
تحدٌد أولوٌات الرقابة على أهداف التنمٌة 

(COVID-19)المستدامة فً ظل تداعٌات أزمة

تجربة دٌوان المحاسبة بدولة قطر
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ملخص تجربة دٌوان المحاسبة فً التخطٌط لعملٌة الرقابة على أداء 
( (COVID-19)لمواجهة تداعٌات أزمة العامة الصحة وزارة 

على تحدٌد أولوٌات الرقابة على أهداف التنمٌة المستدامة (    Covid-19) أثر 

أهداف التنمٌة المستدامة على للرقابةدور األجهزة العلٌا   أولا 

ثانٌاا 

ثالثاا 
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توصٌات دٌوان المحاسبة بدولة قطر  فً هذا الشأن  رابعاا 



 

ومن أهدافها تحقٌق  علً تساعد التً األسس من مجموعة إلى المستدامة التنمٌة مفهوم ٌستند 

 الحالً الطبٌعٌة الموارد أداء ومستوي خصائص علً الحفاظب االعتبار فً األخذ أهمها

 بقدر االقتصادي النمو عائدات قٌمة علً المفهوم هذا إزاء التنمٌة ترتكز وال ، والمستقبلً

 للظروف تحسٌن من ذلك علً ٌترتب وما ، العائدات تلك توزٌع وكٌفٌة نوعٌة علً ارتكازها

. البٌئة علً والحفاظ التنمٌة سٌاسات بٌن الربط حال للمواطنٌن المعٌشٌة

أزمة أثرت (COVID-19) على الرقابة ألولوٌات للرقابة العلٌا األجهزة اختٌار على كبٌر بشكل 

 المستدامة التنمٌة أهداف من الثالث بالهدف ٌتعلق فٌما خاصة المستدامة التنمٌة أهداف تحقٌق

  .الصحة بقطاع والمرتبط
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 خالل من المستدامة التنمٌة أهداف تحقٌق فً بدورها للرقابة العلٌا األجهزة تقوم

 تحقٌقها معوقات على والوقوف األهداف هذه تحقٌق نـحو التقدم على الرقابة

.القصور ومعالجة المشكالت على للتغلب المناسبة التوصٌات وتقدٌم

4

دور األجهزة العلٌا للرقابة فً : أوال
تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة
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على تحدٌد  COVID-19أثر  : ثانٌاا 

أولوٌات الرقابة على أهداف التنمٌة 
المستدامة 



:تمهٌد

وبٌنما تتصدى دولة قطر لهذا الوباء من خالل . 19-ٌواجه العالم بأسره أزمة صحٌة وإنسانٌة واقتصادٌة بسبب تفشً فٌروس كوفٌد

جمٌع مؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة العامة فكان البد ان ٌقوم دٌوان المحاسبة بدوره فً هذا االطار من خالل تقٌٌم جهود 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والبشرٌة والبٌئٌة  وفً هذا االطار ٌقوم دٌوان المحاسبة ة ٌالناحالحكومة للتخفٌف من آثار هذه األزمة من 

بفحص وتقٌٌم الجهود الحكومٌة المبذولة من كافة الجهات فً هذا الشأن وخاصة وزارة الصحة العامة فً اطار الهدف الثالث من 

.أهداف التنمٌة المستدامة المتعلق بقطاع الصحة

ًٌقوم دٌوان المحاسبة بدولة قطر بتحدٌد أولوٌاته الرقابٌة على أهداف التنمٌة المستدامة من خالل التعرف أوالً على أولوٌات الدولة ف 

هذا الشأن، عن طرٌق  البٌانات التً ٌتم الحصول علٌها من الجهات المعنٌة بالتخطٌط بالدولة ، وتركز الدولة فً ترتٌب أولوٌاتها فٌما 

والتً انعكست فً استراتٌجٌة قطر الوطنٌة األولى  2030ٌتعلق بتحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة على ركائز رؤٌة قطر الوطنٌة 

وطبقاً ( 2022-2018)حسب االستراتٌجٌة الوطنٌة الثانٌة  2022والثانٌة ، وقد تم ترتٌب األولوٌات الوطنٌة لدولة قطر حتى عام 

التنمٌة االقتصادٌة ، والتنمٌة البٌئٌة ، والتنمٌة البشرٌة ، والتنمٌة : مجاالت هً أربعه والتً تتضمن  2030لركائز رؤٌة قطر الوطنٌة 

االجتماعٌة وٌركز كل مجال من هذه المجاالت على تحقٌق مجموعة متكاملة من أهداف التنمٌة المستدامة ، وفً هذا السٌاق ٌركز 

تحقٌق صحة " مجال التنمٌة البشرٌة على تحقٌق هدف التنمٌة المستدامة الثالث المرتبط بقطاع الصحة والذي تم إعادة صٌاغته لٌكون 

(..نظام صحً متكامل وكفؤ)ورعاٌة وقٌمة أفضل للجمٌع 
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تحدٌد أولوٌة الرقابة على الهدف الثالث من أهداف أدوات 
 COVID-19التنمٌة المستدامة فً ظل    

دلٌل إجراءات تخطٌط الرقابة على 

عن دٌوان المحاسبة لصادر ااألداء 

نموذج مبادرة تنمٌة النتوساي

ISAM

7

الدلٌل الرشادي إلدارة المخاطر

الصادر عن دٌوان المحاسبة  



ملٌون لاير 43,7

األسواق المركزٌة

ملٌون لاير  189,5

 اللوجستٌةالمناطق 

لاير ملٌون 177

القتصادٌة  المنطقة

(أم الحول) الثالثة
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بالموارد ألف لاير  351

 البشرٌة

نموذج مبادرة تنمٌة النتوساي 

ISAM
تم العتماد على معاٌٌر اختٌار موضوعات الرقابة على أهداف التنمٌة المستدامة 

األهمٌة

Significance

حالٌاً  القصوى األهمٌة 19-كوفٌد فٌروس انتشار من للحد باستجابتها ٌتعلق فٌما العامة الصحة وزارة أداء على الرقابة تتخذ

 للرقابة القابلٌة

Auditability

  توافر ضوء فً األزمة هذه مواجهة فً  العامة الصحة لوزارة االستراتٌجٌة الخطة تنفٌذ وفعالٌة اعداد كفاءة على األداء رقابة

.الخلٌج بدول المماثلة المؤشرات مع باألزمة الخاصة المؤشرات مقارنة ضوء وفً بالوزارة المتاحة البٌانات

 االلزامً األساس

 والتشرٌعً

SAI mandate

2016 لسنة (11) رقم المحاسبة دٌوان قانون من (13) رقم المادة أحكام ضوء فً األداء رقابة

 الرقابة أثر

Audit Impact

  األزمة هذه لمواجهة العامة الصحة وزارة أداء تحسٌن فً للمساهمة للتطبٌق قابلة توصٌات تقدٌم

  الرقابٌة القدرات

Audit
capacities

 أكبر وهً الطبٌة حمد ومؤسسة العامة الصحة وزارة أداء على الرقابة فً واسعة خبرات ذو عمل فرٌق توفٌر تم
.المجال هذا فً للرقابة الالزمة والمؤشرات والمعاٌٌر بالمنهجٌات دعمهم تم بالدولة، حكومٌة صحٌة مؤسسة



ملٌون لاير 43,7

األسواق المركزٌة

ملٌون لاير  189,5

 اللوجستٌةالمناطق 

لاير ملٌون 177

القتصادٌة  المنطقة

(أم الحول) الثالثة
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بالموارد ألف لاير  351

 البشرٌة

 السابقة الرقابٌة التقارٌر الى باإلضافة المختلفة مصادرها من  العامة الصحة وزارة عن المتاحة والمعلومات البٌانات جمعفهم الجهة الخاضعة للرقابة 

  .المحاسبة بدٌوان  الوزارة عن المتاحة

تحدٌد المسؤولٌة تجاه إدارة 

المخاطر بالجهة الخاضعة 

للرقابة 

 الحوكمة هٌكل ضوء وفً إدارة كل اختصاصات ضوء فً العامة الصحة بوزارة األزمة هذه بإدارة المعنٌة اإلدارات تحدٌد تم

.بالوزارة المتبع

تقٌٌم الموارد المطلوبة لتنفٌذ 

عملٌات إدارة المخاطر بالجهة 

الخاضعة للرقابة 

 الموارد توفر تقٌٌم الى باإلضافة ، السابقة اإلدارات من إدارة بكل الصلة ذات البشرٌة الموارد من كل تقٌٌم على التركٌز ٌتم

.المجهزة العزل وأماكن الطبٌة المعامل خاصة األزمة هذه لمواجهة المطلوبة المادٌة

تحدٌد عملٌة إدارة المخاطر 

المعدة خصٌصاً للجهة 

الخاضعة للرقابة 

 المخاطر ومراقبة واالبالغ واالستجابة وتقٌٌم بتحدٌد ٌتعلق فٌما العامة الصحة بوزارة خاصة منظمة منهجٌة تحدٌد ٌتم

.باألزمة المرتبطة

انشاء رؤٌة عامة تجاه 

المخاطر على مستوى الجهة 

الخاضعة للرقابة 

 الصلة ذات المخاطر أهم وتحدٌد األزمة بهذه المرتبطة للمخاطر سجل اعداد فً العامة الصحة وزارة مساعدة على العمل ٌتم

.مواجهتها وطرق



ملٌون لاير 43,7

األسواق المركزٌة

ملٌون لاير  189,5

 اللوجستٌةالمناطق 

لاير ملٌون 177

القتصادٌة  المنطقة

(أم الحول) الثالثة
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بالموارد ألف لاير  351

 البشرٌة

أهمٌة وخطورة 

الموضوع النسبٌة 

والخطورة القصوى سواء من الناحٌة األهمٌة وٌتخذ موضوع الرقابة على أداء وزارة الصحة العامة فً هذا الشأن األولوٌة 

.االقتصادٌةاالجتماعٌة او السٌاسٌة أو 

تؤثر االزمة الحالٌة على جمٌع مناحً الحٌاة بالدولة وتهم جمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن بالدولة، كما ان لها تأثٌر اقتصادي األثر المحتمل  

.   واجتماعً مباشر

االهتمام العام 

بعملٌة المراجعة 

للموضوع 

 .والمجتمعٌتمثل االهتمام بنتائج تنفٌذ الرقابة على األداء لهذا الجانب حالٌاً فً االهتمام العام من الحكومة 

.بالدولةتم تحدٌد مالئمة الموضوع للرقابة حالٌاً نظراً ألنه حدٌث الساعة فً الوقت الحالً وٌؤثر على العدٌد من األطراف المالئمة  

ٌتم التركٌز بالوقت الحالً على تقٌٌم كفاءة عملٌة التخطٌط، باإلضافة الى تقٌٌم ما تم اتخاذه من إجراءات للتنفٌذ لمواجهة هذه التوقٌت المناسب 

األزمة ضمن استراتٌجٌة وزارة الصحة العامة ومن غٌر المناسب حالٌاً تقٌٌم كفاءة وفعالٌة واقتصادٌة النواحً المالٌة لهذا 

.الجانب

أعمال المراجعة 

السابقة 

.المحاسبةللموضوع أولوٌة كبٌرة من هذه الناحٌة نظرا لحداثته وعدم القٌام بمراجعته من قبل من دٌوان 
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ملخص تجربة دٌوان المحاسبة فً : ثالثاا 

التخطٌط لعملٌة الرقابة على أداء وزارة الصحة 

لمواجهة تداعٌات أزمة العامة 

)COVID-19 )

فً ضوء األدوات السابقة لتحدٌد أولوٌة الرقابة تم اعداد خطة الرقابة على أداء وزارة 
:الصحة العامة وفٌما ٌلً أهم مالمح هذه الخطة
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عدم اعداد  استراتٌجٌة او خطة عمل  تفصٌلٌة لمواجهة األزمة1.

.الستراتٌجٌةعدم وضع واعتماد مؤشرات أداء واضحة لقٌاس تحقٌق األهداف 2.

.بهاعدم وجود ربط بٌن األهداف الستراتٌجٌة والمخاطر المحتملة المرتبطة 3.

.  وتفصٌلٌةعدم وجود خطط عمل واضحة 4.

.العملعدم وجود موازنات مالٌة محددة ومفصلة لخطط 5.

تقٌٌم كفاءة اعداد  : أولا 

استراتٌجٌة وزارة الصحة 

-covidالعامة لمواجهة 

19   

.األزمةتأخر اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة 1.

.األزمةعدم كفاٌة الموارد البشرٌة والمادٌة لمواجهة 2.

عدم فعالٌة نظام الرصد والمتابعة فً تحدٌد المشكالت وسرعة اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة فً الوقت 3.

.المناسب

تقٌٌم استعدادات وجهود : ثانٌاا 

وزارة الصحة العامة فً 

  covid-19 مواجهة
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 من المخطط أن ٌشمل نطاق مهمة الرقابة على األداء لوزارة الصحة العامة جمع

:  التالٌة البٌانات والمعلومات المالئمة من اإلدارات وتحلٌل

 ًواألداءإدارة التخطٌط االستراتٌج.

 الصحٌةمركز المعلومات.

إدارة الطوارئ الصحٌة.

نطاق المراجعة

سٌتم تحدٌد حجم العٌنة وعرضها على اإلدارة بعد إجراء الدراسة األولٌة المٌدانٌة 

.خالل تواجد فرٌق التدقٌق بوزارة الصحة العامة
حجم العٌنة



اعتبارات النواحً اإلجرائٌة لسٌر المهمة فً ظل الظروف الحالٌة 
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 لمواجهة هذه األزمة ومن ثم لم ٌتم ارهاق ( وزارة الصحة العامة)تم مراعاة أولوٌات وظروف العمل الحالٌة بالجهة الخاضعة للرقابة

المسؤولٌن بالوزارة بالطلبات التفصٌلٌة للمهمة وتم طلب بعض البٌانات الضرورٌة فقط وسٌتم طلب جمٌع البٌانات الالزمة لمهمة 

.  الرقابة فً أقرب فرصة الحقاً 

 العمل بالمهمة عن بعد نظراً للظروف الحالٌة حفاظا على فرٌق العمل بدٌوان المحاسبة وعلى موظفً الجهة الخاضعة للرقابة تم.

:فٌما ٌلً نبذة عن تطور سٌر مهمة الرقابة على أداء وزارة الصحة العامة حتى تارٌخه



العمل المٌدانً بالمهمة حتى تارٌخه

تزال المهمة فً مرحلة الدراسة األولٌة وجمع البٌانات، وقد تم إجراء الفحص المبدئً للبٌانات التً أمكن الحصول علٌها  ومن ل 

:أهم إجراءات الفحص التً تمت حتى تارٌخه  ما ٌلً

15

 فٌما ٌتعلق بعدد األسرة ( 2022-2018)تم تقٌٌم خطة عمل المرافق الصحٌة بالدولة والصادرة عن وزارة الصحة العامة عن الفترة

،  ومنظمة التعاون االقتصادي (  WHO)المتاحة والمطلوبة فً ضوء المؤشرات العلمٌة ذات الصلة فً كل من منظمة الصحة العالمٌة 

العالمٌة عن دولة قطر ودول الخلٌج، والتقرٌر عن مؤشرات الصحة واألمان العالمٌة (   (Alpen)، وتقرٌر وكالة (  (OECD)والتنمٌة 

(GHS INDEX.)

 الداخلٌةتم طلب البٌانات الفعلٌة لألسرة المتاحة بمستشفٌات القطاع العام والقطاع الخاص مع التركٌز على األسرة لألجنحةInpatient) 

وتبٌن من الفحص والتحلٌل  أن النسبة الغالبة منها متاحة بالقطاع العام وبصفة أساسٌة بمؤسسة حمد الطبٌة( 

 تم التعرف على عدد األسرة المتاحة (Operational  )، المستغلة باإلضافة الى األسرة غٌر(Closed ) وتحلٌل أسباب عدم

.استغاللها



أهم النتائج المبدئٌة للمهمة حتى تارٌخه 

:توصلت مهمة رقابة األداء على وزارة الصحة العامة بصفة مبدئٌة حتى تارٌخه الى  أهم النتائج التالٌة
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 تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة األزمة فً الوقت المناسب وخاصة فٌما ٌتعلق بزٌادة عدد األسرة المتاحة للمرضى سواء عن طرٌق

استغالل األجنحة الداخلٌة بالمستشفٌات او عن طرٌق انشاء المستشفٌات المٌدانٌة، ومن ثم فهناك كفاٌة فً عدد األسرة المتاحة لمواجهة 

.األزمة بالدولة فً ضوء المؤشرات العالمٌة فً هذا الشأن

 هناك عدد من األسرة غٌر المستغلة(closed)   )بالمستشفٌات العامة والخاصة وجاري تحلٌل أسباب هذه الظاهرة .

تم زٌادة عدد التحالٌل الالزمة الكتشاف الحاالت المصابة  واتباع إجراءات مخططة للقٌام بها.

تم توفٌر األجهزة والمعدات الطبٌة واألدوٌة الالزمة للمرضى سواء باألجنحة الداخلٌة للمستشفٌات أو بمستشفٌات العزل المٌدانٌة.

ترتب على ما سبق ارتفاع نسب الشفاء من المرض وخروج المرضى من العزل بأسرع وقت ممكن.
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