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مواجهة ثداعيات كوفيد 91-على الصعيدًن املحلي وإلاقليمي
روِْ :ؿ . ٍ ٖ٤دٝدحس ، ٝحُٔشحهذ حُؼخّ حألٓش ٝ ٢ٌ٣سث٤ظ ٌٓظذ
حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش حألٓش٢ٌ٣

كشمض ؿخثلش ًٞك٤ذ 91-طلذ٣خص ًز٤شس ػِ ٠حُقلش حُؼخٓش
ٝحالهظقخد حُؼخُٔٝ ٢كٌٓٞخط٘خ ٝأؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ٝحُٔٞحهٖ٘٤
حُزٗ ٖ٣ؼَٔ ػِ ٠خذٓظ.ْٜ
٣ؾشف ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش حألٓش ٢ٌ٣ػِ ٠حالعظـخرش
حالطلخد٣ش ُـخثلش ًٞك٤ذ ،91-رخػظزخس ٙؿٜش ٓغظوِش ٓٝلخ٣ذس
ٞٓٝمٞػ٤شٔ٣ٝ .ظِي ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش طخس٣خخ كخكال
رذسحعش حُٔؾخًَ حُٔظؼِوش رخُٞرخء ٝطذحػ٤خط ٚحُٔشطزطش ر٣ .ٚظطِذ
،هخٗ ٕٞحالعظـخرش ُل٤شٝط ًٞسٗٝخ ٝحُزخُؾ هٔ٤ظ 6.3 ٚطشٕٞ٤ِ٣
دٝالسٝ ،حُٔؼشٝف روخٗ ٕٞحُٔغخػذس ٝحإلؿخػش ٝحألٖٓ حالهظقخد١
ُل٤شٝط ًٞسٗٝخ(هخٌٗٓ ٖٓ ،)CARES ٕٞظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش

حإلؽشحف حُٔظٞحفَ ٝحإلرالؽ ػٖ ؿخٛض٣ش حُذُ ٍٝالعظـخرش
ُِـخثلش ٝحُظؼخكٜ٘ٓ ٢خ.
٣ٝذسط ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش طؤػ٤ش ًٞك٤ذ 91-ػِ ٠حُقلش
حُؼخٓش ٝحالٖٓ حُذحخِٝ ٢حالهظقخد ٣ٝزلغ كٓ ٢ـخالص ٓؼَ حخظزخس
حُل٤شٝط  ٝحدحسس حُٔخض ٕٝحُٞه٘ ٖٓ ٢حُٔؼذحص ٝطٞص٣ؼٜخ  ٝطٞحكش
ٓؼذحص حُلٔخ٣ش
حُؾخق٤ش ٌٓ ٝخكلش حُؼذ ٟٝك ٢دٝس حُظٔش٣ل ٝهنخ٣خ هخٕٗٞ
حالٗظخؽ حُذكخػٝ ٢ؿٜٞد حػخٗخص حُوشٝك ُِطالد  ٝحعظلوخهخص
حُزطخُش  ٝرشٗخٓؾ كٔخ٣ش حُشٝحطذ ٝ ٝحعظخذحّ حالٓٞحٍ ٖٓ ؿٜخص
ٓخظِلش.
رذٝسً ١شث٤ظ ٌُٔظذ حُٔغخثِش حُلٌ٤ٓٞشُ ،وذ طؤًذص ٖٓ طلٍٞ
حُؼَٔ ك ٢حٌُٔظذ رغالعش ُ ٌٕٞ٤ػٖ رؼذ ر٘غزش  %911طوش٣زخ
ُٔٞحفِش خذٓش حٌُٗٞـشط حألٓشٝ ٢ٌ٣حُؾؼذ حألٓشٓ ٢ٌ٣غ حُللخظ
ػِ ٠ه٘ٔ٤خ حألعخع٤ش حُٔظٔؼِش ك ٢حُٔغخءُش  ٝحُ٘ضحٛش ٝحُٔٞػٞه٤ش.
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ــــــــــــــــــــالممال االفتتاحً
ك ٢حُٞهض حُز ١طغٔق ُ٘خ ع٤خعخص حُؼَٔ ػٖ رؼذ ٝحُز٘٤ش حُظلظ٤ش
ُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص ٌُٔظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش ربًٔخٍ ٜٓٔظ٘خ
ٝحالُظضحّ رظٞف٤خص حُقلش حُؼخٓش حُلخُ٤ش حُظ ٢طٜذف اُ ٠ارطخء
حٗظؾخس حُل٤شٝط ٖٓ ،خالٍ حُظلخػالص ٓغ حُ٘ظشحء حُذ ،ٖ٤٤ُٝكؤٗ٢
أطل ْٜإٔ رؼل حألؿٜضس حُشهخر٤ش ال طِٔي حُٔٞحسد أ ٝحُز٘٤ش حُظلظ٤ش
ُِظلٝ ٍٞحُؼَٔ رخُٔؼَ كٛ ٢ز ٙحُز٤جش.

اٗ٘ ٢حػشد ػٖ هِو ٢رؾٌَ خخؿ رؾؤٕ ح٥ػخس حُٞرخث٤ش ػِ٠
حألعٞحم حُٔخُ٤ش ٝحالهظقخدحص حُؼخُٔ٤ش ٝػوذص حؿظٔخػًخ حكظشحمً٤خ
ُٔـٔٞػش حُؼَٔ ك ٍٞحُظلذ٣غ حُٔخُٝ ٢حإلفالف حُظ٘ظ ٢ٔ٤ك ٢ح٣خس
ُِظشً٤ض رؾٌَ خخؿ ػِٛ ٠ز ٙحُونخ٣خ .ػالٝس ػِ ٠رُي ،طزو٠
ٓـِش حإلٗظٞعخِٓ ١ظضٓش رنٔخٕ حعظٔشحس طٞحفَ أػنخء
حإلٗظٞعخٓٝ ١ـظٔغ حُٔغخءُش حألٝعغ خالٍ ٛز ٙحُظشٝف حُقؼزش.

ك ٢مٞء ٛز ٙحُظشٝف ،حهِوض حُٔ٘ظٔش حُذ٤ُٝش ُألؿٜضس حُشهخر٤ش
حُؼِ٤خ(حإلٗظٞعخ ٝ ،)١رشػخ٣ش ُـ٘ش حُغ٤خعش ٝحُٔخُ٤ش ٝحإلدحسس
(ٓ ،)PFACزخدسس ؿ٤ش سعٔ٤ش هق٤شس حُٔذٓ( ٟزخدسس) ٣وٞدٛخ
ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش رخُظؼخٓ ٕٝغ سث٤ظ ُـ٘ش حُغ٤خعش ٝحُٔخُ٤ش
ٝحإلدحسس ،حُذًظٞس كغخّ حُؼ٘وش ،١سث٤ظ دٞ٣حٕ حُٔلخعزش حُؼخّ ك٢
حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش .طٜذف حُٔزخدسس حُ: ٠

عظظل ٍٞحُٔزخدسس هش٣زًخ اُ ٠ؿٜٞد هِ٣ٞش حالٓذ ُلش٣ن حُخزشحء
حُٔؼ٘ ٢رخُذٝس حالعظشحط٤ـُ ٢ألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ كٞٓ ٢حؿٜش
حُظلذ٣خص حُظ ٢طغززٜخ ؿخثلش ًٞك٤ذٝ ،91حُز ١حعغظ ٚؿشكش
حُلغخرخص ك ٢حالطلخد حُشٝعً ٢شث٤ظ ُِـ٘ش حإلؽشحف ػِ٠
حُونخ٣خ حُ٘خؽجش حُظخرؼش ُإلٗظٞعخ . (SCI( ١رقلظٗ ٚخثذ سث٤ظ
ُـ٘ش حإلؽشحف ػِ ٠حُونخ٣خ حُ٘خؽجشٜ٣ ،ذف ٌٓظذ حُٔغخءُش
حُلٌ٤ٓٞش اُ ٠حعظٔشحس حُٔؾخسًش ٝحُٔذخالص.

 حُٔغخػذس ك ٢حُللخظ ػِ ٠حالعظٔشحس٣ش حُظؾـ٤ِ٤ش ػزش
حإلٗظٞعخٝ ١حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ حُلشد٣ش؛ ٝ
 طزخدٍ حُٔؼِٓٞخص حُٔظؼِوش رخُظذه٤ن ٝأدٝحص حُظذس٣ذ.
طنغ حُٔزخدسس ح٣نخ ٝػ٤وش حُذسٝط حُٔغظخِقش ُِؾشًخء
حُخخسؿٓ ،ٖ٤٤ؼَ حالْٓ حُٔظلذس ٘ٓٝظٔش حُقلش حُؼخُٔ٤ش ،حُظ٢
طؼظٔذ ػِ ٠حُخزشحص حُـٔخػ٤ش ٝطشًض رؾٌَ خخؿ ػًِ ٠زق
حٗظؾخس حُٔشك.

أدسى إٔ ؿٔ٤غ حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ًخٕ ػِٜ٤خ حُظٌ٤ق ٓغ
حالكظ٤خؿخص ٝحأل٣ُٞٝخص حُؼخُٔ٤ش ٝحُٞه٘٤ش حُٔظطٞسس .ػِ ٠حُشؿْ
ٖٓ كضٗ ٢حُؾذ٣ذ ُظؤػ٤ش حُٞرخء ،اال أٗ٘ٓ ٢ظلخثَ رؤٗ٘خ ع٘ـذ هشهًخ
ُظؼظ ْ٤هٔ٤ظ٘خ ُلٌٓٞخط٘خ ٞٓٝحه٘٘٤خ رٔ٘٤خ ٗغؼُ ٠ظلو٤ن ٓقِلظ٘خ
حُلٌٓٞش.
ٓغخءُش
طؼض٣ض
ك٢
حُٔؾظشًش

ٔ٣ظِي ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش ٓؼشكش ٝخزشس ٝحعؼش ٖٓ
حعظـخرخط ٚحُغخروش ُلخالص حُطٞحسة حُٞه٘٤ش ٝحُؼخُٔ٤ش حُظ ٢أكخدص
اؿشحءحط ٚحُلخُ٤ش ٝهذسط ٚػِٓ ٠ؼخُـش ٛزح حُٞرخء حُؼخُٔٔٓ ،٢خ ٣ئًذ
رؾٌَ أًزش ػِ ٠أ٤ٔٛش ٝهٔ٤ش ٝػ٤وش حُذسٝط حُٔغظخِقش ُألؿٜضس
حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ.
عظٌ ٕٞحألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ رحص أ٤ٔٛش ٝهٔ٤ش أًزش حٝ ٕ٥ك٢
حُٔغظوزَ ،ال عٔ٤خ ك ٢طذه٤ن حالعظـخرخص حُٞه٘٤ش ُـخثلش ًٞك٤ذ-
 .91طِؼذ حُٔزخدسس دٝسح ٜٓٔخ كٓ ٢غخػذس حالؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ
ك ٍٞحُؼخُْ ُٔٞحفِش خذٓظٜخ ُِٔٞحه٘ٝ ٖ٤حُلٌٓٞخص ٓغ طزخدٍ
حكنَ حُٔٔخسعخص ٝحُظؼِْ ٜٓ٘خ.
قخ –
أهِوض حُٔزخدسس رخُلؼَ ٓٞهؼًخ اٌُظشً٤ٗٝخ ٓخق ً
ٞ٣ – intosaicovid91.orgكش ٓٞحسد رحص فِش ٝك ٢حُٞهض
حُٔ٘خعذ ُظنٔ ٖ٤حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش حُلخُ٤ش الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ
رؾؤٕ ػِٔ٤خص حُظذه٤ن حُٔظؼِوش رخٌُٞحسع ٝحُشٝحرو حُؤ٤ش الدٝحص
حُٔؼِٓٞخص ٝحُظذس٣ذ حُٔظؼِوش رخُٞرخء.
اُ ٠ؿخٗذ حُٔغخٔٛخص حُؤّ٤ش ٖٓ حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ٝؽشًخء
حإلٗظٞعخ ،١طغظل٤ذ حُٔزخدسس ٖٓ حألدٝحس حُو٤خد٣ش ٌُٔظذ حُٔغخءُش
حُلٌ ٢ٓٞدحخَ حإلٗظٞعخً ١شث٤ظ ٓـِش حإلٗظٞعخ ٝ ١سث٤ظ
ٓـٔٞػش حُؼَٔ ك ٍٞحُظلذ٣غ حُٔخُٝ ٢حإلفالف حُظ٘ظ٢ٔ٤
(ٗٝ ،)FMRRخثذ سث٤ظ طؼخٓ ٕٝخٗل ٢حإلٗظٞعخٗٝ ١خثذ سث٤ظ
ٓـٔٞػخص حُؼَٔ حُٔؼ٘٤ش رخُز٤خٗخص حُنخٔش ٝطؤػ٤ش حُؼِْ
ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػِ ٠حُظذه٤ن.
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أخبار من األجهزة الرلابٌة العلٌا حول العالم
خبر مه سويسرا
ٔشاطاخ اٌرذل١ك خالي االصِح اٌصح١ح ٌىٛف١ذ91-
كٜٗ ٢خ٣ش حرحسٗ ،6161ظشح ُظلؾ ٢ك٤شٝط ًٞسٗٝخ ك٢
ع٣ٞغشح ،ػِن ٌٓظذ حُظذه٤ن حُغ٣ٞغش ١حالطلخد١
ؿضءح ًز٤شح ٖٓ ػِٔ٤خص حُظذه٤ن ٓغ حُللخظ ػِ٠
ػِٔ٤خص حُللـ رحص حال٣ُٞٝش حُوق.ٟٞ
طٜذف اػخدس حُظٞؿٛ ٚ٤ز ٙاُ ٠حعظخذحّ حُلشم
حُالٓشًض٣ش ُٔشحهزش اؿشحءحص حُٔـِظ حالطلخد١
حعظـخرشً ُِٞرخء ،ال عٔ٤خ طِي حُظ ٢طذػْ حألػٔخٍ
حُظـخس٣شٝ ،حُظؼ٣ٞل ػٖ كوذحٕ حُذخَٝ ،حُظؤٓ ٖ٤مذ
حُزطخُش ،كنالً ػٖ حُٔـظٔؼخص حُؼوخك٤ش ٝحُش٣خم٤ش.
ِشٔٚح ٔٙط اٌرذل١ك
ػذٍّ ٌٓظذ حُظذه٤ن حُغ٣ٞغش ١حالطلخدٜٗ ١ؾ حُظذه٤ن
حُخخؿ رٝ – ٚكوًخ ُقالك٤ظٓ ٚغ دٓؾ ٓ٘ظٞس ٗوذ١
ك ٍٞحألعظ حُوخٗ٤ٗٞش حُٔشطزطش رخألصٓش – ُظلغٖ٤
حإلؽشحف ػِ ٠حالعظـخرش حُٞه٘٤ش ٝحُظ٘غ٤ن.
ُوذ ػضصص اػخدس حُظٞؿ ٚ٤رخُلؼَ ٖٓ ؿٞدس ػَٔ
حإلدحسس حُل٤ذسحُ٤ش ٝهٔؤٗض حُزشُٔخٕ رؤٕ حألٓٞحٍ
حُٔخققش (أًؼش ٖٓ ٤ِٓ 26خس كشٗي ع٣ٞغش١
رلِٜٗ ٍٞخ٣ش ح٣خس) طلون حألٛذحف حُٔشؿٞس.
٣ظ٤ق حُٜ٘ؾ حُـذ٣ذ اؿشحء كلٞفخص كٞس٣ش عش٣ؼش هزَ
حُ٘لوخصٝ ،أهِن ٌٓظذ حُظذه٤ن حُغ٣ٞغش ١حالطلخد١
فخ ُظلِ َ٤حُز٤خٗخص ٌُِؾق ػٖ ػِٔ٤خص
ؿٜذًح خخ ً
حالكظ٤خٍ حُٔلظِٔش ٝارالؽ حُغِطخص حُٔخظقش رٜخ.
طٞكش ٛز ٙحإلؿشحءحص أٓخًٗخ امخكً٤خ ٝطغخػذ ك ٢حُلذ ٖٓ
حُظقل٤لخص حُالكوش.
إٌرائط اال١ٌٚح
طوش٣شح ٓئهظًخ
ٗؾش ٌٓظذ حُظذه٤ن حُغ٣ٞغش ١حالطلخد١
ً
ك ٍٞؿٜٞد حالعظـخرش حُٞه٘٤ش ُِٞرخء ك ٢حرحسُ٣ .ظٜش

حُظوش٣ش أ٣نخ  ،حُز١
٣ؾ٤ش اُ ٠إٔ حُظذحر٤ش
رـٌٞك٤ذ91-
حُٔظؼِوش
طغظِضّ حعظخذح ًٓخ ٌٓؼلخً
ٝحُ٘ٔخرؽ
ُِؼوٞد
ٝحالطلخه٤خص ،ص٣خدس ك٢
حإلؿشحءحص حُـذ٣ذس ٝأكـخّ
ؿ٤ش ٓغزٞهش ٖٓ حُؼِٔ٤خص
حُظ ٢طظطِذ حعظـخرخص عش٣ؼش.
الكع ٌٓظذ حُظذه٤ن حُغ٣ٞغش١
حالطلخد ١حخظالكخص رلغذ حُٔوخهؼخص ك٤ً ٢ل٤ش
ط٘ل٤ز ؿٜٞد حالعظـخرشٓٝ .خ صحُض حُظلو٤وخص ك٢
طقخػذ دٓ ٕٝؼخُـش ًخِٓش – ٓٔخ ٣ئد ١اُ ٠طٌؼ٤ق
حكظٔخُ٤ش حسطٌخد حألخطخء ٝػذّ حُٔغخٝحس ك٢
حُٔؼخِٓشٝ ،حُظ ٢رذٝسٛخ طض٣ذ ٖٓ حُ٘ذحءحص
حُالكوش ٝحكظٔخٍ طقل٤لخص ًؼشس حُٔٞحسد.
ُظؼض٣ض ًلخءس ٝكؼخُ٤ش حالعظـخرش حالطلخد٣ش
ُِٞرخءٔ٣ ،خسط ٌٓظذ حُظذه٤ن حُغ٣ٞغش١
حالطلخد ،١ػ٘ذ حإلٌٓخٕٗ ،لٞرٞ٣ٝ ٙكش
ٓذخالص كٞس٣شٝ ،حُظ ٢طْ طِوٜ٤خ رؾٌَ
ا٣ـخر ٖٓ ٢حٌُٔخطذ حالطلخد٣ش٣ .زو ٠طٞك٤ش
أٓشح رخُؾ حأل٤ٔٛش ،ع٤غظٔش
حُٞمٞف
ً
ٌٓظذ حُظذه٤ن حُغ٣ٞغش ١حالطلخد١
رخُظٞحفَ ٓغ حُغِطخص حُٔخظقشٓ ،غ
ٓالكظش حألخطخء حُظ ٢طْ حُؼؼٞس ػِٜ٤خ
ٝطوذ ْ٣حُظٞف٤خص ُٔؼخُـظٜخ.
ٗٝخهؼ حُظوش٣ش حُؼخٗ ٢حُزٗ ١ؾش ك٢
كض٣شحٕ حُوذسس ػِ ٠طلو٤ن حؿشحءحص
حطلخد٣ش عش٣ؼش ٝؿ٤ش ر٤شٝهشحه٤ش
ٓغ حُلذ حألدٗ ٖٓ ٠حألخطخء
ٝحُظـخٝصحص.
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اهلمذ إلى مىخب املدكم العام ( )OAGفي هىدا في عام
 0223وػؼلذ مىـب معاون املدكم العام مىر واهىن

خبر مه كىدا

الشاوي .0206
للد طاعدث في جدلُم الخؼُحر الخىٌُمي والخىحه
الاطتراجُجي زالٌ ؿترة عملها في مىخب املدكم العام .وكد
ػمل عملها:
• كُادة عملُت جدكُم البُاهاث املالُت املىخدة للحيىمت
الىىدًت.
• املظاهمت في جلدًم جلسٍس حدًد مـمم ملظاعدة
البرملاهُحن والىىدًحن على ؿهم ألامىز املالُت املعلدة
وأهمُت عملُاث الخدكُم املالي لىىدا.
• املظاعدة في جوىٍس وجلدًم إطتراجُجُت إدازة املىاهب
الجدًدة ملىخب املدكم العام.
جدعم الظُدة هىػان وكع املعاًحر في هىدا هعلى في
مجمىعت مىاكؼت مداطبت اللواع العام.
وججدها ،زازج اوكاث العمل ،باإلكاؿت إلى كلاء الىكذ
مع شوحها وهـليها ،حؼازن بيؼان في مجخمعها ،وحعمل
في مجلع إدازة مىٌمت ػحر زبدُت ،وجدعم مظابلاث
الظباخت وىنها خىم طباخت معخمد.

ذؼ ٓ١١واسٛ٘ ٓ٠غاْ ِشالثا ػاِا ٌىٕذا

ان املدكم العام في هىدا هى مىًف بالبرملان ًخم حعُِىه
ملدة  02طىىاث ػحر كابلت للخجدًد ً
بىاء على كساز مً

عُيذ وازًٍ هىػان مدكلا عاما لىىدا في خصٍسان ً/ىهُى . 0202

مجلع العمىم ومجلع الؼُىر.

ولدي وازًٍ زبرة مهىُت جسبى على  02طىت في مجاٌ الخدكُم

حؼمل مظؤولُاث املدكم العام جدكُم عملُاث

واملحاطبت وجدمل ػهادة البيالىزٍىض وػهادة الدبلىم العالي في

الحيىماث الـُدزالُت وإلاكلُمُت وجصوٍد البرملان
واملجالع الدؼسَعُت باملعلىماث املظخللت والخاهُداث

وبـلل اجلانها للؼخحن ؿهي على في املعهد الىىدي للمداطبحن

واملؼىزة بؼأن إدازة ألامىاٌ العامت.
ملعسؿت املصٍد خىٌ الظُدة هىػان ،ومىخب املدكم العام

بدأث الظُدة هىػان خُاتها املهىُت في اللواع الخاؾ ،خُث عملذ
ً
أوال همدكم خظاباث في ػسهت مداطبت ملسها مىهترًاٌ زم مدًسة في
ػسهت زاؿت أزسي في زاهدز بي وأوجاوا.

وعملها ،كم بصٍازة مىكع مىخب املدكم العام OAG

املحاطبت مً حامعت وىهيىزادًا في مىهترًاٌ .
اللاهىهُحن و املحاطبحن املهىُحن اللاهىهُحن في اوهخازٍى.

.
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خبر مه فروسا
ذؼ ٓ١١ت١١ش ِٛعىٛف١رش ٟاٌشئ١ظ األٚي
ٌّحىّح اٌحغاتاخ اٌفشٔغ١ح
عحن زبِع الجمهىزٍت في  3خصٍسان  0202بُحر مىطيىؿُدش ي
بمىـب السبِع ألاوٌ ملحىمت الحظاباث الـسوظُت وهي حهاش
السكابت الاعلى الـسوس ي زلـا لدًدًُه مُؼى ،الري ٌؼؼل
خالُا مىـب زبِع الهُئت العلُا للؼـاؿُت في الحُاة العامت .
الظُد مىطيىؿُدش ي خاؿل على ػهادة علُا في الاكخـاد
الىلي املخلدم والـلظـت وجسسج مً معهد الدزاطاث
الظُاطُت في بازَع .اهلم إلى مدىمت الخدكُم همدًس
جدكُم مبخدا عىد جسسحه مً ولُت الادازة في .0651
جم حعُحن الظُد مىطيىؿُدش ي مؼاوز ؿني لىشٍس التربُت
والؼباب والسٍاكت في عام  0655وأؿبذ زبِظا للظم جددًث
الخدمت العامت واملىازد املالُت في اللجىت العلُا للخسوُى
الاطتراجُجي في عام .0662
واهخسب علىا في البرملان ألاوزوبي عام  0661وعلىا في
الجمعُت الىهىُت الـسوظُت عً دابسة دوبع في عام  .0664في
ً
ذلً الىكذ ،جم حعُِىه ً
وشٍسا مظؤوال عً الؼؤون ألاوزوبُت.
في حؼسًٍ الشاوي (هىؿمبر)  ،0220عاد الظُد مىطيىؿُدش ي
إلى مدىمت الخدكُم واهخسب مسة أزسي علىا في البرملان
ألاوزوبي في عام  ، 0221وػؼل في النهاًت مىـب هابب
السبِع.أعُد اهخسابه مسجحن في الجمعُت الىهىُت الـسوظُت
إلدازة دوبع في عامي  0224و  ، 0200وجسأض املىولت
الحلسٍت ملىهبُلُاز بحن عامي  0225و  ، 0200عىدما جم
ً
حعُِىه وشٍسا لالكخـاد واملالُت ختى عام .0201ػؼل مىـب
املـىق ألاوزوبي للؼؤون الاكخـادًت والىلدًت مً هىؿمبر
 0201إلى هىؿمبر  0206كبل العىدة إلى مدىمت الخدكُم وهى
أطخاذ مىدظب في حامعت بازَع للعلىم وأطخاذ شابس في حامعت
وىلىمبُا في هُىٍىزن وولُت أوزوبا في بسوحص.
الظُد مىطيىؿُدش

ي هى خاؿل على وطام حىكت الؼسؾ.
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خبر مه ليتواويا

ٌ١رٛأ١ا ذشحة تّذلك ػاَ ظذ٠ذ
٣ش٘٤ٓ ٟذٝؿخط ٓخع٤ـخٝعٌخط ،حُٔذهن حُؼخّ حُـذ٣ذ
ُـٜٔٞس٣ش ُ٤ظٞحٗ٤خ ،ك٘ٓ ٢ظٞسٌُٔ ٙظذ حُظذه٤ن حُٞه٘ ٢ك٢
ُ٤ظٞحٗ٤خ ( )NAOLحٕ (ػِٔ٤خص حُظذه٤ن حُشهٔ٤ش حالًؼش ًلخءس
ٝحخظقخسح ُٞهض حُظذه٤ن ٝحُلِ ٍٞحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُٔظوذٓش
ٝطو٘٤خص حُٔؼِٓٞخص ٝحُز٤خٗخص حُٔلظٞكش ٓٝزخدسحص حُزًخء
حالفط٘خػ )٢عظغخػذ ػِ ٠ص٣خدس ًلخءس حُظذه٤ن ٝطلو٤ن ؿٞدس
طذه٤ن أػِٝ ،٠كٓ ٢ؼشك ًالٓ ٚػٖ ٗ٤ظٞٓ ٚحفِش ػَٔ
عِل ،ٚأسٗٝخط د٤ٌُٝظ ٖٓ ،أؿَ مٔخٕ أهق ٠هذس ٖٓ
حالٗظؾخس ألٗؾطش ٌٓظذ حُظذه٤ن حُِ٤ظٞحٗ ٢هخٍ (٘٣زـُِ ٢غل٘٤ش
حُظ ٢طزلش رخو ٓغظوٝ ْ٤رٞط٤شس عش٣ؼش حٕ ال ط٘لشف ػٖ
ٓغخسٛخ) ًٔخ عِو حُنٞء ػِ ٠أ٤ٔٛش طوذ ْ٣أٓؼِش ػِ ٠أكنَ
حُٔٔخسعخص ُِـٜٔٞس رذالً ٖٓ حُظشً٤ض كوو ػِ ٠حُونخ٣خ
حُٔٞؿٞدس ك ٢حُـٜخص حُخخمؼش ُِظذه٤ن.

ٗٝظشح الٓظالى حُغ٤ذ ٓ٘٤ذٝؿخط خزشس طض٣ذ ػٖ 91
ػخٓخ رلنَ ٓخ ؽـِ٘ٓ ٖٓ ٚخفذ ٓخظِلش دحخَ
حُـٜخص حُشهخر ٢حُِ٤ظٞحٗ ،٢رٔخ ك ٢رُي ٓ٘قذ ٗخثذ
حُٔذهن حُؼخّ ٖٓ ،6161-6191اكوذ سكذ حُـٜخص
حُشهخر ٢رٌْ ًز٤ش ٖٓ خزشحط ٚحُخخفش رخُظذه٤ن حُؼخّ
ٝحُو٤خدس  ٞٛٝ .كخفَ ػِ ٠دسؿش حُٔخؿغظ٤ش ك٢
حإلدحسس حُؼخٓش ًٝخٕ ػنٞح كُ ٢ـ٘ش حُظذه٤ن حُظخرؼش
ُز٘ي حالعظؼٔخس حألٝسٝر٘ٓ ٢ز طٔٞص .6193 ٞ٤ُٞ٣ /
٣ٝظشأط حُٔذهن حُؼخّ ،حُٔؼُٞ ٖ٤ال٣ش حٓذٛخ خٔظ
ع٘ٞحص ٖٓ هزَ رشُٔخٕ ؿٜٔٞس٣ش ُ٤ظٞحٗ٤خ (ر٘خء ػِ٠
طٞف٤ش سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش) ،ػالع ٓئعغخص ٓغظوِش
ٓ٘لقِش طؼَٔ طلض ٓظِش ٌٓظذ حُظذه٤ن حُٞه٘: ٢ٛ ٢
ٓئعغش طذه٤ن ػِ٤خ طوِ٤ذ٣ش ٓ ،ئعغش طذه٤ن حالعظؼٔخس
ك ٢حالطلخد حألٝسٝرٓٝ ٢ئعغش ٓخُ٤ش ٓغظوِش.
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فيتىام
خبر مه خثش ِٓ ف١رٕاَ
اٌعٙاص اٌشلاتٛ٠ ٟاصً ذؼض٠ضٖ ٌٍرّٕ١ح تؼذ اٌرغ١١شاخ
اٌذعرٛس٠ح
روِْ د.دحٗؾ كخٕ ٛخٗ ،١خثذ حُٔذ٣ش حُؼخّ ،ادحسس حُؾئ ٕٝحُوخٗ٤ٗٞش،
حُـٜخص حُشهخر ٢ك ٢ك٤ظ٘خّ
أفزق حُـٜخص حُشهخر ٢ك ٢ك٤ظ٘خّ ،حُز ١طؤعظ ك ٢ػخّ ،9111
ٓئعغش ٓغظوِش كً ٢خٗ ٕٞحُؼخٗ٘٣/ ٢خ٣ش  ٖٓ 6191خالٍ طؼذَ٣
دعظٞس ١ؿذ٣ذ ،ػضص حُٞمغ حُوخُِٗ ٢ٗٞـٜخص حُشهخر٢
ٝحعظوالُ٤ظٝ ٚػِٔ٤خط.ٚ
ك ٢كض٣شحٕ ،6192 ٞ٤ٗٞ٣/حهشص حُـٔؼ٤ش حُٞه٘٤ش هخٕٗٞ
سهخرش حُذُٝش حُـذ٣ذ حُز ١طنٖٔ طؼذ٣الص ٓٝالكن طظ٘خ ٍٝحُؼذ٣ذ
ٖٓ ؿٞحٗذ حُظذه٤ن حُؼخّ ،رٔخ ك ٢رُي حُقالك٤ش حُوخٗ٤ٗٞش
ُِظوش٣ش حُشهخرٝ ٢حُٞف ٍٞاُ ٠هخػذس حُز٤خٗخص حُٞه٘٤ش ُِـٜخص
حُخخمؼش ُِشهخرش ٝحًُٞخالص رحص حُقِش رخُظذه٤ن ٝحُٔ٘ظٔخص
ٝحألكشحد ٝحُلن ك ٢كشك ػوٞرخص ادحس٣ش ٝؽشٝه ُِـٜخص
حُخخمؼش ُِظذه٤ن حكشحدح ٘ٓٝظٔخص ُظوذ ْ٣ؽٌخ ٟٝمذ طؤ٤٤خص
ٝآسحء حُـٜخص حُشهخر. ٢
ٓ٘ز طل ٍٞحُـٜخص حُشهخر ٢آُ ٠ئعغش ٓغظوِشٗ ،لز حُٔذهن حُؼخّ
حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔزخدسحص ُظلغٓ ٖ٤ؼخ٤٣ش ٝػِٔ٤خص ٝعـالص
حُظذه٤نٓ ،ؼَ ٗظخّ ٓؼخ٤٣ش حُظذه٤ن حُلٌٗ ٞٛٝ – ٢ٓٞظخّ ؽخَٓ
٣طزن ػِ ٠ؿٔ٤غ أٗٞحع حُظذه٤ن ٝهذ طْ حػذحدٝ ٙكوًخ ُِٔؼخ٤٣ش
حُذ٤ُٝش ُِٔئعغخص حُؼِ٤خ ُِشهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزشٝحُوٞحٖٗ٤
ٝحُٔٔخسعخص حُل٤ظ٘خٓ٤ش .حًظغذ ٌٓظذ طذه٤ن حُلغخرخص
حُٔقذحه٤ش طذس٣ـ٤خ ً ٓغ حُلٌٓٞش ٝحُٔٞحهٖ٘٤؛ ٝػَٔ ػِ٠
طلغ ٖ٤ؿٞدس ًٝلخءس حُظذه٤ن ٝأؿش ٟػِٔ٤خص طذه٤ن
ٓٞعؼشٝػَٔ ػِ ٠ص٣خدس ٗطخم حُظذه٤ن ٝط٘٣ٞغ أؽٌخٍ ٝهشم
حُظذه٤ن.
رؾٌَ ػخّ ،أدص ؿٞدس ًٝلخءس حُظذه٤ن اُ ٠طـ٤٤شحص ا٣ـخر٤ش
ٝؽخِٓش ٝعخٔٛض ك ٢طؼض٣ض حالٗنزخه حُٔخُٝ ٢حالعظخذحّ حُلخػَ
ُِٔٞحسد ٝطؼض٣ض ٓزخدسحص ٌٓخكلش حُلغخدٝ .أد ٟحألدحء حُشهخر٢
اُ ٠ص٣خدس ا٣شحدحص حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ُِذُٝش ٝحٗخلخك حُ٘لوخص،
ًٔخ أػش طؤػ٤شح ً ا٣ـخر٤خ ً ػِ ٠هشحسحص حُـٔؼ٤ش حُٞه٘٤ش ٝحُلٌٓٞش
ُظلغ ٖ٤ح٤ُ٥خص ٝحُغ٤خعخص ٝحُوٞحٗ ٖ٤حالهظقخد٣ش ٝحُٔخُ٤شٝ .ك٢
حُٞهض حُز ١ؽٜذ ك ٚ٤حُـٜخص حُشهخر ٢حُؼذ٣ذ ٖٓ حُ٘ظخثؾ
حإل٣ـخر٤ش ،كوذ أظٜشص رؼل ٓٔخسعخص حُظذه٤ن ػالٓخص
مؼقٝ ،حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طؼض ٟاُ ٠حُظـ٤٤ش حألخ٤ش ك ٢حُوٞحٗ،ٖ٤
ٝحُ ٌَ٤ٜحُظ٘ظ ٢ٔ٤ؿ٤ش حُلؼخٍ ٝآُ٤خص حُظ٘غ٤ن ع٤جش حُظ٘ل٤ز رٖ٤
ًٝخالص حُظلو٤ن ٝحُظلظ٤ؼ ٝحُظوٝ ْ٤٤حُظذه٤ن ٝحإلؽشحف.

ُٔؼخُـش ٛز ٙحُٔؾخًَٞ٣ ،فٌٓ ٢ظذ طذه٤ن حُلغخرخص رٔخ
:٢ِ٣
• ذؼض٠ض اٌماػذج اٌمأ١ٔٛح ٌٍعٙاص اٌشلات ٟخالٍ اؿشحء
ػِٔ٤خص حُظذه٤ن حُنش٣ز ٢رٔخ ٣ظٔخؽٓ ٠غ حُذعظٞس
ٔٓٝخسعخص ٓ٘ظٔش حالٗظٞعخٝ ١اؿشحء ػِٔ٤خص طذه٤ن
ػِ ٠ؿٔ٤غ حُـٜخص حُلٌ٤ٓٞش حُٔغئُٝش ػٖ ٗلوخص
حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ُِذُٝشٝحُؾشًخص حُلٌ٤ٓٞش حُظ٢
طغظٌؾق ٝطغظخذّ حألسحمٝ ٢حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش،
ٓٝؾخس٣غ حُؾشحًش ر ٖ٤حُوطخػ ٖ٤حُؼخّ ٝحُخخؿ
ٝحعظٌٔخٍ حُِٞحثق حُخخفش رخُؼوٞرخص ػِ ٠حٗظٜخًخص
هخٗ ٕٞسهخرش حُذُٝش.
• ذؼض٠ض اٌ١ٙىً اٌرٕظٌّ ّٟ١ىرة ذذل١ك اٌحغاتاخ ٖٓ
خالٍ طط٣ٞش ادحسس ٓشًض٣ش أًؼش كخػِ٤ش ُِظـِذ ػِ٠
طذحخَ حُٞظخثق ٝطغ َ٤ٜحُٞكذحص حُٔظخققش حُٔشًض٣ش
ٝحإلهِ٤ٔ٤ش ٝاٗؾخء ٌٓخطذ اهِ٤ٔ٤ش امخك٤ش ٝحػذحد ًْ ٖٓ
حُٔٞحسد حُزؾش٣ش حُٔظٔؼِش رٔذهو ٖ٤حًلخء ٔٓٝظؼِٖ٤
الخاله٤خص حُٜٔ٘ش .
• ذحغ ٓ١اٌّإ٘الخ اٌّ١ٕٙح ٚاٌمذساخ ٚاألخالل١اخ ٖٓ
خالٍ طلغ ٖ٤حُظٞظ٤ق ٝحُظذس٣ذ ٝحُـٜٞد حُظؼِ٤ٔ٤ش.
• ذحذ٠س أعاٌ١ة اٌرذل١ك ٚذحغ ٓ١وفاءاخ
ِّاسعح اٌرذل١ك ِٓ خالي:
• طؼض٣ض ػِٔ٤خص حُظلظ٤ؼ حُٔغزن ُظلغ ٖ٤ادحسس
أف ٍٞحُٔٞحصٗش حُؼخٓش ٝحعظخذحٜٓخ.
• حػظٔخد ٜٓ٘ـ٤ش طخط٤و حُظذه٤ن ػِ ٠أعخط طوْ٤٤
حُٔخخهش ٝطلذ٣ذ حُونخ٣خ حُشث٤غ٤ش.
• اٗؾخء هخػذس ٓؼِٓٞخص كٞٓ ٍٞحم٤غ حُظذه٤ن.
• طلذ٣ذ ٗطخم حُظذه٤ن ٝكوًخ ُإلٌٓخٗ٤خص.
• حُظؤً٤ذ ػِ ٠ػِٔ٤خص حُظذه٤ن ك ٢حُٔٞمٞػخص رحص
حالٛظٔخّ حُؼخّ.
• طؼض٣ض حعظخذحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص ك ٢حػٔخٍ
حُظذه٤ن ٗٝؾخهخص حُظذه٤ن.
• طلغ ٖ٤ؿٞدس حُظذه٤ن ٓغ حُظؤً٤ذ ػِ ٠حُشهخرش
حُؾخِٓش ػِ ٠حُظذه٤ن ٝطؼض٣ض ٓغئ٤ُٝخص حُٔذهن.
• ص٣خدس هٔ٤ش حُظوش٣ش حُشهخر. ٢
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ــــاخبار موجزة
خبر مه الجزائر
ِحىّح اٌرذل١ك اٌعضائش٠ح ذٕظُ دٚسج ذذس٠ث١ح ِغ ِحىّح اٌرذل١ك
إٌٌٛٙذ٠ح ف ٟاطاس تشٔاِط ششاوح اٌرؼأٟٚ

دٛ٠اْ اٌّحاعثح اٌعضائش٠ COA ٞؼرّذ اظشاءاخ ٌٍرى١ف
ِغ ٚتاء وٛسٔٚا
حٍٛي فٕ١ح ٌٛٚظغر١ح ٌٍؼًّ ػٓ تؼذ
ٝحفِض ُـ٘ش رشٗخٓؾ ٝطوخس٣ش دٞ٣حٕ حُٔلخعزش حُـضحثش١
 COAحؿظٔخػخص طذه٤ن حُظوش٣ش حُغُ٘ ١ٞؼخّ  6161رٜذف
حػظٔخد حُظوش٣ش ك ٢حُٞهض حُٔ٘خعذ ٝحُظو٤ذ رخُظذحر٤ش حُالصٓش
ُلٔخ٣ش حُٔٞظل .ٖ٤طْ طل٣ٞل خزشحء حُظذه٤ن ُِؼَٔ ػٖ رُؼذ ٖٓ
حُٔ٘ضٍ رخعظخذحّ كِ ٍٞطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص (ُِ )ITظٞحفَ
ٝطزخدٍ حُٔغظ٘ذحصًٔ .خ هذّ حُـٜخص حُذػْ كٓ ٢ـخٍ حُ٘وَ
ُٔٞظل ٢حُذٞ٣حٕ ُـشك حعظٔشحس حُخذٓشٓ ،ؼَ ٓٞظل٢
حالسؽ٤ق ٝحُغٌشطخس٣ش ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص.

ك ٢اهخس رشٗخٓؾ حُظؼخ( ٕٝؽشحًش) ٓغ دٞ٣حٕ حُٔلخعزش حُُٜ٘ٞذ،)NCA( ١
ٗظْ دٞ٣حٕ حُٔلخعزش حُـضحثش )COA( ١دٝسط ٖ٤طذس٣ز٤ظ ٖ٤ك٘٣ ٢خ٣ش،
مٔظخ هنخس ٓٝذهو ٢كغخرخص ٝخزشحء ٖٓ ٝ .NCAكٜٗ ٢خ٣ش حُـِغخص
حُظذس٣ز٤ش ،هذّ حُٔؾخسً ٕٞطٞف٤خص رؾؤٕ طؼض٣ض ؿٜٞد طذه٤ن حألدحء ٝآكخم
حُظؼخ ٕٝحُٔغظوزِ٤ش ُشث٤ظ حُٔلٌٔش.
سًضص ؿِغش "طذه٤ن حألدحء" ػِ ٠دسحعش حألدٝحص حُالصٓش إلطوخٕ آُ٤خص
سهخرش حألدحءٝ ،دػْ ٓٞمٞع حُظذه٤ن حُٔ٘ظخذ (حعظشدحد حُ٘لخ٣خص حُٔ٘ضُ٤ش)،
ٝٝمغ خطش طذه٤نٝ ،عِطض حُذٝسس حُظذس٣ز٤ش حُؼخٗ٤ش ك( ٍٞطذه٤ن أٛذحف
حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش) حُنٞء ػِ ٠حُٜذف حُؼخُغ حال ( ٞٛٝمٔخٕ ك٤خس فل٤ش
ٝطؼض٣ض حُشكخ٤ٛش ُِـٔ٤غ ك ٢ؿٔ٤غ حالٝهخص) .هذٓض ٛز ٙحُـِغش ،حُٔشطزطش
حسطزخ ً
هخ ٝػ٤وًخ رظو ْ٤٤دٞ٣حٕ حُٔلخعزش حُـضحثشُِ COA ١زشٗخٓؾ حُٞه٘٢
ُلظشس ٓخهزَ حُٞالدس ٝحُ٘لخط ك ٢حُـضحثشٗ ،ظشس ػخهزش ك ٍٞحُ٘وخه حُٜٔٔش ك٢
طقٔ ْ٤حُغ٤خعخص حُقل٤ش ٝط٘ل٤زٛخ ٓٝشحهزظٜخ ،كنالً ػٖ طط٣ٞش
حعظشحط٤ـ٤ش ٝهشم ُـٔغ حُٔؼِٓٞخص ٝطلِِٜ٤خ.

دٛ٠اْ اٌّحاعثح اٌعضائش٠ ٞشاسن ف ٟاظرّاع األساتٛعاٞ

طذحر٤ش ُٞهخ٣ش ٝكٔخ٣ش حُٔٞظلٖ٤
حػظٔذ حُذٞ٣حٕ اؿشحءحص ٝهخث٤ش كشد٣ش ٝؿٔخػ٤ش ػِ ٠حُ٘لٞ
حُٔٞف ٠ر ٖٓ ٚهزَ ٓ٘ظٔش حُقلش حُؼخُٔ٤ش ٝٝصحسس حُقلش
ٝحُغٌخٕ ٝافالف حُٔغظؾل٤خص حُـضحثش٣شٝ .كغ ػِ ٠حُظزخػذ
حالؿظٔخػ٢؛ ؿغَ حُ٤ذ ٖ٣رخٗظظخّ ٝحعظخذحّ ٓؼوْ ٣ذً ٖ٣ل٢ُٞ
رؼذ ُٔظ حألؽ٤خء ٝط٘ظ٤ق حٓخًٖ حُؼَٔ ط٘ظ٤لخ ؽخٓال ٝحُلذ ٖٓ
حُغلش ٝحعظخذحّ حُٞعخثَ حإلٌُظش٤ٗٝش ُِظٞحفَ.
ٝرخدسص حإلهغخّ حإلدحس٣ش حُ ٠ط٘ظ٤ق ٝطؼو ْ٤أٓخًٖ حُؼَٔ
ٝحٌُٔخطذ رخٗظظخّ ٝحطخز حُذٞ٣حٕ حُـضحثشٝ ١كوًخ ُإلؿشحءحص
حُلٌ٤ٓٞش حُخخفش رٔ٘غ حٗظؾخس حُٔشك هشحسح رٔ٘ق ٖٓ ٪21
حػظزخسح ٖٓ ٓ 66خسط
حُٔٞظل ٖ٤اؿخصس حعظؼ٘خث٤ش ٓذكٞػش حألؿش
ً
ٝ ،6161ػِوض ؿٔ٤غ حُض٣خسحص كخك َ٤أفلخد حُٔقِلش اُ٠
حُشٝحرو حالٌُظش٤ٗٝش ُذٞ٣حٕ حُٔلخعزش حُـضحثش COA ١ػِ٠
حالٗظشٗض ٓؼَ ططز٤ن حُ٣ٞذ حُخخؿ رخعظؾخسحص حٌُظخُٞؽ
حالكظشحمٝ ٢حُز٣ ١ظنٖٔ خذٓش حُشعخثَ حإلٌُظش٤ٗٝش.

األٔشطح اإلسشاد٠ح ٌٍّىاذة
فخؿض ُـ٘ش حُظذه٤ن طٞف٤خص هذ طـذٛخ حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ
حألخشٓ )SAIs( ٟل٤ذس ك ٢طلغ ٖ٤أٗؾطش حُظذه٤ن ك ٢أٝهخص
حألصٓخص:

ؽخسى ٝكذ ٖٓ د٣وٞحٕ حُٔلخعوزش حُـضحثوش ١رشثخعوش سثو٤ظ د٣وٞحٕ حُٔلخعوزش
حُـضحثووش COA ١حُغوو٤ذ ػزووذ حُوووخدس روووٖ ٓؼووشٝف كوو ٢حالؿظٔووخع حُغوووظٖ٤
ُِٔـِووووظ حُظ٘ل٤ووووزُِ٘ٔ ١ظٔووووش حُؼشر٤ووووش الؿٜووووضس حُشهخرووووش حُٔخُ٤ووووش حُؼِ٤وووووخ
( )ARABOSAIػزووش حُل٤ووذً ٞ٣ووٗٞلشٗظ كوو 61 ٢أرش٣ووَ ٝ .6161ػوووذ
حالؿظٔووخع ًـووضء ٓووٖ حُـٜووٞد حُٔززُٝووش ُنوؤخٕ ػنوو٣ٞش حُٔ٘ظٔووش حُؼشر٤ووش
ُِشهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش ( .)ARABOSAIحعظٔشحس٣ش حُذػْ حُل٘ ٢خالٍ
ؿخثلش ًٞسٗٝخ.

طٔؼَ ؿخثلش ًٞسٗٝخ ًٞك٤ذ 91-كشفش ُٔشحؿؼش

أعخُ٤ذ حُؼَٔ ٝطط٣ٞش كِ ٍٞسهٔ٤ش ُؼِٔ٤خص أًؼش ًلخءس
ٝأٗؾطش حُظذه٤ن ٝحُٔٞحد حُٞػخثو٤ش
رخُ٘ظش اُ ٠ػٔن حألصٓش حُقل٤ش حُلخُ٤ش ،هذ طـذ

حألؿٜضس حُؼِ٤خ ُِشهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش ،مٖٔ فالك٤خص
ٓلذدس ،أٗ ٖٓ ٚحُٔل٤ذ اػطخء حأل٣ُٞٝش ُظذه٤ن حُزشٗخٓؾ حُؼخّ
حُٔظؼِن رخُـخثلش ٓغ حُظشً٤ض ػِ ٠طٔ َ٣ٞحُزشٗخٓؾ ٝكؼخُ٤ظٚ
ٝحُوذسس ػِ ٠حُٔغخٔٛش ك ٢ؿٜٞد ط٘ل٤ز أٛذحف حُظ٘ٔ٤ش
حُٔغظذحٓش.
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التوصيات
اٌعٙاص اٌشلات ٟاٌؼاٌ ٟف ٟالذف١ا ٠م ُ١اٌرمذَ اٌّرحمك فٟ
اٌحذ ِٓ اٌفمش اٌّحٍٟ

أوص ى الجهاش السكابي املالي العالي في الجـُا حمُع املؤطظاث العامت ذاث الـلت
بئدزاج أهداؾ وهىُت للحد مً الـلس عىد أداء املهام وجلُُمها .كد ٌظاعد الخىؿُم
بحن حمُع اللواعاث واملىٌماث -مع أهداؾ الخىمُت املظخدامت واطتراجُجُت أوزوبا

ماذا دققنا وملاذا
(لىلض ي على الـلس بجمُع أػياله وفي ول ميان)
هى اولى أهداؾ الخىمُت املظخدامت الظبعت عؼس
( )SDGsوفي ؿمُم زوت الخىمُت املظخدامت لعام .0232
في طىت  0202زهص الاجداد ألاوزوبي على الللاء على الـلس في
(الاطتراجُجُت ألاوزوبُت لظىت  )0202خُث جبيذ ول دولت على في الاجداد
ألاوزوبي أهداؿها الىهىُت الخاؿت .ؿـي الجُـُا ادزج هرا الالتزام في
الظُاطت العامت السبِظُت هىٍلت ألاحل ومخىطوت ألاحل للبلد .وباملشل،
ً
ً
مخىسزا ًلع وزاء معٌم ألاوؼوت التي
مىكىعا
ًمشل الحد مً الـلس

 0202والظُاطت العامت الىهىُت زؿُعت املظخىي -مً زالٌ زوت عمل واخدة في
جدلُم أهداؾ الحد مً الـلس.
عىد وكع طُاطت مظخلبلُت تهدؾ إلى الحد مً الـلس الىهني أوص ى الجهاش السكابي
املالي العالي واملحلي في الجـُا بخدلُل أهٌمت وآلُاث وجيالُف الدعم الاحخماعي
الحيىمُت وإلاكلُمُت واملحلُت ومدي هجاح الخدابحر التي جم جىـُرها في معالجت
الـئاث ألاهثر عسكت للـلس والاطدبعاد الاحخماعي .طِظلى هرا الخدلُل اللىء
على أي سؼساث وَظاعد في جددًد مظاعداث الدعم املولىبت.
طُيىن الخددي املظخلبلي لالجـُا هى اجساذ كساز بؼأن أؿلل الظبل للخعامل مع

جسوى الدولت لخىـُرها.

الحد مً الـلس ،طىاء وان ذلً هى الحـاي على هٌام املىاؿع الؼاملت (مع العلم أن

ً
مؤزسا بخدكُم طُاطت إلادماج
كام الجهاش السكابي العالي في الجـُا ()SAI

شٍادة املعىهت الحالُت و /أو إدزاٌ مظاعداث حدًدة طخيىن مددودة للؼاًت بظبب

الىهىُت لخلُُم مدي هجاح هره الظُاطت في جدلُم أهداؾ الحد مً

الاؿخلاز إلى املىازد املالُت) أو جلدًم زوت مظتهدؿت بؼيل جدزٍجي هٌام املصاًا الري

الـلس .كام الجهاش ألاعلى للسكابت املالُت واملحاطبت في الجُـُا بخلُُم ػامل

جم ازخبازه.

لىٌام الدعم الاحخماعي – خُث كام بخدلُل إلاحساءاث الحيىمُت للحد

دؿعذ اطخيخاحاث الخدكُم الجهاش السكابي املالي العالي واملحاطبي في الجـُا إلى

مً الـلس ،والتي جساوخذ مً جددًد ألاهداؾ إلى جددًد الـئاث الظياهُت

جلدًم  00جىؿُت لخدظحن الظُاطاث إلى وشازة السعاًت الاحخماعُت (املؤطظت

ألاهثر عسكت للخوس إلى الدعم الـعلي امللدم.

املظؤولت عً جيظُم طُاطت واخدة لإلدماج الاحخماعي) وأزبع جىؿُاث إلى مجلع
الىشزاء.

وظائف الدولة والبلدًات – مشكلت محددة
أًهسث اطخيخاحاث الخدكُم أن مبادزاث الحد مً الـلس لم جـل إال
ً
حصبُا إلى أولئً الرًً هم في أمع الحاحت إلى الدعم الاحخماعيٌ .عد
ً
كسوزٍا في حمُع مجاالث الظُاطت الىهىُت ذاث
العمل املىحه وامليظم

أػاز الجهاش السكابي العالي في الجـُا إلى أهه ًمىً معالجت أوحه اللـىز املحددة
مً زالٌ جدظحن الخعاون بؼيل هبحر بحن حمُع املؤطظاث املظؤولت عً جىـُر
طُاطت إلادماج الاحخماعي .ملخف الخلسٍس مخاح هىا.

الـلت ،بما في ذلً البوالت ،واملصاًا الاحخماعُت للدولت ،واملظاعدة
الاحخماعُت ،واللمان الاحخماعي ،وجياؿؤ الـسؾ لألشخاؾ ذوي
إلاعاكت ،واللسابب ،والخعلُم ،والصحت ،والاكخـاد .ومع ذلً ،لم ًخم
وكع طُاطت عامت أو إهاز عمل لخيظُم الجهىد الالشمت .وحد الخدكُم أن
جدابحر الحيىماث الىهىُت وإلاكلُمُت واملحلُت املـممت لخددًد ومعالجت
اخخُاحاث أولئً الرًً ًدخاحىن إلى دعم احخماعي ً
ػالبا ما جخدازل أو
جدىاكم.
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دٛ٠اْ اٌّحاعثح اٌّصش٠ ASA ٞغاُ٘ ف ٟاالظرّاػاخ
ٚإٌذٚاخ اإللٍ١ّ١ح
ؽخسى ؿٜخص دٞ٣حٕ حُٔلخعزش حُٔقش١
( )ASAك ٢حُؼذ٣ذ ٖٓ حألكذحع
حالكظشحم٤ش ،رٔخ ك ٢رُي حالؿظٔخع حُغخدط
ػؾش ُِـ٘ش ر٘خء حُوذسحص رخُٔ٘ظٔش حُؼشر٤ش
حُؼِ٤خ
حُٔخُ٤ش
حُشهخر٤ش
ُألؿٜضس
(حألسرٞعخٝ )١حالؿظٔخػخص حُخخٓغش ػؾشس ُِـ٘ش حُٔؼخ٤٣ش حُٔ٤ٜ٘ش
ٝحُشهخر٤ش ك ٢حألسرٞعخ ١كٓ 91 ٢خ6161 ٞ٣؛ ٝحالؿظٔخع حُؼخُِٗ ٢ـ٘ش
حألسرٞعخُِ ١ظذه٤ن ٝأٛذحف حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش كٓ 69 ٢خ.6161 ٞ٣
ًٔخ عخٔٛض حُ٤ٜجش كٗ ٢ذٝس ػٖ رؼذ ك" ٍٞطذحػ٤خص ؿخثلش ًٞسٗٝخ
 :COVID-91حُظلذ٣خص ٓٝـخالص حُظشً٤ض حُٔظٞهؼش ك ٢حُظذه٤ن حُٔخُ"٢
حُظٗ ٢ظٜٔخ حُـٜخص حألػُِِ ٠شهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش ك ٢طٗٞظ ،حألٓخٗش
حُؼخٓش ُألسحرٞعخ ،١ك .6161 ٞ٤ٗٞ٣ 1 ٢هذّ ٓ٘ذٝر ٞحُـٔؼ٤ش ػالء حُذٖ٣
ػزذ – سكٖٔ ٝدمحم ؿٔؼش ػشمخ ً طوذ٤ٔ٣خ ً ػٖ "اػذحد حُز٤خٗخص حُٔخُ٤ش ٝكوخ ً
ُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعزش حُذ٤ُٝش ك ٢ظَ ؿخثلش ًٞسٗٝخ.

ظٙاص اٌّحاعثح اٌّصش٠ ٞشاط ِعٍظ اٌّذلمٓ١
اٌخشظٌٍ ٓ١١غٛق اٌّشرشوح ٌششق ٚظٕٛب افش٠م١ا
طشأط حُـٜخص حُٔشًضُِٔ ١لخعزخص ٓ ASAـِظ حُٔذهوٖ٤
حُخخسؿُِ ٖ٤٤غٞم حُٔؾظشًش ُؾشم ٝؿ٘ٞد اكش٣و٤خ (حٌُ٤ٓٞغخ)
ُِغ٘ش حُٔخُ٤ش ٣ ُْٝ .6191ظْ طلذ٣ذ طخس٣خ طذه٤ن حُلغخرخص.
حٗظٓ ٠ٜـِظ حإلدحسس ٖٓ ف٤خؿش ٓ٤ؼخه ٚرخإلمخكش اُ ٠ؿٔ٤غ
أدٝحص حُظذه٤ن حُٔطِٞرشٝ ،طظخز أٓخٗش حٌُ٤ٓٞغخ حإلؿشحءحص
حُالصٓش ُِلق ٍٞػِٞٓ ٠حكوش حُٔذهو ٖ٤حُؼخُٓ ٖ٤ـٔ٤غ حُذٍٝ
حألػنخء ك ٢حٌُ٤ٓٞغخ.
اٌعٙاص اٌّشوضٌٍّ ٞحاعثاخ ٠ ASAشاسن ف ٟاٌرذل١ك
اٌّإلد ٌالذحاد األفش٠مٟ
حُـٜخص حُٔشًضُِٔ ١لخعزخص ػن ٞدحثْ كٓ ٢ـِظ حالطلخد
حألكش٣ؤُِ ٢ذهو ٖ٤حُخخسؿٝ ٖ٤٤ؽخسى ك ٢حُظذه٤ن حُٔئهض
ُلغخرخص حالطلخد حألكش٣وُِ ٢غ٘ش حُٔخُ٤ش  6191ك ٢أد٣ظ أرخرخ،
اػٞ٤ر٤خ٤ٗٝ ،شٝر٤٘٤ً ،٢خ ،ك ٢حُلظشس ٖٓ  99اُ 61 ٠كزشح٣ش
 .6161حُظذه٤ن حُٜ٘خث ،٢حُزً ١خٕ ٖٓ حُٔوشس ػوذ ٙك ٢حألفَ
ك ٢أرش ،َ٣طْ طؤؿ ِٚ٤رغزذ ٝرخء ًٞسٗٝخ COVID-91

____________________________________________________________________________

خبر مه مياومار
اٌعٙاص اٌشلات ٟاٌّاٌ ٟاٌؼاٌٌ ٟذٌٚح ِ١أّاس ٠غرض١ف ذذس٠ثًا
افرشاضً١ا ػٍ ٝاٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح

أهِن ٌٓظذ حُٔذهن حُؼخّ ُالطلخد ( )OAGك٤ٓ ٢خٗٔخس كشؿ
طذس٣ذ حكظشحم٤ش ػِ ٠حُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعز٤ش حُذ٤ُٝش ُِوطخع حُؼخّ
(ٝ )IPSASحُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش
( .)IFRSرٔ٘٤خ ٞ٣حفَ ٌٓظذ حُٔذهن حُؼخّ خططُ ٚظلَ٣ٞ
ٗظخّ حُٔلخعزش حُلٌ٤ٓٞش ٖٓ أعخط ٗوذ ١اُ ٠أعخط
حالعظلوخم ،كبٕ حُظذس٣ذ ػِ ٠حُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعز٤ش حُذ٤ُٝش
ُِوطخع حُؼخّ مشٝس .١إ كٓ ْٜظطِزخص حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش
إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش ٓ ْٜر٘لظ حُوذس ،ك٤غ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ
ؿٔ٤غ ً٤خٗخص حُٔقِلش حُؼخٓش ٝحُٔئعغخص حالهظقخد٣ش
حًُِٔٔٞش ُِذُٝش ٝحُٔئعغخص حُقـ٤شس ٝحُٔظٞعطش حُلـْ
حػظزخسح ٖٓ
ٓظٞحكوش ٓغ حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش
ً
حُغ٘ش حُٔخُ٤ش  .6162-6166أهِن ٌٓظذ حُٔذهن حُؼخّ
 OAGر٘ـخف أ ٍٝكجش ٖٓ حُٔغظ ٟٞحألعخعُِٔ ٢ؼخ٤٣ش
حُٔلخعز٤ش حُذ٤ُٝش ُِوطخع حُؼخّ ك 61 ٢كزشح٣ش ٓٝ .6161غ
ٗظشح ُٞرخء ًٞسٗٝخ  ،COVID-91طٞهق حُظذس٣ظ ك٢
رُيً ،
حُلقَ كـؤسٝ ،حٗظوَ حُلقَ اُ ٠ر٤جش حكظشحم٤ش .أد ٟحالٗظوخٍ
اُٞٓ ٠هغ اٌُظش ٢ٗٝاُ ٠ص٣خدس ػذد حُٔؾخسً ٖ٤ك ٢حُذٝسس (ٖٓ

 911اُٞٓ 612 ٠ظلًخ ٖٓ ٓوش ٌٓظذ حُٔذهن حُؼخّ ،OAG
ٓٝخظِق ٌٓخطذ حُظذه٤ن حإلهِ٤ٔ٤شٝٝ ،صحسس حُظخط٤وٝ ،حُٔخُ٤ش
ٝحُق٘خػشٝٝ ،صحسس حُظؼِ ،ْ٤حُظ ٢طخظزش اػذحد حٌُؾٞف حُٔخُ٤ش
رٔخ ٣ظٔخؽٓ ٠غ حُٔلخعزش ػِ ٠أعخط ٗوذٝ ١كوًخ ُِٔؼخ٤٣ش
حُٔلخعز٤ش حُذ٤ُٝش ُِوطخع حُؼخّ) .طوذّ دٝسس حُٔؼخ٤٣ش
حُٔلخعز٤ش حُذ٤ُٝش ُِوطخع حُؼخّ ،حُظ ٢طغظٔش كظ 62 ٠د٣غٔزش
ُِٔ ، 6161ؾخسً 912 ٖ٤عخػش ٓلخمشس طشًض ػِ٠
حُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعز٤ش ُِوطخػ ٖ٤حُخخؿ ٝحُؼخّ حُٔؼٔ ٍٞرٜخ
ٓٝظطِزخص حُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعز٤ش حُذ٤ُٝش ُِوطخع حُؼخّ ُِ٘وذ
ٝحالعظلوخم طْ رغ أ ٍٝدسط ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش إلػذحد
حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش ( )IFRSكٓ 63 ٢خ 6161 ٞ٣اُ11 ٠
ٓؾخس ًًخ ٖٓ ٌٓظذ حُٔذهن حُؼخّ  .OAGطظنٖٔ حُذٝسس حُظ٢
طزِؾ ٓذطٜخ خٔغش أؽٜش  961عخػش ٓلخمشس ُظلغٖ٤
حُٔؼشكش رخُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش ٝكٜٜٔخ
ٜٓٝخسحطٜخ حُظلِ٤ِ٤شٝ.طؼضص حُذٝسحص ،حُٔقٔٔش ػِ ٠ؿشحس
"طذس٣ذ حُٔذسر ،"ٖ٤ط٘ل٤ز حُٔؼخ٤٣ش حُٔلخعز٤ش حُذ٤ُٝش ُِوطخع حُؼخّ
ٝحُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش إلػذحد حُظوخس٣ش حُٔخُ٤ش ٝحالٓظؼخٍ ُٜخ ،ك٤غ ع٤وّٞ
حُٔؾخسً ٕٞر٘ؾش حُٔؼشكش حٌُٔظغزش ٖٓ خالٍ طؼِٔ٤خص حُذٝسس دحخَ
حإلدحسحص ٝحُٔ٘خهن حُٔؼ٘٤ش .طغخٛ ْٛز ٙحُذٝسحص رؾٌَ ًز٤ش ك٢
حٗظوخٍ حُ٘ظخّ حُٔلخعزًٝ ٢زُي ط٘ٔ٤ش هذسحص ٌٓظذ حُٔذهن حُؼخّ.
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ِىرة اٌرذل١ك اٌٛطٕ ٟاالعرشاٌ٠ ANAO ٟؼذي أٔشطح
اٌرذل١ك ٕ٠ٚفز ذذات١ش ظذ٠ذج ٌّؼاٌعح ا٢شاس اٌٛتائ١ح
ٌـعائحح وٛسٔٚا



٣ووووئػش ٝرووووخء ًٞسٗٝووووخ ًٞك٤ووووذٝ 91-حعووووظـخرش حُلٌٓٞووووش
حألعووظشحُ٤ش ُوو ٚرؾووٌَ ًز٤ووش ػِووٓ ٠خووخهش حُوطووخع حُؼووخّ
حُٔلِ٤شًٔ .وخ ٣وئػش ٛوزح حُظـ٤٤وش كو ٢ر٤جوش حُٔخوخهش رؾوٌَ
ٓزخؽش ػِ ٠حُؼٔوَ حُوز٣ ١وو ّٞروٌٓ ٚظوذ حُظوذه٤ن حُوٞه٘٢
حألعظشحُ )ANAO( ٢ك ٢ػِٔ٤خص طذه٤ن حألدحء ٝحُظذه٤ن
حُٔخُٝ ٢أٗؾطش حُظؤً٤ذ حألخش.ٟ



٣ظنوووؤٖ رشٗووووخٓؾ ػٔووووَ
حُظووووووذه٤ن حُغوووووو٘١ٞ
ANAO 6161-6169
( )AAWPحعووووظشحط٤ـ٤ش
ٌٓظوووذ حُظوووذه٤ن حُوووٞه٘٢
حالعووووووووووووظشحُANAO ٢
ُظووووووووذه٤ن حُظووووووووذحر٤ش رحص
حُقووووِش رووووـٞرخء ًٞسٗٝووووخ
ٓ ٞٛٝ COVID-91قْٔ ٖٓ أؿَ :حالعظـخرش ُٔقوخُق
ٝأ٣ُٞٝووخص حُزشُٔووخٕ حألعووظشحُٝ ٢طووٞك٤ش رشٗووخٓؾ ٓظووٞحصٕ
ُِ٘ؾووخه ٓغووظ٘٤ش رخُٔخووخهش؛ ٝطؼض٣ووض حُٔغووخءُش ٝحُؾوولخك٤ش
ٝحُظلغوووو٘٤خص كوووو ٢حإلدحسس حُؼخٓووووش .حالعووووظشحط٤ـ٤ش ٓشٗووووش
ٝعظغظٔش ك ٢حُظطٞس رٔشٝس حُٞهض ك٤غ طؼِوٖ حُلٌٓٞوش
ػٖ ٓزخدسحص ؿذ٣وذس أ ٝطؼوذٍ حُغ٤خعوخص حُلخُ٤وش ُٔؼخُـوش
حُٞمووووغ حُٞرووووخث ٢حُٔظـ٤ووووش ٝطووووؤػ٤ش ٙػِوووو ٠حُٔووووٞحهٖ٘٤
ٝحالهظقخد حألعظشحُ.٢
ًٔخ أٗؾؤ ٌٓظوذ حُظوذه٤ن حُوٞه٘ ٢حالعوظشحُ ANAO ٢فوللش
ػِووٞٓ ٠هؼٜووخ ػِوو ٠حإلٗظشٗووض طٞمووق حألػٔووخٍ حُٔظؼِوووش رٞرووخء
ًٞسٗٝخ.
http://www.anao.gov.au/work.program/covid-91
ذذل١ك االداء
عظٌ٘ٛ ٕٞخى ػالع ٓشحكَ ٖٓ طذه٤ن حألدحء ُإلؿشحءحص
حُٔظؼِوش ٝرخء ًٞسٗٝخ  COVIDػزش حُوطخع:



حُٔشكِش حأل :٠ُٝػِٔ٤خص طذه٤ن ٓزٌشس طشًض ػِ٠
ادحسس حُٔخخهش ٝحُٔؾظش٣خص ك ٢كخالص حُطٞحسة
ٝحُظ٘غ٤ن؛
حُٔشكِش حُؼخٗ٤ش :كلـ حالعظؼذحد ٝحُظخط٤و ٝط٘ل٤ز
حإلؿشحءحص؛ ٝ
حُٔشكِش حُؼخُؼش :طو ْ٤٤حعظـخرش حُوطخع رخٌُخَٓ
ٝكخػِ٤ظٜخ ُظلو٤ن حألٛذحف.

اٌرذل١ك اٌّاٌٟ
ٔ٣ؼَ ٝمغ ؿخثلش ًٞسٗٝخ ٓ COVID-91ـخالص
ٓخخهش سث٤غ٤ش ؿذ٣ذس ُؼِٔ٤خص طذه٤ن ٌٓظذ حُظذه٤ن
حُٞه٘ ٢حالعظشحُٝ ANAO ٢ػِٔ٤خص اػذحد حُز٤خٗخص
حُٔخُ٤ش .رخُ٘ظش اُ ٠حُطز٤ؼش حُٔظطٞسس العظـخرش ٝرخء
ًٞسٗٝخ ٣ ،COVID-91ؼ٤ذ ٌٓظذ حُظذه٤ن حُٞه٘٢
حالعظشحُ ANAO ٢طو ْ٤٤طذه٤ن
خطو حُظذه٤ن ُذٝسط ٢طذه٤ن
حُز٤خٗخص حُٔخُ٤ش ٝ 6161-6191
 .6169 6161هذ طظطِذ
حُٔخخهش حُٔظطٞسس حُٔلظِٔش ٖٓ
كشم حُظذه٤ن طـ٤٤ش أعخُ٤ذ
حُظذه٤ن.
سؤ ٜاٌرذل١ك
٣غِو افذحس أرش ٖٓ 6161 َ٣سإ ٟطذه٤ن ٌٓظذ
حُظذه٤ن حُٞه٘ ٢حالعظشحُ" ،ANAO ٢حُظ٘ل٤ز حُغش٣غ
ُٔزخدسحص حُلٌٓٞش حألعظشحُ٤ش" حُنٞء ػِ ٠حُشعخثَ
حُشث٤غ٤ش ٖٓ طوخس٣ش حُٔذهن حُؼخّ حُظ ٢كلقض حُظ٘ل٤ز
حُغش٣غ ُِٔزخدسحص حُلٌ٤ٓٞش.
٘٣قذ حُظشً٤ض ػِ ٠حُذسٝط حُشث٤غ٤ش حُٔغظلخدس ٖٓ
ػِٔ٤خص طذه٤ن أٗؾطش حالعظـخرش حُغش٣ؼش حُغخروشٝ ،حُظ٢
ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ُٜ ٌٕٞ٣خ هخرِ٤ش أٝعغ ُِظطز٤ن ك ٢حُخذٓش
حُؼخٓش حألعظشحُ٤ش ألٜٗخ طذػْ حالعظـخرش حُٞه٘٤ش ُٞرخء
COVID-91
ًٞسٗٝخ
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غواتيماال
مه ِٓ غٛاذّ١اال
خبر خثش
ِىرة اٌّذلك اٌؼاَ ٠رخز ئظشاءاخ ٌّؼاٌعح اٌرذاػ١اخ
اٌٛتائ١ح ٌـ وٛف١ذ 91-
أػِٖ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش ٓٝـِظ حُٞصسحء كخُش حُطٞحسة
حُٞه٘٤ش ك ٢حرحس  6161رخُ٘ظش اُ ٠حُٞف ٍٞحُٞؽ٤ي ُٞرخء
ًٞك٤ذٝ91-حٗظؾخسٝ ٙطؤػ٤شحط ٚك ٢ؿٞحطٔ٤خالٝ .ؽَٔ ٛزح
حإلػالٕ أكٌخ ًٓخ ُِظزخػذ حالؿظٔخػ ٢طٔ٘غ حُظـٔؼخص حٌُز٤شس
ُألؽخخؿ ٝحألكشحد ٝطلذ حُغلش.
ػ٘ذٓخ طْ حإلػالٕ ػٖ كخُش حُطٞحسةً ،خٕ ٌٓظذ حُٔذهن حُؼخّ
ك ٢ؿٞحطٔ٤خال ٞٛٝ ،حُٔئعغش حُؼِ٤خ ُِظذه٤ن (ُ٣ ، )SAIـش١
 221ػِٔ٤ش طذه٤ن ٓظؼِوش رب٣شحدحص ٗٝلوخص ٓ٤ضحٗ٤ش حُذُٝش
ُِؼخّ حُٔخُ.6191 ٢
حعظـَ حُٔذهن حُؼخّ ادٛ ٖ٣ٝخٓزشط ٞعخالصحس ؿ٤ش٣ض حُلخفَ
ػِ ٠ؽٜخدس حُذًظٞسح ٖٓ ٙحالعظوالُ٤ش حُٔئعغ٤ش ٝحُقالك٤خص
حُوخٗ٤ٗٞش حُٔغٔٞف رٜخ ٝكوًخ ُظذحر٤ش حُٞهخ٣ش ٖٓ ًٞك٤ذ91-
إلرالؽ ٗظخثؾ حُظذه٤ن اٌُظشً٤ٗٝخ ٓغ حُغٔخف أ٣نًخ ُِٔذهو ٖ٤رخُشد
حٌُظش٤ٗٝخ ربسعخٍ حُظؼِ٤وخص ٝحُلـؾ ٝحألدُش ٝحُٔغظ٘ذحص.
ًٔخ ٗلز حُـٜخص حألػُِِ ٠شهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش ك ٢ؿٞحطٔ٤خال
ٓزخدسحص ُٔٞحفِش حُؼِٔ٤خص رلؼخُ٤ش ٝٝمغ اؿشحءحص ػِٔ٤ش
الكظٞحء حٗظؾخس حُل٤شٝط ،رٔخ ك ٢رُي حُلِ ٍٞحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش
ُظؼض٣ض ٓٔخسعخص حُؼَٔ ػٖ رؼذ.
ٝهذ أفذس ؿٜخص حُشهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش ك ٢ؿٞحطٔ٤خال
"خطش حُظلٌْ حإلعظشحط٤ـ٤ش ك ٢اهخس حُطٞحسة حُقل٤ش
ًٞك٤ذُ " 91-ظؼض٣ض حُزشحٓؾ حُلٌ٤ٓٞش حُظ ٢طذػْ حُٔٞحهٖ٘٤
أػ٘خء حُٞرخء ،طلذد حُخطش اؿشحءحص حُشهخرش ػِ ٠حألٓٞحٍ
حُؼخٓش ٝػِٔ٤خص حُظذه٤ن حُٔخُ٤ش ٝحالُظضحّ ٝحألدحء حُٔظضحٓ٘ش
ٝهشم حُظؼض٣ض حُلؼخٍ ُِ٘ضحٛش ٝحُؾلخك٤ش ٝحُٔغخءُش.
٣و ّٞحُـٜخص حألػُِِ ٠شهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش ك ٢ؿٞحطٔ٤خال
رخُلؼَ رظ٘ل٤ز حإلؽشحف ػِ ٠حُؼذ٣ذ ٖٓ حُزشحٓؾ حُٞه٘٤ش
ٌُٔخكلش ؿخثلش ًٞك٤ذ91-حُظ ٢رذأطٜخ سثخعش حُـٜٔٞس٣ش.
حُقٞس( :ك ٢حألػِ )٠اد ٖ٣ٝأٓٝزشط ٞعخالصحس ؿ٤ش٣ض،
ؽٜخدس دًظٞسح ،ٙحُٔذهن حُؼخّ٣ ،وذّ (طغ٣ٞش ٓ٤ضحٗ٤ش 6191
ُذخَ حُذُٝش ٗٝلوخطٜخ).
(ٝعو ٝأعلَ) ٣و ّٞكش٣ن طذه٤ن حُـٜخص حألػُِِ ٠شهخرش
حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش ك ٢ؿٞحطٔ٤خال رض٣خسحص ٓ٤ذحٗ٤ش ُٔخظِق
حُزشحٓؾ حُٞه٘٤ش ٌُٔخكلش ؿخثلش ًٞك٤ذ  91-حُظ ٢حهِوظٜخ
سثخعش حُـٜٔٞس٣ش.
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طلظلَ ٓلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش ()TCA
رخُزًش ٟحُغ٘٣ٞش حٍُ 921ظؤع٤غٜخ ك٢
 61أ٣خس .6161

طوٓ ّٞلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش رظذه٤ن ا٣شحدحص ٗٝلوخص
ٔٓٝظٌِخص حإلدحسس حُؼخٓش ٗ٤خرش ػٖ حُـٔؼ٤ش حُٞه٘٤ش
حُظشً٤ش حٌُزشٝ ٟطو ّٞرؤٗؾطش اسؽخد٣ش ٌُِ٤خٗخص حُؼخٓش
رٜذف حُٔغخٔٛش ك ٢طلغ ٖ٤ادحسس حُٔخُ٤ش حُؼخٓش ٝؿٞدس
حُخذٓش حُؼخٓشٝ ،طو ْ٤٤أدحء حُٔئعغخص حُؼخٓشٝ ،طط٣ٞش
آُ٤خص حُٔغخءُش  ٝحُؾلخك٤ش حُٔخُ٤ش ُنٔخٕ حالعظخذحّ
حُلؼخٍ ٝحٌُقء ُألٓٞحٍ.

طؤعغض ٓلٌٔش حُظذه٤ن ك ٢ػخّ 9136
حرخٕ كوزش حإلٓزشحهٞس٣ش حُؼؼٔخٗ٤ش
ٝطلَٔ ك ٢حُٞحهغ طخسً ٣خخ ٔ٣ظذ اُ 9911 ٠ػخ ًٓخ ٗ ً
ظشح
ُٞؿٞدٛخ ً٤ٜجش طذه٤ن ٓ٘ز حُذ ٍٝحُظشً٤ش حُظخس٣خ٤ش ٝ -حُظ٢
طذُٜ ٖ٣خ ٓلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش رٔؼشكظٜخ ٝخزشطٜخ حُلخُ٤ش.
رذأ حُ٘ظخّ حُلخًُٔ ٢لٌٔش حُشهخرش٤ٛ ٢ٛٝ ،جش طذه٤ن
حإلٓزشحهٞس٣خص حُوخسحخخٗ٤ش ٝحُـخصٗ٣ٞش ٝحإلٓزشحهٞس٣ش
حُغِـٞه٤ش حٌُزش.ٟ

طٞحفَ ٓلٌٔش حُظذه٤ن ؿٜٞدٛخ حُظؼخ٤ٗٝش ػِ٠
حُقؼ٤ذ ٖ٣حإلهِٝ ٢ٔ٤حُؼخُٔ ٢رخعظخذحّ هخػذس حُٔؼشكش
حُو٣ٞش ٝحُ ٌَ٤ٜحُظ٘ظ .٢ٔ٤رخإلمخكش اُ ٠سثخعش حُٔ٘ظٔش
حألٝسٝر٤ش ُِٔئعغخص حُؼِ٤خ ُِشهخرش حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش،
طوٓ ّٞلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش رؤدٝحس ٗؾطش ك ٢حُٔ٘ظٔخص
حُذ٤ُٝش حألخشُ٘ ٟوَ حُٔؼشكش ٝحُخزشس اُ ٠حألؿ٤خٍ
حُوخدٓش ك ٢مٞء حُٔظطِزخص حُلذ٣ؼش ٓٝغ كٌشس "طـخٝص
ٓغظ ٟٞحُلنخسحص حُٔؼخفشس".

خبران مه تركيا
ِحىّح اٌرذل١ك اٌرشو١ح ذحرفً تاٌزوش ٜايٌ 951رأع١غٙا

.

_______________________________________________________________________

ِحىّح اٌرذل١ك اٌرشو١ح ذعش ٞذذل١ك ضّاْ اٌعٛدج
ػٍ ٝػٍّ١اخ اٌرذل١ك إٌّرظّح
طٞحفَ ٓلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش طؼض٣ض
هذسحطٜخ حُٔئعغ٤ش إلؿشحء طذه٤ن كؼخٍ
ٞٓٝػٞم ٝكوًخ ألٛذحف خطش ٓلٌٔش حُظذه٤ن
حُظشً٤ش حإلعظشحط٤ـ٤ش ، 6162-6191
ك٤غ أؿشص حُٔلٌٔش طذه٤ن مٔخٕ حُـٞدس ػِ ٠ػِٔ٤خص
حُظذه٤ن حُٔ٘ظظٔش حٌُٔظِٔش (حُٔخُ٤ش ٝحالُظضحّ) ُظوٓ ْ٤٤الءٓش
حُغ٤خعش ٝحإلؿشحءحص ًٝلخ٣ظٜخ ٝكؼخُ٤ظٜخ.
هخّ كش٣ن ٌٓ ٖٓ ٕٞعظش ٓذهو ٖٓ ٖ٤ر ١ٝحُخزشس ٝحُغِطش
حُٔغظوِش حٌُخك٤ش ٝحُٔ٘خعزش ربؿشحء طذه٤ن مٔخٕ حُـٞدس
طٔخؽ٤خ ً ٓغ حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُألؿٜضس حُؼِ٤خ ُِشهخرش حُٔخُ٤ش
ٝحُٔلخعزش .6661 ٝ 911
ًخٕ ٛذف حُظذه٤ن ( )9طوٓ ْ٤٤ذ ٟاطزخع
كشم حُظذه٤ن ُٔؼخ٤٣ش حُظذه٤ن حُذ٤ُٝش ُٞٝحثق
حُظذه٤ن حُذحخِ )6( ٝ ٢طلذ٣ذ هشم طلغٖ٤

أػٔخٍ طذه٤ن ٓلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش.
طْ حخظ٤خس ٝحكذ ٝػؾش ٖ٣ػِٔ٤ش طذه٤ن رؾٌَ ػؾٞحث٢
(ٝحكذس ٖٓ ًَ ٓـٔٞػش طذه٤ن)  ٝطْ طذه٤وٜخ رخعظخذحّ
أدٝحص طو ْ٤٤حالُظضحّ ر٘خ ًء ػِ ٠دُ َ٤طذه٤ن ٗظخّ ٓلٌٔش
حُظذه٤ن ٝحُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُألؿٜضس حُؼِ٤خ ُِشهخرش حُٔخُ٤ش
ٝحُٔلخعزش.
طنٖٔ حُظذه٤ن كلـ ِٓلخص حُظذه٤ن حُلخُ٤ش ٝحُغخروش
ٝأٝسحم حُؼَٔ ٝحُؼِٔ٤خص حألعخع٤ش رخإلمخكش اُ ٠اؿشحء
ٓوخرالص ٓغ كشم حُظذه٤ن.
ٝكٜٗ ٢خ٣ش حُظذه٤ن طْ اػذحد طوش٣ش طو ْ٤٤ػخّ اُ ٠ؿخٗذ
طوخس٣ش حُظذه٤ن حُلشد٣ش ٌَُ ِٓق طذه٤ن ٝطوذ ٚٔ٣اُ ٠ادحسس
ٓلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش.
طخطو ٓلٌٔش حُظذه٤ن حُظشً٤ش إلؿشحء أػٔخٍ طذه٤ن
مٔخٕ حُـٞدس عً٘٣ٞخ ػِ ٠ػِٔ٤خص طذه٤ن ٓخظخسس
ًـضء ٖٓ ػِٔ٤ش حُظذه٤ن حُخخفش رٜخ
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َحى فاعهُت اكبس فٍ
انعًم انسقابٍ
زؤى من و اقع الاقتصادًات السلوكية

روِْ ُٞس٣ ٖ٣خؿش ،ؽٜخدس دًظٞسحٓ ،ٙذسطٓ ،شًض حُظٔ٤ض
ُِظذه٤ن حُظخرغ ٌُٔظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش ك ٢حُٞال٣خص
حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش.

٣ظظزغ ػِْ حالهظقخد حُغِٛ ٢ًٞز ٙحألخطخء ك ٢طقْٔ٤
حُؼوَ حُزؾش٣ٝ - ١خِـ اُ ٠أٗ٘خ ؿٔ٤ؼًخ ٓشطزطٕٞ
رخسطٌخد ٓؼَ ٛز ٙحألخطخء.

هٞس ٓـخٍ حالهظقخد حُغِ ٢ًٞسإ ٟهٔ٤ش كٓ ٍٞظ٤ًٝ( ٠ق)
٣شطٌذ حُ٘خط أخطخء ٜٓ٘ـ٤ش ك ٢ف٘غ حُوشحس رغزذ
حالٗلشحكخص ٝحُٔـخُطخص حالدسحً٤ش ٌٖٔ٣ .إٔ طؼٔن ٛزٙ
حُشإ ٟك ْٜحُؼٞحَٓ حُٔخظِلش حُظ ٢طئػش ػِ ٠ف٘غ حُوشحس
ٜٔٓ ٢ٛٝش رؾٌَ خخؿ ألػٔخٍ حُظذه٤ن ٝحُظ ٢طٜذف اُ ٠إٔ
طٌٓ ٕٞغظوِش ٞٓٝمٞػ٤ش.

ك ٢ك ٖ٤إٔ ػِْ حالهظقخد حُغِ٣ ٢ًٞلغش رؾٌَ أكنَ
ػِٔ٤ش ف٘غ حُوشحس ػزش ٓـٔٞػش ٝحعؼش ٖٓ حُٔٞحهق،
كِ٤ظ ٖٓ حُغ َٜرخُنشٝسس ططز٤ن ٛز ٙحألكٌخس ػِ٠
ر٤جخص حُؼَٔ .طظٔؼَ أكذ حُظلذ٣خص ك ٢إٔ حُٔـخٍ هذ
ًز٤شح ٖٓ حُظل٤ضحص ٝحُٔـخُطخص حُٔؼشك٤ش
ُّٝذ ػذدًح
ً
حُظ ٢طئػش ػِ٘٤خ ٝحُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طٌ ٕٞعخكوش ػ٘ذ
ٓلخُٝش طلذ٣ذ حُظل٤ضحص ٝحُٔـخُطخص حألًؼش هخرِ٤ش
ُِظطز٤ن ك ٢حُز٤جخص حُٔ٤ٜ٘ش .حُظلذ ١حُؼخٗ ٞٛ ٢أُْٗ ٚ
٘ٛ ٌٖ٣خى ع ٟٞحُوِ ٖٓ َ٤حُـٜذ ُشعْ خشحثو
حُظل٤ضحص ٝحُٔـخُطخص كٜٓ ٢خّ ٝهشحسحص حُظذه٤ن
حُ٘ٔٞرؿ٤ش.

كقَ ػخُْ حُ٘لظ دحٗ٤خٍ ًخٗٔ٤خٕ ك ٢ػخّ  6116ػِ ٠ؿخثضس
ٗٞرَ ك ٢حالهظقخد ُؼِٔ ٚحُٔظؼِن رخالكٌخّ حُزؾش٣ش ٝحطخخر
حُوشحسٝ ،أفزق ًظخر" ٚحُظلٌ٤ش حُغش٣غ ٝحُزط٢ء" ٓطِٞرًخ
ُِوشحءس ك ٢حُؼذ٣ذ ٖٓ حُظخققخص ك ٢حٌُِ٤خص ٝحُـخٓؼخص.
كخص حُخز٤ش حالهظقخد ١س٣ظؾخسد ػِ٤ش رخُـخثضس ٗلغٜخ ك ٢ػخّ
ُ 6192ـٜٞد ٙك ٢طشع٤خ ػِٔ٤ش ف٘غ حُوشحس رخػظزخسٛخ ؿ٤ش
ػوالٗ٤ش رؾٌَ ٓظٞهغ رطشم طظلذ ٟحُ٘ظش٣ش حالهظقخد٣ش
حُظوِ٤ذ٣ش ٖٓ .خالٍ ٓشحهزش حُضٓالء رزغخهشٝ ،ؿذ حُزخكؼخٕ أٗٚ
كظ ٠حُٔ ٖ٤٤ٜ٘حُٔطِؼٝ ٖ٤حُٔؼول ٖ٤ؿ٤ذًح ٓؼشم ٕٞألخطخء
ٝطل٤ضحص ٜٓ٘ـ٤ش.

طظ٘خٛ ٍٝز ٙحُٔوخُش ًالً ٖٓ حُظلذ٣خص ٝحُٔلخٝالص
ُٔغخػذس حُٔذهو ٖ٤ك ٢ططز٤ن حألكٌخس حُشث٤غ٤ش ُِظلٌ٤ش
حُ٘وذ ١رؾٌَ أًزش ٖٓ خالٍ:
• طلذ٣ذ حُظل٤ضحص ٝحُٔـخُطخص رحص حُقِش حُظ ٢طئػش
ػِ ٠ف٘غ حُوشحس.
• حهظشحف هشم  ٖٓ ٌٖٔ٣خالُٜخ حالعظلخدس ٖٓ حُشإٟ
أػ٘خء ػِٔ٤ش حُظذه٤ن.
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ظذٚي  :9ذطث١ك األفىاس اٌغٍٛو١ح ػٍ ٝػٍّ١ح اٌرذل١ك
خطأ في إلاسناد
املقابلت مقابل البيانات
مغالطة التخطيط
املُل إلى الخللُل مً الىكذ الالشم إعواء أهمُت هبحرة للمعلىماث املُل إلًجاد املعنى ختى عىد الىٌس إلى البُاهاث
املخـسكت
مً امللابالث
إلهجاش املؼازَع

التعسيف:
ذات صلة ب:
عملُاث مىخب الخدكُم
مؼازَع السكابت على الخدكُم
هُـُت املعالجت:

إدازة املؼسوع

صحة نتائج التدقيق

جىًُف

• اطخسدم بُاهاث معدٌ ألاطاض • ازخبر حمُع الـسكُاث الىاججت
 الىٌس في جـظحراث مخعددة  ،بما في ذلً
• دزاطت الخوى لخيىن أؿلل عً امللابلت ملابل بُاهاث
الـدؿت
صحُدت ومىزىكت
الظِىازٍىهاث
• ازخباز الـسكُاث بالبُاهاث ولما أمىً ذلً
• إحساء مىاكؼاث حظبم ؿؼل • إحساء مىاكؼاث مـخىخت • دمج وحهاث هٌس مخباًىت
لالؿتراكاث
املؼسوع
• جللُف هواق املؼسوع

______________________________________________________________________________________________________

ٓوووخ ٛووو ٢حُظل٤وووضحص حُٔؼشك٤وووش حُظووو ٢هوووذ طوووئػش ػِووو٠
هشحسحص طخط٤و حُٔذهن ،أ ٝطئػش ػِ ٠حعوظخذحّ أدُوش
حُؾوووووووٜخدس ،أ ٝطوووووووئػش ػِووووووو ٠ططووووووو٣ٞش حُشعوووووووخُش
ٝحالعووووظ٘ظخؿخص ً٤ووووق ٌٔ٣ووووٖ ُِٔووووذهن طوِ٤ووووَ ٛووووزٙ
حُظؤػ٤شحص ٣وذّ حُـذ" ،9 ٍٝططز٤ن حُشإ ٟحُغِ٤ًٞش
ػِ ٠ػِٔ٤ش حُظذه٤ن" رؼل حألٓؼِش ٝحُظٞف٤خص.
ِغاٌطح اٌرخط١ظ
ٓـخُطش حُظخط٤و ٗ ٢ٛظشس ػخهزش ُالهظقخد حُغوِ٢ًٞ
ك٤غ طوَِ حُلشم ٖٓ حُٞهض حُالصّ إلًٔخٍ حُٔؾوشٝع
رخعووظٔشحسٛٝ ،وو ٢ظووخٛشس ؿخُزًووخ ٓووخ طووئد ١اُوو ٠عووٞء
طخق٤ـ حُٔٞحسد أ ٝاٛذحس حُـٜٞد.
٣ظلووذع ًخٗٔ٤ووخٕ ػووٖ خزشطوو ٚكوو ٢ه٤ووخدس كش٣وون ٌِٓووق
رظطوو٣ٞش ٓووٜ٘ؾ أًووخد ٢ٔ٣ؿذ٣ووذ .ك٤ووغ طـخٛووَ حُلش٣وون
حُخزووووشحص حُغووووخروش ُألػنووووخء (ٓؼِٓٞووووخص حُٔؼووووذٍ
حألعخعووووٝ )٢طووووؤخش ػووووٖ حُٔٞػووووذ حُٔوووووذس إلٗـووووخص
ٓظووؤخشح
حُٔؾووشٝع رخُغوو٘ٞحص –  ٝالصحٍ كظوو ٠حٕ٥
ً
ػووٖ حُـووذ ٍٝحُضٓ٘ووٝ ،٢كوو ٢حُلو٤وووش ُووْ ٣ووظْ حعووظخذحّ
حُٜٔ٘ؾ حٌُٔظَٔ أرذًح.
ٌٔ٣ووووٖ حُٞفوووو ٍٞكوووو ٢أػٔووووخٍ حُظووووذه٤ن ػووووخدس اُوووو٠
ٓؼِٓٞخص حُٔؼذٍ حألعخع ٢رحص حُقوِش ٓوٖ ػِٔ٤وخص
حُظذه٤ن حُغخروشٓٝ ،غ رُوي ال ٣وضحٍ حُٔوذهو ٕٞمول٤ش
ُِظلخإٍ حُز٣ ١ـذ ٙحُزخكؼ ٕٞؽخثؼًخ ؿذًح ك ٢حُظخطو٤و.
إ ٓـخُطووش حُظخطوو٤و ،حُظوو ٢ط٘طزوون ػِوو ٠حُؼذ٣ووذ ٓووٖ
أٗوٞحع حُظوذه٤ن ،رٔووخ كو ٢رُوي حًظغووخد حًُٞخُوش ،طٔ٤ووَ

اُ ٠إٔ طئد ١آُ ٠ؾخس٣غ طغظـشم ٝهظًخ أهٝ ٍٞطوذّ
أهَ ٝطٌِلش أًؼش ٓٔخ ًخٕ ٓخط ً
طخ ُ ٚك ٢حألفَ.
كوووذد حُزلوووغ طو٘٤وووخص ُٔؼخُـوووش ٓـخُطوووش حُظخطووو٤و.
حألُٝووٛ ٠وو ٢ؿٔووغ حُز٤خٗووخص ػووٖ حُٔؾووخس٣غ حُغووخروش
ُظوذ٣ش ؿوذح ٍٝحُٔؾوخس٣غ حُـذ٣وذس ٝحُٔ٤ضحٗ٤وخص .ػِو٠
حُشؿْ ٓوٖ أٗوٓ ٚوٖ حُٜٔوْ طوٞك٤ش ؿوذح ٍٝصٓ٘٤وش أًؼوش
نوووخ إٔ حعوووظخذحّ
ٝحهؼ٤وووش ،اال إٔ حُزلوووغ ٞ٣موووق أً ٣
حُٔؼوووخُْ هقووو٤شس ٓٝظٞعوووطش حُٔوووذ ٟموووشٝس ١كووو٢
حُللخظ ػِ ٠طشً٤ض ٓؾشٝع حُلش٣ن.
ٝحُظو٘٤ووش حُؼخٗ٤ووش ٛوو ٢حُظغووخإٍ ػٔووخ ارح ًخٗووض خطووو
حُٔؾووووشٝع طؼٌووووظ أكنووووَ حُغوووو٘٤خسٛٞ٣خص (ُٝوووو٤ظ
حُٔلظِٔش) ٝػوذ حؿظٔخػخص ٓخ هزوَ حُلؾوَ ،ك٤وغ ٣وظْ
طؾـ٤غ حُٔؾخسً ٖ٤ػِو ٠طخ٤وَ إٔ حُٔؾوخس٣غ حُـذ٣وذس
ٓظؤخشس رؾٜٞس ػٖ حُـذ ٍٝحُضٓ٘ٝ ٢طلذ٣ذ حألعزخد
حُٔلظِٔش.
اٌّماتالخ تاٌّماسٔح ِغ اٌث١أاخ
٣ووٞكش حالهظقووخد حُغووِٗ ٢ًٞظووشس ػخهزووش سث٤غوو٤ش ػخٗ٤ووش
ُِٔذهو ٖ٤كٔ٤خ ٣ظؼِن رخالطـخ ٙحُٔؾوظشى إلػطوخء ٝصٕ
أًزووووش ُِٔوووووخرالص ٝحُؾووووٜخدحص أًؼووووش ٓووووٖ حُٞػووووخثن
ٝحُز٤خٗووخص .كوو ٢كوو ٖ٤إٔ اهووخس حُظووذه٤ن ٣غووشد رخُلؼووَ
أدُش حُؾوٜخدس أدٗوخ ٙحألدُوش ٝحُز٤خٗوخص حُٞػخثو٤وش ٣ ،وٞكش
حُزلغ أعزخرًخ امخك٤ش ُظٞخ ٢حُلزس.
طظنٖٔ ٓـٔٞػش ٝحكذس ٖٓ حُظل٤ضحص حُٔظؼِوش رؤدُوش
ؽٜخدس حُؾوخـ حُوز ١طٔوض ٓوخرِظو .ٚطظٜوش حألرلوخع
إٔ رًش٣ووخص حألكووذحع ؿخُزًووخ ٓووخ طٌوو ٕٞخخهجووش (كظوو٠
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ػ٘ذ ٓلخُٝش حُقذم)ٝ .طْ طٞػ٤ون ػوذّ ٓٞػٞه٤وش ٓؼوَ
ٛوووز ٙحألدُوووش رؾوووٌَ ؿ٤وووذ ُذسؿوووش إٔ ٝصحسس حُؼوووذٍ
ٝمؼض ٓزخدة طٞؿ٤ٜ٤ش أًؼش فشحٓش رؾؤٕ حعظخذحّ
حُوووووٞحثْ ٝحُقووووٞس ُظوِ٤ووووَ خطووووش حإلدحٗووووخص ؿ٤ووووش
حُٔؾشٝع طنؤ٘ض حُٔـٔٞػوش حُؼخٗ٤وش ٓوٖ حُظل٤وضحص
طِوووي حُظووو٣ ٢وووو ّٞرٜوووخ حُٔلوووخٝس( ٕٝأػنوووخء كش٣ووون
حُظووذه٤ن)٣ٝ .ؾوؤَ ٛووزح حُظل٤ووض ُِغووِطش ػ٘ووذٓخ ٣وووّٞ
حُلش٣وووون رووووبؿشحء ٓوووووخرالص ٓووووغ ٓغووووئ ٖ٤ُٝسك٤ؼوووو٢
حُٔغظ ٟٞأ ٝطل٤ض ُِظؤً٤ذ ك٤غ طٌ ٕٞحُٔوخرالص حُظو٢
طذػْ كشم٤خط٘خ حأل٤ُٝش رحص هٔ٤ش حًزش.
كًِ ٢ظوخ حُلوخُظ٣ ، ٖ٤لوزس حُزلوغ ٓوٖ حالػظٔوخد ػِو٠
أدُش حُؾٜخدس ٔٓ ،خ ٣ؼضص أ٤ٔٛش ؿٔغ أًزش هذس ٌٖٓٔ
ٓووٖ حألدُووش حُٜٔ٘ـ٤ووش  ،ال عوؤ٤خ الخظزووخس حُلشموو٤خص
حأل٤ُٝش حُظ ٢طْ اٗؾخإٛخ ك ٢حُٔوخرالص ٓوخرَ حُز٤خٗوخص
حُٔٞػٞهش رحص حُقِش .
خطأ ف ٟاإلعٕاد
نووخ كوو٢
٣ؼظوووذ ػووخُْ حُوو٘لظ روو٤ٗ ٍٞغووزض  ،حُ٘خؽووو أً ٣
حالهظقوخد حُغوِ ، ٢ًٞإٔ خطووؤ حإلعو٘خد حألعخعوٛ ٢ووٞ
أخطش أٗٞحع حُظل٤ضحص .أظٜش ٗ٤غزض كو ٢رلؼو ٚػوذّ
ٝؿووٞد ػالهووش عووزز٤ش كووً ٢ؼ٤ووش ٓووٖ حُلووخالص  -كوووو
طزخ ٖ٣ػؾٞحث ٢ك ٢حُز٤خٗخص.
ٗوخدسح
ٗظشح ُظخػ٤شٛخ ،
ً
"حعغ٘خ كشم٤ش عزز٤ش سحثؼشً .
ٓخ ٌٗ ٕٞك ٢ك٤وشس ٓوٖ أٓشٗوخ ُِلقو ٍٞػِو ٠طلغو٤ش
" ،دٜٗٝوووووووخ ٗ٤غوووووووزض ًٔالكظوووووووش كوووووووً ٢ظخرووووووو"، ٚ
 :Mindwareأدٝحص ُِظلٌ٤ش حُزً".٢
طؾَٔ طل٤ضحص خطؤ حإلع٘خد حألعخع ٢حُٔلوذدس سإ٣وش
حألٗٔخه ك ٢حُز٤خٗوخص ٝحألكوذحع ػ٘وذ ػوذّ ٝؿٞدٛوخ ،
ٝأٛوووووخٍ حُظوووووؤػ٤شحص حإلكقوووووخث٤ش أ ٝحالكظٔخُ٤وووووش ،
ٝحعووووظخذحّ حُٔخططووووخص أ ٝحُقووووٞس حُ٘ٔط٤ووووش ػ٘ووووذ
افذحس حألكٌخّ
ػِووو ٠عوووز َ٤حُٔؼوووخٍ  ،ػ٘وووذ ٓوخسٗوووش حُ٘غوووذ حُٔج٣ٞوووش
ُِٔٞحُ٤ذ حُوزًٞس كو ٢حُٔغظؾول٤خص حُقوـ٤شس ٝحٌُز٤وشس
ك ٢حُق ، ٖ٤ع ٖٓ ٌٕٞ٤حألع َٜرٌؼ٤وش حُؼؼوٞس ػِو٠
ٓغظؾوول٤خص فووـ٤شس رٔظٞعووو ؽووٜش٣ ١زِووؾ  ٪21أٝ
أػًِٔ( ٠خ  ٞٛحُلخٍ ػ٘ذٓخ طووزف ػِٔوش ٓؼذٗ٤وش كو٢
حُٜووٞحء ػؾووش ٓووشحص كٌ٤وو ٕٞحكظٔووخٍ ٛزٞهٜووخ ػِوو٠
ؿٜوووش حٌُظخروووش ٛووو 2 ٞأ ٝحًؼوووش ح ١ر٘غوووزش ()٪92.6
 ٌُٖٝحرح سٓ٤ظٜوخ ٓ 61وشس كوخٕ حُ٘ظ٤ـوش ٛوٛ ٢زٞهٜوخ
ػِوووو ٠ؿٜووووش حٌُظخرووووش ٓ 91ووووشس ح ٝحًؼووووش ح ١ر٘غووووزش
(ٞ٣ .)٪2.1مق ٛزح حُٔؼخٍ ً٤ق ُِ ٌٖٔ٣ؾوخـ إٔ
طلغو٤شح
٣ظـخم ٠ػٖ أكـخّ ػ٘٤خص ٓخظِلوش ٣ٝ ،لوذد
ً
عوووززً٤خ ٣ٝ ،لظوووشك إٔ ٘ٛوووخى كخؿوووش اُوووٗ ٠وووٞع ٓوووٖ
حُظذخَ

ًٔوووخ ٗوووخهؼ ٗ٤غوووزض ً٤ل٤وووش حعوووظخذحّ حُٔخططوووخص أٝ
حُقووووٞس حُ٘ٔط٤ووووش  -أٗظٔووووش حُوٞحػووووذ ٝحُ٘ٔووووخرؽ -
ُٔغخػذط٘خ ػِ ٠ك ْٜحُؼخُْ ٝحُظقوشف رؾوٌَ ٓ٘خعوذ
ك ٢حُٔٞحهوق حُٔخظِلوشٓٝ .وغ رُوي  ،كبٗ٘وخ رؾوٌَ ػوخّ
ؿ٤ش ٓذسً٤ٌُ ٖ٤ل٤وش طوؤػ٤ش حُٔخطوو ػِو ٠هشحسحط٘وخ ،
ٓؼووَ كقووٓ ٍٞؾووٌالص عوو٘ذحص حُظؼِوو ْ٤ػِوو ٠حُٔض٣ووذ
ٓووٖ حألفووٞحص ػ٘ووذٓخ ٌ٣ووٞٓ ٕٞهووغ حُظقوو٣ٞض كوو٢
ٓذسعش.
أظٜوووشص حألرلوووخع أ٣نًوووخ أٗ٘وووخ ٗٔ٤وووَ اُووو ٠طـخٛوووَ
حُٔؼِٓٞووخص حألعخعوو٤ش (حالكظٔووخالص) رٔـووشد اؿووشحء
ٓوخرِووش  ،ػِوو ٠حُووشؿْ ٓووٖ إٔ حُٔؼِٓٞووخص حألعخعوو٤ش
ؿخُزًخ ٓخ طٌ ٕٞأًؼش ط٘زئ٣ش ٖٓ حألكٌوخّ حُٔغوظ٘ذس اُو٠
حُٔخطو
ال ٌ٘٘ٔ٣خ ا٣وخف ِٓ٘٤خ اُو ٠طٌو ٖ٣ٞكشمو٤خص ٌٔ٣ٝ ،وٖ
إٔ  ٌٕٞ٣طؾٌ َ٤حُلشم٤خص ٓل٤ذًح كوٓ ٢شحكوَ ػِٔ٤وش
حُظذه٤ن حُٔزٌشسٓٝ .غ رُي ٌ٘٘ٔ٣ ،خ ص٣خدس ٝػ٘٤وخ رٜوزح
حالطـخٝ ، ٙطؾـ٤غ حُظلغو٤شحص حُزذِ٣وش ٝحُظؤًوذ ٓوٖ إٔ
أ ١طلغوو٤شحص عووزز٤ش ٓذٓـووش كوو ٢حُظوووخس٣ش ٓذػٓٞووش
رخٌُخَٓ رخُلوخثن.

ال ّ٠ىٕٕا ئ٠ماف ٍِٕ١ا ئٌ ٝذى ٓ٠ٛفشض١اخ ّ٠ ...ىٕٕاا
ص٠ادج ٚػٕ١ا ٚذشع١غ اٌرفغ١شاخ اٌثذٍ٠ح ٚاٌرأوذ ِٓ
أْ أ ٞذفغ١شاخ عثث١ح ِذػِٛح تاٌىاًِ تاٌحمائك.
ٍِخص
طُٔوو٘ق ؿووخثضس ٗٞرووَ ُالهظقووخد ػًٔٓ ٞووخ رؼووذ ػوووٞد ٓووٖ
ٗؾش حُٔغخٔٛخص حألفِ٤ش ػ٘وذٓخ ٌ٣وٓ ٕٞوٖ حُٞحموق
إٔ حألكٌووووخس هووووذ أػووووشص ػِوووو ٠حُظلٌ٤ووووش ٓووووٖ خووووالٍ
حالٗنزخه .ك ٢كخُش حالهظقخد حُغًِ ، ٢ًٞخٕ حُظؤػ٤ش
أٝعوغ رٌؼ٤ووش  ،ك٤ووغ حٓظووذص حألكٌوخس اُوو ٠حُؼذ٣ووذ ٓووٖ
ٗظوشح ألٕ
حُٔـخالص ٝحُٔ ٖٜحألخشٓ ، ٟؼَ حُظوذه٤ن.
ً
حُظلٌ٤ووش حُووذه٤ن ٝحُ٘وووذٓ ١ووٖ حُـٞحٗووذ حُٜٔٔووش كوو٢
أػٔووخٍ حُظووذه٤ن  ،كووبٕ ص٣ووخدس حُووٞػ ٢رٜووز ٙحُٔلووخْ٤ٛ
ع٤ل٤ذ ٜٓ٘ش حُظذه٤ن.
حُٔقخدس
Adam Alter, Drunk Tank Pink, 6191.
Cognitive
Bias
Codex,
John
Manoogian III, in Visual Capitalist,
September 62, 6192.
Daniel Kahneman, Thinking Fast and
Slow, 6192.
Paul Nisbett, Mindware: Tools for
Smart Thinking, 6193.
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الشك المهىي :وموذج
للتدقيق في القطاع
العام
روِْ حُذًظٞس كٔ٤ذ سمخ ؿخٗـ ، ٢حألعظخر حُٔغخػذ  ،هغْ حُٔلخعزش
 ،ؿخٓؼش حُضٛشحء ٝ ،حُذًظٞس ؿشرخٕ حعٌ٘ذسٓ ، ١ذهن أهذّ،
ٓلٌٔش حُظذه٤ن حُؼِ٤خ ك ٢ا٣شحٕ
ػ٘قشح أعخعً٤خ ك ٢ػِٔ٤خص حُظذه٤ن ػخُ٤ش
ُ٣ؼظزش حُؾي حُٔ٢ٜ٘
ً
حُـٞدس  ،ك٤غ ٣نٖٔ إٔ أكٌخّ حُٔذهو ٖ٤أهَ ؿٔٞمًخ رغزذ
حُظل٤ضحص حُؾخق٤شٝ .كوًخ ُٔؼخ٤٣ش حُظذه٤ن ٘٣ ،ط ١ٞحُؾي
حُٔ ٢ٜ٘ػِٝ ٠ؿٞد ػوَ ٓظوقٝ ٢طوٗ ْ٤٤وذ ١ألدُش حُظذه٤ن.
ٓٝغ رُي  ،ال ٞ٣ؿذ طؼش٣ق ٓوز ٍٞػخًُٔ٤خ ُِؾي حُٔٗ .٢ٜ٘ظ٤ـش
ُزُي  ،طخظِق حُطشم حُظٔ٣ ٢خسط رٜخ حُٔذهو ٕٞحُؾي حُٔ.٢ٜ٘
كذدص حُٔ٘خهؾخص حألخ٤شس كٓ ٢ـظٔغ حُظذه٤ن هش٣وظ ٖ٤أعخع٤ظٖ٤
ٌٍشه حُٔ" :٢ٜ٘حُل٤خد"  ،ك٤غ ال ٣لظشك حُٔذهن إٔ حإلدحسس ؿ٤ش
ٗضٜ٣ش ٝال ٣لظشك حُ٘ضحٛش رال ؽي " ٝ ،حُؾي حُٔلظشك"  ،ك٤غ
٣لظشك حُٔذهن ٓغظٓ ٟٞؼ ٖٓ ٖ٤حإلٔٛخٍ ٝػذّ حٌُلخءس أ ٝػذّ حُ٘ضحٛش ٖٓ
ؿخٗذ ٓؼذ ١حُز٤خٗخص حُٔخُ٤ش ٓخ ُْ ٣ظٜش حُذُ َ٤خالف رُي٘ٛ .خى ٗوـ ك٢
حإلؿٔخع ك ٍٞأٛ ٖٓ ١ز ٖ٣حُٜ٘ـ ٞٛ ٖ٤حألٗغذ ُِظذه٤ن.
دساعح ٌرحذ٠ذ ّٔٛرض اٌشه اٌّٟٕٙ
أدسًض حُ٤ٜجخص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝٝحمؼ ٞحُٔؼخ٤٣ش ٝحُزخكؼ ٕٞحألًخد ٕٞ٤ٔ٣حُلخؿش اُ ٠طلذ٣ذ أكنَ
ُٔخ ٣ؾٌَ ؽ ًٌخ ًٓ٤ٜ٘خ ٝطط٣ٞش ٗٔٞرؽ ٌُ٤ل٤ش ططز٤ن حُٔذهو .ُٚ ٖ٤طلو٤وًخ ُٜز ٙحُـخ٣ش  ،رلؼض ٛزٙ
حُذسحعش ً٤ل٤ش طؼش٣ق حُٔذهو ٖ٤ك ٢ا٣شحٕ ُِؾي حُٔ٤ًٝ ، ٢ٜ٘ق ٔ٣خسع ٚٗٞػ٘ذ حُظلخػَ ٓغ
ػٔالء ٓخظِل٤ًٝ ، ٖ٤ق ٤ٌُ ٌٖٔ٣خٗخص حُظذه٤ن حُظؤً٤ذ رؾٌَ أكنَ ػِ ٠أ٤ٔٛش حُؾي حُٔ٢ٜ٘
هذٓض حُذسحعخص حُغخروش حألهش حُٔلخ٤ٔ٤ٛش ُل ْٜحُؾي حُٔ ٖٓ ٢ٜ٘خالٍ ٓشحؿؼش ٓؼخ٤٣ش
حُظذه٤ن ٝحخظزخس حُؼالهخص ر ٖ٤حُؾي حُٔٝ ٢ٜ٘حُٔظـ٤شحص حألخش .ٟطغخٛ ْٛز ٙحُذسحعش ك٢
حُٔ٘خهؾش ٖٓ خالٍ ر٘خء حعظ٘ظخؿخص ك ٍٞحُؾي حُٔ ٢ٜ٘ك٤ً ٍٞل٤ش ٓٔخسعظ ٚكؼًِ٤خ ٖٓ هزَ
حُٔذهوٝ ٖ٤ؽشًخص حُظذه٤ن حإل٣شحٗ٤ش.
ِٕٙط اٌثحس اٌؼٍّٟ
غخ ٣ظنٖٔ ؿٔغ حُز٤خٗخص ٝطلِِٜ٤خ رؾٌَ ٜٓ٘ـ٢
حعظخذّ حُزلغ ًٓ٘ ٜـخ ٗظشً٣خ ٓظؤع ً
ُظط٣ٞش حُ٘ظش٣ش .طْ اؿشحء ٓ 61وخرِش ؽز٘ٓ ٚظٔش ٓغ ٓذهوٓ ٖ٤غظوِ٣ ٖ٤ؾـِ٘ٓ ٕٞخفذ
ػِٓ ٠غظ٣ٞخص ط٘ظ٤ٔ٤ش ٓخظِلش ٓ ،ؼَ حُٔذ٣شٝ ٖ٣حُٔؾشكًٝ ٖ٤زخس حُٔذهو.ٖ٤
طْ حخظ٤خس حُٔؾخسً( ٖ٤أػنخء ك ٢حُـٔؼ٤ش حإل٣شحٗ٤ش ُِٔلخعز ٖ٤حُوخٗٝ ٖ٤٤ٗٞحُٔلٌٔش حُؼِ٤خ
ُظذه٤ن حُلغخرخص ك ٢ا٣شحٕ) رخعظخذحّ هش٣وش أخز ػ٘٤خص ٖٓ ًشس حُؼِؾ  ،ك٤غ عخػذ
حُٔؾخسً ٕٞك ٢طـ٘٤ذ ٓؾخسً ٖ٤آخشُ .ٖ٣
هشف ػِ ٠حألػنخء ػذس أعجِش طظؼِن رخُؾي حُٔ ، ٢ٜ٘رٔخ ك ٢رُي طؼش٣ق
حُٔلٔٓٝ ، ّٜٞخسعظ ٚكٞٓ ٢حهق ٓلذدس ٝ ،حُؾشٝه حُظ ٢طؼظزش مشٝس٣ش ُذػْ حعظخذحٓ.ٚ
ر٘خ ًء ػِ ٠ر٤خٗخص حُٔوخرالص حُظ ٢طْ ؿٔؼٜخ ٝطلِِٜ٤خ  ،طْ طقٔ ْ٤ف٤ـش ٗٔٞرؿ٤ش ُظلذ٣ذ حُٔلخٝ ْ٤ٛحُؼالهخص حُٔظزخدُش
ك ٢اهخس ٓغ ظخٛشس أعخع٤ش ٝحكذس (حٗظش حُؾٌَ ُ .)9و٤خط فلش حُٔوخرِش ٞٓٝػٞه٤ظٜخ  ،ؙ
هُذ ٖٓ أػنخء حُذسحعش
ٝخزشحء حُٔٞمٞع ٓشحؿؼش حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُ٘ٔٞرؽ ٝحُ٘ظخثؾ حإلؿٔخُ٤ش.
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ٔرائط اٌذساعح
أظٜشص حُز٤خٗخص إٔ "حُؾي حُٔلظشك"  ٞٛحُطش٣وش حألًؼش
ؽٞ٤ػًخ حُظٓ ٢خسط رٜخ حُٔذهو ٕٞحإل٣شحٗ ٕٞ٤حُؾي حُٔ.٢ٜ٘
ًٔخ أظٜشص حُ٘ظخثؾ :
• حُؼٞحَٓ حُظ ٢طوٞد حُٔذهو ٖ٤أ ٝؽشًخص حُظذه٤ن اُ ٠حطخخر
ٓٞهق ٖٓ حُؾي حُٔلظشك طـخ ٙحُؼٔ َ٤طؾَٔ ػذّ ط٘خعن
حُٔؼِٓٞخص ٓٝغظٓ ٟٞخخهش حُظذه٤ن ٝخقخثـ حُؼٔ.َ٤
• ٓٞهق حُؾي حُٔلظشك  ٌٖٔ٣إٔ ٣و٘غ حُٔذهو ٖ٤أ ٝؽشًخص
حُظذه٤ن رخعظخذحّ حعظشحط٤ـ٤خص ٓ ،ؼَ حإلؽشحف ػِ ٠حُؼَٔ
ٓٝشحؿؼظ .ٚحُظؤًذ ٖٓ إٔ كش٣ن حالسطزخه ٓضٝد رٔشحؿؼٖ٤
ٓئ٣ ٖ٤ِٛظ٘خعز ٕٞطٔخ ًٓخ ٓغ حُؼٔ ، َ٤حُظلون ٖٓ فلش حألدُش
طلغ٤شحص حُؼٔ َ٤حُقؼزش  ،طظزغ حألدُش حُٔظ٘خهنش ٝ ،طؼذَ٣
حُخطو كغذ حُنشٝسس
• طظؤػش حالعظشحط٤ـ٤خص حُظ٣ ٢خظخسٛخ حُٔذهو ٕٞأ ٝؽشًخص
حُظذه٤ن رخُؼذ٣ذ ٖٓ حُؼٞحَٓ  ،رٔخ ك ٢رُي طؼو٤ذ ػِٔ٤ش
حُظذه٤نٓ .غظ ٟٞحعظوالُ٤ش حُٔذهن ٞٓٝمٞػ٤ظٝ ، ٚخقخثـ
حُٔذهن ٝحُؼٔٝ َ٤حألدُش ٝحُز٤جش حُخخسؿ٤ش.
• أد ٟططز٤ن ٛز ٙحإلعظشحط٤ـ٤خص اُ ٠طلغ ٖ٤ؿٞدس حُظوذه٤ن ،
ٝص٣ووخدس حٌُلووخءس ٝ ،كٔخ٣ووش ٝطؼض٣ووض حُغوؤؼش حُٔ٤ٜ٘ووش ُؾووشًش
حُظوووذه٤ن ٝ ،طوِ٤وووَ حُٔخوووخهش حُظووو٣ ٢ظؼوووشك ُٜوووخ حُٔوووذهوٕٞ
ٝؽشًخص حُظذه٤ن.

حُؾووٌَ  6كوو ٢حُقووللش حُظخُ٤ووش ٛوؤٗ ٞووٞرؽ طخط٤طوو٢
ُِؾوووي حُٜٔ٘ووو ٢حُوووزٞ٣ ١موووق رخُظلقووو َ٤حُظوووشٝف
حُغوووزز٤ش ،حُظوووخٛشس حُـٛٞش٣وووش ،حُغووو٤خم ٝحُظوووشٝف
حُٔظذحخِووووووش ؛ حعووووووظشحط٤ـ٤خص حُؼٔووووووَٝ ،حُؼٞحهووووووذ
حُٔقوؤٔش ُز٤خٗووخص حُذسحعووشًٔ .ووخ ٣ووٞكش هخثٔووش ؽووخِٓش
ُِغوو٤خم حُٔلووذد ٝخقووخثـ حُلخُووش حُٔظذحخِووش حُظوو٢
طووئػش ػِوو ٠حعووظشحط٤ـ٤خص حُؼٔووَ حُظوو ٢هووذ ٣غووظخذٜٓخ
حُٔوووذهوٝ ٕٞؽوووشًخص حُظوووذه٤ن ػ٘وووذ ٓٔخسعوووش حُؾوووي
حُٔ٣ ُْ .٢ٜ٘ظْ حُظؤً٤ذ ػِو ٠رؼول حُؼ٘خفوش حُظو ٢طوْ
طلذ٣ذٛخ ٖٓ خالٍ حُٔوخرالص ك ٢حُذسحعخص حُغخروش ،
ٓؼَ ػذّ ط٘خعن حُٔؼِٓٞخص ٝحُغٔؼش حُٔ٤ٜ٘ش ٝػِٔ٤وش
ؿٔغ حألدُش ٓٝغظ ٟٞحأل٤ٔٛش حُ٘غز٤ش ٞٗٝع حُٔغخْٛ
هذ طـذ حالؿٜضس حُشهخر٤ش ك ٢حُزِذحٕ حألخوش ٟأٗوٓ ٚوٖ
حُٔل٤ذ دٓؾ حُ٘ٔوٞرؽ حُظخط٤طو ٢كو ٢حُـٜوٞد حُشحٓ٤وش
اُ ٠طؼض٣ض حُؾي حُُٔ ٌٖٔ٣ .٢ٜ٘ألؿٜوضس حُشهخر٤وش إٔ
طلووذد حُخقووخثـ ُغوو٤خم ٓؼوو ٖ٤أ ٝطغووظخذّ حُ٘ظووخثؾ
ًذسحعش كخُش كٝ ٢كذحص حُظذس٣ذ حُٔ٢ٜ٘
ُِلقووو ٍٞػِووو ٠طلخفووو َ٤كوووٛ ٍٞوووز ٙحُذسحعوووش ٝ،
حُ٘ٔووٞرؽ حُظخط٤طووٝ ، ٢هخثٔووش ًخِٓووش ٓووٖ حُٔشحؿووغ ،
طٞحفوووووووووووووووووَ ٓوووووووووووووووووغ حُٔئُوووووووووووووووووق ػِووووووووووووووووو٠
h.ganji@alzahra.ac.ir

شكل  :9نموذج معيازي للشك املنهي
النتائج

إستراتٌجٌة العمل

ظاهرة جوهرٌة

الشروط السببٌة

نتائج استخدام
استراتٌجٌات العمل

االنشطة الناتجة عن
ظاهرة جوهرٌة

المفهوم األساسً
المحدد

العوامل التً تؤدي إلى
أو تؤثر فً الظاهرة
الجوهرٌة

السٌاق و شروط
التداخل
العوامل المؤثرة فً
إستراتٌجٌة العمل
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ـــــــــــــــــــتحمٌمات صحفٌة
صا ٌٍشه اٌّٟٕٙ
شىً سلُ ّٛٔ :2رض ذخط١طِ ٟصُّ خصً ١

الشروط السببٌة
الظاهرة
المستوى :ارتباط
التدقٌق
• عدم تناسق
المعلومات
• الطبٌعة القضائٌة
لعملٌة
التدقٌق
• مخاطر التدقٌق
• خصائص الزبون
المستوى :شركة تدقٌق
• السمعة المهنٌة
• االلتزام بجودة
التدقٌق
• التقاضً ضد المدقق
• التقارٌر التنظٌمٌة و
الرقابٌة

الشك المفترض

خقخثـ ؽشًش حُظذه٤ن
• حُؼوخكش
• طذس٣ذ حكظشحك٢
ػِٔ٤ش حُظذه٤ن  ،حُٔؼخٓالص
حُظؼو٤ذحص
حعظوالُ٤ش حُٔذهن &
حُٔٞمٞػ٤ش
خقخثـ حُٔذهن
• حُخزشس
• ػوَ ٓظوق٢
• كذ حالعظطالع
• حُٔؼشكش
• حُخزشس
• حُزًخء
حُؾشٝه حُؼخٓش ُِٔـظٔغ
• حٛظٔخّ ػخّ
• أفلخد حُٔقِلش
ٝحُٔغظخذٕٓٞ
• حالهظقخد حُلٌ٢ٓٞ

المستوى :ارتباط التدقٌق
• التحقق من صحة
األدلة
 تقٌٌم نظام الرقابةالداخلٌة
 زٌادة دقة التحقٌق التحقق من مصداقٌةاألدلة

حُٔغظ :ٟٞحسطزخه حُظذه٤ن
• طلغ ٖ٤ؿٞدس حُظذه٤ن
 طؼض٣ض حالُظضحّرٔؼخ٤٣ش حُظذه٤ن
 ؿٞدس أدُش ػخُ٤ش ص٣خدس حٌُؾق ػٖحالخطخء حُـٛٞش٣ش

• تحلٌل األدلة
 استخدام اإلجراءاتالتحلٌلٌة
 تحدي تفسٌرات الزبون -تتبع األدلة المتناقضة

اٌغ١اق  ٚششٚط اٌرذاخً
خقخثـ حُذَُ٤
• فالك٤ش
• حألفِ٤ش ٓوخرَ حُوذٔ٣ش
• ػِٔ٤ش حُظـٔ٤غ
• حُظ٘خهنخص
• ٓطِن
• حُٔقخدس

إستراتٌجٌة العمل

إٌرائط

ػوخكش حُٔـظٔغ
• ٓغئ٤ُٝش
• حُؾلخك٤ش
خقخثـ حُضرٕٞ
• حُٔخخهش حٌُخٓ٘ش
ٓٝخخهش حُظلٌْ
• حُظـ٤٤ش حُٔغظٔش
ألػنخء ٓـِظ حإلدحسس
• ٗٞع حُضرخثٖ ٖٓ
أفلخد حُٔقِلش
• حُؼالهش حُغخروش رٖ٤
حُٔذهن  ٝحُضرٕٞ
• ٜٓخسس حُظلخٝك ٝحُؼالهش
ٓغ ؽشًش حُظذه٤ن
• ٗٞع ف٘خػش حُضرٕٞ
ٝحُلخُش
ٓٔ٤ضحص حُز٤جش حُخخسؿ٤ش
• مـٞه حُٞهض
ٝحُٔ٤ضحٗ٤ش
• سع ّٞحُظذه٤ن
• ٓل ّٜٞحأل٤ٔٛش حُ٘غز٤ش
• طوخس٣ش حُٔلٌٔش حُشعٔ٤ش
• حإلؽشحف حُٔ٢ٜ٘
ٓٝشحؿؼش حُ٘ظ٤ش
ٓغئ٤ُٝش حُٔذهن
حالؿظٔخػ٤ش
• كـٞس حُظٞهؼخص

• اإلشراف و مراجعة
العمل
 تكلٌف األعضاء بمهاممحددة ومناسبة
 زٌادة التدرٌب المهنًأثناء العمل المٌدانً
 المراقبة من قبل كبارالمدققٌن
المستوى :شركة تدقٌق
• فهم الزبون
 المخاطر الكامنة الضوابط الداخلٌة نوع العمل والصناعةوالحالة

• حٗخلخك ٓخخهش
حُظذه٤ن
 طوِٓ َ٤خخهش حٌُؾق طلغ ٖ٤حألكٌخّ ٝحالعظ٘ظخؿخص
 حسحء ٓالثٔش حًؼش• ص٣خدس ًلخءس
حُظذه٤ن
 اٗـخص ٛذف طذه٤ن حًزشحُٔغظ :ٟٞؽشًش طذه٤ن
• طوِ َ٤حُٔخخهش
 كٔخ٣ش ٝطلغٖ٤حُغٔؼش حُٔ٤ٜ٘ش
 طوِ َ٤حإلؿشحءحصحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝحُظلظ٤ؼ مذ
حُٔذهو -ٖ٤ػَٔ ٓ٤ذحٗ٢
أًزش
حٌُلخءس حالهظقخد٣ش

• تكوٌن فرٌق االرتباط
 شخص مؤهل المالئمة للزبون تناوب فرٌق الموظفٌنو االرتباط
• التخطٌط وتعدٌل
الخطة
 فرٌق ارتباط العصفالذهنً
 تغٌٌر إجراءات التدقٌق التأكٌد على التفكٌرالنقدي فً تقوٌم األدلة
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مؼ داخل
االنتؽساي
االنتؽساي

ـــــــــــــــــــمن داخل االنتوساي

كوفيد :91
اعتماد مهظور
المساواة بين
الجهسين في
التدقيق

روِْ ٓخس ٖ٤ِ٤ٛ ١ر٤شٝرٓ ،٢غئُٝش حُزشحٓؾ  ٝحُٔغخٝحس رٖ٤
حُـ٘غٝ ٖ٤حألخاله٤خص ٓٝئعغش حُظذه٤ن ٝحُٔغخءُش حٌُ٘ذ٣ش
ٝرظشح ؽ٤شٜٗٞكش ٓذ٣شس ٝكذس حُذػْ حالعظشحط٤ـٓ ٝ ٢زخدسس
ط٘ٔ٤ش حالٗظٞعخ.١
تطال جائحة كوفيد 91-بآثارها جميع الناس في كافة أنحاء
العالم .وبسبب عدم المساواة المائمة منذ أمد بعيد فإن كثيرا ً
من اآلثار بما فيها اآلثار على الصحة وااللتصاد والميدان
االجتماعي تصيب النساء والفتيات والفئات السكانية
المهمشة أكثر من غيرها .وتبين األدلة المبكرة أن األزمة
تعمك أوجه عدم المساواة المائمة وتموض التمدم المحرز
بشك األنفس في مجال المساواة وحموق المرأة.
ألؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ دٝس ك ٢طـ٤٤ش دكش ٛزح حُٞمغٝ .رٔخ
إٔ حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ طخنغ اُ ٠حُلٌٓٞخص
ُِٔغخءُش ػٖ حالعظـخرخص حُٞه٘٤ش ُِٞرخء ،كبٕ ططز٤ن
ٓ٘ظٞس حُـ٘ظ ػِ ٠ػِٔ٤خص حُظذه٤ن  ٌٖٔ٣إٔ ٣غخػذ ك٢
ً٤ل٤ش طؤػش حُ٘غخء ٝحُلظ٤خص ٝحُلجخص حُغٌخٗ٤ش حُٜٔٔؾش
 ٌٖٔ٣ٝإٔ ٞ٣د ١اُ ٠طٞف٤خص ٓٞف ٠رٜخ ُِٔغخػذس ك٢
طلغ ٖ٤حُزشحٓؾ حُلٌ٤ٓٞش.
طزلغ ٛز ٙحُٔوخُش ػٖ أدحء حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ك٢
ُؼذ دٝسح ً ا٣ـخر٤خ ً خالٍ ٛز ٙحألصٓش ٝإٔ طلذع كشهخ ً ك٢
ك٤خس ؿٔ٤غ حُٔٞحه٘.ٖ٤

ٌّارا ذىرغة اٌّغاٚاج ت ٓ١اٌعٕغ ٓ١اّ٘١ح ف ٟأٚلاخ
األصِاخ
خالٍ حُـخثلش ُٞ ،كع حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٥ػخس حُقل٤ش ٝحالهظقخد٣ش
ٝحالؿظٔخػ٤ش حُظُ ٢لوض رخكشحد حُٔـظٔغ ٓؼَ ،حُٔؼخهٝ ٖ٤حألهِ٤خص
حُؼشه٤ش ٝحُٔؼِ ٖٓ ٕٞ٤حُـ٘غٝ ٖ٤حُٔظل ٖ٤ُٞؿ٘غ٤خ ٝحُٔخ٘ؼٕٞ
ٝكخِٓ ٢فلخص حُـ٘غٝ ،ٖ٤العٔ٤خ ػِ ٠حُ٘غخء ٝحُلظ٤خص ٝحُلجخص
حُٜٔٔؾش.
٘ٓٝز رذح٣ش حُـخثلش الكظض حُلٌٓٞخص طقخػذ حُؼ٘ق حُٔز٘٢
ػِ ٠حخظالف حُـ٘ظ ٝاعخءس ٓؼخِٓش حألهلخٍ أػ٘خء كظشس
حالؿالم ٝحؽظذحد كذ ٙحُوِن ٝحُظٞطش حُظ٣ ٢ؼخٜٗ٘ٓ ٢خ حُؼخِٕٓٞ
حُٔ٤ذحٗٝ( ٕٞ٤حؿِز ٖٓ ْٜحُ٘غخء) ٝص٣خدس ٓغظ٣ٞخص حُزطخُش
(حُ٘غخء ٓؼشمخص رؾٌَ خخؿ ُِخطش  ،ك٤غ ٣ؾـِٖ ؿخُز٤ش
حُٔ٘خفذ ؿ٤ش حُشعٔ٤ش ٝرحص حألؿٞس حُٔ٘خلنش حُظ ٢طلظوش
اُ ٠حألٖٓ حُٞظ٤لٝ .)٢ك ٢حُؼذ٣ذ ٖٓ حُزِذحٕ ،طن٤ق آػخس
حُٞرخء ػزجخ حُ ٠حُلوش ٝحٗؼذحّ حألٖٓ ٝعظض٣ذ ٖٓ حإلمشحس
رخُ٘غخء ٝحُلظ٤خص حُالط٣ ٢ؼخٗ ٖ٤رخُلؼَ ٖٓ أؽٌخٍ ٓخظِلش ٖٓ
حُالٓغخٝحس ٝحُظٔ٤٤ض ُٞٔٝحؿٜش خطش طضح٣ذ أٝؿ ٚػذّ حُٔغخٝحس
ر ٖ٤حُـ٘غ ،ٖ٤كبٕ حُلٔخ٣ش ٝحُذػْ حالؿظٔخػ ٖ٤٤أٓشحٕ
ك٣ٞ٤خٕٝ .طؾ٤ش حُزلٞع اُ ٠إٔ حكظٔخٍ حٗوطخع حُلظ٤خص ػٖ
حُذسحعش ك ٢أٝهخص حألصٓخص ٖٓ أؿَ أدحء ػَٔ ؿ٤ش ٓذكٞع
حألؿش ُذػْ حألعش ٣ضدحد ،ؽؤٗ ٚك ٢رُي ؽؤٕ كخالص حُلَٔ
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ٝحالػظذحء حُـ٘غٝ .٢طز ٖ٤حُذسحعخص أ٣نخ إٔ اؿالم حُٔذحسط
ٝحُشػخ٣ش حُٜ٘خس٣ش ع٤ئػش ػِ ٠حُٔشأس رؾٌَ ؿ٤ش ٓ٘خعذ،
ك٤غ إٔ ػذء حُؼَٔ ؿ٤ش حُٔذكٞع حألؿش ٝحُشػخ٣ش حألعش٣ش
٣وغ اُ ٠كذ ًز٤ش ػِ ٠حُ٘غخء ٝحُلظ٤خص كً ٢ؼ٤ش ٖٓ
حُٔـظٔؼخص.
ُِ ٌٖٔ٣ٝلٌٓٞخص إٔ طغظـ٤ذ رلؼخُ٤ش ٖٓ خالٍ اؿشحء طوْ٤٤
ػِ ٠أعخط ٗٞع حُـ٘ظ ٝحعظخذحّ حألدٝحص حُٔخُ٤ش حُٔشحػ٤ش
ُٔ٘ظٞس حُٔغخٝحس ر ٖ٤حُـ٘غٝ ٖ٤مٔخٕ طز٘ ٢أفٞحص حُ٘غخء
ٝحُلظ٤خص ٝحُلجخص حُٜٔٔؾش ك ٢ػِٔ٤خص ف٘غ حُوشحسٌٖٔ٣ٝ .
ُٜز ٙحإلؿشحءحص ،حُظ ٢طغخػذ ػِ٘ٓ ٠غ طؼض٣ض حُوٞحػذ
ٝحُوٞحُذ حُ٘ٔط٤ش حُـ٘غخٗ٤ش حُوخثٔش ٝطلخهْ أٝؿ ٚػذّ حُٔغخٝحس
 ٝإٔ طل ٍٞحالعظـخرش ُِٞرخء اُ ٠كشؿ طظلذٝ ٟطـ٤ش أٝؿٚ
ػذّ حُٔغخٝحس ر ٖ٤حُـ٘غ.ٖ٤
و١ف ذغرط١غ آْ ذحذز األظٙضج اٌشلات١ح فشلا ً
ٓغ حٗذكخع حُلٌٓٞخص اُ ٠ط٘ل٤ز حعظـخرخص ٝحعؼش حُ٘طخم
ُألصٓش  ،أفزلض حألؿٜضس حُؼِ٤خ ُِشهخرش  ،أًؼش ٖٓ أٝ ١هض
ٓنٓ ٠ؼخهَ ُِٔغخءُش (حٗظش "حُٔغخءُش كٝ ٢هض حألصٓخص"
حُقخدس ػٖ ٓزخدسس حإلٗظٞعخُِ ١ظ٘ٔ٤ش)ٝ .ػِٓ ٠ذ ٟحألؽٜش
حُوِِ٤ش حُٔخم٤ش ،ػِٔض حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ك ٢ؿٔ٤غ
أٗلخء حُؼخُْ ػِ ٠حُللخظ ػِٓ ٠شٗٝظٜخ ٝهخّ حُؼذ٣ذ ٜٓ٘خ
رظ٘و٤ق أ ٝاػخدس طشً٤ض أ٣ُٞٝخص ٜٗٝؾ حُظذه٤ن ك ٢ظَ ظشٝف
فؼزش (ٓغ ٓالكظش أ٤ٔٛش خخفش العظخذحّ ٜٗؾ طذه٤ن هخثْ
ػِ ٠حُٔخخهش) ٖٓ .خالٍ دٓؾ حُزؼذ حُـ٘غخٗ ٢ك ٢أػٔخٍ
حُظذه٤ن ُ ٌٖٔ٣ ،ألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ إٔ طغخػذ حُلٌٓٞخص
ك ٢مٔخٕ إٔ طؼٌظ حالعظـخرخص حُٞه٘٤ش حكظ٤خؿخص ٝأفٞحص
حُ٘غخء ٝحُلظ٤خص ٝحُلجخص حُٜٔٔؾش.
ٓئخشح رظطز٤ن
هخٓض حُؼذ٣ذ ٖٓ حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ
ً
ٓ٘ظٞس حُ٘ٞع حُـ٘غخٗ ٢ك ٢ػِٔ٤خص حُظذه٤ن  ٝال عٔ٤خ ك٢
ٓشحؿؼش حُظؤٛذ ُظ٘ل٤ز أٛذحف حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ٝ.طظـغذ
حُٔغخٝحس ر ٖ٤حُـ٘غٝ ٖ٤حُؾٔ ٍٞك ٢خطش حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش
ُؼخّ ٝ 6121حُظ ٢طؤخز ك ٢حالػظزخس ؿٔ٤غ ؽشحثق حُٔـظٔغ
رـل حُ٘ظش ػٖ حُؼشم ٝحُـ٘ظ ٝحالٗظٔخء حُؼشهٝ ٢حُ٣ٜٞش .
رٔ٘٤خ طؾشع حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ك ٢طذه٤ن حالعظـخرخص
حُٞه٘٤ش ُٞرخء ًٞك٤ذ  ٖٓ ،91حُٔ ْٜر٘لظ حُوذس طؼٔ ْ٤حُٔغخٝحس
ر ٖ٤حُـ٘غٝ ٖ٤حُؾٔ٤ُٞش ك ٢ؿٔ٤غ ٓشحكَ ػِٔ٤ش حُظذه٤نٝ .
٣ؼضص ٛزح طخػ٤ش حُشهخرش ٣ٝغخػذ ػِ ٠طلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٗض طظْ
ٓغخػذس حُٔٞحه٘ ٖ٤ػِ ٠هذّ حُٔغخٝحس ٣ٝغخػذ حألؿٜضس
حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ك ٢طوذ ْ٣طٞف٤خص ٓغظ٘٤شس ُِظلغ ٖ٤طؾَٔ
حالػظزخسحص حُشث٤غ٤ش ُألؿٜضس حُؼِ٤خ ُِشهخرش ٓخ :٢ِ٣
التخطيط والتحليل  -دراسة ما إذا كانت الحكومات لد أجرت
تحليالت للجنسين في تصميم االستجابات للوباء وما إذا كانت

لد درست االرتباطات المتباينة للتؤثيرات على النساء
والفتيات والفئات المهمشة.
صنع القرار  -فهم كيفية اتخاذ المرارات الحكومية ومن يشارن
في عمليات صنع المرار وما هي اآلليات المائمة لكفالة التمثيل
الجيد للنساء والفتيات والفئات المهمشة.
االِرصاي اٌمأٚ ٟٔٛاٌرٕظ -ّٟ١طو ْ٤مدى تميد التدابير والبرامج
الحكومية الجديدة بحموق اإلنسان وحموق المرأة وامتثالها
للموانين واللوائح المائمة المتعلمة بالمساواة بين الجنسين ،التي
تشمل مجاالت عديدة مثل العنف المنزلي والعنف المائم على
نوع الجنس ،والتحرش الجنسي ،ومعايير العمل والرعاية
الصحية.
اٌّشالثح ٚاٌرم - ُ١١طلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٗض حُلٌٓٞخص طوٓٝ( ّٞذٟ
ؿٞدطٜخ) رـٔغ ر٤خٗخص ٓلقِش ػٖ آٌخٗ٤ش ٝف ٍٞحُٔٞحه٘ ٖ٤اُ٠
رشحٓؾ حُذػْ ٓٝخ ارح ًخٗض حُز٤خٗخص طغظخذّ ُشفذ حُ٘ظخثؾ
حُٔخظِلش ُٔخظِق حُلجخصٝ .طغٔق ٛز ٙحالػظزخسحص حُشث٤غ٤ش
ُألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ رق٤خؿش أعجِش ػ٘ذ طذه٤ن حالعظـخرخص
حُٞه٘٤ش ُـخثلش ًٞك٤ذ ٓ ،91-ؼَ:
حضَ اٌحّا٠ح االظرّاػ١ح ٚاٌرحف١ض االلرصادٞ
 َٛ حُظل٣ٞالص حُ٘وذ٣ش ٝطذحر٤ش حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش
حألخشٝ ٟكضّ حُظلل٤ض حالهظقخد ١طقَ رٌلخءس
ٝكؼخُ٤ش اُ ٠حُلجخص حُٔغظٜذكش
 َٛ طوذّ حُلٌٓٞخص حُذػْ حُٔخُُِ ٢لجخص حُٜٔٔؾش
حُؼخِٓش ك ٢هطخػخص ُ٤ظ ُذٜ٣خ أكٌخّ ُِظؤٓ ٖ٤حُقل٢
ٝحُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش
٤ً ق طذػْ حُلٌٓٞخص ح٥رخء رؾٌَ سث٤غ ٢حُ٘غخء
ٝح٥رخء ؿ٤ش حُٔظضٝؿ ٖ٤حُز ٌٕٞ٣ ٖ٣ػِٔ ْٜاُ ٠كذ
ًز٤ش رذ ٕٝأؿش
األٔظّح اٌصح١ح ٚاٌثشاِط
 طؾ٤ش ٓ٘ظٔش حُقلش حُؼخُٔ٤ش اُ ٠إٔ حُشؿخٍ أًؼش
ػشمش ُِٞكخس ٖٓ ك٤شٝط ًٞك٤ذ ٝ 91طٔؼَ حُ٘غخء
كٞحُ ٖٓ ٪ 21 ٢حُؼخِٓ ٖ٤كٓ ٢ـخٍ حُشػخ٣ش حُقل٤ش
ٝحُؼخِٓ ٖ٤حالؿظٔخػ ٖ٤٤ػِٓ ٠غظ ٟٞحُؼخُْ  ،كٌ٤ق
طغظـ٤ذ حُلٌٓٞخص ُالكظ٤خؿخص حُلش٣ذس ٌَُ ؿ٘ظ
٤ً ق طذػْ حُلٌٓٞخص حُخذٓخص حُٜخٓش حألخشٓ ، ٟؼَ
حُلق ٍٞػِ ٠حُشػخ٣ش حُقل٤ش ُألٜٓخص ٝحألهلخٍ
اٌؼٕف اٌمائُ ػٍٛٔ ٝع اٌعٕظ
 حالػظشحف رٔغظ٣ٞخص ٓشطلؼش ٖٓ حُؼ٘ق حُٔ٘ضُ٢
ٝحُؼ٘ق حُوخثْ ػِ ٠حُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢أػ٘خء
حإلؿالم ٤ًٝق طظؼخَٓ حُلٌٓٞخص ٓغ حُٞهخ٣ش
ًٝزُي ط٘ل٤ز ٝدػْ طذحر٤ش ادحسس حُٔخخهش
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ـــــــــــــــــــمن داخل االنتوساي
 َٛ طوذّ حُلٌٓٞخص خذٓخص (خطٞه حُٔغخػذس
ٝحُٔالؿت ٝرشحٓؾ حُقلش حُؼوِ٤ش) حُظ ٢طِز٢
ؿٔ٤غ حكظ٤خؿخص حُٔٞحهٖ٘٤
٣ٝظ٤ق اؿشحء ػِٔ٤خص حُظذه٤ن طؾَٔ ٗٞع حُـ٘ظ حُٞف ٍٞاُ٠
حُز٤خٗخص حُٔق٘لش كغذ ٗٞع حُـ٘ظ ٝحُغٖ ٝحُٔٞهغ ٝحُلجخص
حألخشٝ .ٟطغخػذ ٛز ٙحُٔؼِٓٞخص ك ٢عذ حُؼـشحص ك ٢حُز٤خٗخص
ٝطللض حُلٌٓٞخص ػِ ٠ؿٔغ حُٔض٣ذ ٖٓ حإلكقخءحص ُظ٘٤ش
حُٔغظوزَ.
ك٢
حُؼَٔ
أكنَ
رؾٌَ
إ حُظٞحفَ ٓغ حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ٓغ أفلخد حُٔقِلش
حُٔؼ٘ٓ( ٖ٤٤ؼَ حُلٌٓٞخص ٝحُؾشًخء ك ٢حُظ٘ٔ٤ش ٘ٓٝظٔخص
حُٔـظٔغ حُٔذٗٝ ٢حُـٔخػخص حُؼخِٓش كٓ ٢ـخٍ حُؾئٕٝ
حُـ٘غخٗ٤ش ٝكوٞم حُٔشأس ٝهنخ٣خ حُؾٔ )ٍٞمشٝسُ ١ظطز٤ن
ٓ٘ظٞس ؿ٘غخٗ ٢ك ٢أ ١ػِٔ٤ش طذه٤و٤ش٣ٝ .غخػذ حُلٞحس حُ٘ؾو
ػِ ٠ك ْٜحالعظـخرخص حُؼخٓش ٝطو ْ٤٤حُٔخخهش حأل٤ُٝش ٝحُو٤خّ
رؤػٔخٍ حُظذه٤ن حُظ ٢طن٤ق أًزش هٔ٤ش ٌٓٔ٘ش.
االعرٕراض
ٝرٔخ إٔ حُـخثلش حُلخُ٤ش طغ٤طش ػِ ٠حُؼخُْ ٝطظشطذ ػِٜ٤خ آػخس
حؿظٔخػ٤ش ٝحهظقخد٣ش ػخُٔ٤ش ٛخثِش ،كبٕ حُٔغخءُش ٝحُشهخرش ٓخ
صحُظخ طظغٔخٕ رؤ٤ٔٛش كخعٔش.
ُ ٌٖٔ٣ألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ٖٓ ،خالٍ ػِٔ٤خص حُظذه٤ن
ٝحُظوخس٣ش رحص حُقِش ك ٢حُٞهض حُٔ٘خعذ  ،إٔ طئػش رؾٌَ
ًز٤ش ػِ ٠حالعظـخرخص حُٞه٘٤ش ُألٝرجشٓٝ .غ رُي  ٖٓ ،أؿَ
اكذحع طـ٤٤ش كو٤و ٢ك ٢ك٤خس ؿٔ٤غ حُٔٞحه٘ ، ٖ٤كبٕ دٓؾ
ٓ٘ظٞس حُ٘ٞع حالؿظٔخػ ٢ك ٢أػٔخٍ حُظذه٤ن أٓش كْٜٓٝ ١ٞ٤
رؾٌَ خخؿ ك ٢أٝهخص حألصٓخص  ،ك٤غ ٣ظْ طٌؼ٤ق حُظلذ٣خص
حُقل٤ش ٝحالهظقخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش.
ويمثل وباء كوفيد  91-لحظة صعبة للجميع ،إذ يدعونا إلى
اإلسهام متى وأين يمكننا في بناء مجتمعات أكثر مساواة
ومرونة من أجل المستمبل.
االذصاي حطقَ رـ  Marie-Hélène Bérubéػِ٠
mhberube@caaf-fcar.ca
حُؼ٘ٞحٕ
ػِ٠
ؽ٤شٜٗٞكش
ٝر٤ظشح
ُِٔ petra.schirnhofer@idi.noض٣ذ ٓؼِٓٞخص كٛ ٍٞزٙ
حُٔوخُش .لشاءج أضاف١ح ٣شؿٓ ٠ؼشكش حُٔض٣ذ ػٖ حُٔئؽش
حُٔشؿؼٝ 91- ٢ح٥ػخس ػِٞٗ ٠ع حُـ٘ظ ك٘ٓ ٢ؾٞسحص ٤ٛجش
حألْٓ حُٔظلذس ُِٔشأس ( )6161حُظخُ٤ش:



ٓٞؿض حُغ٤خعش :طؤػ٤ش ًٞك٤ذ  91ػِ ٠حُ٘غخء
ًٞك٤ذ  91حُز٤خٗخص حُـ٘غخٗ٤ش حُ٘خؽجش ٝعزذ أ٤ٔٛظٜخ

ِثادسج ذّٕ١ح االٔرٛعاٞ
طذػْ ٓزخدسس حُظ٘ٔ٤ش ُالٗظٞعخ ١حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ ك٢
حُزِذحٕ حُ٘خٓ٤ش ك ٢طؼض٣ض حألدحء ٝحُوذسحص رؾٌَ ٓغظذحّ .كٛ ٢زح
حُؼَٔ  ،طغؼٓ ٠زخدسس ط٘ٔ٤ش حالٗظٞعخ ١اُ ٠ططز٤ن ٓ٘ظٞس حُ٘ٞع
حالؿظٔخػٝ ٢ص٣خدس حُٞػ ٢رؤ٤ٔٛش حُٔغخٝحس ر ٖ٤حُـ٘غ ٖ٤دحخَ
ٓـظٔغ ٝؽشًخء حُٔ٘ظٔش حُذ٤ُٝش ُِٔئعغخص حُؼِ٤خ ُٔشحؿؼش
حُلغخرخص (حالٗظٞعخ٘ٓ .) ١ظٔش هخثٔش ػِ ٠حالكظ٤خؿخص ٓ ،زخدسس
ط٘ٔ٤ش حالٗظٞعخ ١طظٌ٤ق ٓغ آُ٤خص حُظغِ ، ْ٤ػ٘ذ حُنشٝسس ،
ُظٌ ٕٞأًؼش كؼخُ٤ش أػ٘خء حألصٓخص ٝهذ صحدص رخُلؼَ ػشٝك
حُظؼِْ حإلٌُظشٝ ٢ٗٝكشؿ حُٔؾخسًش حُشهٔ٤شٓ .زخدسس ط٘ٔ٤ش
حالٗظٞعخُ ١ذٜ٣خ ٝظ٤لش ؿ٘غخٗ٤ش ٓخققش ٝأػخدص طؤً٤ذ
حُظضحٜٓخ حُو ١ٞرظطز٤ن ٓ٘ظٞس ؿ٘غخٗ ٢ك ٢حُؼَٔ حُوخدّ.
ٝع٤ظنٖٔ حُٔؾشٝع حُظـش٣ز ٢حُز ١طؼظضّ حُٔئعغش حُو٤خّ رٚ
رؾؤٕ ٓشحؿؼش ػ٘ق حُؾش٣ي حُلٔ ْ٤مذ حُٔشأسٝ ،حُٔشطزو
رخُٜذف  ٖٓ 6-2أٛذحف حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ،حُز٤خٗخص ٝحُذسٝط
حُٔغظلخدس ٖٓ ؿخثلش ًٞك٤ذ ٣ٝ .91-ؼظضّ حُـٜخص أ٣نخ اؿشحء
ٓشحؿؼش طؼخ٤ٗٝش ُِ٘ظْ حُقل٤ش -حُٔشطزطش رخُٜذف  2دحٍ ٖٓ
أٛذحف حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش "-طؼض٣ض هذسس ؿٔ٤غ حُزِذحٕٝ ،ال عٔ٤خ
حُزِذحٕ حُ٘خٓ٤ش ،ػِ ٠حإلٗزحس حُٔزٌش ٝحُلذ ٖٓ حُٔخخهش ٝادحسس
حُٔخخهش حُقل٤ش حُٞه٘٤ش ٝحُؼخُٔ٤ش" -ك٤غ ٣ظْ طؼْٔ٤
حالػظزخسحص حُـ٘غخٗ٤ش ٝحُؾٔ٤ُٞش ٝطظقٞسٛخ ًـضء ٖٓ أػش
حُظذه٤نٝ .عظغظخذّ ًِظخ ػِٔ٤ظخ حُظذه٤ن ٗٔٞرؽ ٓشحؿؼش أٛذحف
حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش حُزٝ ١مؼٓ ٚؼٜذ حُظ٘ٔ٤ش حُذ٤ُٝش.
حُظؼخٝ ٕٝحُظآصس أٓشحٕ أعخع٤خٕٝ ،ط٤ٜذ ٓزخدسس حُظ٘ٔ٤ش حُذ٤ُٝش
رـٔ٤غ حُٔئعغخص حُذ٤ُٝش ٝحُؾشًخء حُؼَٔ ٓؼخ ُِٔغخػذس ك٢
اكشحص طوذّ ك ٢حإلٗـخصحص حُٔؼضصس حُٔظؼِوش رخُٔغخٝحس رٖ٤
حُـ٘غ. ٖ٤
اٌّإعغح اٌىٕذ٠ح ٌٍرذل١ك ٚاٌّغاءٌح ()CAAF
٘ٓ ٢ٛ CAAFظٔش ؿ٤ش سرل٤ش ٌٓشعش ُظؼض٣ض ٝطو٣ٞش طذه٤ن
أدحء حُوطخع حُؼخّ ٝحُشهخرش ٝحُٔغخءُش كً٘ ٢ذح ٝحُخخسؽ ٖٓ خالٍ
حُزلغ ٝحُظؼِٝ ْ٤طزخدٍ حُٔؼشكش ٖٓ خالٍ رشٗخٓـ ٚحُذ ، ٢ُٝحُز١
طٔ ُٚٞحُلٌٓٞش حٌُ٘ذ٣ش ٣ ،غخػذ  CAAFحألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ
ػِ ٠ر٘خء هذسحص طذه٤ن حألدحء ٓغ حُظشً٤ض ػِ ٠طذه٤ن حُٔغخٝحس
ر ٖ٤حُـ٘غٝ ٖ٤أٛذحف حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش .هٞسص  CAAFحُؼذ٣ذ
ٖٓ حُٔٞحسد رحص حُقِش  ،رٔخ ك ٢رُي "دُ َ٤حُٔٔخسعش ُٔشحؿؼش
أٛذحف حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش :حُٔغخٝحس ر ٖ٤حُـ٘غٝ "ٖ٤دٝسس طذس٣ز٤ش
ك" ٍٞطذه٤ن حُٔغخٝحس ر ٖ٤حُـ٘غًٔ ."ٖ٤خ رذأص  CAAFحُؼَٔ
ػِ ٠طؼٔٓ ْ٤شحػخس حُٔ٘ظٞس حُـ٘غخٗ ٢رٜذف طؼض٣ض حُٔغخٝحس رٖ٤
حُـ٘غٝ ٖ٤طٌٔ ٖ٤حُٔشأس ك ٢حألؿٜضس حُشهخر٤ش حُؼِ٤خ
حُؾشٌ٣ش.هِ٤ش ٛزح حُٞرخء ً ،خٕ ٣ CAAFظٌ٤ق ٓغ هشم ؿذ٣ذس
ُِؼَٔ ٝحعظٌؾخف هشم ٓزظٌشس ُظٞك٤ش هٔ٤ش ألػنخثٝ ٚؽشًخثٚ
ٝحُظ ٢طؾَٔ عِغِش ٗذٝحص ػزش حإلٗظشٗض طْ اهالهٜخ ك ٢أرشَ٣
ٓٝغظٞدع ُٔٞحسد ًٞك٤ذ ُِٔ 91ذهوُٝ ٖ٤ـخٕ حُشهخرش ٝحُوخدّ
ػزش حإلٗظشٗض ػشٝك حُظذس٣ذ .طؼشف ػِ ٠حُٔض٣ذ ػِ٠
.www.caaf-fcar.ca
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ِعّٛػح اٌىاسٚعا ٞذعشٞ
ِغحا ٌٍرؼشف تذلح ػٍ ٝآشاس
ظائحح وٛف١ذ91-
إ ؿخثلش ًٞسٗٝخ  ٢ٛأًؼش ٖٓ ٓـشد أصٓش فل٤ش ار حٜٗخ
طئػش ػِ ٠حُ٤ٜخًَ حُغ٤خع٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظقخد٣ش ٝحُذ٤٘٣ش
ٝحُٔخُ٤ش ُِؼخُْ رؤعشًٔ .ٙخ أدص آػخس حُـخثلش اُ ٠طـ٤٤شحص ك٢
ٓٔخسعخص حُظذه٤ن.
ٗلزص حُٔ٘ظٔش حٌُخس٣ز٤ش الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ
(ٓ )CAROSAIغ ًلخ كٓ ٢خ 6161 ٞ٣العظٌؾخف آػخس
ؿخثلش ًٞسٗٝخ ػِ ٠أؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ حألػنخء ()SAIs
دحخَ حُٔ٘طوش ًٝؾق حالعظشحط٤ـ٤خص ٝحُظٞف٤خص ُِلذ ٖٓ
آػخس حُـخثلشٝ ،طٌٔ ٖ٤حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ٖٓ ٓٞحفِش اٗظخؽ
– ػِٔ٤خص طذه٤ن ػخُ٤ش حُـٞدسٝ ،طغخػذ ػِ ٠طؼض٣ض اؽشحى
أفلخد حُٔقِلش.
ؽخسى حػ٘خٕ ٝػؾش ٖٓ ٕٝحفَ  62ؿٜخص سهخر ٢ػخُ٢
ػن ٞحُٔ٘ظٔش حٌُخس٣ز٤ش الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خك ٢حُٔغق .
ًٝؾلض ٗظخثؾ حُٔغق حُؾخِٓش إٔ حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خٓ ،ؼِٜخ
ًٔؼَ د ٍٝحُؼخُْ حالخش ، ٟهذ طؤػشص رطش٣وش ٓخٝ ،هذ أرشص
حُٞرخء رؾٌَ خخؿ ٓخخٝف حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ كٔ٤خ ٣ظؼِن
رظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص (ٝ ،)ITحُلـٞحص حُٔؼشك٤ش ٝحُظٜذ٣ذحص
حإلٌُظش٤ٗٝش.

اٌرأش١شاخ اٌرشغ١ٍ١ح
ٗظشح ألٕ ٗغزش ًز٤شس ٖٓ ٓٞظل ٢حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ٣ؼِٕٔٞ
ً
ػٖ رؼذ أ٣ ٝؼِٔ ٕٞر٘ظخّ حُٔ٘خٝرش ُِللخظ ػِ ٠حُظزخػذ
حُـغذ ، ١كوذ أرِـض رؼل حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ػٖ طٞهق
حُؼِٔ٤خص رغزذ حالكظوخس حُٓ ٠ؼذحص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص
حُٔلُٔٞش ٝحُٞف ٍٞػٖ رؼذ اُ ٠حُِٔلخص حُذحخِ٤ش ٝحُٞػخثن
ُِـٜش حُخخمؼش ُِظذه٤ن.

االعرعاتح ٢شاس اٌعائحح
هذٓض ؿٔ٤غ حالؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ حُظ ٢حعظـخرض ُِٔغق
طذحر٤ش ُلٔخ٣ش حُٔٞظل ،ٖ٤رٔخ ك ٢رُي ططز٤ن حُٔزخدة
حُظٞؿ٤ٜ٤ش حُقخدسس ػٖ ٝصحسس حُقلش؛ مٔخٕ حالٓظؼخٍ
ُظذحر٤ش حُظزخػذ حُـغذ ١؛ طٞك٤ش ٓؼؤخص حُ٤ذ ٝحأله٘ؼش؛ ٗٝؾش
ٓؼِٓٞخص حُقلش ٝحُغالٓش حُلخُ٤ش.
ًٔخ أؽخسص حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ اُ ٠طؼض٣ض حُؼَٔ ػٖ رؼذ،
ٝططز٤وخص ادحسس حُلش٣نٝ ،عخػخص حُؼَٔ حُٔ٘ظٔش ُظِز٤ش
ٓظطِزخص حُٜٔخّ ٝك ٢حُٞهض رحط ٚحالٓظؼخٍ ُٔظطِزخص حُظزخػذ
حُـغذ.١

حػظٔذ ػذد هِ ٖٓ َ٤حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ طو٘٤خص طذه٤ن ؿذ٣ذس
إلمخكش هٔ٤ش اُ ٠ػِٔ٤ش حُلًٔٞش٣ .و ّٞؿٜخصحٕ ٖٓ حؿٜضس
حُشهخرش حُؼِ٤خ ربؿشحء ػِٔ٤خص طذه٤ن ك ٢حُٞهض حُلو٤وُ ٢زشحٓؾ
حإلؿخػش حُلٌ٤ٓٞش ُٔٞحؿٜش ؿخثلش ًٞسٗٝخٝ ،عظش حؿٜضس
حُشهخرش حُؼِ٤خ طو ّٞرظذه٤ن افذحس طذحر٤ش حُظلل٤ض .أؽخسص
رؼل حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ آُ ٠خ طززُ ٖٓ ٚؿٜٞد ُظٞػ٤ش
حُٔٞحه٘ ٖٓ ٖ٤خالٍ ٗؾش حُٔؼِٓٞخص ك ٍٞحُٞرخء ٝآػخس.ٙ

اٌذسٚط اٌّغرماج
ٝفق ؿخُز٤ش حُٔؾخسً ٖ٤ك ٢حُٔغق حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػِ ٠أٜٗخ ٓـ٤ش هٞحػذ
حُِؼزش ؿ٤ش حُٔغظٌؾق ٓؾ٤ش ٖ٣اُ ٠حُلخؿش اُ ٠ك ْٜأكنَ ُِظو٘٤خص
حُٔخظِلش ُظؼض٣ض ط٘ل٤ز ٜٓخّ حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ.
أهش حُٔؾخسً ٕٞك ٢حُٔغق رؤ٤ٔٛش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ك ٢أػٔخٍ حُظذه٤ن
ًٞعِ٤ش ُظلغ ٖ٤حٌُلخءسٝ ،طغ َ٤ٜحُٔشحؿؼخص رحص ٗطخهخص حُظذه٤ن
حُٞحعؼشٝ ،دػْ حُؼَٔ ػٖ رؼذٝ ،أهشٝح رخُلخؿش اُ ٠خطو حعظٔشحس٣ش
ه٣ٞش ُ٤زوٞح ٓ٤ٜج ٖ٤أػ٘خء حألصٓخص ٝحٌُٞحسع.
ٝحهظشف أكذ حالؿٜضس حُٔؾخسًش أٗ ٢ٌُ ٚطٌ ٕٞحؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ
أًؼش كخػِ٤ش ك ٢كخُش كذٝع ؿخثلش ،كبٜٗخ طلظخؽ آُ ٠ؼشكش ػِٔ٤ش
ربؿشحء ػِٔ٤خص حُظذه٤ن ػٖ رُؼذ (آخ ٖٓ خالٍ طو٘٤خص حُظذه٤ن ك٢
حُٞهض حُلؼِ ٢أ ٝحُظخس٣خ.)٢أًذص حُشدٝد أ٣نًخ ػِ ٠طذس٣ذ حُٔٞظلٖ٤
ػِ ٠أكذع طو٘٤خص حُظذه٤نٝ ،حُظ ٖٓ ٢ؽؤٜٗخ طؼض٣ض هذسس حؿٜضس حُشهخرش
حُؼِ٤خ ك ٢اؿشحء ػِٔ٤خص طذه٤ن ػخُ٤ش حُـٞدسٝ ،طلغٓ ٖ٤ؾخسًش
أفلخد حُٔقِلش ٝطلو٤ن طؤػ٤ش أًزش ك ٢حُظذه٤ن.

اٌخالصح
أؿزشص ؿخثلش ًٞسٗٝخ حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ػِ ٠حػظٔخد هش٣وش ؿذ٣ذس
ُِظلخػَ ٓغ رؼنٜخ حُزؼل رغشػش ٝاػخدس طوٓ ْ٤٤لٓ ّٜٞغخكش حُؼَٔ
حُٔخد٣ش ٝحُ٘ظش ك ٢أكنَ هش٣وش ُالعظـخرش ُِظـ٤٤شحص حُظ ٢طلذع ك٢
حُوطخع حُؼخّ ٝاػخدس حُ٘ظش ك٤ً ٢ل٤ش ط٘ل٤ز حُؼَٔ ػِ ٠أعخط .٢ٓٞ٣
حٕ ط٘ل٤ز ػِٔ٤خص ؿٜخص حُشهخرش حُؼخُ ٢رٜزح حالعِٞد حُـذ٣ذ طؼ٘ ٢ص٣خدس
حعظخذحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص ٝطلِ٤الص حُز٤خٗخص ُظغ َ٤ٜحُؼَٔ ػٖ
رؼذ ٝك ٢حُٞهض حُلو٤وُِ ٢ظذه٤ن .رخإلمخكش اُ ٠رُيُِ ٌٖٔ٣ ،لٌٓٞخص
ٓغخػذس حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ٖٓ خالٍ طٞك٤ش حُٔٞحسد حُالصٓش ُذػْ
حُوذسحص ٝحُظط٣ٞش حُٔئعغ.٢
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ِٕظّح اٌّح١ظ اٌٙادئ الظٙضج اٌشلاتح اٌؼٍ١ا(اٌثاعا )ٞذشحة تاٌشئ١ظ اٌرٕف١ز ٞاٌعذ٠ذ
٣شكذ ٓـِظ ادحسس ٓ٘ظٔش
حُٔل٤و حُٜخدة الؿٜضس حُشهخرش
حُؼِ٤خ (حُزخعخ ) ١ربعظ٤ش
الٓ ٌٞ٤رٞطٞح ،حُظ ٢رخؽشص
ػِٜٔخ حُـذ٣ذ سث٤غخ ط٘ل٤ز٣خ
ألٓخٗش ٓ٘ظٔش حُزخعخ ١ك1 ٢
كض٣شحٕ .6161 ٞ٤ٗٞ٣/اعظش
ٓ ٢ٛلخعذ هخٗ ٢ٗٞػِٔض ك٢
حُوطخع حُؼخّ ك ٢عخٓٞح ُٔذس  62ػخ ًٓخ ٝ ،طزٞأص
ٓ٘خفذ كٌٓ ٢ظذ حُٔشحهذ حُٔخُٝ ٢حُٔذهن حُؼخّ.
ٓئخشح ُٔذس طغغ ع٘ٞحص سث٤غخ ط٘ل٤ز٣خ
ػِٔض
ً
ُق٘ذٝم حالدخخس حُٞه٘ ٢ك ٢عخٓٞح.
ٝطشكذ حُٔ٘ظٔش رخزشس ٝحعؼش ك ٢حُظذه٤نٝ ،حإلدحسس
حُٔخُ٤شٝ ،حُلًٔٞشٝ ،حُغ٤خعش حُؼخٓشٝ ،حعظشحط٤ـ٤ش
حألػٔخٍ ٝحُظ٘ٔ٤شٝ ،هذ ُؼزض دٝسح أعخع٤خ ك ٢ط٘ل٤ز

حُظـ٤٤ش حإل٣ـخر ٢ك ٢حُٞهض حُزً ١خٗض طغ ْٜك ٚ٤ك٢
ر٘خء أدحء ٝهذسحص حُٔئعغخص حُظ ٢ػِٔض كٜ٤خ .
ٞ٣دع ٓـِظ حإلدحسس حُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ١حُٔ٘ظ٤ٜش
ٝال٣ظ ،ٚطٞ٤كِٞ٤ع ٢طٞ٤ط٣ٝ ، ٢ؼشد ُ ٚػٖ ػٔ٤ن
طؼٔ ُٚ ٚ٘٤الُظضحٓٝ ٚطلخٗ٣ٝ ٚ٤ؾ٤ذ رٔخ كووظ ٚحألٓخٗش
حُؼخٓش ٖٓ حٗـخصحص ٜٓٔش ك ٢ػٜذ٣ .ٙظٔ٘ٓ ٠ـِظ
حإلدحسس حُظٞك٤ن ُظٞ٤كِٞ٤ع ٢ك ٢خطٞحط ٚحُٔغظوزِ٤ش
٣ٝؤَٓ إٔ ٣غظٔش ك ٢حعظؼٔخس ٜٓخسحط ٚحُٞحعؼش
ُِٔغخٔٛش ك ٢حُظ٘ٔ٤ش ك٘ٓ ٢طوش حُٔل٤و حُٜخدة.
ٝهذ طْ طؤؿ َ٤حُٔئطٔش حُغُ٘٘ٔ ١ٞظٔش حُٔل٤و
حُٜخدة الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ٖٓ حد - 6161
ٝع٤ظْ طؤً٤ذ ٓٞػذ ؿذ٣ذ كٝ ٢هض الكن ٖٓ حُؼخّ.

_______________________________________________________

ذىش ُ٠اٌّشالة ٚاٌّذلك اٌؼاَ ف ٟعاِٛا الٔعاصاذٗ
ًشٓض ٓئعغش حُٔلخعزٕٞ
أعظشحُ٤خ
ك٢
حُوخٕٗٞ٤ٗٞ
ٞ٤ٗٝصِ٘٣ذح ()CA ANZ
ػنٞح إلٗـخصحطْٜ
661
ً
حُشحثؼش كٜ٘ٓ ٢ش حُٔلخعزش
ٝحُٔـظٔؼخص حُظ٣ ٢ؼِٔ ٕٞكٜ٤خ
ٓٝغخٔٛخط ْٜك ٢طؼض٣ضٛخ.
ًخٕ كٔ٣ٞخً ٞٗٝخٓ ِٞ٤أك ،٢ِ٤حُٔشحهذ ٝحُٔذهن حُؼخّ
ٌُٔظذ حُظذه٤ن ك ٢عخٓٞحٔٓٝ ،ؼَ حُزخعخ ١ك٢
ٓـِظ ادحسس حُٔ٘ظٔش حُذ٤ُٝش الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ،
ٖٓ ر ٖ٤أُٝجي حُز ٖ٣طْ طٌش ٞٛٝ - ْٜٔ٣طٌشْ٣
٣ظ٘خعذ ٝكـْ طلخٗ ٚ٤ك ٢ػِٔ ٚكٌٓ ٢ظذ حُظذه٤ن ك٢
عخٓٞح ًٝزُي ٓغخٔٛخط ٚك ٢طؼض٣ض سإ٣ش حُزخعخ١
حُٔظٔؼِش ك ٢طلو٤ن ٓض٣ذ ٖٓ حُؾلخك٤ش ٝحُٔغخءُش
حإلهِ٤ٔ٤ظ.ٖ٤

ٝرخزشس طض٣ذ ػٖ  61ػخٓخ كٓ ٢ـخٍ حُظذه٤ن،ؽـَ
ٓ٘قزخ كٓ ٢ـِظ ادحسس أٓخٗش حُزخعخًٔ ، ١خ ػَٔ
ػنٞح كُ ٢ـ٘ش ٓشحؿؼش حُٔٔخسعخص كٓ ٢ؼٜذ
عخٓٞح ُِٔلخعزٝ،ٖ٤حُِـ٘ش حالعظؾخس٣ش حُٔخُ٤ش ُشحرطش
حُٔذهو ٖ٤حُؼخُٓ ٖ٤ذ ٍٝحٌُُٞ٘ٓٞغٝ ،حُشحرطش حُذ٤ُٝش
ُلخكق ٢حالكظ٤خٍ حُٔؼظٔذًٔ .)ACFE( ٖ٣خ كقَ
ػِ ٠ؿخثضس حإلٗـخص حُٔظٔ٤ض ُِشحرطش حُذ٤ُٝش
ُلخكق ٢حالكظ٤خٍ حُٔؼظٔذ ٢ٛٝ ٖ٣ؿخثضس خذٓخص
حُظؼو٤ق حُٔـظٔؼ ٢ك ٢ػخّ .6191
ٓئخشح ٓ٤ضس
ًٔخ ُٓ٘ق ٌٓظذ حُظذه٤ن ك ٢عخٓٞح
ً
حُٔذسد حُٔؼظٔذ ( ٞٛٝ )ATEح ٕ٥هخدس ػِ ٠طوذْ٣
حُخزشس حُؼِٔ٤ش ٝحُظذس٣ذ حُز٣ ١ل ٢رٔظطِزخص حُخزشس
حُؼِٔ٤ش ُِذخًٔ ٍٞلخعز ٖ٤هخٗ ٖ٤٤ٗٞآُ ٠ئعغش
حُٔلخعز ٖ٤حُوخٗ ٖ٤٤ٗٞك ٢أعظشحُ٤خ ٞ٤ٗٝصِ٘٣ذح.
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اٌٍعٕح اٌفشػ١ح ٌّؼا١٠ش اٌشلاتح اٌذاخٍ١ح اٌراتؼح ٌإلٔرٛعا ٞذؼمذ
اظرّاػا ٌٙا ف ٟتٛخاسعد
حؿظٔؼض حُِـ٘ش حُلشػ٤ش حُظخرؼش ُِٔ٘ظٔش حُذ٤ُٝش الؿٜضس حُشهخرش
حُؼِ٤خ ( )INTOSAIرؾؤٕ ٓؼخ٤٣ش حُشهخرش حُذحخِ٤ش ك ٢حُلظشس ٖٓ 2
اُ 1 ٠حرحس ٓ/خسط  ،6161ك ٢رٞخخسعض ،سٓٝخٗ٤خ – هزَ طؤػ٤ش
ؿخثلش ًٞسٗٝخ ػِ ٠حُٔؾخسًش ك ٢حُلؼخُ٤خص حُذ٤ُٝش .ؽخسى ٓخ
٣وشد ٖٓ ٞٓ 21كذح ٔ٣ؼِ ٕٞحؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ (ٖٓ )SAIs
ؿٔ٤غ أٗلخء حُؼخُْ ك ٢حالؿظٔخع حُز ١حعظٔش ًٝ .ٖ٤ٓٞ٣خٕ ٖٓ رٖ٤
أفلخد حُٔقِلش حُلخمش ٖ٣أٓخٗش ُـ٘ش حُٔؼخ٤٣ش حُٔ٤ٜ٘ش (،)PSC
٘ٓٝظذ ٟحالفذحسحص حُٔ٤ٜ٘ش ُإلٗظٞعخٓٝ ،)FIPP( ١ؼٜذ حُٔذهوٖ٤
حُذحخِٝ ،ٖ٤٤حُٔؼٜذ حُوخُِٗٔ ٢ٗٞخُ٤ش حُؼخٓش ٝحُٔلخعزشًٔ .خ ؽخسًض
حُِـ٘ش حُلشػ٤ش ُظذه٤ن حألدحء حُظخرؼش ُإلٗظٞعخٓ ٢ٛٝ ،١غخْٛ
سث٤غ ٢ك ٢حُٔؾخس٣غ ٘ٓٝظٞسحص طذه٤ن حألدحء .دحسص ٓ٘خهؾخص
حالؿظٔخع ك ٍٞحُؼالهش ر٘ٓ ٖ٤ظذ ٟحالفذحسحص حُٔ٤ٜ٘ش ُإلٗظٞعخ١
ٝحٓخٗش ُـ٘ش حُٔؼخ٤٣ش حُٔ٤ٜ٘شٝ ،حُٔؾشٝػخص حُـخس٣شٝ ،دٝس حُِـ٘ش
حُلشػ٤ش ك ٢ػِٔ٤ش ٝمغ ٓؼخ٤٣ش حإلٗظٞعخ ١حُٔؼخد ٌِ٤ٛظٜخ.خخك
حُٔؾخسً٘ٓ ٕٞخهؾخص كخػِش ك ٍٞحُظوذّ حُٔلشص ك ٢كٝ ْٜطٞك٤ذ
ٝطلغ ٖ٤حالسؽخدحص رؾؤٕ حػٔخٍ حُشهخرش حُذحخِ٤ش ك ٢ػِٔ٤ش
حُظذه٤نٜ٣ .ذف حُٔؾشٝع  ،حُٔٞع ّٞح٤ُٝخ ً "اسؽخدحص ك ٍٞطذه٤ن
حُشهخرش حُذحخِ٤ش"  ،اُ ٠دػْ طذه٤ن أٗظٔش حُشهخرش حُذحخِ٤ش ٖٓ خالٍ
طٞك٤ش ٓزخدة طغظ٘ذ اُ ٠كٓ ْٜؾظشى ٝكلـ أٗظٔش حُشهخرش حُذحخِ٤ش
كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُٔخخهش ٝ.حُٜذف ٖٓ حُٔؾشٝع  ٞٛحُظقذُ ١ظشً٤ض
حُِـ٘ش حُلشػ٤ش ػِٓ ٠خ ٣ظْ طذه٤و( ٚػِ ٠حُ٘ل ٞحُٞحسد ك ٢حالسؽخدحص
ٝحُٔؼخ٤٣ش حُلٌ٤ٓٞش) ٓغ حُٔغخٔٛش ك ٢طؼض٣ض حُٔقِلش حُؼخٓش.

٣ؼظضّ حُٔؾشٝع أ٣نًخ دٓؾ أدٝحص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص ُظٞك٤ش دػْ
ٓخقـ ُظِز٤ش حكظ٤خؿخص حُٔذهو ٖ٤حُلخُ٤شًٔ .خ ٗخهؼ حُٔؾخسًٕٞ
"دُ َ٤حالػظٔخد ػِ ٠ػَٔ حُٔذهو ٖ٤حُذحخِ ٞٛٝ ، "ٖ٤٤ح ٕ٥ك٢
ٓشكِش حػذحد حُٔغٞدس حأل٤ُٝش .طؾظَٔ حُٞػ٤وش ػِ٘ٓ ٠ظٞس ٓضدٝؽ
ُـٜخص حُشهخرش حُؼخُ / ٢حُظذه٤ن حُذحخِ :٢حُؼالهش أكخد٣ش حالطـخٙ
(حعظخذحّ طوخس٣ش حُظذه٤ن حُذحخِٝ ٢حُ٘ظخثؾ ٝحُظلِ٤الص ك ٢أػٔخٍ
حُظذه٤ن) ٝحُؼالهش ػ٘خث٤ش حالطـخ( ٙط٘غ٤ن أػٔخٍ حُظذه٤ن حُخخسؿ٢
ٝحُذحخِ .)٢أعلشص حُ٘وخؽخص حُظ ٢دحسص ك ٢حالؿظٔخع ٗٝظخثؾ
حُلٞحس ٓغ ٓغئ ٍٝحطقخٍ حُٔؾشٝع ك٘ٓ ٢ظذ ٟحالفذحسحص
حُٔ٤ٜ٘ش ُإلٗظٞعخ ١ػٖ ػذس هشحسحص طٜذف اُ ٠طـ٘ذ حُظٌشحس ،
ٝحالخز رخالػظزخس ٓٔخسعخص ٓ٘ظذ ٟحالفذحسحص حُٔ٤ٜ٘ش ُإلٗظٞعخ،١
ٝحُٔلخكظش ػِ ٠طشً٤ض ٓغخٔٛخص حُٔؾشٝع ػِٗ ٠لٓ ٞظٔخػَ.
ع٤ظطِذ حُٔض٣ذ ٖٓ حُؼَٔ  ،حُٔوشس ٝحُٔٞحكن ػِ ٚ٤ك ٢حالؿظٔخع ،
حُٔشٗٝش رغزذ طؤػ٤شحص ؿخثلش ًٞسٗٝخً .خٗض حُ٘ظ٤ـش حأل٤ُٝش
ُالؿظٔخع طلذ٣ذ دٝس حُِـ٘ش حُلشػ٤ش ك ٢أػوخد حُظؼذ٣الص حُظ٢
خنؼض ُٜخ ػِٔ٤ش ٝمغ حُٔؼخ٤٣ش ك ٢حإلٗظٞعخ ، ١ك٤غ طٞد
حُِـ٘ش حُلشػ٤ش حُظشً٤ض ػِ ٠حُونخ٣خ حألكو٤ش حُظ ٢طٔظذ حُٓ ٠خ ٞٛ
حرؼذ ٖٓ حُشهخرش حُذحخِ٤ش ٓ ،ؼَ ٓشحؿؼش ً٤ل٤ش ط٘ل٤ز حُٔؼخ٤٣ش
ٝحإلسؽخدحص ٖٓ هزَ حُلٌٓٞخص حُٔخظِلشٝ.طغؼ ٠حُِـ٘ش حُلشػ٤ش حُ٠
ح٣ـخد ٓن٤ق ُالؿظٔخع حُٔوزَ ٝ ،حُز ١طوشس ٓزذث٤خ ػوذ ٙك ٢ح٣خس -
كض٣شحٕ ( 6169حػظٔخدح ػِ ٠حُٞمغ حُؼخُٔ.)٢
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انقُادة اثُاء أالشياث :قادة اجهصة انسقابت انعهُا
انشباب َشازكىٌ تجازبهى حىل جائحت كىزوَا
(حٍ

حالخظزخس حُلو٤وُِ ٢و٤خدس ٓ ٞٛذ ٟكغٖ أدحثي
ك ٢حألصٓخص)  -رشح ٖ٣طش٣غٓ ،٢ظلذع
طلل٤ض.١

حُو٤خدس  ٢ٛحُٔلشى حُشث٤غُِ ٢ظـ٤٤ش ٝحُ٘ٔٞ
ٝحألدحء الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ .ك ٢ػخّ 6192
 ،أهِوض ٓزخدسس ط٘ٔ٤ش حإلٗظٞعخ )IDI( ١رشٗخٓؾ حُوخدس حُؾزخد
الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ (ُ )SYLشػخ٣ش حُوخدس حُؾزخد ٝطٌٖٔ٤
حُ٘ٔ ٞحُلشدٝ ١حُٔغخٔٛخص ك ٢طط٣ٞش حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ.
حؿظٔغ حُوخدس حُؾزخد الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ُِٔشس حُؼخٗ٤ش ك٢
ػخّ ٝ ،6191ظَ  ٖٓ 69حُوخدس حُؾزخد حُزٔ٣ ٖ٣ؼِ ٕٞؿٔ٤غ
ٓ٘خهن حإلٗظٞعخ ١ك ٢سكِش ٓزخدسس ط٘ٔ٤ش حالٗظٞعخُِ ١وخدس
حُؾزخد الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ٛز.ٙ
٣ؼظزش رشٗخٓؾ حألْٓ حُٔظلذس حإلٗٔخث ٢ؿخثلش ًٞسٗٝخ
"حألصٓش حُقل٤ش حُؼخُٔ٤ش حالرشص ك ٢ػقشٗخ ٝحُظلذ ١حالًزش
حُزٞٗ ُْ ١حؿٓ ٚؼِ٘ٓ ٚز حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش" .حعظؼظٔذ

حؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ،ك ٢مٞء حُٞمغ حُـذ٣ذ –  ٞٛٝحُؼَٔ
ػٖ رؼذ ٝع٤خعخص حُؼَٔ حألًؼش ٓشٗٝش – حػظٔخدح ًز٤شح ػِ٠
حُوذسس حُظٌ٤ل٤ش ُِو٤خدس ك ٢ادحسس ٛز ٙحألصٓش.
ُٝل ْٜطؤػ٤شحص حُٞرخء ػِ ٠حُو٤خدس رؾٌَ أكنَ٣ ،ظزخدٍ حُوخدس حُؾزخد
الؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ُٔزخدسس ط٘ٔ٤ش حالٗظٞعخٝ ١ؿٜخص حُ٘ظش
ٝحُخزشحص حُؾخق٤ش ك ٍٞأعخُ٤ذ حُو٤خدس ٝحؽشحى حُلشم رلخػِ٤ش
ٝحُقلخص حُظ ٢طؼظزش مشٝس٣ش ُِظؼخَٓ ٓغ أصٓش حُقلش حُؼخُٔ٤ش.
ظٜوشص ٓٞمووٞػخص ٓؾووظشًش ،روخُشؿْ ٓووٖ ؿـشحك٤ووخ رٔوخ كوو ٢رُووي
حعظخذحّ أعخُ٤ذ ه٤خد٣ش ٓٔخػِش أػ٘خء حألصٓش  -كخُظشً٤ض ػِو ٠حُؾوؼٞس
رؤػنووخء حُلش٣وون كووٓ ٢لخُٝووش ُخِوون ر٤جووخص ػٔووَ أًؼووش أٓخًٗووخ ٝػوووش ،
ٝحالػظشحف رخُظٞحفوَ حُٞحموق ٝحُٔظٌوشس ٝحُٔشٗٝوش طظوَ ػ٘خفوش
حعخع٤ش ك ٢اظٜخس حالُظضحّ٣ .ئٖٓ حُوخدس حُؾوزخد الؿٜوضس حُشهخروش

حُؼِ٤خ رؤٕ حُو٤خدس حُلو٤و٤ش طؼ٘ ٢حُغؼ ٢اُ ٠إٔ طٌ ٕٞأكنَ كو٢
ؿٔ٤ووغ ٓـووخالص حُل٤ووخس  ،ػِوو ٠حُٔغووظ ٟٞحُٜٔ٘ووٝ ٢حُؾخقوو،٢
ٝطٜووووووووووووووووذف اُوووووووووووووووو ٠طٌٔووووووووووووووووٓ ٖ٤ووووووووووووووووٖ كووووووووووووووووُْٜٞ
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عاطفيا بالشدبة لي ،ومع ذلغ ،فقج عمستشي التجخبة تقميل الزغط
تحجيا
ً
(لقج كان هحا ً
الحي أضعه عمى نفدي ومؽاجهة التحجيات الشاشئة يؽمياً)
ِاٌ١ثغ ٛعأاٖ ِٛغات ،ٟاٌعٙاص اٌشلاتٌ ٟعّٛٙس٠ح
تٛذغٛأا

و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ،
تّا ف ٟرٌه األظٙضج اٌشلات١ح؟
ُوذ أػش حُٞرخء رؾٌَ ًز٤ش ػِ٠
حُؼِٔ٤خص حُظ٣ ٢ـشٜ٣خ حُـٜخص
حُشهخر ٢ك ٢رٞطغٞحٗخ .ار هخٓض حإلدحسس رظؤؿ َ٤ط٘ل٤ز
حُخطش حُظؾـ٤ِ٤ش رغزذ طؼط َ٤حُؼَٔ ٖٓ ؽٜش
ٗ٤غخٕ اُ٘ٓ ٠ظقق ؽٜش أ٣خس ُٝ ، 6161ظوِ َ٤ػذد
حألؽخخؿ ك ٢حٌُٔخطذٗ ،لزص حُٔ٘ظٔش حُٔشٗٝش ،
ٓؼَ حُؼَٔ ػٖ رؼذ ٝ ،حُؼَٔ ر٘ظخّ حُٔ٘خٝرخص ،
ٗظشح ُوٞ٤د حالؿظٔخػخص
ٝخلل عخػخص حُؼًَٔ ٝ .
حُؾخق٤ش ً ،خٕ حُٔذ٣ش ٕٝأًؼش طوزالً ُالؿظٔخػخص
حالكظشحم٤شٝ .صحد حُظؼخهق ٝطْ طخل٤ق رؼل
حُٔٞحػ٤ذ حُٜ٘خث٤ش ك٤غ طظؼِْ حُٔ٘ظٔش ً٤ل٤ش حُظؼخَٓ
ٓغ حُٞمغ حُطز٤ؼ ٢حُـذ٣ذ.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
ًخٗض حُظـشرش رشٓظٜخ ِٓ٤جش رخُظلذ٣خص ٓٝ ،غ ػَٔ
حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔٞظل ٖ٤كٞٗ ٢رخص ً ،خٕ ٖٓ حُقؼذ

ط٘غ٤ن حُٔؾشٝع ٝؿٜٞد كش٣ن حُظذه٤ن٘ٛٝ .خى
حٌُؼ٤ش ٖٓ حُوِن ر ٖ٤حُٔٞظلٔٓ ، ٖ٤خ ٣لغ ػِ٠
حُظؼخهق ٝحُظلل٤ض .ك٤غ ًخٕ حُظخط٤و حُلؼخٍ ٝحدحء
حُٞحؿزخص فؼزًخ رغزذ طؼط َ٤حُؼَٔ حُٔظٌشسُ ،زُي
ٗلٖ ٗلؼَ ٓخ كٝ ٢عؼ٘خ ٓغ حُٞهض حُٔظخف ُذ٘٣خ.
كٜ٘خى حٌُؼ٤ش ٖٓ حُؾٌٞى حُٔل٤طش رخُٞرخء .ػِٛ ٠زح
حُ٘لً ، ٞخٕ ٛزح طلذً٣خ ػخهلً٤خ رخُ٘غزش ُٓٝ ، ٢غ
رُي  ،كوذ ػِٔظ٘ ٢حُظـشرش طوِ َ٤حُنـو حُز ١أمؼٚ
ػِٗ ٠لغٞٓٝ ٢حؿٜش حُظلذ٣خص حُ٘خؽجش ٤ٓٞ٣خ ً.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌّذ٠ش ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
ُظٌٓ ٕٞذ٣شح ً ؿ٤ذًح كٛ ٢ز ٙحألصٓش  ،كبٕ حُوذسس ػِ٠
حُظٌ٤ق ٝحٓظالى ر٘ٛخ ً ٓ٘لظلخ ً  ٢ٛحُوخػذس حُشث٤غ٤ش -
ُالعظٔخع ٝحُظؼِْ ٖٓ حألؽخخؿ ٖٓ كُٞي
ٝحالعظؼذحد ُظـشرش أؽ٤خء ؿذ٣ذس .كؤٕ حُظؼخهق ٌٕٞ٣
مشٝس ١أ٣نًخ – اُ ٠ؿخٗذ ٓغخػذس ح٥خش ٖ٣ك٢
حُظلُِٞ ٍٞمغ حُطز٤ؼ ٢حُـذ٣ذ ٝحُظلون ٖٓ أػنخء
حُلش٣ن هذس حإلٌٓخٕٝ .طظَ حُ٘ضحٛش  ٢ٛحأل، ْٛ
خخفش ٝأٗ٘خ ٗـذ أٗلغ٘خ ٗؼَٔ رذسؿش أػِٖٓ ٠
حالعظوالُ٤ش خالٍ حألصٓش.

(السجيخ الجيج (السجيخ القؽي) يبشي بيئة عسل إيجابية متفائمة ومحفدة)
ع ٛ١ع ،ٛاٌعٙاص اٌشلات ٟاٌصٟٕ١
و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ،
تّا ف ٟرٌه األظٙضج اٌشلات١ح؟
حٕ ٝعخثَ حالطقخٍ ُٜخ حُظؤػ٤ش
حألًؼش ٝمً ٞكخ ،ك٤غ أفزلض
اٌُظش٤ٗٝش رذسؿش حًزش ٝؿ٤ش ٓزخؽشس .كوزَ حٗظؾخس حُٞرخء
ً ،خٕ حُؼَٔ ؿخُزًخ ٓخ ٣زظذة ٖٓ ص٣خسس حٌُٔظذ .ح، ٕ٥
٣لذع رُي ٖٓ خالٍ سعخُش رش٣ذ اٌُظش ٢ٗٝط٘ظظش سدٝد
أػنخء حُلش٣ن ٝ ،هذ أدٛ ٟزح حُظؤخ٤ش اُ ٠طـ٤٤ش ا٣وخع
حُؼَٔ ك٤غ ٣غظذػٛ ٢زح حُٞمغ حُطز٤ؼ ٢حُـذ٣ذ
حعظخذحّ أعِٞد حُو٤خدس حُز٣ ١ذػ" ٞحُظلٌ٤ش ك٢
حُٔغظوزَ" ٔٓ -خ ٣ذكغ حُٔذسحء اُٝ ٠مغ خطو ٓلذدس
ٗظشح ألٕ حُضٓالء
عِلًخ ٓٝذسٝعش هزَ طٌِ٤ق حُؼَٔ.
ً
حُٔٞؿٞد ٖ٣كٓ ٢وخهؼخص ٓٝذٕ أخش( ٟخخسؽ حُٔوش
حُشث٤غُِ ٢ـٜخص حُشهخر ٢حُؼخُ ٢حُق ٢٘٤ك ٢رٌ )ٖ٤ؿ٤ش
هخدس ٖ٣ػِ ٠حُؼٞدس كؼًِ٤خ  ،كوذ طْ طوذ ْ٣حُؼذ٣ذ ٖٓ خطو

ػَٔ حُظذه٤ن حُظ ٢طلظ ١ٞػِ ٠اسؽخدحص ٓلقِش
ٜ٘ٓٝـ٤خص ٓٝـٔٞػش أدٝحص ٓغزوًخ.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
رخُشؿْ ٖٓ ًٓ ٢ٗٞذ٣ش ٣ظٔظغ رخُٔ٘طن ٝحُٜذٝء  ،اال إٔ
حألصٓش ؿؼِظ٘ ٢أدسى ٓذ ٟأ٤ٔٛش حُشػخ٣ش ٝحُظلْٜ
ٝحُذػْ .إٔ حُظشحرو حُؼخهل ٞٛ ٢حُوخػذس حألعخع٤ش ُلش٣ن
هٝ ، ١ٞهذ أظٜشص ُ ٢ؿخثلش ًٞسٗٝخ أٗ ٚال رؤط ً٢ٗٞ
ٓذ٣ش ك ٢طوذ ْ٣حُذػْ حُؼخهل ٢ألػنخء حُلش٣نٖٓٝ .
خالٍ طزخدٍ حُخزشحص ٝحُوقـ حُظ ٢كذػض أػ٘خء حألصٓش
 ،حًظغزض أٗخ ٝأػنخء كش٣و ٢كًٔ ٜخ أكنَ ُزؼن٘خ
حُزؼل ٖٓٝ .حألكنَ أ٣نًخ إٔ طٌٓ ٕٞذ٣شح ً ٜ٣ظْ كوًخ
رخألؽخخؿ حُز٣ ٖ٣ولٝ ٕٞسحء حُؼَٔ.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌّذ٠ش ع١حراظٙا ٌرعاٚص
٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
٘ٛخى هٓ ٍٞؤػٞس هذ ْ٣ؽخثغ ك ٢حُق" ، ٖ٤حهٔق حألكنَ
ٝحعظؼذ ُألعٞأ ".كخالَٓ  ٌٕٞ٣رخشح ٝهض حألصٓخص ،
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ؿٞح
٣ٝؼَٔ حُٔذ٣ش حُـ٤ذ  -حُٔذ٣ش حُو – ١ٞػِ ٠خِن ً
ا٣ـخرً٤خ كٌٓ ٢خٕ حُؼَٔ ٣ظغْ رخُظلخإٍ ٝحُظلل٤ض .ك٤غ طؼذ
ؿخثلش ًٞسٗٝخ طلذً٣خ ػخًُٔ٤خ ؿ٤ش ٓغزٞم ٝػخُ٢
حُخطٞسسٛ ٖٓٝ .زح حُٔ٘طِن  ،ػِ ٠حُٔذسحء إٔ ٜ٣ذكٞح
اُ ٠طوِ َ٤حُزػش ٝحُؾي ٖٓ خالٍ طزخدٍ حُٔؼشكش ٝحطخخر

حإلؿشحءحص حُٔ٘خعزش ُِظؼخَٓ ٓغ حُلخالص ػ٘ذ ظٜٞسٛخ.
اٗٝ ٚهض ػق٤ذ ُِـٔ٤غ ك ٢حُؼخُْ ح٘ٛ .ٕ٥خى آالّ
ٝكضٕ ك ٢هِٞد حٌُؼ٤ش ٖٓ حُ٘خطٗ .لٖ رلخؿش اُ ٠إٔ
ٌٗٓ ٕٞظلذٝ ٖ٣ػخهلٝ ٖ٤إٔ ٗؤخز حُٞهض حٌُخكُٔ ٢غخػذس
رؼن٘خ حُزؼل ُ٘ -قزق ػخُ ًٔخ ٝحكذًح ٝ ،أعشس ٝحكذس.

"إن قبؽل العخوف الججيجة  ،مثل تمغ التي نسخ بها خالل جائحة  ، COVID-91سيداعجنا عمى فهػ السؽاقف غيخ الستؽقعة بذكل
أفزل  ،باإلضافة إلى ترخفات وردود فعل أولئغ الحيؼ نعسل معهػ".

ا٠ش٠ه اٌفاسدِٔٛ ٚض اٌعٙاص اٌشلات ٟاٌىٛعراس٠ىٟ

و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ،
تّا ف ٟرٌه األظٙضج اٌشلات١ح؟
ٗلٖ رلخؿش اُ ٠ك ْٜإٔ
أعخُ٤ذ حُو٤خدس  ٌٖٔ٣إٔ طئػش
ػِ ٠ؿٞدس حُؼَٔ ٝحُل٤خس  ٌٖٔ٣ٝحعظخذحٜٓخ ًؤدحس
ه٣ٞش ُِظؼخ٣ؼ ٓغ ٛزح حُؼقش حُـذ٣ذ حُز٣ ١غظٔش كٚ٤
حُظـ٤٤ش ٝحُظوِذ ر٘ل ٍٓ ٞظغخسع ٌٓٝؼق .أفزق دٝس
حُو٤خدس حُ ّٞ٤أٝ ْٛأفؼذ  ،ك٤غ ُْ ٣ظْ طلذ٣ذ
حُٞمغ حُطز٤ؼ ٢حُـذ٣ذ رؼذ ٣ٝ ،ـذ إٔ طظٌ٤ق
أعخُ٤ذ حُو٤خدس ٓغ حُظشٝف ٝحالكظ٤خؿخص حُـذ٣ذس.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
طشطزو حُو٤خدس ٓٝغظ ٟٞحُؼَٔ حُـٔخػٝ ٢أدحء
حُٔؾشٝع حسطزخ ً
هخ ٝػ٤وًخ  -كخألٓش ًِ٣ ٚظؼِن
رخُؼالهخص ٝحُٔلخدػخص ٝحُظلخػالص ٓغ حُ٘خط .إ
ٛز ٙحُلظشس ٖٓ حُظـ٤٤ش حُٔغظٔش طـؼَ ٖٓ حُقؼذ
طٞف َ٤حألكٌخس رؾٌَ فل٤ق رغزذ ؿ٤خد

حُظٞحفَ ؿ٤ش حُِلظ ٞٛٝ ، ٢ؿخٗذ ٓٞ٣ ْٜكش ع٤خهًخ
ُِٜٔخّ ٝحألٗؾطش .ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ  ،ك ٢حؿظٔخع
ُ٣ؼوذ كؼًِ٤خ ك ٢حٌُٔظذ  ٢ٌ٘٘ٔ٣ ،سإ٣ش أ٣خءحص
أػنخء حُلش٣ن ٝسدٝد أكؼخُٝ ، ْٜحُظ ٢ال طغظط٤غ
حُز٤جش حالكظشحم٤ش طٞك٤شٛخ رخٌُخَٓٛٝ .زح ٣ظطِذ ٓ٘خ
إٔ ٌٗ ٕٞأًؼش كضٓخ ً ٝٝمٞكخ ً ك ٢حٌُالّ.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌّذ٠ش ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
إ حُٔشٗٝش ٝحُوذسس ػِ ٠حُظٌ٤ق ٝحُِٗٞ٤ش  ٢ٛأْٛ
فلخص حُو٤خدس .ار ع٤غخػذٗخ هز ٍٞحُظشٝف حُـذ٣ذس
ٓ ،ؼَ طِي حُظٔٗ ٢ش رٜخ خالٍ ؿخثلش ًٞسٗٝخ  ،ػِ٠
ك ْٜحُٔٞحهق ؿ٤ش حُٔظٞهؼش رؾٌَ أكنَ  ،رخإلمخكش
اُ ٠طقشكخص ٝسدٝد أكؼخٍ أُٝجي حُزٗ ٖ٣ؼَٔ ٓؼ.ْٜ
٣ـذ إٔ ٣غؼ ٠حُوخدس حُ ٠طؼض٣ض ٝططز٤ن حُزًخء
حُؼخهلٝ ٢حُلذط ٜٓٝخسحص حإلدحسس حالؿظٔخػ٤ش.
رخإلمخكش اُ ٠رُي  ،كؤٕ ػِٔ٤ش طؼض٣ض ًلخءحص
حالطقخٍ هذ طغخػذ حُٔذسحء ػِ ٠طٞم٤ق حُشعخثَ
ٝحُظؤػ٤ش ػِ ٠ح٥خش.ٖ٣

(الكيادة الفعالة ضخورية في المحعات الحخجة  ،ال سيسا في األزمات الطؽيمة  ،مثل جائحة كؽرونا .إن مهارات الكيادة
القؽية هي السفتاح  ،حيث تؤدي الكيادة الستفخقة إلى مشعسات متفخقة)
ػثذ اٌشحّٓ ،ظٙاص اٌشلاتح اٌغاِثٟ

و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ ،
تّا ف ٟرٌه األظٙضج اٌشلات١ح؟
ُوذ عخػذط٘خ ؿخثلش ًٞسٗٝخ
ػِ ٠طؼذ َ٣أعخُ٤ذ حالطقخٍ،

ٝحإلدسحى رؤٕ حالطقخٍ حُٔظٌشس  ٌٖٔ٣إٔ ٣لغٖ
حُلًٔ .ْٜخ ػضصص حألصٓش أٝحفش حُلش٣ن ٝأٝملض
ٓـض ٟحالٛظٔخّ ٝحالسطوخء رؼَٔ حُلش٣ن.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
إ كش٣و٣ ٢لظخؿ٘ ٢ح ٕ٥أًؼش ٖٓ أٝ ١هض ٓن!٠
ًِٔخ ً٘ض ه٣ٞخ حفزق كش٣و ٢أه .ٟٞار أكخ ٍٝإٔ
أًٓ ٕٞؼخالً ٣لظز ٟرٝ ٚحٓ٘ق ح٥خش ٖ٣حُذػْ
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ٝحُظؾـ٤غ .ك٤غ ٞ٣كش حُظؾـ٤غ حُطخهش الطخخر
حإلؿشحءحص ٝطل َ٣ٞحالٗظزخ ٙػٖ ح٥ػخس حُغِز٤ش
ُِٞرخء.
أػ٘خء حألصٓش  ،أرًش كش٣و ٢ربطزخع اسؽخدحص حُقلش
ٝحُغالٓش رخإلمخكش اُ ٠حُؼَٔ حُٔظخف .حرح إٔ حُوِن
رؾؤٕ ؿخثلش ًٞسٗٝخ أٓش ٓشٛن ٤ُٝ ،ظ ٘ٛخى
حٌُؼ٤ش ٓٔخ ٌ٘٘ٔ٣خ كؼِ ٚك٤خٍ رُي .ك٤غ طؼذ ٝكذس
أٓشح كً٣ٞ٤خ ُظغ َ٤ٜحُظشً٤ض ػِٓ ٠خ  ْٜ٣كوًخ
حُلش٣ن ً
 -ػِ ٠حُٔغظ ٟٞحُؾخقٝ ٢حُٔ.٢ٜ٘

ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌّذ٠ش ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
طؼذ حُو٤خدس حُلؼخُش مشٝس٣ش ك ٢حُِلظخص حُلشؿش ،
ال عٔ٤خ ك ٢حألصٓخص حُطِ٣ٞش ٓ ،ؼَ ؿخثلش ًٞسٗٝخ.
إ ٜٓخسحص حُو٤خدس حُو٣ٞش  ٢ٛحُٔلظخف  ،ك٤غ طئد١
حُو٤خدس حُٔظلشهش اُ٘ٓ ٠ظٔخص ٓظلشهش ٖٓ .حُْٜٔ
حُٔالكظش رؤٕ حألصٓش ٓئهظش.

(أكثخ مؼ أي وقت مزى ُ ،يطمب مؼ السجراء إظهار وخمق السديج مؼ التعاطف والجعػ والتذجيع لتحفيد السؽظفيؼ
والدساح لشا بالتغمب عمى الذجائج معا)
و١ٍ١شا عاٌّ ،ْٛاٌعٙاص اٌشلات ٟف ٟظاِا٠ىا

و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ،
تّا ف ٟرٌه األظٙضج اٌشلات١ح؟
ُوذ عخٔٛض ؿخثلش ًٞسٗٝخ رال
ؽي ك ٢كذٝع طـ٤٤شحص.
ك٤غ ٣غظل٤ذ حُـٜخص حُشهخر ٢ك ٢ؿخٓخٌ٣خ حٖٓ ٕ٥
ٗٔٞرؽ حُؼَٔ حُٔخظِو حُزٞ٣ ١كش ُِٔٞظلٓ ٖ٤شٗٝش
حُؼَٔ ك ٢حٌُٔظذ  ٖٓٝحُٔ٘ضٍ .كل ٢رذح٣ش طلؾ٢
حُٔشك ك ٢ؿخٓخٌ٣خ  ،حػظٔذص حإلدحسس ًٗ ٜـخ ٣شًض
ػِ ٠حألؽخخؿ إلظٜخس حُظؼخهق ٓغ مٔخٕ
حعظٔشحس حإلٗظخؿ٤ش ٝعو حُظلذ٣خص حُـذ٣ذس  ،رٔخ ك٢
رُي اػطخء حأل٣ُٞٝش ُغالٓش حُٔٞظلٝ ،ٖ٤حُظٞحفَ
رؾٌَ ٓظٌشس ٝ ،ط٘ل٤ز طذحر٤ش حُٞهخ٣ش ٌُٔخكلش حٗظؾخس
حُل٤شٝط.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
خِوض أٗظٔش طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٓٞخص ٝحُز٘٤ش حُظلظ٤ش
حُٔلذٝدس طلذ٣خص ًز٤شس ك ٢طلو٤ن حالٗـخصحصٓٝ ،غ
رُي ،كوذ كؼض أ٣نًخ اُ ٠حالطقخٍ ٝحُٔؾخسًش

ٗظشح ُٞحهغ حُؼَٔ ػٖ رُؼذ ،طؼِٔض
رطشم ؿذ٣ذسً ٝ .
ادحسس طٞهؼخطٝ ٢ص٣خدس حُٔشٗٝش ك ٢حُٔٞحػ٤ذ حُٜ٘خث٤ش
ُظوِ َ٤حإلؿٜخد ؿ٤ش حُنشٝس ١حُز ٖٓ ١ؽؤٗ ٚإٔ
٣ض٣ذ ٖٓ حمطشحد حُظٞحصٕ ر ٖ٤حُؼَٔ ٝحُل٤خسٖٓ .
خالٍ طلذ٣ذ أ٣ُٞٝخص ؿذ٣ذس ٝطل٣ٞل حُٔض٣ذ  ،طْ
حُظشً٤ض ػِ ٠حألٗؾطش حُظ ٢خِوض ٌٓخعذ هق٤شس
حُٔذُِ ٟلش٣ن ٔٓ -خ ٣غخػذ ػِ ٠ر٘خء حُؼوش ٝطؼض٣ض
حالػظٔخد ػِ ٠رؼن٘خ حُزؼل.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌّذ٠ش ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
هذسح
طؼذ ؿخثلش ًٞسٗٝخ أصٓش ؿ٤ش ٓغزٞهش ط٘ظؾ ً
ًز٤شح ٖٓ ػذّ حُ٤وٝ ٖ٤حُخٞف ٝحُوِنُٝ .وذ ُ
هِذ ٖٓ
ً
حُٔذسحء أًؼش ٖٓ أٝ ١هض ٓن ٠اظٜخس ٝٝمغ هذس
أًزش ٖٓ حُظؼخهق ٝحُذػْ ٝحُظؾـ٤غ ُظلل٤ض
حُٔٞظلٝ ٖ٤حُغٔخف ُ٘خ ٓ ًؼخ رخُ٘ٔ ٞخالٍ حألصٓخص.
إٔ حإلرذحع ك ٢حُظلذ٣ذ ٝحالعظلخدس ٖٓ حُلشؿ
حُ٘خؽجش حُظ ٢طوَِ ٖٓ حُخغخثش حالهظقخد٣ش ٝطخل٤ق
حُظلذ٣خص حُ٘خؽجش  ٌٕٞ٣أٓش كظٔ٣ .٢ذػ ٞحُظزخػذ
حالؿظٔخػٝ ٢حُٔشٗٝش كٌٓ ٢خٕ حُؼَٔ حُٔذسحء اُ٠
ر٘خء ػوش أًزش ٓغ ؿٔ٤غ أفلخد حُٔقِلش ٓغ
مٔخٕ حُظٞحصٕ ر ٖ٤حُؼَٔ ٝحُل٤خس ُِٔٞظل.ٖ٤

(تتطمب العخوف مخاجعة الخطط وإيجاد طخق إبجاعية لمتجريب والعسل والتعاون عؼ ُبعج .كفخيق  ،وججنا طخًقا لمتغمب
عمى كل مذكمة والتحديؼ في كل فخصة)
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ـــــــــــــــــــمن داخل االنتوساي
ٔ١ىاس ٞا .ٚعرٛ١اسخ ،اٌعٙاص اٌشلاتٌ ٟعاِا٠ىا

و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ
 ،تّا ف ٟرٌه األظٙضج
اٌشلات١ح؟
٣ظطِذ ٛزح حُٞهض ؿ٤ش
حُٔغزٞم ٝحالعظؼ٘خث ٢حُظٌ٤ق ٓغ أعِٞد ه٤خدس ٌٕٞ٣
أًؼش ٓشٗٝش .كبٗ٣ ٚـزشٗخ ػِ ٠طلغٝ ٖ٤ادحسس
حُؼالهخص رؾٌَ أكنَ ٓغ صٓالث٘خ ٝػٔالث٘خ
طلٌ٤شح ك٢
حُٔخظِلًٔ .ٖ٤خ ٣ؼ٘ ٢إٔ طٌ ٕٞأًؼش
ً
طل َ٣ٞحأل٣ُٞٝخص حُظؾـ٤ِ٤ش حُٜٔٔش ٓغ ادسحى
حُظٞهؼخص حُٔظضح٣ذس ٖٓ ؿٔ٤غ أفلخد حُٔقِلش .
ٝرغزذ ٓؼخٗخس أػنخء حُلش٣ن ٖٓ حُوِن ٝػذّ حُ٤وٖ٤
ٝحُخٞف أػ٘خء حُٞرخء  ،ػِ ٠حُٔذسحء إٔ ٌٞٗٞ٣ح أًؼش
طؼخهلًخ ٝاُٜخ ًٓخ ُخِن طٞحصٕ ُِظٞحفَ رـ٤ش ر٘خء
طلخػالص ا٣ـخر٤ش طغٔق ألػنخء حُلش٣ن رخُؾؼٞس
رخُظٞحفَ أػ٘خء حُؼَٔ ػٖ رُؼذ.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
 ٌٖٔ٣حُظـ٤٤ش حُشث٤غ ٢ك ٢ه٤خدس حُلشم ٖٓ خالٍ
حُؼَٔ ػٖ رؼذ ٓغ طلو٤ن حُظٞحصٕ ك ٢حُل٤خس حألعش٣ش
ٝ -حُو٤خّ رزُي رطش٣وش ٛخدكش .أػ٘خء حُغؼُ ٢ظلو٤ن

حُظٞحصٕ ر ٖ٤حُؼَٔ ٝحُل٤خس  ٌٖٔ٣ ،إٔ طلذع
طؤخ٤شحص ك ٢حالطقخٍ ك ٢رؼل حألك٤خٕ  ،ال عٔ٤خ
ػ٘ذ كذٝع حٗوطخع ك ٢دػْ حُز٘٤ش حُظلظ٤ش ٝطٌٕٞ
ٓطخُذ حألعشس  ٢ٛحُغخثذسٓٝ .غ رُي  ،كبٕ حإلدسحى
رؤٕ حُؼذ٣ذ ٖٓ أػنخء حُلش٣ن هِو ٕٞرؾؤٕ حُظشٝف
حُلشد٣ش ٣ذكغ اُ ٠حُظؼخهق ٝحُذػْ حُؼخهلٖٓ ٢
خالٍ حُٔؾخسًش حُٔظٌشسس .طغظذػ ٢حُظشٝف
حُلخُ٤ش ٓشحؿؼش حُخطو ٝا٣ـخد هشم ارذحػ٤ش
ُِظذس٣ذ ٝحُؼَٔ ٝحُظؼخ ٕٝػٖ رُؼذً .لش٣ن ٝحكذ ،
ٝؿذٗخ هشهًخ ُِظـِذ ػِٓ ًَ ٠ؾٌِش ٝحُظلغ ٖ٤ك٢
ًَ كشفش.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌّذ٠ش ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
ع٤لظخؽ حُٔذسحء اُٞٓ ٠حفِش ر٘خء حُلشم حُزخسصس
رـل حُ٘ظش ػٖ ٓغخكش حُؼَٔ حُٔخد٣شُ .زح ع٤ظطِذ
رُي ٖٓ حُٔذسحء طو٣ٞش حُزًخء حُؼخهل٤ُ ، ٢قزلٞح
أًؼش طؼخهلخ ً ٝاُٜخٓخ ً .ار ٣ـذ إٔ ٣ظلِٞح رخُقذم
ٝحُٜذٝء ٝحُٔ٘طنٝ ،حالعظـخرش الكظ٤خؿخص أػنخء
حُلش٣ن ك ٢حُٞهض حُلخُ .٢ك٤غ طظطِذ حُو٤خدس حُلؼخُش
أ٣نًخ حُٔشٗٝش ٝ ،طٌ٤٤ق أعخُ٤ذ حُو٤خدس ٓغ
حكظ٤خؿخص حُلش٣ن أ ٝحُٔٞهق٣ٝ .ظٌٖٔ حُٔذسحء
حُوخدس ٖ٣ػِ ٠طؼض٣ض حُظٞحفَ حُٔلظٞف خِن سٝحرو
أهٝ ٟٞطلغ ٖ٤حُؼالهخص ٓغ أػنخء حُلش٣ن ٔٓ ،خ
٣ئد ١اُ ٠طلو٤ن ٗـخف أًزش.

"أتؽاصل بذكل متكخر  ،وأوصل رسائل واضحة  ،وأضع األولؽيات  ،وأتخح الق اخرات باقتشاع .ونحؼ كفخيق عسل  ،نذعخ
بقجرتشا عمى أن نكؽن أصحاب أهجاف لتحقيق الشجاح .

وأذس٠غا ِ١ٌٛش  ،اٌعٙاص اٌشلاتٌ ٟىٛعٛفٛ
و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ
 ،تّا ف ٟرٌه األظٙضج
اٌشلات١ح؟
ٗٞحؿ ٚكـؤس أصٓش ػخُٔ٤ش طٜذد
حُلجخص حألًؼش مؼلخ ً كنالً ػٖ أكزخث٘خ ُٝ ،وذ أػشص
ػِ٘٤خ حُظشٝف حُـذ٣ذس رؾٌَ ٓزخؽش ًٓ٤ٜ٘خ
ٝؽخقً٤خ .ار ٣ـذ ػِ ٠حُٔ٘ظٔخص  ،رٔخ ك ٢رُي
حألؿٜضس حُشهخر٤ش  ،حُظٌ٤ق ٓغ حُٞمغ حُطز٤ؼ٢
حُـذ٣ذ ٝا٣ـخد هشم رذِ٣ش ُِؼَٔ٣ٝ .ؼذ أٓشحً رخُؾ
حأل٤ٔٛش ُِٔذسحء إٔ ُ ٌٕٞ٣ذ ْٜ٣طشً٤ض ه ١ٞػِ٠
حألؽخخؿ ٝحُؼالهخص أػ٘خء ٓؼخُـش حُؼِٔ٤خص ٝحُٜٔخّ
ٝحُ٘ظخثؾ ُظلو٤ن حألٛذحف ٝكن ؿذح ٍٝصٓ٘٤ش.

ُوذ عخػذط٘خ ػِٔ٤ش طط٣ٞش حُو٤خدس حُظل٤ِ٣ٞش دحخَ
ؿٜخصٗخ حُشهخر ٢ػِ ٠طلو٤ن حُظٞحصٕ ر ٖ٤سػخ٣ش
حُٔٞظلٝ ٖ٤حُظلل٤ض ُِظـِذ ػِ ٠حُقؼٞرخص ٝحُ٘ـخف
كٓ ٢غئ٤ُٝخص حُؼَٔ.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
إٔ حُللخظ ػِ ٠طشً٤ض حُلش٣ن ٓٝؾخسًظٝ ، ٚحُز١
 ٌٖٔ٣إٔ ٣ئػش ػِ ٠طلو٤ن حُ٘ظخثؾ حُٔخطو ُٜخ ،
أٓشح فؼزًخ ُِـخ٣ش ػ٘ذ حُؼَٔ أػ٘خء حُٞرخء.
ًخٕ ً
ار ال ٣ضحٍ حُٞمغ ال  ٌٖٔ٣حُظ٘زئ رُ ، ٚزُي أطٞحفَ
رؾٌَ ٓظٌشس ٝ ،أٝفَ سعخثَ ٝحملش ٝ ،أمغ
حأل٣ُٞٝخص ٝ ،أطخز حُوشحسحص رخهظ٘خعٗٝ .لٖ ًلش٣ن
ػَٔ ٗ ،ؾؼش روذسط٘خ ػِ ٠إٔ ٌٗ ٕٞأفلخد أٛذحف
ُظلو٤ن حُ٘ـخف .
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ـــــــــــــــــــمن داخل االنتوساي
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌّذ٠ش ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟


حُظٞحفَ،





حُؼوش،
حُظؼخهقٝ ،
حُظؼخ.ٕٝ

تفهسا وتعاط ًفا مع احتياجات اآلخخيؼ ألنشا نهتػ اآلن
(تجاوز األزمة الرحية العالسية الحالية يتطمب مشا أن نكؽن أكثخ ً
باالحتياجات الذخرية والسهشية في وقت واحج)

دمحم ٔاظُ ِاخ ص١اَ  ،اٌعٙاص اٌشلاتٌّ ٟاٌ١ض٠ا
و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ ،
تّا ف ٟرٌه األظٙضج اٌشلات١ح؟
خالٍ حُٞمغ حُطز٤ؼ ٢حُـذ٣ذ
 ،هذ ٜٗ ٌٕٞ٣ؾ حُو٤خدس
حُذٔ٣وشحه٤ش حُظؾخسً٤ش أًؼش كخثذس ك ٢اؿشحء أػٔخٍ
حُظذه٤ن ٓ ،غ حألخز ك ٢حالػظزخس إٔ حُٔٞظل ٖ٤هذ
ٞ٣حؿٓ ٕٜٞـٔٞػش ٝحعؼش ٖٓ حُٔٞحهق ك ٢أدحء
أػٔخٍ حُظذه٤ن.
ٖٓ ؿ٤ش حُٔلظَٔ إٔ طٌ ٕٞحُطشم حُظوِ٤ذ٣ش ٓ ،ؼَ
كلـ حُٔغظ٘ذحص ٓخد٣خ ً  ،كؼخُش خالٍ ؿخثلش ًٞسٗٝخ
حر ٣ظْ حدحء حُؼَٔ رؾٌَ أعخع ٖٓ ٢حُٔ٘ضٍ.
ع٤لظخؽ حُوخدس أُٓ ٠خسعش حُٔض٣ذ ٖٓ حُٔشٗٝش -
ط٘غ٤ن حالؿظٔخػخص ػزش أهش صٓ٘٤ش ٓخظِلش ،
ٝطؤؿ َ٤حُض٣خسحص ٝ ،حالٗظوخٍ اُ ٠حالطقخالص
حالكظشحم٤ش.

و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
٣ئػش حالكظوخس اُ ٠حُظٞحفَ حُٔخدٝ ١حُٔشحهزش ػِ٠
كؼخُ٤ش ػَٔ حُظذه٤ن  ،ال عٔ٤خ رغزذ حُٞهض حالٗظوخُ٢
حُنشٝسُِ ١لشم ُِظٌ٤ق ٓغ حُٞمغ حُطز٤ؼ٢
حُـذ٣ذ ٝحُظٌ٤ق ٓغ حإلؿشحءحص حُشٝط٤٘٤ش حُـذ٣ذس.
حٓظضؽ حُؼَٔ ٓغ أٗؾطش حُل٤خس حُ٤ٓٞ٤ش ٔٓ ،خ أدٟ
اُ ٠حُلخؿش اُ ٠حعخُ٤ذ ػَٔ ٝعخػخص رذِ٣ش.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌٍم١ادج تفؼاٌ١ح
ٚئششان فشلىُ ف٘ ٟزٖ األصِح؟
٣ظطِذ طـخٝص ٛز ٙحألصٓش حُقل٤ش حُؼخُٔ٤ش إٔ ٌٕٗٞ
أًؼش طلًٔ ٜخ ٝطؼخهلًخ ٓغ ح٥خش ٖ٣ألٗ٘خ ٗـذ أٗلغ٘خ
ٜٗظْ رخالكظ٤خؿخص حُؾخق٤ش ٝحُٔ٤ٜ٘ش كٝ ٢هض
ٝحكذ.
طٌ ٕٞحُوذسس ػِٞٓ ٠حًزش حإلكذحع حُطخسثش
مشٝس٣ش ٝ -حٓظالى حإلٌٓخٗ٤خص ُِظٌ٤ق رغشػش ٓغ
حُظشٝف حُـذ٣ذس  ،رٔخ ك ٢رُي ص٣خدس حعظخذحّ
حالطقخالص حالكظشحم٤ش ٝ ،هز ٍٞحُظوخس٣ش ٝأٝسحم
حُؼَٔ اٌُظشً٤ٗٝخ ٔٓٝ ،خسعش حُٔشٗٝش كٞٓ ٢حػ٤ذ
حُؼَٔ.

(ادت الجائحة الى حالة مؼ عجم استقخار يؽجب عمى القادة العسل عمى الحج مؼ الذغ والقمق
باعتساد سمؽك ايجابي مبشي عمى التؽاصل و

٘ذ ٜعؼ١ذ اٌ١٘ٛث ،ٟاٌعٙاص اٌشلاتٌ ٟغٍطٕح ػّاْ
و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ
ػٍ ٝأعاٌ١ة اٌم١ادج فٟ
إٌّظّاخ ،تضّٕٙا أظٙضج
اٌشلاتح اٌؼٍ١ا؟
أػشص ؿخثلش ًٞسٗٝخ ػِ٠
حُـٔ٤غ –حكشحدح ً ٘ٓٝظٔخص.
ار كشمض حُظشٝف حُؼخُٔ٤ش حُـذ٣ذس طـ٤٤شحص ك٢
أعخُ٤ذ حُو٤خدسٝ ،ؿؼِظٜخ طغؼُِ ٠ظؼخَٓ رؾٌَ أكنَ
ٓغ حُظؤػ٤شحص ػِ ٠أػنخء حُلش٣ن ٓٝظطِزخص حُؼَٔ.

طز ّ٘ض حُٔ٘ظٔخص ،رنٜٔ٘خ حألؿٜضس حُشهخر٤ش ،رؾٌَ
ًز٤ش حالطقخالص حإلٌُظش٤ٗٝش ٝحُؼَٔ ػٖ رؼذ،
ٝحُزً ١خٕ ٔ٣ؼَ طلذ٣خ ُظِي حألؿٜضس حُظ ٢طلظوش اُ٠
حُز٘٤ش حُظلظ٤ش ٝحُٔٞحسد حُٔ٘خعزش.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌم١ادج فشلىُ
ٚاٌؼًّ ِؼٙا تفاػٍ١ح ف٘ ٟزٖ األصِح؟
ك ٢عِط٘ش ػُٔخٕ ،رذأص حألصٓش ك٘ٓ ٢ظقق ؽزخه/
كزشح٣ش ٝ ،6161رذأٗخ حُؼَٔ ٖٓ حُٔ٘خصٍ ك٢
ٓ٘ظقق آرحسٓ/خسط  .6161ار طْ ٝمغ خطو
حُظذه٤نٝ ،طٞص٣غ ٗطخم حُؼَٔ ػِ ٠أػنخء حُلش٣ن.
ًٔخ كِض حالؿظٔخػخص حالكظشحم٤ش ٓلَ
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ـــــــــــــــــــمن داخل االنتوساي
حالؿظٔخػخص حُٔزخؽشس ٝ ،سًضص أػٔخٍ ٝػِٔ٤خص
حُظذه٤ن ،حعظ٘خدحً اُ ٠حُٔٞحػ٤ذ حُٜ٘خث٤ش حُٔلذدس
ٓغزوًخ ،رؾٌَ أًزش ػِ ٠طلو٤ن حُٜٔخّ ٝحألٛذحف.
هذٓض ؿخثلش ًٞسٗٝخ دسٝعخ ٓغظوخس هٔ٤ش كٔ٤خ
٣خـ حُو٤خدسٝ ،اٗ٘خ ٗظٌ٤ق ٓغ حُٔظطِزخص حُـذ٣ذس
ػِ ٠حُٔغظ ٟٞحُٔٝ ٢ٜ٘حُؾخق.٢

طظطِذ أصٓش حُقلش حُؼخُٔ٤ش إٔ ٣ظز٘ ٠حُوخدس فلخص
ؿذ٣ذس ٖٓ ،رٜ٘٤خ حالعظؼذحد ُِظـ٤٤شُ .وذ أدص حُـخثلش
اُ ٠كخُش ٖٓ حُؾي كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُٔغظوزَٝ ،ربٌٓخٕ
حُوخدس طوذ ْ٣حُٔغخػذس ُظوِ َ٤حُؾٌٞى ٝحُوِن ٖٓ
خالٍ اظٜخس ٓٞهق ا٣ـخرٝ ٢حُظٞحفَ رٞمٞف ٝحٕ
ٌٞٗٞ٣ح حُوذٝس حُظ٣ ٢لظز ٟرٜخ ك ٢طز٘ ٢حُظـ٤٤ش.

ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌمائذ ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
"الجهؽد السبحولة لسشح األولؽية لإلدارة الالمخكدية والسذاركة تتطمب تغيي اًخ – الحث عمى السخونة ومهارات الكيادة

االفتخاضية الستقجمة".

سأّٛ٠ذ ف١شاذشٛا ،تاتٛا غ١ٕ١ا اٌعذ٠ذج
و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ
ػٍ ٝأعاٌ١ة اٌم١ادج فٟ
إٌّظّاخ ،تضّٕٙا أظٙضج
اٌشلاتح اٌؼٍ١ا؟
٣و٤ذ حُٞمغ حُـذ٣ذ ؿٞدس
ٝحالُظضحّ
حُظٞحفَ
ٝحُظخ٣ٞالص ٝحُقالك٤خصٝ ،حأل ٖٓ ْٛرُي ،حُشإ٣ش
ٝحُٜذف .طذكغ حالعظـخرش حُؼخٓش ُألصٓش حُٔ٘ظٔخص
ٝحألؿٜضس حُشهخر٤ش ٗل ٞحُؼَٔ حإلٌُظشًٞ ٢ٗٝعِ٤ش
ُالعظٔشحس اػ٘خء ادحسس حُٜٔخّ حُٔطِٞرش٣ .غظـَ حُوخدس
حُلشؿ ُِظٞحفَ حإلرذحػ ٢ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ ص٣خدس
حُظؼو٤ذ ٝحالسطزخىًٔ ،خ حٕ حُـٜٞد حُٔززُٝش ُٔ٘ق
حأل٣ُٞٝش ُإلدحسس حُالٓشًض٣ش ٝحُٔؾخسًش طظطِذ
طـ٤٤شح ً  -حُلغ ػِ ٠حُٔشٗٝش ٜٓٝخسحص حُو٤خدس
حالكظشحم٤ش حُٔظوذٓش.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌم١ادج فشلىُ
ٚاٌؼًّ ِؼٙا تفاػٍ١ح ف٘ ٟزٖ األصِح؟
طؼظزش ادحسس حُٔخخهش حُظؾـ٤ِ٤ش ك ٢كخُش حألصٓخص
طلذ٣خ ً ،ك٤غ ٣قؼذ طلو٤ن حُظٞحصٕ ر ٖ٤أدحء
حُٔغئ٤ُٝخص حًُِٔٞش آُ ْٜ٤غ حالُظضحّ أ٣نًخ
رخُظٞؿٜ٤خص حُوخٗ٤ٗٞش ٝحُظؼخهق ٓغ أفلخد

حُٔقِلش حُز ٖ٣طنشسٝح ٖٓ حُـخثلش .طو٤٤ذ ٛزٙ
حُظـ٤٤شحص ػَٔ حُو٤خدس – أ ١طلذ ٖٓ ٓغظٟٞ
ً
ٓـخال ٖٓ ػذّ
حُظٞحفَ ٝحٗظظخٓٔٓ ،ٚخ ٣خِن
حالسط٤خف ٝحُظؾ٣ٞؼ ٝحطخخر حُوشحسحص ؿ٤ش حُلخعٔش.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌمائذ ع١حراظٙا
ٌرعاٚص ٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
٣وذّ حُٞمغ حُـذ٣ذ ُِوخدس كشفخ إلػخدس طلذ٣ذ
حُٜذف ٝحُٔؼ٘ٝ ٠اػخدس ر٘خء حُلًٔٞش حُؾخق٤ش.
ػ٘ذ ادحسس حألصٓخص٣ ،ؼظزش حإلُٜخّ حُـ٤ذ ٝحطخخر
حُوشحس ٖٓ ٓ٘ظٞس أخالهٓ ،٢غ ادحسس حُٔل٘ش ،أٓشح
ٜٓٔخ ً ،العٔ٤خ ك ٢ر٘خء ػالهخص ٛخدكش.
حالُظضحّ ٝحُؾـق ٣ؼ٤ذحٕ طؤً٤ذ حُو٘خػخصٝ ،ربٌٓخٕ
حُوخدس حأله٣ٞخء طشع٤خ حإلرذحع ٝحالرظٌخس ػ٘ذ ٗؾش
حالعظشحط٤ـ٤خص ٝطلو٤ن حألٛذحف.
ٗظشح ألٕ حُٞمغ حُـذ٣ذ ٣و٤ذ حالطقخٍ حُؾخق،٢
ً
ع٤لظخؽ حُوخدس اُ ٠حُٔض٣ذ ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُٔزظٌشس حُظ٢
طغظل٤ذ ٖٓ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ٣ ٝ.ؼظزش حُظٞحفَ حُٔ٘ظظْ
ٝحُٞحمق ٝحُؾخَٓ ٝحُٔالثْ أٓشح ٜٓٔخ ٌٖٔ٣ٝ ،إٔ
٣ئد ١طٌٔ ٖ٤ح٥خشٝ ٖ٣حُظل٣ٞل حُلخػَ اُ ٠طؼض٣ض
حُو٤خدس ،خخفش ك ٢كخُش حألصٓخص.

"يعخف القادة الععساء كيفية التكيف مع السؽاقف السختمفة ،ويفهسؽن كيفية التعامل مع السذكالت مؼ وجهات نعخ
مختمفة ،وهػ عمى استعجاد لطمب السذؽرة مؼ اآلخخيؼ".

ترجمة دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً العراق
المجلة الدولٌة للتدلٌك الحكومً ـــــــــ عدد الصٌف 0202

36

ـــــــــــــــــــمن داخل االنتوساي
ِٕ١شج اٌغٕٛع ،ٟاٌعٙاص اٌشلات ٟاٌرٔٛغٟ
و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ،
تضّٕٙا أظٙضج اٌشلاتح اٌؼٍ١ا؟
ُوذ أػشص ؿخثلش ًٞسٗٝخ رؾٌَ
ًز٤ش ػِ ٠حُٔ٘ظٔخص ٓ -خُ٤خ
ٝػِٔ٤خً .خٕ ػِ ٠حُٔ٘ظٔخص،
رنٜٔ٘خ حألؿٜضس حُشهخر٤ش ،ط٘ل٤ز اؿشحءحص ٝهخث٤ش ُلٔخ٣ش
حُٔٞظلٝ ،ٖ٤ح ٕ٥أفزق حالػظٔخد أًزش ػِ ٠سهخرش
حُٞػخثن .حمطش حُوخدس اُ ٠حطخخر هشحسحص ك ٍٞأعخُ٤ذ
حُؼَٔ حُـذ٣ذس ٝحُٔشٗٝش كٌٓ ٢خٕ حُؼًَٔٔ .خ دكؼض
حُـخثلش حألؿٜضس حُشهخر٤ش اُ ٠طؼض٣ض حُ٘ؾخهخص ٝامخكش
ػِٔ٤خص طذه٤ن طظؼِن رخألصٓخص .إ ٛز ٙحُوشحسحص ،ػِ٠
حُشؿْ ٖٓ فؼٞرظٜخ ،طؼضص ٖٓ ٌٓخٗش حألؿٜضس حُشهخر٤ش
ًٔئعغخص ٓل٤ذس ٝكخػِش ٗٝؾ٤طش طوذّ حُخذٓخص
ُِٔٞحه٘ ٝ .ٖ٤حٓخّ أؿٜضس حُشهخر٤ش كشفش ًز٤شس ُظ٘ل٤ز
ٓزخدسحص ارذحػ٤ش طؼضص حُؼالهخص ٓغ أفلخد حُٔقِلش.
و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌم١ادج فشلىُ ٚاٌؼًّ
ِؼٙا تفاػٍ١ح ف٘ ٟزٖ األصِح؟
 ٌٖٔ٣إٔ ٣ظغزذ طز٘ٔٓ ٢خسعخص حُؼَٔ ػٖ رُؼذ ك ٢اػخسس
ٓخخٝف ك ٢حعظٔشحس٣ش ػَٔ حُلشم ٝحُو٤خدس حُٔ٘خعزش

رلغذ حُظشف  .ربٌٓخٕ حُوخدس دػْ حُلشم ٖٓ خالٍ
مٔخٕ طوذ ْ٣حألؿٜضس ٝحُزشحٓؾ حُالصٓش ألدحء حُؼَٔ
رلخػِ٤ش .إ حُظؼخهق ٓ ْٜأ٣نخ ك ٢مٔخٕ ٓؾخسًش
حُلش٣ن ٝػوظ ٖٓ .ٚحُنشٝس٘ٓ ١خهؾش حُزشحٓؾ حُغ٘٣ٞش
رخُظلقٝ َ٤طؾـ٤غ حُٔؾخسًش ك ٢حُلؼخُ٤خص ُظؼض٣ض
حُٜٔخسحص ٝر٘خء حُوذسحص.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌمائذ ع١حراظٙا ٌرعاٚص
٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
ٖٓ حُٔ ْٜإٔ ٣ظٞحفَ حُوخدس رٞمٞف ٝدهش ٝك ٢حُٞهض
حُٔ٘خعذ ٝإٔ ٣غظؼٔشٝح حُظؼخهق إلُٜخّ ح٥خشٝ ٖ٣طؼض٣ض
حُؼَٔ حُـٔخػ .٢طزوٜٓ ٠خسحص ادحسس حُؼالهخص حُو٣ٞش
ٜٓٔشٓ ،ؼَ ٓؼشكش ً٤ل٤ش طلل٤ض حُ٘خط ٓغ حُللخظ ػِ٠
مزو حُ٘لظ٘٣ .زـ ٢حٕ ٣نٖٔ حُوخدس حٌُِٔل ٖ٤ربدحسس
ح٥خش ٖ٣مٔخٕ روخء حُلش٣ن ٓٞكذًح .إ حُٔشٗٝش حُلٌش٣ش
 ٢ٛحُٔلظخف ،ألٜٗخ طغٔق ُِوخدس رظـ٘ذ حُظٞطش
ٝحالمطشحد ٝحإلسٛخمٔٓ ،خ ٣ئد ١اُ ٠حطخخر هشحسحص
أًؼش ػوالٗ٤ش ك ٢ر٤جش ؿ٤ش ٓئًذس .حُـٔ٤غ ٣شؿذ ك ٢حٕ
طغ٤ش حألٓٞس ًٔخ ٓ ٞٛخطو ُٜخ٣ .ؼشف حُوخدس حُؼظٔخء
ً٤ل٤ش حُظٌ٤ق ٓغ حُٔٞحهق حُٔخظِلش٣ٝ ،ل٤ً ٕٜٞٔل٤ش
حُظؼخَٓ ٓغ حُٔؾٌالص ٖٓ ٝؿٜخص ٗظش ٓخظِلشْٛٝ ،
ػِ ٠حعظؼذحد ُطِذ حُٔؾٞسس ٖٓ ح٥خش .ٖ٣إ حُوخثذ ٞٛ
حُٔلٌش حإلرذحػ ٢حُزٞ٣ ١حؿ ٚحُظلذ٣خص ٣ٝظؾخسى ٓغ
ؿٔ٤غ أفلخد حُٔقِلش.

"إن صشع القخار الجيج هؽ امخ تتدايج اهسيته اكثخمؼ أي وقت مزى،االمخ الحي يتطمب مؼ القادة استخجام التفكيخ

الشقجي والتذاور مع الخبخاء والتخطيط عمى نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجخاء".

إِ١ح اسٚص – اٌعٙاص اٌشلات ٟاٌرشوٟ
و١ف أشش اٌٛضغ اٌعذ٠ذ ػٍٝ
أعاٌ١ة اٌم١ادج ف ٟإٌّظّاخ،
تضّٕٙا أظٙضج اٌشلاتح اٌؼٍ١ا؟
ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ إٔ حُٞمغ
حُـذ٣ذ ُْ ٣ظْ طلذ٣ذ ٙرؼذ رخُ٘غزش
ُِٔـظٔؼخص أ ٝحالهظقخد٣خص أٝ
حُٔ٘ظٔخص ،اال إٔ ٘ٛخى ؽؼٞس رؤٗ٘خ ُٖ ٗؼٞد اُ ٠حُٞمغ
حُوذ ْ٣ػِ ٠حُٔذ ٟحُوق٤شٔٓ ،خ ٣ـؼَ ٖٓ حُنشٝس١
ا٣ـخد هشم ٓزظٌشس ٝكخػِش ُنٔخٕ حعظٔشحس٣ش حألػٔخٍ.
ٗظشح ألٕ حألؿٜضس حُشهخر٤ش طِؼذ دٝسح ٜٓٔخ كٓ ٢غخءُش
حُلٌٓٞخص٣ ،ظَ ػَٔ حُظذه٤ن ٓٝؾخسًش أفلخد
حُٔقِلش أٓشح ٜٓٔخ ً .إ حُظخط٤و حُلخػَ ٓ -ؼَ طز٘٢
حعظشحط٤ـ٤خص ٝخطو ٝرشحٓؾ حُظذه٤ن ٝحعظخذحّ أدٝحص
طو٘٤ش حُٔؼِٓٞخص ُظغ َ٤ٜحُظذه٤ن ػٖ رؼذ – ع٤غخػذ
حألؿٜضس حُشهخر٤ش ػِ ٠طلو٤ن حألٛذحف خالٍ ؿخثلش
ًٞسٗٝخ.و١ف أششخ اٌرغ١١شاخ ػٍ ٝلذسذىُ ٌم١ادج فشلىُ
ٚاٌؼًّ ِؼٙا تفاػٍ١ح ف٘ ٟزٖ األصِح؟
ٓ٘ز ظٜٞس حُـخثلشً ،خٕ حالطقخٍ حُظ٘ظٔ٣ ٢ٔ٤ؼَ طلذ٣خ
ًز٤شح ،ك٤غ كِض حالؿظٔخػخص ػزش حالٗظشٗ٤ض ٓلَ
حُظلخػَ حُٔزخؽشٗ .ؾؤص أ٣نًخ فؼٞرخص ك ٢ه٤خدس

ٝاؽشحى أػنخء حُلش٣ن ،العٔ٤خ ك ٢طلذ٣ذ ٓظطِزخص
حُؼَٔ ٝا٣قخُٜخ ٝطؼذ َ٣حُٔٞحػ٤ذ حُٜ٘خث٤ش .إ ٛزح ٣ـؼَ
حُظ٘ظٝ ْ٤حُٔشٗٝش ٝحالُظضحّ ٖٓ حُخقخثـ حُشث٤غ٤ش
ُِوخدسٝ .خالٍ ؿخثلش ًٞسٗٝخ ،عٔق ُ ٢طلذ٣ذ أ٣ُٞٝخص
أٛذحف حُلش٣ن ٝطٌٔ ٖ٤أػنخء حُلش٣ن رٔٞحفِش حُؼَٔ
ػِ ٠حُٔغخس حُقل٤قُ .نٔخٕ طٞحفَ حُلش٣ن ،طٞحفِض
هذس حإلٌٓخٕ رخعظخذحّ ؿٔ٤غ حألٗظٔش حألعخع٤ش حُٔظخكش
ٝأإًذ ػِ ٠حُٔشٗٝش ُِٔغخػذس ك ٢مٔخٕ إٔ ط٘ل٤ز ؿٔ٤غ
حُٜٔخّ ك ٢حُٞهض حُٔ٘خعذ ٝطٌ ٕٞرحص ؿٞدس ػخُ٤ش.
ِا ٘ ٟاٌصفاخ اٌر ٟذؼرمذ أْ اٌمائذ ع١حراظٙا ٌرعاٚص
٘زٖ األصِح اٌصح١ح اٌؼاٌّ١ح؟
ٞ٣حؿ ٚحُوخدس كو ٢ؿٔ٤وغ أٗلوخء حُؼوخُْ ٓؾوٌِش حُللوخظ ػِو٠
عالٓش حُٔٞحه٘ٝ ٖ٤حُٔٞظلٓ ٖ٤غ حُللخظ ػِو ٠حالعوظوشحس
حالهظقووووخدٝ ١حُظؾووووـ٣ .٢ِ٤ؼووووذ حُظٞحفووووَ حُؾوووولخف ٓووووغ
أفوولخد حُٔقووِلش أٓووشح أعخعوو٤خ كوو ٢ر٘ووخء حُؼوووش ٝحدحٓظٜووخ
ٓٔخ ٣غخػذ ػِو٘ٓ ٠وغ حُوزػش ٝحالسطزوخى .إ فو٘غ حُووشحس
حُـ٤ووذ ٛوو ٞأًؼووش أ٤ٔٛووش ٓووٖ أٝ ١هووض ٓنوو ،٠إ فوو٘غ
حُوووشحس حُـ٤ووذ ٛوو ٞحٓووش طظضح٣ووذ ح٤ٔٛظوو ٚحًؼووشٖٓ أٝ ١هووض
ٓنوو،٠حالٓش حُووز٣ ١ظطِووذ ٓووٖ حُوووخدس حعووظخذحّ حُظلٌ٤ووش
حُ٘وووذٝ ١حُظؾووخٝس ٓووغ حُخزووشحء ٝحُظخطوو٤و ػِووٗ ٠طووخم
ٝحعووووووووووووووووووغ هزووووووووووووووووووَ حطخووووووووووووووووووخر أ ١اؿووووووووووووووووووشحء.
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مبادرة لجنة السياسات والشؤون المالية
والدارية ف منظمة النتوسا حول كوفيد91-

المولع االلكترونً لمبادرة لجنة السٌاسات والشؤون المالٌة
واإلدارٌة التابعة لالنتوساي عن جائحة فٌروس كورونا متاح اآلن
على االنترنت
أهِوض ٓزخدسس ُـ٘ش حُغ٤خعخص ٝحُؾئ ٕٝحُٔخُ٤ش
ٝحإلدحس٣ش حُظخرؼش ُٔ٘ظٔش (حالٗظٞعخ )١ك ٍٞؿخثلش
ًٞسٗٝخ ٓئخشح ٓٞهؼخ اٌُظش٤ٗٝخ ُٔغخػذس حإلٗظٞعخ١
ٝأؿٜضس حُشهخرش حُؼِ٤خ ػِ ٠حالعظٔشحس ك ٢طوذ ْ٣حُخذٓخص
ُِٔٞحه٘ٝ ٖ٤حُلٌٓٞخص كٛ ٢ز ٙحُز٤جش حُـذ٣ذس حُِٔ٤جش
رخُظلذ٣خص.
حعظـخرش ُِظؤػ٤شحص حُؼخُٔ٤ش ُِـخثلش ،أػِٖ حُٔشحهذ حُؼخّ
حألٓش ٢ٌ٣ؿ ٖ٤اٍ دٝدحسٗ ،ٝخثذ سث٤ظ حُِـ٘ش ٝسث٤ظ
ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش ،رخُظؼخٓ ٕٝغ حُذًظٞس كغخّ
حُؼ٘وش ،١سث٤ظ حُِـ٘ش ٝسث٤ظ حُـٜخص حُشهخر ٢حُغؼٞد١
ػٖ ٓزخدسس ُـ٘ش حُغ٤خعخص ٝحُؾئ ٕٝحُٔخُ٤ش ٝحإلدحس٣ش
ػٖ ؿخثلش ًٞسٗٝخ ك٤ٗ 92 ٢غخٕ .6161
طغخػذ حُٔزخدسس ٓ٘ظٔش حإلٗظٞعخٝ ١حألؿٜضس حُشهخر٤ش ك٢
حُللخظ ػِ ٠حعظٔشحس٣ش حُؼِٔ٤خص ٝطوذّ ٓؼِٓٞخص ػِٔ٤ش
رحص ػالهش رخُظذه٤ن .عظ٘ظؾ حُٔزخدسس أ٣نًخ ٝػ٤وش
رخُذسٝط حُٔغظوخس سك٤ؼش حُٔغظ ٟٞك ٍٞحُلذ حُٔٞحهق
حُٔٔخػِش ك ٢حُٔغظوزَ ح ٝطوِِٜ٤خ .
٣ظٔ٤ض ٓٞهغ حُٔزخدسس ،حُز ١حٗنْ اُ ٚ٤أًؼش ٖٓ 9211
صحثش ٓ٘ز اهاله ،ٚرٔؼِٓٞخص ٓل٤ذس ك ٍٞحُؼَٔ رلخػِ٤ش
أػ٘خء حُـخثلش ،رخإلمخكش اُٞٓ ٠حسد ك ٍٞحُؼَٔ ػٖ رُؼذ،
ٝحعظخذحّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ُالؿظٔخػخص ػزش حالٗظشٗض،

ٝهشم حُظذه٤ن ك ٢حُٞهض حُلؼِٝ ،٢طذس٣ذ حُٔٞظل.ٖ٤
ربٌٓخٕ حُضحثش ٖ٣أ٣نًخ حُٞف ٍٞاُٗ ٠ظخثؾ حُظذه٤ن رحص
حُقِش كٓ ٍٞـٔٞػش ٝحعؼش ٖٓ حُٔٞحم٤غ ،رنٜٔ٘خ
حُلذ ٖٓ حُـخثلش ٝحالعظؼذحد ُٜخ ٝحالعظـخرشٝ ،ػِٔ٤خص
حُظذه٤ن حُغخروش حُٔظؼِوش رظلؾ ٢حألٓشحكٓ ،ؼَ حإل٣زٞال،
ٝخطو حُظذه٤ن رحص حُقِش رلخ٣شٝط ًٞسٗٝخ ٝطوخس٣ش
ٖٓ ٓخظِق حألؿٜضس حُشهخر٤ش٘ٓ .ز اهاله ٚك٘ٓ ٢ظقق
ؽٜش أ٣خس،طضح٣ذص ص٣خسحص حُٔٞهغ ًٝخٕ حؿِذ
حُٔغظخذٓ ٖٓ ٖ٤حُٔذهو ٖٓ ٖ٤ؿٔ٤غ أٗلخء حُؼخُْ.
عظظل ٍٞحُٔزخدسس حُظ ٢طوٞدٛخ حُِـ٘ش هش٣زخ اُ ٠ؿٜذ
ه َ٣ٞحألٓذ طلض اؽشحف حُِـ٘ش حإلؽشحك٤ش ػِ ٠حُونخ٣خ
حُ٘خؽجش رو٤خدس حُـٜخص حُشهخرُ ٢شٝع٤خ حالطلخد٣ش،
ٝع٤غخػذ دٝس ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش ً٘خثذ سث٤ظ
حُِـ٘ش حإلؽشحك٤ش ك ٢مٔخٕ حُظل ٍٞحُغِظ.
حٕ ٛزح حُٔٞهغ ٗ ٞٛظخؽ ؿٜذ ؿٔخػ ٢ألػنخء ُـ٘ش
حُغ٤خعخص ٝحُؾئ ٕٝحُٔخُ٤ش ٝحإلدحس٣ش ٝحألؿٜضس حُشهخر٤ش
حألخشٝ ٟحُٔ٘ظٔخص حُؾشٌ٣ش ُإلٗظٞعخًٔ ،١خ طشكذ
حُٔزخدسس رخالكٌخس حُـذ٣ذس ُِٔؼِٓٞخص حُظ ٌٖٔ٣ ٢حٕ طٌٕٞ
ٓل٤ذس ػزش ٓـظٔغ حإلٗظٞعخ ٌٖٔ٣ .١طوذ ْ٣حُٔغخٔٛخص اُ٠
.intosaicovid91@gao.gov
٣شؿ ٠ص٣خسس حُٔٞهغ.www.intosaicovid91.org :
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ر
اإلشافية عىل القضايا الناشئة تشكل مجموعة
لجنة النتوسا
ر
اإللكبونية األوىل لها
الخباء و تعقد الورشة
ر
أٗؾؤص حُِـ٘ش حإلؽشحك٤ش ػِ ٠حُونخ٣خ حُ٘خؽجش حُظخرؼش
ُإلٗظٞعخٓ ١ـٔٞػش حُخزشحء ٝحُظ ٢طخظـ رخُذٝس
حالعظشحط٤ـُ ٢ألؿٜضس حُشهخر٤ش كٞٓ ٢حؿٜش حُظلذ٣خص
حُظُٝ ٢ذطٜخ ؿخثلش ًٞسٗٝخ ًخعظـخرش هِ٣ٞش حألٓذ
ُألصٓش ٝحعظٔشحس ٓزخدسس ُـ٘ش حُغ٤خعخص ٝحُؾئٕٝ
حُٔخُ٤ش ٝحإلدحس٣ش حُظخرؼش ُالٗظٞعخ ١ػٖ ؿخثلش ك٤شٝط
ًٞسٗٝخ.
طظنٖٔ حألٛذحف حُشث٤غ٤ش ُٔـٔٞػش حُخزشحء حسعخء
حُظؼخك ٢حإلعظشحط٤ـُ ٢إلٗظٞعخٝ ١طؼض٣ض طؤػ٤ش حألؿٜضس
حُشهخر٤ش ٝحُؤ٤ش حُٔنخكش ُٜخ ٝاهالم طؼخ ٕٝهَ٣ٞ
حألٓذ ك ٢طذه٤ن حُشػخ٣ش حُقل٤ش.
ٝؽذد أٌُ٤غًٞ ٢دس ،ٖ٣سث٤ظ ؿشكش حُلغخرخص ك٢
سٝع٤خ حالطلخد٣ش ٝسث٤ظ ًَ ٖٓ ٓ٘ظٔش حالٗظٞعخ١
ٝحُِـ٘ش حإلؽشحك٤ش ،ك ٢سعخُش ك٤ذ٣ٞ٣ش طْ حعظالٜٓخ ك٢
كض٣شحٕ  ،6161هخثال  :حٕ ٓـٔٞػش حُخزشحء ٢ٛ
ٗوطش ٓلٞس٣ش ُٔٔخسعخص ٝطو٘٤خص ٝهشم حالعظـخرش
ٌُٔخكلش ًٞسٗٝخ ُٔـظٔغ حُظذه٤ن رؤًِٔ٘٣ ... ٚزـ٢
ؽٔ ٍٞحُـٔ٤غ ".
أهش ًٞدس ٖ٣رؤ٤ٔٛش طزخدٍ حُٔؼِٓٞخص ر ٖ٤حألؿٜضس
حُشهخر٤ش ٝطغخ٤ش حُخزشحص ٖٓ ٓـظٔغ حُٔغخءُش حُؼخُٔ٢
ُٞمغ ٓ٘خٛؾ ٓشٗش ُٔٞحؿٜش حُظلذ٣خص حُٔٔخػِش ك٢
حُٔغظوزَ .دكغ ٛزح حُظشً٤ض اُ ٠ػوذ أٗ ٍٝذٝس ػزش
حإلٗظشٗض ُٔـٔٞػش حُخزشحء ك 66 ٢كض٣شحٕ .6161

طنٖٔ حالؿظٔخع ،حُز ١عِو حُنٞء ػِ" ٠أ٣ُٞٝخص
حألؿٜضس حُشهخر٤ش ك ٢ؿخثلش ًٞسٗٝخٞٓ :حم٤غ ٝأعخُ٤ذ
ٝطو٘٤خص حُظذه٤ن"  ،أًؼش ٖٓ ٓ 611ؾخسى ٖٓ ٓـظٔغ
حإلٗظٞعخ - ١حألٓخٗش حُؼخٓش ٝسإعخء حألٛذحف ٝحألهخُْ٤
ٝحألؿٜضس حُشهخر٤ش ٘ٓٝ -خهؾخص ٓٔ٤ضس ك ٍٞحُؼذ٣ذ ٖٓ
حُٔٞحم٤غ رحص حُقِش ك ٢حُٞهض حُلؼِٓ ،٢ؼَ:







حالؽشحف ػِ ٠حؿشحءحص ٓٞحؿٜش حُـخثلش.
حُٔؾظش٣خص حُؼخٓش ٓٝخخهش حُلغخد.
حُظلذ٣خص حُظ ٢طٔض ٓٞحؿٜظٜخ ك ٢رسٝس طلؾ٢
ك٤شٝط ًٞسٗٝخ.
حالهالع ػِٓ ٠ؾخًَ حُؼَٔ حُشهخر. ٢
حُظؼذ٣الص ػِٗ ٠ؾخهخص حُظذه٤ن.
حالهالع ػِ٤ً ٠ل٤ش ٓغخٔٛش أدٝحس حألؿٜضس
حُشهخر٤ش ك ٢طؼض٣ض حُلًٔٞش حُشؽ٤ذس.

ٝؿخء ػُِ ٠غخٕ دٓ .خسؿ٤ض ًشحًش ،حألٓ٘٤ش حُؼخٓش
ُإلٗظٞعخٝ ١سث٤غش ٓلٌٔش حُلغخرخص حُ٘ٔغخ٣ٝش حٗٚ
"كٛ ٢زح حُٞهض حُقؼذ٘٣ ،زـ ٢إٔ طذػْ حإلٗظٞعخ١
حألػنخء دػٔخ كخػالٗٝ ،لٖ ٓوظ٘ؼ ٖ٤رؤٕ كش٣ن
حُخزشحء عٞف ٣ذػْ ر٘ـخف حألؿٜضس حُشهخر٤ش ك٢
ٓٞحؿٜش حُظلذ٣خص حُظ ٢طغززٜخ ؿخثلش ًٞسٗٝخ- ".
ُالهالع ػِ ٠طوش٣ش ِٓخـ حُ٘ذٝس ػزش حإلٗظشٗض
ُٔـٔٞػش حُخزشحء حُنـو ػًِٔ ٠ش ٕ٘ا
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خرٌطة عالمٌة لشفافٌة
الموازنة فً مسح
الموازنة المفتوحة لسنة
0249

واسعة
()422-14
اساسٌة
()12-64
محدودة
()42-44
ضعٌفة
()42-04

التحدٌات المحٌطة بالشفافٌة والرلابة فً ظل استجابة
الحكومات للجائحة
في زلم وحىد حابدت عاملُت ازػمذ بلدان العالم على
ازطاء جدابحر حدًدة لالهـاق اًهس اطخوالع املىاشهت
املـخىخت ( )Open Budget Surveyالري اعدجه مىٌمت
الؼساهت الدولُت خىٌ املىاشهت ( )IBPالظبب وزاء ػعىز
املىٌمت بالللم ،اذ ان ازبع مً زمع خيىماث مً مجمىع
 004خيىمت ػملها املسح كد ازبدذ ؿؼلها في الىؿىٌ الى
الحد ألادوى مً عخبت الؼـاؿُت والسكابت في وكع املىاشهت
وؿلا للمعاًحر الدولُت.
وبدظب الخلسٍس الجدًد للمىٌمت ؿان ازـاق الحيىماث
في وؼس مظدىداث املىاشهت املهمت التي جٌهس بىكىح
جـاؿُل الظُاطاث واللسازاث والىخابج املخعللت باملىاشهت
هى امس مخىسز الحدور ،هما ان زلث هره املظدىداث املهمت
الًجسي وؼسها على العمىم في ول دوٌ العالم .ولعل مً
ابسش الامىز التي اػس املسح ػُااها هى ان ماوظبخه  %33مً
الحيىماث الجلىم بيؼس جلسٍسها السكابي الظىىي على
ػبىت إلاهترهذ في الىكذ املحدد.
وكد اهدث الابدار املظخمسة للمىٌمت ومىٌماث ازسي ان
اعخماد الُت لىكع املىاشهت املـخىخت جمخاش بالؼـاؿُت
والؼمىلُت وكابلُت الخلىع للمظابلت طُؤمً لدوٌ العالم
مظازا واعدا لخدلُم الاشدهاز على الـعُدًً الاحخماعي
والاكخـادي .وزػم ان مسح املىاشهت املـخىخت في 0206

جم كبُل احخُاح الىباء للعالم الا إهه مع ذلً ًلدم ؿىزة
دكُلت عً الاحساءاث الحيىمُت املخبعت خالُا في إلاؿـاح
عً املىاشهت وؿسؾ مؼازهت العمىم والاحساءاث الـاعلت
للسكابت والخـخِؽ .وكد اػخمل املسح على العىاؿس
والىخابج ادهاه:
• شفافية املواشنة ،وجلُم مً خُث مظخىي اجاخت
مظدىداث املىاشهت املهمت للعمىم وملمىنها ،ؿالحيىماث
واؿت ملصمت بدظب املعاًحر الدولُت بيؼس هره املظدىداث
والخاهد على وحه الخـىؾ مً مدي ػمىلُتها وطسعت
وؼسها على ػبىت إلاهترهذ.
وكد سجل معدٌ الؼـاؿُت الدولُت  12هلوت مً اؿل
 022وهى اكل مً الحد الادوى املولىب والبالؽ  30هلوت
الالشمت لدعم علد هلاغ عام خىٌ املىاشهت مؤطع على
معسؿت واطعت بمعوُاتها.
وبلؽ مخىطى الؼـاؿُت في اخدي وزالزىن بلدا  30هلوت
أو أعلى مما ًدٌ على أهه ًمىً للحيىماث على ازخالؾ
اهٌمتها بلىغ هرا املظخىي مً الؼـاؿُت .ؿعلى طبُل
املشاٌ ،سجلذ ول مً ػىاجُماال وإهدوهِظُا وحمهىزٍت
كحرػحزطخان وأوهساهُا  30هلوت أو اهثر في آزس حىلخحن مً
مسح املىاشهت املـخىخت.
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شكل ( :)9الفسص املتاحة للمشازكة
الصياغة
(الظلوت الخىـُرًت)

65

املصادقة
(الظلوت الدؼسَعُت)
التنفير
(الظلوت الخىـُرًت)

19

11
18

11
911

91

بسنامج التدقيق
(الجهاش السكابي العالي)
التحقيقات السقابية
(الجهاش السكابي العالي)

52

56

الصياغة او التنفير
(وشازاث جىـُرًت)
التقسيسالسقابي
(الظلوت الدؼسَعُت)

19

77

04
911

91

مشازكة العموم وجليُم عليى أطياض جيم الـيسؾ السطيمُت
املخاخي ييت للمىٌمي يياث املدهُي ييت والاؿ ي يساد للمؼي ييازهت في ييي عملُي ييت
اع ي ييداد املىاشه ي ييت وه ي ييسح معوُ ي يياتهم بؼ ي ييانها خُ ي ييث وح ي ييد ان
مخىطييى املؼييازهت العييالمي وييان كييعُـا بىاكييع  01هلوييت مييً
أؿييل  .022يه ييدؾ مس ييح املىاشه ييت املـخىخ ييت ال ييى الخد ييسي ع ييً
وح ييىد ط ييبع الُ يياث مسخلـ ييت م ييً الُ يياث مؼ ييازهت العم ييىم ف ييي
زالزييت احهييصة خيىمُييت الا وهييي الظييلوت الخىـُرًييت والظييلوت
الدؼ ييسَعُت والجه يياش الاعل ييى للسكاب ييت واملحاطي ييبت .مش يياٌ عل ييى
هره الالُاث املداوالث العامت وهلباث الخسـيُف الظيابلت
الع ي ي ييداد املىاشهي ي ي ييت واع ي ي ييداد املىاشهي ي ي ييت الدؼ ي ي ييازوي واملجي ي ي ييالع
الاطدؼازٍت واعماٌ السكابت الاحخماعُت.
وزػيم ان ميً ويل زمظيت بليدان جىحيد ازبعيت منهيا حعخميد آلُيت
واخدة في ألاكيل ملؼيازهت العميىم فيي مسخليت معُىيت ميً وكيع
املىاشهييت ،الا ان ؿييسؾ مؼييازهت العمييىم فييي  01دولييت معدومييت
جماميا .وحعخميد  00دوليت مؼيازهت بمسيح  0206زميع الُيياث
مسخلـي ييت أو أهثي يير ملؼي ييازهت العمي ييىم .ولىي ييً هُىشٍلىي ييدا ووىزٍي ييا
الجىىبُييت واململىييت املخدييدة هييي الييدوٌ الييشالر الىخُييدة التييي
جد ي ييُذ للعم ي ييىم ؿ ي ييسؾ املؼ ي ييازهت ف ي ييي و ي ييل واخ ي ييدة م ي ييً آلُ ي يياث
املؼازهت الظبع.
جيىن ؿسؾ مؼازهت العمىم في عملُت الخيدكُم أهثير ػيُىعا
ز ييالٌ مسخل ييت الخدل ييحر لبره ييامج الخ ييدكُم .وحعخم ييد أحه ييصة

السكابي ييت واملحاطي ييبت في ييي  12دولي ييت آلُ ي يت معُىي ييت لخىًُي ييف ازاء
العمييىم فييي زوييت الخييدكُم  ،ػحيير ان عييدد الاحهييصة التييي جلييدم
معلىم ي يياث ع ي ييً هُـُ ي ييت جىًُـه ي ييا له ي ييره الازاء ال ًخع ي ييدي 00
حه ي يياشا .احظ ي ييمذ مظ ي ييخىٍاث مؼ ي ييازهت العم ي ييىم م ي ييع مساك ي ييب
الحظ يياباث ف ييي ه ييره الجىل ييت م ييً املس ييح بدؼ ييااهها الىبح يير م ييع
الجىل ييت الظ ييابلت الت ييي جم ييذ ف ييي طي يىت  0204والت ييي عىظ ييذ
وحييىد مؼييازهت كىٍييت للعمييىم مييع مساكييب الحظيياباث فييي دوٌ
أمسٍي ييا الالجُيُ ييت ،الط ييُما ف ييي ؿ ييُاػت زو ييت الخ ييدكُم (ؿم ييً
مجمىع  05دولت زلعذ للخلُُم في هره اللازة جىحد لدي
 02منها آلُت الطخوالع ازاء العمىم).
وكي ي ييد اػ ي ييس مس ي ييح املىاشهي ي ييت املـخىخ ي ييت لظ ي ييىت  0206ػُي ي يياب
املؼ ي ييازهت بي ييحن العمي ييىم والحيىم ي يياث زي ييالٌ مسخلتي ييي جىـُ ي يير
املىاشهي ييت ومساكبتهي ييا جددًي ييدا ،ملابي ييل اشدًادهي ييا عىي ييد ؿي ييُاػت
واعداد املىاشهت او اكسازها (اهٌس الؼيل .)0
• مست ت ت تتتوى السقابت ت ت تتة ،وجلي ي ي يياض بىي ي ي يياءا عل ي ي ي ييى دوز الهُئ ي ي ي يياث
الدؼييسَعُت وألاحهييصة السكابُييت فييي عملُييت وكييع املىاشهييت خُييث
ان حسجُل  30هلوت مً مجمىع ٌ 022عد واؿُا .وكيد وحيد
ان مي ييً مجمي ييىع  004دول ييت ػ ييملها الاطي ييخوالع جىحي ييد زكابي ييت
واؿُ ييت ل ييدي  31دول ييت م ييً حاه ييب الظ ييلوت الدؼ ييسَعُت و 40
دول ييت م ييً حاه ييب الجه يياش ألاعل ييى للسكاب ييت وان  32دول ييت ؿل ييى
لديها زكابت مً ولخا املؤطظخحن.
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اجساءات املتابعة املعنية
بالتقازيسالسقابية

زكابت مً حاهب الظلوت الدؼسَعُت

اطخجابت الظلوت الخىـُرًت
مخابعت مظخللت

شكل ( :)2اجساءات املتابعة املعنية بتقازيسالسقابة
حصة الدول التي لديها متابعة على نتائج التدقيق
اجساءات خاصة
الدوٌ التي لِع لديها جلسٍس زكابي
الدوٌ التي لديها جلسٍس زكابي
معلً
معلً
( 36دولت)
( 45دولت)
%30
جساحع الظلوت الدؼسَعُت وجىاكؽ الخلسٍس
%50
السكابي
%03
ًـادق ممشلي الجهاش السكابي مسازا (اهثر مً
%16
زمع مساث) على هخابج السكابت امام الظلوت
الدؼسَعُت
%2
%00
حعلد الظلوت الدؼسَعُت حلظاث اطخماع
خىٌ الخلازٍس السكابُت
جيؼس الظلوت الخىـُرًت جلسٍس خىٌ
%2
%06
الاحساءاث املخعللت بمخابعت هخابج الخدكُم
%3
%21
ًيؼس الجهاش السكابي الاعلى او الظلوت
الدؼسَعُت جلسٍسا خىٌ الاحساءاث املخعللت
بمخابعت هخابج الخدكُم

جلازٍس املخابعت املعىُت بخعلب هخابج السكابت عىد عدم وؼس الخلسٍس السكابي ذاجه للعلً هي وهما هى مخىكع جلازٍس هادزة ،ولىً مسح املىاشهت املـخىخت وحد امشلت كلُلت على ذلً في مُاهماز واوؼىال
والظلـادوز التي جلىم احهصتها السكابُت باؿداز الخلسٍس دون وؼسه ،هما جخىلى طلوت ازسي في الحيىمت مشل الظلوت الخىـُرًت او الدؼسَعُت اؿداز جلسٍسها الخاؾ اطخجابت الى هخابج الخدكُم.

والجىحد ػالبا مخابعت مهمت مً حاهب الظلوخحن الدؼسَعُت
أو الخىـُرًت (اهٌس الؼيل  .)0ؿلمعٌم البلدان التي لديها
جلسٍس زكابي معلً لجىت حؼسَعُت جخىلى مساحعت الخلسٍس هما
ان هـف هره البلدان لديها ممشل عً الجهاش السكابي الاعلى
ًخىلى املـادكت املخىسزة على هخابج الخدكُم امام الظلوت
الدؼسَعُت .مً هاخُت أزسيً ،بلؽ عدد املظؤولحن الحيىمُحن
الرًً ًيؼسون جلسٍسا زاؿا للسد على هخابج الخدكُم اكل مً
الشلث .هما ان  04دولت ؿلى ممً لديها جلسٍس زكابي معلً
للعمىم حعخمد أًلا حلظاث اطخماع عامت في الظلوت
الدؼسَعُت خىٌ هخابج الخدكُم.
ولىً حمُع البلدان جلسٍبا جـخلس إلى وحىد إحساء واخد
للمخابعت على أكل جلدًس في خحن ان طخت بلدان ؿلى هي،
أطترالُا وهىدا وحىزحُا وهُىشٍلىدا والجروٍج وبحرو حعخمد ول
احساءاث املخابعت الدؼسَعُت والخىـُرًت الخمظت.
الًمىً لهٌمت املىاشهت املـخىخت بمـسدهيا أن ججيد خيال ملؼييلت
الىب يياء ،ولىنه ييا ك ييادزة ب ييدال م ييً ذل ييً عل ييى حعصٍ ييص الاواؿ ييس ب ييحن
الؼعب والحيىمت وجدظحن مظخىي الخيدماث العاميت امللدميت
لييرا ًخع ييحن جيظ ييُم الجهييىد ب ييحن أاله يساؾ املعىُ يت واؿ ييت لل ييمان
بل ييىغ الحيىم يياث ال ييى مظ ييخىي حُ ييد م ييً الؼ ييـاؿُت والخل ييىع
للمظ يياءلت ع ييً ألام ييىاٌ العام ييت بم ييا ٌظ ييهم ف ييي جدلُ ييم أه ييداؾ
الخىمُت املظخدامت واجـاكُيت بيازَع للمىيار ،هاهُيً عيً كيمان

خـييىٌ هييره البلييدان علييى أهٌمييت للسكابييت كييادزة علييى الخـييدي
لألشم ياث املظييخلبلُت .ل يرلً ،أهللييذ مىٌمييت الؼ يساهت الدولُييت
خييىٌ املىاشهييت دعييىة للعمييل اهييدؾ خييث الجهيياث املدهُييت املييؤزسة
والؼ ي ييسواث والجه ي يياث املاهد ي ييت والحيىم ي يياث عل ي ييى العم ي ييل مع ي ييا
لدظسَع وجحرة الخلدم في مظالت املىاشهاث املـخىخت.
وكد اهليمذ هيال ميً مبيادزة إلاهخىطياي للخىمُيت ( )IDIومىٌميت
الؼ يساهت الدولُ ييت ( )IBPومىٌم يياث از ييسي جخ ييىشع عل ييى اهث يير م ييً
 022دول ييت ال ييى ه ييره ال ييدعىة ،والخع يياون ح يياز خالُ ييا عل ييى ك ييدم
وط يياق بُيى ييا وب ييحن ألاحه ييصة السكابُ ييت ومىٌم يياث املجخم ييع امل ييدوي
والهُئي يياث الدولُ ي ييت ،مش ي ييل مىٌم ي ييت الخىمُ ي ييت والخع ي يياون ألاملاهُي ييت
ودابييسة ألامييم املخدييدة للؼييؤون الاكخـييادًت والاحخماعُييت ،علييى
حعصٍي ييص الخلي ييىع للمظي ييابلت السكابُي ييت وأزسهي ييا بخوي ييىٍس الخعي يياون
مابحن احهصة السكابت واملجخمع املدوي ومؼازهت املىاهىحن.
ومً املؤمل ان جولم مبادزة الاهخىطاي للخىمُت ( )IDIومىٌمت
الؼساهت الدولُت ( )IBPجلسٍسا في وكذ الخم مً هره الظىت
لـدف ودزاطت هخابج مسح املىاشهت املـخىخت وكُمت الخدكُم
والسكابت في هٌام املظاءلت والخىمُت واحىدة الخىمُت .واهىا
هخولع الى مؼازهت اوطع مع مجخمع زكابت العمىم للمان
جدلُم إدازة مالُت عمىمُت واعُت وػاملت زاكعت للمظابلت
حعىد بالىـع على الجمُع.
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اٌزواء االصطٕاػ٠ ٟخٍك فشصا
ظذ٠ذج ٌّىافحح االحر١اي
روِوووْ طخًوووخ أس٣ـوووخ ،خز٤وووش كووو ٢حُز٤خٗوووخص رٌٔظوووذ حُٔغوووخءُش
حُلٌ٤ٓٞوش حألٓشٌ٣وٓٝ ٢وذ٣ش كوٓ ٢خظزوش حالرظٌوخس كوٌٓ ٢ظوذ
حُٔغخءُش حُلٌ ٢ٓٞ؛ ؿٛٞخٗخ ح٣شص ،حُٔذ٣ش حُظ٘ل٤وز ، ١دائررة
التحقٌق واالستقصاء فً مكتب المسراءلة الحكرومً طو٢ٗٞ
ؿ٤ِ٤ؼٓ ،غخػذ ٓذ٣ش دحثشس حُظلو٤ن ٝحالعظوقخء كٌٓ ٢ظذ
حُٔغخءُش حُلٌ٤ٗ ،٢ٓٞي ٌ٣ٝظً ،ز٤ش ٓلِِ ٢كش٣ن خوذٓخص
حُظلو٤ن ٝحالعظوقخء كٌٓ ٢ظذ حُٔغخءُش حُلٌ٢ٓٞ؛ عوٌٞص
٤ٛشٞٓٝطً ، ٞز٤ش ٓلِِ ٢حُز٤خٗخص كٌٓ ٢ظذ ٌٓظذ حُٔغخءُش
حُلٌوووُِ ٢ٓٞزلوووٞع حُظطز٤و٤وووش ٝحُطوووشم ٓٝوووخسطٖ،خز٤ش
ر٤خٗخصٓ ،خظزش حالرظٌخس رٌٔظذ حُٔغخءُش حُلٌ.٢ٓٞ
ُطخُٔخ ًخٗض ٓلخسرش حُٔلظخُ ٖ٤طٔؼَ طلذ٣خ ٓغظٔشح ُِـٜخص
حُلٌ٤ٓٞشٝ .ك ٢حُٞهض حُز ١ال طٞؿذ ك٤و ٚأسهوخّ ده٤ووش ،كوبٕ
حألٗؾطش حالكظ٤خُ٤ش طغظ٘ضف ِٓ٤خسحص حُذٝالسحص ٓوٖ دحكؼو٢
حُنووشحثذ ًووَ ػووخّ ٓووٖ حُزووشحٓؾ حُل٣ٞ٤ووش .كوو ٢ػووخُْ حُ٤ووّٞ
حُٔظقووَ سهًٔ٤ووخ ٝحُووز ١طلشًوو ٚحُٔؼِٓٞووخص ،أفووزق حُووٜ٘ؾ
حُظوِ٤ووذُِ ١ؼٔووَ حُٔؼ٘وو ٢رٌؾووق حالكظ٤ووخٍ ٝكوووخ ُِٔشحؿؼووخص
حُؼٌغ٤ش ٖٓ هزَ حُٔذهو ٖ٤ؿ٤ش كؼخٍ رؾٌَ ٓظضح٣ذ .إ اهخس
ػَٔ "حُذكغ ػْ حُٔالكوش" ٣غظ٘ضف حُٔٞحسد ٣ٝقؼذ ه٤خعٚ
٣ٝلؾووَ كوو ٢حعووظشدحد ًووْ ًز٤ووش ٓووٖ حُٔؼووخٓالص حالكظ٤خُ٤ووش
حُٔؼشٝكش ٝحُٔؾظز ٚرٜخ.

ُٝلغوٖ حُلوع  ،أد ٟحٗظؾوخس حُز٤خٗوخص رخالموخكش حُو٠
حُظوووذّ كووو ٢حُووووذسحص حُلغووخر٤ش اُووو ٠دخووو ٍٞحُؼقوووش
حُوووزٛزُِ ٢وووزًخء حالفوووط٘خػ ، (AI)٢ك٤وووغ ٌٔ٣وووٖ
ُِخٞحسصٓ٤وووووخص ٝحُ٘ٔوووووخرؽ حٌُؾوووووق ػوووووٖ أٗٔوووووخه
ٝعِ٤ًٞخص ٝػالهخص ؿ٤ش ػخد٣وش رغوشػش ٝروخُلـْ
ٝحُظلخفووووُ ٝ - َ٤ووووْ ٌ٣ووووٖ رُووووي ًٌٓٔ٘ووووخ كوووو ٢حُؼوووووذ
حُٔخموووٝ .٢روووخُظلٓ ٍٞوووٖ ٗظوووخّ طلذ٣وووذ حُٔٞحهوووغ
حُؼوووخُٔ ٢اُووو ٠حُظؼوووشف ػِووو ٠حُٞؿووو ،ٚؿّ٤وووش حُوووزًخء
حالفووط٘خػ ٢رؾووٌَ أعخعووً ٢ووَ ؿخٗووذ ٓووٖ ؿٞحٗووذ
ك٤خط٘ووخ .طغووظل٤ذ ٓ٘ظٔووخص حُوطووخع حُؼووخّ رخُٔؼووَ ٓووٖ
خٞحسصٓ٤وووووخص ه٣ٞوووووش الًظؾوووووخف ؽوووووزٜخص حُلغوووووخد
ٓٝؼخُـظٜخ ٓغظوزًِ٤خ هزَ ططٞسٛخ حُٓ ٠ؾٌالص ًز٤وشس
.
حألٛووْ ٓووٖ رُووي  ،إٔ حُووزًخء حالفووط٘خػ ٢ال ٣لووَ
ٓلوووَ حألكٌوووخّ حُٔ٤ٜ٘وووش ُِٔوووذهو ٖ٤ر ١ٝحُخزوووشس كووو٢
حًظؾووخف حألٗؾووطش حالكظ٤خُ٤ووش حُٔلظِٔووش .كوو ٢حُٞهووض
حُوووزٌٔ٣ ١وووٖ ُِوووزًخء حالفوووط٘خػ ٢ك٤ووو ٚكلوووـ ًوووْ
ًز٤ووشٖٓ حُز٤خٗووخص رذهووش ٛخثِووش  ،كخٗوو ٚال ؿ٘وو ٠ػووٖ
حُوووزًخء حُزؾوووش ١كووو ٢طلذ٣وووذ حإلؿوووشحءحص حُخخفوووش
رخُغ٤خم ٝحُٔظ٘خعزش ٝحُذه٤ووش حُٔؾوظوش ٓوٖ ٓخشؿوخص
حُخٞحسصٓ٤شٛ .ز ٙحُؼالهوش حُٔظزخدُوش طؼ٘و ٢إٔ حُوزًخء
حالفوووط٘خػ ٢ع٤غوووخػذ حُـٜوووخص حُشهوووخر ٢كووو ٢ػِٔوووٚ
ٝعوو٤ـ٤ش حٌُ٤ل٤ووش حُظوو٘٣ ٢لووز كٜ٤ووخ ٛووزح حُؼٔووَ –ٝرُووي
٣ظطِووووذ ٜٓووووخسحص ٓخظِلووووش ُظغووووخ٤ش هووووذسس حُووووزًخء
حالفط٘خػُ ٢ظؼض٣ض حُلخػِ٤ش ٝحٌُلخءس.
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اٌعذٚي  :9لذساخ اٌزواء االصطٕاػٚ ٟاٌؼًّ اٌّغرّش ٌّىرة اٌّغاءٌح اٌحى ِٟٛاألِش٠ىٟ
لذساخ اٌزواء اٌصٕاػٟ

اٌٛصف

اٌؼًّ اٌّغرّش ٌّىرة اٌّغاءٌح اٌحى١ِٛح األِش٠ىٟ

طق٘٤ق حُٔـظٔغ

طوغ ْ٤حُٔؼخٓالص ٝحُـٜخص اُ٠
ٓـٔٞػخص ٝارشحص حُو ْ٤حُٔظطشكش

ػٖ هش٣ن طخق٤ـ حُخقخثـ حالسطزخه٤ش ُِز٤خٗخص رخعظخذحّ حُشعْ حُز٤خٗ٢
ُوخػذس حُز٤خٗخص٣ ،وٓ ّٞخظزش حالرظٌخس ر٘ٔزؿش حُٔـظٔؼخص رحص حُقِش حألكشحد
ٝحُٞػخثن ٝحُوٞحػذ حُٔلخعز٤ش رخعظخذحّ حُخقخثـ حُٔالصٓش ُشعْ ؽزٌخص
ر٤خٗ٤ش .ػْ ٣ظْ طلِٓ َ٤ـٔٞػخص ٓلذدس ٖٓ حالٛظٔخٓخص ػِٗ ٠طخم ٝحعغ
ُٔئؽشحص ٓخخهش ٓلذدس ٓ ،ؼَ حُو ْ٤حُٔظطشكش ٝؿ٤ش حُٔظغوش ُِغِ٤ًٞخص.

ٓؼخُـش حُِـخص حُطز٤ؼ٤ش

طلِ٤ًٔ َ٤خص ٖٓ حُٔؼِٓٞخص
حُ٘ق٤ش العظخالؿ ٓخططخص
حالكظ٤خٍ رحص حُقِش

٣طزن ٓخظزش حالرظٌخس ٗٔزؿش حُٔٞمٞػخص ٖٓ خالٍ ؿشرِش ًٔ٤خص ًز٤شس ٖٓ
حُظؼِ٤وخص حُؼخٓش ٘ٓٝ ،ؾٞسحص ٝعخثَ حُظٞحفَ حالؿظٔخػٝ ، ٢ططز٤وخص حإلػلخء
حُظ٘ظ ٖٓ ، ٢ٔ٤رٓ ٖ٤قخدس أخشٝ ، ٟط٘ظٛ ْ٤ز ٙحُٔؼِٓٞخص كٓ ٢خططخص
حالكظ٤خٍ رحص حُقِش ٝحُظق٘٤ق رغشػش أًزش ٝحطغخم ٝدهش

حالعظٜذحف حُظ٘زج٢

أطٔظش ػِٔ٤خص حُظذه٤ن حُشٝط٢٘٤
ٝحُ٤ذُ ١ٝخلل حالخظالكخص
حُٔؼشك٤ش

٣طزن ٌٓظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش ٗٔخرؽ ط٘زئ٣ش ػِ ٠ر٤خٗخص حُظـخسس ُظلذ٣ذ
حُٔغظٞسد ٖ٣حُز٣ ٖ٣لظَٔ إٔ ٣ظخِلٞح ػٖ عذحد حُشع ّٞحُـٔشً٤ش ػِ ٠أعخط
حألٗٔخه حُظخس٣خ٤ش ٓٝئؽشحص حُٔخخهش .ػْ ٣ظْ ط٘ظٛ ْ٤ز ٙحُٔؼِٓٞخص رؾٌَ أًزش
كغذ حُٔٞهغ ُٔغخػذس أفلخد حُٔقِلش ػِ ٠حعظٜذحف حعظشحط٤ـ٤ش حُظخل٤ق
ٖٓ حُٔخخهش

حُظلون ٖٓ فلش حُ٣ٜٞخص
ٝطخل٤ق حُٔذكٞػخص ؿ٤ش حُالثوش
رخعظخذحّ حُٔلخٝس حُؾخق٤ش ٜٗٝؾ
ٓؼخ٣شس حُٔخخهش

٣ؼَٔ ٓخظزش حالرظٌخس ٓغ ٓخظِق أفلخد حُٔقِلش ػِ ٠طو٘٤خص ٓظوذٓش ُلَ
حُـٜخص ٝسعْ حُخشحثو حالسطزخه٤ش ُظط٣ٞش

هشحس حُـٜش

٣غووؼٌٓ ٠ظووذ حُٔغووخءُش حُلٌوو ٢ٓٞحألٓشٌ٣وو (GAO) ٢اُوو٠
حالعظلخدس ٖٓ هٞس حُزًخء حالفط٘خػُ ٢ظلغ ٖ٤حُشهخرش حُلٌ٤ٓٞوش
ٌٓٝخكلوووش حالكظ٤وووخٍ٣ٝ ،ووووٞد ٓخظزوووش حالرظٌوووخس حُظوووخرغ ٌُٔظوووذ
حُٔغخءُش حُلٌٝ ، ٢ٓٞحُز ١طؤعظ ػخّ ً 6191ـضء ٖٓ ٝكذس
حُؼِٝ ّٞحُظو٘٤وخص ٝحُظلِو٤الص حُـذ٣وذس رخًُٞخُوش ،طـوخسد حُوزًخء
حالفووط٘خػ ٢ػزووش كووخالص حعووظخذحّ حُظووذه٤ن (حٗظووش حُـووذ9 ٍٝ
"هذسحص حُزًخء حالفط٘خػٝ ٢حُؼٔوَ حُٔغوظٔش ٌُٔظوذ حُٔغوخءُش
حُلٌ.) " ٢ٓٞ
ٓٝوووغ اكوووشحص طووووذّٜ٣ ،وووذف ٌٓظوووذ حُٔغوووخءُش حُلٌووو ٢ٓٞاُووو٠
ٓؾوووخسًش هقوووـ حُ٘ـوووخف ٝحُوووذسٝط حُٔغوووظلخدس ٓوووغ حألؿٜوووضس
حُشهخر٤ش ٓـظٔغ حُٔغخءُش حألٝعغ .ك ٢حُٞهض ٗلغ ، ٚكوبٕ ٓخظزوش
حالرظٌووخس ٝ ،رخُظؼووخٓ ٕٝووغ ؿٔ٤ووغ أفوولخد حُٔقووِلش حُٔؼ٘٤وو، ٖ٤
ك ٢حُٔشحكَ حأل ٖٓ ٠ُٝطط٣ٞش اهخس سهخرش حُزًخء حالفوط٘خػ٢
ُِٔغووخػذس كوو ٢طٞؿ٤وو ٚططوو٣ٞش كِوو ٍٞحُووزًخء حالفووط٘خػٓ ٢ووغ
حالُظضحّ رخُٔٔخسعخص حُـ٤ذس حُؾخِٓش ٓ ٝؼخ٤٣ش حُٔذهو. ٖ٤
نووخ هش٣وووش ػٔووَ ٓخظزووش حالرظٌووخس حُظووخرغ
ٞ٣مووق حُـووذ 9 ٍٝأً ٣
ٌُٔظوووذ حُٔلخعوووزش حُلٌووو ٢ٓٞػِووو ٠ططووو٣ٞش حُووووذسحص حُظلِ٤ِ٤وووش
حُٔظؼِوووش رخالكظ٤ووخٍ رحص حُقووِش ٝحُظووٓ ٢ووٖ حُٔلظٔووَ إٔ طؾووٌَ
حألعخط ُلِ ٍٞحُوزًخء حالفوط٘خػ ٢حُٔغوظوزِ٤ش .طوْ طقؤً ْ٤وَ
كخُوووش حعوووظخذحّ ُظلذ٣وووذ حالسطزخهوووخص ٝحُغوووِ٤ًٞخص ٝحُؼالهوووخص
ٝحألٗٔخه ٝحُؾوزٝر حُخلو ٢حُظو ٢هوذ طؾو٤ش اُوٓ ٠خوخهش حالكظ٤وخٍ
رغشػش .

حُوذسس ػِ ٠حُظلون ٖٓ حُ٣ٜٞش ك ٢حُٞهض حُلؼِ ٢طوش٣زًخ ٓٝؼخ٣شس حُٔخخهش
ُِٔغخػذس كٓ ٢ؼخُـش حُٔذكٞػخص ؿ٤ش حُقل٤لش.

هزووَ حُغووؼٝ ٢سحء حُلِوو ٍٞحُظلِ٤ِ٤ووش ُِووزًخء حالفووط٘خػ٢
ُِشهخرش ػِو ٠حالكظ٤وخٍ ٌٓٝخكلظؤٌ٣ ،ٚوٖ ُألؿٜوضس حُشهخر٤وش
إٔ طغوووظل٤ذ ٓوووٖ خوووالٍ حُ٘ظوووش كووو ٢حالػظزوووخسحص حُوخٗ٤ٗٞوووش
ٝحُٔـظٔؼ٤وووش ٝحألخاله٤وووش ٝحُظؾوووـ٤ِ٤ش حُٜٔٔوووش رحص حُقوووِش
رخُووزًخء حالفووط٘خػ ٢رؾووٌَ خووخؿ .ػووالٝس ػِوو ٠رُووي ،
ُ ٌٖٔ٣ألؿٜضس حُشهخر٤ش إٔ طٌظغوذ سإ ٟهٔ٤وش ٓوٖ خزوشحص
ٓئعغخص حُوطخػ ٖ٤حُؼخّ ٝحُخخؿ ٝحُذسٝط حُٔغظلخدس.
اػرثاساخ ِّٙح ػٕذ اعرخذاَ اٌزواء االصطٕاػٟ
ال طٔ٤ووض خٞحسصٓ٤ووخص حُووزًخء حالفووط٘خػ ٢حُلووشم رووٖ٤
حُٔؼووخٓالص حالكظ٤خُ٤ووش ٝؿ٤شحالكظ٤خُ٤ووش .رووذالً ٓووٖ رُووي،
طلوووووذد ٛوووووز ٙحُخٞحسصٓ٤وووووخص حُلوووووخالص حُؾوووووخرسٓ ،ؼوووووَ
حُٔؼخٓالص ؿ٤ش حُؼخد٣وش رو ٖ٤حُلغوخرخص .ال ٣وضحٍ خزوشحء
ك ٢حُٔٞحمو٤غ حالٗغوخٗ٤ش ٣لظوخؿُ ٕٞظلِ٤وَ ٛوز ٙحُلوخالص
حُؾخرس ُظلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٕ حالكظ٤خٍ حُٔلظَٔ ٓٞؿٞدًح.
ُٔٞحؿٜووش حُظووذه٤ن ،هووذ ط٘ظووش ٓئعغووخص حُظووذه٤ن حُظوو٢
طؤَٓ كو ٢اٗؾوخء كِو ٍٞحُوزًخء حالفوط٘خػٌُٔ ٢خكلوش
حالكظ٤خٍ كٓ ٢ـٔٞػش ٓوٖ حالسؽوخدحص ،رٔوخ كو ٢رُوي
هش٣وش ػَٔ كِ ٍٞحُزًخء حالفط٘خػ ٢حُظ:٢
اٌرااذس٠ة تؼٕا٠ااح اٌرحمااك ِاآ اٌصااالح١ح :حٕ

حُظوووذس٣ذ حُقوووخسّ ٝحُظلوووون ٓوووٖ فووولش خٞحسصٓ٤وووخص
حُزًخء حالفط٘خػٓ ٢طِٞرش ُظوِ َ٤أخطوخء حُ٘ٔوٞرؽ .اذ
ان كِ ٍٞحُزًخء حالفوط٘خػ ٢حُظو ٢طُٞوذ ٗظوخثؾ ا٣ـخر٤وش
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صحثلووووش رؾووووٌَ ٓلووووشه ٓ ،ؼووووَ طقوووو٘٤ق حُؼذ٣ووووذ ٓووووٖ
حُٔؼووخٓالص حُٔؾووشٝػش ػِوو ٠أٜٗووخ حكظ٤خُ٤ووش ٌٔ٣ ،ووٖ إٔ
ططـووو ٠ػِووو ٠حُٔئعغوووش ٝهوووذسطٜخ ػِووو ٠حُظلو٤ووون كووو٢
حالكظ٤خٍ حُٔلظَٔ.
لاتٍااااااح ٌٍرفغاااااا١ش ٚلأ١ٔٛااااااح ِٕٚطم١ااااااح :طؼظزووووووش

خٞحسصٓ٤خص حُزًخء حالفط٘خػ ٢حُوخرِش ُِظلغ٤ش ٝحُٔلذدس ؿ٤ذًح
ٝحُٔٞػوش رذهش رخُـش حأل٤ٔٛش ٖٓ .حُٜٔوْ حُظؤًوذ ٓوٖ إٔ حُظزؼ٤وخص
حُ٘ٔٞرؿ٤ووش روو ٖ٤حُٔظـ٤ووشحص ٛوو ٢حكظشحمووخص أعخعوو٤ش ٘ٓٝطو٤ووش
٣ٝوووظْ حُظؼز٤وووش ػوووٖ ٓخشؿوووخص حُ٘ٔوووٞرؽ ٝحُخٞحسصٓ٤وووش رِـوووش
ٝحملش.
لاتٍااح ٌٍرااذل١كُ :الٓظؼووخٍ ُٔؼووخ٤٣ش حُظووذه٤ن حُلٌ٤ٓٞووش

حُٔوزُٞووووش ػًٔٓ ٞووووخ ٣ ،ؼووووذ حُظٞػ٤وووون حُؾووووخَٓ ُظو٘٤ووووخص حُووووزًخء
أٓشح رخُؾ حأل٤ٔٛش٣ .ظنٖٔ رُوي حُٔؼوخ٤٣ش
حالفط٘خػ ٢حُٔطزوش ً
حُٔظؼِوووش رخُ٘ٔووخرؽ ٓٝـٔٞػووخص حُز٤خٗووخص حُٔغووظخذٓش رخإلمووخكش
اُوو ٠حألعووخط حُٔ٘طوووُ ٢ظنوؤ ٖ٤أ ١طو٘٤ووخص حكظٌخس٣ووش ٓ ،ؼووَ
أٗظٔش حُطشف حُؼخُغ ٖٓ حُزخثؼ ٖ٤حُخخسؿ.ٖ٤٤
ُِٕظّاااحُ٣ :ؼوووذ حإلؽوووشحف ػِووو ٠خٞحسصٓ٤وووش حُوووزًخء

حالفووط٘خػ ٢أٓو ًوشح كً٣ٞ٤ووخ ُنوؤخٕ حألدحء حُٔظغوون ػزووش ر٤جووخص
حُظؾوووـ َ٤حُٔخظِلوووشٓ .وووٖ حُنوووشٝس ١إٔ طٌووو ٕٞكِووو ٍٞحُوووزًخء
حالفوووط٘خػٝ ،٢خخفوووش حُخٞحسصٓ٤وووخص حُـوووخٛضس خخُ٤وووش ٓوووٖ
ح٥ػخس حُغِز٤شٓ ،ؼَ حُظٔ٤٤ض ؿ٤ش حُٔظؼٔذ ُِٔـٔٞػوخص حُٔلٔ٤وش
ٓشس أخش.ٟ
خطٛاخ ٌرٕف١ز اٌزواء االصطٕاػ ٟتٕعاغ
هخٓض ٓئعغخص حُوطخػ ٖ٤حُؼخّ ٝحُخخؿ رظلذ٣ذ ػذس خطوٞحص
سث٤غ٤ش ُٔزخدسحص طلِ َ٤حُز٤خٗخص حُ٘خؿلش  ،رٔخ ك ٢رُي ٓ٘وخٛؾ
حُزًخء حالفط٘خػ:٢
ذحذ٠ذ األ٘ذاف ِٛٚاءِح اٌعٛٙد :طلذ٣ذ ً٤وق ٌٔ٣وٖ ألٛوذحف
رشٗووخٓؾ ٓؼ٘٤ووش إٔ طغووخػذ كوو ٢طِز٤ووش حالكظ٤خؿووخص حُظ٘ظ٤ٔ٤ووش كوو٢
حُٔشحكَ حُٔزٌشس ٖٓ طط٣ٞش رشٗخٓؾ حُظلِ٤الص.
اٌحصٛي ػٍا ٝاٌشاشاء٣ :ؼوذ حُوذػْ حُظ٘ظٔ٤وُ ٢ظلِ٤وَ حُز٤خٗوخص
أٓوشح موشٝسً٣خ٣ .ؼوذ
ٝطوذ٣ش هذسطٜخ ػِ ٠طؼض٣ض طلو٤ن حُٜوذف ً
اٗؾخء هغْ ٓغئ ٍٝػٖ طط٣ٞش حُووذسس حُظلِ٤ِ٤وش اكوذ ٟحُطوشم
إلملخء حُطخرغ حُٔئعغخط ٢ػِ ٠حُٔؼشكش.
فٙااُ اٌمااذساخ اٌحاٌ١ااح :كوو ٢حُزذح٣ووشٌٔ٣ ،ووٖ ُِٔئعغووخص ؿووشد
حُٔٞحسد حُلخُ٤وش ُلٜوْ حُووذسحص رؾوٌَ أكنوَ ٝطلذ٣وذ أ٣ُٞٝوخص
ٓـووخالص حُظلغوو .ٖ٤طؾوؤَ حُٔووٞحسد حُشث٤غوو٤ش خزووشس حُٔووٞظلٖ٤
ٝحألؿٜضس ٝحُزشحٓؾ رخإلمخكش آُ ٠قخدسحُز٤خٗخص ٝحُٔخٌُ.ٖ٤
ذضااااّ ٓ١اٌّغاااارخذِٚ ٓ١اٌخثااااشاء اٌّرخصصاااأٌ٣ :ٓ١ووووٖ إٔ
٣غووووخػذ حدسحؽ خزووووشحء حُٔٞمووووٞع حُٔ٘خعووووز ٖ٤كووووٓ ٢ؾووووخس٣غ
حُظلِ٤الص ك ٢ارالؽ ططو٣ٞش حُ٘ٔوٞرؽ ٝحُلقو ٍٞػِو ٠حُؾوشحء
ٖٓ ٓغظخذٓ ٢حُ٘ٔٞرؽ حُٜ٘خث.ٖ٤٤

اٌثاااذء تثٕااااء اٌماااذساخ تشاااىً تغااا١ظ ٚذاااذس٠ع :ٟهوووذ طغوووؼ٠
حُٔ٘ظٔخص أٝالً اُ ٠طط٣ٞش كِ ٍٞهخرِش ُِظطز٤ن اُ ٠حُلوذ حألدٗو٠
ُظلو٤ن حألٛذحف ٖٓ .خالٍ طلذ٣ذ حُ٘ـخكخص حُغوش٣ؼش ٝحُٔزٌوشس
ٝحُلق ٍٞػِٜ٤خُِٔ ٌٖٔ٣ ،ئعغخص ر٘خء كخُش ُظط٣ٞشحُٔض٣ذ ٖٓ
حُووووذسحص رؾوووٌَ طوووذس٣ـٝ ،٢اٗؾوووخء ٓئعغوووش ُظ٘ل٤وووز كوووَ رًوووخء
حفط٘خػٓ ٢ظطٞس.
اٌرحااٛي ئٌاا ٝاٌرشااغ :ً١رٔـووشد ططوو٣ٞش ٓ٘ووظؾ ػِٔوو ٢اُوو ٠حُلووذ
حألدٗٗ ٌٕٞ٣ ، ٠وِ ٚاُ ٠ر٤جش اٗظخؽ أٓشح روخُؾ حأل٤ٔٛوشٓ .وٖ حُٜٔوْ
طٞػ٤ن حُظلذ٣ؼخص ػِ ٠خٞحسصٓ٤ش حُزًخء حالفط٘خػ.٢
ُٔ ٌٖٔ٣وذ٣ش ١حألؿٜوضس حُشهخر٤وش حُ٘ظوش كو ٢حُؼذ٣وذ ٓوٖ حُٔوٞحسد
أػ٘وخء حعظٌؾووخف ططز٤وون حُووزًخء حالفوط٘خػ٣ .٢لووذد اهووخس ػٔووَ
ٓخخهش حالكظ٤خٍ ٌُٔظذ حُٔغخءُش حُلٌ٤ٓٞش حُٔٔخسعوخص حُشحثوذس
ُٔغخػذس ٓوذ٣ش ١حُزوشحٓؾ ػِوٌٓ ٠خكلوش حالكظ٤وخٍ حُٔوخُٝ ٢ؿ٤وش
حُٔووخُ .٢طظنوؤٖ ٛووز ٙحُٔٔخسعووخص حُشحثووذس خطووٞحص العووظخذحّ
أٗؾطش طلِ٤الص حُز٤خٗخص ُِٔغخػذس كوً ٢ؾوق حالكظ٤وخٍٝ ،حُظو٢
 ٌٖٔ٣إٔ طغخػذ ك ٢اٗؾخء أعخط ُظلِ٤الص أًؼش طؼو٤وذًح ٝططوٞسح
ٓؼَ حُزًخء حالفط٘خػ.٢
٣ظنوؤٖ طوش٣ووش ٌٓظووذ حُٔغووخءُش "ٓلووخٝس حُٔ٘ظووذ : ٟطلِوو٤الص
حُز٤خٗخص ُٔؼخُـش حالكظ٤خٍ ٝحُٔذكٞػخص ؿ٤ش حُغِٔ٤ش" طٞفو٤خص
ٓووٖ حُوطووخػ ٖ٤حُؼووخّ ٝحُخووخؿ كوو ٍٞهش٣وووش اٗؾووخء طلِوو٤الص
حُزشحٓؾٝ .ػِٝ ٠ؿ ٚحُخقوٞؿ ،هوذّ حُٔـظٔؼو ٕٞكو ٢حُٔ٘ظوذٟ
حهظشحكووخص كوو ٍٞاٗؾووخء رشٗووخٓؾ طلِوو٤الص حُز٤خٗووخص ٝطلغووٜ٘٤خ.
كوووو ٢ػووووخّ ٗ ،6191ؾووووش ٌٓظووووذ حُٔغووووخءُش حُلٌوووو" ٢ٓٞطو٤ووووْ٤
طٌُ٘ٞٞؿ٤ووخ حُووزًخء حالفووط٘خػٝ "٢كووذد ٓـٔٞػووش ٓووٖ حُلووشؿ
ٝحُظلذ٣خص حُٔشطزطش رخُزًخء حالفط٘خػٝ ٢حُٔـوخالص حُٔطِٞروش
الؿشحءٓض٣ووذ ٓووٖ حُزلووغ كٜ٤ووخ ٝحخووزٛخ رخالػظزووخس ٓووٖ فوو٘خع
حُغ٤خعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووش .
طغخػذ ٓـٔٞػش ػَٔ حالٗظٞعخ ١حُٔؼ٘٤ش رخُز٤خٗخص حُنوخٔش كو٢
طغوو َ٤ٜحُظؾووخسى حُٔؼشكوو ٢روو ٖ٤حؿٜووضس حُشهخرووش حُؼِ٤ووخ رؾووؤٕ
حُٔغخثَ حُٔشطزطش رخُز٤خٗخص  ٝطلِ٤الص حُز٤خٗخص .
خثشاء اٌّٛاض١غ اٌز ٓ٠ذّد ِماتٍرُٙ
ع ُٕٞٞحٗـٓ ،َ٤ئعظً،ز٤ش ٓغئ ٢ُٝحُظخػ٤شMindBridge Ai ،
ؿ ْ٤أرـش ,خز٤ش أٖٓ ,عزالٗي
رخسص رخ٣غ٘ض ،أعظخر حُز٤خٗخص حُنخٔش ٝحُظلِ٤الص  ،ؿخٓؼش ًخػُٞظ٤ي
ُٞك ،ٖ٤رِـٌ٤خ
ؿٞعظ ٖ٤ك٤غِش ،خز٤ش اعظشحط٤ـ ٢كٓ ٢ـخٍ حُزًخء حالفط٘خػ ،٢ؽشًش آ ١ر ٢اّ
ك٤ذسحٍ
سٝرشص ٛخٕٗ ،خثذ حُشث٤ظ ،اُذس س٣غ٤شػ
رشح ٖ٣ؿٗٞضٓ ،خُي ٓ ٝغظؾخس سث٤غ ،٢طلِ٤الص حالعظشحط٤ـ٤ش حأل٠ُٝ
سحؽ٤ً َ٤شًٜخّ ،سث٤غش أرلخع طلِ٤الص حُز٤خٗخص ،حٌُِٔٔش حُٔظلذس
حٌُٔظذ حُٞهُ٘ ٢ظذه٤ن حُلغخرخص)(UKNAO
٤ِ٣ٝخّ رشحص ،خز٤ش حُز٤خٗخصUKNAO ،
طلِ٤الص ،ؿخٓؼش كش٣ـ ،٢رِـٌ٤خ
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