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العمل
حول الدليل
ي
غيت جائحة كورونا (كوفيد )19-بشكل كبي العالم الذي اعتدنا أن نعيش فيه .ولمساعدة األجهزة العليا للرقابة المالية
تفش كوفيد ،19-أطلقت مبادرة تنمية اإلنتوساي ( )IDIمهمات رقابة االليام
والمحاسبة ( )SAIsعل البقاء عل صلة أثناء
ي
التعاونية العالمية للشفافية والمساءلة والشمولية يف استخدام التمويل الطارئ لكوفيد(ُ 19-يشار إليها فيما بعد بمهمات
لرئيش لهذه الرقابة هو المساهمة يف الشفافية والمساءلة والشمولية يف
رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية) .الهدف ا
ي
استخدام التمويل الطارئ لكوفيد 19-يف المستقبل القريب.
الت تجري مهمات رقابة الشفافية
وتمت صياغة هذا الدليل
العمل أساسا لفرق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة ي
ي
والمساءلة والشمولية .وهو يهدف إىل تشكيل فهم مشيك لمفاهيم ومبادئ مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
ويوفر إرشادات "حول الكيفية" ،كما يقدم هذا الدليل نصائح للمراقبي باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
يتضمن الدليل قسمي:
-

يغط القسم األول مفاهيم ومبادئ رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،بما يف ذلك كيفية استخدام الجهاز
ي
األعل للرقابة المالية والمحاسبة لمنهجية مرنة ،وضبط جودة الرقابة ،وتيسي أثر الرقابة وإشاك أصحاب
المصلحة.

-

الثان إرشادات عملية إلجراء مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية .ويشمل ذلك إرشادات
ويقدم القسم ي
ّ
حول اختيار موضوع الرقابة ،وتقييم المخاطر ،واختيار نطاق رقابة قابل للتحكم فيه ،وطرح أسئلة الرقابة
الصحيحة ،وجمع األدلة الكافية والمناسبة ،وكتابة االستنتاجات والتوصيات القائمة عل األدلة ،وإعداد التقارير
المؤثرة يف الوقت المناسب .وجدير بالذكر أن مجاالت اليكي الرئيسية لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة
والشمولية ستكون المشييات العامة الطارئة و الترصف يف الهبات واإلمدادات وحزم )أو مجموعة(المساعدات
الوطت للقاحات كوفيد. 19-
االجتماعية واالقتصادية وعملية الطرح
ي
وف هذه المجاالت المختلقة ،يمكن للمراقب أن يفحص ليس فقط أطر االليام المعمول بها )أي األطر القانونية
ي
الت تم تنفيذها.
واليتيبية الجاري بها العمل (بل أيضا يمكنه النظر يف مدى اليام مختلف المعامالت ي
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القسم 1
مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية :المفاهيم
والمبادئ
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الفصل 1
ه رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟
ما ي
تم تصور مهم ات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية عل أنها مهمات رقابة اليام قائمة عل المعايي الدولية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( .)ISSAIوتساهم هذه الرقابة يف تعزيز الشفافية والمساءلة والشمولية يف استخدام
التمويل الطارئ لكوفيد 19-كما تساهم يف وضع أطر أكي شفافية وشمولية ومساءلة لإلنفاق العام أثناء حاالت الطوارئ
يف المستقبل.
وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية لهذه الرقابة يف تعزيز تخصيص واستخدام التمويل الطارئ للوصول إىل المتخلفي عن
الت تتأثر بشكل غي متناسب بالجائحة ،مثل النساء وذوي اإلعاقة
الركب ،وإعطاء األولوية للفئات الضعيفة يف المجتمع ي
الرسم ،والالجئي ،وغيهم.
والفقراء والعاملي يف القطاع غي
ي

ه ميات مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟
ما ي
ه مهمات رقابة الحقة .يتم من خاللها فحص أطر
مهمات رقابة الحقة :مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ي
فه تختلف عن مهمات الرقابة المسبقة أو
االليام) القواني واللوائح  (...والمعامالت بعد حدوثها .عل هذا النحو ،ي
مهمات الرقابة الميامنة .عل سبيل المثال ،عندما تتعلق مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية بالرقابة عل حزم )
أو مجموعة( المساعدات االجتماعية واالقتصادية أو الشاءات الطارئة للمعدات الطبية ،فسيتم النظر يف االمتيازات والمنح
الت تم إجراؤها بالفعل.
الت تم تقديمها فعال أو معامالت الشاء ي
ي
معايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :تهدف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية إىل
وفقا لل
ر
االليام بمتطلبات المعايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الخاصة برقابة االليام .ويقدم هذا الدليل
ّ
الت فرضتها الجائحة
العمل نصائح حول كيفية ي
توىل األجهزة العليا للرقابة الموازنة بي الحاجة إىل المرونة يف ظل القيود ي
ي
ومتطلبات الجودة المنصوص عليها بالمعايي.
المنهجية المرنة :تشجع مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية األجهزة العليا للرقابة عل اتباع منهجية مرنة أخذا
بعي االعتبار قدراتها وبيئاتها وصالحياتها .ويمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اتباع منهجية مرنة من خالل
زمت قصي
إجراء رقابة عل القضايا الناشئة بشعة مثل الرقابة عل سلسلة توريد اللقاحات ،واستكمال الرقابة يف إطار ي
وإصدار التقارير يف أقرب وقت ممكن .ويمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تستخدم تقنيات وأساليب مرنة
يف إجراء الرقابة.
ر
ر
االليام )القواني واللوائح (...وعل المعامالت :يمكن أن تركز مهمات رقابة الشفافية والمساءلة
كي عل أطر
الي ر
والشمولية عل فحص مدى امتثال أطر االليام لمبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية ،ونذكر عل سبيل المثال أطر
ّ
االليام المتعلقة بالمشييات الطارئة .كما يمكن أن تركز مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية عل النظر يف مدى
امتثال المعامالت ألطر االليام الجاري بها العمل ،عل غرار النظر يف توزي ع حزم المساعدات االقتصادية عل فئات هشة
الت تم
معينة .ويمكن ّلألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تقرر ليس فقط فحص أطر االليام بل أيضا المعامالت ي
تنفيذها .وسيتوىل الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة أخذ هذا القرار ً
بناء عل تقييمه للمخاطر.
ّ
الحاىل ،من المهم
نطاق رقابة يمكن التحكم فيه) إدارته(  :بغاية الحفاظ عل المرونة وقابلية التنفيذ يف وضع الجائحة
ي
أن يكون نطاق مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية قابال للتحكم فيه .ويمكن تحديد نطاق مهمات الرقابة من
حيث مجال اليكي ،مثل اليكي عل نوع واحد من المشييات أو نوع واحد من حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية.
ويمكن كذلك تحديد نطاق الرقابة من حيث السلسلة الزمنية ،عل سبيل المثال فحص المشييات الطارئة يف األشهر
الستة الماضية وتقديم تقرير عنها أو فحص توزي ع حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية خالل األشهر الستة الماضية.
ومثال إذا كان الجهاز األعل للرقابة غي قادرا عل القيام بالرقابة ميدانيا للتحقق من سجالت المعامالت فقد يقرر الجهاز
تحديد نطاق الرقابة والقيام بفحص أطر االليام فقط )،عل سبيل المثال ،فحص أطر االليام الخاصة بالمشييات
الطارئة(.
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ر
كي عل أثر الرقابة يف جميع مراحل العملية الرقابية :من المتوقع أن يتم خالل مهمات رقابة الشفافية والمساءلة
الي ر
الت يمكن أن تعزز
والشمولية تعميم االعتبارات المتعلقة بأثر الرقابة يف جميع مراحل عملية الرقابة .ومن بي اإلجراءات ي
أثر الرقابة ،تصور أثر الرقابة عل المدى القصي والطويل ،والتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيي يف جميع مراحل
المهمة الرقابية ،والعمل عل إبالغ الرسائل الرئيسية من مهمة الرقابة عل نطاق واسع ،والقيام بمتابعة توصيات المهمة
الرقابية.

ر
ر
الت
ما ي
ه أوجه ّاليابط الممكنة ربي مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ومهمات الرقابة المالية ي
يمكن أن تتول األجهزة العليا للرقابة تنفيذها؟
ّ
ه رقابة اليام تركز عل الشفافية والمساءلة والشمولية يف استخدام التمويل الطارئ
رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ي
الت تشمل اإليرادات
لكوفيد .19-وبالمقابل ،تهدف الرقابة المالية إىل ُ إبداء رأي حول عرض البيانات المالية السنوية ي
والنفقات المتعلقة بجائحة كوفيد .19-ويمكن أن تكمل هذه المهمات الرقابية بعضها البعض بغاية حسن استغالل موارد
الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة ،وذلك اعتماد عل توقيت كل مهمة رقابية.
ً
عموما ،من المتوقع أن يتم تسجيل األموال المتعلقة بالكوفيد 19-يف دفاتر حسابات الحكومات واإلفصاح عنها من
و
قانون للتصديق عل البيانات
خالل البيانات المالية السنوية .وقد يكون لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اليام
ي
وف هذا الخصوص ،وأثناء القيام بالرقابة المالية للبيانات المالية السنوية سواءا يف مرحلة التخطيط
المالية السنوية للدولة .ي
أو التنفيذ أو إصدار التقرير ،يمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تستفيد من مالحظات )نتائج( واستنتاجات رقابة الشفافية
التاىل:
والمساءلة والشمولية عل النحو ي
الت تم تنفيذها يف إطار رقابة الشفافية والمساءلة
 .1يمكن للمراقبي الماليي االعتماد عل اإلجراءات الرقابية ي
ّ
والشمولية يف المجاالت ذات الصلة بإعداد وعرض البيانات المالية السنوية ،المتعلقة مثال بدقة واكتمال
النفقات المتعلقة بكوفيد 19-واإليصاالت ورصف األموال المتعلقة بالكوفيد ،19-وما إىل ذلك.
الت تم التوصل إليها من خالل رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية عل عرض
 .2قد تؤثر حاالت عدم االليام ي
الدوىل  2250لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) ،وذلك عل غرار
البيانات المالية السنوية (راجع المعيار
ي
الحاالت المتعلقة بتأدية نفقات متعلقة بكوفيد 19-دون االليام بقواعد اإلنفاق الحكومية أو اليود بمشييات
خاصة بمعدات الحماية الشخصية خالفا لقواعد الشاءات العمومية الجاري بها العمل .فأثناء التحقق من
الشفافية والمساءلة يف استخدام أموال الكوفيد ،19-قد يالحظ مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية حاالت
سوء استخدام أموال الكوفيد 19-أو اختالسها .وستؤدي حاالت عدم االليام المذكورة إىل أخطاء يف البيانات
الماىل النظر يف المالحظات الرقابية ال يت تم التوصل إليها
المالية ،مما يؤثر عل رأي المراقب .ويمكن للمراقب
ي
يف إطار مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،بما يف ذلك األدلة الرقابية وتقييم أثرها عل رأي المراقب
حول البيانات المالية.
الماىل استخدام مالحظات )(findingsواستنتاجات )(conclusionsرقابة الشفافية والمساءلة
باختصار ،يمكن للمراقب
ي
والشمولية أثناء إبداء الرأي حول البيانات المالية للدولة.
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الفصل 2

ّ
كيف نتأكد من جودة مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟

ً
وف مواجهة مثل هذه التحديات،
سيكون إجراء مهمات الرقابة أثناء الجائحة تحديا للعديد من األجهزة العليا للرقابة .ي
األساس لجودة
تصبح مصداقية وموثوقية عمل الجهاز األعل للرقابة أكي أهمية .لذا ،فإنه من الرصوري تأمي الحد األدن
ي
ه مهمات رقابة
مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية .وباعتبار أن مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ي
اليام ،فإن ضبط جودة الرقابة سيشمل فهم متطلبات المعايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الخاصة
برقابة اليام ،ووضع نظام لضمان تلبية هذه المتطلبات.

إطار جودة رقابة االليام المعمول به يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية

الدوىل  400لألجهزة
يتماس إطار جودة رقابة االليام المطبق عل األجهزة العليا للرقابة مع المبادئ المحددة يف المعيار
ي
ويغط عنارص متعددة:
العليا للرقابة المالية والمحاسبة،
ي
•

العنارص المتعلقة بأداء المهمة الرقابية يف مراحل التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.

•

الت تحددها قادة الجهاز ،وإدارة الموارد
يشمل العنارص المتداخلة األخرى المتعلقة بتوجهات الجهاز ر
والنية ي
البشية ،والمتطلبات األخالقية ،والعالقات مع أصحاب المصلحة ،والتواصل.

ويتألف إطار جودة الرقابة لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية من جوانب ترتكز عل العملية ومن جوانب ترتكز
عل المنتج:
•

نهج قائم عل مركزية العملية )(Process centricityإلثبات االليام بأطر العملية الرقابة (معايي الرقابة،
وإرشادات الرقابة ،وتصميم المهمة الرقابية ،وما إىل ذلك).

• نهج قائم عل مركزية المنتج )(Product centricityإلثبات أن نتائج الرقابة مدعومة بأدلة رقابة كافية
ومناسبة ،وأن استنتاجات الرقابة تمكن الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة من التوصل إىل مستوى التأكيد
المطلوب فيما يتعلق بموضوع ونطاق المهمة الرقابية.
ً
ً
ً
ً
كاف ،وفقا للمعيارين الدوليي  100و 400لألجهزة العليا للرقابة المالية
ويتطلب إطار الجودة أيضا توثيقا مفصال بشكل ٍ
خية ليس لديه معرفة مسبقة بمهمة الرقابة من فهم:
والمحاسبة ،وذلك لتمكي أي مراقب ذو ر
•

طبيعة وتوقيت ونطاق ونتائج اإلجراءات المنفذة،

•

الت تم الحصول عليها لدعم استنتاجات وتوصيات الرقابة،
األدلة ي
ّ
المهت ،و
الت توىل يف شأنها المراقب ممارسة الحكم
ي
رتيير المسائل الهامة ي

•

االستنتاجات ذات الصلة.

•

األدوار والمسؤوليات المتعلقة بضبط جودة مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
•

ً
يتحمل أعضاء فريق الرقابة مسؤولية تنفيذ إجراءات الرقابة المخطط لها وفقا لمعايي وإجراءات محددة،
الت تم جمعها عن طريق تنفيذ إجراءات الرقابة والتحقق منها من خالل المقارنة
وجمع وتوثيق أدلة الرقابة ي
بالمعايي المحددة (معايي االليام)

•

يكون ر
مشف فريق الرقابة مسؤول عن تخطيط مهمة الرقابة وتصميمها واإلشاف عل تنفيذ إجراءات الرقابة
من قبل أعضاء فريق الرقابة وأيضا مراجعتها ،وصياغة تقرير مدعوم بأدلة رقابية كافية ومناسبة ووضع التقرير
يف صيغته النهائية.

•

ر
المشفون عن تنفيذ المهمات الرقابية ووظائف الدعم (الموارد البشية ،وما إىل ذلك)
يتحمل الرؤساء
المسؤولية عن العملية ومطابقة المنتج والتطوير والتحديث المستمر للمعايي والتوجيهات والسياسات
واإلجراءات وما إىل ذلك لتلبية متطلبات أصحاب المصلحة.
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•

رئيس الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة واإلدارة العليا بالجهاز لهم مسؤولية ضمان امتثال عمليات
الرقابة لمعايي وتوجيهات الرقابة الخاصة بالجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة والمسؤولية المتعلقة بإبالغ
تقرير رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية إىل أصحاب المصلحة.

قوائم الفحص لضبط الجودة يف جميع مراحل مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية:
قائمة فحص الجودة المتعلقة بمرحلة اختيار موضوع رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية والتخطيط
للرقابة
•

ً
هل أن اختيار موضوع رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية كان وفقا الختصاصات الجهاز األعل للرقابة المالية
والمحاسبة؟

•

هل تم اتباع إجراءات تقييم المخاطر المحددة من قبل الجهاز األعل للرقابة الختيار الموضوع (الموضوعات)؟
ً
الت شملتها
هل أجرى فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة تحليال للمجاالت الرئيسية وأبرز التدخالت ي
ً
التمويالت الطارئة المخصصة لمعالجة أثر جائحة كوفيد19-؟

•

هل حدد فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة أعل المخاطر المتعلقة بالشفافية والمساءلة والشمولية
الوطت؟
يف السياق
ي

•

هل تم النظر يف مدى توفر المهارات والكفاءات ذات الصلة داخل الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة
(الداخلية) أو المتاحة للجهاز (الخارجية) عند اختيار الموضوع؟

•

هل تواصل الفريق مع أصحاب المصلحة المعنيي أثناء اختيار موضوع رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟

•

زمت قابل للتحقيق من جهة ومناسب
هل تم تحديد نطاق الرقابة بشكل مناسب يأخذ بعي االعتبار توقيت ي
لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة من جهة اخرى؟

•

الت تشمل تقييما
هل قام فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة بتوثيق مصفوفة تقييم المخاطر ي
لضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بموضوع الرقابة المحدد (والتغييات يف ضوابط الرقابة الداخلية بسبب
المشييات/التمويل الطارئ للجهة الخاضعة للرقابة)؟

•

هل تم األخذ بعي االعتبار مخاطر االحتيال عند تقييم المخاطر؟

•

هل تم تصميم إجراءات الرقابة ً
بناء عل المخاطر المحددة؟

•

هل حدد فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة المصادر (القواعد واللوائح) أثناء صياغة معايي الرقابة
وهل قام بإبالغ األطراف المسؤولة ،ذات الصلة بهذه المعايي؟
ّ
هل تم اعتماد منهجية النتقاء العينات فيما يتعلق بالمعامالت ،وهل تم تحديد األهمية النسبية لمهمة الرقابة؟

•

هل قام فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة بتحديد أدلة الرقابة المطلوب جمعها واإلجراءات الواجب
اتباعها؟

•

هل تم تحديد مستوى التأكيد المطلوب؟

•

هل تمت مراجعة اختيار الموضوع وتحديد نطاق وتصميم مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية وهل تم
ً
الموافقة عل هذه المسائل عل مستويات مناسبة داخل الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة وفقا
لإلجراءات المحددة؟

•

المهت أثناء اختيار الموضوع وتحديد نطاق الرقابة وتصميم رقابة الشفافية
المهت والشك
هل تم ممارسة الحكم
ي
ي
والمساءلة والشمولية؟

•

الت تتضمن اختيار موضوع ونطاق وتصميم الرقابة بشكل مناسب؟
هل تم توثيق خطة الرقابة ي

•

•
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قائمة فحص الجودة الخاصة بمرحلة تنفيذ مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
•

هل تم اإلشاف عل الفريق بشكل مناسب أثناء إجراء رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟
ّ
هل تمكن فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة من إيجاد منهجية مرنة لالستجابة للتغييات والحصول
الت تم إجراؤها؟
عل الموافقات الالزمة للتغييات ي

•

تغط نطاق رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية بأكمله؟
هل تم جمع أدلة كافية ومناسبة
ي

•

هل تم الحفاظ عل التواصل الفعال مع األطراف المسؤولة طوال إجراء الرقابة؟

•

هل تم استخالص استنتاجات الرقابة بعد تقييم ما إذا كان قد تم جمع أدلة كافية ومناسبة؟

•

الت
هل تمكن فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة من الحصول عل وثائق كافية تثبت األدلة الرقابية ي
الت تم التوصل إليها؟
تم جمعها واالستنتاجات ي

•

هل اليم الفريق بقواعد أخالقيات الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة ومتطلبات االستقاللية؟

•

هل تم ممارسة التقدير والشك المهنيي أثناء إجراء رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟

•

قائمة فحص الجودة لمرحلة إعداد التقارير ولمرحلة متابعة مهمات رقابة الشفافية والمساءلة
والشمولية
•

ً
وموضوعيا ُ
ً
ومعد يف الوقت المناسب؟ هل تضمن ردود
هل كان تقرير الشفافية والمساءلة والشمولية كامال
الجهات الخاضعة للرقابة؟
ً
هل تمت مراجعة التقرير والموافقة عليه يف المستوى المناسب وفقا إلجراءات الجهاز األعل للرقابة المالية
والمحاسبة ،وهل تم توثيق هذه المراجعة والموافقة؟

•

مهت أثناء صياغة استنتاجات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟
مهت والشك ال ي
هل تم ممارسة الحكم ال ي

•

يبق من شأن المراقب أن يقرر ما إن كان من المناسب متابعة االستنتاجات/التوصيات المتعلقة بحاالت عدم
االليام المنصوص عليها يف تقرير الرقابة.

•
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الفصل 3
دمج االعتبارات المتعلقة باألثر يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
ما سبب أهمية أثر الرقابة يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟
الت تتوىل األجهزة القيام بها غاية يف حد ذاتها .حيث تهدف كل مهمة رقابية يجري ها الجهاز األعل
ال تمثل المهمات الرقابية ي
ُ
الت تعود بالفائدة عل الجميع .وتعد الحاجة
اإليجابية
النتائج
ف
والمساهمة
رق
ا
ف
إحداث
إىل
للرقابة المالية والمحاسبة
ي
ي
ً
إلحاحا يف حالة مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،حيث يجب اتخاذ إجراءات
إىل التعرف عل أثر الرقابة أكي
زمت قصي وعاجل لتحسي الشفافية والمساءلة والشمولية يف
بشأن استنتاجات وتوصيات الجهاز األعل للرقابة يف إطار ي
مجال اإلنفاق المخصص للكوفيد .19-وعل هذا النحو ،بينما تأخذ األجهزة بعي االعتبار صالحياتها ومعايي الجودة
الخاصة بها ،فإننا نحث األجهزة عل تصور األثر الذي تسىع لتحققه تبعا لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
الت سيتم تنفيذها.
ي

ما هو أثر الرقابة المحتمل لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟
الرئيش لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية هو المساهمة يف تعزيز
يوح به اسم المبادرة ،سيكون األثر
كما
ي
ي
الشفافية والمساءلة والشمولية يف استخدام التمويل الطارئ .ومن المتوقع أن رييز هذا األثر عل المدى القصي والمدى
الطويل.
 .1عل المدى القصي ،سيؤدي تطبيق توصيات مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية إىل تعزيز الشفافية
والمساءلة والشمولية يف استخدام التمويل الطارئ لكوفيد 19-من خالل تعزيز أطر االليام وتحسي االمتثال ألطر
العمل المعمول بها .ويمكن أن تكون أطر االليام هذه متعلقة بمشييات الطوارئ أثناء كوفيد 19-أو متعلقة بحزم
المساعدات االجتماعية واالقتصادية أو أطر اليام أخرى متعلقة بتمويالت الطوارئ.
 .2وعل المدى الطويل ،يؤدي تنفيذ توصيات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية إىل وضع أطر أكي شفافية ومساءلة
وشمولية لإلنفاق العام أثناء حاالت الطوارئ.
إيجان عل الشفافية والمساءلة والشمولية حت قبل اصدار
يمكن أن يكون لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أثر
ري
ً
رسميا .ويجوز للجهات الخاضعة للرقابة اتخاذ إجراءات بناء عل مالحظات)نتائج( الرقابة
االستنتاجات والتوصيات
الصادرة عن الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة خالل فية الرقابة .وقد تشجع المالحظات الرقابية الجهات الخاضعة
للرقابة عل تصحيح الثغرات المحددة يف اإلبان.
ومن المتوقع أن يكون لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية أثر كبي من حيث القيمة الردعية لهذه المهمات.
ّ
توىل الجهاز األعل للرقابة القيام بهذه الرقابة بمثابة رادع للجهات الخاضعة للرقابة لتفادي عدم
حيث يمكن أن يكون ي
يرح مشاهدة مقابلة األفروساي-إ ( 1)AFROSAI-Eمع المراقب العام ،سياليون.
وف هذا الخصوص ،ر
االليام المحتمل .ي
و ً
نظرا لطبيعة مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية وإلحاح حالة الطوارئ فإننا نشجع الجهاز األعل عل استكشاف
ّ
الت تم التوصل إليها.
طرق مرنة تمكن من تيسي تطبيق النتائج ي

كيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تعزز أثر الرقابة لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة
والشمولية؟
طبقا لما تم ذكره أعاله ،ومن خالل تنفيذ مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية قد تسىع األجهزة العليا للرقابة
إيجان حت أثناء تنفيذها لمهمة الرقابة .ويمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تعزز أثر مهمات رقابة الشفافية
إلحداث تأثي
ري
والمساءلة والشمولية الخاصة بها من خالل دمج اعتبارات األثر والتفكي يف األثر خالل جميع مراحل العملية الرقابية.
وف هذا الخصوص نقدم النصائح التالية:
ي
 .1قيادة واضحة ر
ومليمة للجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة  -لقادة األجهزة العليا للرقابة دور حاسم ومركزي
يف ضمان أثر مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية .وتحد د قيادة الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة
أسلوب رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية لكل من أصحاب المصلحة الداخليي والخارجيي .ويبق من مشموالت
ّ
قادة الجهاز األعل للرقابة التأكد من أن للجهاز أنظمة تمكن من تعزيز أثر رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية.
 https://www.youtube.com/watch?v=MLWr5Qtpxro&feature=youtu.be 1
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ر
االستباف والمستمر مع الجهات الخاضعة للرقابة  -لفهم هيكل اإلنفاق والتمويل المتعلق بالكوفيد،19-
 .2التواصل
ي
من المهم أن يتوىل الجهاز األعل للرقابة الحفاظ عل تواصل فعال مع الجهات الخاضعة للرقابة طوال العملية
ً
الرقابية .ومن الرصوري أيضا أن تتوىل األجهزة التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة وأصحاب المصلحة لتذكيهم
ّ
الت يجب االليام بها حت خالل حاالت الطوارئ .و يف معظم األحيان ،يمكن الحوار الرصي ح
بالقواعد واللوائح ي
والفعال من حل اإلشكاليات المتعلقة بصالحيات الجهاز ،أو اإلشكاليات المتعلقة بتقديم المعلومات وبتنفيذ
ً
اإلجراءات المتعلقة بنتائج الرقابة .وسيسمح هذا الحوار أيضا لألجهزة باكتساب فهم عميق للوضع والتوصل إىل
صياغة توصيات واقعية يمكن للسلطات الحكومية تطبيقها.
قام الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة يف
جنوب إفريقيا بالتعاون مع مركز تم إنشاؤه
ً
حديثا يعمل يف مجال التحقيقات يف االحتيال
والفساد يف المسائل المتعلقة يكوفيد ،19-من
خالل مشاركة النتائج وتحليالت البيانات معه.
ويضم المركز وحدة التحقيق الخاصة به ،وإدارة
التحقيق يف الجرائم ذات األولوية (الصقور)،
ومركز االستخبارات المالية .وقاما بالتنسيق مع
لجنة المنافسة والمدافع العام من خالل تبادل
المعلومات إلجراء مزيد من التحقيقات.

ً
أيضا إيجاد آليات للمشاركة العامة.
أنه من المهم

إنشاء تحالفات ألصحاب المصلحة -ال يمكن لألجهزة العليا للرقابة
تحقيق أثر الرقابة بمفردها .وسيكون من المهم لألجهزة أن تحد د
أصحاب المصلحة الرئيسيي للعمل معهم طوال فية مهمة رقابة
نوص بإنشاء
الشفافية والمساءلة والشمولية لتسهيل أثر الرقابة .و
ي
قنوات تواصل متينة مع الجهات الخاضعة للرقابة ومنظمات المجتمع
المدن وشكاء التنمية والجهات الفاعلة يف قطاع المساءلة والشفافية
ي
الت تعمل مع الفئات
مثل وكاالت مكافحة الفساد والجهات الفاعلة ي
وممثل السلطة التشيعية واألوساط األكاديمية والنظراء.
الضعيفة
ي
الرقان واالستفادة من
ع
و
المش
لهذا
المصلحة
أصحاب
تبت
ري
وبغاية ي
عالقتهم بالجهاز ،فإنه من المهم إشاك الجهات الفاعلة المناسبة يف
جميع مراحل العملية الرقابية وليس فقط عند نهاية عملية الرقابة .كما

ّ
توىل األجهزة العليا للرقابة تنفيذ مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،من
 .3اإلبالغ عن قيمة عمل الجهاز  -مع ي
المهم التحدث عن قيمة هذه المهمات الرقابية ونش النتائج المرئية يف المنتديات الوطنية واإلقليمية والدولية .كما
أن إعداد خطة التواصل لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية يمكن ان يدعم مجهودات الجهاز يف مجال
التواصل الذي يقوم بها الجهاز األعل للرقابة .أما إذا كان لألجهزة العليا للرقابة إدارات تواصل أو مسؤولي عن
التواصل ،فإننا نقيح إشاكهم منذ البداية ،ال سيما عند تصميم خطة التواصل المذكورة .كما يمكن استخدام منصات
عي اإلنينت واجتماعات أصحاب المصلحة اإلقليمية والدولية لدعم مثل هذا
التواصل
االجتماع وأدوات االتصال ر
ي
التواصل.
نوص بأن
التفكي يف أثر الرقابة طوال المهمة الرقابية  -لتسليط الضوء عل أثر الرقابة طوال المهمة الرقابية فإننا
.4
ر
ي
يتوىل فريق الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة التفكي يف األسئلة التالية أثناء إجراء مهمات رقابة الشفافية
والمساءلة والشمولية:
اتخاذ قرار بشأن محفظة )أو مجموعة (مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
•
•

وجماع ،يف تعزيز الشفافية والمساءلة والشمولية
هل ستساهم مهمة (مهمات) الرقابة المحددة ،بشكل فردي
ي
يف استخدام التمويل الطارئ؟
االجتماع والشمولية؟
نوع
ال
ات
ر
اعتبا
االعتبار
بعي
األخذ
هل تم خالل هذه المرحلة
ي

تصميم مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
•
•
•

هل سيمكن نطاق مهمة الرقابة المحدد من تحقيق أهداف الرقابة المرجوة؟
هل سيؤدي فحص أهداف المهمة الرقابية المحددة إىل الرقابة المتوقعة؟
إيجان عل أولئك الذين تخلفوا عن الركب؟
هل ستؤثر هذه المهمة الرقابية بشكل
ري

تنفيذ مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
•
•

هل ستؤدي استنتاجات الرقابة إىل أثر الرقابة المرجو؟
هل قمنا بإشاك أصحاب المصلحة بطريقة تمكننا من تيسي أثر الرقابة؟
11

•

هل تعكس استنتاجات الرقابة وجهات نظر وحالة الفئات الضعيفة المتأثرة بكوفيد 19-بشكل كاف؟

إعداد التقارير حول مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
•
•
•
•

هل أن التوصيات الواردة يف التقرير واقعية وقابلة للتنفيذ؟
إيجان يف تحسي الشفافية والمساءلة والشمولية يف مجال اإلنفاق المتعلق
هل ستساهم هذه التوصيات بشكل
ري
بالكوفيد19-؟
إيجان عل اإلنفاق الموجه للفئات الضعيفة؟
تأثي
لها
هل سيكون
ري
هل التقرير متاح لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيي ،بما يف ذلك الفئات الضعيفة؟

وتيسي أثر الرقابة
متابعة المهمة الرقابية
ر
•
•
•

هل قمنا بإشاك أصحاب المصلحة المناسبي لمتابعة وتيسي أثر الرقابة؟
ّ
هل لدينا آليات متابعة مستقلة وفعالة تمكن من اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن استنتاجات وتوصيات الرقابة؟
ّ
هل توىل الفريق اليكي عل الفئات الضعيفة عند متابعة التوصيات وتيسي أثر الرقابة؟

 .5ضمان مصداقية ومالءمة والتوقيت المناسب لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية  -وأخيا ،يتطلب أثر
رقان ذا جودة عالية وذا مصداقية .كما يتطلب
الرقابة لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية أن يكون العمل ال ر ي
إجراء المهمة الرقابية يف الوقت المناسب وأن يكون هذا العمل ذا صلة باألولويات الوطنية .كما أن اتباع المعايي
الدولية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لرقابة االليام ستساعد يف ضمان مصداقية وجودة األعمال .إضافة
ً
إىل ذلك ،فإن اعتماد منهجية مرنة ،وفقا لقدرة الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة ،سيساعد الجهاز عل تقديم
العمل تقديم إرشادات حول كيفية
استجابة يف الوقت المناسب .وسيتم من خالل الفصول الالحقة من هذا الدليل
ي
تنفيذ مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية وفقا للمعايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
باستخدام منهجية مرنة.
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الفصل 4
كيف يمكننا تطبيق منهجية مرنة يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية؟
ّ
األساس من تطبيق المنهجية المرنة يف تحقيق القيمة يف مرحلة مبكرة دون التأثي عل جودة عملية الرقابة
يتمثل الهدف
ي
ونتائجها.
.
ونوص بأن يقوم كل جهاز من األجهزة العليا للرقابة
وتجدر اإلشارة إىل أن تطبيق المنهجية المرنة هو خيار وليس الياما
ي
موظق الجهاز األعل
ات
ر
مها
تقييم
عل
ذلك
سيعتمد
المالية والمحاسبة بتقييم جدوى تطبيق مثل هذه المنهجية .و
ي
خيتهم يف تطبيق المنهجية المرنة .كما يمكن للجهاز األعل أن يقرر تطبيق هذه
للرقابة (الفنية والشخصية) ومدى ر
المنهجية بشأن عمليات رقابية محددة.

وف هذا اإلطار ،هناك العديد من منهجيات المرونة العامة ،مثل  Scrumو  Extreme programو  .Kanbanولمزيد
ي
االطالع يمكنكم النظر يف الروابط التاليةAgile Alliance; Scrum Alliance Certification | Transform your :
workplace

الت يمكن لجميع األجهزة العليا للرقابة يف أنحاء العالم
ومن خالل هذا الفصل ،سيتم توضيح المبادئ التسعة للمرونة ّ ي
الت ستتوىل تنفيذها.
دمجها يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ي
المبادئ التسعة للمنهجية المرنة لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية:
بناءا عل قدراتها وصالحياتها وبيئتها ،يمكن أن تحاول األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة استخدام كل أو بعض
مبادئ المرونة المذكورة أدناه.
ّ
المبدأ  -1التسليم المبكر والمستمر
التسليم املبكر
يف إطار تطبيق
لمنتجات الرقابة-
منهجية مبنية على
التغيير ،مرحب به
ملنتجات
واملستمر
تحديد
المهم
من
فإنه
المنهجية المرنة
ّ
التفهم
الرقابية
للمهمة
والتخطيط
نطاق الرقابة
الرقابة
ضمن دورات مصغرة.
ً
فبدال من التخطيط لتقديم تقرير شامل
التركيز على األشياء
عن الكوفيد 19-يف نهاية السنة ،يمكن
التواصل الفعال
العمل التعاوني
البسيطة واألساسية
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
أن تخطط لتقديم سلسلة من هذه
التقارير عل فيات منتظمة .ويمكن
االهتمام املستمر
القيام بذلك عن طريق التخطيط لعدد أفراد متحمسون وفرق
التحسين املستمر
بالتميز الفنيّ
من المهمات الرقابية المحددة النطاق
ذاتية اإلدارة
ً
بدال من القيام بمهمة رقابية واحدة
شاسعة .ويمكن لألجهزة العليا للرقابة
ً
ً
المالية والمحاسبة أن تفكر أيضا يف إصدار تقارير جزئية تتضمن المعلومات ذات الصلة ،مدعومة جيدا بأدلة الرقابة،
وتوضح التقدم المحرز يف نتائج الرقابة ،مما يمكن الجهات الخاضعة للرقابة من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت
المناسب لتحسي الظروف الموجودة.
التغيي ،مرحب به  -لقد علمتنا الجائحة أن التغيي هو الثابت الوحيد .وباعتبار أن عدم اليقي والتغيي أمر
المبدأ – 2
ر
ً
ً
مفروغ منه ،فمن الرصوري أن يكون الجهاز األعل للرقابة مرنا يف خططه وأن يكون مستعدا لتغيي المسار والتأقلم مع
ظهور تطورات جديدة .وقد يتعلق ذلك بأهداف الرقابة ،أو بمدى توفر معايي الرقابة أو طرق الوصول إىل أدلة الرقابة.
المبدأ  - 3منهجية مبنية عل التفهم  -اآلن أكي من أي وقت مض ،من الرصوري أن تتبت األجهزة العليا للرقابة المالية
مناح الحياة ،ومن المهم أن تتفهم
تعاطق مع الجهات الخاضعة للرقابة .فقد أثرت الجائحة عل جميع
والمحاسبة نهج
ي
ي
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وضع الجهات الخاضعة للرقابة مع تقديم توصيات لمزيد من الشفافية والمساءلة
يعت فقط أن
يعت بأي حال من األحوال أن األجهزة العليا للرقابة لن تشي إىل عدم االليام .هذا ي
والشمولية .وهذا المبدأ ال ي
األجهزة العليا للرقابة ستحاول رؤية الوضع من منظور الجهات الخاضعة للرقابة ،للتوصل إىل استنتاجات وإىل تقديم
توصيات.
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التعاون  -قد تتطلب مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية أن يتم تكوين فرق الرقابة من
المبدأ  - 4العمل
ي
موظفي من مختلف اإلدارات يف الجهاز األعل للرقابة .عل سبيل المثال ،إذا كان الجهاز يستخدم تحليل البيانات يف
ّ
عمليات الرقابة ،فقد يكون من المفيد أن يضم فريق الرقابة محل يل بيانات للعمل مع المراقبي لتنفيذ مهمات رقابة
ً
الشفافية والمساءلة والشمولية .كما تتطلب المنهجية المرنة أيضا التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة ومع قيادة
الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة.
ر
يعت هذا المبدأ إبقاء نطاق الرقابة
المبدأ  ّ - 5الي ر
كي عل المهم واألسهل  -يف سياق الشفافية والمساءلة والشمولية ،قد ي
ً
قابال للتحكم فيه واليكي عل المجاالت ذات األولوية وذات المخاطر العالية.
ً
ً
أساسيا يف أي مهمة رقابية ،فإنه يصبح أكي أهمية يف
المبدأ  - 6التواصل الفعال  -يف حي أن التواصل الفعال يعد عامًل
الت تتغي فيها األشياء باستمرار .و يف هذا الخصوص ،يجب عل فريق الرقابة االستجابة والتفاعل بشعة
المهمات المرنة ي
زمت ضيق .وعل سبيل المثال ،يمكن لفريق الرقابة عقد اجتماع متابعة يومية وذلك
حي
ف
منتج
ال
لتقديم
مع هذا الوضع
ي
ي
ّ
.
لمدة خمس دقائق مرة كل يوم وخالل هذا االجتماع ،يتوىل كل عضو يف الفريق وصف ما تم انجازه باألمس والمهام
وف هذا اإلطار يمكن استخدام أدوات مثل لوحة كانبان
الت تم التعرض لها .ي
المخطط لتنفيذها خالل اليوم واإلشكاليات ي
الت
وتلك
منها
ق
التحق
سيتم
الت
وتلك
،
الجارية
األعمال
،
المكتملة
المهام
الت يتم من خاللها تحديد
ي
ي
( )Kanban boardو ي
تم تنفيذها بالفعل.
المبدأ  - 7أفراد متحمسون وفرق رقابة ذاتية اإلدارة  -ال يمكن اتباع منهجية مرنة إال إذا كان لدى الجهاز األعل للرقابة
ً
عاىل الجودة يف إطار
مراقبون لديهم حماس ٍ
عال ويتمتعون بحس المبادرة الذاتية ،ويمكنهم العمل معا لتقديم منتج ي
جداول زمنية ضيقة.
التحسي المستمر  -يمكن لفرق الرقابة إنشاء عمليات متكررة ) (iteratives processesوبناء حلقات تغذية
المبدأ - 8
ر
ّ
راجعة وردود فعل وتعليقات  ،مما يسمح لها بالتعلم من الخطوة السابقة والنظر يف طرق معالجة القضايا واإلشكاليات
المحددة يف الخطوة التالية .كما يمكن لفرق الرقابة تنظيم جلسات يتم خاللها مراجعة ما تم القيام به والنظر يف الدروس
الت يمكن اعتبارها مطبقة.
الت يجب إيقافها وتلك ي
المستفادة لتحديد الممارسات الواجب اتباعها ،وتلك ي
ّ
تخل فرق الرقابة عن الجودة .بل بالعكس،
تعت
المبدأ  - 9االهتمام المتواصل بالجودة والتفوق
ي
التقت  -المرونة ال ي
ي
.
يعت ،يف سياق مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،أن
هذا
ت
ي
تؤكد هذه المنهجية المرنة عل أهمية التفوق الف ي
األجهزة العليا للرقابة ستبق وفية للمعايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الخاصة برقابة االليام يف إجراء
هذه المهمات.
وتجدر اإلشارة إىل أن الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة يف كوستاريكا قد نجح يف تطبيق منهجية مرنة لعمليات رقابة
عي اإلنينت (ويبينار) حول مهمات الرقابة المرنة
الكوفيد .19-ولمعرفة المزيد عن هذا العمل ،يمكنكم مشاهدة 2ندوة ر
ً
خالل ندوة األي دي أي لسوق ابتكارات األجهزة العليا للرقابة .ووفقا للجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة يف
لموظق األجهزة العليا للرقابة إضافة إىل التدريب عل المنهجية المرنة ،هو تغيي العقلية
كوستاريكا " :المهم بالنسبة
ي

والنماذج وطريقة التفكي بغاية إنشاء طرق رسمية وغي رسمية جديدة لتقديم اإلضافة القيمة للجهات الخاضعة للرقابة
وأصحاب المصلحة"

2

https://youtu.be/umrsAuaoLhY
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الفصل 5
التعامل مع أصحاب المصلحة يف إطار مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
ما سبب أهمية ذلك؟
تعد مشاركة أصحاب المصلحة ً
أمرا بالغ األهمية لضمان
الشفافية والمساءلة والشمولية يف استخدام األموال
"لك تعمل
المخصصة للطوارئ .كما ييايد االعياف بأنه
ي
[األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة] عل إحداث األثر
وتحقيق قيمة وفوائد يف نهاية المطاف ،3تحتاج األجهزة إىل
اإليكولوح ) (ecosystemللجهات
دعم وتعاون النظام
ر ي
4.
الفاعلة والظروف والعمليات الميابطة"
وتعد مشاركة أصحاب المصلحة أكي أهمية يف حاالت
اع األجهزة
الطوارئ .فمن الرصوري ،عل سبيل المثال ،أن تر ي
العليا للرقابة األولويات المتغية ألصحاب المصلحة ،وتأثي
المخاطر الميايدة عل نشاطهم وإجراءاتهم .كما يجب عل
األجهزة مراعاة مخاطر تسبب أعمال الرقابة يف عرقلة
اإلجراءات والمساعدات المقدمة من أصحاب المصلحة يف
إطار االستجابة لحالة الطوارئ.
الت ال يمكن فيها للجهاز
وعالوة عل ذلك ،ونظرا لتواجدهم المستمر يف الميدان خالل حالة الطوارئ ،خاصة يف الظروف ي
األعل للرقابة أن يكون متواجدا ،فإنه يمكن ألصحاب المصلحة تقديم مساهمة أساسية يف اختيار موضوع الرقابة ،وتقييم
المخاطر وجمع األدلة.

نعت بتحليل واشاك أصحاب المصلحة؟
ما ذا ي
الت
الت تقوم من خاللها المنظمة بإشاك األشخاص الذين قد يتأثرون بالقرارات ي
ه العملية ي
"إشاك أصحاب المصلحة ي
تتخذها أو يمكنهم التأثي يف تنفيذ قراراتها" 5 .ويعد تحليل أصحاب المصلحة جزءا أساسيا لهذه العملية ،ويتضمن تحديد
أصحاب المصلحة وجمع وتحليل آراء ومواقف وتوقعات مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة.
ه األطراف المعنية بعملية إشاك أصحاب المصلحة؟
من ي
ّ
عل مستوى الجهاز األعل للرقابة ،يتم القيام بعديد األنشطة المتعلقة بإشاك أصحاب المصلحة .وتشمل هذه األنشطة
تقييم مصالح أصحاب المصلحة واالحتياجات الناشئة ،ومراجعة خطة العمل السنوية للجهاز األعل للرقابة المالية
والمحاسبة ،واإلبالغ عن أهمية مساهمة الجهاز يف ضمان متطلبات المساءلة من خالل تنفيذ المهمة الرقابية وابالغ نتائج
رقابية شاملة تؤثر عل الحكومات .لذا ،يجب إشاك المديرين من جميع اإلدارات العليا بالجهاز ،ويبق دور رئيس الجهاز
بارزا وهاما يف هذا الخصوص.
ً
ً
موضوعا شامال طوال عملية الرقابة .ويجب إشاك
وعل مستوى المهمات الرقابية ،تصبح مشاركة أصحاب المصلحة
جميع مديري الرقابة والموظفي الفنيي .باإلضافة إىل ذلك ،غالبا ما يكون لألجهزة إدارات أو مسؤولي عن التواصل يكون
لهم دور محوري يف هذا الخصوص.

3
https://www.issai.org/pronouncements/intosai -p-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit/institutions-making-a-difference-to-the-lives-of-citizens
 4ظهر المركب ،لنكاتف :تسخي الرقابة العامة الخارجية ألغراض تعزيز المساءلة ،مبادرة اإلنتوساي للتنمية ( )IDIوشاكة الموازنة
نوفمي 2020
الدولية12 ،
ر
نوفمي 2020
26
 5ويكيبديا،
ر
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كيف سيتم تناول موضوع إشاك أصحاب المصلحة يف هذا الدليل
سيتم التطرق إىل موضوع إشاك أصحاب المصلحة يف عدة فصول من هذا الدليل ولكن سيتم التعرض إليه أساسا من
خالل هذا الفصل الذي يلخص المنهجيات الرئيسية لتحليل أصحاب المصلحة ،ويقدم طريقة لتصنيف أصحاب
المصلحة ولتجميعهم ضمن فئات مختلفة والنظر يف المخاطر والفوائد والتحديات والحلول للتعامل مع مختلف فئات
أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالجائحة .وس ُيختتم هذا الفصل ببعض األفكار حول كيفية الحفاظ عل المرونة يف إشاك
أصحاب المصلحة .وتوضح الفصول الالحقة من هذا الدليل كيفية تعامل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع
أصحاب المصلحة يف إطار مراجعة خطة العمل السنوية لألجهزة وتقييم المخاطر يف مستوى مهمة الرقابة (الفصل )5؛
وتنفيذ مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية وإعداد التقارير المتعلقة بها (القسم  ،)6واإلبالغ عن المالحظات °-
)النتائج( والتوصيات (القسم .)7

اجراء تحليل ألصحاب المصلحة
يقدم دليل اإلدارة اإلسياتيجية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الخاص بمبادرة تنمية االنتوساي ( ،)IDIالقسم
 4.2منهجية مبسطة إلجراء تحليل ألصحاب المصلحة .وبالرغم من صياغة الدليل المذكور من منظور تحليل أصحاب
المصلحة يف إطار اإلبالغ عن تطوير الخطة اإلسياتيجية لألجهزة العليا للرقابة إال أنه يمكن تطبيق نفس هذه المبادئ عل
موضوعات أخرى عل غرار مهمات رقابة االليام المرنة للشفافية والمساءلة والشمولية يف استخدام التمويل الطارئ
لكوفيد.19-
ّ
وف سياق مهمات رقابة الشفافية
وتتعلق النقطة األوىل من عملية
تحليل أصحاب المصلحة ،بتحديد األهداف بوضوح .ي
ّ
والمساءلة والشمولية ،يمكن أن تتعلق هذه األهداف بالنظر يف رؤى أصحاب المصلحة لتوفي مدخالت يف إطار مراجعة
خطة أو خطط العمل السنوية للجهاز وكذلك يف إطار تنفيذ مهمة رقابية محددة (بما يف ذلك تقييم المخاطر ،والتنفيذ
وإعداد التقارير ،وتعميم النتائج والتوصيات)؛ وتعزيز المتابعة واألثر الناتج عن عمليات الرقابة السابقة،
التاىل:
ويمكن تلخيص الخطوات الرئيسية من عملية تحليل أصحاب المصلحة ومخرجات كل منها عل النحو ي
الخطوات
 .1تحديد أصحاب المصلحة
 .2تحديد خارطة أصحاب المصلحة
 .3استشارة أصحاب المصلحة
 .4التحليل واتخاذ القرار

المخرجات
سجل/قائمة أصحاب المصلحة
خارطة أصحاب المصلحة ،مثل شبكة األثر/الفائدة
سجل آراء ومدخالت أصحاب المصلحة
جدول تحليل موجز وتحديد إجراءات محددة

ويتوفر المزيد من اإلرشادات حول كل خطوة من هذه الخطوات ،بما يف ذلك الطرق المختلفة الستشارة أصحاب
المصلحة ،يف دليل اإلدارة اإلسياتيجية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الخاص بمبادرة تنمية االنتوساي (.)IDI
الت ال
وعندما يكون ذلك ممكنا ،يجب أن تعتمد الخطوات 1و 2عل تحاليل أصحاب المصلحة ال يت تم إجراؤها سابقا و ي
إضاف بسيط فيما يتعلق بموضوعات محددة .ومن المحتمل أن تتكرر الخطوات  3و 4بالنسبة
تتطلب سوى عمل
ي
لمختلف المهمات الرقابية أو بعض األنشطة األخرى .وعند تنفيذ الخطوة  3المتعلقة باستشارة أصحاب المصلحة ،يجب
عل األجهزة العليا للرقابة تنسيق العمل المتعلق بمهمات الرقابة المختلفة بحيث تتم استشارة أصحاب المصلحة المعنيي
ً
بشأن مجموعة من الموضوعات يف نفس الوقت ،بدال من التشاور بشكل منفصل بشأن المهمات الرقابية المختلفة ،إذا
أمكن ذلك.
ويقدم دليل تطبيق المعايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة لرقابة األداء لمبادرة تنمية االنتوساي (الملحق  ،5الشكل .)5.1
رسما توضيحيا لنتائج تحليل أصحاب المصلحة وذلك بخصوص مهمة رقابية حول القضايا المتعلقة بالعنف المي يىل
والعنف ضد المرأة.
تصنيف أصحاب المصلحة يف األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،المجموعات المشيكة ألصحاب المصلحة
يعتي تصنيف أصحاب المصلحة بي أصحاب مصلحة خارجيي وداخليي تصنيفا مهما غالبا ما يتم تجاهله بالنسبة
ر
لألجهزة العليا للرقابة .و يف كثي من األحيان ،يتم تجاهل أصحاب المصلحة الداخليي لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة – بالرغم من أنه أمر رصوري لنجاح الرقابة أو النشاط.
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وقد يكون من المفيد التميي بي الجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات الفاعلة غي التابعة للدولة .أما الجهات الفاعلة
التابعة للدولة فه تلك الت يحتاج الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة إىل التعامل معها ً
بناء عل متطلبات دستورية
ي
ي
أو قانونية أو تنظيمية ،مثل الهيئات التشيعية والتنفيذية والجهات الخاضعة للرقابة والسلطة القضائية والهيئات المهنية
الت ترتكز عالقاتها مع الجهاز األعل للرقابة
وهيئات وضع المعايي ،إلخ .وأما الجهات الفاعلة ال ر
غي تابعة للدولة ف ي
ه تلك ي
ً
وييز دور هذه الجهات يف مساعدة الجهاز األعل
المالية والمحاسبة عل الممارسات الجيدة بدال من المتطلبات اإللزامية ،ر
المدن
للرقابة ل لوصول إىل المجتمع والجمهور بشكل عام ،عل سبيل المثال وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع
ي
والمواطني .6
ً
الدوىل  100بي أطراف الرقابة
وعل مستوى المهمات الرقابية ،من المرجح أيضا أن يتبع المراقبون التميي الوارد يف المعيار
ي
الثالثة :المراقب ،الطرف المسؤول  ،7المستخدمي المستهدفي.8
ً
التاىل مثاال لتصنيف أصحاب المصلحة لألجهزة العليا للرقابة حسب مختلف الفئات .ويبق من الرصوري
ويقدم الجدول
ي
تقسيم مجموعات أصحاب المصلحة ً
بناء عل الغرض من تحليل أصحاب المصلحة .ومع ذلك ،يجب تحقيق توازن بي
مدى هذه التجزئة والحاجة إىل الحفاظ عل المرونة.
العالقة بالجهاز
للرقابة
األعل
المالية والمحاسبة
الجهات الداخلية
بالجهاز

الجهات الفاعلة
–
الخارجية
التابعة للدولة

مجموعات أصحاب
المصلحة

التصنيف المقيح

قيادة الجهاز األعل
المالية
للرقابة
والمحاسبة
بالجهاز
المديرين
األعل للرقابة المالية
والمحاسبة
المراقبون
فريق الدعم
السلطة التشيعية

•
•

المراقبون مقابل الموظفي من غي المراقبي
الموظفون الحاصلون عل مؤهالت مهنية مقابل غي الحاصلي عل هذه
المؤهالت
نوع الجنس
اإلقليم)
الرئيش مقابل موظفو المكتب
موقع العمل (مثل موظفو المكتب
ي
ي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الحزب الحاكم مقابل المعارضة
الوزراء  /أصحاب المناصب مقابل أعضاء مجلس النواب
أعضاء اللجان الرئيسية (مثل لجنة الميانية والحسابات العامة)
الوزراء مقابل المسؤولي
وحدات الرقابة الداخلية والتفتيش
وكاالت مكافحة الفساد
جهات إنفاذ القواني
السلطات الحكومية المركزية
السلطات الحكومية المحلية
الت تمتلكها الدولة
المؤسسات
المنشآت العمومية أو
ي
الوكاالت العامة المستقلة (مثل الجامعات)
مختلف مستويات السلطة القضائية (عل سبيل المثال ،المحاكم
المحلية/العليا /الفيدرالية)
محاكم االستئناف/المحاكم العليا

السلطة التنفيذية

الجهات
للرقابة

الخاضعة

السلطة القضائية

•
•

•
الجهات الفاعلة المواطنون
غي منظمات
الخارجية  -ر
التابعة للدولة
المدن
ي
وسائل اإلعالم
شكاء التنمية
الهيئات المهنية يف
المحاسبة
مجال
والمالية
المجتمع

 6قد يختلف التميي بالنظر إىل السياق المحدد الذي يعمل فيه الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة
ً
7
الت قد تكون مسؤولة عن المعلومات الموضوعية ،أو إدارة الموضوع أو معالجة التوصيات ،وفقا لليتيبات
األفراد أو المنظمات ي
الدوىل  :100المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام)
الدستورية أو التشيعية أو التنظيمية (المعيار
ي
8
الت يقوم المراقب بإعداد تقرير الرقابة لهم .قد يكون المستخدمون المستهدفون جهات تشيعية أو
األفراد أو المنظمات أو الفئات ي
الدوىل  ،100المرجع السابق).
رقابية ،أو مكلفي بالحوكمة أو عامة الناس ،إلخ( .المعيار
ي
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وضمن هذه الفئات المختلفة وفيما بينها ،قد يكون من الرصوري مراعاة فئات معينة وهياكل السلطة ،مثل االنتماء إىل
9.
سياس أو نقابة عمالية
منطقة أو مجموعة عرقية أو حزب
ي

االعتبارات الرئيسية للتعامل الفعال مع أصحاب المصلحة يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
خالل مهمات رقابة الشفافية والمساءلة
والشمولية ،من الرصوري إجراء حوار
نشط بي الجهاز األعل للرقابة المالية
المصلحة
وأصحاب
والمحاسبة
المعنيي لفهم االستجابة المجتمعية
الشاملة ألزمة كوفيد 19-والمخاطر
الرئيسية وكيف يمكن للجهاز تحقيق
10.
أقض قيمة مضافة من خالل عمله
وبناءا عل سياق عمل الجهاز األعل
للرقابة ،يمكن أن يختلف مستوى
التعاون بي الجهاز ومختلف الفئات من
أصحاب المصلحة ويمكن أن يياوح من
مختلف المستويات لمشاركة أصحاب المصلحة يف مبادرات الجهاز األعل للرقابة المالية عدم المشاركة أو المشاركة المحدودة
والمحاسبة
لغاية التعاون النشط .11وخالل مهم ة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،قد يحتاج الجهاز األعل للرقابة المالية
والمحاسبة إىل التعاون مع كل من الجهات التابعة للدولة و تلك غي التابعة للدولة  .12وسيحتاج الجهاز األعل للرقابة
المالية والمحاسبة إىل تحديد وفهم أصحاب المصلحة األساسيي الذين قد يضيفون قيمة إىل الرقابة والنظر يف التحديات
الت
المحتملة للتعاون الفعال والشي ع مع كل مجموعة منهم .ويقدم الجدول أدناه بعض المخاطر والتحديات المحتملة ي
يحتاج الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة إىل مراعاتها عند مشاركته مع كل فئة من فئات أصحاب المصلحة يف عملية
الرقابة .كما يجب تحديد الفوائد المحتملة من هذه المشاركة.
أصحاب
المصلحة

الت يجب مراعاتها
المخاطر  /التحديات ي

السلطة التشيعية

•
•

•
•

•

المؤسش المشاركة
قد ال يدعم اإلطار
ي
بي الجهاز األعل للرقابة المالية
والمحاسبة والسلطة التشيعية
سياس
استقالل
قد يؤدي عدم وجود
ي
للسلطة التنفيذية عن السلطة
الت
التشيعية إىل تفاقم التحديات ي
يواجهها بالفعل الجهاز األعل للرقابة يف
عالقة باستقالليته
الزمت لمهمات رقابة
مواءمة الجدول
ي
والشمولية
والمساءلة
الشفافية
واحتياجات الدورة /العملية التشيعية
يمكن أن تؤثر الدورة االنتخابية
واألجندة أو الجداول الزمنية السياسية
عل أولويات السلطة التشيعية ،وهناك
خطر متمثل يف الطعن يف حيادية
الجهاز،
السياس والتدخل يف
كما أن الضغط
ي
اختيار وتنفيذ المهمات الرقابية يقوض

الفوائد المحتملة من المشاركة
•

•

من شأن مواءمة موضوعات الرقابة مع طلبات السلطة
الت تهم السلطة
التشيعية أو الموضوعات األخرى ي
التشيعية أن يؤدي إىل زيادة االهتمام بنتائج الرقابة
وزيادة األثر المحتمل للرقابة
يمكن أن يؤدي اهتمام السلطة التشيعية بالموضوع إىل
زيادة اهتمام أصحاب المصلحة اآلخرين ،مما يمكن أن
الت تحول دون تنفيذ
يساهم يف إزالة بعض العقبات ي
الرقابة

9
الت تؤثر فيها عضوية األحزاب السياسية عن كثب عل األدوار والمواقف وقنوات االتصال يف السلطة التنفيذية
خاصة يف الحاالت ي
10
المساءلة يف وقت األزمة ،ورقة مشيكة من مبادرة تنمية اإلنتوساي ( )IDIوأفروساي واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يف
ليبييا وسياليون ،أبريل 2020
11مقتبس من ممارسات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومشاركة أصحاب المصلحة :تقرير التقييم ،منصة األجهزة الفعالة،
سبتمي 2014
ر
12إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  ،2016المؤشان  24و  ،25اإلنتوساي
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أصحاب
المصلحة

الت يجب مراعاتها
المخاطر  /التحديات ي

السلطة التنفيذية
سبيل
(عل
المثال ،هياكل من
الجهة
خارج
الخاضعة للرقابة)

•

الجهات
الخاضعة للرقابة

•
•

وسائل اإلعالم

•

منظمات
المدن
المجتمع
ي

•

استقاللية الجهاز األعل للرقابة المالية
والمحاسبة ومصداقية نتائج الرقابة
قد تكون استقاللية الجهاز األعل
للرقابة عن السلطة التنفيذية أقل
ً
وضوحا لبعض المالحظي إذا كانت
مشاركة الجهاز األعل للرقابة تتجاوز
العالقات المعتادة بي الجهات
الخاضعة للرقابة والمراقب
نقص التعاون يف مشاركة المعلومات
والمعطيات الرصورية وعدم التمكن من
الوصول إىل المواقع ذات الصلة بالرقابة
موضوعية الجهاز األعل للرقابة فيما
يتعلق بموضوع الرقابة
اإلرصار بسمعة الجهاز وتشويه أهدافه
وصورته أمام الرأي العام

الفوائد المحتملة من المشاركة

•

لفت االنتباه إىل المخاطر الحرجة للجهات الحكومية
يف مرحلة مبكرة ،وتعزيز األنظمة واالليام أثناء
االستجابة للجائحة

•

وف الوقت
إمكانية الوصول إىل معلومات موثوقة ي
المناسب
التعاون الفعال خالل عملية الرقابة
تنفيذ اللوائح وتوصيات الرقابة

•

تعزيز سمعة ومصداقية الجهاز األعل للرقابة المالية
والمحاسبة من خالل التغطية اإلعالمية اإليجابية
تعميم نتائج الرقابة المتعلقة برقابة الشفافية
والمساءلة والشمولية عل جميع أصحاب المصلحة
تعزيز الدور الذي يلعبه الجهاز األعل للرقابة يف
المساهمة يف الشفافية والمساءلة والشمولية يف
استخدام أموال الطوارئ
اقياح مواضيع رقابة ذات عالقة بالكوفيدً 19 -
بناء عل
النهان
تجارب المستخدم
ي
مستخدم الخدمات المقدمة يف
المشاركة المحتملة ل
ي
ً
إطار الكوفيد  19كمصدر ألدلة الرقابة  -خاصة عندما
ّ
تحول قيود الكوفيد 19-دون تمكن الجهاز من التعامل
مع المستخدمي النهائيي مباشة
الوع العام بنتائج رقابة الجهاز األعل للرقابة
تعزيز
ي
المالية والمحاسبة وبأهمية استقاللية الجهاز

•
•

•
•

•

نقص موثوقية ومصداقية بعض
الت ال يعرفها
منظمات المجتمع
ي
المدن ي
ً
الجهاز جيد ا
قد يتم الطعن يف حيادية الجهاز إذا تم
اعتبار أنه يدعم أجندة سياسية معينة
المدن
لبعض منظمات المجتمع
ي

•
•

•

المشاركة المرنة ألصحاب المصلحة يف رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
تتمي الرقابة المرنة عل وجه الخصوص بتحسي الحوار والشفافية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة .ويبق
التواصل المفتوح مهم ومرحب به ،مما يساهم يف تحديد المشكالت المتوقعة وحلها قبل أن تصبح عوامل منع .ومن
الرصوري ان يتم إشاك جميع أصحاب المصلحة المعنيي طوال العملية الرقابية ،لذلك من المهم عدم استبعاد أي طرف
من الحلقة .13
وباعتبار أن دمج المرونة يف مجال إشاك أصحاب المصلحة قد يضخم المخاطر المذكورة أعاله ،فكيف يمكن للجهاز
الت يمكن أن تحققها
األعل للرقابة أن يحافظ عل جودة الرقابة المطلوبة ويحافظ عل استقالليته مع تحقيق الفوائد ي
المشاركة مع أصحاب المصلحة ،ذوي وجهات النظر المختلفة ،لحل أزمة كوفيد19-؟ وكيف يمكن للجهاز األعل للرقابة
أن يحافظ عل مرونة مشاركة أصحاب المصلحة ،وكيف يمكن أن تختلف المنهجية عن منهجية الرقابة المعتادة؟
قد يتعامل الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة مع مشاركة أصحاب المصلحة المرنة يف رقابة الشفافية والشمولية
والمساءلة بطرق مختلفة:
•

السىع للحصول عل الدعم من أصحاب المصلحة المعنيي منذ مرحلة التخطيط للرقابة ،بحيث يتم تقليل مخاطر
ي
نقص التعاون منذ البداية .قد يكون الهدف هو بناء تحالفات قوية تجعل الرقابة أكي فعالية ،مع مراعاة أهمية
الحفاظ عل استقاللية الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة،
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•

•

الشوع يف عملية الرقابة من خالل التأكيد للسلطات المختلفة عل أهمية وجود الضوابط الوقائية والداخلية لمعالجة
المخاطر الميايدة والتغييات الرئيسية يف أنشطتها ،ألن الضوابط من هذا النوع لها تأثي رادع عل االحتيال يف إدارة
التمويل الطارئ المخصص لكوفيد.1419-
البحث عن طرق مبتكرة إلبالغ أصحاب المصلحة عن النتائج المحتملة لمهمات الرقابة المرنة ،وذلك من خالل
طرق تواصل مخصصة لهذه العملية،
ً
"نحن بصدد ال تعاون مع مركز االندماج الذي تم إنشاؤه حديثا والذي يتعامل مع التحقيقات يف االحتيال والفساد فيما يتعلق
بكوفيد ،19-وذلك من خالل مشاركة النتائج وتحليالت البيانات معه .ويضم المركز وحدة تحقيق خاصة ،وإدارة التحقيق
ً
يف الجرائم ذات األولوية (الصقور) ،ومركز االستخبارات المالية .كما نتوىل أيضا التنسيق مع لجنة المنافسة والمدافع العام
من خالل تبادل المعلومات إلجراء مزيد من التحقيقات".
سبتمي
المراقب العام  -جنوب أفريقيا ،التقرير الخاص األول عن اإلدارة المالية لمبادرات الحكومة بشأن كوفيد ،19-الملخص التنفيذي،
ر
.2020

الشمولية ف عملية ر
إشاك أصحاب المصلحة خالل مهم ات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
ي
أدت أزمة كوفيد 19-إىل تفاقم حاالت عدم المساواة وأثرت بشكل غي متناسب عل الفئات الضعيفة مثل الفقراء والنساء
وكبار السن والمهاجرين والسكان األصليي وذوي اإلعاقة ومن يعانون من التميي العنرصي ،وغيهم .و يف رقابة الشفافية
والمساءلة والشمولية ،يمكن للجهاز أن يكون شامال يف إشاك أصحاب المصلحة وذلك من خالل تحديد أصحاب
المصلحة الرئيسيي الذين يمثلون األقسام الضعيفة وإدراجهم يف عملية مشاركة أصحاب المصلحة مع الجهاز األعل
للرقابة ،وذلك بغاية ضمان سماع صوتهم واألخذ بعي االعتبار لوجهات نظرهم.

 14المراقب العام  -جنوب أفريقيا ،التقرير الخاص األول عن اإلدارة المالية لمبادرات الحكومة بشأن كوفيد ،19-الملخص التنفيذي،
سبتمي 2020
ر
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القسم 2

كيفية إجراء مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية

تقييم مخاطر الشفافية
واملساءلة والشمولية

تحديد أهداف رقابة الشفافية
واملساءلة والشمولية والنطاق
ّ
الذي يمكن التحكم فيه

تحديد موضوعات رقابة
الشفافية واملساءلة والشمولية
ومراجعة الخطة السنوية للجهاز

جمع أدلة كافية ومناسبة في
سياق كوفيد19-

تصميم إجراءات الرقابة ّ
للرد على
أسئلة الرقابة

صياغة أسئلة رقابة الشفافية
واملساءلة والشمولية

متابعة أثر رقابة الشفافية
واملساءلة والشمولية

إعداد تقرير ذو أثر في زمن
الكوفيد19-
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الفصل  :6التخطيط لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
يشح هذا الفصل عملية التخطيط لمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية .تحتاج األجهزة العليا للرقابة المالية
التنظيم للجهاز ،وإذا لزم األمر،
والمحاسبة إىل تحديد موضوعات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية عل المستوى
ي
تعديل خطة عمل الجهاز السنوية .وبمجرد أن تقرر األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الموضوعات ،سيقوم فريق
رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية بالتخطيط لمهمة رقابة الشفافية والشمولية والمساءلة أخذا بعي االعتبار ظروف
األساس ،والمعايي المعمول بها .وسيتم من خالل هذا الدليل تقديم وصف لعملية اختيار
الرقابة ومدى تعقيد الموضوع
ي
موضوعات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية المحتملة عل مستوى الجهاز وعملية التخطيط لهذه المهمات الرقابية
الفردية.

تحديد موضوعات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
تحديد موضوعات الرقابة عل أساس المخاطر

ّ
ّ
ستتوىل األجهزة يف ضوء الكوفيد 19-مراجعة خططها الرقابية السنوية .وتتعلق هذه المراجعة بكل اإلدارات بالجهاز وذلك
الت يتعي
لمختلف أنواع الرقابة الذي تم التخطيط لتنفيذها .ويتم تحديد المهمات الرقابية ذات العالقة بالكوفيد 19-ي
وف هذا الخصوص ،يجب مراعاة العوامل المتعلقة بموارد الجهاز وأيضا
القيام بها استنادا إىل عملية تحديد المخاطر .ي
المهمات اإللزامية الواجب عل الجهاز تنفيذها.
الدوىل
ويتناول هذا القسم مراجعة محفظة )أو مجموعة( مهمات رقابة االليام بالخطة السنوية للجهاز .ويتطلب المعيار
ي
 70-64/4000اختيار 15مهمات رقابة االليام بالمجاالت ذات األهمية للمستخدمي المستهدفي ،حيث تقدم المعايي
الت يجب مراعاتها عل غرار المصلحة العامة واهتمام السلطة
إرشادات حول طريقة اختيار هذه المهمات والعوامل ي
التشيعية وأهمية التمويل العام وخطر عدم االليام ،ومدى مالءمة نظام الرقابة الداخلية.
ويوفر الفصل الرابع من دليل رقابة األداء لمبادرة تنمية االنتوساي ،إرشادات حول طريقة إعداد خطة أو خطط العمل
السنوية .ويتناول هذا الفصل االعتبارات اإلضافية ذات الصلة بتعديل خطة العمل السنوية /متعددة السنوات لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتصدي لجائحة كوفيد.19-

من يجب ر
إشاكه؟
يتم اختيار موضوعات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية وإدراجها يف خطة العمل السنوية /متعددة السنوات لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة من قبل المسؤولي عن وضع الخطة األصلية للجهاز .ويجب أن يكون لدى المعنيي نظرة
عامة عل بيئة الرقابة للجهاز األعل للرقابة ،وصالحيات الجهاز والقيود المحتملة وانتظارات أصحاب المصلحة
والمصلحة العامة .وستؤثر خطة الرقابة المعدلة عل كل فرد بالجهاز لذلك يجب أن تتمتع هذه الخطة بشعية داخلية
قوية .ويجب أن تعكس هذه الخطة ألصحاب المصلحة الخارجيي استجابة الجهاز األعل للرقابة بشكل مناسب
لتوقعاتهم وأيضا للمخاطر الناشئة عن الجائحة .وييتب عن ذلك أن العمل عل تعديل خطة العمل يجب ان يكون بقيادة
ومشاركة اإلدارات العليا لجميع الوحدات المتأثرة .وبالرصورة يجب الحصول عل موافقة ومصادقة رئيس الجهاز األعل
للرقابة المالية والمحاسبة.
ّ
ً
وستكون مشاركة رئيس الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة أمر مهم عندما يواجه الجهاز قيودا أو تحد يات متعلقة
بصالحيات الجهاز إلجراء أنواع معينة من األعمال الرقابية أو لرقابة صندوق معي.
وبمجرد تعديل الخطة السنوية /الخطط السنوية للجهاز األعل للرقابة ،يمكن أن يشع الفريق المسؤول عن هذه المهمات
الرقابية يف التخطيط لهذه المهمات بناءا عل تقييم المخاطر.

كيفية تحديد وتقييم وتصنيف مواضيع الرقابة الممكنة
تتطلب االستجابة لجائحة كوفيد 19-يف الوقت المناسب أن تترصف األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشعة
ّ
ً
ومرونة.
ونوص بأن يتوىل الجهاز األعل للرقابة أوال تحديد مواضيع الرقابة ثم يف مرحلة ثانية تعديل خطة العمل السنوية
ي
الحالية.

15عندما يكون لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة سلطة تقديرية لالختيار
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الت يمكن معالجتها خالل خطة العمل السنوية للجهاز.
تبدأ الخطوة األوىل بتحديد مجاالت أو موضوعات الرقابة الممكنة ي
ويمكن لفريق الجهاز األخذ بعي االعتبار للجوانب الهامة الستة التالية لهذه العملية.

مجموعة 1.
السياسات املالية
اهتمامات 2.
أصحاب املصلحة

القابلية للرقابة 6.

املمهّات الرقابية
املّنةة الجديدة
تفويض األجهزة 3.

السياسات المالية المتعلقة باإلستجابةكوفيد-
 :19أوال يجب عىل الفريق التأكد من تحديد
التمويل المحىلي والدولي الذي تم تعبئته للتعامل
مع الكوفيد  19فضال عن الشوط أو اإلليامات
المتعلقة به ،كما يحتاج إىل تحديد ما إذا تم
تخصيص هذه األموال من الميانية أو من خارج
ّ
رً
الميانية.
وأخياي ،من المهم أن يتوىل الفريق تحديد
السياسات الجديدة التي تم إطالقها يف إطار
الكوفيد 19-وتوثيق أهميتها المالية وتقييمي
المخاطر الكامنة.

قواعد اإلنفاق في 5.

العليا للرقابة املالية
اهتمامات أصحاب المصلحة :تم من خالل
حاالت الطوارئ
واملحاسبة
القسم الرابع من هذا الدليل التعرض إىل منهجيات
تحديد وإشاك أصحاب المصلحة ،بما يف ذلك
إمكانية التأثير 4.
المخاطر والفوائد لهذه المشاركة.
ويعتي فهم
ر
اهتمامات أصحاب المصلحة الرئيسيي ذو أهمية
بالغة للتمكن من تحديد مهمات الرقابة الممكنة
ً
الجديدة .ومن الرصوري أيضا أن ُينظر إىل الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة عل أنه يتواصل مع أصحاب المصلحة
الت يمكن من خاللها
وال يجازف بمصالحهم .وللحفاظ عل المرونة ،قد يستخدم الجهاز األعل للرقابة اآلليات الموجودة ،ي
ألصحاب المصلحة تقديم اقياحات لموضوعات الرقابة.
ونوص بأن يتشاور الجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة مع
ي
أصحاب المصلحة عل غرار السلطة التشيعية والسلطة القضائية وأهم وزراء الحكومة وشكاء التمويل الدوليي .ويمكن
عي اإلنينت ،أو محادثات فردية .وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن للجهاز األعل
أن يتم ذلك من خالل استطالع ،أو ورشة عمل ر
المدن ووسائل
المجتمع
ومنظمات
للمواطني
فرصة
يكون
مفتوح
منتدى
للرقابة المالية والمحاسبة النظر يف إنشاء
ي
اإلعالم لتوضيح مصالحهم واهتماماتهم ،وقد يكون هذا
ً
المعايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية
فحص
ر
المنتدى أيضا بمثابة آلية مفيدة لتحديد الشكاء المستقبليي
)
ISSAI
(
والمحاسبة
الذين يمكن أن يساهموا يف تنفيذ المهمات الرقابية المحددة.

✓ هل تم تحديد المستخدم (المستخدمي)
المستهدف والجهة المسؤولة والنظر يف اآلثار
الميتبة عل أدوارهم إلجراء الرقابة والتواصل
ً
وفقا لذلك؟
✓ أين يكون للجهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة
سلطة تقديرية الختيار تغطية مهمات رقابة
االليام ،وهل حدد الفريق الموضوع المراد قياسه
أو تقييمه وفق المعايي؟

وخالل هذه المشاورات ،من الرصوري أن يقوم الجهاز األعل
للرقابة بإدارة توقعات أصحاب المصلحة والحفاظ عل سمعته
من حيث االستقاللية والحيادية من خالل توضيح أن القرار
النهان بشأن موضوعات الرقابة يبق من صالحيات الجهاز.
ي
وبينما يسىع إىل فهم اهتمامات أصحاب المصلحة ومصالحهم
كمدخالت يف عملية الرقابة ،يجب أن يوازن بي مصالح العديد
من أصحاب المصلحة المختلفي ،وتقييم األهمية النسبية
الت تحقق االستخدام األكي
والمخاطر ،واختيار مهمات الرقابة ي
كفاءة للموارد المحدودة للجهاز.

الت
صالحيات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :قد تؤثر القيود المتعلقة بصالحيات الجهاز عل طبيعة الرقابة ي
سيتم إجراؤها وموضوعات الرقابة وتوقيت إجراء الرقابة وإعداد التقارير المتعلقة بها .ويحتاج الفريق إىل الحصول عل
فهم شامل لصالحيات األجهزة العليا للرقابة ومدى مرونتها .وتتمتع العديد من األجهزة العليا للرقابة بصالحيات واسعة
ّ
تسمح برقابة جميع األموال العامة والبنود ،مما يمكنها من إجراء كل أنواع المهمات الرقابية من رقابة مالية ورقابة أداء
ورقابة اليام .ومع ذلك ،هناك أجهزة أخرى لها صالحيات محددة تفرض عليها إجراء عمليات الرقابة المنصوص عليها يف
التشي ع ،بالطريقة والتوقيت المحددين ،وال تملك سلطة القيام بخالف ذلك .كما أن أجهزة أخرى لها تفويض مرن " عل
اليلمان أو رئيس الدولة.
الورق" ولكن مطلوب منها إجراء مهمات الرقابة حسب توجيهات ر
ً
ويجب عل األجهزة العليا للرقابة االنتباه أيضا إىل األموال المدرجة ضمن األموال الخارجة عن الميانية والتأكد إذا كان
لديها التفويض واإلمكانية للوصول إىل السجالت المتعلقة بها إلجراء رقابة عل هذه األموال بشكل مباش .وإذا لم يكن
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الت
األمر كذلك ،يجب عل الجهاز محاولة رقابة هذه األموال من منظور "استخدام أموال عمومية" من قبل الجهات ي
تدير أو توفر هذه األموال (منهجية "تتبع األموال").
الت يمكن أن تؤثر عل طبيعة أو موضوع
كما يجب عل األجهزة العليا للرقابة تحديد القيود المتعلقة بصالحيات الجهاز
ي ّ
الت يتوقع فيها الجهاز أن تتوىل الجهة الخاضعة للرقابة الطعن يف
أو توقيت مهمات الرقابة الجديدة الممكنة أو الحاالت ي
صالحيات الجهاز للقيام بالمهمة المحددة.
ف هذه الحاالت ،قد يتطلب األمر توضيح صالحيات الجهاز وتوسيعها ً
فعليا حت يتمكن الجهاز من أداء دوره يف ضمان
ي
ً
ً
المساءلة يف االستخدام الفعال لألموال العامة.
ونظرا إىل أنه من الصعب أن يكون تعديل التشي ع ممكنا عل المدى
ً
السىع للحصول عل موافقة مؤقتة إلجراء مهمة رقابية محددة .واعتمادا عل
القصي ،فقد يكون النهج األكي مرونة هو
ي
المحل للبلد قد يتم االتفاق عل ذلك مع وزراء الحكومة الرئيسيي أو رئيس الدولة ،أو األعضاء الرئيسيي يف
السياق
ي
السلطة التنفيذية ،أو السلطة التشيعية مثل لجنة الحسابات العامة.
و يف بعض البلدان ،يمكن لشكاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية المساعدة يف تأمي التفويض الالزم للجهاز إلجراء
الرقابة.
فعل سبيل المثال ،يمكن ربط مطلب الحصول عل التفويض الالزم باليامات الرقابة الواردة يف وثيقة خطاب
ي
الدوىل.
إعالن النوايا " "Letters of Intentالذي وقعه البلد للحصول عل التمويل الطارئ من صندوق النقد
ي
التأثي :بالنسبة لكل مهمة رقابية جديدة محتملة ،يجب عل الجهاز النظر يف إمكانية مساهمة الرقابة يف التأثي
إمكانية
ر
الرقان يف الوقت المحدد ،هل يمكن أن
عل الجميع ومدى أهمية هذا األثر .وعل وجه الخصوص ،إذا تم تسليم التقرير
ري
تؤدي الرقابة بالفعل إىل تحسي طريقة تنفيذ المبادرات المتعلقة بكوفيد 19-أو إىل تحسي استجابة الحكومة لحاالت
الطوارئ عل المدى الطويل؟ ويمكن للجهاز أن يأخذ بعي االعتبار مدى احتمالية أن تؤدي توصيات الرقابة إىل اتخاذ
تلت مصالح أصحاب المصلحة فيما يتعلق بموضوع الرقابة.
إجراءات ملموسة ر ي
قواعد اإلنفاق يف حاالت الطوارئ :يجب أن تكون األجهزة العليا للرقابة عل دراية بقواعد اإلنفاق يف حاالت الطوارئ
الت تم إصدارها أثناء الجائحة .وهذا يتطلب معرفة ببنود الميانية
سوآءا كانت القواعد العادية المطبقة أو القواعد الجديدة ي
ُ
.
وىل الجهاز األعل للرقابة اهتماما
الت تنطبق عليها هذه القواعد وفية التطبيق وقواعد الشفافية والتواصل وسي ي
والنفقات ي
خاصا لدراسة قواعد اإلنفاق وآليات المساءلة المطبقة عل التمويل المرتبط باألموال الخارجة عن الميانية .ومن خالل
ً
الت يمتلكها المدققون بالفعل بالجهات الخاضعة للرقابة المعنية ،يمكن للجهاز األعل
هذه الدراسة ،وبناء عل المعرفة ي
للرقابة المالية والمحاسبة تقييم مخاطر الرقابة الشاملة المتعلقة بكل مهمة رقابية جديدة محتملة.
الت تؤثر عل إمكانية إجراء كل مهمة رقابية
القابلية للرقابة :يجب عل األجهزة العليا للرقابة النظر يف بعض العوامل ي
جديدة .و يف سياق الكوفيد  ،19-تتطلب الجوانب التالية اهتماما خاصا:
•
•
•

الحاجة والجدوى من السفر والمقابالت الشخصية (عل عكس المقابالت عن ُبعد) ،لفحص السجالت
الورف؛
والمستندات عل الشكل
ي
إمكانية توفر السجالت الرقمية وامكانية حصول المراقب عليها؛
إمكانية جمع األدلة الرقابية (بشكل مباش أو غي مباش) من المستخدمي،

مواضيع الرقابة الجديدة الممكنة :باستخدام جميع المعلومات الواردة أعاله ،يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية
الت يمكن إجراءها يف سياق الجائحة .ويمكن استخدام
والمحاسبة تحديد قائمة أولية تتضمن المهمات الرقابية الجديدة ي
ّ
أداة سلم التصنيف لتقدير أهمية كل مهمة باستعمال معايي محددة مثل حجم الميانية ومصالح أصحاب المصلحة
والمخاطر الكامنة ومخاطر الرقابة (مخاطر عدم االليام) ،واحتمالية التأثي وقابلية الرقابة ،ومن ثم احتساب النتيجة
المجمعة .ومن المحتمل أن تتجاوز هذه القائمة الموارد المتاحة لدى الجهاز إلجراء المهمات الرقابية .ومن خالل تكرار
هذه العملية ،يمكن الحصول عل قائمة مخترصة بمهمات الرقابة الجديدة الممكنة مرتبة حسب األولوية .ويجب أن
المهت لفريق الجهاز (بما يف ذلك رئيس الجهاز إن أمكن) وذلك يف ضوء
النهان لمهمات الرقابة عل الحكم
يعتمد اليتيب
ي
ي
عملية التقييم.

تغييات عل خطة/خطط العمل السنوية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
إجراء ر
ّ
تحديد األولويات وتخصيص الموارد :بمجرد أن تتوىل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعداد القائمة المخترصة
الت سيتم تضمينها يف خطة العمل
الت تتضمن ترتيب لمهمات الرقابة الممكنة الجديدة ،يمكنها تحديد المهمات ي
ي
السنوية/متعددة السنوات المعدلة للجهاز .ويجب أن تأخذ هذه العملية يف االعتبار التغييات يف الموارد المتوقعة للجهاز.
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وه التعديل والتوسع
و يف هذا اإلطار ،يمكن استيعاب عمليات الرقابة الجديدة يف خطة عمل الجهاز بثالث طرق ي
واالستبدال.
التعديل :الحل األسهل هو تضمي بعض المهمات الرقابية الجديدة عن طريق تعديل نطاق عدد من المهمات الرقابية من
الخطة األصلية للجهاز.
التوسع :يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تحاول تأمي موارد إضافية تتناسب مع إجراء مهمات رقابة
ّ
ً
إضافية مناسبة للمصلحة الوطنية .ويمكن أن تفكر أيضا يف إمكانية قيام الموظفي بأعمال إضافية وتأجيل بعض األعمال
تلق الدعم من األجهزة العليا النظية والمؤسسات واألفراد لتنفيذ أعمال
ألوقات متأخرة عل المدى القصي وإمكانية ي
الرقابة اإلضافية إذا كانت قادرة عل تعبئة الموارد لتمويل ذلك.
االستبدال :إن إجراء مهمات رقابية جديدة يعت ً
حتما تقديم تنازالت .فمن المحتمل أن يضطر الجهاز إىل تأجيل بعض
ي
المهمات أو تقليص نطاقها أو إلغاء بعض المهمات الرقابية المدرجة يف الخطة األصلية .ويمكن للجهاز األعل للرقابة أن
الت تبدو أقل أولوية بالنظر إىل التغييات يف توقعات أصحاب المصلحة
يحدد المهمات الرقابية من الخطة األصلية ي
ً
والمخاطر الناشئة .ويمكن أن تحل المهمات الرقابية الجديدة محل المهمات الرقابية المخطط لها مسبقا.
الت
وعند تعديل خطة العمل السنوية /متعددة السنوات ،يجب أن يكون الجهاز األعل للرقابة عل دراية بالتسويات ي
الت سيجري ها الجهاز وتوقيت هذه المهمات الرقابية وترتيبها،
سيقوم بها واسبابها .وقد تشي الخطة إىل المهمات الرقابية ي
يعتي األكي احتماال إلحداث األثر.
مع األخذ يف االعتبار المواعيد النهائية إلبالغ  /أو لنش التقرير الذي ر
اإلعالم بخطة الرقابة السنوية البديلة :بمجرد الموافقة عل الخطة المعدلة ،من المهم إعالم أصحاب المصلحة
الرئيسيي بها ونشها .وعند اإلعالم بهذه الخطة ،يجب عل الجهاز شح كيفية استجابة الحكومة لحاالت لطوارئ
الت تم التخطيط إلجرائها
الت تم تحديدها وعمليات الرقابة ي
واألموال المخصصة للجائحة ،والمخاطر الرئيسية الناتجة ي
الت قامت بها األجهزة ،الستيعاب مهمات الرقابة الجديدة.
للتصدي للجائحة والتسويات ي
ً
أخيا وللحفاظ عل المرونة ،من المهم أن يتول الجهاز النظر يف خطة العمل المعدلة بصفة مستمرة وان يشي إىل أنه
ً
الت قد تتطلب مزيدا من التعديل عل خططه يف المستقبل.
سيظل يقضا للمخاطر الناشئة وللتوقعات ي

الخطوة التالية :ر
الشوع يف تنفيذ المهمات الرقابية الفردية

ّ
توىل األجهزة العليا للرقابة تعديل خطة عملها السنوية أخذا بعي االعتبار الموضوعات الجديدة وتخصيص الموارد
بعد ي
المطلوبة إلجراء مهمات الرقابة ،يتوىل فريق الرقابة الشوع يف تنفيذ المهمة الرقابية .وتتمثل الخطوة األوىل يف القيام
ً
ً
تفصيليا حول كيفية إجراء مهمة رقابة الشفافية والمساءلة
بالتخطيط للمهمة الرقابية .وتقدم األجزاء التالية دليًل
والشمولية باعتبارها رقابة االليام ضمن صنف مهمات التقارير المباشة.

التخطيط لمهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية الفردية
ً
أوال ،صياغة ر
اسياتيجية الرقابة ثم استخدام تلك اإلسياتيجية
يتطلب التخطيط لرقابة الشفافية والمساءلة والشمولية،
.
لوضع خطة الرقابة .تحدد إسياتيجية الرقابة خصائص رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية وتحدد هدف الرقابة حسب
ً
الموضوع (أو موضوع الرقابة) والنطاق والمعايي .كما تحدد اإلسياتيجية أيضا نوع مهمة رقابة االليام ومستوى التأكيد
الذي سيقدمه المراقب .و ً
أخيا ،تتضمن اإلسياتيجية تركيبة فريق الرقابة وآليات ضبط الجودة والتواصل أثناء مهمة
الرقابة.

ّ
تحديد هدف الرقابة وتحديد نطاق يمكن التحكم فيه
ّ
تمكن اسياتيجية مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية من توفي مدخالت أساسية لخطة الرقابة من خالل تحديد
أهداف الرقابة ونطاق وموضوع المهمة الرقابية والمعايي.
الت يسىع مراقب األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اإلجابة عنها من خالل تنفيذ المهمة
ه األسئلة ي
أهداف الرقابة ي
الرقابية .ومن المهم طرح هذه األسئلة بشكل صحيح حيث أنها تحدد اتجاه الرقابة .فبالنسبة لرقابة الشفافية والمساءلة
والشمولية ،سيكز هذه األسئلة عل الشفافية والمساءلة والشمولية يف استخدام التمويل الطارئ لكوفيد .19-وعل سبيل
المثال يمكن طرح األسئلة التالية:
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ّ
هل ينص إطار االليام المتعلق بمشييات الطوارئ عل الشفافية
والمساءلة والشمولية؟
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
هل أن القواعد واللوائح المتعلقة بالترصف يف حزم المساعدات
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
االقتصادية واالجتماعية تحتوي عل المتطلبات الكافية فيما يتعلق بالشفافية
✓ هل ان هدف الرقابة مالئم؟
والمساءلة والشمولية؟
✓ هل يتوافق مع موضوع الرقابة؟
ً
هل أن إدارة الحكومة لتمويالت الطوارئ كانت وفقا للقواعد واللوائح
المعمول بها؟
ّ
ُ
اليامج المتعلقة بالمساعدات االقتصادية واالجتماعية
هل نفذت ر
ً
وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها؟
ويشي نطاق الرقابة إىل المجال ،والمدى ،والفية المشمولة يف مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية .وتتضمن
ً
نسبيا والمتعلقة
عملية تحديد النطاق اقتصار نطاق الرقابة عل القضايا المهمة
بهدف الرقابة الذي يمكن تدقيقه باستخدام الموارد المتاحة لفريق الرقابة .و يف
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
رقابة االليام متعددة الجهات أو متعددة المواضيع (مثل المشييات يف رقابة
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
الشفافية والمساءلة والشمولية) ،تشمل عملية تحديد النطاق تحديد الجهات
✓ هل يحدد النطاق موضوع ،وما
الخاضعة للرقابة من خالل النظر يف الجهات )أو األطراف (الفاعلة يف موضوع
الذي سيتم رقابته؟
الت سيتم إدراجها ضمن هذه الرقابة .ومع الحفاظ عل نطاق مرن
الرقابة و ّي
✓ هل يتناول النطاق احتياجات
يمكن التحكم فيه ،يجب عل مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية التأكد من
المستخدم (المستخدمي)
ّ
كاف بما يمكن من إجراء رقابة هادفة تضيف قيمة
المعت؟
تغطية موضوع الرقابة بشكل ٍ
ي
✓ هل حدد الفريق معايي الرقابة
للمستخدمي المقصودين.
ذات الصلة لتوفي أساس

و يف رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،يمكن للمراقب إبقاء النطاق قابل
الستنتاج  /رأي بشأن موضوع
ّ
للتحكم فيه من خالل تحديد نطاق الرقابة من حيث عدد الجهات أو فئة
الرقابة؟
الت ستشملها الرقابة .وعل سبيل المثال ،عند تدقيق
المعامالت أو الفية ي
التمويل الطارئ للقاحات كوفيد ،19-قد يقرر مراقب الشفافية والمساءلة
والشمولية إجراء رقابة حول أطر االليام أي القواني واللوائح وغيها من
ً
الت تطبقها وزارة الصحة يف مجال شاء اللقاحات .وقد تتطرق عملية الرقابة أيضا إىل مدى استيفاء توزي ع
النصوص ي
ً
لقاحات كوفيد 19-من يناير إىل إبريل  2021لمتطلبات الشفافية والمساءلة والشمولية وفقا للوائح الجاري بها العمل.
ه معايي القياس المستمدة من المرجعيات المستخدمة لتقييم موضوع الرقابة .و يف رقابة الشفافية
ر
معايي الرقابة ي
ً
والمساءلة والشمولية ،يمكن أن تكون المعايي عامة أو أكي تحديدا وربما تكون مستمدة من مصادر مختلفة ،بما يف ذلك
القواني واللوائح والمعايي والمبادئ السليمة وأفضل الممارسات .ويجب أن يكون الطرف المسؤول (أي الجهة الخاضعة
للرقابة) ً
قادرا عل التعليق عل معايي الرقابة قبل االنطالق يف المهمة الرقابية وذلك للتأكد من أن الرقابة سيكون لها األثر
المطلوب.
وتهتم معايي الرقابة بالجوانب النظامية (االليام بالمعايي الرسمية مثل القواني واللوائح واالتفاقيات ذات الصلة) أو
وف
الت تحكم اإلدارة المالية السليمة وسلوك الموظفي الحكوميي) لموضوع الرقابة .ي
االنضباط (مراعاة المبادئ العامة ي
الت تحكم المشييات العامة يف
رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،يمكن أن تنشأ هذه المعايي من ال ًقواعد واللوائح ي
حاالت الطوارئ أو حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية .كما يمكن أيضا فحص أطر اليام المشييات العامة يف حاالت
الطوارئ وتلك الخاصة بحزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية باستخدام معايي االنضباط عل غرار مبادئ الشفافية
والمساءلة والشمولية.
وهناك مجموعة متنوعة من المصادر لمعايي الرقابة .وقد يشي مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل قائمة
معايي النظامية .16وقد يحتاج المراقب إىل النظر يف هذه المرجعيات
المرجعيات المذكورة أدناه للحصول عل مصادر ال
ر
حسب االقتضاء لتحديد المعايي الخاصة بموضوع رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ذات الصلة.
•
•
•
16

اليلمانية ،والسياسات المرتبطة بها،
قرارات الجلسات العامة ر
الدوىل المصادق عليه من قبل الدولة ،مثل القانون الدو يىل الذي يؤثر عل المنظمات الوطنية ،ال
القانون
ي
سيما يف قطاع الصحة
المعاهدات الدولية والفوق وطنية

)Guid-4900-1.pdf (issai.org
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•
•
•
•
•
•
•

القواني واللوائح والقواعد والتشيعات األخرى
قواني وقرارات الميانية الدستورية ،وقواني الميانية السنوية
التشيعات الخاصة بإدارة الشؤون العامة
الت تحكم األنظمة اإلدارية والوظيفية للبلد أو الدولة
اللوائح ي
فقه القضاء الذي وضعته السلطة القضائية
العقود/االتفاقيات (عل سبيل المثال االتفاقيات مع البائعي)؛ و
والت تنطبق بناءا عل ما إذا كانت
القواعد واإلجراءات والعمليات الداخلية للجهات الخاضعة للرقابة ( ي
تشكل أو ال ً
جزءا من القواعد الرسمية للجهة)

ً
ً
معايي
الوطت ،يمكن لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية استمداد المرجعيات (المصادر) ل
أيضا واعتمادا عل السياق
ر
ي
االنضباط أيضا من:17
•
•
•
•
•

المبادئ العامة للموظفي الحكوميي المسؤولي عن اإلنفاق يف مجال المشييات الصحية والخدمات
االجتماعية
المبادئ والممارسات ذات العالقة بالحفاظ عل المال العام من الضياع أو اإلهدار
الت تحدد المبادئ العامة لتوجيه سلوك الموظفي الحكوميي
مدونات قواعد السلوك /الحوكمة ي
مبادئ األخالقيات ،بما يف ذلك اإلفصاح عن متطلبات تعارض المصالح؛ و
الممارسات الجيدة الوطنية أو الدولية.

إذا لم تكن هناك إجراءات رسمية تحكم مجال اإلنفاق العام يف ظل ظروف خاصة محددة ،عل سبيل المثال يف حاالت
العموم قد مارس
ه "ما إذا كان الموظف
ي
الت يجب اتباعها ي
الطوارئ مثل الكوفيد ،19-يمكن أن تكون معايي االنضباط ي
نفس مستوى الحذر الذي يمارسه شخص ذو حكمة عادية عند التعهد بمثل هذه النفقات" .فمن المرجح أن يحيد
الشخص الذي يتمتع بحكمة عادية عن اإلجراءات المحددة ،مثل القيام بطلب عروض فيما يتعلق بالمشييات وما إىل
ذلك ،من أجل إنقاذ األرواح يف مثل هذه الحالة الطارئة .لذلك ،يجب عل مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية استخدام
ً
المهت استنادا إىل السلوك المتوقع للشخص الذي لديه حيطة العادية للوصول إىل نتائج رقابية حول ما إذا كانت
الحكم
ي
ميرة يف ظل حالة الطوارئ.
باعها
ات
المتوقع
(
واللقاحات
الطبية
المواد
اء
ش
مجال
ف
)
اءات
ر
ج
اإل
عن
افات
ر
االنح
ر
ي
ّ
وبالنظر إىل موضوع الرقابة المتعلق بمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،سيتوىل المراقب اختيار موضوع الرقابة
والتوصل إىل استنتاج حول هذا الموضوع .وعل هذا النحو ،ستكون رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،مهمة رقابة
اليام ،ضمن صنف مهمات التقارير ال ر
مباشة.
ً
وأثناء تحديد نطاق الرقابة وموضوعها ،يجب عل مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية األخذ بعي االعتبار أيضا مستوى
التأكيد الذي ستوفره الرقابة للمستخدمي .وهناك مستويان من التأكيد يف رقابة االليام يمكن من خاللهما تبليغ الرأي أو
ّ
االستنتاج بشكل مختلف للمستخدمي .أما فيما يتعلق بمهمات التأكيد المعقول ،يستنتج المراقب ما إذا كان موضوع
النواح ذات األهمية بالمعايي المناسبة الذي تم تحديدها ،كما يتم تقديم التقرير بصيغة التأكيد
الرقابة يتوافق يف جميع
ي
سء يجعله يعتقد بأن موضوع الرقابة ال يتوافق
أي
اقب
ر
الم
انتباه
يلفت
لم
بأنه
،
المحدود
التأكيد
يجان .وتشي مهمة
اإل ر ي
ي
النواح ذات األهمية مع المعايي المطبقة.
من جميع
ي
ويستخدم المراقب المصطلحات "معقول" أو "محدود" ألنه ،حت لو كان المراقبون دقيقون للغاية يف أعمالهم ،يبق من
ّ
الممكن عدم تمكن المراقب من اكتشاف جميع حاالت عدم االليام يف رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية .لذلك قد
يتوصل المراقب إىل نتيجة خاطئة ،فمن المستحيل تقديم تأكيد مطلق (أو مائة بالمائة) يف الرقابة.
ّ
وسيحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل أخذ قرار فيما إذا كان سيتوىل تنفيذ رقابة بتأكيد محدود أو معقول
من خالل األخذ بعي االعتبار احتياجات المستخدم المستهدف ،ومدى توفر المعلومات وإمكانية الوصول إليها أثناء
الجائحة ،ومدى إجراءات الرقابة المطلوب تنفيذها.
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المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ بناء عل صالحيات األجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة
وخصائص الموضوع واحتياجات
المستخدم (المستخدمي)
المستهدف ،هل قرر الفريق ما إذا
ً
كانت الرقابة ستوفر تأكيدا معقوًل
ً
أم محدودا؟

احتياجات المستخدمي المستهدفي :يجب عل مراقب الشفافية
والمساءلة والشمولية تقييم احتياجات المستخدمي المستهدفي بالرقابة
لتحديد نوع التأكيد األنسب أثناء الجائحة .وبشكل عام ،تتطلب عملية
الت يستخدمونها يف اتخاذ
التقييم فهم قرارات المستخدمي ونوع المعلومات ي
القرارات .وخالل فية كوفيدً ،19-
غالبا ما تكون احتياجات المستخدمي
ملحة وتتطور مع األوضاع المتغية .إضافة إىل ذلك ،يف حي بعض األجهزة
العليا للرقابة لديها متطلبات الزامية تحدد بالفعل مستوى التأكيد الذي يجب
تقديمه من خالل الرقابة ،إال أن أجهزة عليا للرقابة أخرى قد تأخذ بعي
االعتبار احتياجات المستخدمي المستهدفي عند تحديد مستوى التأكيد
الذي يجب تقديمه.

مدى توفر المعلومات وامكانية الوصول إليها :يجب عل مراقب الشفافية
والمساءلة والشمولية أن يأخذ بعي االعتبار أن تقديم تأكيد معقول يتطلب
ّ
مزيدا من أعمال الرقابة مقارنة بمهمات التأكيد المحدود .وتتطلب مهمة التأكيد المعقول أن يتمكن المراقب من الوصول
إىل أنظمة وعمليات الجهة الخاضعة للرقابة (مثل ضوابط الرقابة الداخلية للجهة) .لذا فإن هذا النوع من الرقابة يتطلب
ّ
الت تركز عل مجال أضيق.
وبالتاىل ،من المحتمل أن تؤدي القيود المفروضة
ي
معلومات أكي من رقابة التأكيد محدود ،ي
عل الوصول إىل بيانات الجهة الخاضعة للرقابة ،خاصة أثناء هذه الجائحة ،إىل رقابة ذات تأكيد محدود.
مدى إجراءات الرقابة :يف إطار مهمة التأكيد ال معقول ،يحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل إجراء اختبارات
الضوابط الرقابية وأيضا االختبارات التفصيلية للوصول إىل استنتاج شامل حول موضوع الرقابة .ويمكن للمراقب تحديد
الت تم التوصل إليها من خالل العينات
عينة من المعامالت تمثل العدد
ي
اإلجماىل للمعامالت ،يتم من خاللها تعميم النتائج ي
عل مجموعة العمليات .ويحتاج المراقب إىل تقييم أنظمة وعمليات الجهة للوصول إىل نتيجة شاملة يف مهمة التأكيد
المعقول.
ً
ونظرا إللحاح الموقف أثناء الجائحة ،قد ال يقوم مراقب الشفافية والمساءلة
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
وف مثل هذه الحالة ،يمكن للمراقب
والشمولية بتنفيذ جميع هذه الخطوات .ي
)
ISSAI
(
والمحاسبة
المالية
للرقابة
فق مهمة التأكيد المحدود ،يكون الهدف هو
النظر يف تقديم تأكيد محدود .ي
الحصول عل مستوى تأكيد ذو مغزى للمستخدمي المستهدفي .ويقوم
✓ هل حدد الفريق معايي الرقابة
المراقب بجمع األدلة الكافية والمناسبة لمعالجة هدف المهمة؛ ومع ذلك،
ذات الصلة قبل عملية الرقابة
تكون اإلجراءات محدودة مقارنة بما هو رصوري لمهمة التأكيد المعقول.
لتوفي أساس الستنتاج  /رأي
بشأن الموضوع؟

وقد يحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل تعديل األهداف
والنطاق والمنهجية والتوقيت حسب تقدم أعمال الرقابة.

يل:
وبعد االنتهاء من إعداد اسياتيجية الرقابة وتوثيقها ،سيقوم الفريق بإعداد خطة الرقابة .وتتضمن خطة الرقابة ما ي
تقييم المخاطر واألهمية النسبية ،وتقييم ضوابط الرقابة الداخلية
الت تم تصميمها استجابة للمخاطر المحددة.
الرقابة
اءات
ر
إج
ي
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الرقابة المخطط لها ،والوقت الذي سيقوم فيه المراقب بتنفيذ إجراءات
الرقابة.
الت سيتم جمعها أثناء عملية الرقابة،
أدلة الرقابة المحتملة ي
وهذه الخطوات موضحة أدناه.
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تقييم المخاطر واألهمية النسبية
بعد تحديد أهداف الرقابة ونطاق رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية واالتفاق عل المعايي ،سيقوم المراقب بتقييم
المخاطر المحتملة (لعدم االليام يف الموضوع) واألهمية النسبية .ويحقق المراقب ذلك من خالل فهم الموضوع والبيئة
المحيطة به وأنظمة ضوابط الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة للرقابة .وخالل هذه العملية ،قد يجمع مراقب الشفافية
والمساءلة والشمولية معلومات جديدة قد تؤثر عل نطاق الرقابة .وقد يتغي
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
تقض برصورة
النطاق أثناء إجراء الرقابة إذا توفر للمراقب معلومات جوهرية
ي
)
ISSAI
(
والمحاسبة
المالية
للرقابة
إعادة النظر يف النطاق .وأثناء رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،سيحتاج
ّ
✓ هل قام المراقب بتنفيذ إجراءات
المراقب إىل تحديد المخاطر المتعلقة بالشفافية والمساءلة والشمولية فيما
استنتاجات
لتقليل مخاطر إصدار
يتعلق بنفقات التمويل الطارئ لكوفيد.19-
غي صحيحة؟
✓ هل نظر المراقب يف مخاطر
االحتيال خالل عملية الرقابة؟

ويتطلب تقييم المخاطر فهم الجهة الخاضعة للرقابة أو موضوع الرقابة
وأنظمة ضوابط الرقابية الداخلية الخاصة به وتحديد المخاطر الكامنة
ومخاطر الضوابط الرقابية والمخاطر الناجمة عن االحتيال .ثم يقوم المراقب
بتطبيق مستوى األهمية النسبية المحدد عل المخاطر المحددة وبتصميم
إجراءات الرقابة للمخاطر المحددة.

الت يسببها يف كل مكان ،يمكن
و يف مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،مع وضع الكوفيد 19-والمعاناة اإلنسانية ي
لمراقب الشفافية والشمولية والمساءلة تحديد موضوع اإلنفاق عل المشييات يف حاالت الطوارئ وتقديم حزم
المساعدات االجتماعية واالقتصادية للمواطني كمجاالت رقابة محتملة .ويتطلب تقييم المخاطر يف هذه المجاالت
(كموضوع رقابة) تحديد مخاطر عدم االليام المتعلقة بعمليات الشاءات أو بتوزي ع حزم المساعدات االجتماعية
ً
االقتصادية .كما سيحدد المراقب أيضا المخاطر المتعلقة بالشفافية والمساءلة والشمولية يف مجال المشييات أو حزم
المساعدات االجتماعية واالقتصادية.
18
ه األكي عرضة
ي
فق مجال توزي ع حزم المساعدات االجتماعية االقتصادية ،توضح بعض الدراسات أن الفئات المهمشة ي
للتأثر بكوفيد .19-وعل سبيل المثال يمكن أن تكون إمكانية وصول المرأة إىل الرعاية الصحية اإلنجابية مقيد خالل هذا
ً
وف هذا اإلطار ،يمكن لمراقب الشفافية
الوقت .وبشكل عام ،تكون النساء يف الخطوط األمامية أكي ترصرا بكوفيد .19-ي
والمساءلة والشمولية النظر يف مخاطر عدم شمولية عملية تقديم حزم المساعدات للفئات المستهدفة ،عل غرار النساء
أو الفئات المهمشة ،وذلك يف إطار تدقيق قائمة المستفيدين.

تقييم المخاطر لمهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية

 18من األفكار إىل التطبيق :المساواة بي الجنسي يف أعقاب كوفيد ،19-منشورات هيئة األمم المتحدة للمرأة
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ويمكن لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية تطبيق العملية التالية خطوة بخطوة  19لتقييم المخاطر وتحديد األسئلة
الرقابية لمعالجة المخاطر المحددة.

فهم الجهات الخاضعة للرقابة والبيئة المحيطة بها:
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل كان لدى الفريق فهم للجهة
الخاضعة للرقابة والبيئة المحيطة
بها ،بما يف ذلك ضوابط الرقابة
الداخلية للجهة ،للتمكن من القيام
وتنفيذها
بالتخطيط للرقابة
بفعالية؟

الرقابة المحددة.

ّ
خالل هذه العملية ،يتوىل المراقب كسب معرفة بموضوع الرقابة ،وجمع
المعلومات ذات الصلة بالموضوع يف زمن الكوفيد ،19-واليكي عل المخاطر
وف إطار رقابة الشفافية
الت ستؤدي إىل طرح أسئلة رقابية ذات صلة .ي
الهامة ي
والمساءلة والشمولية عل المشييات أو حزم المساعدات االجتماعية
االقتصادية ،سيحتاج المراقب إىل تحليل أنشطة الجهات/اإلدارات ذات الصلة
ّ
المشاركة يف العمليات المتعلقة بالمشييات (مثل إدارة الصحة للمشييات
الطبية) أو يف مسار توزي ع حزم المساعدات االجتماعية االقتصادية (مثل وزارة
الرعاية االجتماعية ووزارة المالية وسلطات الحكومة المحلية ،وغيها)
وسيقوم بتوجيه الرقابة إىل المجاالت األكي خطورة وذلك يف ضوء أهداف

فهم الضوابط الداخلية خالل فية كوفيد19-
يجب عل مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية تقييم الضوابط الداخلية يف مجال الرقابة المحدد عل غرار المشييات
العمومية أو حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية ،مع مراعاة سياق الطوارئ الذي تعمل فيه الجهات الخاضعة
الداخل المنتظم المعتاد بسبب ضيق الوقت مما يزيد من مخاطر عدم
للرقابة .ومن المحتمل أن يتقهقر نظام الرقابة
ي
االليام بالمعايي .ويجب أن يأخذ المراقب يف االعتبار أن آليات ضوابط الرقابية الداخلية عل غرار الموافقات والتصديقات
وعمليات التحقق والمراجعات والفصل بي الواجبات ،قد يتم اخياقها أو تجاوزها يف ظل حاالت الطوارئ.
وإذا سمحت بذلك الظروف يف سياق الكوفيد ،19-سيكون المراقب قادرا عل الحصول عل انطباع عام حول الضوابط
المطبقة من خالل إجراء فحص موجز للمجاالت المحددة للتحقق مما إذا كانت الضوابط موجودة ومطبقة بشكل فعال
يف الجهات ذات الصلة فيما يتعلق مثال بموضوع المشييات أو حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية .و يف الحاالت
الت ال تسمح فيها الظروف للمراقب بإجراء مثل هذا التقييم ،قد يحتاج المراقب إىل االعتماد عل تقييم سابق لضوابط
ي
الداخل ،إن وجدت.
اقب
ر
الم
معلومات
عل
االعتماد
أو
،
(
مثال
أخرى
ة
ي
رقاب
فرق
قبل
من
ه
ب
القيام
تم
ي
ذ
ال
)
لجهة
با
الرقابة
ي

تحديد المخاطر
باإلضافة إىل حقيقة أن هذه الضوابط الداخلية يمكن أن تكون غي فعالة أو
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
غي موجودة يف ظل ظروف الطوارئ ،فإنه من المتوقع أن يكون مستوى
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
ً
المخاطر الكامنة أعل من المعتاد.
تقييما
✓ هل تضمنت خطة الرقابة
الرقابية
للمخاطر والضوابط
ّ
وعل سبيل المثال ،يف حالة المشييات المتعلقة بالمواد الطبية ،قد يعود
الداخلية ذات الصلة بمهمة
الرقابة؟
ارتفاع مستوى المخاطر إىل خصوصية هذه الشاءات .ونذكر عل سبيل المثال
الصناع ومعدات الوقاية الشخصية واللقاحات والخدمات الطبية وغيها من خدمات الطوارئ .أما فيما
أجهزة التنفس
ي
ّ
يتعلق بحزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية المقدمة لألفراد والشكات ،فيمكن أن يكون هناك مخاطر مرتفعة
ّ
متعلقة بالتحويالت النقدية الهامة أثناء الطوارئ .كما يمكن أن هناك مخاطر مرتفعة متعلقة بالمعامالت أو المساعدات
المقدمة يف األماكن النائية من البالد .
و يف ظل هذه الظروف ،يحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل اليكي عل قضايا الشفافية والمساءلة
والشمولية .وخالل مرحلة فهم الجهة الخاضعة للرقابة والمعايي المطبقة والعمليات ،يجب عل المراقب اليكي عل
ّ
وف مستوى المعامالت كما يجب
المخاطر المتعلقة بهذه الجوانب الثالثة يف مستوى أطر االليام )القواني واللوائح (...ي
المهت يف تحديد المخاطر .باإلضافة إىل ذلك ،قد يحتاج مراقب الشفافية
المهت ويطبق الحكم
أن يحافظ عل الشك
ي
ي
والمساءلة والشمولية إىل دعوة المهنيي ذوي الصلة من داخل الجهاز وأيضا من أصحاب المصلحة الذين قد يكونون عل
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ذهت لتحديد المخاطر الكامنة المحتملة
دراية بمجاالت موضوع الرقابة أو بتقييم المخاطر بشكل عام  -إىل جلسة عصف
ي
ذات العالقة بموضوع الرقابة.
ً
ويحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية أيضا إىل تحديد مخاطر االحتيال والفساد المحتملة المتعلقة بالنفقات
الطارئة يف إطار االستجابة للكوفيد.19-
وقد ينشأ خطر االحتيال والخطأ بشكل كبي بسبب تصدي الحكومة لجائحة كوفيد .19-وذلك ألن الحكومة تقوم بما
يل:
ي
• إنفاق مبالغ هامة عل مشييات معرضة لالحتيال والخطأ ،مثل توفي حزم المساعدات االجتماعية
واالقتصادية ،ودعم الشكات وأصحاب المشاري ع الفردية؛
• إعطاء أولوية للشعة عند التعامل مع حاالت الطوارئ؛
• إدراج سلسلة إمدادات جديدة بشعة لتقديم سلع وخدمات الطوارئ؛
• تخفيف أو تعديل الضوابط الرقابية المعتادة لتيسي العمل عن بعد ولتمكي المواطني من الوصول إىل
الخدمات عن بعد
وعل سبيل المثال ،ومن خالل تدقيق مشييات وزارة الصحة ،قد يجد المراقب أن هناك مخاطر عالية لالحتيال يف مجال
ً
شاء معدات الوقاية الشخصية .أيضا ،قد يجد المراقب مخاطر عالية مرتبطة بإنفاق األموال المخصصة للكوفيد19-
لالستجابة لحاالت الطوارئ يف مجال شاء المعدات الطبية واللقاحات والخدمات الطبية األخرى.

مثال لتقييم المخاطر يف رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية لحزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية
الت تم اتخاذها من قبل السلطات
يمكن تعريف حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية عل أنها مجموعة من التدابي ي
الحكومية للتخفيف من األعباء واألآلم الناشئة عن كارثة أو ظروف مثل جائحة الكوفيد .19-و يف ظل الكوفيد 19-يمكن
يل:
أن تتمثل حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية فيما ي
•
•

حوافز لألفراد واألش ،مثل التحويالت النقدية المباشة ،واإلغاثة الغذائية ،وتأجيل دفع الرصائب ،والدعم يف
دفع فواتي الخدمات،
ّ
تقديم دعم متعلق بتأجيل دفع الرصائب للشكات ،وتقديم مساعدات مالية للمحافظة عل مواطن الشغل... ،

و يف رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،يجب عل المراقب تقييم المخاطر المتعلقة بالشفافية والمساءلة والشمولية
الت أطلقتها الحكومة
ف
توفي حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية .وسيحدد المراقب الجهات ذات الصلة ر
واليامج ي
ي ّ
ً
ويتوىل تقييم اآلليات والعمليات يف توزي ع هذه المساعدات .وسيقوم المراقب أيضا بتقييم الضوابط المتعلقة بهذه
الت سيتم اليكي عليها عند تنفيذ الرقابة .ويمكن لفريق رقابة الشفافية
العمليات وتحديد
المجاالت ذات المخاطر العالية ي
ً
والمساءلة والشمولية أيضا اليكي عل الدفوعات للمؤسسات يف قطاعات أو مناطق معينة ،والتحويالت النقدية لألفراد،
والمعامالت بالمناطق النائية .وسيتحقق المراقب من القواعد واللوائح المتعلقة برصف حزم المساعدات االجتماعية
واالقتصادية وتحديد مجاالت االهتمام.
يل بعض األمثلة عن المخاطر المتعلقة بتوفي حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية:
وفيما ي
 شعة التسليم ،وحجم المعامالت ،ونقص عناية الجهة المسؤولة، قد يؤدي التخطيط واإلشاف غي المالئمي إىل زيادة مخاطر الخطأ واالحتيال بشكل كبيالت تتضمن التحويل المباش لألموال لألفراد واألش
 المخاطر المتعلقة بالتحويالت النقدية ي من المحتمل أن يتلق أفراد غي مؤهلون النقود وهناك مخاطر متعلقة باختالس المسؤولي لألموال قد يحصل بعض األفراد عل مبالغ تفوق المبالغ المستحقة ،بسبب سوء استخدام او تجاوز السلطة من قبلالسياس
السياسيي بغاية التأثي
ي
ّ
عي الهاتف المحمول) من بعض هذه المخاطر،
و يف تقلل طرق الدفع اإللكيونية (مثل التحويالت المرصفية والتحويل ر
إال أنه يمكن أن يكون هناك مخاطر إضافية متعلقة بضوابط تكنولوجيا المعلومات.

مثال عن تقييم المخاطر يف رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية للمشييات يف حاالت الطوارئ
الت تثي مخاوف المراقب يف عالقة بمشييات كوفيد .19-ويحتاج المراقب،
ر
يعتي االحتيال والفساد بشكل عام من القضايا ي
خاصة بالنسبة لشاء وتوزي ع لقاح كوفيد ،19-إىل التحقق من الشفافية والمساءلة والشمولية يف المشييات العمومية
كجزء من استجابة الحكومة للجائحة.

31

ويوفر دليل االنتوساي لتدقيق المشييات العامة (الدليل رقم  :5280مسودة عرض) بعض عوامل الخطر الرئيسية
للمخاطر المرتبطة بالمشييات العامة:
-

الت تم تخصيصها للمشييات العامة،
أهمية حجم األموال العمومية ي
الت يتم شاؤها والمتعلقة مثال اللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية
تنوع الشاءات العمومية وأهمية الكمية ي
المواصفات المعقدة للشاءات وخصائص الجودة للعديد منها ،مما يعقد تقدير مدى شعية هذه المشييات
العامة
تعقيد األنظمة والقواعد واللوائح والمعايي والمتطلبات وآليات إدارة عمليات الشاء.
تعقيد تصميم ضوابط الرقابة
تضارب المصالح المحتمل لدى األطراف
يفض إىل االحتيال والفساد
السياق الذي
ي

عالوة عل ذلك ،تستعد البلدان ً
حاليا لتطعيم جميع سكانها ،ويصاحب تسليم لقاحات كوفيد 19-صعوبات تتعلق بحجم
ً
العملية وإلحاحها ،ولكن أيضا بخصائص اإلمدادات يف معظم البلدان .وقد يحتاج المراقبون إىل تقييم المخاطر المرتبطة
ً
فضال عن تقييم مدى جاهزية البلد .وقد يأخذ المراقب يف االعتبار الجوانب التالية:
بشاء وتخصيص وتوزي ع اللقاحات،
•
•
•
•
•
•

ما مدى استعداد البالد للقيام بتلقيح واسع النطاق للسكان
هل توجد آليات يف الدولة تتعلق ربيامج لقاحات أخرى
يف هذه الرقابة ،يجب عل المراقب ان يكون عل دراية بأن وجود أنظمة تطعيم فعالة لألطفال ليس بالرصورة
مؤش جيد حول مدى استعداد الدول لتقديم لقاح كوفيد19-
هل تركز هذه البلدان عل تعزيز الجوانب اإلدارية األساسية لسلسلة توزي ع اللقاحات
الت يمكن أن تتوفر يف ظل توزي ع لقاحات كوفيد 19-لتحديد المشكالت
هل الدول مهتمة باستغالل الفرص ي
وتقوية األنظمة الصحية الحالية وإيجاد حلول طويلة األمد للتحديات المستقبلية المماثلة المحتملة
هل توجد بيانات مركزية حول التلقيح والتحصي .حيث توفر حمالت التطعيم بلقاح كوفيدً 19-
فرصا للبلدان
لرقمنه أنظمة المعلومات الخاصة بها لتتبع اللقاحات ومراقبة التطعيمات،

(جاف) ( )www.gavi.orgمصفوفة متطورة إلدارة المخاطر والضوابط
العالم للقاحات
وف هذا اإلطار ،أنشأ التحالف
ي
ي
ي
.
المرتبطة بكوفيد 19-يف سياق البلدان ذات الدخل المنخفض وتستند مصفوفة المخاطر هذه إىل دليل منظمة الصحة
(فياير .20)2021
العالمية :لقاحات كوفيد :19اإلمدادات والخدمات اللوجستية ر

مراعاة األهمية النسبية عند التخطيط لرقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
خالل مرحلة التخطيط ،يساعد تقييم األهمية النسبية المراقب عل تحديد أسئلة الرقابة ذات األهمية للمستخدم
المعت وتقييم المخاطر الجوهرية وتحديد طبيعة وتوقيت
(المستخدمي)
ي
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
ومدى إجراءات الرقابة.
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI

✓ هل نظر المراقب يف األهمية النسبية
خالل عملية الرقابة؟

وبالنسبة لرقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،فإن تحديد األهمية
المهت ويعتمد عل تفسي المراقب الحتياجات
النسبية أمر يتعلق بالحكم
ي
المعت عل مسألة ما أنها مهمة إذا
المستخدمي .فقد يحكم المستخدم
ي
كان من المحتمل أن تؤثر المعلومات المتعلقة بها عل عملية اتخاذه

للقرارات.
وقد تركز األهمية النسبية عل العوامل الكمية أو النوعية .ويتم تحديد األهمية النسبية الكمية من خالل تطبيق نسبة
المهت للمراقب ،ويستند إىل تقييم
مئوية عل معيار قياس يتم اختياره كنقطة بداية .وهذا االختيار يعتمد عل الحكم
ي
ضوابط الرقابة الداخلية ،وتقييم المخاطر ،ومدى حساسية موضوع الرقابة .حيث يمكن أن تكون قيمة المشييات أو
ً
قيمة حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية جوهرية وفقا لما يقرره مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية.
ً
ونظرا ألن التوقعات العامة والمصلحة العامة تكون عالية أثناء الجائحة ،فقد يأخذ مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية
ً
الت قد تؤثر عل تحديد
يف االعتبار أيضا العوامل النوعية باإلضافة إىل تلك العوامل الكمية .وتشمل العوامل النوعية ي
يل:
المراقب لألهمية النسبية ما ي
• ما إذا كان عدم االليام ً
ناتجا عن فعل متعمد أو غي متعمد
 20التطعيم بلقاح كوفيد :19-دليل اإلمداد واللوجستيات ()who.int
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•
•

ً
الينامج أو من الجهة ً
ً
مهما فيما يتعلق
برنامجا أو جهة
عندما يكون الموضوع
حكومية أو جانب محدد من ر
بطبيعته أو رؤيته أو حساسيته
يف حالة عدم اليام الموضوع بالقواني أو اللوائح ،مدى خطورة العواقب واهمية أثر عدم االليام

كيف سيتعامل مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية مع المخاطر المحددة؟
البيان أعاله ،يعالج المراقب المخاطر المحددة يف الخطوة  4من عملية تقييم المخاطر .ثم يتم
كما يتضح من الرسم
ي
تحويل المخاطر الرئيسية المحددة إىل أسئلة رقابية يستخدمها المراقب لتحديد إجراءات الرقابة.
منهج يف
لهذا ،يحدد المراقب المعايي المطبقة ويقيم االمتثال لهذه المعايي .ويتم تنظيم المخاطر وأسئلة الرقابة بشكل
ر ي
جدول تخطيط الرقابة ،كما هو موضح أدناه.

صياغة أسئلة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
عند صياغتها بشكل صحيح ،تساعد أسئلة الرقابة يف تحقيق أهداف الرقابة والحفاظ عل العملية الرقابية ضمن إطار
عمل محدد .ويجب أن تكون األسئلة واضحة ومفهومة ومناسبة لموضوع الرقابة.
و يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،ستعتمد أسئلة الرقابة عل موضوع الرقابة ونطاق الرقابة ومبادئ
الشفافية والمساءلة والشمولية .ويمكن أن يتعلق موضوع الرقابة بالمشييات الطارئة لكوفيد ،19-عل سبيل المثال شاء
معدات الوقاية الشخصية واللقاحات والمشييات الطبية األخرى .وإذا اختار الجهاز النظر يف حزم المساعدات االجتماعية
ً
واالقتصادية كموضوع ،يمكن للمراقب أيضا صياغة أسئلة حول هذه المساعدات .وللنظر يف الشمولية ،يمكن للمراقب
التحقق من تقديم هذه المساعدات النقدية للفئات الضعيفة ،عل سبيل المثال ،النساء واألطفال والفئات الضعيفة
األخرى حسب سياق البالد المعنية.
ولتحديد نطاق الرقابة ،قد يقرر مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية طرح أسئلة حول أطر االليام )أي القواني واللوائح
المعمول بها .( ...وعل سبيل المثال ،قد يقرر المراقب فحص أطر االليام المتعلقة بالشاءات يف حاالت الطوارئ،
ومقارنتها بالقواعد العامة يف البالد عل غرار الدستور ،لتحديد الثغرات ،ثم اختيار فحص معامالت فردية عل وجه
نوص
وف جميع الحاالت،
التحديد متعلقة مثال بالمشييات أو متعلقة بتوفي حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية .ي
ي
تغط مدى االليام بالجوانب الثالثة المتعلقة بالشفافية والمساءلة
تغط أسئلة الرقابة ،االليام العام بالمعايي وكذلك
بأن
ي
ي
والشمولية.
وعند صياغة هذه األسئلة ،سيحتاج المراقب إىل النظر يف تقييم المخاطر (المذكور اعاله) و يف المرجعيات والمعايي
المعمول بها.
ويتمثل مصدر هذه المعايي يف المرجعيات (مثل القواني واللوائح والسياسات والمبادئ التوجيهية) .وعل سبيل المثال،
بالنسبة للمشييات العامة أثناء الجائحة ،سوف يستمد المراقب المعايي من األقسام المعنية بالمرجعيات عل غرار
القواني واإلرشادات /اللوائح الخاصة بالمشييات العامة لبلد معي.
وبالنسبة لرقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،يمكن للمراقب النظر يف القواني واللوائح ذات الصلة المتعلقة
الت تم تحديدها كموضوع رقابة).
بالمشييات أو حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية ( ي
ً
واعتمادا عل موضوع الرقابة ونطاقها ،يمكن لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية طرح أسئلة رقابية ضمن الفئات
التالية:

أما بالنسبة للمشييات العامة الطارئة والترصف يف الهبات واإلمدادات:
 .1إىل أي مدى تم األخذ بعي االعتبار لمبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية ضمن أطر االليام المطبقة الخاصة
بالمشييات العامة
ً
 .2إىل أي مدى تم إنجاز عمليات الشاءات العامة الطارئة وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها وخاصة وفقا
للمبادئ المنصوص عليها والمتعلقة بالشفافية والمساءلة والشمولية
و بالنسبة لحزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية:
 .1إىل أي مدى تم األخذ بعي االعتبار لمبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية ضمن أطر االليام المتعلقة بحزم
المساعدات االجتماعية واالقتصادية
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ً
 .2إىل أي مدى تم إنجاز العمليات المتعلقة بحزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية وفقا للقواعد واللوائح
المعمول بها وخاصة وفقا للمبادئ المنصوص عليها والمتعلقة بالشفافية والمساءلة والشمولية
الوطت للقاحات كوفيد ،19-
وفيما يتعلق بموضوع الطرح
ي
ّ
الوطت للقاح كوفيد  .19-ويمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تتوىل تكييف
قد تقرر األجهزة العليا للرقابة النظر يف الطرح
ي
أهداف الرقابة المتعلقة بالمشييات العامة الطارئة وبالترصف يف الهبات واإلمدادات ،وذلك إذا قررت القيام برقابة تلك
الجوانب فيما يتعلق باللقاحات .وإذا كانت األجهزة العليا للرقابة تخطط للنظر يف الجوانب المتعلقة بتحديد
ّ
الوطت للقاحات ،فيمكنها النظر يف أهداف الرقابة التالية:
األولويات وتوزي ع اللقاحات يف إطار هذا الطرح
ي

 .1إىل أي مدى تم األخذ بعي االعتبار لمبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية ضمن أطر االليام المتعلقة بتحديد
األولويات وتخصيص لقاحات الكوفيد 19-

ّ
 .2إىل أي مدى تم إنجاز العمليات المتعلقة بتخصيص اللقاحات وتوزيعها وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة
والشمولية المعمول بها يف أطر االليام،
العالم للقاحات
كما يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تطلع عل دليل منظمة الصحة العالمية والتحالف
ي
21 .
لصياغة أسئلة رقابية مناسبة
دعونا نفهم كيف يمكن للمراقب استغالل إطار أسئلة الرقابة المقيح .فمثال عند رقابة التحويالت النقدية لألموال) يف
ّ
ً
إطار برامج المساعدات االجتماعية واالقتصادية ( ،سيتوىل المراقب أوال فحص أطر االليام المعمول بها )أي القواني أو
ّ
الت تحكم نظام تحويل األموال نقدا(  .وسيكز المراقب عل الجوانب المتعلقة بالشفافية والمساءلة
اللوائح ذات الصلة ي
وشمولية أطر االليام للجهة ال يت تقوم بهذه التحويالت .وسيحاول المراقب النظر يف مدى تنصيص أطر االليام المذكورة
ً
عمليا .وبالمثل ،سيقوم المراقب بالنظر فيما إذا
عل مبادئ الشفافية والمساءلة للتأكد من أن الجهات تتبع تلك المبادئ
كانت جوانب الشمولية مغطاة يف أطر االليام (كالقانون واللوائح وما إىل ذلك) .وعل سبيل المثال ،قد يقوم المراقب
بتقييم ما إذا كانت اطر االليام تحدد بالفعل الفئات الضعيفة وان كانت تتضمن إجراءات او متطلبات محددة لتلبية
احتياجاتهم.
وبمجرد االنتهاء من فحص مستوى أطر االليام ،سيتحقق المراقب من مدى تنفيذ هذه األطر من قبل الجهات المعنية
الفعل إىل المستفيدين .وعل سبيل المثال،
والخاضعة للرقابة ،أي مدى االليام بالقواعد واللوائح يف التحويل النقدي
ي
بعد تحديد العينة واألهمية النسبية ،سيتحقق المراقب مما إذا كان هناك مستفيدون غي مؤهلون قد تلقوا بالفعل اعانات
نقدية .وسيتحقق المراقب بعد ذلك مما إذا كان سبب عدم االليام هو االحتيال أو هل أن المعايي كانت غي الواضحة.
وبالمثل ،قد يحدد المراقب أسئلة رقابية للتحقق من تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة يف برنامج المساعدات المالية
النقدية.
ويمكن االطالع عل مجموعة األسئلة الرقابية (أسئلة يف مستوى أطر االليام وأسئلة يف مستوى المعامالت حول مواضيع
الوطت
المشييات العامة الطارئة والترصف يف الهبات واإلمدادات وحزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية والطرح
ي
للقاحات كوفيد ،19-عل (الرابط) .ويمكن لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية أن يستخدم هذه األسئلة كمرجع عند
ً
الوطت ،قد يحتاج المراقبون إىل تكييف أسئلة الرقابة
تخطيط وإجراء رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية .ووفقا للسياق
ي
الت تجري ها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
هذه لتناسب مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ي

 21التطعيم بلقاح كوفيد :19-دليل اإلمداد واللوجستيات ()who.int
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تصميم إجراءات الرقابة للرد عل األسئلة الرقابية
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل تضمنت الخطة-
 إجراءات الرقابة كرد على المخاطر؟ طبيعة وتوقيت ومدى إجراءاتالرقابة المخطط لها ومتى سيتم
تنفيذها؟
 هل يتم تجميع أدلة رقابة محتملةأثناء عملية الرقابة؟

ّ
الت تم تصميمها تبعا لتقييم المخاطر ،يتوىل
لإلجابة عل األسئلة الرقابية ي
المراقب تصميم إجراءات رقابية تأخذ يف االعتبار المخاطر المحددة.
وتفيض إجراءات الرقابة ،تحديد المعايي ذات الصلة والمستمدة من
الت تحكم الجهات الخاضعة للرقابة ثم تقييم األسئلة الرقابية
المرجعيات ي
المتعلقة بموضوع الرقابة (مثل المشييات أو حزم المساعدات االجتماعية
واالقتصادية) يف ضوء تلك المعايي.
ويمكن للمراقب استخدام مصفوفة تخطيط الرقابة (الموضحة أدناه) من
الت تم تقييمها .كما تحدد هذه المصفوفة
أجل توثيق االستجابة للمخاطر ي
المتطلبات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هدف الرقابة وإجراء التقييم مقابل
رقان.
معايي الرقابة لكل خطر محدد أو لكل سؤال ر ي

وتتسم هذه المصفوفة بالمرونة ،ويمكن للفريق تحديث أو تعديل
محتواها مع تقدم أعمال الرقابة .وتمكن هذه المصفوفة من ربط إجراءات الرقابة واألعمال الميدانية بأهداف الرقابة كما
الرقان وفحوصات رقابة الجودة.
أنها تسهل أعمال اإلشاف
ري
ع.

الرقان /المخاطر
السؤال
ري
المحددة

المعايي

األدلة الرقابية
/المعلومات
المستوجبة

مصدر
األدلة/المعلومات

إجراءات الرقابة
الواجب أداؤها

الرقان /المخاطر
السؤال
ري
الرقان/المخاطر
السؤال
ري

.1
.2
.3
...
مصفوفة تخطيط الرقابة

الت تم تصميمها أخذا بعي االعتبار المخاطر المحددة وعل قائمة األدلة الرقابية
وسيعتمد المراقبون عل إجراءات الرقابة ي
الت سيتم جمعها أثناء عملية الرقابة ،وسيقوم المراقبون بإجراء الرقابة (الموضحة يف الفصل السابع).
المحتملة ي

وضع الخطوات النهائية من مرحلة التخطيط
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل قام الفريق بإعداد وتوثيق
إسياتيجية الرقابة وخطة الرقابة
اللتي تصفان ً
معا كيفية إجراء الرقابة
إلصدار التقارير تكون مناسبة
للظروف؟

سينته الفريق من اعداد خطة رقابة الشفافية والمساءلة
يف هذه المرحلة،
ي
والشمولية .وقبل االنتهاء من الخطة الرقابية تجميع كل المستندات وأوراق
الت ستدعم الخطوات التالية يف عملية الرقابة .عل
العمل ذات الصلة ي
غرار ،هدف الرقابة واألسئلة المتعلقة بها ،ومعايي الرقابة ،والنطاق؛
الت سيتم استخدامها يف جمع األدلة
والمنهجية ،بما يف ذلك التقنيات ي
وإجراء تحليل البيانات؛ ومصفوفة تصميم الرقابة؛ وخطة العمل الشاملة
والخية المحتملة المطلوبة للرقابة؛
الت تتضمن تشكيل الفريق ،والموارد،
ر
ي
الزمت للمشوع ومعالمه ،ونقاط ضبط
واإلطار
للرقابة،
التقديرية
والتكلفة
ي
الجودة الرئيسية للرقابة.

وباتباع منهجية رقابة مرنة ،قد يرى مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية أن العديد من الخطوات النهائية من مرحلة
وف كثي من األحيان ،سيحتاج المراقب إىل تخطيط الرقابة أخذا بعي االعتبار البيئة
التخطيط قد تحدث يف وقت واحد .ي
ً
.
المتغية ،مع مراعاة الطبيعة الديناميكية للموضوع ويوفر دليل رقابة االليام لمبادرة تنمية االنتوساي مزيدا من التفاصيل
حول عملية التخطيط مع أمثلة عن أوراق العمل.

الرقان يف مرحلة التخطيط.
نصيحة لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية :ضع يف اعتبارك اليكي عل األثر
ري
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الخطوة التالية:
ّ
بعد توىل فريق الرقابة تحديد وتقييم جميع المخاطر ،والقيام بصياغة األسئلة الرقابية بناءا عل تلك المخاطر ،يحتاج
الفريق إىل النظر يف هذه األسئلة لتنفيذ اختبارات الرقابة باستخدام مصفوفة تخطيط الرقابة .وتتمثل الخطوة التالية يف
تنفيذ إجراءات الرقابة لجمع أدلة رقابية كافية ومناسبة ثم تقييمها.
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الفصل  :7جمع وتقييم األدلة يف مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
الميدان للمهمة الرقابية ،يتوىل المراقبون تنفيذ إجراءات الرقابة حول األسئلة الرقابية بغاية جمع أدلة
خالل مرحلة العمل
ي
رقابية كافية ومناسبة .وكما هو محدد يف مصفوفة تخطيط الرقابة ،تتعلق أسئلة الرقابة باإلنفاق الطارئ ألموال الكوفيد-
 19يف مجال المشييات العمومية أو حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية ،أخذا بعي االعتبار أوجه الشفافية
والمساءلة والشمولية يف هذا اإلنفاق.
كافية من
وقد يستخدم مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية تقنية انتقاء العينات ر
حي يكون ذلك مالئما لتوفي كمية ٍ
الت تم انتقاء العينة منها .ويمكن تعريف عملية انتقاء عينات الرقابة
العنارص الستخالص االستنتاجات حول المجموعة ي
بأنها تطبيق الجراءات الرقابة عل نسبة أقل من نسبة  % 100من العنارص صلب مجموعة ذات داللة رقابية .وقد تكون
ً
اعتمادا عل نطاق الرقابة والحاجة إىل المعلومات لتحليل الموضوع من عدة زوايا.
عينة الرقابة كمية أو نوعية
وعند انتقاء العينة الرقابية ،يحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل األخذ بعي االعتبار الهدف من هذا اإلجراء
الت تم انتقاء العينة منها .وعند تحديد عنارص العينة المراد اختبارها ،يمكن للمراقب إما
ري
الرقان وخصائص المجموعة ي
اختيار جميع العنارص (فحص بنسبة  ،)%100أو تحديد عنارص محددة أو استخدام احدى طرق انتقاء عينات الرقابة عل
التقييم  ، judgmental randomأو تقنية انتقاء العينات العشوائية البسيطة , simple randomأو تقنية انتقاء
غرار تقنية الحكم
ي
22
عينات الوحدات النقدية . monetary unit sampling
ويقوم مراقبي الشفافية والمساءلة والشمولية بتصميم وتطبيق إجراءاتي الرقابةي الالزمة للحصول عىل أدلةي رقابية كافية
ومناسبة للوصول إل استنتاج حول ما إذا كان موضوع الرقابة عل غرار المشييات أوي حزم المساعدات االجتماعية
المعايي المعمول بها .ويجب عىل المراقب أن يقرر ما إذا كانت
ري
واإلقتصادية ،يتوافق يف جميع النواحي الجوهرية مع
ُ
لتوفي أساس لالستنتاج .ويعد الحصول عىل أدلة رقابية كافية ومناسبة عملية منهجية
ري
األدلة الرقابيةي كافية ومناسبة
ومتكررة حيث إنها تتضمن:

جمع األدلة

عن طريق تنفيذ
إجراءات الرقابة
المناسبة كما هو
.مخطط لها

تقييم األدلة

من حيث كفايتها
ومدى مالءمتها

إعادة تقييم
المخاطر

جمع المزيد من األدلة
 .حسب الرصورة

كفاية ومالءمة أدلة الرقابة
المعايي الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية
فحص
ر
والمحاسبة ()ISSAI

✓ هل تم تخطيط وتنفيذ إجراءات
الرقابة للحصول عل أدلة رقابية كافية
ومناسبة؟
✓ هل تم اختيار مجموعة من تقنيات
الرقابة؟
✓ هل استخدم الفريق أخذ عينات
ً
مناسبا
الرقابة ،حيثما كان ذلك
الستخالص استنتاجات حول
مجموعة البيانات؟

ه مقياس لكمية األدلة الرصورية لدعم مالحظات واستنتاجات
الكفاية ي
ينبىع
الت
ي
الرقابة .كما أنه ال يوجد عملية حسابية لتحديد كمية األدلة ي
جمعها الحتساب كمية األدلة الكافية بشكل مطلق .فعند تقييم كفاية
األدلة ،يحتاج المراقب إىل تحديد ما إذا كان قد تم الحصول عل أدلة كافية
إلقناع شخص مطلع بأن النتائج معقولة.

وترتبط كمية األدلة الرقابية المطلوبة بطبيعة مهمة الرقابة .عل سبيل
المثال ،للتوصل إىل استنتاج يف مهمة تأكيد معقول حول حزم المساعدات
االجتماعية واالقتصادية ،يحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل
الحصول عل أدلة رقابية أكي مما هو رصوري يف مهمة التأكيد المحدود.
ً
ويتطلب نطاق الرقابة األوسع عادة أدلة رقابية أكي مما هو رصوري عندما
يكون نطاق الرقابة أضيق لموضوع الرقابة المحدد .كما تعتمد كمية األدلة
ً
أيضا عل مخاطر الرقابة .فكلما زادت المخاطر ،زادت الحاجة إىل المزيد من األدلة.

 22دليل تنفيذ املعيار الدولي لرقابة االلتزام الخاص بمبادرة اإلنتوساي للتنمية ( ،)IDIالصفحات .86-84

37

فه مقياس لجودة األدلة الرقابية .وهذا المقياس يتضمن ويشمل وثاقة الصلة/الداللة والصحة والموثوقية.
أما المالءمة ،ي
الت تتم معالجتها.
وتشي الداللة/
المسالة
مع
ة
وأهمي
منطقية
عالقة
ذات
االدلة
فيه
تكون
الذي
المدى
إىل
الصلة
وثاقة
ي
وتساعد األدلة ذات الصلة مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية يف اإلجابة عل هدف الرقابة.
وتستند الصحة إىل المدى الذي تكون فيه االدلة اساسا معقوال وذي معت لقياس ما يتم تقييمه .وبعبارة أخرى تشي
الصحة إىل مدى تمثيلية األدلة لما يستهدف تمثيله .وتشي الموثوقية إىل المدى الذي تكون فيه أدلة الرقابة قد تم جمعها
وإنتاجها بطريقة شفافة وقابلة للتكرار ،وتساهم األدلة الموثوقة يف تلبية متطلبات المصداقية.
تقنيات جمع األدلة
ّ
قد يحصل مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية عل األدلة الرقابية من خالل تنفيذ مجموعة متنوعة من التقنيات.
الت سيستخدمها (أو مجموعة التقنيات) للحصول عل أدلة رقابية ذات موثوقية
ماه التقنية ي
فيحتاج المراقب إىل أن يقرر ي
بشكل مناسب مع ضمان توازن قيمة هذه األدلة مقابل تكلفة الحصول عليها .وتجدر اإلشارة إىل أن أساليب جمع األدلة
ه اختبارات الضوابط الرقابية (المالحظة أو المعاينة والفحص وطلب معلومات واستفسارات
األكي استخداما يف الرقابة ي
.
تفش كوفيد ،19-قد
وإعادة األداء) واالختبارات المعمقة (االختبارات التفصيلية واإلجراءات التحليلية) وخالل فيات
ي
ال يتمكن المراقب من تطبيق جميع هذه التقنيات عل غرار عمليات الفحص والمعاينة أو المالحظة أو االختبارات
التفصيلية كما هو موضح أدناه.
ّ
الت تتمت ع بصالحيات قضائية بتنفيذ إجراءات للحصول عل أدلة رقابية
وتتوىل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
ي
ً
يعتي مسؤوال عن عدم االليام/األعمال غي القانونية .إضافة
كافية ومناسبة بخصوص مسؤولية الموظف
الحكوم الذي ر
ي
ً
كتابيا للجهات
إىل ذلك ،فإن من خصوصية هذه األجهزة ،أنه يتوجب عل فرق الرقابة التابعة لها تقديم طلب البيانات
الخاضعة للرقابة)عندما يتطلب القانون ذلك(.
قيود جمع األدلة أثناء جائحة كوفيد19-
ً
تفش كوفيد ،19-قد يواجه المراقب تحديات يف جمع األدلة مقارنة بالظروف العادية .ومن بي هذه التحديات:
خالل فية
ي
• عدم القدرة عل تنفيذ مهمة الرقابة حسب الجداول الزمنية المخطط لها،
• عدم التمكن من الوصول إىل بعض المواقع الجغرافية بسبب عمليات اإلغالق ونقاط انتشار الجائحة وقرارات
االحتواء
موظق األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
تفش كوفيد 19-بي
• وجود حاالت
ي
ي
• عدم القدرة عل الرقابة يف الموقع بسبب قيود السفر والتنقل ،ومخاطر النقل العام ،وعدم وجود أماكن إقامة
موظق الجهة الخاضعة للرقابة
مبان الجهات الخاضعة للرقابة ،أو بسبب عمل
وعمل مناسبة ،بسبب إغالق ي
ي
عن ُبعد
• عدم القدرة عل إجراء مقابالت مع إدارة الجهة الخاضعة للرقابة يف الموقع أو عدم القدرة عل القيام بتقييم
الضوابط الداخلية للجهة يف الموقع
• عدم قدرة أو عدم رغبة المسؤولي بالجهة الخاضعة للرقابة يف التعاون مع المراقبي،
و يف مثل هذه الحالة ،وللحصول عل أدلة رقابية كافية ومناسبة ،قد يحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل
التفكي يف إيجاد خيارات مختلفة.
ّ
اقت الشفافية والمساءلة والشمولية لجمع األدلة أثناء جائحة الكوفيد19-
خيارات أخرى لمر ي
•
•

•
•

ً
تقييم أثر التدخالت الحكومية ال سيما المالية/أو عل الميانية وغيها.
وبناء عل ذلك ،يجب إجراء إعادة تقييم
شي ع لمخاطر الرقابة وإعادة صياغة لخطة الرقابة بطريقة مرنة ،إذا لزم األمر.
الت يتم من خاللها تنفيذ التدخالت الحكومية،
تحديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الرئيسية يف القطاع العام و ي
الت تشمل البيانات المالية (الميانيات وتحويالت األموال) وبيانات المستفيدين (عل سبيل
وكذلك األنظمة ي
المثال المتعلقة ب ريامج المساعدة االجتماعية واالقتصادية).
عندما يتم ضمان سالمة بيانات الجهات الخاضعة للرقابة ،يجب عل المراقب التفكي يف القيام بعمليات رقابة
قائمة عل تكنولوجيا المعلومات،
ً
اتباع منهجية رقابية تتضمن مرحلتي  -أوال تنفيذ المهمة الرقابية خارج الموقع ثم داخل الموقع

مهمة رقابية خارج الموقع:
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•

 المراجعات المستندية /عمليات الرقابة المؤقتة (إجراءات الرقابة التحليلية /القيام بتدقيق أنظمةالمعلومات عل وجه الخصوص) للحصول عل تأكيد بشأن كفاية وفاعلية ضوابط أنظمة تكنولوجيا
المعلومات وبيانات الجهة الخاضعة للرقابة،
 استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتسهيل عمليات الرقابة عن ُبعدون ،والقيام باستبيانات للمستفيدين وألصحاب المصلحة
عي ر
عي الهاتف أو ر
 التواصل رالييد اإللكي ي
المهمات الرقابية داخل الموقع (عندما يتحسن الوضع المتعلق بانتشار الوباء)
 إجراء االختبارات التفصيلية وفحص السجالت اليدوية،/
 القيام باستبيانات للمستفيدين والفحص المادي لألعمال المشاري ع )إىل أقض حد ممكن(عي المنصات االفياضية
الحوار مع الجهة /الجهات المسؤولة وأصحاب المصلحة ر

ّ
ر
االفياضية
جمع األدلة الرقابية من خالل المنصات
اقت الشفافية
عندما يكون تنفيذ أساليب الرقابة غي ممكن أو غي مرغوب فيه بطريقة حضورية أو مباشة ،يمكن لمر ر ً ي
والمساءلة والشمولية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTلجمع األدلة .وذلك يفيض مسبقا أن الجهة
ّ
الخاضعة للرقابة لديها نظام معلومات خاص بها يمكن من تسجيل وتخزين عمليات وبيانات ومعلومات الجهة ،وكذلك
ُ
فق هذه الحالة  ،يمكن لمراقب الشفافية والمساءلة
يفيض أن للمراقب إمكانية الوصول إىل هذه البيانات عن بعد .ي
والشمولية استخدام أنظمة الجهة الخاضعة للرقابة لجمع األدلة .كما يمكن للمراقب التواصل مع الجهة الخاضعة للرقابة
عي الفيديو وغيها من الوسائل المماثلة.
ون والهاتف أو من خالل عقد مؤتمرات عن بعد واجتماعات ر
عي ر
ر
الييد اإللكي ي
كما يحتاج مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية إىل التفكي فيما إذا كان من الممكن استخدام منهجية رقابية عن ُبعد
ً
بدءا من مرحلة التخطيط للرقابة .ويمكن إلدارة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أيضا الموافقة عل استعمال
ً
األساليب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلجراء الرقابة عن ُبعد بغاية جمع األدلة.
ونظرا ألن استخدام
ً
تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلجراء المهمة الرقابية سيكون ً
أمرا جديدا لكل من المراقب والجهة الخاضعة للرقابة،
فسيكون من المفيد الحفاظ عل التواصل المستمر بي المراقب والجهة الخاضعة للرقابة أثناء المهمة الرقابية للتعامل
مع أي صعوبات عند ضهورها. 23
تفش كوفيد ،19-يمكن لفريق الرقابة مناقشة القيود المحتملة للمهمة الرقابية وتوضيح
وإلدارة التحديات خالل فيات
ي
بعض النقاط مع الجهات الخاضعة للرقابة عل غرار أن المراقب سيقوم بزيارات ميدانية إذا لزم األمر يف أقرب وقت ممكن.
ً
ويحتاج المراقب أيضا إىل أن يحدد مع الجهة الخاضعة للرقابة القيود المحتملة (مثل إمكانية الوصول المحدودة ،وعدم
وبالتاىل تحديد كيفية تأثي هذه القيود عل الرقابة (عل غرار التأخي غي المقصود).
الت قد تكون موجودة
ي
توفر البيانات) ي
إمكانية الوصول إل مستندات الجهات الخاضعة للرقابة ونظام المعلومات الخاص بها
عي اإلنينت .و يف هذه الحالة،
قد يتم منح المراقبي حق الوصول إىل نظام المعلومات الخاص بالجهة الخاضعة للرقابة ر
ً
يجب عل فريق الرقابة التأكد من اليامه بقواني وأنظمة حماية البيانات .وإذا لم يكن هذا الخيار ممكنا ،يمكن للجهة
الخاضعة للرقابة إنشاء منصة رقمية ،يتم من خاللها خزن وتحميل الملفات الخاصة بالجهة ،ويمكن للمراقبي الوصول
وتلق وإرسال الملفات الرقمية.
إليها لتحميل وخزن
ي
وبمجرد أن يكون لدى فريق الرقابة الملفات الرقمية ،يمكن للفريق تحميلها عل منصة مشاركة مثل تطبيق ،SharePoint
ً
وتطبيق  ،one driveو ،google docوما إىل ذلك .ويمكن لفريق الرقابة أيضا استخدام هذه المنصة لتنفيذ أعمال
الرقابة ،بما يف ذلك مراجعة أوراق العمل .كما يمكن أن يتم حفظ جميع المقابالت ومستندات الرقابة األخرى يف هذه
المنصات الستخدامها من قبل فريق الرقابة.
اع الجانب المتعلق بأهمية الحفاظ عل سالمة وشية المعلومات .ويجب وضع وسائل
ويجب عل الفريق
ري
الرقان أن ير ي
.
الحماية المالئمة وتطبيقها فهناك قواني ولوائح تحكم نقل البيانات واستخدامها يف البلدان والجهات المعنية ،ويجب
ً
خية يف مجال
عل المراقب أخذ هذه الجوانب بعي االعتبار .كما يمكن لفريق الرقابة أيضا التفكي يف إشاك أعضاء لديهم ر
سالمة تكنولوجيا المعلومات ،ممن يمكنهم المساعدة يف مجال تشفي البيانات والمصادقة الثنائية وغيها من عمليات
السالمة المعلوماتية.

 23دليل االنتوساي  :5280إرشادات لعمليات الرقابة للمشتريات العامة (مسودة االعرض) ،الفقرات .124-122
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تنظيم االجتماعات أو المقابالت عي ر
اإلنينت
ّ
عي اإلنينت ،يجب عليه إعالم
إذا توىل مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية عقد اجتماعات أو إجراء مقابالت ر
األشخاص المعنيي واتخاذ اليتيبات يف الوقت المناسب ،مع مراعاة مدى توفر هؤالء المسؤولي الحكوميي أثناء حاالت
ّ
ً
ً
وعمليا .إضافة إىل
الطوارئ .وأيضا يمكن للمراقب استخدام االستبيانات للحصول عل أدلة رقابية ،إذا كان ذلك ممكنا
عي اإلنينت إلجراء المقابالت (عل غرار الخدمات المجانية مثل  Zoomو Skypeو
ذلك هناك العديد من األدوات ر
اليامج األخرى) .وتجدر اإلضافة إىل أنه من الرصوري األخذ بعي االعتبار الجانب
 ،Microsoft teamsوعدد من ر
المتعلق بمدى إمكانية الوصول إىل البيانات ومراعاة متطلبات السالمة المعلوماتية عند استخدام هذه األدوات.
ُ
غي ممكنة
عندما تكون الرقابة عن بعد ،ر
يف بعض الحاالت ،قد ال يكون من الممكن الوصول إىل بيانات الجهة الخاضعة للرقابة وجمع أدلة رقابية كافية ومناسبة
رقم .فقد ال يتوفر لدى الجهات الخاضعة للرقابة سوى سجالت مادية أو يدوية ال يستطيع المراقب الوصول
يف شكل ي
إليها إلكي ً
ونيا.
-

-

-

-

-

لذا يمكن لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية النظر يف خيار تحويل سجالت الجهات الخاضعة
الضون أو التصوير أو شحن المستندات إىل مكان
للرقابة إىل ملفات رقمية من خالل عمليات المسح
ي
آمن أو السفر إىل الجهة الخاضعة للرقابة بعد توفر ترتيبات السالمة االزمة.
ً
ً
وف ظل هذه الظروف ،يحتاج
وسيتطلب ذلك تعاونا وثيقا بي المراقب والجهة الخاضعة للرقابة .ي
التحل بالمرونة واالبتكار .وعل سبيل المثال ،يمكن أن يتسم مراقبو الشفافية
المراقبون إىل
ي
الت سيتم فحصها ،بدقة عالية،
المستندات
نة
عي
تحديد
ف
ويفكرون
بالمرونة
والشمولية
والمساءلة
ي
ي
ً
ً
الت تنطوي عل مخاطر عالية جدا .وأيضا ،يمكن للفريق فحص المستندات
باختيار العنارص ي
ً
ضوئيا ثم القيام بعد ذلك بزيارة الموقع للتأكد من صحة هذه المستندات.
الممسوحة
ً
باإلضافة إىل القيام بمسح المستندات ضوئيا وإرسالها إىل فريق الرقابة ،يمكن لمراقبو الشفافية
ّ
رقان أو أن يطلبوا من الجهة الخاضعة
والمساءلة والشمولية أن يتولوا تسجيل مقاطع فيديو كدليل ر ي
للرقابة القيام بذلك وارسالها إليهم.
ولتقليل مخاطر العمل الحضوري أثناء الجائحة ،يمكن لفريق رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
تخصيص يوم محدد لزيارة الجهة الخاضعة للرقابة اللتقاط مقطع فيديو للعينة المختارةُ .
ويعد
ّ
أمرا رص ً
التنسيق الجيد ً
وريا لتتوىل الجهة الخاضعة للرقابة ترتيب جميع البيانات أو المعلومات الرقابية
ذات الصلة بصفة مسبقة.
الرقان بمراجعة الصور ومقاطع الفيديو وتجميعها يف ملف واحد ثم مشاركتها
قد يقوم رئيس الفريق
ري
مع أعضاء الفريق.
الت قد تتبادر إىل أذهانهم عند فحص األدلة وطلب
يحتاج المراقبون إىل تدوين االستفسارات ي
التوضيح خالل االجتماعات المنعقدة عن ُبعد مع الجهات الخاضعة للرقابة.
كما يجب عل فريق الرقابة التواصل بصفة منتظمة مع الجهة الخاضعة للرقابة .ويمكن لفريق الرقابة
التنسيق مع الجهة الخاضعة للرقابة للتأكد من أن الجهة ليست مثقلة بطلبات مختلفة من أعضاء
فريق الرقابة .كما يمكن للمراقبي مشاركة استفسارات الرقابة يف وقت مبكر خالل العملية الرقابية،
ويفضل ان يتم مناقشتها خالل االجتماعات المنتظمة مع الجهة الخاضعة للرقابة.

ر
الت تم جمعها
تقييم األدلة الرقابية ي
الت
الت تحصل عليها مقابل المعايي الرقابية المحددة لصياغة المالحظات )النتائج( ي
ينبىع أن يقارن المراقب أدلة اإلثبات ي
ي
ستؤدي إىل استنتاجات الرقابة .وللحصول عل رؤية متوازنة وموضوعية ،يجب أن تتضمن عملية التقييم النظر يف جميع
األدلة المقدمة عند صياغة مالحظات الرقابة.
ومن خالل تقييم نطاق  /مدى األعمال الرقابية المنجزة ،يحدد المراقب ما إذا كان ً
قادرا عل استخالص استنتاج .فإذا كان
كاف ،فقد يفكر المراقب يف تنفيذ مزيد من اإلجراءات أو تعديل الرأي أو االستنتاج .وتستمر عملية جمع
نطاق العمل غي ٍ
األدلة حت يتأكد المراقب من وجود أدلة كافية ومناسبة لدعم مستوى التأكيد المتفق عليه الذي يدعم استنتاج المراقب
أو رأيه.
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صياغة مالحظات )نتائج(الرقابة
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
ّ
✓ هل توىل الفريق المقارنة بي أدلة
الت تم الحصول عليها مع معايي
الرقابة ي
الرقابة المذكورة لتكوين نتائج الرقابة
(المالحظات(؟

مالحظات الرقابة.
سؤال
الرقابة

المعايي

تصف المالحظات الرقابية) النتائج (مدى عدم االليام ً
بناء عل المعلومات
الميدان ،وتصف مالحظات الرقابة الفوارق أو
الت تم جمعها أثناء العمل
ي
ي
الحاىل والمعايي الرقابية .ويمكن تسجيل المالحظات
الوضع
بي
الفجوات
ي
الت تم الحصول عليها أثناء الرقابة واالستنتاجات يف
الرقابية والمعلومات ي
مصفوفة المالحظات .وتعد هذه المصفوفة أداة مفيدة لتسهيل تقييم
المالحظات فيما يتعلق بمدى استنادها إىل أدلة كافية ومناسبة ،وذلك
رقان متناسق .ويوضح الجدول أدناه عنارص مصفوفة
بغية إعداد تقرير ر ي
الوضع القائم/
ّ
األدلة الرقابية

األسباب واآلثار

الرقان يف مرحلة التنفيذ.
نصيحة لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية :ضع يف اعتبارك اليكي عل األثر
ري
الخطوة التالية:
ً
النواح الجوهرية،
استنادا إىل مالحظات الرقابة واألهمية النسبية ،سيحدد المراقب ما إذا كان موضوع الرقابة ،من جميع
ي
ّ
ً
متوافقا مع المعايي المعمول بها .وسيتوىل المراقب صياغة التوصيات واإلبالغ عن هذه الجوانب يف تقرير الرقابة ،كما
ً
سيتم توضيحه الحقا.
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الفصل  :8إعداد تقرير رقابة ذو أثر يف ظل انتشار كوفيد19-
إيجان خالل جائحة كوفيد ،19-يجب عل المراقب صياغة استنتاجات فعالة وقائمة عل األدلة
إلعداد تقرير رقابة ذو أثر
ري
وف متناول الجميع.
وتوصيات استشافية وذات أثر وإصدار تقارير عالية الجودة يف الوقت المناسب ي
صياغة استنتاجات فعالة يف رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل توصل الفريقً ،
بناء عل نتائج
الرقابة واألهمية النسبية ،إىل استنتاج
النواح
ما إذا كان الموضوع ،من جميع
ي
ً
الجوهرية ،متوافقا مع المعايي
المعمول بها؟

•
•

الرئيش من االستنتاجات الواردة يف تقرير الرقابة هو تقديم إجابات
الهدف
ي
واضحة ألسئلة الرقابة .لذا ،يجب أن تجيب االستنتاجات عل أسئلة
ً
ينبىع أن تقترص عل ملخص لمالحظات الرقابة فقط.24
وبناء
الرقابة وال
ي
عل األهمية النسبية ،يجب عل المراقب أن يستنتج ما إذا كان موضوع
الرقابة مليما بالمعايي المعمول بها .ويتضمن مفهوم األهمية النسبية
الطبيعة والسياق والقيمة .لذا يجب عل المراقب مراعاة هذه األوجه.
تعتي جوهرية بطبيعتها أو سياقها
الت ر
يعت أن حاالت عدم االليام ي
وهذا ي
ً
من قبل المستخدمي المستهدفي يمكن أن تؤدي أيضا إىل استنتاج بعدم
ً
االليام  .25ووفقا للمعايي ،قد يأخذ المراقب يف اعتباره -

ّ
الضوء المسلط عل موضوع الرقابة وحساسية هذا الموضوع (عل سبيل المثال ،هل هو موضوع يتعلق
بالمصلحة العامة ،وهل يؤثر عل المواطني يف وضعية هشة ،وما إىل ذلك)
26
واحتياجات وتوقعات السلطة التشيعية أو الجمهور أو المستخدمي اآلخرين لتقرير الرقابة

المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل قام المراقب بالإبلاغ عن
استنتاج في تقرير رقابة الشفافية
والمساءلة والشمولية يمكن التعبير
عنه إما برأي أو استنتاج أو إجابة
على
أسئلة أو توصيات رقابية محددة؟

وعند صياغة استنتاجات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،سيكون من
الت لوحظت مقارنة
المناسب اليكي عل أثر عدم االليام ،والفجوات ي
باالستجابات المتوقعة لكوفيد ،19-وعدم قدرة الجهات الخاضعة للرقابة
عل االستجابة الحتياجات األشخاص /أصحاب المصلحة ،وفشل الجهات
الخاضعة للرقابة لخلق األثر المطلوب عل حياة الناس .ويجب أن تكون
االستنتاجات واضحة بما فيه الكفاية إلزالة مخاطر سوء التفسي 27.ويجب
يل:
عل المراقب التأكد مما ي
•

•
•

داع لتكرار جميع
يجب أن يكون كل استنتاج ر ي
رقان واضح وموجز  -فال ي

المالحظات يف قسم االستنتاجات،
ً
تقييم هذه االستنتاجات كميا كلما أمكن ذلك ،وبطريقة تعبي متوازنة
ً
ً
واضحا بالتوصيات الواردة يف
يجب ان تعكس االستنتاجات تماما مالحظات الرقابة ،كما يجب ان رتيز ارتباطا
التقرير.

نصائح لصياغة استنتاجات رقابة فعالة
يجب تقديم استنتاجات رقابية رتيز صلة ارتباط واضحة مع هدف الرقابة ،كما يجب عل المدققي إبراز أهمية
•
الرقابة
التأكد من أن هذه االستنتاجات متوازنة ،مع إبراز األهمية النسبية (اإليجابية والسلبية) لنتائج الرقابة والتقدم الذي
•
أحرزته الجهة الخاضعة للرقابة (إن وجد) يف معالجة اإلشكاليات المطروحة
التأكد من أن االستنتاجات تتدفق منطقيا من المالحظات
•
يجب عل المدقق عدم االكتفاء بتلخيص المالحظات أو إعادة شدها فحسب ،بل يجب شح أهمية هذه
•
المالحظات واهمية الحاجة إىل التوصيات.

24دليل محكمة الحسابات األوروبية لرقابة أداء
25المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 185-4000
26المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 187-4000
27المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 203-4000
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تقديم توصيات ذات أثر هام
الت
سيقدم مراقب الشفافية والمساءلة والشمولية توصيات أثناء اإلبالغ عن حاالت عدم االليام الهامة وعن الحاالت ي
ه مقيحات لمعالجة المشاكل الرئيسية أو األسباب الجذرية المحددة
يوجد فيها إمكانية هامة للتحسي .فالتوصيات ي
المتعلقة بعدم االليام ،ويجب أن تتأن هذه التوصيات من األسباب الجذرية المحددة.
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل قام الفريق باإلبالغ عن مستوى
التأكيد المقدم بطريقة شفافة يف
التقرير؟
✓ هل قام الفريق باإلبالغ عن االستنتاج
يف تقرير الرقابة؟

ومن بي الممارسات الجيدة يف مجال صياغة التوصيات ،توضيح المنطق
وراء صياغة هذه التوصية واحتمالية تنفيذها .مما من شأنه تعزيز احتمالية
ً
تنفيذ التوصية .وقد يكون من المفيد أيضا للمستخدم (المستخدمي) أن
يتوىل المراقب تسليط الضوء عل اإلجراءات التصحيحية الجارية.
وف الوقت المناسب ،يحتاج
ولصياغة توصيات ذات أثر كبي وواقعية ي
المراقب إىل:
• التفكي يف التوصيات المحتملة يف وقت مبكر من عملية الرقابة (عل
سبيل المثال ،عند فهم نظام الرقابة الداخلية خالل مرحلة تخطيط

•
•

الرقابة)،
اليكي عل األسباب الجذرية لحاالت عدم االليام؛ إن النظر يف أسباب حاالت عدم االليام يمكن أن ييش صياغة
توصيات واضحة وفعالة ومناسبة من حيث التكلفة يف تقارير الرقابة،
مناقشة التوصيات مع الجهات الخاضعة للرقابة لتحديد التغييات الالزمة والطرق العملية لتنفيذ التوصيات

وف هذه الحالة ،قد يتم إصدارها ضمن خطاب اإلدارة  .28ولتقديم
ويمكن تقديم التوصيات بشكل منفصل عن التقرير .ي
ً
تقرير رقابة ذا قيمة ،يمكن للمراقب تصنيف توصيات الرقابة وفقا لمواعيد التطبيق الممكنة (إجراءات أو توصيات يمكن
ه التوصيات
الت يمكن تطبيقها عل الفور ي
تنفيذها عل الفور؛ أو عل المدى القصي أو عل المدى الطويل)؛ فالتوصيات ي
الت ال تتطلب تخصيص موارد إضافية أو إصالحات جديدة.
ي
نصائح عملية لصياغة التوصيات
o
o
o
o
o
o

29

التشاور مع أصحاب المصلحة والجهات الخاضعة للرقابة
تحديد األولويات والموارد الالزمة لتنفيذ اإلجراءات
الوطت
مراعاة السياق
ي
تجنب صياغة توصيات عامة يصعب تطبيقها
تصنيف التوصيات ضمن فئات
اليكي عل أثر الرقابة

هيكل تقرير رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
ه مهمة رقابة اليام من صنف مهمات التقارير المباش ،فإن تقرير
باعتبار أن مهمة رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ي
30
رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية سيتضمن العنارص التالية (ليس بالرصورة بهذا اليتيب):
-

العنوان
الرقان
العمل
إنجاز
ف
المعتمدة
المعايي
تحديد
ري
ي
الملخص التنفيذي (حسب االقتضاء)
وصف الموضوع ونطاق الرقابة (مدى وحدود عملية الرقابة)
المعايي الرقابية
شح و رتيير للطرق /األساليب المستخدمة
النتائج
االستنتاجات باالعتماد عل إجابات عل أسئلة أو أراء محددة

28املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 217-4000
 29نموذج رقابة أهداف التنمية املستدامة ملبادرة التنمية الدولية ()ISAM
 30املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 210/4000 ISSAI
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-

إجابات الجهة الخاضعة للرقابة (حسب االقتضاء)
التوصيات (حسب االقتضاء)

عال الجودة
خصائص التقرير ي
المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل أعد الفريق تقرير رقابة عل أساس
مبادئ االكتمال والموضوعية
والتوقيت المناسب والدقة والتناقض؟

يق التقرير الذي تم انتاجه لمعايي الجودة المطلوبة وضمان أنه ذا
لك ي
ي
صلة بجميع المستخدمي ،يجب احيام المبادئ الخمسة إلعداد التقارير.
المهت
الموضوعية :يتطلب مبدأ الموضوعية أن ُيعمل المراقب الحكم
ي
المهت بهدف ضمان أن التقرير فعال صحيح وأن طريقة تقديم
والشك
ي
النتائج واالستنتاجات اتسمت بالداللة واالنصاف والتوازن.
االكتمال :يتطلب مبدأ االكتمال أخذ المراقب بعي االعتبار جميع

مالحظات الرقابة ذات الداللة قبل إصدار التقرير.
التوقيت المناسب :يتطلب مبدأ التوقيت المناسب إعداد التقرير يف الوقت المناسب ليكون وثيق الصلة بالمستخدمي
المستهدفي.
الدقة والتشاور :تتطلبان من المراقب التحقق من مدى صحة الوقائع مع الجهة الخاضعة للرقابة والتأكد من أن النتائج
تعط صورة صحيحة ومنطقية.
ي
مبدأ حق الرد :يتطلب مبدأ حق الرد إدراج إجابات الجهة المسؤولة عندما يكون ذلك مناسبا وتقديم اإلجابات والتقييمات
الخاصة لهذه االجابات.
ّ
المتعلقة بإصدار تقرير رقابة ف الوقت المناسب خالل ر
فيات ر
تفش كوفيد19-
االعتبارات
ي
ي
بعي االعتبار المرونة يف إعداد التقارير
األخذ ر
يهدف تنفيذ مهمة رقابية عالية الجودة يف الوقت المناسب حول موضوع مثل النفقات المخصصة للكوفيد ،19 -إىل
تفش الجائحة ،يجب أن يكون مراقب الشفافية والمساءلة
تعزيز الشفافية والمساءلة والشمولية لعملية اإلنفاق .وأثناء
ي
ً
مرنا وأن يطبق ً
نهجا مرنا لتحسي المشاركة والمحافظة عل الشفافية يف التعامل مع أصحاب المصلحة
والشمولية
المعنيي.
ر
كي عل أهداف الرقابة
الي ر
يتم تحديد أهداف الرقابة والنتائج المرجوة يف مرحلة التخطيط ،كما يمكن ان يتم تعديل هذه األهداف خالل تنفيذ مهمة
الرقابة .ويجب أن ترتبط االستنتاجات الواردة يف تقارير مهمات التأكيد المعقول من مهمات التقارير المباشة ،عل غرار
الت تم جمعها خالل تنفيذ
مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمالية ،ارتباط وثيقا بموضوع الرقابة واألدلة الرقابية ي
هذه المهمة.
ر
المستهدفي من الرقابة
المستخدمي
كي عل
الحفاظ عل الي ر
ر
ر
تتضمن رقابة القطاع العام ثالثة أطراف عل األقل :المراقب ،والطرف المسؤول ،والمستخدمون المعنيون .فاألطراف
ه األفراد أو المنظمات المسؤولة عن المعلومات المتصلة بالموضوع أو إدارة الموضوع أو معالجة التوصيات
المسؤولة ي
ً
.
الت
الفئات
أو
المنظمات
أو
اد
ر
األف
هم
المستهدفي
والمستخدمي
التنظيمية
أو
يعية
التش
أو
الدستورية
تيبات
وفقا للي
ي
يعد لهم المراقب تقرير الرقابة .قد يكون المستخدمون المستهدفون جهات تشيعية أو رقابية ،أو مكلفي بالحوكمة أو
31 .
عامة الناس ،إلخ
بعض االعتبارات الرئيسية يف إعداد التقارير عن رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
– من هم قراء التقرير؟
– كيف يمكن أن يكون التقرير يف متناول جميع فئات أصحاب المصلحة ،وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة؟
– هل وسائل التواصل مناسبة ،عل سبيل المثال ،الراديو والوسائل المطبوعة واإللكيونية ،إلخ.
الت أثيت يف المهمة الرقابية؟
– ماهو أثر المسائل ي
 oالمساءلة
األساسيةةلرقابة القطاع العام.25 ،
 31المعيار
المبادئالشفافي
الدوىل o - 100
ي
 oالشمولية
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ُ
تنظيم اجتماع ختم تنفيذ المهمة الرقابية عن بعد
عادة ما يعقد فريق الرقابة والمسؤولي من الجهة الخاضعة للرقابة اجتماعات روتينية لمناقشة نتائج الرقابة .وسيكز
اجتماع ختم المهمة الرقابية عل الشكل العام للتقرير وعل تفاصيل الرسالة الرئيسية للتقرير .وبينما تكون اجتماعات ختم
فق زمن الكوفيد ،19-قد يحتاج الفريق إىل إجراء هذه االجتماعات عن ُبعد .ويجوز
المهمة روتينية يف األوقات العادية ،ي
لفريق رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية:
•
•
•

إبالغ الجهة الخاضعة للرقابة مسبقا ومراعاة توفر المسؤولي بالجهة الخاضعة للرقابة أثناء حاالت الطوارئ.
ممثل الجهة الخاضعة للرقابة ودعوتهم للتعليق عل المالحظات للتأكد من
مشاركة مالحظات االجتماع مع
ي
الفهم المشيك لكال الطرفي،
إبالغ الجهة الخاضعة للرقابة بالخطوات التالية.

ويجب عل فريق رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية التأكد من مناقشة جميع المالحظات بدقة مع الجهة الخاضعة
للرقابة.
وينبىع تجنب أي شكل من أشكال المفاجأة للجهة الخاضعة للرقابة خالل اكتشاف التقرير .أيضا من المهم التأكد
ي
.
من طرح استفسارات المراقب عل الجهة الخاضعة للرقابة يف وقت مبكر عند تنفيذ عملية الرقابة كما يجب توثيق هذا
التواصل.
ومن المهم أن يتم توثيق الدروس المستفادة خالل العملية الرقابية ،ومناقشها كفريق واستخدامها كمواد مرجعية للمراقبي
بالجهاز.
نصيحة لمراقب الشفافية والمساءلة والشمولية :ضع يف اعتبارك اليكي عل أثر الرقابة يف مرحلة إعداد التقارير.
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الفصل  :9المتابعة وتيسي أثر مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية
خالل الفصل  3من هذا الدليل ،تم اليكي عل أهمية دمج اعتبارات أثر الرقابة خالل جميع مراحل عملية الرقابة .وأيضا
بعد إصدار تقرير رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية ،يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اتخاذ اإلجراءات
التالية لضمان متابعة التقارير وتيسي أثر الرقابة.
•
•
•

الت تم انشاؤها مع أصحاب المصلحة أثناء إجراء الرقابة واالستمرار يف التواصل
االستفادة من التحالفات ي
مع أصحاب المصلحة الرئيسيي لمتابعة وتيسي أثر الرقابة.
تصميم وتنفيذ خطة عمل لمتابعة اإلجراءات بشأن استنتاجات وتوصيات رقابة الشفافية والمساءلة
والشمولية عل أساس منتظم.
إىل جانب التوصيات المتعلقة بتع زيز الشفافية والمساءلة ،اليكي عل متابعة التوصيات المتعلقة بأحكام
الشمولية يف مجال اإلنفاق يف حاالت الطوارئ.

المعايي الدولية لألجهزة العليا
فحص
ر
للرقابة المالية والمحاسبة ()ISSAI
✓ هل قرر المراقب متابعة
اآلراء/االستنتاجات/التوصيات
الخاصة بحاالت عدم االليام يف تقرير
ً
مناسبا؟
الرقابة عندما يكون ذلك

نعت بمتابعة الرقابة ،تأكد المراقبي باألجهزة العليا للرقابة من تنفيذ
و ي
ً
الت تتخذها األطراف المسؤولة بناء عل نتائج
اإلجراءات التصحيحية ي
الرقابة .وتهدف متابعة الرقابة إىل تعزيز أثر الرقابة وإىل تحسي أعمال
الرقابة يف المستقبل.

ويمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تستخدم عدة طرق
ً
للمتابعة ،وذلك اعتمادا عل صالحيات الجهاز وممارسات الرقابة وقدرات
الجهاز .ومن بي هذه الطرق القيام باجتماعات مع إدارات الجهات
ّ
توىل القيام بطلبات للحصول عل معلومات مكتوبة
الخاضعة للرقابة ،أو ي
حول التقدم عل فيات منتظمة ،أو القيام بمكالمات هاتفية أو زيارات ميدانية محدودة ،أو جمع البيانات من خالل فرق
رقابية أخرى أو من خالل تنفيذ مهمات رقابية للمتابعة.
ّ
توىل الجهاز االعل للرقابة المالية والمحاسبة تقسيم مهمات الشفافية والمساءلة والشمولية ضمن سلسلة
و يف حال ي
زمنية طبقا لنطاق رقابة محكم التحديد يف كل مرة ،يمكن للجهاز متابعة تنفيذ توصياته خالل تنفيذه للمهمة الرقابية
ّ
الموالية خالل هذه السلسلة .وهذا مهم خاصة عندما تتعلق التوصيات بإجراءات تصحيحية فورية يف مجال المشييات
العامة الطارئة أو حزم المساعدات االجتماعية واالقتصادية.
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ً
العمل مفيدا لكم يف رقابة الشفافية والمساءلة وشمولية الستخدام التمويل الطارئ لكوفيد-
نأمل أن يكون هذا الدليل
ي
التاىل .وستدعم مبادرة تنمية اإلنتوساي ( )IDIاألجهزة العليا
الفصل
ف
اإلضافية
اءات
ر
بالق
قائمة
 .19ولقد قمنا بتضمي
ي
ي
والرقان
التعليم
للرقابة المالية والمحاسبة يف إجراء مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية من خالل منصة الدعم
ري
ي
المتكاملة .وسنحاول تحديث الروابط واضافة مصادر أخرى عل صفحة ويب مبادرة تنمية اإلنتوساي ( )IDIفيما يتعلق
بمهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية.
لمزيد من القراءة:
 .1المساءلة يف وقت األزمة ،ورقة مشيكة من مبادرة تنمية اإلنتوساي ( )IDIوأفروساي واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
يف ليبييا وسياليون ،أبريل 2020
 .2ظهر المركب ،لنكاتف :تسخي الرقابة العامة الخارجية ألغراض تعزيز المساءلة ،مبادرة تنمية اإلنتوساي ( )IDIوشاكة الموازنة
نوفمي 2020
الدولية12 ،
ر
 .3أثر كوفيد 19-عل اإلدارة اإلسياتيجية لألجهزة العليا للرقابة ،مبادرة تنمية اإلنتوساي ( ،)IDIمايو 2020
سبتمي 2020
 .4التقرير الخاص األول عن اإلدارة المالية لمبادرات الحكومة بشأن كوفيد ،19-المراقب العام بجنوب أفريقيا،
ر
 .5الركض إىل األمام مع تطبيق الرقابة المرنة ،جالفاني2020 ،
سبتمي
 .6ممارسات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومشاركة أصحاب المصلحة :تقرير التقييم ،منصة األجهزة الفعالة،
ر
2014
 .7الفساد يف وقت انتشار كوفيد  :19-تهديد مزدوج للبلدان منخفضة الدخل" ،مركز  4Uلمكافحة الفساد ،تم الوصول إليه يف
 16أبريل 2020
الدوىل لإلدارة المالية
النقد
صندوق
مدونة
،
العامة
المالية
إدارة
تحديات
باإليصاالت"
احتفظ
ولكن
يتطلب
" .8افعل كل ما
ي
نوفمي 2020
العامة 22 ،أبريل  ،2020تم الوصول إليها يف 23
ر
وىل16 ،
 .9وضع أنظمة إدارة المالية العامة الحكومية عل أهبة االستعداد لمواجهة فيوس كورونا (كوفيد ،)19-مدونة البنك الد ي
أبريل 2020
الدوىل،
النقد
صندوق
،
19
كوفيد
جائحة
لمواجهة
المالية
المساعدات
استخدام
ف
والمساءلة
الشفافية
الصندوق
يشجع
 .10كيف
ي
ي
نوفمي 2020
 30يونيو  ،2020تم الوصول إليها يف 18
ر
 .11استبيان الموازنة المفتوحة :وحدة االستجابة لكوفيد ،شاكة الموازنة الدولية ،مسودة ،أكتوبر 2020
الدوىل لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشأن رقابة األداء ،اإلصدار  ،0مبادرة تنمية اإلنتوساي ،
 .12دليل تنفيذ المعيار
ي
يوليو 2020
 .13إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  ،2016المؤشان  24و  ، 25المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
 .14دليل رقابة االليام ،مبادرة تنمية اإلنتوساي ( ،)IDIاإلصدار  ،1يونيو 2020
 .15دليل اإلدارة اإلسياتيجية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،اإلصدار  ، 0مبادرة تنمية االنتوساي  ،مارس 2020
نوفمي 2017
 .16دليل رقابة االليام ،األفروساي ،الطبعة األوىل،
ر
 .17المبادئ ال  12لإلنتوساي  -قيمة وفوائد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  -إحداث فارق يف حياة المواطني ،المنظمة
الدولية لألجهزة العليا للرقابة
 .18المعيار  - 100المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام ،المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
 .19المعيار  - 400المبادئ األساسية لرقابة االليام ،المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
 .20المعيار  - 4000رقابة االليام ،المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
روابط تقارير الرقابة:

جامايكا
https://auditorgeneral.gov.jm/wp-content/uploads/2020/05/Audit-of-COVID-19-resource-allocation.pdf

سيياليون
ر
https://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-report-on-ebola-funds-management-mayoct-2014.pdf
https://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-auditor-general-report-ebola-phase-2.pdf

جنوب إفريقيا
https://www.agsa.co.za/Portals/0/Reports/Special%20Reports/Covid19%20Special%20report/Special%20report%20interactive%20_final.pdf
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