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المحتوى
املفاهيم األساسية

األسس الداعمة لتعامل األجهزة العليا للرقابة مع األطراف ذات العالقة

 كوفيدمزايا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظّل أزمة

 كوفيدأوجه واليات ومخاطر التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظّل أزمة

البرملان* 

منظمات املجتمع املدني* 

وسائل اإلعالم * 

 التوصيات



المف اهيم األساسية
.

الجهاز الشخص أو املجموعة أو املنظمة التي لديها مصلحة في: األطراف ذات العالقة

.  أن تؤثر عليههاوالتي تتأثر بأعماله أو التي من شأن نشاطاتها أو تصرفاتاألعلى   للرقابة 

يق مصلحة للتأثير على طرف ثان لتحقأوأدواتتوجيه شخص الستراتيجيات :التعامل
.أو فائدة أو للحد من تأثيراته السلبية على نشاطاته



أمثلة عن األطراف ذات العالقة: المف اهيم األساسية .

الجهاز األعلى 

للرقابة

األطراف  
ذات العالقة  

الداخليين
الجهات  

المشمولة  
بالرق ابة

المواطن

موسائل اإلعال
منظمات  
المجتمع  

المدني
البرلمان

السلطة  
التنفيذية

..................
...

المؤسسات  
األكاديمية



لعالقةالداعمة لتعامل الجهاز األعلى للرق ابة مع األطراف ذات اسساأل
(IFPP)للتوجيهات واإلصدارات املهنية االنتوسايإطار 

 إعالن ليما –1اإلنتوسايمبدأ

 إعالن املكسيك بشأن االستقالل–10اإلنتوسايمبدأ

 إحداث الفارق في حياة املواطنين: قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة12اإلنتوسايمبدأ

 مبادئ الشفافية واملساءلة–20اإلنتوسايمبدأ

 تبادل وتعزيز قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة–لالنتوساياملبادئ اإلرشادية

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادا

 اإلنتوسايبرنامج التعامل مع األطراف ذات العالقة ملبادرة تنمية



الداعمة لتعامل الجهاز األعلى للرق ابة مع األطراف ذات العالقةسساأل
رقابة العالقات املهنية مع لجان الرقابة التشريعية ذات الصلة وإدارة الهيئات الخاضعة للتطوير 

. املناسبةومجالس اإلدارة ملساعدتهم على فهم أفضل لتقارير الرقابة واالستنتاجات واتخاذ اإلجراءات

جهات عداد تقارير حول نتائج الرقابة وبالتالي تمكين الرأي العام من مساءلة الجهات الحكومية و .* إ

..القطاع العام

لجمع املعلومات وضع خطط إستراتيجية تستجيب للقضايا الرئيسية التي تؤثر على املجتمع وإنشاء آليات*

القرارات لتعزيز أهمية األطراف ذات العالقةواتخاذ 

قيمة ومنافع األجهزة : 12االنتوسايمبدأ التواصل بفاعلية مع األطراف ذات العالقة* 

إحداث الفارق في حياة املواطنين: العليا للرقابة

إعالن املكسيك10، مبدأ (إعالن ليما) 1مبدأ 

أهمية إيصال املعلومات

إلى الهيئات العامة والجمهور 

تقارير موضوعية واضحة وسهلة الفهم* 

حرية اتخاذ القرار بشان املحتوى وتوقيت النشر* 

ةضرورة وجود آلية متابع* 

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادا

وضع سياسات منسقة ملكافحة الفساد تنطوي على مشاركة املواطنين:2املادة

لحصول على تعزيز املشاركة املدنية في منع الفساد ومكافحته وتوفير إمكانية ا:13املادة

أي )ساءلة املعلومات على نطاق واسع، وتعزيز املشاركة املدنية الفعالة في عمليات امل

( الرقابة الخارجية

ملناسباالوقتفيالتواصل: 20مبدأ 

ا ونتائج تنشر األجهزة العليا للرقابة باستمرار وعلى أوسع نطاق جميع أعماله
اقع اإللكترونية ومن خالل اإلعالمبهاعمليات الرقابة الخاصة  والوسائل عبر املو

."األخرى 

ادة تعزيز نتائج الرقابة وجودة التقارير وزي

ثقة الجمهور في الجهاز األعلى للرقابة



لى  ع: كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة والرق ابة عليها  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة



لى  ع: كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



وى  على مست: كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة   

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى إدارة األزمة

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة

إدارة أزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة
الرقابة على إدارة 

األزمة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة
الرقابة على إدارة 

األزمة

الجهاز األعلى 
للرقابة



لى  ع: كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة

التنسيق مع األطراف •

:في إطارذات العالقة  

التفويضات املمنوحة•

للجهاز

املخطط )عمل مالئم •

و االستراتيجي للجهاز أ

..(  إستراتيجية االتصال

ر االستئناس باملعايي•

الدولية

ى تحويل التحديات إل

فرص

الحاجة إلى شفافية املعلومة•

و السرعة في االستجابة لألزمة •

لتوقعات األطراف

یات مدى فعالیة األنظمة واإلستراتیج•

يقيالقيام بالتدقيق في الوقت الحق•

ملناسبإبالغ نتائج التدقيق في الوقت ا•

األطراف ذات العالقة  

إجراءات استثنائية•

عدم شفافية الطلب •

العمومي  

إدارة صناديق وحسابات •

التبرعات

الىاملساعدات اسنادعدم •

مستحقيها

ارتفاع املخاطر املرتبطة 

كوفيدبجائحة 

ارتفاع  التوقعات 
والتحديات



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

نلبرملاا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

املواطن

وسائل 

اإلعالم

لجهات ا

املانحة
الرقابة على إدارة 

األزمة

الجهاز األعلى 
للرقابة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

لبرملانا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

وسائل 

اإلعالم

الرقابة على إدارة 
األزمة

الجهاز األعلى 
للرقابة

مساءلة الحكومة



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

لبرملانا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

وسائل 

اإلعالم

الرقابة على إدارة 
األزمة

الجهاز األعلى 
للرقابة

الدور الرقابي



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

لبرملانا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

وسائل 

اإلعالم

الرقابة على إدارة 
األزمة

الجهاز األعلى 
للرقابة

Watchdog

journalism



على  : كوفيدلماذا التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  
مستوى الرق ابة على إدارة األزمة  

السلطة 

التنفيذية

والهيئات 

الحكومية

لبرملانا

منظمات 

املجتمع 

املدتي

..............

وسائل 

اإلعالم

الرقابة على إدارة 
األزمة

الجهاز األعلى 
للرقابة

مساءلة الحكومة

Watchdog

journalism

الدور الرقابي



كوفيدلماذا  التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ أزمة  

از بعث رسالة طمأنة للرأي العام وملختلف األطراف ذات العالقة بأن الجه

ومتفهم للحاجة إلى شفافية املعلومة املاليةالنتظاراتهممتابع 

تعزيز ثقة املواطن ومصداقية الجهاز 

دور الرقابي تعزيز مبدأي املساءلة والشفافية  وتفادي تشتيت ال

عاّمةفي املساءلة الاألطراف ذات العالقة الرئيسينكيشر ت



:أوجه واليات التعامل مع األطراف ذات العالقة

 رفع الوعي مع كّل األطراف ذات العالقة الرئيسيين بهدفواالستباقيوالتحاوريالتشاركياعتماد النهج
ي الغرض باملخاطر املحتملة واملرتبطة بإجراءات التصّدي لألزمة وأدوار مختلف األطراف ذات العالقة ف

ر الرئیسة وكیفیة ھم االستجابة العامة لها واملخاطففي ظّل األزمة بما ییسر له از وتحديد الّدور املحتمل للجھ
( ورقة عمل حول املساءلة زمن األزمات. )القيمة املضافة من خالل عمله الرقابياز تقدیم الجھ

إحداث فارق في حياة املواطنين

، عقد جلسات مباشرة أو افتراضّية مع وتوعويةتحسيسيةإصدار بيانات 

...(اللجان املختّصة بالبرملان أو توجيه مراسالت، تصريحات إعالمية



حة  أوجه واليات التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظلّ جائ
البرلمان:كوفيد

يمؤسس طرف 

صاحب 

قرار

مجموعات املصالح

مجموعات الضغط



التخطيط والتنفيذ  : أوجه واليات التعامل مع البرلمان

التدقيقموضوعاتاختيار أو إنجاز يمكن•

لجائحةالحكوماتباستجابةاملرتبطة

انالبرملاقتراحأو طلبعلىبناءاكوفيد

يالخارجالتدقيقيضيفأنيمكنوالتي

ضمانمعفيهامضافةقيمةواملستقل

(5520معيار)الجهازاستقالية

•

•.

تجربة الجهاز الكوري•
سيةأزمة متالزمة الشرق األوسط التنف”إنجاز تدقيق على •

MERS ”بناءا على طلب تدقيق من مجلس األمة:

وعلى االعتماد على املسائل املحددة التي أثارها مجلس األمة•

سؤال وإجابات 577نقاشات جلسات مجلس األمة،و مواد 

:  تجربة محكمة المحاسبات التونسية•
كمةوالحو لجنة اإلصالح اإلداري )طلب البرملان التونس ي •

ية النظر في إنجاز مهمة رقاب( الرشيدة ومكافحة الفساد 

ف في وشفافية  طرق التصرّ نجاعةخصوصّية حول تقييم 

19موارد امليزانية واملالية العمومية خالل أزمة  كوفيد



التخطيط والتنفيذ: أوجه واليات التعامل مع البرلمان
رتبطة واملواضيع املالقضايا من خالل تصريحات النوابرصد

.التشريعيةالسلطة موضوع اهتمام كوفيدبجائحة 

الحصول واستغالل مخرجات جلسات مسائلة البرملان 

19ألعضاء الحكومة أثناء إدارة أزمة كوفيد

رة لدى اللجان املعنية لدى ال
ّ
برملان أو استغالل التقارير والوثائق املتوف

كوفيداللجان التي تم تشكيلها في إطار التصّدي ألزمة 

البالغات الصادرة عن مجلس نواب الشعب وأشغال الجلسات متابعة 

اقع املباشرة أو املنشورة على للبرملان الصفحات الرسمّية و املو



اإلبالغ والمتابعة: أوجه واليات التعامل مع البرلمان

البرلمان
ة تدقيق على جائحالمخرجات بناءا على ملساءلة الحكومةعقد اجتماعات * 

كوفيد

حمل الجهات الخاضعة للرقابة على تطبيق توصيات الجهاز* 

الجهاز  
جان تقديم الجهاز وبصفة أنية نتائج األعمال الرقابية أمام الل* 

ي اإلّبان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ف/ املختّصة بالبرملان 

.  اإلخالالتوتفادي تكرار نفس 

ى  بتاريخ 
ّ
عقد اجتماع بمجلس األمة 2020ماي17تجربة ديوان املحاسبة بالكويت الذي تول

نائب ،لتقديم نتائج أعمال فريق ٣٥وبحضور رئيس مجلس األمة ورئيس ديوان املحاسبة 

ة بشكل ديوان املحاسبة ملتابعة التعاقدات الطارئة بشأن التعاقدات الحكومية املرتبط

مباشر أو غير مباشر بمكافحة تداعيات أزمة كورونا

خفض ملساعدة الجهاز في رفع مستوى الوعي بأهمية وجود سياسة لفرصة * 

لى مخاطر الكوارث وذلك من خالل عقد جلسات مع اللجنة املالية وإطالعها ع

5510معيار  ).كوفيدالخسائر التي تكبدتها الحكومات خالل أزمة جائحة 

(الرقابة على خفض  مخاطر الكوارث 

أن يقوم بناء يتطلب االستعداد األفضل للكوارث تعاون دولي ، يمكن للبرملان ب* 
 .يل التعاون على توصيات األجهزة  بسّن القوانين أو يقرر اتفاقات دولية لتسه

ورة العادية إعداد تقرير خصوص ي وتوجيهه إلى البرملان في الوقت املناسب وخارج الد* 

إلصدار التقارير

أمام النوابكوفيدالتدقيق على جائحة عرض نتائج * 

.لفنّيةملزيد توضيح املسائل اعقد اجتماعات  مع اللجان البرملانية املختّصة * 

ا لرفع مستوى اهتمام وفهم البرملان بشأن مثل هذه القضايتنظيم ندوات * 

الرقابة على خفض  مخاطر 5510معيار  .وبمتطلبات االستعداد الكافي للكوارث

(الكوارث 



األعالمأوجه واليات التعامل مع منظمات المجتمع المدني ووسائل

عالقة اتذف اطر أ

ةيمؤسسغير

مجموعات املصالح

مجموعات الضغط

ناشر 

املعلومات



:أوجه واليات التنسيق مع منظمات المجتمع المدني

منظمات املجتمع املدني

لرصد توقعات املواطنين من االستعانة بمنظمات املجتمع املدني*

ن النهائيين عمليات الرقابة وللحصول على التغذية املرتدة من املستفيدي

وذلك لقياس فعالية املساعدات ( 5520االنتوسايمعيار )باملساعدات 

عة أثناء أزمة 
ّ
.من ناحية نتائجهاكوفيداملوز

الجهاز 

ابعة تنفيذ استغالل نتائج أعمال منظمات املجتمع املدني املتعلقة بُمت

حات تدخالت الدولة للتصدي لالزمة والتجاوزات املنشورة  على صف

قيتهاموثو التواصل االجتماعي أو على املنصات الرقمية مع التأكد من 

من تحدید املواضيع الرقابية التي تنطوي على عددفيساعدةامل*

املخاطر

ممارسة منظمات املجتمع املدني الضغط على الحكومات لتنفيذ * 

توصيات الجهاز

ة ملساءلاالبرملانممارسة منظمات املجتمع املدني الضغط على * 

الحكومة 

ألعمال تقرير املواطن لتقديم بطريقة مبسطة وواضحة نتائج اإعداد * 

نظومة ولجعل مكوفيداملنجزة من قبل الجهاز في إطار االستجابة ألزمة 

خاطب املواطن بشكل ُمباشر  و 
ُ
ذلك التواصل أثناء األزمة منظومة ت

لتفادي أزمة معلومات وتواصل



:واليات التعامل مع وسائل اإلعالمأوجه  

:نشر عبر وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة 

الرقابي البيانات الرسمية حول تعاطي الجهاز مع  األزمة وتدابير العمل
والقضائي مع التوقي من فيروس كورونا املستجد

بهبيانات إلعالم الرأي العام ووسائل اإلعالم بالدور الذي سيقوم
كوفيدالجهاز في إطار االستجابة لجائحة 



:   أوجه واليات التعامل مع وسائل اإلعالم
م بقاء الجمهور ووسائل اإلعال إل عقد مؤتمرات صحفية * 

لتعاطي املسجلة في اوالخروقاتباالخالالتعلى اطالع كامل 

.كوفيدمع أزمة 

لشرح ة املناسبواإلذاعية التلفزيةاملشاركة في البرامج *  

قة بالتدقيق على إاألجهزةتقارير ومناقشة 
ّ
دارة أزمة املتعل

كورونا

على وكاالت األنباء الرسميةعتماداال* 

تحكمها تفادي التعامل أو الظهور في وسائل اإلعالم التي ال * 

ضوابط وذات طابع ربحي وتعمل على خلق النزاعات 

..والصراعات

ة وسائل اإلعالم  في التسويق لتقارير األجهز ة ساهمم* 

للرأي العامو القصور اإلخالالتوكشف 

افات في كشف السلبیات واالنحر لاستغالل تقارير األجهزة  * 

كوفيدإدارة أزمة 

-

التحقيقات املنجزة منو الروبرتاجاتاستغالل و رصد * 

الصحافة االستقصائية

في الوقت الذي يخفي األطباء أخطائهم 

!يكشفها الصحفيون .... 



صعوبات ومخاطر التعامل مع األطراف ذات العالقة
:الصعوبات 

الطابع غير املؤسس ي ملنظمات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم

سرية التقارير

ر  إطار قانوني مالئم
ّ
عدم توف

 ر
ّ
التواصل عن بعدالياتعدم توف

:املخاطر

املّس من املصداقية واملوضوعية واالستقاللية

 التفاعالت والعالقات السلبية مع األطراف ذات العالقة  تتطلب كلفة كبيرة

التوظيف الحزبي والسياس ي

 اإلعالم البديلموثوقيةوعدم غياب الصحافة العلمية املحترفة



التوصيات
 على مستوى املنظمات اإلقليمية
 ة األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة العربيوجاهزيةإعداد دراسة حول مدى استعداد

وفي ظّل األزمات بصفة خاّصةللتعامل مع األطراف ذات العالقة بصفة عاّمة 

في ، واملبادرات، والخبرات، وتقديم أفضل املمارساتالتجارب تبادل لمجموعات عمل تكوبن
الم أثناء وسائل اإلعو البرملان ومنظمات املجتمع املدني التعامل مع األطراف ذات العالقة من ذلك 

على نطاق واسع،  ها األزمات ونشر 

 ملحاسبة في إعداد واملنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية وااالنتوسايدور هام ملبادرة تنمية
ة  وتنظيم الدورات التدريبية 

ّ
اتجيإعداد إستراتيو حول تدعيم والورشاتورقات العمل واألدل

التعامل مع األطراف ذات العالقة في ظّل الكوارث واألزمات



التوصيات
 على مستوى األجهزة العليا للرقابة
مراجعة اللوائح والقوانين لتوفير إطار قانوني مالئم للتعامل مع األطراف ذات العالقة

األخذ باالعتبار البيئة الخارجية للجهاز عند إعداد املخطط االستراتيجي

 فة خاّصة،   في ظّل األزمات بصو لتعزيز النزاهة والشفافية بصفة عاّمة الجهات الخارجيةبناء شراكات وسبل تواصل دائمة مع

نسيق والتعاون بناء الثقة مع البرملان وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني من خالل تنظيم ورشات عمل إلرساء قواعد واليات  الت
،   واألزماتفي حاالت الطوارئ 

 ددة للمساهمة في وفق إستراتيجية أو رؤية محتقارير الجهاز لتوجيه التناول اإلعالمي و بوسائل اإلعالم، ة األجهزة عالقإعادة النظر في
خاطر سوء استخدام مخرجات الجهاز متقليل 

 إستراتيجيات التعامل مع األطراف ذات العالقة بصفة عاّمة وفي ظّل األزمات بصفة خاّصة تحيينإعداد أو

يةتوفير  البنية التحتية للتواصل الفّعال وفي ظّل األزمات مع األطراف ذات العالقة كاملنّصات الرقمية التفاعل

 م في املخاطر االستباقيأهمّية اعتماد النهج
ّ
القة نجاح التعامل مع األطراف ذات العو و التخطيط املحكم لضمان التحك



الخالصة

."التغييرالثابت الوحيد هو  ”
واالتصاالت ،، مديرة مكتب الصحافة  أوليف اريسأزوفيف امارييال

مكتب المراقب العام في كوستاريكا



دمتم في رعاية هللا وحفظه


