtube.com/watch?v=6U4pSJrfun0
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/05/12/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA


41 
 

عدم وجود جهة مركزية لشدددددددددراا مسدددددددددتلزماك الجهاك رغم تشدددددددددابت تل  المسدددددددددتلزماك من )كماماك  -
الموازنة وقفازاك ومواد تعقيم.. إل (  األمر الذ  أدى إلى تفاوك في أسدددددددددددددعار شدددددددددددددراحها  وتحميل 

 مبالا كبيرة. العامة

جهة إلى  وجود اختالح في أسددددددعار بع  األ ددددددناح المتعلقة بمواجهة تداعياك أزمة كورونا من -
 رى  رغم شراحها في نفس التوقيك.أخ

عدم وجود قوانين وا حة لتحديد  لية التعاقداك وأشكالها في حا ك الطوار  وتحديد المسحولياك   -
 .(72)وسوا التنسيل بين الجهاك الحكومية

تمك إدارة األزمة من قبل بع  الجهاك الحكومية باجتهاداك فردية  م  عدم وجود  لية وا ددددددحة  -
تعاقداك الحكومية ومحددة لر ددددددددددد أعداد المحجورين والعاملين والطواقم الطبية  وعدم وجود  لية لل

 خالل األزمة.

عدم تحديد أولوياك ال ددددددددددرح في مختلح الجهاك  م  عدم الدقة في تقدير ا حتياجاك والمبال ة  -
 ا عتبار الطاقة ا ستيعابية. في طلب المواد والمستلزماك وعدم األخذ بعين

تكليح جهاك غير مخت دة لتوفير وطلب المواد والمسدتلزماك األسداسدية الخا دة بمكافحة فيروس  -
 ية من شركاك ومحسساك غير متخ  ة.كورونا  م  قيام بع  الجهاك بشراا مستلزماك وقاح

يستدل على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المرفو  لمجلس األمة في إطار عملت الرقابي؛ عدم و 
الجهاك الحكومية بمعايير النزاهة والشددددفافية في إطار دورها خالل التعامل م  األزمة  وعدم التزام 

تمكين ديوان المحدداسددددددددددددددبددة من القيددام بمهددامددت الرقددابيددة )المدداليددة  ا لتزام  األداا( ممددا ترتددب عليددت 
 التجاوزاك السابقة.

  :(73)مخاطر تتعلل بالمساعداك من المانحين وشركاا التنمية (2)

ك األزماك في تعزيز ثقافة المسددددددداالة  اوقأيتمثل دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة خالل 
ومن خالل المهام الخا ة التي يكلح بها من قبل الحكومة باألعمال الرقابية على مشاري  ممولة من 

 قبل الجهاك المانحة.
                                                           

المبنشرج وال ي يو د ريبو بشأنهن،  ف ن  إلى أح الديواح قدم عرضن  بخصوص المصروفنت خالل الشهريح المنضييح ومنذ ظهور  "ال عنقدات  72

مليوح ديننر، وهي خنضعو للرقنبو المسبقو وللرقنبو الالرقو، ومنوهن  بأح  312فيروس  ورونن، موضرن  أح من  م صرفة على  ورونن بلغ 

 752مشنريع الدولو ومنهن المطنر والطرق وال هربنء من سيصرف على سنوات بنإلضنفو إلى  عنقدات  ورونن يبلغ  المبلغ اإل منلي على

 .مليوح"
https://www.alraimedia.com/article/891087/-مرلينت/الغننم-ديواح-المرنسبو-قدم-عرضن-شنمال-ل عنقدات-الر ومو-خالل-أزمو

  ورونن
قو: مبندر  73 عداد الوثي يو في دولو ستتتتتتتيراليوح)(IDI نميو اإلن وستتتتتتتتني ) جا منل بو ال وو الرقن لو ASSL، هي يو في دو منل بو ال مو للرقن عن (، الل نو ال

 المسنءلو في زمح األزمنو(، CREFIAF(،م موعو األ هزج العلين للرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصرراء الننطقو بنلمرنسيو)GACليبيرين)

وشتتتتتتتر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت الستتتتتتتتنبقو و  مل استتتتتتت  نبو فعنلو لميروس ,(SAIs) و يف لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتتتتب

 2020اريل//12( في البلداح الننميو، 19- ورونن) وقيد 

https://www.alraimedia.com/article/891087/محليات/الغانم-ديوان-المحاسبة-قدم-عرضا-شاملا-لتعاقدات-الحكومة-خلال-أزمة-كورونا
https://www.alraimedia.com/article/891087/محليات/الغانم-ديوان-المحاسبة-قدم-عرضا-شاملا-لتعاقدات-الحكومة-خلال-أزمة-كورونا
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حاب الم ددددددددددددلحة علددددددددددددى التوا ددددددددددددل الفعددددددددددددال مدددددددددددد  أ دددددددددددد المحافظددددددددددددة بمكددددددددددددان مددددددددددددن األهميددددددددددددةو 
  : لآلتي  (74)الرحيسيين )المانحين وشركاا التنمية( خالل مرحلة الطوار 

 بالحد األدنى من ال ماناك تل  الجهاك لتزاما التأكد من. 
 م دددادر الاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبة مسدددحولية التدقيل في حا ك اإلنفال من  يتول

خا ددددددة لحشددددددد التبرعاك الخا ددددددة با سددددددتجابة لحا ك وب  طوار (الخالل األزماك ) ددددددناديل 
الطوار   والتي يمكن أن تسدددددددهم فيها الشدددددددركاك واألفراد  وتبرز مخاوح تت دددددددل بالمسددددددداالة في 
الحا ك التي   تشتمل فيها  الحياك الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة وبشكل  ري  

 األموال. تل تدقيل على العلى إجراا 
 بشددددددددكل كبير و لألموال المخ دددددددد ددددددددة للطوار   من شددددددددأنت أن يعزز  جهاز ليكون مدققاً تكليح ال

وفي الحا ك التي تتطلب أن تقوم بأعمال التدقيل شددددددددركة تدقيل من القطا   .م ددددددددداقية الرقابة
من خالل توفير  في ذل  الخاص  ف ن الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة يمكن أن يشار 

عدادالرقابة   ير الدولية.يللمعا التقارير وفقاً  وا 

  يمكن ألجهزة الرقابة المالية والمحاسددددبة أن تمارس دورًا اسددددتشدددداريًا فيما يتعلل باسددددتخدام عملياك
مرنة للموازنة والمحاسبة والمدفوعاك ل اياك ا ستجابة للجاححة  دون أن يكون ذل  على حساب 

ذة فهم لإلجراااك المتخالة من أجل بلوغ العمل م  الجهاك الخا ددددددددددعة للرقابو   إطار المسدددددددددداالة
 للتخفيح من المخاطر المحتملة.

 لجهاك المانحة في إطار لإجراا رقابة دعم  من ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبةا تمكين
م  التركيز على المخاطر  ا باعتماد منهجياك الرقابة المالية ورقابة ا لتزام ورقابة األدا  األزمة

 .عدة ذاك العالقة بالجاححة تحديداً التي تت ل بالمسا

  ا سددددتفادة مددددن أجهددددزة  مددددن الحكومدددداك المانحددددةفددددي أجهددددزة الرقابددددة والماليددددة والمحاسددددبة تمكددددين
الرقابدددددة الماليدددددة والمحاسدددددبة بالددددددول المتلقيدددددة للمسددددداعدة فدددددي مجدددددال البيحدددددة القانونيدددددة والتشددددد يلية 

 .(75)ل على المساعداك المرتبطة بالكوارثالمحلية للتدقي

 ا سدددددتفادة من من ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددبة في الدول المتلقية للمسددددداعداك تمكين ا
ممدددا يمكن من تبدددادل المعلومددداك ونقدددل المعرفدددة بين أجهزة الرقدددابدددة المددداليدددة   التعددداون الددددولي

                                                           
يو اإلن وستتتتتتتتني )  74 بندرج  نم لو ستتتتتتتيراليوح)(IDIم يو في دو منل بو ال قن وو الر لو ASSL، هي يو في دو منل بو ال قن مو للر عن (، الل نو ال

المستتنءلو في (،FCREFIA(،م موعو األ هزج العلين للرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتترراء الننطقو بنلمرنستتيو)GACليبيرين)

سبو ) زمح األزمنو س  نبو ,(SAIs يف لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرن سنبقو و  مل ا وشر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت ال

 2020اريل//12( في البلداح الننميو، 19-فعنلو لميروس  ورونن) وقيد 
ليو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتبو المر بط بنلمستتتتنعدات المعنيير الدو  I SSAI 5520  ا ن وستتتتني، اصتتتتدار م مل      75

 pdf.5520، 5520المر بطو بنل وارث رقم 

file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
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والمحاسبة في إطار المساعداك المرتبطة بالكوارث وفي إطار المساعداك من المانحين وشركاا 
 :(76)التنمية لمزايا مشتركة لكل منها

 إي اك أهداح التعاون في التدقيل. -
 مشاركة المعلوماك والخبراك. -
ي اك الم طلحاك.تدريب  -   المدققين وا 
  .الت لب على مشاكل حقول الو ول للمعلوماك -
  ا عتماد على أعمال التدقيل التي قام بها مدقل  خر. -
  تحسين الشفافية والمساالة. -
 تطوير ونشر الممارساك الجيدة.  -

رقابيددددددة إ ددددددافية للجهدددددداز  مثددددددل خبددددددراا  اً مددددددوارد م شددددددركاا التنميددددددة أي دددددداً يمكددددددن أن يقددددددد   كمددددددا
اقت دددداد أو خبددددراا بالمجددددا ك ال ددددحية يددددتم تددددوظيفهم ب ددددفة شخ ددددية لمهمدددداك معينددددة تحددددك 
إدارة الجهددددداز األعلدددددى للرقابدددددة. فدددددي أعمدددددال رقابيدددددة مدددددن شدددددأنها أن تقدددددد م قيمدددددة م دددددافة خدددددالل 

 األزمة.

 : أنوا  الرقابة خالل األزماك (3)

ها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة )المالية  ا لتزام ورقابة إ ددافة إلى أنوا  الرقابة التي تمارسدد
 األداا والرقابة السدددددددابقة على أعمال المناق ددددددداك والمشدددددددترياك( تقوم الجهاك الرقابية بممارسدددددددة أنوا 

 من أهمها ما يلي:  و رقابة الموازيةمن التدقيل خالل األزمة من خالل ال أخرى

 الحينية(:اآلني )التدقيل  ) أ (

هدح لتقديم ت ذية راجعة إلى السددددددددددددددلطة التنفيذية. عادة ما تجرى عملياك التدقيل اآلنية ي -
ولكن يتم تنفيذها في إطار زمني أكثر  نية من أجل توفير مدخالك لت ددحي  مسددار    حقاً 

أنشددددددطة الطوار . ويمكن ألجهزة الرقابة العليا أن تسددددددتخدم النظم والممارسدددددداك  المتاحة في 
إجراا عملياك تدقيل ا متثال الدورية  التي يمكن أن ت دددددددددددديح القيمة إذا وا ددددددددددددلك األزمة 

 تطورها.

الحينيدددددة مدددددن المهمددددداك الرقابيدددددة التدددددي مدددددن شدددددأنها أن تقدددددد م قيمدددددة م دددددافة الرقابدددددة تعتبدددددر  -
وفدددددي ظدددددل التددددددقيل عدددددن ُبعدددددد؛ برقابدددددة الددددددف  والمشدددددترياك والرواتدددددب  اكخدددددالل فتدددددرة األزمددددد

دارة المخددددازن الطبيددددة التددددي تسدددداهم فددددي تقددددديم المعلومددددة الراجعددددة السددددريعة عددددن كيفيددددة   و وا 
                                                           
76file:///F:/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8

4%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5520.pdf 
   "ISSAI.(5520 )" رقنبو المسنعدج الم صلو بنل وارث     5520المعينر الدولي لأل هزج العلين للرقنبو المنليو العنمو والمرنسبو رقم 

file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
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جراااتهددددددددا وسددددددددد الث ددددددددراك  الممارسدددددددداك منهدددددددداالتددددددددي تتددددددددأتى  عمددددددددل سياسدددددددداك الطددددددددوار  وا 
 .السيحة

 عمليددددددددددددداك فدددددددددددددي تنظددددددددددددر أن والمحاسدددددددددددددبة الماليدددددددددددددة للرقابددددددددددددة العليدددددددددددددا لألجهدددددددددددددزة يمكددددددددددددن -
 إدارة فعاليددددددددددددة أو الجديدددددددددددددة الحمايددددددددددددة لتدددددددددددددابير با متثددددددددددددال الخا ددددددددددددة اآلنيددددددددددددة التدددددددددددددقيل
 .(77)الوطنية األزماك

 :(78)أعمال التدقيل التشاركية )ب(

لمنظمددددددددددة اإلنتوسددددددددددا  إلددددددددددى أن التعدددددددددداون الدددددددددددولي بددددددددددين  ISSAI 5510يشددددددددددير اإل دددددددددددار 
األجهددددزة العليددددا للرقابددددة الماليددددة والمحاسددددبة فددددي تدددددقيل الحددددد مددددن مخدددداطر الكددددوارث لددددت أهميددددة 

وتحقددددل   دامددددك الكددددوارث يمكددددن أن ت ددددرب العديددددد مددددن البلدددددان فددددي نفددددس الوقددددك كبيددددرة مددددا
 أعمددددددال التدددددددقيل التشدددددداركية العديددددددد مددددددن الفواحددددددد العمليددددددة فددددددي سدددددديال تدددددددقيل ا سددددددتجابة لددددددد

لددددديس هندددددا  مدددددن بلدددددد يبددددددو مح دددددنا  دددددد هدددددذ  الجاححدددددة  ت . وتتمثدددددل فدددددي أنددددد19 - كوفيدددددد
 مزايا التدقيل التشاركی:  ومن العالمية

 عليا للرقابة المالية والمحاسبة.تعزيز الثقة في عمل األجهزة ال 
  عي عام وتحسين األنشطة والبرامج.المساهمة في خلل و 
 هتمام السياسي بالمساالة.تعزيز ا  
 .التمس  بالمعايير المشتركة 
  ًهندددددددا  قيمدددددددة 19 -. وفيمدددددددا يتعلدددددددل بجاححدددددددة  كوفيددددددددوعالميددددددداً  تبدددددددادل المعرفدددددددة محليدددددددا   

 اعمليددددددة إ دددددددافية تشدددددددتمل علددددددی تدددددددوفير فر دددددددة جيددددددددة لتعزيددددددز التأهدددددددب والتحقدددددددل منهددددددد
الكشدددددح المبكدددددر. فعلدددددى سدددددبيل المثدددددال  قدددددد تقدددددوم األجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة فددددددي ل ايددددداك 

ل إجددددراا مهددددام تدددددقيل تشدددداركية أو متوازيددددة حددددو مددددن خددددالل تقيدددديم ثندددداحي بنفددددس المنطقددددة  
 تنفيذ اللواح  ال حية الدولية.

 

                                                           
ن ريث أبدى للبرلمنح الشتتمنفيو نمنذج رقنبو آنيو: يم ح اإلشتتنرج الى من قنم بة ال هنز األعلى للرقنبو المنليو والمرنستتبو في أستت رالي   77

، و ذلك ال دقيق  19 -وال طميننت فيمن ي علق ب دارج ا س  نبو مح خالل  دقيقنت الضمنح الشهريو للنمقنت الخنصو ب نورو ل وفيد 

نمج  بير اآلني خالل ف رج وبنء اإليبو  في ستتتتتتتيراليوح. وأمن م  ب ال دقيق الوطني في الممل و الم ردج فقد أضتتتتتتتطلع ب نميذ برن
للمستنءلو يبرث في است عداد الر ومو للوبنء، واإلنمنق على ا ست  نبو الصتريو المبنشترج، وعلى ال دابير الالزمو لرمنيو الشتر نت 
واألفراد مح ال أثير ا ق صتتتندي. وأمن م  ب المستتتنءلو الر ومي في الو ينت الم ردج فيدعم ال ونغرس األمري ي مح خالل إعداد 

نر و أفضل الممنرسنت، ومرا عو مسودات القوانيح، وال خطيط ا س را ي ي ألعمنل ال دقيق المس قبليو الخنصو الملخصنت، ومش
. ويراقب الم  ب عح  ثب ا س  نبنت ال شريعيو والسينسن يو لل نورو، بل ويس  يب للصالرينت ال شريعيو  19 -ب نورو  وفيد 

 توطلبنت ال ونغرس بمن ي مق مع هذه البرو و و 
: مررل ن الطوارئ 19-في اس  نبو الر ومنت ل نورو  وفيد و: دور األ هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسب19-م موعو البنك الدولي،  وفيد   78

 2020ومن بعد الطوارئ، يونيو 

t, Poverty, & SustainabilityInternational Developmen -World Bank Group  

https://www.worldbank.org/en/home
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 إ دار التقارير م  استنتاجاك متوازنة في زمن األزمة: ج( )

يحتاج الجهاز األعلى للرقابة إلى إ دددددار تقارير رقابية موجزة ومتخ دددد ددددة  ومن شددددأن هذا النهج 
تكفل توافر بحيث   من إ ددددددددددار تقارير رقابية خارج الدورة الرقابية العادية المقررة في الخطة تمكينت

لى معالجة الهيحاك الخا ددددددددددددددعة للرقابة إ قياموذل  ب ر    خالل األزمة الالزمة النتاحج الرقابية
ف ن الجهاز األعلى للرقابة يحتاج إلى . وعليت  عند إعداد التقارير الرقابية المسدددددددددداحل بشددددددددددكل عاجل

 بيان التالي:

وقد تحدث حا ك يكون فيها   إي ددددددددددددددداك فهمت الخاص وا حتياجاك الخا دددددددددددددددة خالل األزمة (1
  الوثاحل المتوفرة إلى األدلة الرقابية بسددددددددددددبب  ددددددددددددعوباك جم  البياناك أو نقص الجهاز مفتقراً 

أو تأجيلت إلى حين  تبشدددددددأن إ ددددددددار رأي اسدددددددتراتيجيوعندها ف ن الجهاز مدعو إلى اتخاذ قرار 
 يتسن فيت جم  المزيد من المحيداك واألسانيد الرقابية.

ت ددددمين التقارير الرقابية المعايير الدولية المتبعة  كما ينب ي أن يكون نزيهًا بشددددأن حالة العمل  (2
 الرقابي.

 ةقاحم  على الجهاز األعلى للرقابة أن ينظر في الطريقة المثلى التي يعر  بها عملت الرقابي (3
المنتجاك الرقابية البيانية والمبسددطة أن تكون و   على الوقاح  الفعلية الناشددحة عن المهمة الرقابية
ار ونقان ما يمكنت من و دددددد  أسدددددداس جيد لحو م  في ال الب مفيدة لإلبالغ عن النتاحج الرقابية

 عام م  الجهاك الخا عة للرقابة.

الجهاز األعلى للرقابة المالية جم  القدر الكافي من األدلة الرقابية المناسددددبة على  عندما يتعذر (4
 أ  رأ  أو استنتاج يقدمت. علىالمالية  ف ن ذل  ينب ي أن ينعكس  الرقابيةفي المهماك 

للفقرتين التاليتين من المعيار  وفقاً على الجهاز األعلى للرقابة أن ينظر في تعديل رأيت الرقابي  (5
 :ISSAI 2705الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 

على مراج  الحسدددددددداباك أن ي دددددددددر رأيًا متحفظًا إذا تعذر عليت الح ددددددددول على أدلة تدقيل  -
كافية ومناسددبة يبني على أسدداسددها رأيت  ويخلص إلى أن اآلثار المحتمل أن تلحل بالبياناك 

يمكن أن تكون جوهرية لكنها غير و شددددددددح  إن وجدك  تمن جراا أخطاا لم تكناتجة المالية 
 شاحعة.

الحسددددددداباك ا متنا  عن إبداا الرأ  إذا تعذر عليت الح دددددددول على أدلة تدقيل على مراج   -
إلى أن اآلثار المحتمل أن  من خاللها كافية ومناسدددددددددبة يبني على أسددددددددداسدددددددددها رأيت  ويخلص



46 
 

يمكن أن تكون و من جراا أخطداا لم تكشددددددددددددددح  إن وجددك  نداتجدة تلحل بدالبيدانداك المداليدة 
 جوهرية لكنها غير شاحعة.

د تقارير رقابية منف دددلة لمراحل مختلفة من فترة األزمة )على غرار اسدددتجابة الطوار   يتم إعدا (6
بيد أن   ويمكن أن تكون لهذ  التقارير بنية عامة متشدددابهة  وأنشدددطة التأهيل أو إعادة اإلعمار(

المحتوى يتوقح على المرحلددة المعنيددة  وفي كددافددة األحوال فدد ن التقددارير ينب ي أن توجددت إلى 
 .(79)م  وجود  لياك متابعة للتو ياك المناسبة لمتابعة التو ياك المقترحة السلطة

 تحقيل قيمة م افة عبر ممارسة الرقابة المالية في األزماك: )د(

 من  في الوقك المتاك عبر األزمة  يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تحقيل قيمة م افة
 :  ومن خالل اآلتيوقنواك التشاور م  الجهاك محل الرقابة خالل الحفاظ على التوا ل القو 

 ددد  وتحديث دليل الرقابة المالية  وو ددد  مباد  توجيهية للرقابة  و تدريب المدققين الماليين  و  (1
 م  مراجعة تقارير الرقابة السابقة وا ستفادة منها لألعمال الرقابية خالل األزمة.

م     19 -وشددفافية المعامالك المالية أثناا جاححة  كوفيدتو ددي  األهمية المسددتمرة للمحاسددبة  (2
ُيمكن تعديل الرأ  الرقابي وفًقا و التو ددددددل إلى رأ  رقابي يسددددددتند إلى األدلة الكافية والمناسددددددبة  

  .2705(80)لمعيار ا يسا 

مراجعة الخطة الرقابية في  ددددددددوا الو دددددددد  الوطني واألثر المحتمل لفيروس كورونا: وذل  من  (3
  في 19 - كوفيدجاححة مراجعة الخطة الرقابية في تشخيص اآلثار الحالية والمتوقعة لدددددددددددخالل 

اتخدداذهددا لمعددالجددة هددذ  التحددديدداك  الجهدداز الرقددابي  وكددذلدد  التدددابير والقراراك الحكوميددة التي تم  
  .19 -والتداعياك ا جتماعية لدجاححة  كوفيد

 فترة خاللعملها الم ددددددافة التي سدددددديقدمها تبين وتثبك األجهزة الرقابية وبشددددددكل وا دددددد  القيمة  (4
  .الحكومية الموارد في ا دخار سيال في الطوار 

التي يشكلها  واألهميةمن خالل القيمة   تذكير الهيحاك الحكومية بالقواعد والتنظيماك األساسية (5
مخاطبة رحيس  عن طريل  الجهاز الرقابي في الدول  وما يحظى بت الجهاز الرقابي من احترام

  ا نش ا ك المت لة بالو   الراهن حولوالجهاك الخا عة للرقابة مباشرة   مةلحكو لالجهاز 
ويذكر الجهاك الرحيسدددددددة ذاك الم دددددددلحة بالمخاطر وال دددددددماناك التي ينب ي مراعاتها في زمن 

 .األزمة أي اً 

                                                           
79    https://audit.gov.ly/home/intosai/10.pdf 
80    https://idi.no/elibrary/covid-19/1044-19/file 

https://idi.no/elibrary/covid-19/1044-19/file
https://idi.no/elibrary/covid-19/1044-19/file
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عندددددد ت دددددميم الرشددددديدة فدددددي داحدددددرة ا هتمدددددام  الحوكمدددددةوهدددددذا مدددددن شدددددأنت أن يسددددداهم فدددددي إبقددددداا 
)المشددددداركة المجتمعيدددددة والتوا دددددل الفعدددددال(  وقدددددد  قددددداحيو ا سدددددتجابة  ويكدددددون لدددددت بدددددذل  أثدددددر 

 hawthoronيسددداهم ذلددد  مدددن ناحيدددة أخدددرى فدددي حددددوث شدددكل مدددن أشدددكال  اثدددر هوثدددورن  
effect (81)   بمعنددددددددى أن األفددددددددراد يعدددددددددلون سددددددددلوكهم اسددددددددتجابة إلددددددددى وعدددددددديهم بددددددددأنهم محددددددددل

  مالحظة.

تجد في إ ددددددددار  منالعمل خالل األزمة   ىالرقابية ذاك القدرة المحدودة علهنا  من األجهزة  (6
أمرًا يسدددداعدها على   بيان يذكر المكلفين بالميزانية بمسددددحوليتهم في حفظ المال العام والمسدددداالة

 .(82)  ا بتعاد عن الفساد  العمل

 سددتجابة فحسددب  الحفاظ على أنظمة حاكمية ومراقبة قوية وفعالة  ليس فيما يت ددل بأنشددطة ا (7
  بل وببقية األعمال األخرى أي ًا.

جعل ال ددددالحية والت ددددديل )بما في ذل  التفوي ( وا ددددحة وموثقة ومبل ًا عنها  خا ددددة في  (8
 األو ا  التي يتم  فيها التعهد بنفقاك الطوار  أو استخدام سلطاك الطوار .

توقعت عندما تسدددددددددتخدم تما  حول مثال ذل : أ ددددددددددر الجهاز األعلى للرقابة النيوزيلند  تذكيراً و  (9
  .(83)المنظماك إجراااك مشترياك الطوار 

يت ددمن محاو ك الت ددي د  والذ   ا نتبا  المتوا ددل والتنبيت إلى ارتفا  خطر ال ن اإللكتروني (10
ومحاو ك اخترال الحواسدددددددددديب المنزلية أو حواسدددددددددديب العمل على الشددددددددددبكاك المنزلية  وطلباك 

  الت ديل الزاحفة.

خطة احتياطية وبديلة لكبار الموظفين والخبراا المخت ددددددددددددددين  تهدح إلى حماية القدراك وجود  (11
درا  مرحلة ا  ددددددطراب لحال األزمة وعدم اسددددددتقرارها ويمكن أن   (84)على موا ددددددلة العمل وا 

خبراا في المجا ك القت اد أو  مثل خبراا ا  رقابية إ افية للجهاز اً يقدم شركاا التنمية موارد
تم توظيفهم ب دددددفة شدددددخ دددددية لمهماك معينة تحك إدارة الجهاز الرقابي في أعمال ي  ال دددددحية

  رقابية من شأنها أن تقدم قيمة م افة خالل األزمة.
                                                           
81    Hawthorne effect - Catalog of Bias 

يو اإلن وستتتتتتتتني )   82 بندرج  نم لو ستتتتتتتيراليوح)(IDIم يو في دو منل بو ال وو الرقن لو ASSL، هي يو في دو منل بو ال مو للرقن عن (، الل نو ال

(،المستتنءلو في CREFIAFللرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتترراء الننطقو بنلمرنستتيو)(،م موعو األ هزج العلين GACليبيرين)

سبو ) س  نبو ,(SAIsزمح األزمنو  يف لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرن سنبقو و  مل ا وشر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت ال

 13، ص2020اريل//12( في البلداح الننميو، 19-فعنلو لميروس  ورونن) وقيد 
83 COVID-19: Important governance matters to consider — Office of the Auditor-General New Zealand 

(oag.parliament.nz) 
(،م موعو GAC(، الل نو العنمو للرقنبو المنليو في دولو ليبيرين)ASSLنليو في دولو ستتتتيراليوح)، هيوو الرقنبو الم(IDIمبندرج  نميو اإلن وستتتتني )  84

(،المستتتتتنءلو في زمح األزمنو  يف لأل هزج العلين CREFIAFاأل هزج العلين للرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتتتتترراء الننطقو بنلمرنستتتتتيو)

( في البلداح 19-ال نميو أح   علم مح األزمنت الستتنبقو و  مل استت  نبو فعنلو لميروس  ورونن) وقيد وشتتر نء ,(SAIsللرقنبو المنليو والمرنستتبو )

 13، ص2020اريل//12الننميو، 

https://catalogofbias.org/biases/hawthorne-effect/
https://catalogofbias.org/biases/hawthorne-effect/
https://oag.parliament.nz/media/2020/covid-19-governance
https://oag.parliament.nz/media/2020/covid-19-governance
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الطوار  والظروح ا سدددددددددددتثناحية  ف ن  كب ية  دددددددددددمان اسدددددددددددتخدام سدددددددددددليم للمال العام في حا  (12
 لدىمسددددددددددتخدمي المال العام مطالبون بمراعاة قواعد وتنظيماك إدارة المال العام والمشددددددددددترياك 

  وذل  من خالل ما يقدمت الجهاز الرقابي من توعية بذل .  القيام بأنشطة تستخدم المال العام

يحتاج الجهاز األعلى للرقابة  اك:إقامة حوار م  الجهاك ذاك الم ددلحة بشددأن الو دد  والتوقع (13
ومنظماك   إلى حوار نشدددديط م  الجهاك ذاك الم ددددلحة  على غرار الحكومة وشددددركاا التنمية

  والمخاطر الرحيسدددددة  19 -المجتم  المدني  وذل  لكي يفهم ا سدددددتجابة الشددددداملة ألزمة  كوفيد
  عملت الرقابي. وكيح يمكن للجهاز األعلى للرقابة أن يقدم اإل افة المثلى من خالل

تعي ن على األجهزة العليا للرقابة عند حوارها م  الحكومة أن تكون مواكبة للتعديالك المدرجة ي (14
وهذا   على نظام إدارة المال العام  على غرار ت دددددددديقاك الطوار  وقواعد المشدددددددترياك الجديدة

األعلى للرقابة أن وب مكان الجهاز   من شدددددأنت أن يمثل أسددددداسدددددًا لتحديد نواحي الخطر المحتملة
  يتخذ دورًا استشاريًا.

الذ  مبسطة النفقاك المشترياك و اليمكن للجهاز األعلى للرقابة أن يكون لت رأ  بشأن ترتيباك  (15
وفي   ا سددتجابة السددريعة لألزمة الراهنة  دون اإل ددرار ب طار المسدداالة القاحم تيسددير تشددأنمن 

جراااك تنظم اإلنفال العام في أوقاك األزمة  عدد من الدول ذاك الظروح ال دددعبة    توجد إ
ن وجدك فهي غير كافية.  وا 

م قيمة م افة من خالل التو ية ب دراج الحال  أن تقد   هذ وب مكان األجهزة العليا للرقابة  في 
  ذ  اإلجراااك والتنظيماك.هسري  لمثل 

األجهزة العليا للرقابة من أجل النفاذ إلى السددددددددددجالك والملفاك  تعانيخالل األوقاك العادية  قد  (16
فقد يتعر  الجهاز األعلى للرقابة  اك و دددددعوبة خالل األزم ويزداد الو ددددد  سدددددوااً   الحكومية

وعليددت أن يجددد طريقددة فعددالددة إلثددارة   لبيدداندداك جراا األزمددةلإلى تددأخير أو قيود في الو ددددددددددددددول 
المشدددرفة على ا سدددتجابة لألزمة  باإل دددافة إلى الحوار  يةالمعنالمسددداحل الرقابية م  السدددلطاك 

الدور  وا جتماعاك المتوا ددلة والمسددتمرة م  الجهاك الخا ددعة للرقابة  من وسدداحل التوا ددل 
هذ  المساحل  معالجى مان  إلى هدحيوالحوار من خالل تنظيم الجهاز األعلى للرقابة منتدى 

 أن  ومن خالل ا جتماعاك والندواك  للرقابة الجهاز األعلىوعلى على النحو المناسدددددددددددددددب  
 .(85)   يحدث  ررا  من خالل عملت الرقابي يحرص على أن

 الرقابية المشكلة لقيمة م افة بعد األزمة بهدح التعلم والجاهزية ألزماك جديدة مستقبلية: عمالاأل
                                                           

(،م موعو GAC(، الل نو العنمو للرقنبو المنليو في دولو ليبيرين)ASSL) ، هيوو الرقنبو المنليو في دولو سيراليوح(IDIمبندرج  نميو اإلن وسني )    85

(،المستتتتتنءلو في زمح األزمنو  يف لأل هزج العلين CREFIAFاأل هزج العلين للرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتتتتترراء الننطقو بنلمرنستتتتتيو)

( في البلداح 19-وشتتر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت الستتنبقو و  مل استت  نبو فعنلو لميروس  ورونن) وقيد ,(SAIsللرقنبو المنليو والمرنستتبو )

 17،ص2020اريل//12الننميو، 
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 الق يرالمدى  -الحينية  الرقابيةألعمال ا البعيدالمدى المتوسط والمدى على 
  نح العمل

 الرقابي

 فيماخا ددددة و المالية   البياناكقابة ر 
 .الرحيسة والمشاري بالوكا ك  يتعلل

 تمثلأن  شدددأنهامراجعة المعامالك المالية التي من 
والقيود  الداخليةالمالية: المراقبة  البياناكمن  جزااً 

واأل ول والنقد والم روفاك ومعامالك  المحاسبية
 .األطراح المت لة بالرواتب

 مالي

مدى تطابل المشترياك الفعلية  تقييم
ا لدددتدددزام بدددددددالدددقدددوانددديدددن ود و مددد  الدددعدددقددد
 .المت لة باألزماك والتنظيماك

 .لمساراك المشترياك األساسيةتزام بالقواعد لا 

 .المت لة باألزماك والتنظيماك لتزام بالقوانين ا

 التزام

التدددددابير في قطدددداعي فعدددداليددددة  تقييم
 د. ال حة وا قت ا

ألزمددة لبددالنسددددددددددددددبددة  الجدداهزيددةتقييم و 
 المستقبلية.نة واألزماك هالرا

 المهمشددددددددددددددةتقييم اآلثار على الفحاك 
 بين الجنسين.والمساواة 

 التنسدددددددددديل  الر ددددددددددد  ا سددددددددددتراتيجيةدارة األزمة ي إ
والمدداليددة في البشددددددددددددددريددة لموارد ا وكفددااة اسددددددددددددددتخدددام
الخا ددددددعة  الهيحةوفي مسددددددتوى   المسددددددتوى الوطني

 .للرقابة

األولويددددة الطوار  ذاك  تدددددابيروفعدددداليددددة  تنفيددددذ -
من قبل  إ ددددددددددددافيةلتلقي أموال  الجاهزيةة العالي

دارة المشترياكالمانحين   .وا 

من ذل  التعامل م  و   ال دددددحيةداا المنظومة أ -
عمال  وحماية التجهيزاك تخدامالمر ددددددددى واسدددددددد

  .ال حة

 .فعالية شراا ال ذاا وتوفير  -

فعالية تخ ددددددددددددديص المن  واإلعفاا ال دددددددددددددريبي  -
 .األعمال قطا  دعم أشكال منوغيرها 

المدداليددة لألفراد  التحويالكفعدداليددة وكفددااة برامج  -
والفحاك   ين  والمسدددددنخسدددددروا موارد رزقهمالذين 

 .من األزمة األكثر ت رراً 

لألطفددددال في األو دددددددددددددددددا   التعليممددددى توفير  -
 .الخطرة والشباب

 دااأ
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والمنظمة  المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األرابوسا (على مستوى  :ثانياً 
في إدارة  اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األسوسا ( وبع  األجهزة األع اا

 : والتعامل م  أزمة كورونا

إدراكًا منها لخطورة هذ  األزماك على اقت دددددددداداك الدول والشددددددددعوب  ولما تخلفت من كوارث و ثار    
يمانًا بحجم المسدددحولياك التي يتعين أن ت دددطل  بها األجهزة العليا للرقابة  سدددلبية على كافة ال دددعد  وا 

واستذكارًا للهدح  دامة.في المحافظة على ا قت اداك القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المست
  وللدور المهم (86)السدادس عشدر من أهداح التنمية المسدتدامة المعتمدة من قبل منظمة األمم المتحدة

الموكل لألجهزة العليا للرقابة فيما يتعلل ببناا محسدددددددددددسددددددددددداك فعالة وخا دددددددددددعة للمسددددددددددداالة على جمي  
 المستوياك 

مسددتوى األجهزة على و     على مسددتوى المنظمة19 -أولك المنظمة ا هتمام بمواجهة أزمة  كوفيدفقد 
 الدولي واإلقليمي. اودوره االرقابية من خالل مسحولياته

بة على المسدددددددددددددتوى الدولي  (أ أهم أدوار المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددد
 -واإلقليمي:

المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددبة )األرابوسدددددددددا ( نشددددددددداطها  وا دددددددددلك   
 وتحركها خالل مواجهة جاححة كورونا على النحو التالي:

توطيددد التعدداون بين األجهزة العليددا للرقددابددة ب ر  تبددادل المعددارح والخبراك والمعلومدداك فيمددا  .1
والموا دددددددددي    المتخذة لمواجهة األزماك يخص التحقل من مدى نظامية ومشدددددددددروعية التدابير

ومن خالل النشدراك واألبحاث والدراسداك  ونشدرها على   المتعلقة ب دارة المخاطر ذاك ال دلة
 الموق  الرسمي.

اسدددددددددددددتمرار عقد اللقاااك العلمية والمعرفية والمحتمراك عبر اإلنترنك  وذل  من أجل أن تأخذ  .2
في الحفاظ على المال العام في حال  الهامبة دورها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددددددد

ومددا بعددد الطوار  ا سددددددددددددددتمرار في تنميددة القدددراك المهنيددة   الطوار  والظروح ا سددددددددددددددتثندداحيددة
والتنظيمية لألجهزة العليا للرقابة من خالل تبني الممارسددددددددددددددداك الراحدة في رقابة وتقييم األداا 

اك الخارجية المتخ دددددددد ددددددددة في هذا المجال عند المالي وتعزيز الحوكمة  وا سددددددددتعانة بالخبر 
 ا قت اا.

                                                           
الاتتتتجيع  لق مقومة مجا عو  مستتتول ة ّ لفه ا  فيهو أأد من أجق عحقيق الان ية ال ستتتادامة  ومعوأة ممكو ية و تتتو   -16الهدف     86

 الج يع ملق العدالة  وبنوء مؤسسو  فعولة وخوضعة لل سوءلة وشوملة للج يع  لق ج يع ال ساولو 
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طال  األجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة اإلجراااك الوقاحية لتجنب  ددددددددددددالسددددددددددددعي إل .3
األزماك والكوارث واألوبحة اعتمادًا على المعايير الدولية إلدارة ومواجهة الكوارث ال دددددددددددددددادرة 

 .(87)احدة في هذا المجالوالممارساك الر   عن اإلنتوسا  ذاك ال لة

إيالا ا هتمام بق دددددددددددايا الحوكمة في الجهاك الحكومية واألطر التشدددددددددددريعية التي تنظمها من  .4
خالل التركيز على شددددفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها و ددددمان المسدددداالة  وما قد تسددددتدعيت 

 ال دد.الحاجة ألطر تشريعية إ افية فيما يخص اخت ا اك ومسحولياك األجهزة في هذا 

و دددددددددددددد   ليدداك لإلنددذار المبكر للتنبح بحدددوث األزمدداك والكوارث من أجددل تحددديددد المخدداطر  .5
المرتبطة بها على ال دددددددعيدين الوطني والدولي  وذل  من خالل ا سدددددددتعانة بالدراسددددددداك التي 
تجريها المنظماك والمحسددددسدددداك ا قت ددددادية العالمية  مثل منظمة اإلنتوسددددا  و ددددندول النقد 

تأسدددددددددديس وحداك إلدارة  على تشددددددددددجي الو   ا سددددددددددتقرار المالي في هذا المجالالدولي ومجلس 
المخاطر في الجهاك المشدددددددددمولة بالرقابة التي تقت دددددددددي أنشدددددددددطتها وجود مثل هذ  الوحداك  

  وتحقيل التعاون والمشاركة في تبادل الخبراك.  وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها

في الظروح ا سدددددددتثناحية التي فر دددددددتها جاححة كورونا  وما ترتب حر دددددددك المنظمة العربية  .6
دراكا  أن تكونعنها من تحدياك اقت دددددددددددادية واجتماعية   أهمية تعزيز جهودها بأكثر قناعة وا 
  .المشتركة لالرتقاا بمستوى األجهزة الرقابية

عبر تقنية ا ت ال المرحي في بداية  اكاستمرار المجلس التنفيذ  للمنظمة في عقد ا جتماع .7
في إطار السددعي لتطويل  ثار األزمة على نشدداط المنظمة  وبلورة ت ددوراك ت ددمن   الجاححة

  .موا لتها لمسيرتها في هذ  الظروح

  حهادراسدددددددة تداعياك الو ددددددد  الحالي من قبل هياكل المنظمة من لجان وأمانة عامة على أدا .8
عداد خطة اسدددددتثناحية  التي يتم اقتراحها لمسددددداندة األجهزة األع ددددداا في مجابهتها  ألنشدددددطةلوا 

  .لتداعياك هذا الوباا

 عد إنجازاً من خالل تدشدددين من دددة التعلم اإللكتروني للمنظمة يُ  (88)اسدددتمرار اللقاااك التدريبية .9
من شدددددأنت أن يتي  و لمنظمة  بااألجهزة األع ددددداا  ل دددددال  ا سدددددتراتيجيعلى المسدددددتوى  مهماً 

في الدوراك  ةكتوفير الوقك وا قت ددددداد في الكلفة وتوسدددددي  نطال المشدددددارك  مزاياالعديد من ال
واللقاااك التي تعقدها المنظمة  وهو ما من شددددددددددددأنت أن يتي  اسددددددددددددتجابة أف ددددددددددددل  حتياجاك 

                                                           
المعنيير الدوليو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنستتتتبو المر بط بنلمستتتتنعدات   I SSAI 5520   وستتتتني، اصتتتتدار م مل  ن ا    87

 pdf.5520، 5520المر بطو بنل وارث رقم 
" والذي انطلقت فعنلين ة  قييم السينسنت العموميوالقنء ال دريبي األول الذي عقد ة المنظمو مح خالل منص هن لل علم اإلل  روني رول موضوم "  88

 بيوبرضور ممثليح عح األ هزج العلين للرقنبو بنلدول العر 2020ديسمبر  14يوم اإلثنيح 

file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
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األجهزة األع دددددداا ويعزز مكانة المنظمة وريادتها على ال ددددددعيد الدولي   سدددددديما خالل هذ  
  .ها التداعياك الناجمة عن تفشي جاححة كوروناالفترة التي يواجت العالم في

مسددددداندة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددبة العربية في سدددددعيها لتكريس مباد  المسددددداالة  .10
والشددددددددددددددفددافيددة والكفددااة والفعدداليددة في إدارة المددال العددام  ددددددددددددددمن المجددا ك ذاك العالقددة بحيدداة 

براز مدى نجاك السدددياسددداك العمومية في تحقيل النتاحج وال اياك المسدددتهدفة من   المواطنين وا 
 و ياغة التو ياك والمقترحاك الت حيحية بشأنها عند ا قت اا.  خاللها

 التدريب خالل األزمة: استمرار (ب

 - نماذج عملية لتعامل وتبادل الخبراك لبع  البرامج والندواك التي نظمك خالل جاححة كورونا
 العمل المعرفي بين األجهزة األع اا خالل أزمة كورونا:

ومنها ديوان الرقابة   اسددددددددددتمرار األجهزة الرقابية في التدريب خالل أزمة تفشددددددددددي فيروس كورونا .1
لحال موظفيت بالدوراك  (89)المالية واإلدارية بمملكة البحرين من خالل حر ددددددددددددددت على تدريب وا 

اإلمكانياك التقنية  التدريبية الدولية التي تعقد عن ُبعد  بشددددددددددددددكل طبيعي واعتياد   مسددددددددددددددتثمراً 
المتوفرة  وذلددد  بهددددح إبقددداا العددداملين لدددديدددت على اطال  ودرايدددة بدددالتطوراك التي تجر  على 

نقل لويأتي ذل  من قبل األجهزة األع ددددددددداا ال دددددددددعيد العالمي في مجال التدقيل والمحاسدددددددددبة. 
هذا المجال  سددددددددددددددواا تل  التي تطبقها في تبادل التجارب واألفكار والخبراك العالمية الجديدة و 

المنظماك الدولية المتخ ددددددددد دددددددددة  أو أجهزة الرقابة والمحاسدددددددددبة المماثلة    سددددددددديما في الدول 
 المتقدمة.

ندوة حول  قادة  بة المالية والمحاسدددددددبة )األرابوسدددددددا (المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقاعقدك  .2
األجهزة العليا للرقابة وأ دددحاب الم دددلحة الرحيسدددين   ومبادرة تنمية اإلنتوسدددا  التابعة للمنظمة 

تبادل المشددددددددداركون قد و  الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسدددددددددبة )اإلنتوسدددددددددا (.
دروس المسددددددددددددددتفددادة من تجددارب األجهزة العليددا للرقددابددة المدداليددة بددالندددوة الخبراك والتحددديدداك والدد

والمحاسددددددددبة حول العالم المتعلقة بمهم اك رقابة األموال الطارحة المخ دددددددد  ددددددددة لمجابهة جاححة 
  .19 -كورونا  كوفيد

من األهمية في مثل هذ  الندواك التعرح على وجهة نظر أ دددددددددددددحاب الم دددددددددددددلحة حول رقابة  .3
ومن النماذج التي حر ك عليها المنظماك   ولية في ظل هذ  األزمةالشفافية والمساالة والشم

اإلقليمية حلقة نقاشددددددية دولية حول دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددبة في ا سددددددتجابة 

                                                           
 14:13 2021فبراير  14ا رد ،  )alwatannews.net(صريمو الوطح  -يدرب موظمية على   نرب ال دقيق العنلميو  "الرقنبو"  89

https://alwatannews.net/article/925004/Bahrain/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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نظمهدددا مجلس مراجعدددة الحسددددددددددددددددابدداك والتفتين في جمهوريددة كوريددا  والتي لألزمدداك والكوارث 
 .الجنوبية

النقاشدددددية فر دددددة قي مدددددة للمشددددداركين الدددددذين يمثلدددددون األجهدددددزة األع ددددداا فدددددي الجلسددددداك تعتبدددددر  .4
مجموعددددددددددددة األجهددددددددددددزة العليددددددددددددا للرقابددددددددددددة الماليددددددددددددة العامددددددددددددة والمحاسددددددددددددبة بالدددددددددددددول اآلسدددددددددددديوية 

(ASOSAI  )تبددددددددددادل نمدددددددددداذج وحددددددددددا ك التدددددددددددقيل فددددددددددي مثددددددددددل هددددددددددذ  الظددددددددددروح  وأف ددددددددددل ل
 -ا فددددي ذلدددد   كوفيدددددالممارسدددداك المتبعددددة  ونتدددداحج البحددددث ألنددددوا  مختلفددددة مددددن األزمدددداك  بمدددد

  ومسددددددداعدتها علدددددددى أن ASOSAIوكيفيدددددددة تطدددددددوير قددددددددراك األجهدددددددزة األع ددددددداا فدددددددي    19
  تكون مستعدة بشكل أف ل لالستجابة لألزماك عند وقوعها.

  الجلسددددددددددة ومددددددددددن الجلسدددددددددداك المهمددددددددددة التددددددددددي نظمهددددددددددا الجهدددددددددداز األعلددددددددددى للرقابددددددددددة الماليددددددددددة .5
ب الم ددددددددددلحة فددددددددددي جمهوريددددددددددة إندونيسدددددددددديا  وهدددددددددددفك إلددددددددددى جمدددددددددد  أ ددددددددددحا التددددددددددي عقدددددددددددك

لتبدددددددددادل الخبدددددددددراك والمعرفدددددددددة حدددددددددول كيفيدددددددددة تحديدددددددددد المخددددددددداطر التدددددددددي قدددددددددد تعيدددددددددل مراقبدددددددددة 
وطدددددددددددرل الت لدددددددددددب عليهدددددددددددا أثنددددددددددداا األزمدددددددددددة ل دددددددددددمان إدارة   تطبيدددددددددددل الشدددددددددددفافية والمسددددددددددداالة

 -ُسددددددددددبل  ددددددددددمان الشددددددددددفافية والمسدددددددددداالة خددددددددددالل جاححددددددددددة  كوفيدددددددددددو   ماليددددددددددة عامددددددددددة جيدددددددددددة
   من منظور أ حاب الم لحة.19

 المعرفي واستمرار التدريب التالي: التبادليحقل  ج(

  عددددددددددددادة تجميدددددددددددد  اإلجددددددددددددراااك المتخددددددددددددذة مددددددددددددن قبددددددددددددل كافددددددددددددة األجهددددددددددددزة الرقابيددددددددددددة العربيددددددددددددة وا 
ت ددددددددنيفها فددددددددي مجددددددددامي  متجانسددددددددة وو ددددددددعها فددددددددي وثيقددددددددة تجددددددددارب موحدددددددددة يددددددددتم تعميمهدددددددددا 

 على األجهزة األع اا.

  تعمدددددددددددديم وثيقددددددددددددة التجددددددددددددارب الموحدددددددددددددة علددددددددددددى اللجددددددددددددان الفنيددددددددددددة التابعددددددددددددة للمنظمددددددددددددة لبحددددددددددددث
  إمكانية ا ستفادة منها في إعداد األدلة اإلرشادية ذاك العالقة.

 وتعميمهدددددددددا علدددددددددى المنظمددددددددداك   اإلنجليزيدددددددددة ةترجمدددددددددة وثيقدددددددددة التجدددددددددارب الموحددددددددددة إلدددددددددى الل ددددددددد
  الدولية واإلقليمية المعنية بالعمل الرقابي.

  يعتبدددددددددر و ددددددددد  فتدددددددددرة األزمدددددددددة رغدددددددددم تدددددددددداعياتها فر دددددددددة للجهددددددددداز األعلدددددددددى للرقابدددددددددة لترقيدددددددددة
فحمايدددددددددددددددددددة   ت األدواك الرقميدددددددددددددددددددة ووسددددددددددددددددددداحل ا ت دددددددددددددددددددال الرقميدددددددددددددددددددة عمومددددددددددددددددددداً اسدددددددددددددددددددتخدام

المددددددددددراجعين واسددددددددددتخدام مندددددددددداهج مبتكددددددددددرة مددددددددددن األهميددددددددددة لموا ددددددددددلة العمددددددددددل والتدددددددددددقيل فددددددددددي 
 ظل األزمة.
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 المبحث الثالث

  19 -أدوار ديوان المحاسبة في دولة قطر في إدارة أزمة  كوفيد
 

قانون الفي ممارسة عملت الرقابي من خالل إ دار  (90)ينطلل دور ديوان المحاسبة في دولة قطر
حيث منحت ا ستقالل المالي واإلدار  عن بقية أجهزة الدولة    شأن ديوان المحاسبةب 1995عام ( 4رقم )

 األمر الذ  مث ل  نقلة نوعية في تاري  الديوان  وساهم في تطوير عملت وتعزيز مكانتت.

( لسدددنة 3ل الرقابي وتعزيز دور الديوان   ددددر القانون رقم )وفي إطار مواكبة التطوراك في المجا
 لتعديل أحكام الرقابة المسبقة. 2003

( لسددددددددنة 11أ دددددددددر ح ددددددددرة  دددددددداحب السددددددددمو أمير البالد المفدى القانون رقم ) 2016وفي عام 
العام    بشأن ديوان المحاسبة  وهو القانون الذ  ساهم في تعزيز  لياك الرقابة والتدقيل على المال 2016

 .(91)وأعطى أعلى درجاك ا ستقاللية للديوان في ممارسة مهامت واخت ا اتت

 اسددددددتراتيجيةوبعددددددد  دددددددور هددددددذا القددددددانون قددددددام الددددددديوان ب عددددددادة هيكلددددددة شدددددداملة  وو دددددد  خطددددددة 
حسددددب أف ددددل الممارسدددداك والمعددددايير الدوليددددة فددددي مجددددال الرقابددددة علددددى المددددال العددددام  مددددن أجددددل  ددددمان 

 .2030والحفاظ على المال العام بما يحقل رحية قطر الوطنية ا ست الل األمثل للموارد 

انتقلك رحاسددة المنظمة إلى   وخالل اجتماعاك الدورة الثالثة عشددرة للجمعية العامة للمنظمة العربية
 م.2022ول اية  2019بدولة قطر اعتبارا من  (92)ديوان المحاسبة
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https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/15/11/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 :  (93): أهداح ديوان المحاسبة القطر  أو ً 

 وهي:من أهم أهداح ديوان المحاسبة على المستوى المحلي  خمسةيمكن الحديث عن 

 المحافظة على المال العام  والتحقل من سالمة ومشروعية استخدامت  وحسن إدارتت. - 1

التحقل من  ددددددددددحة البياناك المالية  ومن التزام الجهاك الخا ددددددددددعة لرقابة الديوان بالقوانين واللواح   - 2
  من نظم وسياساك الحوكمة وت ارب الم ال  المعمول بها.واألنظمة  وغيرها 

المسدددددددداهمة في تحسددددددددين اسددددددددتخدام موارد الدولة لتحقيل التنمية المسددددددددتدامة ورفاهية المجتم   وذل   - 3
بمراقبة التزام الجهاك الخا ددددددعة لرقابة الديوان با سددددددت الل األمثل للموارد واأل ددددددول  وفقًا لمعايير 

  لية.ا قت اد والكفااة والفعا

المسددددددداهمة في ا رتقاا بمباد  المحاسدددددددبة والشدددددددفافية لدى الجهاك الخا دددددددعة لرقابة الديوان  وذل   - 4
 بمراقبة التزام هذ  الجهاك بتل  المباد  في إدارة أموالها.

من خالل تحقيل المسددددددددددددددداهمة في توعية الرأ  العام والجمهور بأهمية المحافظة على المال العام  - 5
 .النزاهة والشفافية

كما تتحدد أهداح    19-نطبل هذ  األهداح على كل العملياك المسددددددددددددددتجدة خالل أزمة كوفيدوت
ديوان المحاسددبة القطر  عبر ع ددويتت في األجهزة والمحسددسدداك المشددابهة على المسددتويين اإلقليمي 

 (:3والدولي كما يظهر في هذا الشكل رقم )

 
 :األزمةثانيا: اإلجراااك ا قت ادية لدولة قطر في بداية 

فيما يخص  ناجحاً  تعتبر دولة قطر من أبرز الدول على ال ددددددددددددددعيد العالمي التي قدمك نموذجاً 
سدددتراتيجية مختلفة عن التي اتخذتها البلدان االتعامل م  جاححة فيروس كورونا المسدددتجد  من خالل نهجها 

                                                           
  )sab.gov.qa(اح المرنسبوديواح المرنسبو,عح ديواح المرنسبو , نبذج عح ديو 93

في و ديواح المرنسبو عضوي
المنظمنت الدوليو واإلقليميو

األمانة العامة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية

ن المنظمو العربيو لأل هزج العلي
للرقنبو المنليو والمرنسبو 

(ارابوسني)

ن المنظمو اآلسيويو لأل هزج العلي
للرقنبو المنليو والمرنسبو 

(اسوسني)

المنظمو الدوليو لأل هزج العلين 
للرقنبو المنليو والمرنسبو 

(ان وسني)

دور الرقنبي لل هنت الخنضعو 
لرقنب ة 

https://www.sab.gov.qa/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.sab.gov.qa/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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لمحلية فيما يخص األخرى  وذل  بفعل الت ددددددددامن والتنسدددددددديل القو  بين كل محسددددددددسدددددددداك الدولة والجهاك ا
التي اتبعتها  ا سددتراتيجياكمواجهة األزمة ال ددحية  أو التبعاك ا قت ددادية وا جتماعية  وذل  من خالل 

من خالل الدددعم الكددامددل للقطددا  ال ددددددددددددددحي  وا هتمدام    19 -كوفيددد أزمددة  مواجهددةدولددة قطر في بدددايددة 
 :(94)وفقا لإلجراااك ا قت ادية التالية  ب حة المواطن والمقيم

إعفاا السدددددل  ال ذاحية والطبية من الرسدددددوم الجمركية لمدة سدددددتة أشدددددهر  وتقديم محفزاك مالية للقطا   - 1
 مليون لاير قطر . 75الخاص بقيمة 

ت الم دددرح المركز  بو ددد   لية مناسدددبة لتشدددجي  البنو  على تأجيل أقسددداط القرو  والتزاماك  - 2 وج 
 القطا  الخاص  م  فترة سماك لمدة ستة أشهر.

توجيت بن  قطر للتنمية بتأجيل األقسدددددداط لجمي  المقتر ددددددين لمدة سددددددتة أشددددددهر  إ ددددددافة إلى توجيت  - 3
 ال ناديل الحكومية بزيادة استثماراتها في البور ة بمبلا عشرة ملياراك لاير قطر .

تم و قطر في حزمتها قطاعاك النقل والسددياحة وال دديافة والشددركاك المختلفة بشددكل مباشددر  عالجك  - 4
اا من اإليجاراك ودعم مالي لدعم الرواتب وتأجيل أقسددداط القرو   وهي عنا دددر بالطب  تقديم إعف

 ستحد  إلى تفاد  األزمة بشكل كامل.

الشددددي  تميم بن حمد  ل  دددداحب السددددمو قطر دولة لبور ددددة القطرية ن دددديب من قراراك أمير لكان  - 5
ملياراك لاير  10ال ددددددددناديل الحكومية بزيادة اسددددددددتثماراتها في البور ددددددددة بمبلا  من خالل قيامثاني  

مليار دو ر(  األمر الذ  أدى بشددددكل فور  إلى  ددددعود محشددددر البور ددددة بنسددددبة  2.7قطر  )نحو 
 بهذ  الحزمة القوية. % متأثراً  1.45

هزة الحاسدددددددب اآللي لكافة اسدددددددتمرار العملية التعليمية في كافة المراحل التعليمية  من خالل توفير أج - 6
 . (95)الطلبة من مواطنين ومقيمين

اسددددددددددددتطاعك دولة قطر تجاوز الذروة وتسددددددددددددطي  المنحنى  م  الحفاظ على أحد أقل معد ك الوفاة  - 7
  بف دددددل اهلل تعالى  ثم قوة نظامها ال دددددحي وفاعلية اإلجراااك التي فر دددددتها الدولة وتعاون عالمياً 

 إلجراااك ا حترازية.المواطنين والمقيمين وتطبيقهم ل

 (.96)19-ن دولة قطر من احتواا جاححة كوفيدا ستثمار في العلم والتكنولوجيا وا بتكار مكً  - 8
                                                           
94  https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-

%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

 
 )aljazeera.net(لدراسو.. ال علم عح بعد والمدمج في قطر خينراح أرالهمن مرا | سينسو أخبنر | ال زيرج نت بيح مخنطر  ورونن و دارك ا    95

96 https://www.raya.com/2020/07/16/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2030-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/ 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/17/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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بعددددددددددد تجدددددددددداوز الددددددددددذروة  تحقيددددددددددل التددددددددددوازن المطلددددددددددوب بددددددددددين الحفدددددددددداظ علددددددددددى ال ددددددددددحة العامددددددددددة  - 9
وعدددددددددددودة الحيددددددددددداة إلدددددددددددى مجراهدددددددددددا الطبيعدددددددددددي  والدددددددددددذ  تدددددددددددم مدددددددددددن خدددددددددددالل المراحدددددددددددل المختلفدددددددددددة 

 الجاححة.للتعامل م  

  :19 -كوفيد : أدوار ديوان المحاسبة في إطار التجربة القطرية إلدارة أزمة  ثالثاً 

من منطلل دور ديوان المحاسدددبة الرقابي خالل األزماك  ف ن ديوان المحاسدددبة في دولة قطر عمل 
اإلجراااك العامة وا حترازاك التي اتبعتها الدولة على المسدددددددددتوى الداخلي  و  ا سدددددددددتراتيجية دددددددددمن الخطة 

وعلى المستوى   سوسا (  األاألرابوسا وكذل  من خالل دور  الرقابي على المستوى اإلقليمي )الخليجي  
 .األزمة(  باستمرار التوا ل وتبادل الخبراك والتجارب في إدارة اإلنتوسا الدولي )

من  على المستوى المحلي والدولي واإلقليمي  انطالقاً  وتناسقاً  ن المحاسبة تكامالً ويشكل عمل ديوا
 دور  المهني ومن دور  اإلنساني.

 على المستوى الداخلي:)أ(

 وتعلل ذل  ب جراااك إدارية و أخرى رقابية 

 ا دارية اإلجراااكاألول: 

انطلددددددل دور وعمددددددل وتوجددددددت الددددددديوان كجهدددددداز رقددددددابي أعلددددددى فددددددي الدولددددددة؛  ددددددمن اإلجددددددراااك    
مدددددددددن أعلدددددددددى  ُشدددددددددك ل كوالتدددددددددي  األزمددددددددداكوالقدددددددددراراك المتخدددددددددذة مدددددددددن خدددددددددالل اللجندددددددددة العليدددددددددا إلدارة 

  المسددددتوياك القياديددددة فددددي الدولددددة  لتأكيددددد حر ددددها القيدددداد  فددددي سددددالمة و ددددحة المددددواطن والمقدددديم
(  دددددددددددمن الخطدددددددددددط إل وتدددددددددددوفير ا حتياجددددددددددداك ال دددددددددددرورية )ال ذاحيدددددددددددة وال دددددددددددحية والتعليميدددددددددددة...

  .(97)التي جعلك ال حة وسالمة العاملين من األولوياك المهمة ا ستراتيجية

ديدددددوان المحاسدددددبة كجهددددداز رقدددددابي بدولدددددة قطدددددر التدددددزم بددددداإلجراااك والقدددددراراك التدددددي تتخدددددذها اللجندددددة  (1)
قددددوم بتوعيددددة الجمهددددور مددددن خددددالل وسدددداحل اإلعددددالم المختلفددددة  ومددددن العليددددا إلدارة األزمدددداك  التددددي ت

ثددددددم حددددددرص ديددددددوان المحاسددددددبة علددددددى توعيددددددة موظفيددددددت مددددددن خددددددالل البريددددددد اإللكترونددددددي  ووسدددددداحل 
التوا دددددل ا جتمددددداعي  والرسددددداحل الن دددددية وغيرهدددددا مدددددن منافدددددذ  وبعددددددة ل ددددداك للو دددددول للمدددددواطن 

 .اإلجراااك والقراراك اطالعت على والمقيم للحفاظ على سالمتت و حتت  وأي اً 

و دددددعك التددددددابير واإلجدددددراااك متناسدددددبة ومتسدددددقة مددددد  الخطدددددواك التنفيذيدددددة علدددددى مسدددددتوى الدولدددددة   (2)
مدددد  ا لتددددزام التددددام بمسددددحولياك وواجبدددداك الددددديوان كجهدددداز رقددددابي مسددددحول عددددن حفددددظ المددددال العددددام 
خدددددالل األزمدددددة والجاححدددددة  وذلددددد  بممارسدددددة عملدددددت الرقدددددابي وتيسدددددير عمدددددل أجهدددددزة الدولدددددة لمواجهدددددة 
                                                           

97    B.C.Smith,Good Governances and Development, palgve macmillan,2007,p3 
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الل بالقواعدددددددد واإلجددددددراااك الماليدددددددة السددددددليمة التددددددي ت دددددددمن المحافظددددددة علدددددددى الجاححددددددة دون اإلخدددددد
 حيث تم(98)األزماكخطة استمرارية العمل في إدارة  وفل وذل     المال العام

  إعددددددادة توزيدددددد  القددددددوة البشددددددرية للددددددديوان وبشددددددكل متناسددددددل مدددددد  اإلجددددددراااك العامددددددة المتبعددددددة فددددددي
% مدددددن المدددددوظفين  80% مدددددن مدددددوظفي الدددددديوان فدددددي مقدددددر الدددددديوان و20الدولدددددة  بحيدددددث يعمدددددل 

 وتكلددددديفهنإعفددددداا كافدددددة الموظفددددداك مدددددن الح دددددور إلدددددى مقدددددر الدددددديوان عدددددن ُبعدددددد  مددددد  يعملدددددون 
 بالعمل عن ُبعد.

 لجميدددددد  اإلداراك بالددددددديوان وتفعيددددددل التوا ددددددل عبددددددر خا ددددددية وخدمددددددة  تددددددم تفعيددددددل خددددددط سدددددداخن
سدددددواا مدددددا يتعلدددددل باألزمددددة أو األمدددددور الشخ دددددية المتعلقدددددة   الواتسدددداب للدددددرد علدددددى ا ستفسدددداراك

 بهم.
 .المحافظة على سالمة و حة الموظفين باتخاذ كافة اإلجراااك وا حترازاك ال حية 
  تددددددوفير كافددددددة المسددددددتلزماك لسددددددالمتهم عنددددددد قيددددددامهم لسددددددالمة المدددددددققين الخددددددارجيين وأمددددددنهم؛ تددددددم

 بدأعمال التدقيل.

 الثاني: اإلجراااك الرقابية واإلجراااك المساندة

لم تتسددددددددبب اإلجراااك ا حترازية في توقح العمل الرقابي  بل كان دور ديوان المحاسددددددددبة ُمهمًا من 
داا من خالل تشددكيل فريل األ من خالل عملت في رقابةو خالل األعمال الرقابية في مرحلة الطوار  

ومحسددددسددددة حمد الطبية من خالل دعمهم  العامة خبراك في الرقابة على أداا وزارة ال ددددحة وعمل ذ
ومن خالل أنوا  الرقابة التي يمارسددها على أموال   بالمنهجياك والمعايير والمحشددراك الالزمة للرقابة

 توقيك ممارستها مسبقة ومرافقة و حقة. وأعمال الجهاك الخا عة لرقابتت  وتكون الرقابة من حيث
  وذل  من خالل عقد اللقاااك   تعزيز التوا دددددددددددددددل والتعاون م  الجهاك الخا ددددددددددددددعة للرقابة

التدريبية  وورن العمل والتي يهدح من خاللها إلى تعريح موظفي الجهاك الخا دددعة للرقابة 
فهم بددالمخددالفدداك المدداليددة  بدددور وأهددداح الددديوان في مجددال المحددافظددة على المددال العددام. وتعري

 وتوعية الجمهور بكيفية اإلبالغ عن المخالفاك والشكاوى المتعلقة بالمال العام.
  اسددددتمرار سددددلسددددلة برامج التأهيل الوظيفي لطالب الجامعاك للتوعية بدور ديوان المحاسددددبة في

  الداخليالحفاظ على المال العام  وأسدداسددياك وممارسدداك وعنا ددر المعرفة الخا ددة بالتدقيل 
 ومباد  إدارة المخاطر ومباد  الحوكمة.

  تأهيل موظفي ديوان المحاسدددددددددبة إلدارة المشددددددددداري  خالل األزماك والكوارث بالتعاون م  معهد
تدريب الشددرطة بوزارة الداخلية  بهدح تمكين المشدداركين من معرفة مفهوم و لياك وأهمية إدارة 

 .(99)المشاري  خالل أنوا  األزماك والكوارث
                                                           

 )arabosai.org(األرابوسني  -ظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو نشرينت | المن    98
 2020، ديواح المرنسبو، دولو قطر، 2020النشرج السنويو م  ب ا  صنل،     99

https://www.arabosai.org/Ar/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_11_403
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   التنسددددددددددددديل م  الجهاك الخا دددددددددددددعة للرقابة بشدددددددددددددأن  لية تنفيذ المهام الرقابية وتوفير البياناك
 الالزمة.

   الدولة ل ددمان توا ددل األعمال الرقابية بالحد الذ  يتناسددب في التنسدديل م  الجهاك األخرى
 م  الظروح ا ستثناحية القاحمة.

  تنفيددددددذها بزيددددددادة مخدددددداطر  تأجيددددددل األعمددددددال واألنشددددددطة غيددددددر ال ددددددرورية والتددددددي قددددددد يددددددرتبط
العددددددوى  وهدددددذا مدددددا يعتبدددددر مدددددن المروندددددة التدددددي اتبعهدددددا ديدددددوان المحاسدددددبة والتعددددداون فدددددي ظدددددل 

 ومهامت الرقابية باستخدام تقنياك ا ت ال المرحي. 19-جاححة كوفيد 
     دعوة ممثلي ديوان المحاسدددبة لح دددور اجتماعاك لجان المناق ددداك والمزايداك التي يشدددار

( 6للقواعد وال ددددددددددددددوابط الواردة في التعميم رقم ) اعتماد  لية التمرير  وذل  وفقاً بفيها الديوان  
إلدارة المشددددترياك الحكومية بوزارة المالية بشددددأن و دددد   ددددوابط محقتة إل دددددار  2020لسددددنة 

 لجنة المناق اك والمزايداك تو ياتها بالتمرير  وكذل  اعتماد  لية ا جتما  عن ُبعد.
     مختلح لجان المناق دددداك والمزايداك للتسددددليم اإللكتروني في المحاسددددبة دعوة ممثلي ديوان

  لتقارير ح دددددور ا جتماعاك  وكذل  كافة مسدددددتنداك المو دددددوعاك المعرو دددددة على اللجان
 .على أن تتم دراستها ومراجعتها من قبل اإلدارة إلكترونياً و 

      إ ددددددددار تم و   ولتهامخاطبة لجان المناق ددددددداك والمزايداك بشدددددددأن المو دددددددوعاك التي تنا
والتي تتطلب التوا دددل م  اللجان المعنية بشدددأنها الدعوة   التو دددية بشدددأنها باجتماعاك اللجان

 لعقد اجتماعاك عن ُبعد لمناقشة بع  المساحل كلما اقت ك الحاجة.
  يتم التوا ددددددددددل م  الموظفين العاملين عن ُبعد بوسدددددددددداحل التوا ددددددددددل الحديثة  البريد اإللكتروني

وذل  لالطال  على مجرياك   من خالل الرحيس المباشدددددددددددر ‘الخا دددددددددددة با جتماعاك البرامج 
 سير العمل.

   إرسدال الكتب الواردة لقسدم الرقابة على المناق داك والعقود من مختلح الجهاك بشدأن مشداري
وذل    المناق ددددددددددددددداك المزم  طرحها أو العقود المزم  إبرامها للباحثين عبر البريد اإللكتروني

بداا المالحظاك بشأنها.للرد علي  هم وا 
 الجهاك الخا عة للرقابة المسبقة. قبل مراجعة العقود المبرمة من 
  األزمة لل ن والفساد  وهو  ةتل  اإلجراااك حفظ المال العام ومن  است الل حال كافةمن شأن

 الدور الرحيسي من عمل ديوان المحاسبة في عملت الرقابي.
   منظومة تحليلية تعمل و ددددد  تم :(100)الجهاك الخا دددددعة للرقابةتقييم المخاطر والتوا دددددل م

لسددجالك  على جم  وتقييم المخاطر المحسددسددية والتشدد يلية من الجهاك الخا ددعة للرقابة وفقاً 
تقديم التقارير والتحاليل المجمعة عن المخاطر المحسددددددددددددسددددددددددددية و    ومحشددددددددددددراك مخاطر محددة

                                                           
 )arabosai.org(األرابوسني  -منظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو نشرينت | ال    100

https://www.arabosai.org/Ar/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_11_403
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 ومخاطر  التش يليةو  ا ستراتيجيةلمحشراك تقييم المخاطر الخا ة بالمخاطر  والتش يلية وفقاً 
 الحوكمة.عدم ا لتزام و  عدم

 -:اإلجراااك المتخذة على مستوى التدريب والتطوير وبناا القدراكالثالث: 

 تنفيذها عن ُبعد. بحيث يتمإعادة برمجة خطة التدريب  (1

بشددأن اسددتخدام من ددة التدريب وتدريب موظفي مركز التميز التنسدديل م  إدارة نظم المعلوماك  (2
 للتدريب والتطوير على استخدامها.

و دددددددددد  خطة للتدريب عن ُبعد لموا ددددددددددلة تنفيذ خطط البرامج التدريبية التي يمكن تنفيذها بهذا  (3
إلجراا أية تعديالك  زمة تسدددددددددهم في تحقيل الكفااة   م  إجراا تقييم دور  للنتاحج  األسدددددددددلوب

 لفاعلية في تنفيذ تل  البرامج.وا

 :لرف  مستوى التوعية التي تم اتخاذهااإلجراااك الراب : 

توعيددة الموظفين عن طريل البريددد اإللكتروني بدداإلجراااك والتدددابير الوقدداحيددة الواجددب اتبدداعهددا  (1
 للت د  لفيروس كورونا.

الوزراا والجهدداك المعنيددة  التددذكير بددأهم القراراك ال ددددددددددددددددادرة عن لجنددة إدارة األزمدداك ومجلس ( 2
 و رورة ا لتزام والتقيد بها.

رف  مسددددددددتوى الوعي بالمسددددددددحولية المجتمعية لدى جمي  الموظفين و ددددددددرورة تكاتح الجمي  في  ( 3
 مواجهة الوباا.

حث الموظفين على ممارسدددة الريا دددة خالل هذ  األوقاك  وذل   دددمن جهود مكافحة كورونا  ( 4
 السلبية.والحد من تأثيراتت 

دارة نظم المعلوماك: الخامس: اإلجراااك  المتخذة على مستوى تقنية المعلوماك وا 

 وفير أجهزة كمبيوتر للموظفين الذين يعملون عن ُبعد وخارج الديوان.ت 

 .تم توفير برنامج أرشفة البريد اإللكتروني للموظفين العاملين عن ُبعد  

  عن ُبعد.توفير دليل المستخدم لبرنامج ا جتماعاك  

  ا عتماد على الحلول الرقمية لمتابعة أعمال ال دددددددديانة والدعم م  الشددددددددركاك المزودة لألنظمة
  والبرامج لتقليل عدد األشخاص في مبنى الديوان.
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  تم ربط نظام المراسدالك م  الشدبكة الحكومية إلرسدال واسدتقبال المراسدالك الرسدمية من خالل
  النظام.

   بحث ودراسة تطبيل مشروMicrosoft Azure .لألنظمة السحابية  

  تهيحة المن ة اإللكترونية لمركز التميز للتدريب والتطوير.و  إلكترونيةشراا من ة تعليم  

  إعطاا ال دددددددددالحياك لمركز التميز والتطوير على برنامجMicrosoft Teams   باإل دددددددددافة
  إلى تدريبهم على استخدام البرنامج.

  إعطاا ال الحياك للموظفين على برنامجVPN  حسب التوجيهاك م  خا يةOTP.  

  تحدددديدددد ومراجعدددة إجراااك طلدددبVPN سددددددددددددددواا لموظفي ديوان   وبرامج ا جتمدددا  عن ُبعدددد
  المحاسبة أو للشركاك.

  دراسة الحا ك الجديدة لطلباك  الحيةVPN  والدخول على البريد اإللكتروني واقتراك حلول
بشدددددددكل يومي  وفل دليل  VPNتمرارية العمل  م  إعداد تقرير  دددددددالحياك دخول بديلة  سددددددد

  .VPNمستخدم لكيفية الدخول على 

  جم  سددددددددددددددجالك األنظمة المتوفرة عن طريلVPN م  المتابعة والتدقيل على  ددددددددددددددالحياك  
VPN.  

 اح  متابعة أخبار التهديداك األمنية وتطبيل إجراااك الحماية الالزمة  م  إعداد ونشددددددددر ن دددددددد
  أمنية ومنشوراك ذاك عالقة بالعمل عن ُبعد.

  وفقددددددداً  اإللكترونيدددددددةتدددددددوفير خا دددددددية الددددددددخول عدددددددن ُبعدددددددد للمدددددددوظفين علدددددددى جميددددددد  األنظمدددددددة 
المحدددددددددة لكدددددددل مدددددددنهم  إلنجددددددداز األعمدددددددال التدددددددي يكلفدددددددون بهدددددددا  و لل دددددددالحياك المخ  دددددددة 

وباسددددددددتخدام أجهددددددددزة الحاسددددددددوب المحمولددددددددة المخ  ددددددددة لهددددددددم مددددددددن الددددددددديوان  مدددددددد  مراعدددددددداة 
  سياساك األمن والسالمة المعتمدة بالديوان.

  اإللكترونيتوفير خددا دددددددددددددديددة ا ت ددددددددددددددددال عبر النظددام Cisco Communicator  فيمددا بين
  أمور تتعلل بالعمل. ةالموظفين لمناقشة أي  

  اسددددددتخدام نظددددددم ا ت ددددددال المرحدددددديWEBEX and Microsoft Teams 
سدددددددددام واإلداراك التنفيذيدددددددددة لعقدددددددددد ا جتماعددددددددداك عدددددددددن ُبعدددددددددد فيمدددددددددا بدددددددددين فريدددددددددل العمدددددددددل واألق

  واإلدارة العليا.
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 ام دتخدام نظدددداسدددKite Work اك دول علدددى البيانددددن الح ددددن مددددن الرقابييددددن الموظفيددددلتمكيددد
ة دددددددددددل إجدددددددددراااك الحمايدددددددددددوتطبي ددددددددددددُبعن دددددددددددوان عدددددددددددة الديددددددددددداك الخا دددددددددعة لرقابدددددددددددن الجهدددددددددددم

 .(101)الالزمة

  تحقيدددددددل المتطلبددددددداك والمبددددددداد  التوجيهيدددددددة  علدددددددىحدددددددرص ديدددددددوان المحاسدددددددبة خدددددددالل األزمدددددددة
لألشددددددددخاص ذو  اإلعاقددددددددة والمتقدددددددددمين فددددددددي السددددددددن للنفدددددددداذ الرقمددددددددي للمحتددددددددوى والخدددددددددماك 

 .(102)اإللكترونية للموق 

 على المستوى اإلقليمي:)ب(

اهتم ديوان المحاسددددددبة في دولة قطر ب ددددددفتت رحيس المجلس التنفيذ  للمنظمة العربية لألجهزة العليا 
 المالية والمحاسبة )األرابوسا ( على تحقيل التالي:للرقابة 

المشددددددددددددددداركة وعقد الندواك واللقاااك التعريفية والتوعوية في ظل األزمة  من خالل اقتراك خطة  -
عمل تعزز قدراك األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة في التعامل م  األزمة من خالل رف  

 األداا في الظروح الراهنة.

ثار األزمة على نشدددددددداط المنظمة  من خالل طرك ت ددددددددوراك لموا ددددددددلة العمل ونشدددددددداط تطويل   -
 المنظمة خالل األزمة.

 دعوة هياكل المنظمة )لجان  أمانة عامة( لدراسة تداعياك الو   على أداا المنظمة. -

ألنشدددددددطة التدددددددي يدددددددتم اقتراحهدددددددا لمسددددددداعدة األع ددددددداا فدددددددي مجابهدددددددة لإعدددددددداد خطدددددددة اسدددددددتثناحية  -
 تداعياك الوباا.

تطبيل المعايير المهنية من خالل تعزيز توثيل األعمال الرقابية  م  التأكيد على إرسددددددددددددددداا نظم  -
 الجودة.

اقتراك المبادراك والمشدددددددددداري  المناسددددددددددبة من أجل اقتراك واعتماد الممارسدددددددددداك الجيدة في المجال  -
بة المالية الرقابي بما يسددددددددددددددداعد على تعزيز األثر والقيمة الم دددددددددددددددافة ألعمال األجهزة العليا للرقا

 والمحاسبة وهو ما يتحقل خالل األزمة.

 استمرار العمل وتبادل المعرفة من خالل عقد ا جتماعاك عبر تقنية ا ت ال المرحي. -

 

 

                                                           
 )arabosai.org(األرابوسني  -نشرينت | المنظمو العربيو لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو     101
 2020، ديواح المرنسبو، دولو قطر، 2020النشرج السنويو م  ب ا  صنل،     102

https://www.arabosai.org/Ar/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_11_403
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 المبحث الراب 

 الدروس المستفادة من تجربة األجهزة الرقابية تجا 
 19-أزمة كوفيد

قامك األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة بأدوار أسددددددداسدددددددية وبال ة األهمية فيما يت دددددددل بدعم 
سددددددوا  جراا لياك ا سددددددتجابة الحكومية من خالل الحفاظ على المال العام و ددددددمان الشددددددفافية والمسدددددداالة 

 .(103)ا ست الل

في  السددددير األزمة وخاللها وبعدهاوقد شددددهد دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددبة في بداية 
 منظومة رقابية متكاملة.

 :لسابقةااألزماك  والمحاسبة: الدروس المستفادة من كيفية مواجهة األجهزة العليا للرقابة المالية أو ً 

عدددددن سدددددابقاتها فدددددي وجدددددود احتمدددددال لتكدددددرار ال ددددددمة و ثارهدددددا  ومدددددن  19-جاححدددددة كوفيددددددتختلدددددح 
علدددددى المسدددددتوى الدددددداخلي  تدددددحد  إجدددددراااك التباعدددددد فشدددددأن هدددددذا التهديدددددد أن يدددددحثر علدددددى  فدددددال التعدددددافي  

واإلغدددددددالل  المطبقدددددددة فدددددددي العديدددددددد مدددددددن البلددددددددان فدددددددي محاولدددددددة لمكافحدددددددة العددددددددوى  إلدددددددى تراجددددددد  جدددددددانبي 
زيدددددادة تكددددداليح المعدددددامالك  واسدددددت الل حدددددال األزمدددددة عدددددن  العدددددر  والطلدددددب فدددددي سدددددول العمدددددل  ف دددددالً 
 .(104)في مرحلة الطوار   وتفشي أشكال من الفساد

فقددددددد أثبتددددددك التجددددددارب السددددددابقة لمواجهددددددة األوبحددددددة أهميددددددة التخطدددددديط ألعمددددددال التدددددددقيل لمواجهددددددة 
 األزمدددداك البيحيددددة السددددابقة  وأهميددددة الجديددددة فددددي التعامددددل مدددد  األخطددددار واألوبحددددة علددددى كافددددة المسددددتوياك 

 كي   تتكرر األزمة وما يعقبها من خساحر عند التهاون.

 -حجم اإلهدار وسوا استخدام األموال: (أ)

واجت العالم أزماك كثيرة أثرك على مناحي الحياة ا قت ادية وال حية والسياسية وا جتماعية   -
وما يتشددددددددددابت م  جاححة  أقربهاسددددددددددواا في التاري  القديم أو ما وقعك في التاري  الحديث؛ ومن 

الذ  لم و  2014في عام  (105)اإليبو فيروس  2003و 2002؛ فيروس سدددددددددددارس خالل كورونا
 يتم التعامل معت منذ البداية بشكل جد .

                                                           
103    pdf (worldbank.org)Role of Supreme Audit Institutions during and after COVID19_Arabic. 
: استتت  نبنت م  نملو على الصتتتعيد الستتتينستتتنت ل هود م نفرو فيروس  ورونن رمنيو اإلنستتتنح وا ق صتتتند، م موعو البنك الدولي 104

 2020واشنطح ،الو ينت الم ردج ا مري يو،،  ، COVID-19المس  د 
  )who.int(مرض فيروس اإليبو   105

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33901/Role%20of%20Supreme%20Audit%20Institutions%20during%20and%20after%20COVID19_Arabic.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
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هندددددددددا  العديدددددددددد مدددددددددن أوجدددددددددت التشدددددددددابت بدددددددددين فيدددددددددروس كوروندددددددددا المسدددددددددبب لمتالزمدددددددددة الشدددددددددرل  -
يددددددددددددأتي مددددددددددددن الحيواندددددددددددداك  ويتطلددددددددددددب  كالهمدددددددددددداف  إيبددددددددددددو األوسددددددددددددط التنفسددددددددددددية وفيددددددددددددروس 

المملكددددددددددددة   أنات دددددددددددداً  وثيقددددددددددددًا مدددددددددددد  شددددددددددددخص م دددددددددددداب لنقددددددددددددل العدددددددددددددوى  ونجددددددددددددد مددددددددددددثالً 
العربيدددددددددة السدددددددددعودية ظهدددددددددر فيهدددددددددا مدددددددددر  إ دددددددددابة بفيدددددددددروس كوروندددددددددا المسدددددددددبب لمتالزمدددددددددة 

كددددددددددددان رد فعددددددددددددل و   (107)2014( فددددددددددددي عددددددددددددام MERS) (106)الشددددددددددددرل األوسددددددددددددط التنفسددددددددددددية
ومنهددددددددددا ال ددددددددددحية لهددددددددددذا  وا سددددددددددتراتيجياك علددددددددددى مسددددددددددتوى السياسدددددددددداك  األولددددددددددىالمملكددددددددددة 

أخددددددددذ  علددددددددى محمددددددددل الجددددددددد  بعددددددددد أن ألمدددددددد  بعدددددددد  الخبددددددددراا  ولددددددددم يددددددددتمالمددددددددر  بطيحددددددددًا. 
إلدددددددددى أن عددددددددددد الوفيددددددددداك كدددددددددان يمكدددددددددن خف دددددددددت لدددددددددو كدددددددددان رد فعدددددددددل السدددددددددلطاك السدددددددددعودية 

 وعددددددددددددم جديدددددددددددة التعامدددددددددددل مددددددددددد  األزمددددددددددداك واألوبحدددددددددددة لتجندددددددددددب تكرارهدددددددددددا مسدددددددددددتقبالً   أسدددددددددددر 
اإلجددددددددددددراااك الوا ددددددددددددحة لمكافحددددددددددددة العدددددددددددددوى بددددددددددددين    وعدددددددددددددم وجددددددددددددودوتفدددددددددددداد  الخسدددددددددددداحر

العدددددددددداملين فددددددددددي مجددددددددددال الرعايددددددددددة ال ددددددددددحية والددددددددددزوار سدددددددددداعدك علددددددددددى  سددددددددددرعة انتشددددددددددار  
 الفيروس.

مواجهددددددددددددة  اسددددددددددددتراتيجيةاسددددددددددددتندك المملكددددددددددددة فددددددددددددي  19-وخددددددددددددالل أزمددددددددددددة كورونددددددددددددا كوفيددددددددددددد -
ومددددددددددن خبراتهددددددددددا المتراكمددددددددددة علددددددددددى   الجاححددددددددددة  إلددددددددددى ا سددددددددددتفادة مددددددددددن الدددددددددددروس السددددددددددابقة

تعامددددددددددل مدددددددددد  األوبحددددددددددة والحشددددددددددود البشددددددددددرية خددددددددددالل مواسددددددددددم الحددددددددددج مدددددددددددى عقددددددددددود فددددددددددي ال
  إلدددددددددى جانددددددددددب البنيددددددددددة (108)خا ددددددددددة فدددددددددي شددددددددددحون التنظدددددددددديم والرعايدددددددددة ال ددددددددددحية  والعمدددددددددرة

التحتيدددددددددددددة المتقدمدددددددددددددة للقطدددددددددددددا  ال دددددددددددددحي. وأسدددددددددددددهمك تجربدددددددددددددة المملكدددددددددددددة فدددددددددددددي مكافحدددددددددددددة 
م واألعدددددددددددددددوام التدددددددددددددددي 2012( عدددددددددددددددام MERSمتالزمدددددددددددددددة الشدددددددددددددددرل األوسدددددددددددددددط التنفسدددددددددددددددية )

نشدددددددددداا وحدددددددددداك عددددددددددزل منف دددددددددلة ألمددددددددددرا  تلتهدددددددددا  فددددددددددي رفددددددددد   جاهزيددددددددددة المستشدددددددددفياك  وا 
الجهددددددددددددددداز التنفسدددددددددددددددي مدددددددددددددددزودة بأنظمدددددددددددددددة تهويدددددددددددددددة مخت دددددددددددددددة لحمايدددددددددددددددة األطبددددددددددددددداا مدددددددددددددددن 

 .(109)العدوى

بينددددددددددك المهمدددددددددداك الرقابيددددددددددة السددددددددددابقة المت ددددددددددلة بوبدددددددددداا إيبددددددددددو  فددددددددددي سدددددددددديراليون وليبيريددددددددددا  -
أهددددددددم  (4يبددددددددين الشددددددددكل رقددددددددم )و مددددددددن اإلهدددددددددار وسددددددددوا اسددددددددتخدام األمددددددددوال.  هدددددددداحالً  حجمدددددددداً 
  :(110)تقارير لرقابة وباا إيبو  بكل من سيراليون وليبيرياالنتاحج 

                                                           
يع بر مرض م الزمو الشتترق األوستتط ال نمستتيو وثيق الصتتلو بنل هنب ال هنز ال نمستتي الرند )ستتنرس( الذي أودى برينج أ ثر مح     106

 . 2003و 2002شخص في  ميع أنرنء العنلم في عنمي  700
107    https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/08/27/ldrws-lmstfd-mn-tfshy-fyrws-kwrwn 

يو: دراستتتتتتتو مطبقو على في الممل و العربيو الستتتتتتتعود ال خطيط لموا هو األزمنت وال وارثال وهرج بنت عبدالعزيز الزامل،   108

ذات العالقو بنألزمو وال وارث، م لو ا   منعيو،  نمعو األمنم مرمد بح ستتتتتتتعود  2016المستتتتتتتؤوليح والخبراء في ال هنت 

 (،أ  وبر11اإلسالميو، ال معيو السعوديو لعلم ا   منم والخدمو ا   منعيو، العدد)
  )spa.gov.sa( قرير / الممل و و نورو  ورونن .. أنموذٌج م مرٌد في إدارج األزمنت و نلو األنبنء السعوديو  109
يو اإلن وستتتتتتتتني )  110 بندرج  نم لو ستتتتتتتيراليوح)IDIم يو في دو منل بو ال وو الرقن لو ASSL(، هي يو في دو منل بو ال مو للرقن عن (، الل نو ال

 المستتنءلو في(،CREFIAFللرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتترراء الننطقو بنلمرنستتيو)(،م موعو األ هزج العلين GACليبيرين)

https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/08/27/ldrws-lmstfd-mn-tfshy-fyrws-kwrwn
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/08/27/ldrws-lmstfd-mn-tfshy-fyrws-kwrwn
https://www.spa.gov.sa/2211274
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كما تبين أن عدم إدرا  بع  الحكوماك والمانحين للدور الذ  ينب ي أن تحديت األجهزة العليا  -

للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة في رقابة أموال الطوار  خالل األزماك؛ يخلل حيزا لسددددددددددددددوا الفهم 
 وتراج  المساالة.وسيادة الفساد 

بينك األعمال الرقابية والتدقيل من قبل األجهزة العليا للرقابة أهمية وجود إجراااك وا ددددددددددددددحة  -
دارة  قوية  ويحكد هذا ا سدددددددددددتنتاج أعمال الوطنية الزماك األللمشدددددددددددترياك في أوقاك الطوار   وا 

الوطنية تعاني في  رقابة إدارة الكوارث في عدد من الدول  وهي أعمال بينك أن إدارة األزماك
 .(111)نقص الجاهزية والخطط الشاملة والتنسيل منال الب 

التخطيط للمهمدداك الرقددابيددة خالل الطوار  واألزمدداك من خالل اتبددا   بمكددان كددان من األهميددة -
الرقدابدة اآلنيدة  كمدا ينب ي المشددددددددددددددداركدة في نفس الوقدك  في تقييم المخداطر المرتبطدة بدالبرامج 
وا سددددتجاباك الحكومية والتخطيط لطرل التدقيل المالحمة للمخاطر  وفي نطال ال ددددوابط التي 
                                                           

وشر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت السنبقو و  مل اس  نبو ، (SAIsزمح األزمنو  يف لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرنسبو )

 2020اريل//12( في البلداح الننميو، 19-فعنلو لميروس  ورونن) وقيد 
يو اإلن وستتتتتتتتني )  111 بندرج  نم لو ستتتتتتتيراليوح)(IDIم يو في دو منل بو ال وو الرقن لو ASSL، هي يو في دو منل بو ال مو للرقن عن (، الل نو ال

المستتنءلو في (،CREFIAF(،م موعو األ هزج العلين للرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتترراء الننطقو بنلمرنستتيو)GACليبيرين)

سبو ) نوزمح األزم س  نبو ,(SAIs يف لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرن سنبقو و  مل ا وشر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت ال

 2020اريل//12( في البلداح الننميو، 19-فعنلو لميروس  ورونن) وقيد 
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ا نخراط في عملياك تدقيل مسدددددددددددددبقة  تمة الرقابية  فقد تسدددددددددددددم  بها  دددددددددددددالحياك عمل األجهز 
 استثناحية و نية لبع  التعامالك بال ة األهمية.

يتوجدددددددددب علدددددددددى األجهدددددددددزة العليدددددددددا للرقابدددددددددة الماليدددددددددة والمحاسدددددددددبة أن تحدددددددددرص علدددددددددى  دددددددددمان  -
 اسددددددتقالليتها  وأن ت ددددددمن التوا ددددددل الفعددددددال مدددددد  جميدددددد  أ ددددددحاب الم ددددددلحة باعتبددددددار  أمددددددراً 

 .(112)ألهميةابالا 

جم عن ا ستجابة السريعة لألزماك السابقة مستوياك متزايدة من اإلهدار وسوا اإلدارة والفساد ن -
 في وقك تق  فيت الموارد الحكومية تحك   ط شديد.

تأخير ا سددددتجابة  وسددددوا اسددددتخدام األموال؛ عدم الكشددددح  نتج عنبالنسددددبة للبلدان النامية  فقد  -
للحاجة  وتدني فاعلية التدابير  عن حا ك اإل ددددددددددددددابة  وعدم م دددددددددددددداعفة القدرة العالجية وفقاً 

 ا قت ادية.

  في مختلح مراحل األزمة حاسدددماً  ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبة أن تحد  دوراً ليمكن  -
جراا أعمال رقابية للتأكد من أن من خالل تقديم الن دددددددددد  بشدددددددددد أن القواعد والتنظيماك الهامة وا 

األموال تسددتخدم لألغرا  ال ددحيحة  ومن شددأن ذل  أن يكون بمثابة الرد  ويسددهم في حماية 
 أموال الحكومة والمانحين.

 يمكن ألجهزة الرقابة والمحاسددددددددبة إجراا رقابة على تنفيذ التنظيماك والبرامج الجديدة مثل مراقبة -
 العدوى أو دعم ا قت اد  فتسهم بالتالي في إ فاا الفاعلية على أعمال الحكومة.

بشدددددددأن اسدددددددتخدام األموال  وتقوم بتقدير  يمكن لألجهزة العليا للرقابة والمحاسدددددددبة أن تمن  تأكيداً  -
 اقت ادية وكفااة وفاعلية ا ستجابة الوطنية.

 لمساالة  ستخالص دروس للمستقبل.ااستخدام تقارير  -

أهمية الوعي والتعاون الدولي  وأف دددددددددددل طريقة للحد من تفشدددددددددددي و أهمية اليقظة وا سدددددددددددتعداد   -
 المر  هي الم ارحة والشفافية والتنسيل.

أهمية الجم  بين موارد مجتم  ال ددحة العامة الدولي وخبراتت لالسددتفادة من المعرفة الجماعية   -
م في سددرعة ا سددتجابة من قبل أنظمة وأهمية بناا أنظمة الرعاية ال ددحية وتطويرها  مما يسدداه

 الرعاية ال حية.

                                                           
يو اإلن وستتتتتتتتني ) 112 بندرج  نم لو ستتتتتتتيراليوح)(IDIم يو في دو منل بو ال قن وو الر لو (، اللASSL، هي يو في دو منل بو ال قن مو للر عن  نو ال

المستتنءلو في (،CREFIAF(،م موعو األ هزج العلين للرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتترراء الننطقو بنلمرنستتيو)GACليبيرين)

سبو ) زمح األزمنو سن,(SAIs يف لأل هزج العلين للرقنبو المنليو والمرن س  نبو وشر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت ال بقو و  مل ا

 2020اريل//12( في البلداح الننميو، 19-فعنلو لميروس  ورونن) وقيد 
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في بدايتت  والعمل م    ددددددرورة الشددددددفافية والم ددددددارحة لمن  انتشددددددار المر  بسددددددرعة  وتحديداً  -
 الحكوماك والمنظماك األخرى.

تشددكيل اللجان أو المجلس ا سددتشددار     عن طريلقرار مهم خالل األزماك ا سددتراتيجيةت يير  -
 المر .للعمل على احتواا 

تدددددددابير ل ددددددمان موثوقيددددددة المعلومدددددداك وسددددددرعة اإلبددددددالغ عددددددن طريددددددل تطددددددوير نظددددددام الاتخدددددداذ  -
عدددددن تحسدددددين  ليددددداك إبدددددالغ وزارة ال دددددحة عدددددن  اإلبدددددالغ اإللكتروندددددي عدددددن الحدددددا ك  ف دددددالً 

 الحا ك الجديدة.

وزيادة تبعث  في طمأنة الجمهور  قرار التعامل م  األوبحة بشدددددددددددكل أكثر جدية  لت عظيم األثر -
 الثقة في التدابير الفعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها. على

على البياناك الموجودة  أو  العمل اعتماداً  لالسددددددددددتجابة ألزمة من األزماك  من األسددددددددددر  داحماً  -
القيام  سيتم توليدها في سيال العملياك اإلدارية الجارية  وفي األزماك السابقة  تم   التي بياناكال

من قبل تدابير  ولكن هذ  الخياراك اسددددددددددددددتبعدك حالياً   بقدر كبير من عملياك التعبحة الجديدة
 ختالح األزمة من حيث  (113)ال دددددحة العامة للمسددددداعدة في الحد من انتشدددددار فيروس كورونا

 انتشارها.

ل حول من خالل مجموعة عم  ا سدتعانة بما قامك بت اإلنتوسدا  كخالل األزماك السدابقة تم   -
 WGان تفوي    كWG AADA((114)(المسدداالة والتدقيل على المسدداعداك المتعلقة بالكوارث 

AADA ة دددددددددددداعداك المتعلقددددددددددددل على المسددددددددددددا للتدقيددددددددددددة العليددددددددددددإلعداد أدلة لمساعدة أجهزة الرقاب
وهذ  انية  دددددولمعالجة ق ايا المساالة والشفافية غير المناسبة في المساعداك اإلنس  وارثددددددددددبالك

 وهذ  السلسلة:  2013م السلسلة قدمك لمحتمر األنكوسا  في ال ين في عا

  سلسددددددلة جديدددددددة مددددددن المعددددددايير الدوليددددددة ألجهددددددزة الرقابددددددة العليدددددداISSAIs  حددددددول التدددددددقيل
علددددى المسدددداعداك المتعلقددددة بددددالكوارث والتددددي يمكددددن ا سددددتعانة بهددددا فددددي مواجهددددة جاححددددة 

 .19-كوفيد

  معايير اإلنتوسدددددددددددددددا  للحوكمة الجيدةINTOSAI GOV  المسددددددددددددددداالة المالية  إطار عمل
تقددددارير وتوفير البيدددداندددداك الموثقدددة الوالتي تعتبر إطددددار عمددددل إلعددددداد   IFAFالمتكدددداملددددة 

من التجارب السابقة ما أعد  جهاز الرقابة و  للجمهور بشفافية حول المساعداك اإلنسانية.
                                                           

، رمنيو اإلنستتتنح وا ق صتتتند: استتت  نبنت م  نملو على الصتتتعيد الستتتينستتتنت ل هود م نفرو فيروس  ورونن م موعو البنك الدولي  113

 2020واشنطح ،الو ينت الم ردج ا مري يو،،  ، COVID-19المس  د 
 GOV) 9250 (9250مح المعنيير الدوليو أل هزج الرقنبو العلين ومعينر ا ن وسني للرو مو ال يدج  5500مقدمو رول سلسلو     114
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كمثال على و   األولوياك وت ميم التدقيل للمساعداك   يسياالمالية والمحاسبة في إندون
 :التالي  (115)(5)م المرتبطة بالكوارث من خالل الشكل رق

 
 (5)م الشكل رق

 :(116)رقابة إدارة الكوارث (ب)

مهماك رقابية ُتعنى بكيفية  ب جرااالعديد من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة  اهتم - 1
الرقابية  األعمالبما في ذل  التعامل م  المساعدة المت لة بالكوارث  وتشمل   إدارة الكوارث

 تدددددددددددقددددددددددديددددددددددديدددددددددددم الدددددددددددجددددددددددداهدددددددددددزيدددددددددددة واإلدارة خدددددددددددالل الدددددددددددكدددددددددددوارث ومدددددددددددا بدددددددددددعددددددددددددهدددددددددددا.
 الرقابية ما يلي: األعمالأهم النتاحج المتطابقة بين العديد من وكانك 

 عدم ا متثال ألحكام قوانين إدارة الكوارث وتنظيماتها. (1)

  وعدم كفااة اآللياك المحسسية للتعامل م  الكارثة.نقص الجاهزية  (2)

  غياب خطط وطنية إلدارة الكوارث. (3)
                                                           
115 file:///F:/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5520.pdf 
 GOV) 9250 (9250ل يدج ا مح المعنيير الدوليو أل هزج الرقنبو العلين ومعينر ا ن وسني للرو مو 5500مقدمو رول سلسلو  ا ن وسني،  116

file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
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نفال  (4)   مهدر.إنفال غير مستحل من أموال إدارة الكوارث وا 

 ددددددددددددددعح التنسدددددددددددددديل بين الوكا ك المسددددددددددددددحولة عن إدارة الكوارث  ما ينجز عنت تراكب  (5)
  وازدواجية في الجهود.

  فعال.نقص في تعميم المعلومة على نحو  (6)

  بالكوارث. تعنىغياب نظام مركز  لقاعدة بياناك  (7)

عددددددم وجدددددود مراكدددددز عمليددددداك للطدددددوار   وترتيدددددب غيدددددر مناسدددددب لمنددددداطل التددددددخل ذاك  (8)
  األولوية.

دروس الددددددا بتكددددددار فددددددي الحلددددددول واإلدارة وا سددددددتفادة مددددددن دروس وتجددددددارب األزمدددددداك السددددددابقة  مثددددددل  -2
  واألنظمدددددددة ال دددددددحية 2015 -2014الفتدددددددرة سدددددددابقة مدددددددن خدددددددالل أزمدددددددة فيدددددددروس  إيبدددددددو  خدددددددالل ال

دارة الكددددددوارث فددددددي البلدددددددان الناميددددددة  والتددددددي بينددددددك أهميددددددة الرقابددددددة الحينيددددددة والتددددددي تركددددددز علددددددى   وا 
دارة األ دددددول  عدددددالوة علدددددى البيانددددداك الماليدددددة  الرقابدددددة علدددددى الم دددددروفاك والمشدددددترياك والرواتدددددب وا 

مددددددد  تحديدددددددد وتوثيدددددددل الددددددددروس   (117)للمشددددددداري  والهيحددددددداك المسدددددددحولة عدددددددن إدارة ا سدددددددتجابة للوبددددددداا
المسدددددددتفادة  لتحديدددددددد اإلجدددددددراااك الممكندددددددة مدددددددن أجدددددددل اسدددددددتجابة أف دددددددل أل  منهدددددددا فدددددددي األزمددددددداك 

 .(118)المستقبلية التي قد تحدث وتظهر

يمكن الحديث عن مجموعة من الدروس   و 19 –أهم الدروس المسدددددددددددددتفادة من إدارة أزمة كوفيد  ثانيًا:
 :على النحو التالي   وذ المهمة في هذا ال دد

ثبتك جاححة كورونا حاجة جديدة للجهود المبذولة لتحقيل توا دددددددددل هادح وخدماك رقمية رحيسدددددددددية أ - 1
واألعمال   من التعليم إلى الخدماك المالية وال ددددددددددددددحية  للمجتمعاك المحلية في جمي  أنحاا العالم

مالي ومن  أشددددددددددددكال ا حتكار تم الرقابة لعدم تفشددددددددددددي الفسدددددددددددداد اإلدار  والتالرقابية التي من خاللها 
وال ن  من خالل ما تقوم بت بع  الجهاك من تعاقداك مباشدددددددرة تحك حجة الظروح ا سدددددددتثناحية 

 للجاححة.

من الدروس المسددددددددددددددتفادة أنت في بداية المواجهة كانك الحلول تتجت للحلول ق دددددددددددددديرة األجل  ولكن  - 2
انب الحياة على الجانب ال ددددددحي اسددددددتمرار الجاححة اسددددددتدعى العمل والتوجت للمواجهة في جمي  جو 

عداد الخطط لمواجهة األزمة الوالتعليمي وا قت داد  على المدى المتوسدط و  طويل األجل  فالعمل وا 

                                                           
(،م موعو GACالمنليو في دولو ليبيرين)(، الل نو العنمو للرقنبو ASSL، هيوو الرقنبو المنليو في دولو ستتتيراليوح)(IDIمبندرج  نميو اإلن وستتتني )  117

المستتتتتنءلو في زمح األزمنو  يف لأل هزج العلين (،CREFIAFاأل هزج العلين للرقنبو المنليو لبلداح أفريقين  نوب الصتتتتترراء الننطقو بنلمرنستتتتتيو)

( في البلداح 19-عنلو لميروس  ورونن) وقيد وشتتر نء ال نميو أح   علم مح األزمنت الستتنبقو و  مل استت  نبو ف,(SAIsالمنليو والمرنستتبو ) للرقنبو

 ، 2020اريل//12الننميو، 
118    file (idi.no) 

https://idi.no/elibrary/covid-19/1068-supreme-audit-institution-sai-considerations-during-times-of-crisis-like-covid-19/file
https://idi.no/elibrary/covid-19/1068-supreme-audit-institution-sai-considerations-during-times-of-crisis-like-covid-19/file
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وغيرها من أشددكال األزماك يسدداعد على تقليص الفترة والمدة للمواجهة  كما يسدداعد على تقليل حالة 
 اإلربا  والتكاليح.

ق اا على األمية اإللكترونية  لما استدعتت من حا ك الطوار  أهمية ال 19 -أثبتك جاححة كوفيد  - 3
والعمل عن بعد في مجا ك كثيرة مهمة وحيوية كالتعليم وال ددددددددددددددحة واألمن  وما اسددددددددددددددتدعى العمل 

 الرقابي كذل  عن بعد وفل ما تم و عت من إجراااك.

كأزمة كورونا وما  متعددة على حماية كوكب األر  وسدددددددددددكانت من األزماك الخالل األزمة التركيز  - 4
وانعكاس ذل  على   حالة اإلغالل التام للم ددان  في كثير من الدول ال ددناعية تسددببك في  سددبقها
  دددددرار بيحيةأالسدددددبب الرحيسدددددي  رتفا  درجة الحرارة وما تبعت من  إذ أن وحماية البيحة  المناخ ت ير

 على تحقيل أهداح التنمية المستدامة. اثرك أعمال الم ان  التي

أعمال رقابية  وتنفيذ ةعمل مبتكر  وسددددددددددددددداحل اعتمادبلى األجهزة العليا للرقابة أن تحمي موظفيها ع - 5
دراج تدابير الحم ية مثل التباعد ا جتماعي  بهدح حمايتهم وعدم اتراعي سدددددددالمة موظفي الجهاز وا 

للخطر  ويكون ذلدد  بددا عتمدداد على اإلنترنددك والهدداتح لجم  البيدداندداك  أمددا مددا يتعلل  متعري دددددددددددددده
فال يمكن القيام بها إ  بتوفير وتمكين الموظفين من تجهيزاك الحماية   بالمهماك الرقابية الميدانية

بة  الشدددخ دددية  وعلى شدددركاا التنمية أن ي دددعوا  لياك في المسدددتوياك العليا لرف  الحواجز عن الرقا
 ومن هذ  الحواجز الجهود الرامية إلى من  النفاذ إلى القيود المحاسبية.

جراااك تنفيذ الموازنة الحكومية  بمكان من األهمية  - 6   إذ أسددددددددددداسدددددددددددياً  عمالً ذل  يعد و مراقبة قراراك وا 
يتعين على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددبة تتب  القراراك الحكومية التي تخ دددددص مسددددداحة 

يأتي ذل  من خالل القرو  والمسددداعداك من شدددركاا التنمية  والتبرعاك و لية لالسدددتجابة لألزمة  ما
 . ىخر األم ادر المن الجمهور  ومن بين 

الدددور الرقددابي لألجهزة العليددا للرقددابددة المدداليددة والمحدداسددددددددددددددبددة خالل األزمددة للجهدداك الحكوميددة  يعتبر - 7
  أن يسدددددهم في تقليل ال ن بة مسددددداعداك الطوار رقا أنت من خالل أسددددداسددددديًا  حيثعماًل  وللمانحين
بالرقابة فيما يت ددددددل بكل م دددددددر من م ددددددادر التمويل من  الجهاز الرقابيدور من خالل  والفسدددددداد

وحيثما يتم إنشددددداا  دددددناديل تمويل جديدة تحك قيادة الحكومة  ولكن يتم   منظور دسدددددتور  وقانوني
ا حتفاظ بها في خارج تفوي  أو  الحياك الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة  ف ن مراجعة 

 القراراك بشكل ناقد لتحديد ما إذا كانك تتفل م  نص وروك اإلطار القانوني.

فافية فيما يتعلل - 8 بكل التعاقداك المالية التي تقوم بها الحكومة  وذل  من خالل  تعزيز مبدأ الشدددددددددددددد
اإلجراااك ا ستثناحية التي تقوم بها وزاراك الدول ومحسساتها وما يلزمها من سرعة إنهاا التعاقداك 

يحمل األجهزة الرقابية مسددددددددددحولية م دددددددددداعفة في مراجعة  خالل األزمة؛ وتقليص دورتها المسددددددددددتندية
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ما يحمي األموال العامة  وفي الوقك ذاتت يوفر للحكومة متطلباتها واحتياجاتها المناق ددداك والعقود ب
 .ال رورية

يعتبر مبدأ الشددددددددفافية الذ  تمارسددددددددت األجهزة الرقابية والجهاز المركز  للمناق دددددددداك العامة أو إدارة   - 9
مشدددددددددددترياك الدولة وغير  من جهاك ومسدددددددددددمياك إدارية تختص بالمناق ددددددددددداك العامة للدول بنشدددددددددددر 

معلوماك المتعلقة بالمناق ددددداك والمشدددددترياك الحكومية على مواقعها اإللكترونية؛ من شدددددأنت تحقيل ال
الرقابة العامة والفاعلة وو ددددددددددد  المواطنين على بينة بعملياك ال دددددددددددرح المالي خالل أزمة كورونا. 
حيث إن حل ا طال  على أوجت ال دددددددددددرح والتعاقداك الحكومية  من المكتسدددددددددددباك الشدددددددددددعبية التي 

ققددك عبر تشددددددددددددددريعدداك أقرتهددا مجددالس األمددة والبرلمدداندداك في الدددول التي تتبنى ذلدد  من مجددالس تح
 وبرلمان ويخ   الجهاز الرقابي للمحاسبة والمساالة.

أهمية وجود هياكل حاكمية متينة لألزمة  19 -من الدروس المسدددددددتفادة خالل مواجهة جاححة كوفيد  - 10
العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تقدم قيمة م افة من  لتحقيل إدارة مالية سليمة  وب مكان األجهزة

ومن خالل   خالل تقديم الن ددددددددددد  للحكومة بشدددددددددددأن الهياكل الالزمة  على غرار وحدة إدارة الكوارث
 .(119)وا ت ا ك ا ستراتيجيةاإلدارة 

أن تكون هنا   وجوبالسدددابقة   (120)نتاحج التقارير في  دددوا أعمال رقابة دعم مكافحة الكوارثمن  - 11
خطددة وطنيددة للطوار   ويمكن لهددذ  الخطددة أن تكون بمثددابددة نقطددة البدددايددة لتوجيددت المسددددددددددددددحولين في 

لة من أو دددددا  إدارة الكوارث واألزماك  وهو ما يشدددددابت اللجنة العليا لألزماك في دولة قطر والمشدددددك  
ذ  اللجنة بمثابة هيحة عدة وزاراك وجهاك حكومية مثل وزارة ال ددددددحة ووزارة ا قت دددددداد واإلعالم  فه

مركزية مسدددددددددحولة عن تنسددددددددديل جهود الطوار   فالمتدخلون في إدارة الكوارث يحتاجون إلى تنسددددددددديل 
أنشطتهم على نحو جيد يكفل فاعلية إدارة األزمة  ومن شأن األنشطة المشتتة أن تحول إلى ال رر 

 أكثر منها إلى الم لحة.

فتذكر المتدخلين الرحيسدددددددديين   ال ددددددددديل النا دددددددد  والناقدأن تكون األجهزة الرقابية بمثابة الشددددددددري  و  - 12
بالقواعد والتنظيماك األسدددددددددداسددددددددددية التي ينب ي ا لتزام بها حتى في أوقاك الطوار   ويمكن أداا هذا 
الدور من خالل ا ت دددددددددال المباشدددددددددر بالحكومة وغيرها من الهيحاك التنفيذية من ناحية  ومن خالل 

 البياناك العامة من ناحية أخرى.

بشدددأن الدور   الجهاك ذاك الم دددلحة داخل الحكومة وخارجها م  حوارالأن تحافظ على التوا دددل و  - 13
المتوق  للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة  فالحاجة للحوار م  األطراح أو الجهاك ذاك 

                                                           
119  https://idi.no/elibrary/covid-19/1068-supreme-audit-institution-sai-considerations-during-times-

of-crisis-like-covid-19/file 
 .pdfنعدات المر بطو بنل وارثعينر المسم 5520     120

https://idi.no/elibrary/covid-19/1068-supreme-audit-institution-sai-considerations-during-times-of-crisis-like-covid-19/file
https://idi.no/elibrary/covid-19/1068-supreme-audit-institution-sai-considerations-during-times-of-crisis-like-covid-19/file
https://idi.no/elibrary/covid-19/1068-supreme-audit-institution-sai-considerations-during-times-of-crisis-like-covid-19/file
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فهم الم لحة من )حكومة وشركاا تنمية ومنظماك المجتم  المدني( يسهل وييسر لألجهزة الرقابية 
ا سدددددتجابة العامة ألزمة كورونا  وفهم المخاطر الرحيسدددددية وكيفية تقديم الجهاز اإل دددددافة المثلى من 

 خالل عملت الرقابي.

ينب ي أن تظل و على الوقاح    وقاحماً  ومتسددقاً  ينب ي أن يكون ا ت ددال بالجمهور وبالبرلمانيين دورياً  - 14
ا دددل ا جتماعي ومن خالل الرسددداحل الن دددية التوعية جارية من خالل وسددداحل اإلعالم ووسددداحل التو 

والبريددد اإللكتروني وا ت دددددددددددددددال إن أمكن للموظفين  ويجددب بددذل كددافددة الجهود لمواجهددة المعلومدداك 
نموذج البرلمان الكويتي وديوان المحاسددبة .  ددرورة اسددتمرار هذا النهج من المحسددسدداك   (121)الزاحفة

ا نتهاا من أزمة فيروس كورونا المسددددتجد  م  التأكيد على الرقابية في هذ  المرحلة وما بعد مرحلة 
دور الحكومة في تعزيز مبدأ الشدددفافية أكثر والتفاعل م  ا سدددتفسددداراك والتسددداح ك التي ترد لها من 

 .(122)عالمأع اا مجلس األمة وما يثار في مواق  التوا ل ا جتماعي ووساحل اإل

والدراسدددددداك العلميددددددة مددددددن الدددددددروس المهمددددددة بعددددددد ا نتهدددددداا مددددددن الجاححددددددة الحاجددددددة إلددددددى البحددددددوث  - 15
لدراسدددددددة الجاححدددددددة والتعامدددددددل معهدددددددا أو تلددددددد  الدراسددددددداك واألبحددددددداث  المكتوبدددددددة والمعددددددددة خ ي ددددددداً 

المترجمدددددة لتسددددداهم فدددددي اقتدددددراك أف دددددل الحلدددددول لمعالجدددددة أعمدددددال التددددددقيل وو ددددد  الحلدددددول البديلدددددة 
 ستفادة منها.والخطط المستقبلية لال

بالتوعية ونشددددددر  اهتمك المنظمة اآلسدددددديوية )اآلسددددددوسددددددا ( التي يدخل  ددددددمنها ع ددددددوية دولة قطر - 16
شددددر المقا ك واألبحاث في المجلة اآلسدددديوية والتعامل معها وم  أنوا  ن المعرفة والخبراك من خالل

المسددددددحولية التي توليها تبين   عبر تقنية ا ت ددددددال المرحي مت من ندواك ولقاااك تقد   ومن خالل ما
ومن ثم ا ستفادة من تل    األجهزة العليا في العالم تحك مظلة اإلنتوسا  باألزماك واألوبحة السابقة

 .(123)لتعامل معها لتحقيل النتاحج وا  افة قيمة م افةلالدروس واستنباط دروس جديدة 

سدددددددددددددوا التعامل م  أزماك اتخاذ الخطواك المناسدددددددددددددبة من خالل تعزيز إدارة المخاطر من أجل من   - 17
  أن تحرص المنظمة العربية من خالل المنظمة الدولية وباقي األع ددددددددددددددداا من مماثلة مسددددددددددددددتقبالً 

 .يستفاد منت مستقبالً  إ دار: دليل العمل الرقابي خالل األزماك واألوبحة ليكون مراجعاً 

                                                           
 )alraimedia.com(الراي  -الغننم: ديواح المرنسبو قدم عرضن شنمال ل عنقدات الر ومو خالل أزمو  ورونن     121
 )alraimedia.com(الراي  -الغننم: ديواح المرنسبو قدم عرضن شنمال ل عنقدات الر ومو خالل أزمو  ورونن     122
123    journal of Government AuditAsian  –ASOSAI Journal  

https://www.alraimedia.com/article/891087/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alraimedia.com/article/891087/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.asosaijournal.org/covid-19-and-role-of-sai-sai-initiatives-towards-health-measures-of-staff-and-government-response-emergency-and-post-emergency-phases-the-national-audit-office-of-bahrain-initiatives-duri/
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مراعاة والتأكد من عدم تخلح أحد عن    يجبخالل األزماك (124)ألهداح التنمية المسددددددددددددددتدامة وفقاً  - 18
من خالل العمل على موازنة ا سددددددددددددتجابة الفورية للحكومة م  توقعاك المواطنين وذل    (125)الركب

 وا متثال للواح  المعمول بها بشأن المساالة والشفافية والنزاهة فيما يتعلل باستخدام الموارد العامة.

بة المتعلقة باسدددددتخدام الموارد العامة  من خالل تطبيقاك تعزيز مشددددداركة المواطنين في أنشدددددطة الرقا - 19
 ومواق  تكنولوجيا المعلوماك.

والفحاك   وأعداد المستفيدين  وميزانياك المحسساك  رير الشفافية واإلف اك عن ا تفاقياكاإعداد تق - 20
ومدددى انعكدداس البرامج على المجتمعدداك  عالوة على كيفيددة تنفيددذ الموازندداك المدداليددة   المسددددددددددددددتهدددفددة

 . (126)للمحسساك و لياك  رفها

على جهاز الرقابة مسدددددددددحولية أ  تعرقل أعمالت الرقابية وتأكيد مبادحها اسدددددددددتجابة الحكومة من خالل  - 21
عادة النظر في خطة التدقيل في سددديال األزمة والخطة الوط  المرونة وأن تسدددعى  (127)نية للطوار وا 

 ما دعك الحاجة.لألن تو   دورها وو يتها والتفوي  ك

قد   يكون لجهاز الرقابة و ية رقابية على كافة األموال التي يتم تعبحتها لألزمة  على غرار تل   - 22
من شددددأن الرقابة على مثل و المتأتية من مسددددال  المسدددداعدة متعددة األطراح أو ألغرا  عسددددكرية  

وينب ي أن تو   و ية الجهاز   الستجابة الوطنية العامةلبالنسبة  اً حاسم األموال أن تكون أمراً هذ  
 .(128)معنى وذ وربما توسيعها بما يمكن الجهاز من أن يحد  دوراً   األعلى للرقابة

بشأنها تقت ي األزمة من الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة أن يقوم بتحليل النتاحج الرقابية واإلبالغ  - 23
على نحو يأخذ في ا عتبار الو دددددددد  ا سددددددددتثناحي  م  الحفاظ على المعايير الدولية ال ددددددددادرة عن 
المنظمة الدولية )اإلنتوسددددا (  والتوجت نحو تقارير رقابية مخت ددددرة ومتخ دددد ددددة وذاك  ددددلة وثيقة 

 عن ددددددراً يعتبر إذ  والتو ددددددياكجودة التقارير ب م  ا هتمام بالمو ددددددو  خارج الدورة الرقابية العادية.
 .للمال العام واستمرار عجلة الحياة وا قت اد لمبدأ الشفافية وحفظاً  مهما للحكوماك وتحقيقاً 

                                                           
124    https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html 
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  من خالل تقاسدددددددددددددم الخطط حيوياً  للرقابة عند مجابهة تحدياك عالمية أمراً  العليااألجهزة  عد تعاونيُ  - 24
معارح بشدددأن كيفية إجراا أعمال رقابية مناسدددبة  الرقابية  أن تتعلم من بع دددها البع  وتبني سدددوياً 

مكانية إجراا مهماك رقابية تعاونية أو إقليمية ذاك  لة بد كوفيد    لة باألزمة ذاك   .19 -وا 

جددددودة الرقابددددة والددددتعلم مددددن مددددن ويعددددزز   للجهددددود الوطنيددددة مقارندددداً  اً وهددددذا مددددن شددددأنت أن يددددوفر تقييمدددد
  لددددددإلدارة الوطنيددددددة لألزمددددددة فددددددي أعقدددددداب الوبدددددداا اً مقارندددددد اً رقابيدددددد ويمكددددددن أن يمثددددددل عمددددددالً   األزمددددددة

طاراً و   .لرقابة تعاونية مناسباً  مو وعاً  ا 

في إطار  امما يحسن معالجته  من ناحية أخرى  قد توجد مخاطر معقدة ومشتركة فيما بين البلدانو 
كبرى الدولية المشددددددددترياك الرقابة تعاونية يمكن فيها تقاسددددددددم الكفاااك بين األجهزة  على غرار رقابة 

 اإللكترونية. والجريمةمشروعة الموال غير األوتدفقاك 

وفدددددي مجدددددال بدددددراااك ا ختدددددرا    تعزيدددددز التعددددداون الددددددولي فدددددي  دددددمان تدددددوفر المسدددددتلزماك الطبيدددددة - 25
والبحدددددددددوث  لتحفيدددددددددز اإلبددددددددددا  والتعجيدددددددددل ب نتددددددددداج أندددددددددوا  مختلفدددددددددة وم دددددددددمونة مدددددددددن اللقاحددددددددداك 

تاحتهدددددددا  وتيسدددددددير كلفتهدددددددا وسددددددديك لتدددددددوفير الددددددددعم  ون التعددددددداون الددددددددولي  دددددددرورياً وا ختبددددددداراك  وا 
بمددددددا يسددددددم  باسددددددتجابة و   تحقيقددددددا ألهددددددداح التنميددددددة المسددددددتدامة المددددددالي للبلدددددددان منخف ددددددة الدددددددخل

بمدددددا فدددددي ذلددددد  توسدددددي  شدددددبكاك األمدددددان و دددددون   فعالدددددة للبعددددددين ال دددددحي وا قت ددددداد  لألزمدددددة  
عددددن ذلدددد   سدددديكون لجهددددود التعدددداون البحثدددددي  وف ددددالً   وسددددبل كسددددب الددددرزل  رأس المددددال البشددددر 

 الدولية على مستوى الجامعاك دور مهم في المسعى العالمي للتو ل إلى حلول.

ومددددددن ثددددددم ممارسددددددة   وعددددددودة الحيدددددداة لطبيعتهددددددا  وهددددددذا مددددددن شددددددأنت أن يسدددددداهم فددددددي سددددددرعة التعددددددافي
 األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورها الرقابي.

فددددي مراجعددددة  رحيسدددداً  أن تددددحد  األجهددددزة العليددددا للرقابددددة الماليددددة والمحاسددددبة دوراً بعددددد األزمددددة  يمكددددن  - 26
وتعزيددددددددز جهددددددددود التعددددددددافي ا قت دددددددداد   ونظددددددددم اإلدارة الماليددددددددة والحوكمددددددددة  واسددددددددتعداد الحكومددددددددة 
للكددددددددوارث المسددددددددتقبلية  وسددددددددتكون هددددددددذ  األجهددددددددزة بحاجددددددددة لالحتفدددددددداظ ب ددددددددالحياك عمددددددددل شدددددددداملة 

 ة التي استخدمك في ا ستجابة لألزمة.ت طي جمي  األموال والموارد العام
  



75 
 

 أهم النتاحج والتو ياك األساسية

 ج:ددددالنتاح أوً :
  من خالل ما سدددددددبل تقديمت من خبراك سدددددددابقة ومن دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة

ل إليها  أهم النتاحجيلي  فيما نورد  :التي تم  التو  

وتتزايد خاللها التدخالك الحكومية خالل األزماك    انعدام اليقين فيهافي األوقاك التي يتوا دددددددددددددددل  .1
يكون ألجهزة الرقابة المالية والمحاسدددددددددبة األهمية والقيمة الم دددددددددافة ألوقاك ا سدددددددددتجابة لألزماك  م  

الرقابي في ممارسة مهامت وتعزيز قدراك التدقيل عن بعد من خالل الوساحل  استمرار مسحولية الجهاز
 امج تدريب وتوفير وساحل التكنولوجيا المناسبة.المتاحة وبر 

( أمام األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددبة بع  التحدياك COVID-19و ددددددعك أزمة كورونا ) .2
  التي من خاللها تتولد الفرص التي تسهم في العمل وتحقيل المساالة والشفافية في حفظ المال العام.

أهمية تحلي أجهزة الرقابة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة بحال التأهب والجاهزية  إ دددددددددددددددافة إلى  .3
مرونة إعطاا  وأالمرونة  سددددددددددواا مرونة التدقيل والتواجد في الجهة الخا ددددددددددعة للرقابة خالل األزمة  

ل الرقابية من الوقك والفر دددددددة للجهة للرد على ا سدددددددتفسددددددداراك والتقارير  ومرونة إل اا بع  األعما
بع  الجهاك التي تل ي أو تحجل بع  المهماك لظروح األزمة  أو رف  تواجد المدقل في مكان 

 .جهة التدقيل

أمام تحد  أداا مهام التدقيل بالكفااة والفاعلية من خالل ا سددددددددددددددتجابة األجهزة العليا للرقابة يجعل 
التكنولوجيا كبديل أسددددداسدددددي ومهم للعمل عن لطلباك الجهاك الخا دددددعة للرقابة من خالل التوجت إلى 

  ُبعد خالل األزمة.

من  لكي يسهل لألجهزة العليا للرقابة بمكان  كما يتبين أن استقاللية األجهزة العليا للرقابة من األهمية .4
 راها  زمة حيثما اقت ك الحاجة.تويمكنها من إجراا أ  رقابة  القيام بمهامها 

من المنظماك الدولية  ابتدااً   والرشدددددددديدة على كافة المسددددددددتوياك التنظيميةأهمية القيادة القوية ات دددددددد   .5
 . من العنا ر المهمة والحاسمة خالل األزمةوأنها األجهزة الرقابية؛  وانتهاا عندواإلقليمية 

وب مكان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة أن ت ددددددديح قيمة هامة من خالل التثبك من المدى 
ات دددال مالحمة  إ دددافة  واسدددتراتيجيةالعملي لوظيفة إدارة األزمة  وهل توجد خطة متينة إلدارة األزمة 

   .وا ستراتيجياكإلى فاعلية األنظمة 
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لتحقيل  الحكوميةياك النظم المتاحة وأدواك التكنولوجيا األزمة حشدددددددددددددددد وتحديد أولو  مواجهةتطلب ت .6
تكيح مرن في أساليب التدقيل  وا ستجابة ذاك القيمة الم افة  وا ستفادة من الدروس المستنبطة  

  .في الوقك المطلوب لألجهزة التشريعية والتنفيذية وتقارير من أجل تقديم مساهماك

التجارب السدددددددددددددددابقة للمواجهة  أنالمختلفة  األزماكالتدقيل السدددددددددددددددابقة في أوقاك  وأعمالتفيد الخطط  .7
في  مواجهتهاإيالا ا هتمام باألزماك لالسددددددتفادة من  وأهميةأثبتك أهمية التخطيط والت ددددددد  لألوبحة 

األزمة الحالية من خالل الدروس المهمة التي يمكن  ما وجب اسددددددددددددتخال ددددددددددددت من  وهذا تكرارهاحال 
وخا ددددددة ما يتعلل   لأل ددددددرار منها وتبادل الخبراك والمعرفة بين األجهزة األع دددددداا تفادياً  ا سددددددتفادة

  .ب حة اإلنسان  وحفظ المال العام من سوا ا ست الل وا ستخدام

الدور المهم لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة في تعزيز كفااة ومسدداالة وفاعلية وشددفافية اإلدارة  .8
م تسليط المزيد من ال وا على أهميتها نتيجة للجاححة من خالل قراراك الجمعية العامة العامة التي ت
  بمدددا في ذلددد  مدددا نص عليدددت اإلعالن (RES/A/69/228)و (RES/A/66/209) لألمم المتحددددة

السدددياسدددي بعنوان  التزامنا المشدددتر  بالعمل بفعالية على الت دددد  للتحدياك وتنفيذ التدابير الرامية إلى 
  (129) (Add.1-A/S/32/2الفساد ومكافحتت وتعزيز التعاون الدولي  )من  

ت دددددك المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسددددبة  اإلنتوسددددا   واألجهزة العليا للرقابة األع دددداا فيها  .9
بسدددددددرعة للجاححة من خالل تكييح وتعديل طرل عملها والبرامج الرقابية الخا دددددددة بها  م  مراعاة أن 

للقدراك والكفاااك الخا ة  اً العليا للرقابة المالية والمحاسبة انطلقك من مستوياك مختلفة وفقاألجهزة 
  بها.

اتسددددددددددددددمددك إدارة األزمددة في دولددة قطر النهج التكدداملي لمنظومددة العمددل الحكومي واألهلي والتطوعي   .10
غايتها في المقام األول الحفاظ على ال ددددددددددددددحة العامة وفل المعايير المعتمدة  إلى جانب دعم جهود 
الدول والمنظماك الدولية وباألخص منظمة ال دددددددددددحة العالمية لوقح انتشدددددددددددار الفيروس ومحا دددددددددددرتت 
والق ددددددددددداا عليت ب ذن اهلل  ودور ديوان المحاسدددددددددددبة من خالل دور  الرقابي وع دددددددددددويتت في المنظماك 

ل دددمان اسدددتمرارية العمل بما يتناسدددب  موظفينحماية الو   دور  الرقابي  ةفي ممارسددد ةواإلقليميالدولية 
  بي.دور  الرقام  وبما   يتعار    م  الظروح وا حترازاك في الدولة

المعايير الدولية في إدارة األزماك متسدددقة م  مباد  الشدددريعة اإلسدددالمية والتي تبين أهمية تأتي جمي   .11
  من أجل تحقل ال ددددددروراك (130)توفر ال ددددددرورياك للناس في حال األزمة وربطها بقواعدها اإليمانية

                                                           
 ا ع مند على   نرب وخبرات األ هزج العلين للرقنبو المنليو :العمل أثننء ال نورو وبعدهنلألمم الم ردج واألن وستتتتتتتني،  25الندوج  اإلن وستتتتتتتني، 129

 2021رزيراح  30-28والمرنسبو مح أ ل  عزيز مؤسسنت فعنلو وإقنمو م  معنت مس دامو األمم الم ردج،  
: دراسو رنلو الم نعو في الني ر في ضوء نموذج عنم الرمندج، رسنلو من س ير  ليو الدراسنت دور القيندج في إدارج األزموسلوى رنمد المال،  130

 2010اإلسالميو، مؤسسو قطر لل ربيو والعلوم و نميو الم  مع،
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الدولية   كما أن حرص الدول والمنظماك (131)ثم بعد ذل  من أجل تحقيل الحاجياك والتحسيناك  أو ً 
من حفظ النفس والمال والعر   (132)واإلقليمية جااك أهدافها متسدددددقة م  مقا دددددد الشدددددريعة الخمسدددددة

نسددددان و ددددحتت إلى حفظ الدين  من خالل التعاون الدولي الذ  يهدح إلى حماية اإل والنسددددل  ددددعوداً 
 وبيحتت.

مددددن سددددوا ا سددددت الل  العددددام ويددددأتي دور األجهددددزة العليددددا للرقابددددة الماليددددة والمحاسددددبة فددددي حفددددظ المددددال
عدددددد الحفددددداظ عليدددددت ألجدددددل سدددددالمة اإلنسدددددان و دددددحتت وأمندددددت ومعاشدددددت  و  يتحقدددددل الدددددذ  يُ و والفسددددداد  

علدددددى  للمسددددداعدة  ذلددددد  إ  مدددددن خدددددالل الحكدددددم الراشدددددد فدددددي الددددددول الناميدددددة والمتقدمدددددة علدددددى السدددددواا
نهج تقددددددارب بددددددين الددددددنهج ا قت دددددداد  والددددددالالددددددذ  بدددددددور  يددددددحد  إلددددددى و   فهددددددم أشددددددمل لعمليددددددة التنميددددددة

وبدددددين العمدددددل الرقدددددابي للددددددور المهدددددم لألجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة الماليدددددة والمحاسدددددبة   السياسدددددي للتنميدددددة
 .(133)خالل األزماك

 التو ياك: : ثانياً 

تمت  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة بالكفااة والموارد الكافية وا سددددددددددددددتقاللية على  أهمية .1
المسددددتوى الوطني من شددددأنت أن يسدددداعد إلى حد كبير في تعزيز الشددددفافية والمسدددداالة  وبالتالي توفير 

الجيد إلى المعلوماك  لنفاذاو  األسدددددس الرحيسدددددة لالسدددددتجابة السدددددريعة والمناسدددددبة لألزماك المسدددددتقبلية.
  والبياناك ال رورية.

عادة تقييم نهجها وأولوياتها الرقابية   .2 تشددددددجي  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددبة على تكييح وا 
  ور د الظروح الخارجية المت يرة عن كثب.

تقلة والمسدددحولياك مهامها ب دددورة مسدددألداا األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبة  أهمية اسدددتقاللية .3
 وبالموارد الكافية  المكلفة

تشدددجي  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبة على البناا على تجاربها الخا دددة في ا سدددتفادة من  .4
ا سدددددتفادة من التكنولوجيا قد تسدددددم  بالر دددددد فاعتماد طرل عمل جديدة أكثر مرونة  بالتكنولوجياك 

اح األف دددددددل المرتكز على عمل األجهزة العليا للرقابة المالية المبكر  وعند ا قت ددددددداا  با سدددددددتشدددددددر 
  والمحاسبة.

تشددددددددددددددجي  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة على إيجاد توازن بين عملياك التدقيل عن بعد  .5
  وعملياك التدقيل الميدانية  م  مراعاة أهمية إمكانية التحقل من المعلوماك والبياناك.

                                                           
 88،ص 1993،القنهرج،مؤسسو األهرام للنشر وال وزيع،1،طالدولو اإلسالميواإلداريو والسينسو الشرعيو في أرمد فراج،السلطو  131
 2002،بيروت،دار ال  نب العربي،1،طالموافقنت في أصول الشريعو رقيق:مرمد اإلس نراني،عدننح درويش ، طبي،لشنا 132

133  Adel M Abdellatif, Good Governance and Its Relationship to Democracy & Economic Development, 

Governance Programme Advisor, Regional Bureau for Arab States ,UNDP 
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  بهدح ا ستعداد للت د  لألزماك المستقبلية بطريقة للشفافية والمساالة باكراً   رورة و    لياك .6
  تتسم بالكفااة والفاعلية واإلن اح.

دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددبة في اسدددددددتكشددددددداح  لياك لزيادة التوا دددددددل م  المواطنين  .7
  الخا ة بها. وتعزيز مشاركتهم  مما يحد  إلى تحسين كفااة أعمال التدقيل

أهميدددددة تقيددددديم األجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة الماليدددددة والمحاسدددددبة لالسدددددتخدام السدددددليم لألمدددددوال العامدددددة فيمدددددا  .8
مفعددددول وقدددداحي  ينددددتج عنددددتوالتعددددافي منهددددا  ممددددا  19 -يتعلددددل بتدددددابير ا سددددتجابة لجاححددددة كوفيددددد 

سدددددددداك  ددددددددد سددددددددوا اإلدارة والفسدددددددداد  وسدددددددديحد  بالتددددددددالي إلددددددددى بندددددددداا ثقددددددددة المددددددددواطنين فددددددددي المحس
  الحكومية.

 دددددددددرورة تدددددددددأمين الحكومددددددددداك للتوا دددددددددل الوا ددددددددد  والمتسدددددددددل مددددددددد  أ دددددددددحاب الم دددددددددال  وعامدددددددددة  .9
  الجمهور في حا ك الطوار  الوطنية.

قابليدددددددة التشددددددد يل المتبدددددددادل  مددددددد   دددددددمان دددددددرورة إعدددددددداد الحكومددددددداك الوطنيدددددددة لخطدددددددط طدددددددوار   .10
للبيانددددداك مدددددن أجدددددل مواجهدددددة حدددددا ك الطدددددوار  وتمكدددددين السدددددلطاك الوطنيدددددة مدددددن التفاعدددددل بكفدددددااة 

  وفاعلية.

أهميدددددددة تو دددددددية األجهدددددددزة العليدددددددا للرقابدددددددة الماليدددددددة والمحاسدددددددبة با سدددددددتمرار فدددددددي إعطددددددداا األولويدددددددة  .11
ر قطدددددا   دددددمن عملهدددددا الرقدددددابي لقطاعددددداك ت دددددررك بشدددددكل خددددداص بسدددددبب الجاححدددددة علدددددى غدددددرا

مجموعدددددددة عمدددددددل تابعدددددددة لإلنتوسدددددددا  حدددددددول الرعايدددددددة  . وتأسددددددديسا جتماعيدددددددةال دددددددحة أو الرعايدددددددة 
   م  إيجاد  لياك عمل وتنسيل مشتر .ية ا جتماعيةاال حية وخدماك الرع

من  المزيد من الفرص لتقاسم المعرفة وأف ل الممارساك المتعلقة بآثار الجاححة والت د  لها ايجاد .12
  ا ستخدام األمثل للمن اك.باإلنتوسا  ومنظماتها اإلقليمية واألجهزة الرقابية األع اا  قبل

  أهمية ا سددددددددددتمرار في التعاون الناج  بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددبة واألمم المتحدة .13
-اجهة كوفيدفادة بمو وكذل  الشدددددركاا الخارجيين اآلخرين  من خالل تبادل الخبراك والدروس المسدددددت

والحلول المشددتركة للت ددد  لألزماك المسددتقبلية ولخطط وتدابير  ا سددتراتيجياكمن أجل و دد   19
  التعافي.

اسدددددتمرار تقاسدددددم الخبراك بين اإلنتوسدددددا  واألجهزة الرقابية األع ددددداا في  دددددمان الرقابة والمسددددداالة  .14
  للت د  للجاححة وخطط وتدابير التعافي.

 .يستفاد منت مستقبالً  لرقابي خالل األزماك واألوبحة ليكون مرجعاً إ دار دليل العمل اأهمية  .15
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من خالل تطوير برامج تعليمية عبر  أهمية بناا قدراك األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة  .16
على غرار من دددددددددة  اإلنترنك وتوفيرها لجمي  األجهزة العليا للرقابة ومشددددددددداركة الشدددددددددركاا الخارجيين.

  التعليم التي اطلقتها المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

أهمية التأكيد على أهداح التنمية المسدددتدامة والمسددداهمة في  عدم تر  أحد خلح الركب  في أعقاب  .17
ا  ثار غير له كالجاححة التي فاقمك حا ك المسددددددددددددددداواة ا جتماعية في عدة قطاعاك حيوية وكان

  .متناسبة على الفحاك األكثر  عفاً 

المشاركة في متابعة ومراجعة خطة عام بالتو ية بأن تستمر اإلنتوسا  واألجهزة الرقابية األع اا  .18
للتنمية المسددتدامة  ودراسددة أثر الجاححة على عملية تحقيل أهداح التنمية المسددتدامة  ودعم  2030

 الجهود إلعادة البناا بشكل أف ل.
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 مصادر الدراسة ومراجعها األساسية

 
 : المعاجم الل وية:أو ً 

 1994  بيروك  دار دمشل  34المنجد في الل ة واألعالم  ط .1

الراز   مختار ال ددددددددددددحاك  ترتيب: محمود خاطر مراجعة: لجنة من مركز تحقيل  بكرمحمد بن أبي  .2
 1976التراث بدار الكتب الم رية  القاهرة  

معجدددددددددم الم دددددددددطلحاك الشدددددددددرعية  وزارة الشدددددددددحون اإلسدددددددددالمية والددددددددددعوة  مدددددددددن المدددددددددحلفين مجموعدددددددددة  .3
  2واإلرشددددداد  مديندددددة الملددددد  عبدددددد العزيدددددز للعلدددددوم والتقنيدددددة  المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية الريدددددا   ط

2017 

 -كتاب الموسددددددددددددددوعة الفقهية الكويتية  15مجموعة من المحلفين  الموسددددددددددددددوعة الفقهية الكويتية  جزا  .4
   )maktaba.org-al(المكتبة الشاملة الحديثة

 ثانيا: كتب التراث:
  ك  بيرو 1طالشريعة  الموافقاك في أ ول  عدنان دروين   ياإلسكندرانمحمد  تحقيل: الشاطبي  .1

 2002دار الكتاب العربي 

 المهنية الرسمية: كثالثا: اإل دارا
1. https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf  

 .1977اعالن  ليما  بشأن المباد  األساسية للرقابة المالية 

2. https://audit.gov.ly/home/intosai/10.pdf 
 .2007إعالن المكسي  حول استقاللية أجهزة الرقابة العليا 

3. https://audit.gov.ly/home/intosai/10.pdf 

المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددبة ا نتوسددددددددددا   المعايير الدولية لألجهزة العليا 
إحداث -  قيمة ومناف  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددبةISSAI 12للرقابة المالية والمحاسددددددبة 

 https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf لمواطنين.الفارل في حياة ا

لمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددددددبة   المعايير الدولية لألجهزة ا) ا نتوسدددددددددددددا (  .4
( رقابة الجودة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة ISSAIالعليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة)

ISSAI 40 

https://al-maktaba.org/book/11430
https://al-maktaba.org/book/11430
https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf
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الرقددابددة على  رالمنظمددة الدددوليددة لألجهزة العليددا للرقددابددة المدداليددة والمحدداسددددددددددددددبددة )اإلنتوسددددددددددددددددا (  معددايي .5
  /ISSAI 3000( .pdf3000https://audit.gov.ly/home/intosai(األداا 

ية والمحاسدددددبة )اإلنتوسدددددا ( مباد  توجيهية بشدددددأن المفاهيم لمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالا .6
 https://audit.gov.ly/home/intosai/3100.pdf ( ISSAI3100لرقابة األداا ) ةالرحيسي

  مقدمة حول   ISSAI5500  المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  (ا نتوسا ) .7
 9250)من المعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ومعيار ا نتوسددا  للحوكمة الجيدة  5500سددلسددلة 

GOV) 9250 

   المنظمدددددددة الددددددددوليدددددددة لألجهزة العليدددددددا للرقدددددددابدددددددة المددددددداليدددددددة والمحددددددداسدددددددددددددددبدددددددة (ا نتوسدددددددددددددددددددددا ) .8

https://www.idi.no/elibrary/covid-19/1044-19/file 

(    المسدددددددددداالة في زمن األزمة   كيح يمكن لألجهزة العليا للرقابة IDI INTOSAI)  (اإلنتوسددددددددددا ) .9
المالية والمحاسددبة وشددركاا التنمية أن تتعلم من األزماك السددابقة وتكفل اسددتجابة فعالة لفيروس كورونا 

 2020في البلدان النامية  ابريل  19-كوفيد

المالية والمحاسدددددددددددددبة   المعايير الدولية لألجهزة ) ا نتوسدددددددددددددا ( المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة  .10
( رقابة الجودة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة ISSAIالعليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة)

ISSAI 40 

سددتة طرل تمكن المدققين من   المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددبة )األربوسددا (  .11
 2020  ورقة مترجمة    ابريل  (COVID -19) ظل جاححة فيروس كورونا المستجدالتعامل في 

المنظمدددة العربيدددة لألجهزة العليدددا للرقدددابدددة المددداليدددة والمحددداسددددددددددددددبدددة  ورقدددة بحثيدددة: حول )األربوسددددددددددددددددا (  .12
 المتعلقة المسدددددداعداك من المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة بخ ددددددوص رقابة( (5500سددددددلسددددددلة

 .د: لجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةبالكوارث  إعدا

)األربوسددددا ( المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددبة)األربوسددددا (  ورقة بحثية حول  .13
للمنظمة العربية    إعداد لجنة المعايير المهنية 19-رقابة األداا في ظل تداعياك وباا األزمة كوفيد

 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
 2020http://www.arabosai.org/Ar/upload/1607946993.pdfي12ي14

بحثية حول رقابة ا لتزام  ورقة  المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددبة )األربوسدددا ( .14
  إعددداد لجنددة المعددايير المهنيددة للمنظمددة العربيددة لألجهزة العليددا للرقددابددة المدداليددة  19-في ظددل كوفيددد

 والمحاسبة
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1611647760.pdf   

https://audit.gov.ly/home/intosai/3000.pdf
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1607946993.pdf
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1607946993.pdf
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1611647760.pdf
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من المعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ومعيار ا نتوسدددددددددا  للحوكمة  5500سدددددددددلة مقدمة حول سدددددددددل .15
 9250 (GOV 9250)الجيدة 

 5520   5520المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددددددددبة المرتبطة بالكوارث رقم  .16
 pdf.معيار المساعداك المرتبطة بالكوارث

مجموعة البن  الدولي  حماية اإلنسان وا قت اد: استجاباك متكاملة على ال عيد السياساك لجهود  .17
 2020   واشنطن  الو ياك المتحدة ا مريكية  . COVID-19 مكافحة فيروس كورونا المستجد

حماية اإلنسان وا قت اد: استجاباك متكاملة على ال عيد السياساك لجهود مجموعة البن  الدولي   .18
 2020Publicا مريكية   الو ياك المتحدة.   واشنطن COVID-19مكافحة فيروس كورونا المستجد

Webinar on The Enabling Policy Environment for Effective Disaster Management including 
for COVID-19 Response (itu.int) 

بة في اسددددددددددددددتجابة 19-مجموعة البن  الدولي  كوفيد .19 : دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددددددد
 2020World Bank Group  وما بعد الطوار   يونيو : مرحلتا الطوار 19-الحكوماك لجاححة كوفيد

- International Development, Poverty, & Sustainability 

بة في اسددددددددددددددتجابة  19-مجموعة البن  الدولي   كوفيد .20 دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسدددددددددددددد
 . 2020بعد الطوار    يونيو  مرحلتا الطوار  وما  :19 -فيد الحكوماك لجاححة كو 

 العربية الكتب : رابعًا 
 القاهرة محسددددسددددة األهرام 1أحمد فراج  السددددلطة اإلدارية والسددددياسددددة الشددددرعية في الدولة اإلسددددالمية  ط .1

 1993للنشر والتوزي  

دبي: أكاديمية  1ا سدددتراتيجي  طأسدددامة من دددور السدددواك  المفاهيم األسددداسدددية لعلم األزماك والتخطط  .2
 م2006شرطة دبي 

حامد عبدالماجد  مقدمة في منهجية دراسدددددددددددددددة وطرل بحث الظواهر السددددددددددددددياسددددددددددددددية القاهرة  جامعة  .3
 م2000القاهرة 

غسددان قاسددم دوا الالمي  إدارة األزماك: األسددس والتطبيقاك  جمهورية -خالد عبداهلل إبراهيم العيسدداو  .4
 2015العرال 

كوروندددددددا وتدددددددداعياتها: دراسدددددددة الوبددددددداا وسدددددددبل التحدددددددرز مندددددددت: األوبحدددددددة فدددددددي الطدددددددب محمدددددددد أبطدددددددو    .5
العربددددددددددددددي وفدددددددددددددددي التددددددددددددددداري  الثقدددددددددددددددافي وا جتمددددددددددددددداعي  المركدددددددددددددددز العربدددددددددددددددي لألبحددددددددددددددداث ودراسدددددددددددددددة 

 2020يونيو ي22السياساك 

file:///D:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520%20Ù�Ø¹Ù�Ø§Ø±%20Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø§Øª%20Ø§Ù�Ù�Ø±ØªØ¨Ø·Ø©%20Ø¨Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ø«.pdf
file:///D:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520%20Ù�Ø¹Ù�Ø§Ø±%20Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø§Øª%20Ø§Ù�Ù�Ø±ØªØ¨Ø·Ø©%20Ø¨Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ø«.pdf
file:///D:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520%20Ù�Ø¹Ù�Ø§Ø±%20Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø§Øª%20Ø§Ù�Ù�Ø±ØªØ¨Ø·Ø©%20Ø¨Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ø«.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/Webinars/2020/Q5-2-july14.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/Webinars/2020/Q5-2-july14.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/Webinars/2020/Q5-2-july14.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/meetings/Webinars/2020/Q5-2-july14.aspx
https://www.worldbank.org/en/home
https://www.worldbank.org/en/home
https://www.worldbank.org/en/home
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 2001مركز تطوير األداا والتنمية   م ر 3ط محمد عبدال ني حسن هالل  مهاراك إدارة األزماك  .6

 2004إدارة األزماك  اإلسكندرية  محسسة شباب الجامعة محمد ن ر مهنا  .7

 خامسًا: الرساحل العلمية والبحوث والمحا راك:

كلية الدراسدداك  ماجسددتير سددياسددة عامة   يا سددتراتيجبسددمة عبدال فار  سددلسددلة محا ددراك التخطيط  .1
 2008اإلسالمية  محسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتم   الدوحة 

المال  دور القيادة في إدارة األزمة: دراسة حالة المجاعة في النيجر في  وا نموذج عام سلوى حامد  .2
الرمادة  رسددددددددددددالة ماجسددددددددددددتير كلية الدراسدددددددددددداك اإلسددددددددددددالمية  محسددددددددددددسددددددددددددة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

 2010المجتم  

ية  حتى   تقرير التنمية اإلنسددددددددددانية العربية :ورقة بحث إلين هسددددددددددو -باو  غلياني -عادل عبداللطيح .3
 برنامج األمم المتحدة اإلنماحي  يتخلح أحد عن الركب: نحو المواطنة الشدددددددددددددداملة في البلدان العربية 

 2019المكتب اإلقليمي للدول العربية  

ا عتماد على تجارب وخبراك  :نتوسدددددددددددددددا   العمل أثناا الجاححة وبعدهالألمم المتحدة واإل 25الندوة  .4
قامة مجتمعاك مسددددددتدامة األجهزة العليا للرقابة الما لية والمحاسددددددبة من أجل تعزيز محسددددددسدددددداك فعالة وا 

 2021حزيران  30-28األمم المتحدة  اإلنتوسا    

حماية اإلنسان وا قت اد: استجاباك متكاملة على ال عيد السياساك لجهود مكافحة فيروس كورونا  .5
 .ك المتحدة ا مريكية  واشنطن  الو يا2020مجموعة البن  الدولي    COVID-19 المستجد

  قرير / الممل تتو و تتنورتتو  ورونتتن .. أنموذٌج م مرٌد في إدارج األزمتتنت و تتنلتتو األنبتتنء الستتتتتتتعوديتتو .6
)spa.gov.sa( 

7. pdf Role of Supreme Audit Institutions during and after COVID19_Arabic.
)worldbank.org( 

 سادسًا :  الدورياك :

الجوهرة بنك عبدالعزيز الزامل  التخطيط لمواجهة األزماك والكوارث في المملكة العربية السددددددددددددددعودية:  .1
ذاك العالقة باألزمة والكوارث  مجلة  2016دراسدددددددددددددة مطبقة على المسدددددددددددددحولين والخبراا في الجهاك 

اإلسدددددددددالمية  الجمعية السدددددددددعودية لعلم ا جتما  والخدمة ا جتماعية  جامعة األمام محمد بن سدددددددددعود 
 .( أكتوبر11ا جتماعية  العدد)

ُة للمنظماك الدولية واإلقليمية    .2 سدددددد  حامد عبد الماجد قويسددددددي   ثار نازلة كورونا على المباد  الُمحسدددددد 
 ثار   2020ي8ي9( 7الدوحة   مركز الجزيرة للدراسدداك السددياسددية واإلعالمية   مجلة لباب   العدد ) 

https://www.spa.gov.sa/2211274
https://www.spa.gov.sa/2211274
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33901/Role%20of%20Supreme%20Audit%20Institutions%20during%20and%20after%20COVID19_Arabic.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33901/Role%20of%20Supreme%20Audit%20Institutions%20during%20and%20after%20COVID19_Arabic.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4758
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4758
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ة للمنظماك الدولية واإلقليمية   مركز الجزيرة للدراسددددددددددددددداك سددددددددددددددد  سدددددددددددددد   نازلة كورونا على المباد  الُمح 
)aljazeera.net( 

التدريب وبناا عبدالكريم أحمد قندوز  دور التمويل اإلسددددددددددددددالمي في حا ك الجواح  دراسدددددددددددددداك معهد  .3
 .   ندول النقد العربي  أبوظبي ا ماراك العربية المتحدة2020( يونيو 3القدراك  العدد )

محروس بسدددددديوني أخالل التعامل م  األزماك من منظور إسددددددالمي مجلة كلية  الشددددددريعة والدراسدددددداك  .4
  جامعة قطر2018( 1 العدد)16اإلسالمية المجلد

: إدارة األزمة   ا دددار خاص من المجلة حول األزمة   19كوفيد التكنولوجيا وجاححة فيروس كورونا  .5
    ITU News , No:3 , 2020 

6. Asian journal of Government Audit –ASOSAI Journal  

 سابعًا :  الجراحد المجالك السيارة:

   )alwatannews.net( ددددددددددددددحيفة الوطن -يدرب موظفيت على تجارب التدقيل العالمية  "الرقابة .1
 14:13 2021فبراير  14ا حد 

أجهزة الرقددابددة الددداخليددة والتدددقيل   كتدداب عمون   وكددالددة .. وغيدداب  19كوفيدددعبددداهلل العزام  مقددال   .2
 ammonnews.net(  PM 06:09 2021-06-22(عمون ا خبارية

 ثامنا: مواق  الكترونية:
 & Averroes Business Advisory - الدروس المسددتفادة من جاححة كورونا موقع افيروس لالست شتنرات وتطوير األعمال  .1

Services (averroesadvisory.com) 

2. The COVID-19 lessons businesses must learn | BCI (thebci.org) 

3. https://www.who.int/ar 

4. https://europa.eu/european-union/index_en 

5. https://www.oic-oci.org/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar 

6. https://www.intosai.org/ موق  المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة  

7. https://www.intosai.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D9%86%D8%B8%D8%B1
%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 

8. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2
017_22.pdf 

9. https://www.eurosai.org/en/topMenu/IFPP.html 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4758
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4758
https://www.asosaijournal.org/covid-19-and-role-of-sai-sai-initiatives-towards-health-measures-of-staff-and-government-response-emergency-and-post-emergency-phases-the-national-audit-office-of-bahrain-initiatives-duri/
https://alwatannews.net/article/925004/Bahrain/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.ammonnews.net/article/617931
https://www.ammonnews.net/article/617931
https://www.averroesadvisory.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.averroesadvisory.com/blog/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.thebci.org/news/the-covid-19-lessons-businesses-must-learn.html
https://www.who.int/ar
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar
https://www.intosai.org/
https://www.intosai.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.intosai.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.intosai.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/AR_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://www.eurosai.org/en/topMenu/IFPP.html
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10. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_the_coronavirus موق  الشفافية العالمية  

مايو ,2021: 09:38  12 :  نشر في(alarabiya.net) ديوان المحاسبة الكويتي يكشح غياب خطة حكومية إلدارة األزماك .11
 GST ص

 موق  العربية األخبار 

12. file:///F:/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%
AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/55
20.pdf 

13. https://idi.no/elibrary/covid-19/1044-19/file 

  الموق  الرسمي لديوان المحاسبة – قطر  (sab.gov.qa) ديوان المحاسبة, عن ديوان المحاسبة , نبذة عن ديوان المحاسبة .14

15. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/16/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD
%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7- 
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9  موق  الجزيرة األخبار  

موق  المنظمة العربية  (arabosai.org) نشددددددددرياك   المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسددددددددبة - األرابوسددددددددا  .16
 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

17. Role of Supreme Audit Institutions during and after COVID19_Arabic.pdf (worldbank.org)  موق 
 البن  الدولي 

18. https://www.raya.com/2020/07/16/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-
%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2030-
%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF/ موقع  ريدج الرايو  

 labodroit | مفهوم الشفافية و المساالة و دور األجهزة العليا للرقابة .19

20. Public Webinar on The Enabling Policy Environment for Effective Disaster Management including 
for COVID-19 Response (itu.int) 

 ومجموعة  (zfarooq1@worldbank.org)أو زهرا فارول نوريار  org.worldbank@sgurazada) سددددرينيفاس غورازادا .21
 البن  الدولي

22. https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/08/27/ldrws-lmstfd-mn-tfshy-fyrws-kwrwn 

https://www.thenewhumanitarian.org/ar 

23. file:///F:/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%
AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/55
20.pdf 

24. https://idi.no/elibrary/covid-19/1068-supreme-audit-institution-sai-considerations-during-
times-of-crisis-like-covid-19/file 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_the_coronavirus
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/05/12/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
file:///F:/Ù�Ø³Ø§Ø¨Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/5520.pdf
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