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 كلمة شكر : 

شكر على تقّدم بالذه الكلمة أن نـوّد في ھـن اإلسھامات. ونـتستند ھذه الوثیقة إلى جملة م
 Oskar، و Kevin Summersgill، و David Goldsworthyمن إلى كّل نحو خاّص 

Karnebäck و ،Edmond Shoko و ،Mirza Jahani و ،Susanne Wille و ،
Stephen DieroAmayo و ،Anne Barry تحریف قد یكون . ونرید التنویھ إلى أّن أّي

اإلنتوساي تنمیة طرأ على أقوال المساھمین في ھذه الوثیقة إنّما ھو مسؤولیة مبادرة 
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 والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة لفائدة وتوصیات تنفیذي ملّخص
  التنمیة وشركاء

على كافة البلدان في مجاالت من قبیل الصحة والعمل والنمّو ") أزمة عالمیة ولھا أثر كبیر 19 -أزمة فیروس كورونا ("كوفید 
االقتصادي والحمایة االجتماعیة. واألزمة تقتضي أعماال مستعَجلة من قبَل الحكومات، وقد یصعب أحیانا الموازنة الدقیقة بین ھذه 

 األعمال المستعجلة ومسائل المساءلة والشفافیة والنزاھة.  

أّن أوضاع الطوارئ قد تفضي بأنظمة المراقبة األساسیة إلى التعلیق أو التجاوز،  ،والكوارث السابقةبحكم الجوائح  ،ونحن نعرف
في  ،. وقد ینجم عن ذلك تزاید مستویات اإلھدار وسوء اإلدارة والفساداإلشرافإلى جانب الضعف الذي یطرأ على أنظمة المساءلة و

   وقت تكون فیھ موارد الحكومة تعاني ضغوطا. 

األرجح أن یكون لألزمة المتصلة بفیروس كورونا وقع أكبر مّما یحصل في على وفي السیاقات الصعبة على وجھ التحدید، فإّن 
بلدان أخرى، وذلك ألّن األنظمة الصحیة والموارد الحكومیة لمجابھة األزمة محدودة جّدا. كما أّن الخطر أكبر من حیث تأّخر 

 د المالیة، عالوة على التداعیات االجتماعیة السلبیة. االستجابة وسوء استخدام الموار

  

  األزمة خالل ھاّما ادور تؤّديَ  أن والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة بمقدور
في أوقات األوبئة والكوارث والطوارئ والمتصلة باألنظمة الصحیة في البلدان  ةتُفید األعمال الرقابیة السابقة المتصلة بالمساعد

 لنامیة كیف أّن بمقدور األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أن تؤّدَي دورا ھاّما خالل األزمة القائمة وما بعدھا.ا

وقد وثّقت مھّماٌت رقابیة متصلة بوباء إیبوال أجریت في سیرالیون ولیبیریا حجما ھاّما من اإلھدار وسوء استخدام األموال، ومن 
عدم تبیّن ". ومن ھذه الدروس أّن 19 -یة أن تجعلنا نستخلص دروسا قیّمة في مجابھة أزمة "كوفید شأن ھذه األعمال الرقاب

لسوء حیّزا الحكومات والمانحین للدور الذي ینبغي أن تؤّدیَھ األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في رقابة أموال الطوارئ یخلق 
 ،تُبیّن األعمال الرقابیة أھمیّة وجود إجراءات واضحة للمشتریات في أوضاع الطوارئ الفھم وتَراُجع المساءلة. من ناحیة أخرى،

بیّنت أّن إدارة األزمات  ، وھي أعمالوإدارة أزمات وطنیة قویّة. وتؤّكد ھذا االستنتاَج أعماُل رقابة إدارة الكوارث في عّدة بلدان
   ة والتنسیق.  الوطنیة تعاني في الغالب من نقص الجاھزیة والخطط الشامل

 أن تساھم في االستجابة لألزمة الراھنة، وھي : العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة وتوجد طرق ھاّمة متعّددة یمكن من خاللھا لألجھزة 

االلتزام بھا حتّى في بالقواعد والتنظیمات األساسیة التي ینبغي  المتدّخلین الرئیسین أن تكون بمثابة "الّصدیق الناقد" فتذّكَر  •
ویمكن أداء ھذا الدور من خالل االتصال المباشر بالحكومة وغیرھا من الھیئات التنفیذیة، من ناحیة،  وقت الوضع الطارئ.

 ومن خالل البیانات العاّمة، من ناحیة أخرى،

 للرقابة المالیةلجھاز األعلى ر المحتمل لوأن تحافظ على حوار مع الجھات ذات المصلحة داخل الحكومة وخارجھا بشأن الدّ  •
والحاجة أكیدة لحوار نشیط مع الجھات ذات المصلحة، من حكومة وشركاء تنمیة ومنظمات المجتمع المدني، بما  والمحاسبة.

ل اإلضافة المثلى من خال" والمخاطر الرئیسة وكیفیة تقدیم الجھاز 19 -ییّسر لجھاز الرقابة فھم االستجابة العامة ألزمة "كوفید 
قیّم باستمرار أصناف األعمال الرقابیة األكثر فائدة ویعمَل على یعملھ الرقابي. ومع تطّور األزمة فإّن على جھاز الرقابة أن 

تحقیق التوازن بین احتیاجات الجھات ذات المصلحة وانتظاراتھا. وعلى جھاز الرقابة مسؤولیة أالّ تُعرقل أعمالُھ الرقابیة 
ة الحكومة. من ناحیة أخرى، فإّن من دور جھاز الرقابة أن یوّضح للبرلمان ویبیّن لھ كیف أّن األعمال ُد مبادئھا استجابأكیوت

أن یبیّن للبرلمان كیف یسعى علیھ العاجلة للحكومة تزید في نسبة المخاطر وأّن لھا تداعیات محتملة على المدى البعید، كما أّن 
    في التخفیف من ھذه المخاطر.  ءلقیام بدور بنّاإلى الرقابة األعلى لجھاز ال

. قد ال یكون لجھاز الرقابة مبدئیا والیة رقابیة على كافة األموال التي  الحاجةكلّما دعت (تفویضھا) أن توّضح دورھا ووالیتھا  •
الرقابة على من شأن األطراف أو ألغراض عسكریة. و ةمتعّدد مساعدةیتّم تعبئتُھا لألزمة، على غرار تلك المتأتیة من مسالك ال

لرقابة األعلى لجھاز ال أمرا حاسما بالنسبة إلى االستجابة الوطنیة العامة، وینبغي إذن توضیح والیة أن تكون مثل ھذه األموال 
 وربّما توسیعھا بما یمّكن الجھاز من أن یؤّدَي دورا ذا معنى.      
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أن تكون ذات فائدة   1من شأن التقاریر الحینیّة. شأنھا أن تقّدم قیمة ُمضافة خالل فترة األزمةأن تُجرَي مھّمات رقابیة من  •
متمیّزة، فتُعنى مثال برقابة الدفع والمشتریات والرواتب وإدارة مخازن األدویة. ویمكن أن یساھم ذلك في تقدیم المعلومة 

وسّد الثغرات التي تتأتّى منھا الممارسات السیّئة. من ناحیة   الراجعة السریعة عن كیفیة عمل سیاسات الطوارئ وإجراءاتھا
لحمایة أو فعالیة اإلدارة الجدیدة لتدابیر اللرقابة إلى القیام بمھّمات حینیة لرقابة االلتزام باألعلى لجھاز الأخرى، یمكن أن یتّجھ 

، التغافُل عنھا في خضّم األزمة تمّ التي قد ی الكبرىوالجھاز مدعّو أیضا إلى االھتمام بمجاالت ذات التداعیات الوطنیة لألزمة. 
على غرار فوارق نوع الجنس المتأّصلة وتوفیر الحمایة للفئات األكثر استضعافا. وفي أعقاب األزمة، یمكن لألجھزة العلیا 

فعالیة استجابة   أن تسھم في استخالص الدروس والجاھزیة ألزمات جدیدة، وذلك من خالل رقابة المالیة والمحاسبةللرقابة 
مواضیع ممكنة للرقابة المالیة ورقابة االلتزام ورقابة أین نورد قائمات  3الفصل رقم  راجع". 19 -الحكومة ألزمة "كوفید 

     المدى القصیر والمتوسط والبعید.     فياألداء 
المالیة الجھاز األعلى للرقابة قد تقتضي األزمة الوطنیة من . أن تعّد التقاریر في اإلبّان وتأخذ الوضع القائم باالعتبار •

أن یقوم بتحلیل النتائج الرقابیة واإلبالغ بشأنھا على نحو یأخذ باالعتبار الوضع غیر المسبوق، مع الحفاظ على  والمحاسبة
ن جھاز الرقابة من إصدار تقاریر ومتخّصصة أن یمكّ  مختَصرةتقاریر رقابیة التوّجھ نحو المعاییر الرقابیة الدولیة. ومن شأن 

 في اإلبّان وذات صلة وثیقة بالموضوع خارج الدورة الرقابیة العادیة.

. ینبغي تصمیم أّي أعمال رقابیة بمراعاة سالمة موظفي جھاز الرقابة وإدراج طرق عمل مبتَكرة أن تحمَي الموظفین وتعتمدَ  •
للخطر، فإّن الجھاز مدعّو إلى التوّجھ  الحسابات اجتناب تعریض مراجعي تدابیر حمائیة على غرار التباعد االجتماعي. وبُغیة

تّم تمكین الموظفین ما لم یإلى مزید اعتماد اإلنترنت والھاتف لجمع البیانات. أّما المھّمات الرقابیة المیدانیة فال یمكن القیام بھا 
 من تجھیزات الحمایة الشخصیة.     

 واالختیار الرشیدة  (الحوكمة) الحاكمیة  تعزیز خالل من لألزمة یستجیبوا أن التنمیة شركاء بإمكان
   المدى قصیرة للضمانات الدقیق

" أن تتّخذ شكل زیادة المساھمات في الّصنادیق الدولیة  19 -من شأن االستجابة الفوریة من قبَل شركاء التنمیة ألزمة "كوفید 
وقطاع الصناعة. وكّل قطاع  ةاإلنسانی مساعدةقطاعات الصحة والحمایة االجتماعیة والالمجّمعة وزیادة اإلنفاق القُطري واإلقلیمي ل

 ومسلك تمویل یحمل معھ مخاطر مختلفة تتصل باالستخدام الفعّال لألموال. 

أنظمة  فیھا المدیرون إضعافَ  حاولفإّن أوضاع الطوارئ تنشأ عنھا بیئات قد یوكما یتبیّن من خالل أعمال رقابیة سابقة لألزمات، 
 فيبشكل عاّم، وفي ما یتصل باستخدام أموال الطوارئ على نحو خاّص. وقد یترتّب عن ذلك تراجع للمساءلة  لمراقبةالمساءلة وا

 المدى القصیر أو على مدى أبعد. 

الّ فإّن المساءلة عن استخدام أموال من أجل السعي إلى التصّدي لمثل ھذه المحاوالت، وإوشركاء التنمیة مدعّوون للعمل سویّا 
 الطوارئ قد تتراجع إلى حّد كبیر، وھو ما یسمح لسوء االستخدام والفساد أن یستشریا. 

وبإمكان شركاء التنمیة أن یحثّوا بشكل ناجع على وضع آلیات في المستویات العلیا لرفع الحواجز عن الرقابة، ومن ھذه الحواجز 
 المحاسبیة.  قیودلنفاذ إلى الالجھود الرامیة إلى منع ا

تقتضي االستجابة الفعالة  لضمان استجابة سریعة دون اإلخالل بالمساءلة ؟  تّخاذُھاما ھي التدابیر التي یمكن لشركاء التنمیة ا
المراقبة الداخلیة  للطوارئ تعدیال، ال إزالة، للمساءلة والشفافیة. فاألنظمة القائمة ینبغي استخدامھا وتعزیزھا، مع مزید التركیز على 

السلیمة، عوضا عن وضع أنظمة جدیدة. وإدماج المراقبة الحینیة ینبغي أن تُقابلھ وتُوازنَھ مقتضیاُت الشفافیة وتوقٌّع متزاید وذو 
  . قاضاةوالعقوبات والتحقیقات والم لمراقبةویتأتّى ذلك من خالل الرقابة وامصداقیة للمساءلة الالحقة. 

 تجابة التالیة أن تساعد شركاء التنمیة على تحقیق ضمانات أفضل ألموال الطوارئ :  ومن شأن أشكال االس

وغیرھا  2: شركاء التنمیة مدعّوون إلى حّث الجھات الوطنیة الرئیسة ذات المصلحة رسائل فوریة لتعزیز السلوكات وتقویتھا •
 أموال الطوارئ والمساءلة بشأنھا، بما في ذلك :  من ھیئات التنفیذ على بّث رسائل واضحة تبیّن ما ھو منتَظر من استخدام

 في إطار الطوارئ یتّم إبالغھا على نحو واضح، قواعد إنفاق أ. 

 ، المدفوعات مؤیّداتاستخدام سلیم للمال العام، بما في ذلك تفویضات المصادقة وب. 

 الرئیسة، أشكال المراقبةقیام اإلدارة بدورھا األساسي في ضمان وجود ج. 

 
 الحینیة على أنّھا رقابة یتّم إجراؤھا خالل تنفیذ البرامج الحكومیة بُغیة توفیر تأكید حینّي (أو شبھ حینّي).  یمكن تعریف الرقابة 1
 وزارتا المالیة والتخطیط والمراجعون الداخلیون والخارجیون وھیئات مكافحة الفساد وھیئات المراقبة.   2
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i. التدقیق والمراقبة، وضمان رقابة بیّنة وخاضعة لوالیة، وإنفاذ دولة  تعزیز توقّع أّن تمویل الطوارئ سیخضع إلى
  القانون،

ii.  .تركیز الرقابة على الفحص الحیني لعمل نظم المراقبة الداخلیة 

: إرساء ضمانات مناسبة بحسب مخاطر القطاعات المختلفة وأشكال التمویل، كما  الضمانات قصیرة المدى لتمویل الطوارئ •
ھذه الضمانات بشكل واسع إلى تعزیز نظم المراقبة الداخلیة والشفافیة  ھدف. وینبغي أن ت4في الفصل رقم  وّضحھو م

لى تعبئة دعم إضافي للحفاظ على القدرات والمساءلة والمشاركة العامة. وفي البلدان ذات القدرات المحدودة جّدا، فقد یُحتاج إ
 وتعزیزھا بُغیة ضمان أن تواصل أنظمة المراقبة القیام بعملھا على نحو فعّال. 

: حّث الحكومات على اتّخاذ التدابیر الالزمة بشأن التقاریر الرقابیة ذات األولویة وذات العالقة، بما  الضمانات متوّسطة المدى •
على أن  المالیة والمحاسبةالتوصیات الرئیسة في الحوار بشأن السیاسات، وحّث األجھزة العلیا للرقابة یمّكن من إدراج النتائج و

    وأن تقوم بأعمال متابعة رقابیة تتعلق بتنفیذ التوصیات السابقة.(أي َمرئیّین) تحرص على أن یظل دورھا وعملھا جلیّین 
: من شأن التمویل خارج  القیام بالرقابة على أموال الطوارئ المحاسبةالمالیة وضمان أن تستطیع األجھزة العلیا للرقابة  •

الحكومیة الدولیة غیر المیزانیة، المتأتّي من أنظمة موازیة ووحدات تنفیذ المشاریع والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات 
وشركاء التنمیة مدعّوون إلى النظر في  والمؤسسات الدولیة، أن یترتّب عنھ خطر أن تقع األموال خارج والیة الجھاز الرقابیة.

أن  المالیة والمحاسبةكیفیة رقابة ھذه األموال منذ البدایة، ولیس بعد أن یتّم إنفاقھا. وقد ال یكون بمقدور األجھزة العلیا للرقابة 
في جزء ھام من االستجابة.  االستجابة الوطنیة وفعالیتھا إذا لم تكن لھا والیة تسمح لھا بالنظر مدى مناسبةتقّدم رؤیة متسقة ل

ما من شأنھ أن یوفّر فرصة مفیدة ترتیبات تعاون بین مختلف المراجعین منذ البدایة، وھو  وقد تقتضي الرقابة الفعالة وضعَ 
، وھم یَعُون أّن استخدام "عدم اإلضرار"شركاء التنمیة مدعّوون إلى ضمان للتعلم المتبادل. وفي السیاقات الصعبة تحدیدا، فإّن 

یزانیات ذات قدرات محدودة جّدا للقیام برقابة أموال المانحین من شأنھ أن یصرف الموارد عن رقابة المرقابة علیا للأجھزة 
     الوطنیة.  
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 مقّدمة  1
") أزمة صحیة واقتصادیة عالمیة طالت تداعیاتُھا كافة البلدان في جّل 19 -أحدث ظھور فاشیة مرض فیروس كورونا ("كوفید 

ة. قطاعاتھا. وبالنسبة إلى البلدان ذات السیاقات الصعبة، فإّن األزمة ستؤّدي على األرجح إلى أزمات إنسانیة واجتماعیة شدید
ولمجابھة الجائحة، تقوم الحكومات وشركاء التنمیة بإعادة تخصیص مبالغ مالیة ھامة وتضع تدابیر جدیدة واسعة النطاق. وأزمة 

" تقتضي عمال عاجال من قبل الحكومات والمجموعة الدولیة، وقد یكون من الصعب تحقیق موازنة بین الحاجة إلى 19 -"كوفید 
وكوارث سابقة، المراعاة الالزمة للمساءلة والشفافیة والنزاھة، من ناحیة أخرى. وبالنظر إلى جوائح التحّرك السریع، من ناحیة، و

فإّن من شأن االستجابة السریعة أن تنجم عنھا مستویات متزایدة من اإلھدار وسوء اإلدارة والفساد في وقت تقع فیھ الموارد الحكومیة 
     تحت ضغوط شدیدة.  

" قد تكون لھا آثار سلبیة أكبر مّما یحدث في البلدان األكثر نمّوا، وذلك 19 -، فإّن أزمة "كوفید 3 یاقات الصعبةالسالبلدان ذات وفي 
ثّم إّن الخطر أكبر في البلدان النامیة في ما یتعلق بتأّخر  ألّن األنظمة الصحیة والموارد الحكومیة لمجابھة األزمة محدودة جّدا.

 ،ة القدرة العالجیة وفقا للحاجةفمضاعوعدم  ،موال، مّما ینجّر عنھ عدم الكشف عن حاالت اإلصابةاالستجابة وبسوء استخدام األ
 وتدنّي فعالیة التدابیر االقتصادیة.  

 -، على غرار أزمة "كوفید معیّنة أن تؤّدَي دورا حاسما في مختلف مراحل أزمة المالیة والمحاسبةبمقدور األجھزة العلیا للرقابة 
فھي تستطیع تقدیم النصح بشأن القواعد والتنظیمات الھاّمة وإجراء أعمال رقابیة للتأّكد من أّن األموال تستخدم لألغراض ". 19

الصحیحة. ومن شأن ذلك أن یكون بمثابة الّرادع ویسھم في حمایة أموال الحكومة والمانحین. من ناحیة أخرى، تستطیع األجھزة 
ى تنفیذ التنظیمات والبرامج الجدیدة (كتلك المتصلة بمراقبة العدوى أو حفز االقتصاد)، فتسھم بالتالي  العلیا للرقابة إجراء رقابة عل

في إضفاء الفعالیة على أعمال الحكومة. وفي أعقاب أزمة، یمكن لألجھزة العلیا للرقابة أن تمنح تأكیدا بشأن استخدام األموال وتقوم 
       ویمكن استخدام التقاریر للمساءلة والستخالص دروس للمستقبل. ابة الوطنیة. اقتصادیة وكفاءة وفعالیة االستج دیربتق

ألجھزة العلیا للرقابة المجموعة األفریقیة ل) و"IDIاإلنتوساي " (تنمیة لقد انبثقت فكرة إعداد ھذه الوثیقة عن نقاش بین "مبادرة 
العلیا للرقابة المالیة لبلدان جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسیة"  ألجھزةجموعة او"م) AFROSAI-Eالمالیة الناطقة باإلنجلیزیة" (

)CREFIAF.وتّم اإلقرار   4) وشركاء التنمیة بشأن دعم األجھزة العلیا للرقابة التي تعمل في سیاقات صعبة ومعقّدة، خاّصة في أفریقیا
رقابة الكوارث واألوبئة والتعلّم منھ، وھو ما من شأنھ أن في مجال ) SAIs(ألجھزة العلیا للرقابة السابق لعمل البالحاجة إلى توثیق 

 االستجابة للجائحة العالمیة الراھنة.    یساعد األجھزة وشركاء التنمیة في مجال

 

 
اقات الھّشة". وتوجد لھا عّدة تعاریف. وتُحّدد منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة خمسة یشار إلیھا أیضا بمصطلح "البلدان أو األوضاع أو السی  3

 أبعاد للھشاشة، ھي :  
 سیاسیة (ضعف المسارات السیاسیة المفضي إلى نقص في المشاركة السیاسیة وفي الشفافیة، وإلى الفساد والتسلط السیاسي)،   .1
 مجتمعیة (نقص في التماسك االجتماعي الناجم عن عدم المساواة بین المجموعات الثقافیة والعرقیة)،    .2
 اقتصادیة (أسس اقتصادیة ضعیفة ناجمة عن تعّرض لھّزات االقتصاد الكلّي و/أو البطالة المرتفعة والقدرات البشریة المحدودة)،   .3
 بیئیة (مخاطر مناخیة وصحیة تفضي إلى الكوارث والجوائح)، و   .4
 أمنیة (ناجمة عن كّل من العنف السیاسي واالجتماعي).    .5

. ویحظى البرنامج بدعم 2020)، المنعقد أوائل أبریل APP-PAPلبرنامج المسّرع للشراكة من أجل الدعم بین النظراء" ( االجتماع الرابع "ل   4
ولیة بالمملكة  مالي من قبَل وكالة التنمیة النمساویة ووزارة الخارجیة اإلیسلندیة ووزارة الشؤون األوروبیة والخارجیة الفرنسیة وإدارة التنمیة الد

 ) والمفوضیة األوروبیة.   Irish Aid) ودیوان المحاسبة بدولة قطر ووكالة العون األیرلندیة (DFIDالمتحدة (
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 وإدارة الصحیة واألنظمة إیبوال وباء بشأن رقابیة أعمال من مستفادة دروس 2
   النامیة البلدان في الكوارث

  إیبوال بوباء صلة ذات رقابیة أعمال 1.2
بإجراء مھمات رقابیة حینیّة،   ) في لیبیریا وسیرالیونSAIs، قام جھازا الرقابة (2015 - 2014خالل فاشیة فیروس إیبوال في الفترة 

   عالوة على مھمات رقابیة في أعقاب الفاشیة. 

ملیون دوالر أمریكي تّم إنفاقھا لغرض مشتریات ذات صلة بالصحة  208وإجماال، قام الجھازان بالرقابة على مبالغ مالیة تناھز 
وفات والمشتریات والرواتب وإدارة األصول، عالوة وحفز االقتصاد في المناطق المتضّررة. وأجرى الجھازان الرقابة على المصر
 على البیانات المالیة للمشاریع والھیئات المسؤولة عن إدارة االستجابة للوباء. 

وكانت الھیئات الرئیسة الخاضعة للرقابة، بالنسبة إلى كّل من البلدین المذكورین، وزارة الصحة والھیئات الحكومیة الخاصة 
 المسؤولة عن تمویل األزمة وإدارتھا. 

وشملت عدم التزام ". 19 -وحّددت التقاریر الرقابیة للبلدْین جملة من النتائج لعلّھا تكون ذات فائدة بالنسبة إلى أزمة "كوفید 
وإدارة غیر كافیة لألصول الطبیة. وساھمت ھذه الھنّات في حصول خسارة مالیة  ،وعملیّات خالص مزدوجة ،بإجراءات المشتریات

وھي تعزیز األنظمة الصحیة الوطنیة وإنقاذ حیاة   ،لألغراض التي وضعت من أجلھاھامة وعدم قدرة على االستخدام الكامل لألموال 
. ویبیّن الرسم الوارد في الصفحة الموالیة أبرز مواطن الضعف التي بیّنتھا التقاریر الرقابیة لكّل من سیرالیون ولیبیریا. المواطنین

  تفاصیل إضافیة بشان النتائج الرقابیة.   1ویجد القارئ في الملحق رقم 

 

 

 

 رقابة الموارد المالیة المخّصصة لوباء إیبوال 
  مثال من سیرالیون 

 
  2014: من ماي (أیّار) إلى أكتوبر (تشرین األّول)  الفترة

 
ملیون دوالر أمریكي ممنوحة من قبل أفراد معظمھم من داخل سیرالیون ومن   8.6:  األموال الخاضعة للرقابة

 إیرادات ضریبیة. ولم تشمل الرقابة أموال المانحین الموّجھة عبر وكاالت التنفیذ على غرار األمم المتحدة والمنظمات
  الدولیة غیر الحكومیة .  

 
  ) NERC: وزارة الصّحة واإلصحاح والمركز الوطني لالستجابة لوباء إیبوال (  الھیئات الخاضعة للرقابة        

ي مـا  : التأّكد مّما إذا كانت األموال العامة المخّصصة للوزارة والمركز قد استُخدمت لألغراض التي وضعت من أجلھا. ویقیُّم العمُل الرقاب أھداف الرقابة
 إذا : 

 تّم إصدار وصول تسلّم الھبات المتلقّاة وإیداعھا بالبنك دون تأخیر،   •
 مناسبین وفي اإلبّان،  تّم دفع مبالغ الحوافز الصحیحة لعّمال قطاع الصحة ال •
 ناسبة، تّم إجراء النفقات بالمراعاة الالزمة للقانون ولمبدأْي االقتصادیة والكفاءة، وما إذا كانت مدعومة باألدلّة المستندیة الكافیة والم •
 تّم القیام بمشتریات البضائع والخدمات وفقا للقانون،  •
 ات الُمسنَدة، و) في عقود المشتریVfMتّمت مراعاة القیمة الشرائیة ( •
 ) على نحو جیّد. NERCوالمركز الوطني لالستجابة لوباء إیبوال (جرى التفاعل بین الوزارة  •
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 یریارسم بیاني : أھّم نتائج تقاریر رقابة وباء إیبوال بكّل من سیرالیون ولیب

 

متابعة رقابیة تحّسنا ملحوظا في  تقریرُ  ویبدو أّن التقاریر الرقابیة الصادرة في اإلبّان قد ساھمت في التحسین. ففي سیرالیون، أبرزَ 
 وحدة خاّصة. إنشاء جرى تنفیذ توصیة تھدف إلى تعزیز التنسیق من خالل المراقبة الداخلیة للحكومة خالل األزمة. وفي لیبیریا، 

 المستخلصة التالیة :  تقاریر الرقابة المتصلة بوباء إیبوال الدروسَ  وتبرز

یجب أن تكون قوانین اإلنفاق العام واضحة بشأن استخدام المال العام في أوضاع الطوارئ. فعدم وضوح القوانین یفضي  •
 إلى عدم االلتزام بإجراءات المشتریات على سبیل المثال،  

إذا لم تتھیّأ للحكومات والمانحین رؤیة واضحة بشأن الدور الذي ینبغي على األجھزة العلیا للرقابة القیام بھ في رقابة   •
أكبر في كون األموال غیر  ابالتالي خطرحدَث أن یُ رئ، فإّن من شان ذلك أن یفتح المجال لسوء الفھم ومساعدات الطوا

 مراقبة، كما یترك ثغرات للغش والفساد،
ینبغي تمكیُن األجھزة العلیا للرقابة ومنُحھا الوالیة إلجراء الرقابة على كافة األموال المحالة إلى الحكومة في وضع  •

  الطوارئ، وذلك بُحكم المسؤولیة العامة لألجھزة العلیا للرقابة عن الحسابات الوطنیة،
سعة بما یكفي لكي یُجرَي الجھاز أّي رقابة یراھا ینبغي أن تكون القوانین التي تضبط وظائف الجھاز األعلى للرقابة وا •

 الزمة حیثما اقتضت الحاجة. 

النتائجاآلثار والمخاطر •

صرف أموال یفتقر إلى المؤیّدات•
خطر غّش مرتفع•

دة غیاب أو نقص المستندات الوثائقیة المؤیّ 
لصرف األموال والمشتریات

عقود سیّئة الصیاغة•
تكالیف غیر متوقّعة•
أصول دون المعاییر•
خطر فساد مرتفع•

تغافل عن إجراءات المشتریات وھفوات 
ریة كبرى، خاّصة بالنسبة إلى العقود الحص

) أي من مزّود وحید(

خسارة مالیة ھامة•
ضرر محتمل للعالقات بین الحكومة والمزّودین•

دفوعات أعلى من اللزوم، دفوعات أدنى 
من اللزوم، دفوعات قبل التسلیم 

ومزدوجة، وعدم استقطاع الضریبة 
الالزمة عن العقود

حالة سیئة للمخزون واألصول•
توزیع بطيء لألدویة والتجھیزات•
خطر السرقة•

إدارة غیر جیّدة للمخازن الطبیة واألصول 
الثابتة

قبة مشاكل معلومة وغیر ُمعالجة منذ أمد بعید ذات صلة باإلدارة المالیة والمرا•
الداخلیة من شأنھا أن تزید في حّدة األزمة

فشل الحكومة في القیام بما یلزم بخصوص
تقاریر رقابیة سابقة
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تضیف قیمة أن  المالیة والمحاسبةوبمقدور األجھزة العلیا للرقابة  5تُعّد القیادة الوطنیة القویة أمرا حاسما خالل األزمة، •
توجد خطة متینة إلدارة األزمة وإستراتیجیة اتصال  ھامة من خالل التثبّت من المدى العملي لوظیفة إدارة األزمة، وھل 

 عالوة على فعالیة األنظمة واإلستراتیجیات، ، مالئمة
على للرقابة أن یقّدم قیمة  یُعَّد وجود ھیاكل حاكمیة متینة لألزمة أمرا حاسما لتحقیق إدارة مالیة سلیمة. وبمقدور الجھاز األ •

 لھیاكل الالزمة، على غرار وحدة إدارة الكوارث.     مضافة من خالل تقدیم النصح للحكومة بشأن ا

  صعبة سیاقات في  الصحیة لألنظمة رقابیة أعمال 2.2
تُعنى بوزارات الصحة والمواضیع المتصلة بالصحة. دوریة مھّمات رقابیة على إجراء  المالیة والمحاسبةاألجھزة العلیا للرقابة دأبت 

". وبیّن 19 -ولئن كانت ھذه المھمات الرقابیة ال تختّص بسیناریو طوارئ، إالّ أّن العدید من نتائجھا تُعَّد مالئمة ألزمة "كوفید 
 المخاطر التالیة :     6استعراٌض لمھمات رقابیة مختارة متعلّقة بالصحة 

قد لین الرئیسین قد یكون غیر كاف، وسالسل اإلمداد الطبي الوطنیة قد تكون غیر واضحة و/أو التنسیق بین المتدخّ  •
  وثغرات، (أي عراقیل) تتضّمن مختنقات 

 المنشآت الصحیة قد تجد صعوبة في تقییم االحتیاجات لألدویة والمستلزمات الطبیة األساسیة على نحو دقیق، •
 قد یترتّب عنھ قبول تجھیزات متدنّیة الجودة أو غیر مالئمة، ضعف أنظمة مراقبة المشتریات والجودة  •
قد  ،التحویل البطيء لألموال من قبل وزارات المالیة لوزارات الصحة، ومن وزارات الصحة لھیئات التنفیذ والمنشآت •

 یعوق كثیرا عملیات المشتریات والتوزیع،  
ت على نحو القّي الطلبات وتسلیمھا على نحو جیّد، وخزن اإلمدادالمخازن المركزیة واإلقلیمیة قد تفتقر إلى القدرة على ت •

 آمن وفعّال، ورصد التوزیع وتقییمھ،   
توزیع اإلمدادات من المخازن المركزیة إلى المنشآت اإلقلیمیة قد یكون بطیئا ویتسبّب بالتالي في ضرر لسكان المناطق  •

 النائیة، 
د محدود جّدا من الموظفین المتخّصصین وقد یفتقر موظفو الخطوط المستشفیات والمصّحات قد ال یكون لھا سوى عد •

 األمامیة حتّى إلى التدریب األساسي، 
أنظمة إحالة الرعایة الصحیة قد تكون غیر واضحة و/أو غیر متسقة، والمواطنون قد یفتقرون إلى الفھم المناسب  •

 لألعراض وخیارات الرعایة الصحیة والمنشآت المتاحة، 
ال موجب لھا وتكالیف عالج تظار بالنسبة إلى األمراض الشدیدة قد تكون عادة طویلة جّدا وتترتّب عنھا وفیات أوقات االن •

 أكثر ارتفاعا عموما، 
األدویة والتجھیزات األساسیة قد تختفي في مواضع مختلفة من سلسلة اإلمداد لتظھر من جدید معروضة للبیع في أمكنة  •

 أخرى.  

 ئالطوار خالل اإلنسانیة المساعدة مجال في  وتحقیقات رقابیة أعمال 3.2
 :   7تبرز مراجعـات شركـاء التنمیة ورقابتھم وتحقیقاتھم فـي عّدة برامج مساعـدة إنسانیة المخاطر التالیة 

تواطؤ شبكات المزّودین، قائم في الغالب على عالقات أسریة، لتضخیم العروض على نحو مصطنع في نطاق اإلجابة  •
 على مناقصات البضائع اإلنسانیة في حاالت الطوارئ،  

 عن مستخدمیھا المعنیّین خالل التوزیع، وخاصة عند المعابر الحدودیة وعبر مناطق الصراع.  8ل وجھة البضائع تحوی •

 
مقالین  للمزید من الدروس العامة المستفادة من إدارة أزمة وباء إیبوال، یمكن مطالعة ھذا االستعراض ألبرز عوامل نجاح استجابة لیبیریا في ال  5

 التالیین :  
over-liberia-outbreak-https://www.afro.who.int/news/ebola1) 

.outbreak/-ebola-2014-the-from-lessons-key-5-.com/24905/coronavirushttps://www.theafricareport2) 
  Performance Audit Report on the Management of Forecasting and Distribution ofمن بینھا جھاز تنزانیا : "  6

Essential Medicines and Medical Supplies to Health Facilities in Tanzania, December 2014" : وجھاز غامبیا ،" 
Performance Audit Report on the Ministry of Health and Social Welfare Storage and Distribution of Drugs by 

Central Medical Store, June 2018" : وجھاز كینیا ،" Performance Audit Report on Specialized Healthcare Delivery 
at Kenyatta National Hospital, November 2012 ." 

 المصدر : ممثّل إحدى الجھات المانحة.  7
 خصوصا من قبل العسكر والمیلیشیات المسلحة.   8

https://www.afro.who.int/news/ebola-outbreak-liberia-over
https://www.theafricareport.com/24905/coronavirus-5-key-lessons-from-the-2014-ebola-outbreak/
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احتجاز شحنات المساعدة اإلنسانیة القابلة للتلف في الموانئ والمطارات جّراء اختالف في الرأي بشأن التنظیمات  •
 الضریبیة والجمركیة،

ستبَدل أشیاء ذات قیمة أعلى بأشیاء ذات قیمة متدنّیة ووزن مماثل (ما یجعل عّمد، فتُ وسم غیر صحیح للبضائع على نحو مت •
 التثبّت من المنتجات ال یتّم إالّ من خالل فتح كّل علبة على حدة)،  

 لم یتّم توفیرھا، فواتیر مغشوشة ومزدوجة تقّدم مقابل بضائع  •
 المضاربة باألسعار من خالل تواطؤ المزّودین بُغیة الرفع من أسعار البضائع األساسیة،   •
 المعنیّین.   المستفیدین ، بما في ذلك تحویل وجھة األموال عن القسائمنقدیة والتالعب بأنظمة التحویالت ال •

 كوارثال إدارة رقابة 4.2
تُعّرف الكارثة بأنّھا "انخرام جسیم لعمل جماعة أو مجتمع تترتّب عنھ خسائر بشریة ومادیة واقتصادیة أو بیئیة واسعة تتجاوز قدرة 

وباء  ، فإنّھ یمكن اعتباربھذا المعنىو 9الجماعة المتضررة أو المجتمع المتضّرر على مجابھتھا باستخدام مواردھا / موارده الذاتیة". 
   " كارثة. 19 -"كوفید 

، طیلة العقد الماضي، على إجراء مھّمات رقابیة تُعنى بكیفیة إدارة المالیة والمحاسبةوقد دأبت العدید من األجھزة العلیا للرقابة 
إلدارة خالل وقامت ھذه األعمال الرقابیة بتقییم الجاھزیة وا 10الكوارث، بما في ذلك التعامل مع المساعدة المتصلة بالكوارث.

  عمال الرقابیة، نورد ما یلي :      الكوارث وما بعدھا. ومن بین النتائج المتطابقة بین العدید من األ

 عدم االمتثال ألحكام قوانین إدارة الكوارث وتنظیماتھا،  •
 نقص الجاھزیة وعدم كفاءة اآللیات المؤسسیة للتعامل مع الكارثة،  •
 غیاب خطط وطنیة إلدارة الكوارث، •
 إنفاق غیر مستَحّق من أموال إدارة الكوارث، وإنفاق مھَدر، •
 ضعف التنسیق بین الوكاالت المسؤولة عن إدارة الكوارث، ما ینجّر عنھ تراكب وازدواجیة في الجھود،  •
 نقص في تعمیم المعلومة على نحو فعّال، •
 تُعنى بالكوارث،قاعدة بیانات مركزي لغیاب نظام  •
 عدم وجود مراكز عملیات للطوارئ،  •
 ، ترتیب غیر مناسب لمناطق التدخل ذات األولویة •

 
 ). [ترجمة غیر رسمیة] UNISDRتعریف مكتب األمم المتحدة للحّد من مخاطر الكوارث (   9

 تشمل األجھزة العلیا للرقابة في بوتان وإندونیسیا وأوغندا.  10

 الغش في أزمة وباء إیبوال 
 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

 
"وزیر سابق للصحة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومستشاره للشؤون االقتصادیة یتلقیان یوم االثنین حكما 

ألف دوالر من أموال استجابة البالد لوباء إیبوال،   400بخمس سنوات أشغاال شاقة جّراء اختالسھما ما یزید عن 
 وفقا لحكم صادر عن المحكمة.  

 
  

دوالرا مسلّمة من طرف شركة وھمیة، یشار إلیھا باسم   391.332"لونغا" ومستشاره االقتصادي بتدلیس وصوالت بقیمة  وأدانت المحكمة السیّد
"، وذلك لتبریر عملیات شراء منتجات تّم خالصھا سابقا من قبل جھات  New Sarah pharmaceutical depot "المخزن الصیدالني سارة الجدید 

 لخالص نقل بضائع حیویّة لبؤر وباء إیبوال، وفق نّص الحكم." خّصصاألف دوالر كان م 13الثنائي وجھة مبلغ مانحة دولیة. كما حّول 

    2020مارس (آذار)  23المصدر : رویترز، 
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 استجابة بطیئة وغیر مناسبة.  •

 

 :  11تفادة التالیة  واستخلصت التقاریر، في ضوء أعمال رقابة دعم مكافحة الكوارث ودعم التنمیة، الدروس المس

یجب، كحّد أدنى، أن تكون ھناك خّطة وطنیة للطوارئ. ویمكن لھذه الخطة أن تكون بمثابة نقطة البدایة لتوجیھ المسؤولین  •
 في أوضاع إدارة الكوارث،  

تنسیق من المفید وجود ھیئة مركزیة مسؤولة عن تنسیق جھود الطوارئ. فالمتدخلون في إدارة الكوارث یحتاجون إلى  •
نشطة المشتتة أن تؤول إلى الّضرر أكثر منھا إلى أنشطتھم على نحو جیّد یكفل فعالیة إدارة األزمة. ومن شأن األ

 المصلحة،   
ویجب  ،ینبغي أن یكون االتصال بالجمھور وبالبرلمانیین دوریّا ومتسقا وقائما على الوقائع. والتوعیة ینبغي أن تظّل جاریة •

جھة المعلومات الزائفة. كما ینبغي التشاور مع الجماعات ویجب أن تشارك الجماعات في إدارة لموابذل كافة الجھود 
 الكارثة قدر اإلمكان،  

یُعَّد عامل الزمن حاسما، ولذا فكلّما تعیّن القیام بعمل، وجب أن یتّم ذلك على نحو سریع، لكن بمراعاة القوانین والتنظیمات  •
وتنظیمات اإلنفاق خالل الطوارئ). وھذا أمر ھام لصرف األموال وشراء اإلمدادات   ذات الصلة (التي قد تكون قوانین

 الحیویّة.  

 
 راجع أیضا "رقابة المساعدة المتصلة بالكوارث" على العنوان التالي :  11

https://www.environmental-auditing.org/media/5768/issai-5520-e.pdf. 
 
 

 غش في المساعدة لمكافحة وباء إیبوال
الصلیب األحمر یحّدد خسارة أموال المساعدة جّراء الغش والفساد خالل تفشي وباء إیبوال في إقلیم غرب أفریقیا 

 ملیون دوالر   5بما یزید عن 
 

"كشف مراجعو الحسابات عن إمدادات ُمبالَغ في ثمنھا وأجور لفائدة عّمال مساعدة ال وجود لھم وفواتیر جمركیة  
حمر في جینیف یوّزع، خالل انتشار وباء إیبوال في لیبیریا وسیرالیون وغینیا، ھبات وھمیة. وكان الصلیب األ

ملیون   100مالیة على الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر في كّل من ھذه البلدان، بما یصل مجموعھ إلى حوالي 
 دوالر. 

 

  
ملیون دوالر اختفى في لیبیریا مقابل إمدادات ُمبالغ في ثمنھا بواسطة الغش  2.7مبلغ وبیّن تحقیق أجراه مراجعو حسابات تابعون للصلیب األحمر أّن 

لفائدة عّمال مساعدة ال وجود لھم. وفي سیرالیون بدا أّن موظفي الصلیب األحمر قد قاموا بالتواطؤ مع عمال بنوك محلیة لالستیالء على  أو في أجور
  ملیون دوالر مقابل فواتیر جمركیة وھمیة." 1ملیون دوالر. أّما في غینیا، أین تجري التحقیقات في الوقت الراھن، فقد اختفى مبلغ  2ما یناھز 

 المصدر :     

,November 2017418615523-africa-https://www.bbc.com/news/world 

   

https://www.environmental-auditing.org/media/5768/issai-5520-e.pdf
https://www.bbc.com/news/world-africa-418615523
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 في المضافة القیمة تقدیم والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا لألجھزة یمكن كیف 3
 ؟ ")19 - ("كوفید كورونا فیروسب صلة

معنى لھا دور ذو كون یأن تقوم بھ لتقّدم قیمة مضافة و) SAIs(یستعرض ھذا الفصل خیارات بشان ما یمكن لألجھزة العلیا للرقابة 
، ومستخلصة أیضا من 2". والخیارات المعروضة مستقاة من الدروس المستفادة في الفصل رقم 19 -في صلة بأزمة "كوفید 

ویرّكز ھذا الفصل على   IFPP.(12المھنیة" ( إلصداراترشادیة الواردة في "إطار اإلنتوساي لالمعاییر الدولیة والبیانات االست
     فترة األزمة. خالل  المقاربات

وكّل جھاز أعلى للرقابة مدعّو إلى النظر في ھذه األدوار في سیاقھ الوطني الخاّص. وعلى األجھزة العلیا للرقابة أن تظّل مدركة 
 لخطر.  إلى االذي تقوم بھ االستجابة للطوارئ  " على الحكومات وتفّكر ملیّا في أالّ یعّرض العملُ 19 -یُحدثھا "كوفید للضغوط التي 

 األساسیة والتنظیمات بالقواعد الحكومیة الھیئات تذكیر  1.3
علنیّا، بشأن االنشغاالت   ، أن یخاطب الحكومة مباشرة، أو یتواصلما یحظى بھ موقعھ من احترامبمقدور رئیس الجھاز، بحكم 

في زمن األزمة  مراعاتھاالمتصلة بالوضع الراھن ویذّكر الجھات الرئیسة ذات المصلحة بالمخاطر والضمانات الدنیا التي ینبغي 
ي. وقد أیضا. وھذا من شأنھ أن یساھم في إبقاء الحاكمیة الرشیدة في دائرة االھتمام عند تصمیم االستجابة، ویكون لھ بذلك أثر وقائ

)، أي بمعنى أّن األفراد یعّدلون Hawthorne Effectیساھم ذلك، من ناحیة أخرى، في حدوث شكل من أشكال "أثر ھوثورن" (
    13سلوكھم استجابة إلى وعیھم بأنّھم محّل مالحظة.

دار بیان یذّكر المكلّفین بالمیزانیة األجھزة العلیا للرقابة ذات القدرة المحدودة على العمل خالل األزمة، فقد تجد في إصوبالنسبة إلى 
ویعرض المقتطفان التالیان الحفاظ على نظافة الید والمساءلة أمرا یساعدھا على العمل.  فيوغیرھم من سامي الموظفین بمسؤولیتھم 

وسیرالیون. وفي سیاق محكمة ن عن ھذه الرسائل من قبل المراجعْین العاّمْین لكّل من نیوزیلند مثالیْ  )الواردان في ُمربّعین(
على للرقابة محاسبات، فقد یكون من الصعب تقاسم الرسائل المباشرة ألّن اإلجراءات ال تمّكن من ذلك عادة، بید أّن الجھاز األ

ثّم إّن على  بمقدوره الوصول المباشر إلى المحاسبین العاّمین في الھیئات المكلفة مباشرة باالستجابة إلى األزمة وإلى وزارة المالیة.
       الوضع الخاص.   یجد قناة وطنیة مناسبة للتواصل مع ھذه الھیئات قد تتّخذ شكل رسالة توّضحُ الجھاز األعلى للرقابة إذن أن 

  

 
 www.issai.org.راجع :   12
 لمزید من المعلومات عن "أثر ھوثورن". effect/-https://catalogofbias.org/biases/hawthorneراجع :  13
 راجع أیضا  

Monahan and Fisher (2010) "Benefits of ‘observer effects’: lessons from the field", Qualitive Research 10(3); 
and McCarney, Warner, Iliffe, van Haselen, Griffin and Fisher (2007) "The Hawthorne Effect: a randomised, 

controlled trial", BMC Medical Research Methodology 7(30). 

http://www.issai.org/
https://catalogofbias.org/biases/hawthorne-effect/
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 "  19 -أمثلة اتصال األجھزة العلیا للرقابة بشأن "كوفید 

 رسالة المدقق والمراجع العام لدولة نیوزیلند  
 

، رسالة إلى المدیرین العامین لعدة 2020العام لدولة نیوزیلند، في أبریل   كتب المدقق والمراجع
ھیئات عامة بشأن مسائل ھامة في مجال الحاكمیة یجب مراعاتھا خالل االستجابة إلى الفاشیة.  

وكبار المسؤولین التنفیذیین أخذھا ن بكافة المدیرین العامین حسُ وتتضّمن الرسالة مسائل مفیدة یَ 
   باالعتبار. 

 
 وتضّمنت المسائل الرئیسة الُمثارة التشدید على أھمیّة :  

الحفاظ على أنظمة حاكمیة ومراقبة متینة وفعالة، لیس في ما یتصل بأنشطة االستجابة   •
 بقیة أعمالكم األخرى أیضا،   بفحسب، بل و

(بما في ذلك التفویض) واضحة وموثقة وُمبلغا عنھا، خاصة   تصدیقجعل الصالحیة وال  •
في األوضاع التي یتّم فیھا التعّھد بنفقات الطوارئ أو استخدام سلطات الطوارئ. وقد اصدر الجھاز األعلى للرقابة  

 مشتریات الطوارئ،  إجراءاتِ  المنظماتُ  تذكیرا بشأن ما نتوقّعھ عندما تستخدم النیوزیلندي 

متابعة اإلنفاق والتقریر بشأنھ على نحو دقیق، بما في ذلك المبالغ المرصودة وأّي شيء مأذون بھ وفق أحكام الطوارئ   •
 لقانون المالیة العامة،  

تأّكد من أن ترصد فرق  الوعي بارتفاع مخاطر الغش عند اختالل المراقبة في وقت تكتسب فیھ الجائحة محّل األولویة. ال •
 التسلیم الثبوتیة،    أدلّةاإلدارة عن كثب أشكال المراقبة المعتادة باعتماد المراقبة والتصدیق والفصل بین الوظائف و

إلى ارتفاع خطر الغش اإللكتروني. وقد یتضّمن ذلك محاوالت التصیّد ومحاوالت اختراق الحواسیب  االنتباه المتواصل  •
 المنزلیة أو حواسیب العمل على الشبكات المنزلیة، وطلبات التصدیق الزائفة،  

علیكم   --العادي  االنتباه المتواصل إلى اإلنفاق الحساس، خاصة في ما یتعلق ببضائع أو منتجات ال تندرج عادة في اإلنفاق •
  ، أن تعرفوا ما ھو (وما لیس ھو) االستخدام المناسب للمال العامّ 

وخاّصة  "،  19 -االستجابة إلى "كوفید على منظمتكم ینصّب اھتماُم إدارة المخاطر المتصلة بأداء العمل االعتیادي في وقت  •
 في ما یتعلق بالمشاریع والمبادرات الرئیسة التي قد تكون لھا في األصل مخاطر ھاّمة من حیث اإلنجاز،   

االستفادة من الخبرة الموجودة لدى لجنة الرقابة والمخاطر اللتماس المشورة والدعم، والتركیز على إدارة المخاطر بشكل   •
 عاّم، و 

لى حمایة قدرتكم على  إ(بمن فیھم أنت) وكافة أولئك الذین لھم أدوار حرجة، تھدف  وجود خّطة احتیاطیة لكبار الموظفین  •
 ، وإدراكا لمرحلة االضطراب المطّول التي تنتظرنا.   بالمرض  موظف سام أو موظف لھ دور حرجأصیب مواصلة العمل إن  

 
See the original message here یوجد الخطاب األصلي ھنا 

 

  

John Ryan 
Controller and Auditor-General  

of New Zealand 

https://oag.parliament.nz/media/2020/covid-19-governance
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 " 19 -أمثلة اتصال األجھزة العلیا للرقابة بشأن "كوفید 

 رسالة المراجع العام لسیرالیون                                         
 2020أبریل  8 

 
)، في إطار سعیھ إلى التوعیة  ASSLفي سیرالیون ( المالیة والمحاسبة"یوّد الجھاز األعلى للرقابة 

المال العام في وضع  العامة واإلعالم، أن یفید الرأي العام بشأن اإلجراءات المتبعة في استخدام 
 وسحبھا.    النثریاتالوصول إلى  طریقة بما في ذلك  ،طوارئ وطني 

 
وبُغیة ضمان استخدام رشید للمال العام في وضع طوارئ وطني، فإّن مستخدمي المال العام  

ُمطالبون بمراعاة قواعد وتنظیمات إدارة المال العام والمشتریات عند القیام بأنشطة تستخدم  
 المال العام. 

 
 بلغ عنھما وموثقْین بوضوح لكافة المعامالت،  یجب وجود صالحیة وتصدیق مُ  .1
وغیرھا من موارد المال العام  االعتماداتصحیحة وإبالغ دقیق، بما في ذلك نفَقة یجب أن تكون محّل متابعة لمبالغ المُ كافة ا .2

 إلدارة حالة الطوارئ،  
على الوزارات واإلدارات والوكاالت أن  بالنسبة إلى البضائع والمنتجات التي ال تمثّل جزءا من اإلنفاق العام المعتاد، ینبغي  .3

 مّما إذا كان ھذا اإلنفاق استخداما مناسبا للمال العام أم ال،  تتأّكد 
اإلجراءات التي ینبغي مراعاتھا في إطار عملیة   2006من تنظیمات المشتریات الصادرة سنة  40ینّص الفصل رقم   .4

 وارئ،  ترتیبات التصدیق الواجب مراعاتھا للمشتریات في حالة ط  117مشتریات في حالة طوارئ، ویوّضح الفصل رقم 
واستخدامھا  صندوق المصروفات النثریة  حصریا بإنشاء  2018من تنظیمات إدارة المال العام لسنة  10ویُعنى الباب رقم   .5

 وسحبھا،  
یتّم إنشاء صندوق مصروفات نثریة   ن على أ 2018) من تنظیمات إدارة المال العام لسنة 1(الفقرة  117ینّص الفصل رقم   .6

في إطار قانون ھذه التنظیمات دون   مراعاتُھ إجراؤه عبر مسار الخالص العادي الالزم یتعذّر لخالص اإلنفاق الصغیر الذي  
 إفراط." 

 
See the full message on the ASSL webpage here راجع الخطاب كامال على موقع الجھاز ھنــا 

 والتوقّعات الوضع بشأن المصلحة ذات الجھات  مع حوار إقامة 2.3
یط مع الجھات ذات المصلحة، على غرار الحكومة وشركاء التنمیة ومنظمات المجتمع یحتاج الجھاز األعلى للرقابة إلى حوار نش

قّدم ی" والمخاطر الرئیسة وكیف یمكن للجھاز األعلى للرقابة أن 19 -المدني، وذلك لكي یفھم االستجابة الشاملة ألزمة "كوفید 
 اإلضافة المثلى من خالل عملھ الرقابي. 

 مشورة لھا  الحوار مع الحكومة وتقدیم ال

عند حوارھا مع الحكومة، یتعیّن على األجھزة العلیا للرقابة أن تكون مواِكبة للتعدیالت الُمدرجة على نظام إدارة المال العام، على 
 ات الطوارئ وقواعد المشتریات الجدیدة. وھذا من شأنھ أن یمثّل أساسا لتحدید نواحي الخطر المحتملة.  غرار تصدیق

الجھاز األعلى للرقابة أن یتّخذ دورا استشاریا، فیحّث الحكومة أن تُدرج في أنظمة اإلدارة المالیة قوانیَن میزانیة ومحاسبة وبإمكان 
من ناحیة أخرى، یمكن للجھاز األعلى للرقابة أن یكون لھ رأي بشأن ترتیبات مشتریات ونفقات  14". 10 -خاصة بأزمة "كوفید 

وفي عدید البلدان ذات  ّسر االستجابة السریعة لألزمة الراھنة، دون اإلضرار بإطار المساءلة القائم. ة مبّسطة من شأنھا أن تیعامّ 
السیاقات الصعبة، ال توجد إجراءات تنّظم اإلنفاق العام في أوقات األزمة، أو إن وجدت فھي غیر كافیة. وبإمكان األجھزة العلیا 

  من خالل التوصیة بإدراج سریع لمثل ھذه اإلجراءات والتنظیمات.    للرقابة، في ھذه الحال، أن تقّدم قیمة مضافة 

 
 '" 19 -مدّونة البنك الدولي، "تحقیق جاھزیة أنظمة اإلدارة المالیة الحكومیة ألزمة 'كوفید   14 

“Getting government financial management systems Covid-19 ready”, 
-19-Covid-systems-management-financial-government-https://blogs.worldbank.org/governance/getting
., Accessed 16 April 2020ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT 
 

Lara Taylor Pearce 
Auditor General of Sierra Leone 

https://www.auditservice.gov.sl/assl-public-notice-on-use-of-public-funds-an-emergency-situation/
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
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فعند تقدیمھ النصیحة إلى السلطة التنفیذیة، یجب على   15في حاجة إلى مزید التأكید.ویبقى مبدأ "المشورة القائمة على المراجعة" 
 الجھاز األعلى للرقابة أن یتأّكد أنّھ ال یقتحم مجال السلطة التنفیذیة ویلغَي قدرتھ على مراجعة نتائج نصائحھ.  

الحكومة، وقد یزداد ذلك  فاذ إلى سجالّتمن أجل النوخالل األوقات العادیة، قد تكابد األجھزة العلیا للرقابة في السیاقات الصعبة 
صعوبة خالل األزمة. فقد یتعّرض الجھاز األعلى للرقابة إلى تأخیر أو قیود في الوصول إلى البیانات جّراء األزمة، وعلیھ أن یجد 

ي مع طریقة فعالة إلثارة المسائل الرقابیة مع السلطات المناسبة المشرفة على االستجابة لألزمة. وباإلضافة إلى الحوار الدور
فقد یحتاج الجھاز األعلى للرقابة إلى منتدى رفیع المستوى بُغیة ضمان أن تعالج ھذه المسائل على النحو ھیئات الخاضعة للرقابة، ال

وھذا المنتدى من شأنھ أیضا أن یجعل الجھاز األعلى للرقابة "ال یحدث ضررا" من خالل عملھ الرقابي. وعلى الجھاز المناسب. 
البیانات التي ینبغي أن یطلبھا من الھیئات الحكومیة في وقت األزمة، خاّصة إذا لم یكن للجھاز نفاذ  حجمَ قّدرأن یلى للرقابة عاأل

  إلكتروني إلى بیانات الحكومة.  

 الحوار مع البرلمان 

في المخاطر ولھا تداعیات المستعَجلة تزید الحكومة للرقابة أیضا دور في أن یوّضح ویفّسر للبرلمان كیف أّن أعمال  جھاز األعلىلل
األعمال  دیریُبلغ البرلمان كیف أنّھ یقوم، من خالل مھماتھ الرقابیة، بتق المدى البعید. وعلى الجھاز األعلى للرقابة أن فيمحتملة 

   التي تنجزھا الحكومة ویسعى إلى أداء دور بنّاء في التخفیف من ھذه المخاطر. 

 الحوار مع الجھات المانحة 

أین تكون ثقافة المساءلة ضعیفة، قد یُطلب من الجھاز األعلى للرقابة أن یساھم في جملة من األعمال الرقابیة  ،اقات الصعبةفي السی
على مشاریع ممّولة من قبل الجھات المانحة. وعند نظره في مثل ھذه الطلبات، فإّن على الجھاز أن یتأّكد من أّن ھذه األعمال 

لرقابة األساسیة على األموال الحكومیة واألولویات التي یضعھا بنفسھ للمخاطر المزمع الرقابیة ال تضعف من قدرتھ على إجراء ا
لدى كّل من الحكومة والجھاز. وتتمثّل إحدى المقاربات في إدراج مراجعتھا. والجھاز مدعّو إلى أن یأخذ باالعتبار محدودیة القدرة 

الرقابیة العامة لھیئة حكومیة ما. من ناحیة أخرى، یمكن أن یقّدم شركاء المشاریع الممولة من قبل الجھات المانحة في المھمة  ةرقاب
شخصیة لمھّمات معیّنة تحت إدارة  فةالتنمیة أیضا موارد رقابیة إضافیة إلى الجھاز، على غرار خبراء لمدد قصیرة یتّم توظیفھم بص

   ).     3.4الجھاز األعلى للرقابة (راجع أیضا الفصل 

 یةالوال توضیح 3.3 
التأكید أو التعدیل المؤقّت. وفي بعض البلدان، قد ال تكون للجھاز بصفة آلیّة والیة لرقابة قد تحتاج والیة الجھاز األعلى للرقابة إلى 

األمم المتحدة) أو غیرھا من أموال الجھات المانحة، كما حصل في منظمة األموال المتأتیة عبر مسالك متعددة األطراف (على غرار 
ن ولیبیریا خالل أزمة وباء فیروس إیبوال. ویكمن التحّدي اآلخر في أّن قوانین الطوارئ في بعض البلدان قد تقیّد والیة  سیرالیو

ورقابة ھذه عبر بعض الحسابات الحكومیة، كالجیش مثال. یتّم اإلنفاق أّن قسطا كبیرا من الجھاز الرقابیة، منھا على سبیل المثال 
ح وربّما یتّم توسیعھا لكي یؤّدَي وضَّ إطار االستجابة الوطنیة الشاملة لألزمة، ووالیة الجھاز ینبغي أن تُ  األموال قد تكون حاسمة في

       الجھاز األعلى للرقابة دورا ذا معنى.  

یل. ومن والیة كافیة للجھاز األعلى للرقابة من خالل الحوار مع الحكومات حول التموتحقیق بإمكان شركاء التنمیة أن یساھموا في 
بین الحلول الممكنة منح الجھاز األعلى للرقابة والیة مؤقتة لمراجعة كافة أموال التنمیة خالل األزمات، في انتظار تحسینات قانونیة  

 ). 3.4على أساس اعتیادي (طالع المزید في الفصل  في المدى األبعد تكفل ھذه الحقوقَ 

 ةاألزم خالل مضافة یمةق تقّدم أن شأنھا من  رقابیة أعمال في النظر 4.3
في ضوء أزمة  المالیة والمحاسبةإلى المراجعة بالنسبة إلى كافة األجھزة العلیا للرقابة  2020سوف تحتاج الخطة الرقابیة لسنة 

 ھ". وبالنسبة إلى البعض، قد یترتّب عن ذلك إعادة تركیز على المھمات الرقابیة المبرمجة، في حین قد یترتّب عن19 -"كوفید 
إلى حین عودة الوضع إلى طبیعتھ. ولئن وجب أن یخضع  تعلیقھابالنسبة إلى البعض اآلخر تخفیض لنسق المھمات الرقابیة أو 

" تقتضي من األجھزة العلیا للرقابة أن تأخذ 19 -فإّن أزمة "كوفید ترتیب الھیئات الخاضعة للرقابة إلى األھمیة النسبیة والمخاطر، 
   الیة : باالعتبار النواحي الت

 
 ).  2019سبتمبر (أیلول)   -كوساي إعالن موسكو، مؤتمر اإلنتوساي (إن   15

ations/EN_23_Mhttps://www.intosai.org/fileadmin/downloads/news_centre/events/congress/accords_declar
.oscow_Decl_300919.pdf 

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/news_centre/events/congress/accords_declarations/EN_23_Moscow_Decl_300919.pdf
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/news_centre/events/congress/accords_declarations/EN_23_Moscow_Decl_300919.pdf
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ما ھي المھمات الرقابیة التي یمكن أن تكون لھا القیمة المضافة األكبر على المدى القصیر، بما یمّكن الحكومة من أن تتعامل  -
 مع األزمة على نحو أكثر فعالیة،  

ابة والمخاطر على بالنظر إلى توفّر البیانات ومھارات مراجعي الجھاز األعلى للرق ،ما ھي المھمات الرقابیة الممكن تنفیذھا -
 ، و(أي الحجر وإجراءاتھ) صحة المراجعین والقیود على الحركة

تقدیم المعلومات التي على ما ھي المھمات الرقابیة التي یمكن تنفیذھا أخذا باالعتبار القدرات المحدودة للھیئات الحكومیة  -
 یحتاجھا المراجعون، ودون تعطیل عملیات الطوارئ. 

إجراؤھا خالل األزمة. فرقابة المعامالت المالیة قبل البیانات المالیة یُعَّد صنفا من الرقابة الحینیة.  توجد عّدة أعمال رقابیة یمكن 
ویمكن تعریف الرقابة الحینیة على أنّھا عمل رقابي یتّم إجراؤه خالل تنفیذ البرامج الحكومیة بما یمّكن من تأكید حیني (أو شبھ 

والمشتریات والمعاینة المادیة لألصول الثابتة   مصروفاتن أمثلة ھذه األعمال الرقابیة یمكن أن نذكر مراجعة وثائق الحیني). وم
كما یمكن للجھاز األعلى للرقابة أن یراجع االلتزام اتب اإلضافیة. وومخازن األدویة ورقابة كشوف أجور الموظفین الجدد أو الر

ة خالل األزمة. وإنجاز العمل في اإلبّان أمر حاسم، وقد یتعیّن تضییق دائرة المھمة الرقابیة بما یمّكن بالتدابیر الجدیدة وإدارة األزم
      من إصدار سریع للتقریر. 

ونورد ھنا أعماال رقابیة من شأنھا أن تقّدم قیمة مضافة ھامة بعد األزمة بُغیة التعلّم والتوقّي وتعزیز الجاھزیة ألزمات جدیدة.  
 یعرض بإیجاز بعض المواضیع المحتملة لألعمال الرقابیة في المدى القصیر والمتوسط والبعید.   والجدول

صنف العمل 
 المدى المتوسط والمدى البعید  المدى القصیر -األعمال الرقابیة الحینیة  الرقابي 

مراجعة المعامالت المالیة التي من شأنھا أن تمثّل جزءا من   مالي
واألصول  قیود المحاسبیةلمراقبة الداخلیة والالبیانات المالیة : ا 

 ومعامالت األطراف المتصلة بالرواتب اتفووالنقد والمصر

رقابة البیانات المالیة، خاصة في ما یتعلق  
 بالوكاالت والمشاریع الرئیسة. 

 االلتزام بالقواعد األساسیة لمسارات المشتریات.   التزام 
 االلتزام بالقوانین والتنظیمات المتصلة باألزمات. 

تقییم مدى تطابق المشتریات الفعلیة مع  
 العقود. 

االلتزام بالقوانین والتنظیمات المتصلة  
 باألزمات.

إدارة األزمة / اإلستراتیجیة، الرصد، التنسیق وكفاءة استخدام   أداء 
وفي مستوى موارد البشریة والمالیة في المستوى الوطني ال

 الھیئة الخاضعة للرقابة. 
 تنفیذ وفعالیة تدابیر الطوارئ ذات األولویة العالیة.  

الجاھزیة لتلقي أموال إضافیة من قبل المانحین وإدارة  
 المشتریات. 

التعامل مع المرضى واستخدام أداء المنظومة الصحیة، من ذلك  
 التجھیزات وحمایة عّمال الصحة. 

 فعالیة شراء الغذاء وتوفیره.  
فعالیة تخصیص المنح واإلعفاء الضریبي وغیرھا من أشكال  

 دعم قطاع األعمال. 
فعالیة وكفاءة برامج التحویالت المالیة لألفراد الذین خسروا  

 ضّررا من األزمة.موارد رزقھم، والمسنّین، والفئات األكثر ت
 في األوضاع الخطرة والشباب. مدى توفیر التعلیم لألطفال  

تقییم فعالیة التدابیر في قطاعي الصحة  
 واالقتصاد. 

تقییم الجاھزیة بالنسبة إلى األزمة الراھنة  
 واألزمات المستقبلیة.  

تقییم اآلثار على الفئات المھمشة والمساواة  
 بین الجنسین. 

 - ("كوفید كورونا لفیروس المحتمل واألثر الوطني  الوضع ضوء في  الرقابیة  الخطة مراجعة 5.3
19"( 

المعني، وكذلك التدابیر " في البلد 19 -تتمثّل نقطة البدایة لمراجعة الخطة الرقابیة في تشخیص اآلثار الحالیة والمتوقعة لـ"كوفید 
" ستختلف على األرجح بحسب البلدان 19 -الحكومیة التي تّم اتخاذھا لمعالجة ھذه التحدیات. والتداعیات االجتماعیة لـ"كوفید 

  األزمة : وما، فإنّھ یمكن توقّع أن یترتّب عن مواألقالیم وبمرور الزمن. وع

"، وصعوبات محتملة بالنسبة إلى أولئك الذین 19 -رونا "كوفید مخاطر على صحة السكان بشكل عام جّراء فیروس كو •
یعانون من مسائل صحیة أخرى، في ما یتعلّق بالنفاذ إلى نظام صّحي یقوم على مراعاة األولویات. كما توجد مخاطر 
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واألمراض  االجتماعیة ضطرابات، منھا االوتقیید الحركة المطّولین عدیدة على الصحة العامة مقترنة بالحجر الصحي
    ،العقلیة والعنف المنزلي أو العنف القائم على الجنس

تراجع كبیر لقدرات الحكومة، حیث یكون عدد كبیر من الموظفین في حالة مرض أو حجر، مع مخاطر أكبر أمام تحقیق  •
 إدارة سلیمة للمال العام،  

 رتفاع في الّدین العام،انكماش اقتصادي وتدابیر تقشفیة ممكنة وتراجع اإلیرادات الضریبیة وا •
 منتظم أو مأمون،دخل لیس لھم شخاص الذین خسارة موارد الرزق لعدید األ •
تداعیات اجتماعیة سلبیة، خاصة بالنسبة إلى الفئات المھمشة. وفي ضوء حقائق متأتیة من أزمات أخرى مثل "إیبوال"   •

)، فقد تُفاقم األزمة أیضا الصعوبات االجتماعیة وتلك المتصلة بنوع الجنس، متراوحة بین عبء الرعایة ZIKAو"زیكا" (
اإلضافي الذي تتحملھ المرأة وتزاید العنف القائم على الجنس وتعّرض أكبر للفیروس من قبل المرأة. والمسنّون أكثر 

لة وصعوبة الوصول إلى األسواق والماء واإلصحاح من حیث العزھشاشة تجاه الفیروس، كما یواجھون مخاطر أكبر 
   النفسي.  -والدعم االجتماعي 

 ة التي یجب تشخیصھا : یوتشمل التدابیر الحكوم

 اإلدارة الوطنیة والتنسیق الوطني لألزمة، •
 تنظیمات الطوارئ وإجراءات اإلدارة المالیة،  •
 تدابیر التحكم في العدوى،  •
 تعزیز قدرات النظام الصحي، بما في ذلك المشتریات،  •
 حزمة تدابیر إنعاش االقتصاد،  •
 حزمة تدابیر الحمایة االجتماعیة،  •
 القروض والمنح الجدیدة.   •

 باالھتمام الجدیرة والمواضیع ،المالیة بالرقابة المتصلة  المخاطر 6.3
 16 ":19 -بالمعامالت والبیانات المالیة أھمیة في ضوء "كوفید یمكن أن تكتسي المخاطر التالیة المتصلة 

المعاییر المحاسبیة ذات الصلة في ظّل الظروف (إجراءات طوارئ، حجم كبیر من اإلنفاق العام  متطلباتعلى  االلتفاف •
  خالل حالة الطوارئ وما بعدھا)، 

 لى غرار إجراءات التصدیق، الضعف الطارئ على أنظمة المراقبة الداخلیة وعملھا االعتیادي، ع •
 عدم الحفاظ على تتابع مسار المراجعة،  •
 أخطاء جوھریة جّراء عدم التأّكد أو عدم إمكانیة التنبّؤ، •
دفوعات لعّمال غیر موجودین (أو ما یعرف بـ"العّمال مصول غیر الموجودة، أو أالغش والفساد في أنشطة الطوارئ، مثل  •

  ،)ghost-workersالوھمیّین" (
 ، ةاإللكترونیلسالمة تزاید االقتحام والتصیّد اإللكتروني بسبب ضعف ا •
 أنظمة ورقابة مصرفیة أكثر ضعفا،  •
 إبالغ غیر سلیم عن استخدام موارد الطوارئ، •
 نقص في إعداد میزانیة التمویل المتأتّي من مساعدات وكاالت التنمیة الدولیة المتصلة بالوباء وفي مراقبتھ ومحاسبیتھ،   •
 في التمویل في ما بین وحدات تنفیذیة تتولّى القیام بأنشطة متماثلة،ثغرات و/أو ازدواجیة  •
 سجالّت وتقاریر غیر متطابقة للمانحین والمتلقّین،   •
 عدم اإلبالغ عن الھبات العینیة، على غرار تعامالت األطراف بشأن الكّمامات وأجھزة التھوئة.   •

 
 
 
 
 

 
). ISSAI 5520"رقابة المساعدة المتصلة بالكوارث" (  5520راجع أیضا المعیار الدولي لألجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة رقم   16

   ". 19 -ونورد أدناه المخاطر التي یُفترض أن تكون ذات الصلة األھم بالنسبة إلى وضع "كوفید 
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 باالھتمام الجدیرة والمواضیع ،زامااللت برقابة المتصلة  المخاطر 7.3
بصفة عاّمة، سوف تكون ھناك مخاطر متزایدة لعدم االلتزام بالقوانین والترتیبات واإلجراءات الحكومیة، بحكم قدرات الحكومة 

 ،ن االلتزام بكافة القوانین والقواعد في أوضاع الطوارئوقد ال یكون باإلمكا  17المحدودة واحتمال تخفیف القواعد واإلجراءات.
ن یأخذوا باالعتبار الحاجة إلى تجاوز بعض الحسابات أ وعلى مراجعي

نقاذ األرواح والتخفیف من إل القواعد في ظروف استثنائیة بُغیة إیالء األولویة 
معقوال، المعاناة البشریة. بید أّن على المراجعین أن یتوقّعوا، حیثما كان ذلك 

 أن تكون االنحرافات عن القواعد موثّقة ومبّررة.  

ومن بین المخاطر المتصلة بااللتزام والجدیرة باالھتمام، یمكن أن نورد ما 
 یلي :  

مشتریات مستندة إلى إجراءات الطوارئ ال تحترم اإلجراءات  •
 األساسیة المتوقعة، 

عدم االلتزام باإلجراءات الموضوعة للتوقي من العدوى، على غرار  •
 والھیئات الحكومیة الرئیسة، تلك الموضوعة للمستشفیات 

االلتزام بمتطلبات االتفاقیات الدولیة التي تشمل تدابیر وأنشطة  •
اإلنعاش والغوث وإعادة التأھیل وإعادة اإلعمار. فالحكومات مطالبة، على 

لسنة  46/182الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  كم قراريْ سبیل المثال، بح
المتمثّلة في : بااللتزام بالمبادئ اإلنسانیة  2004لسنة  58/114رقم و 1991

   واالستقاللیة العملیاتیة.  حیادالنزاھة والنسانیة واإل

 باالھتمام الجدیرة والمواضیع ،األداء برقابة المتصلة  لمخاطرا 8.3
تكتسي اإلدارة الوطنیة لألزمة أھمیة بالغة، وتوجد عّدة مخاطر متصلة باألداء التي یمكن أخذھا باالعتبار ومعالجتھا بواسطة مھّمات 

 قصیرة لرقابة األداء (ربّما مجتمعة مع رقابة االلتزام والرقابة المالیة) :   

 ألدوار والمسؤولیات، واجتناب التراكب وااللتباس،انقص تنسیق األنشطة ونقص وضوح  •
 ضعف اإلستراتیجیات ومتابعتھا في كافة المستویات، ما یترتّب عنھ نقص في المقاربات المتسقة والكفاءة، •
 نقص الجمع اآللي للمعلومات ومعالجة البیانات، ما یفضي إلى ضعف قاعدة اإلستراتیجیات واألولویات،  •
مثال غیر واضح أو قلیل الصلة بالموضوع أو االتصال فیكون ، باتّجاه الجمھور لھیئات الحكومیةضعف االتصال من قبل ا •

 غیر موّجھ على نحو صحیح، 
    .عدم كفایة الھیاكل الحكومیة إلدارة األزمة، ما ینجّر عنھ عموما استجابة غیر فعالة، بما في ذلك إدارة مالیة ضعیفة •

صحیة، ومن بین المواضیع المتصلة برقابة االلتزام ورقابة األداء الجدیرة باالھتمام، یمكن أن قد یتجاوز الطلب قدرة المنظومة ال
  نورد ما یلي :

 تنفیذ وفعالیة تدابیر الوقایة من العدوى وطنیّا، وفي المؤسسات الصحیة الحرجة على وجھ التحدید،   •
 توزیع واستخدام التجھیزات الجدیدة واألدویة واالختبارات المتصلة بالفیروس،  •
 مستوى عدد الموظفین في المستشفیات، وإدارة العاملین الذین یكونون في حّد ذاتھم في حالة صحیة سیّئة،  •
 تنفیذ بروتوكوالت جدیدة لعالجات وإجراءات في إطار ترتیب األولویات،   •
 تنسیق جھود الحكومة والخدمات الصحیة التي یقّدمھا القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة.   •

أشكال مختلفة من الحوافز االقتصادیة وحزم الخدمات االجتماعیة التي یمكن تصمیمھا في وقت قصیر، وھي تشمل بالتالي   وتوجد
 عددا من المخاطر. ومن بین المواضیع الرقابیة الجدیرة باالھتمام، یمكن أن نورد ما یلي :  

 ات المستھدفة،  تنفیذ حزم الخدمات االجتماعیة وحسن توقیتھا ومدى وصولھا إلى الفئ •
 أثر ھذه الحزم من حیث تحفیز االقتصاد وحمایة الفئات المستضعفة وضمان المساواة بین الجنسین واإلدماج،  •
إدارة بدء تنفیذ التدابیر الجدیدة بما یكفل الوضوح والعدل ویقلّص مخاطر سوء االستخدام. وقد تكون ثّمة مخاطر تتصل  •

 على حّد سواء.  عیّنةت المھیئااللحكومة ولبالمقاربة الشاملة 
 

 راجع على سبیل المثال : 17
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_the_coronavirus 

 مثال رقابة المشتریات

: توفیر تأكید بأّن مشتریات  أھداف الرقابة
المستلزمات الطبیة قد تّمت وفقا للسیاسات 

 واإلجراءات والتنظیمات المحّددة. 

: شراء مستلزمات طبیة   نطاق الرقابة
 وتوزیعھا على المستشفیات المختلفة.

: قانون المشتریات وتنظیمات إدارة  الشروط
  الكوارث.

، : وثائق المصدر، وثائق الصفقة البیانات
الوصوالت، قسائم الدفع، سجالت تسلّم البضائع 

 أو المنتجات، محاورات ومالحظات. 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_the_coronavirus
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 باالھتمام الجدیرة والمخاطر ،بالوباء المتصل المانحین دعم 9.3
دعم الجھات المانحة في إطار الوباء باعتماد منھجیات الرقابة المالیة ورقابة االلتزام ورقابة األداء. وتورد القائمة إجراء رقابة یمكن 

لالطالع  1.4راجع أیضا الفصل   18للرقابة تتصل بالمساعدة ذات العالقة بالوباء تحدیدا. التالیة مخاطر جدیرة باھتمام األجھزة العلیا
 على أشكال مختلفة من دعم التنمیة المتوقع في صلة باألزمة.  

: القصد من دعم شركاء التنمیة ھو أن یُمنح بشكل عاجل للحفاظ على األرواح واالستجابة إلى احتیاجات الضحایا.  التأخیر )1
وقد یحصل تأخیر مثال في توزیع المواّد سببھ سوء التنسیق أو صعوبات البنیة التحتیة أو موارد بشریة ومؤسسیة غیر 

 مالئمة،  

المقصودین ھم المنظمات واألشخاص من غیر المؤھلین لتلقي المساعدة. وقد  : المستفیدون غیرن یمتلقّون غیر مقصود )2
غیر الكافیة معلومات ُمظلّلة عن الضحایا، من شأنھا أن تجعل المساعدة تذھب إلى غیر األفراد تنجم عن البیانات السّكانیة 

  والجماعات المحتاجة، 
المؤسسیة غیر المالئمة ونقص المعلومات عن اإلجراء المتّبع في طلب لموارد البشریة أو ا إنّ : أموال ومواّد غیر موّزعة  )3

والسبب اآلخر لعدم  في مخازنھا. مكثتجعل المساعدة تكلّھا أسباب قد  المساعدة وتوزیعھا والبنیة التحتیة المتضّررة
ّد غیر الزمة أو غیر مالئمة التوزیع قد یكون ناجما عن تقییم غیر مناسب لالحتیاجات، ما ینجّر عنھ تقدیم مساعدة أو موا

  لثقافة السكان المتضررین أو ظروفھم. 
: إّن االستجابة السریعة للوباء مسألة حاسمة في ما یتعلق بالجھود الھادفة إلى التقلیل من الضرر مراقبة ائتمانیة غیر كافیة  )4

سارات المشتریات وتدفّق األموال إلى أدنى حّد. ولكي یتّم تقدیم الخدمات والبضائع على نحو سریع، یجب أن تكون م
للتعامل مع األحداث غیر المتوقعة. وینبغي أن تتضّمن ھذه المسارات معّرفة على نحو جیّد وأن تشمل ما یكفي من المرونة 

   آلیات داخلیة للكشف عن العوائق الحائلة دون اإلنجاز وإدراج التعدیالت على المسارات خالل التنفیذ.  

عندما ترد تدفقات من المساعدات على نحو سریع، فإّن ذلك یتیح الفرصة للھجمات اإللكترونیة، واقتحام :  الغش والفساد )5
الحسابات البنكیة، والغش والفساد في شكل احتیاجات ُمضّخمة وتالعب بالبیانات، وطلبات عمولة من المزّودین وطالبي 

 ھوامش ربح واحتیال أو سرقة أصول،المساعدة، عالوة على 

: عدم تدوین المساعدة یعني تلقّي التمویل وعدم تدوینھ في سجالّت الحكومة أو الجھة المتلقّیة. وقد  تدوین المساعدة عدم )6
یعود السبب إلى عدم تعریف الوكالة التي تجمع المساعدة، أو وجود حسابات متعّددة، أو عدم توفیر السلطات المعلومات 

     ،تنسیق بین الوكاالتالمتصلة بآلیات إدارة المساعدة، وسوء ال

خالل النقل، یمكن لبعض المواّد أن یلحقھا الضرر أو التلف وتصبح غیر مستجیبة للمعاییر المطلوبة :  تجھیزات معطوبة  )7
  للتوزیع، وذلك بسبب خزن غیر مالئم أو عدم كفایة الموارد البشریة والمؤسسیة إلدارتھا،

على حساب عندما تتّم محاباة وكاالت أو أفراد في توزیع المساعدة واة یحدث عدم المسا:  توزیع غیر متساو للمساعدة )8
وكاالت أخرى أو أفراد آخرین. وقد یترتّب عن ذلك عدم وصول المساعدة المتصلة بالوباء إلى السكان األكثر تضّررا من 

  اة السیاسیة، الوباء. فقد تحصل، على سبیل المثال، منطقة معیّنة على دعم أكثر من غیرھا من باب المحاب
: قد توجد تدفقات متعددة للمساعدة المالیة من قبل شركاء التنمیة لفائدة المتلقّین. وینجم عن نقص الشفافیة   التمویل المزدوج )9

في تدفقات المساعدة ھذه خطر یتمثل في تلقّي منظمات العون أموال مساعدة من مصادر مختلفة (شركاء التنمیة) للمشروع 
  لخطر المحتمل في التمویل المزدوج وسوء االستخدام،الواحد. ویكمن ا

االستیعاب، فتمكث األموال غیر الُمنفقة في : یؤّدي تعّدد تدفقات المساعدة الھامة إلى خطر المساعدة غیر الُمنفَقة  )10
 الحسابات البنكیة، 

: یُعَّد تعمیم المعلومات الواضحة والموضوعیة للجمھور والجھات ذات المصلحة، في حالة الوباء، أمرا  تدفق المعلومات )11
على غایة من األھمیة الجتناب سوء التأویل والتخمین. ویُعّد تلقّي المعلومات الراجعة من الجمھور والعاملین في مجال 

ى تنفیذ المساعدة على القدر ذاتھ من األھمیة. فاالتصال ذو الغوث في المیدان من قبل الھیئات الحكومیة القائمة عل
 االتجاھین أمر ضروري،   

محدود على رصد سوى قادرین غیر قد یكون ممثلو الجھات المانحة :  انخفاض مستوى حضور المانحین ورصدھم )12
  لصحیة. ال یكون لھم سوى حضور محدود في البلد، وذلك بحكم تقیید السفر والمخاطر اقد و، إلنفاقل

 
 ISSAI"رقابة المساعدة المتصلة بالكوارث" ( 5520تستند القائمة إلى المعیار الدولي لألجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة رقم  18

5520   .( 
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 األزمة زمن في  متوازنة استنتاجات مع اإلبّان في  تقاریر ضمان 10.3
أن تقوم الھیئات الخاضعة یحتاج الجھاز األعلى للرقابة إلى تخیّر طرق إبالغ تكفل توافر النتائج الرقابیة خالل األزمة وبغرض 

للرقابة إلى معالجة المسائل بشكل عاجل. وإذا استھدف الجھاز األعلى للرقابة تقاریر رقابیة موجزة ومتخّصصة فإّن من شأن ھذا 
 دار تقاریر رقابیة خارج الدورة الرقابیة العادیة وفي اإلبّان.   النھج أن یمّكنھ من إص

  ولدى إعداد التقاریر الرقابیة، فإّن الجھاز األعلى للرقابة یحتاج إلى بیان فھمھ السیاق الخاص واالحتیاجات الخاصة للبلد الذي یعاني
یة بسبب صعوبات جمع البیانات أو نقص في الوثائق الرقاب األدلّةمن األزمة. وقد تحدث حاالت یكون فیھا الجھاز مفتقرا إلى 

جمع المزید من فإّن الجھاز مدعّو إلى اتخاذ قرار إستراتیجي بشأن إصدار رأي أو تأجیلھ إلى حین یتسنّى فیھ  ،المتوفرة. وعندھا
مل الرقابي بما في ذلك المعاییر المؤیدات واألسانید الرقابیة. وكّل تقریر رقابي یتّم إنتاجھ ینبغي أن یكون نزیھا بشأن حالة الع

   المتّبعة. 

ومن شأن المھمات الرقابیة الحینیة أن تكون ذات حساسیة سیاسیة عالیة. وعلى الجھاز األعلى للرقابة أن ینظر في الطریقة المثلى 
ئة عن المھّمة الرقابیة. التي یعرض بھا عملھ الرقابي، وذلك بُغیة وضع أساس جیّد لحوار عاّم قائم على الوقائع الفعلیة الناش

 والمبّسطة تكون في الغالب مفیدة لإلبالغ عن النتائج الرقابیة.  بیانیةوالمنتجات الرقابیة ال

الرقابیة المناسبة، فإّن ذلك ینبغي أن ینعكس في أّي رأي أو استنتاج دلّة إذا تعذّر على الجھاز األعلى للرقابة جمع القدر الكافي من األ
بة إلى مھمات الرقابة المالیة، فإّن على الجھاز األعلى للرقابة أن ینظر في تعدیل رأیھ الرقابي وفقا للفقرتین التالیتین  یقّدمھ. وبالنس

 ) :  ISSAI 2705( 2705رقم  المالیة والمحاسبةمن المعیار الدولي لألجھزة العلیا للرقابة 

أدلّة تدقیق كافیة ومناسبة یبني على أساسھا رأیھ، إذا تعذّر علیھ الحصول على  امتحفّظصدر رأیا أن یُ الحسابات مراجع على  •
تكون جوھریة لكنّھا یمكن أن إن ُوجدت، من جّراء أخطاء لم تُكتشف،  لبیانات المالیةحتمل أن تلحق بااآلثار المویخلُص إلى أّن 

 ،    شائعةغیر 
أدلّة تدقیق كافیة ومناسبة یبني على أساسھا رأیھ، تعذّر علیھ الحصول على إذا الحسابات االمتناع عن إبداء الرأي على مراجع  •

ویخلُص إلى أّن اآلثار المحتمل أن تلحق بالبیانات المالیة من جّراء أخطاء لم تُكتشف، إن ُوجدت، یمكن أن تكون جوھریة لكنّھا 
 غیر شائعة.     

ن فترة الوباء (على غرار استجابة الطوارئ، وأنشطة التأھیل أو إعادة وقد یتّم إعداد تقاریر رقابیة منفصلة لمراحل مختلفة م
فإّن األحوال،  افّةاإلعمار). ویمكن أن تكون لھذه التقاریر بِنیة عامة متشابھة، بید أّن المحتوى یتوقّف على المرحلة المعنیّة. وفي ك

    ات المقترحة.   التقاریر ینبغي أن توّجھ إلى السلطة المناسبة من أجل متابعة التوصی

  مبتَكرة مناھج واستخدام المراجعین حمایة 11.3
بُغیة اجتناب تعریض مراجعي الحسابات إلى خطر العدوى، فإّن على الجھاز األعلى للرقابة أن ینظر في استخدام أكبر لجمع 

الموظفین من تجھیزات الحمایة الشخصیة. وفي  البیانات إلكترونیا وبالھاتف. وال یمكن القیام بالمراجعة المیدانیة ما لم یتّم تمكین
عدید الحاالت، فإّن موظفي الجھاز األعلى للرقابة سیكونون على األرجح في حجر صحي أو یعملون من المنزل، ولذلك فإنّھ یجب  

 وضع ترتیبات جدیدة إلدارة الموظفین وإسنادھم عن بعد.   

وفي ویمكن للجھاز األعلى للرقابة أن ینتھز فترة األزمة لترقیة استخدامھ األدوات الرقمیة ووسائل االتصال الرقمیة عموما. 
السیاقات الصعبة، یفتقر العدید من مراجعي الحسابات إلى أدوات كافیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال أو النفاذ إلى اإلنترنت.  

ة أن تعید ترتیب أولویات أموال التشغیل أو تبحث عن تمویل خارجي لتغطیة تكلفة اإلنترنت وأدوات تكنولوجیا ولألجھزة العلیا للرقاب
ُمنتج للموظفین خالل الحجر. وتستخدم عدید األجھزة العلیا للرقابة أدوات استقصاء  المعلومات واالتصال الجدیدة الالزمة لعملٍ 
 ".       19 -ھذه األدوات للحصول على بیانات مناسبة بشأن تدابیر "كوفید رقمیة لجمع البیانات، ویمكن مزید تطویر 

ترقیة التعاون بین منظمات المجتمع المدني. فعدید المنظمات لھا معلومات عن مدى ولعّل من بین الطرق المبتكرة لجمع البیانات 
" وكیفیة عملھا، من ذلك، على سبیل المثال، ما إذا یتّم تسلیم التجھیزات ومن ھم 19 -جودة تنفیذ التدابیر المختلفة لـ"كوفید 

 المستفیدون فعال من تدابیر حفز االقتصاد. 

 ي الرقاب للعمل قَْبلي َدور والمحاسبة المالیة للرقابة األعلى للجھاز یكون أن إمكانیة في  النظر 12.3
قد یحتاج دور الجھاز األعلى للرقابة إلى التعدیل بالنظر إلى االحتیاجات المستجّدة في مجال المراجعة والمراقبة. وإذا كان للجھاز 

سابقة لتنفیذ النفقات. وقد تكون ھذه وظیفة ضروریة، خاصة في  رقابةمراجعة حسابات أو الوالیة، فإّن بإمكانھ أن یقوم بإجراء 
البلدان ذات القدرة المحدودة في مجال المراقبة الداخلیة، وذلك لتمكین الھیئات الحكومیة والجھات المانحة من صرف التمویل وتنفیذ  

ذا الدور، أخذا باالعتبار الدور المتضارب مع التدابیر الجدیدة دون تأخیر. وللجھاز أن ینظر، في الوقت ذاتھ، في مدى استصواب ھ
 الداخلیة.      مراقبةوالخطر المحتمل على السمعة. وفي عدید األحوال، فاألفضل ھو أن یُترك ھذا الدور لل الالحقةالرقابة 
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 19".19 -أزمة "كوفید ) مثاال على تعیین مثل ھذه األولویة لموارد الجھاز خالل SFAOویُعَّد الجھاز األعلى للرقابة في سویسرا (
فقد علّق الجھاز جزءا كبیرا من أعمالھ الرقابیة المیدانیة وأوقف إصداراتھ. ووّجھ نھجھ الرقابي إلى فحوص موضعیة سریعة قبل 

 تنفیذ النفقات ورصد التدابیر الجدیدة المتخذة من قبل الحكومة الفیدرالیة.     

 األخرى والمحاسبة المالیة للرقابة االعلی األجھزة مع الموارد وتبادل التعاون 13.3
تعاون الجھاز األعلى للرقابة عند مجابھة تحدیات عالمیة أمرا حیویّا. ویمكن لألجھزة، من خالل تقاسم الخطط الرقابیة، أن تتعلّم یُعَّد 

كن أن تنظر األجھزة العلیا من بعضھا البعض وتبنَي سویّا معارف بشأن كیفیة إجراء أعمال رقابیة مناسبة في صلة باألزمة. كما یم
". وھذا من شأنھ أن یوفّر تقییما مقارنا للجھود 19 -للرقابة في إمكانیة إجراء مھمات رقابیة تعاونیة أو إقلیمیة ذات صلة بـ"كوفید 

في أعقاب الوباء   الوطنیة ویعّزز جودة الرقابة والتعلم من األزمة. ویمكن أن یمثّل عمل رقابي مقارن لإلدارة الوطنیة لألزمة یُجرى
موضوعا مناسبا لرقابة تعاونیة. من ناحیة أخرى، قد توجد مخاطر معقّدة ومشتركة فیما بین البلدان مّما یحسن معالجتھ في إطار 

ة تعاونیة یمكن فیھا تقاسم الكفاءات بین األجھزة، على غرار رقابة مشتریات دولیة كبرى وتدفقات أموال غیر مشروعة رقاب
    والجریمة اإللكترونیة. 

 

 
 :   2020مارس (آذار)  24راجع البیان الصحفي بتاریخ   19 
-audit-federal-swiss-releases/3788-/presscommunication-https://www.efk.admin.ch/en/publications/general
.administration.html-federal-support-to-activities-audit-its-reorients-office  

 

https://www.efk.admin.ch/en/publications/general-communication/press-releases/3788-swiss-federal-audit-office-reorients-its-audit-activities-to-support-federal-administration.html
https://www.efk.admin.ch/en/publications/general-communication/press-releases/3788-swiss-federal-audit-office-reorients-its-audit-activities-to-support-federal-administration.html
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 تمویل عند التنمیة شركاء قبَل  من فیھا النظر ینبغي التي الضمانات ھي  ما 4
 "19 - "كوفید كورونا لفیروس االستجابة

القطاعات والمسالك المختلفة التي یُرّجح أن یتّم فیھا إنفاق تمویل التنمیة عند الطوارئ. ثّم یعرض الفصل ضمانات یُعنى ھذا الفصل ب
ویستعرض الفصل السبل التي یمكن بھا للجھات المانحة أن مقترحة یمكن وضعھا لتحسین التوازن بین سرعة اإلنفاق وفعالیتھ. 

ابة بالحقوق والنفاذ على نحو یمّكنھ من إجراء رقابة على استخدام أموال الطوارئ، ویختم تساعد على أن یحتفظ الجھاز األعلى للرق
   الفصل باستعراض إیجابیات وسلبیات استخدام األجھزة العلیا للرقابة في رقابة أموال المانحین خارج المیزانیة.   

 التنمیة شریك قبَل من المتوقّع  لإلنفاق عامة نظرة 1.4
" وقع على كافة نواحي التنمیة. بید أّن االستجابة ذات األولویة العاجلة (التي أفادت الجھات المانحة 19 -لفیروس كورونا "كوفید 

أنّھا توّجھ لھا أمواال إضافیة عبر آلیات االستجابة السریعة) یمكن تقسیمھا إلى صنادیق دولیة مجّمعة وبرامج إقلیمیة وقُطریة ترّكز 
لصحة، والحمایة االجتماعیة والمساعدة اإلنسانیة، ودعم االقتصاد. ویعرض الجدول التالي أمثلة عن االحتیاجات التي  على قطاع ا

المستخدمة. ومن شأن ذلك أن یساعد على تبیّن الضمانات المناسبة التي تُوازن بین االحتیاجات تتّم االستجابة إلیھا وآلیات الصرف 
  الحاكمیة الجیّدة، من جھة أخرى.  اإلنسانیة، من جھة، واعتبارات

 دعم االقتصاد الحمایة االجتماعیة والمساعدة اإلنسانیة قطاع الصحة 
الصنادیق الدولیة 
 المجّمعة

دعم أنظمة الصحة واإلصحاح،  •
وتوفیر الرعایة الصحیة (بما في ذلك 

 التجھیزات والمستلزمات) 
أموال عن طریق األمم المتحدة،  •

العالمیة، وبنوك التنمیة ومنظمة الصحة  
    متعددة األطراف، والصندوق العالمي

  أنظمة الحمایة االجتماعیة  •
 الغوث اإلنساني  •
 مساعدات األغذیة  •
أموال عن طریق برنامج األمم   •

المتحدة اإلنمائي، المفوضیة السامیة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئین، الیونیسیف، 

برنامج األغذیة العالمي، المنظمات  
 الحكومیة الدولیة  

دعم االقتصاد الكلّي لمساندة   •
االقتصاد اعتبارا إلى تراجع 

إیرادات الضرائب وارتفاع تكلفة  
 االقتراض 

طریق صندوق  أموال عن •
 النقد الدولي  

مساعدات، قروض، تخفیف   •
   عبء الّدْین

البرامج القُطریة 
 واإلقلیمیة

 إمدادات رعایة صحیة طارئة  •
دعم مستشفیات ومصّحات ومراكز   •

 رعایة وبرامج الصحة الوقائیة 
  أموال مجّمعة متعّددة الجھات المانحة •
،  أموال عن طریق األنظمة الحكومیة •

برامج أو دعم میزانیة في شكل دعم 
 القطاع 

حمایة اجتماعیة ألفراد فقدوا عملھم  •
 أو تضّرروا من انھیار القطاع غیر المنظم

غوث إنساني لمّرحلین داخلیا مّمن  •
یغادرون المناطق الحضریة باتجاه 

 منازلھم العائلیة الریفیة 
أموال عن طریق األنظمة الحكومیة   •

20أو المنظمات غیر الحكومیة  
F 

یة بشأن مواضیع  مساعدة فن •
االقتصاد الكلّي (یتّم تقدیمھا عن  

 بعد) 
برامج دعم أو حفز   •

اقتصادي، للمحاصیل النقدیة  
)cash crops (مثال 
آلیات دعم المیزانیة في شكل   •

  تكملةتعبئة أو 
دعم االقتصاد الكلّي في  •

 المستوى القطري مباشرة 
 

 التمویل  من مختلفة وألصناف  المختلفة المراحل وفق الضمانات 2.4
 بشكل غیر متناسب عن سرعة االستجابة. فَ تصرِ یجب أن تكون الضمانات متناسبة مع قیمة األموال ومخاطر سوء االستخدام، وأالّ 

ویجب أن تعّزز الضماناُت وتقّوَي الضوابط والموازین داخل المنظومة المعیّنة وخارجھا بُغیة الحّد من التسّرب والفساد. ویجب  21
) 1أن ترّكز الضماناُت على تعزیز األنظمة القائمة، بدال من تعویضھا بأنظمة مؤقتة. ویمكن تطبیق الضمانات في ثالث مراحل : (

 ) وضع ضمانات متوسطة المدى.  3) وضع ضمانات قصیرة المدى، و(2عزیز السلوكات وإنشاء توقّعات، و(توجیھ رسائل فوریة لت

 
 في حال تكون قدرة الحكومة أو التغطیة اإلقلیمیة محدودة، على سبیل المثال  20

 م األموال، وبالتالي عدم فاعلیتھا، من جھة أخرى. یجب تحقیق توازن بین خطر البطء الشدید، من جھة، وخطر سوء استخدا 21
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 الرسائل الفوریة 

) SARS(المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمیة  إیبوال واألزمات المتصلة بفیروس "بیّنت أزمات صحیة سابقة في البلدان النامیة، منھا 
  22طلبات المساءلة والشفافیة قد تحتاج إلى التعدیل خالل أوضاع الطوارئ، لكن ال ینبغي التخلّي عنھا."وإنفلونزا الخنازیر، أّن مت

"حیثما تّم تخفیض المراقبة القبلیة [أي السابقة لإلنفاق]، وجب تعویضھا بتوقّع واضح وصریح وذي مصداقیة  من ناحیة أخرى، 
 ق من قبل الجھاز األعلى للرقابة.     بما في ذلك تدقی  23الحقة [بعد اإلنفاق]"، مراقبةل

 الخمسة التالیة :    إلجراءاتالمسؤولین عن تقدیم االستجابة من خالل ا تعزیز وتقویة سلوكاتتُعّد الضمانة األولى واألكثر أھمیة 

التأّكد من أّن الحكومات والقائمین بالتنفیذ یدركون ما إذا كانت قواعد إنفاق الطوارئ واجبة التطبیق (بما في ذلك بالنسبة إلى أ. 
 المشتریات) ومتى یكون ذلك، وما ھي ھذه القواعد،  

صالحیة تصدیق العقود واإلنفاق، تذكیر الحكومات والقائمین بالتنفیذ بالنزاھة في استخدام المال العام، والحاجة إلى تبیّن ب. 
دفوعات المنجزة وتدفقات األموال والبضاعة المتسلّمة والبضاعة موالحفاظ على مؤیّدات قابلة للتثبّت بشأن العقود الموقّعة وال

   الموّزعة، 

بة القائمة على اإلشراف التأّكد من أن تتثبّت فرق اإلدارة على نحو ماّدي من أّن المراقبة یتّم تطبیقھا فعال، مثل المراقج. 
 والتصدیق والفصل بین الوظائف ومؤیّدات التسلیم الثبوتیة، 

الّردع عن الفساد من خالل تأكید التوقّع بأّن استخدام المال العام خالل الطوارئ سیخضع إلى ضوابط الشفافیة والفحص د. 
من لھم الصالحیة ستجري مساءلتھم في الوقت المناسب. وھذا یعني التأّكد من أّن مراجعي الحسابات و/أو والمراقبة، وأّن 

مشاركین، وال یتّم تجاوزھم، بمعنى أّن لھم الحّق والمسؤولیة والنفاذ إلى السجالت یظلّون المفتشین یظلّون في دائرة الضوء و
للقیام برقابة تمویل الطوارئ. ویزداد ھذا األمر أھمیة بالنسبة إلى السیاقات الھشة والصعبة حیث تكون ثقافة المساءلة ضعیفة 

 أصال، 

     24التثبّت الحیني من أّن أنظمة المراقبة الداخلیة جار تطبیقھا.تركیز عمل الرقابة الفوریة و/أو التفتیش على ھـ. 

ولعّل أحد األدوار الرئیسة لشركاء التنمیة، في ھذا المجال، الحث على التوّجھ بھذه الرسائل الفوریة من قبل الجھات ذات المصلحة 
مراجعي الحسابات الداخلیین والخارجیین وھیئات الوطنیة المعنیّة وتیسیره. وقد تشمل ھذه الجھات وزارتي المالیة والتخطیط و

تصمیم مكافحة الفساد والمفتشین وھیئات المراقبة األخرى. وعلى الجھات المانحة، من جھتھا، أن تدمج اإلجراءات الواردة أعاله في 
   استجابتھا الذاتیة لحالة الطوارئ.  

   

 الضمانات قصیرة المدى  

المدى إلى تعزیز الشفافیة والمساءلة والمشاركة في استخدام األموال. ویجب أن تكون مناِسبة تتّجھ الضمانات اإلضافیة قصیرة 
  لطبیعة الدعم الُمقّدم وآلیات الصرف المعتَمدة. ونعرض في ما یلي بعض األمثلة الممكنة الھادفة إلى معالجة مسائل مشتركة تّم تبیّنھا

 من خالل أعمال رقابیة سابقة : 

وآلیة الّصرف صنف الدعم   ضمانات ممكنة قصیرة المدى  
مساھمات في صنادیق مجّمعة   .1

 دولیة 
لإلدارة العلیا ومجالس   26(من قبل وحدات رقابة أو مفتشیات داخلیة  25تنفیذ إبالغ منتظم وفي اإلبّان  •

     27اإلدارة) بشأن عمل خمس مراقبات داخلیة أساسیة عبر البلدان ونواح دولیة / مواضیعیة :
 اتّباعھا، ما إذا توجد قواعد إنفاق عند الطوارئ (بما في ذلك المشتریات) وما إذا یتّم أ. 

 
 World Bank Blog, “Getting( '"19 -"تحقیق جاھزیة أنظمة اإلدارة المالیة الحكومیة ألزمة 'كوفید مدّونة البنك الدولي، "  22 

government financial management systems Covid-19 ready”, (
-19-Covid-systems-management-financial-government-https://blogs.worldbank.org/governance/getting
., Accessed 16 April 2020_worldbank_EN_EXTready?cid=ECR_LI 

 المرجع السابق   23
ذي  من مزایا ذلك تعزیز األنظمة القائمة وإمكانیة أن یمثّل قاعدة للعمل الرقابي الالحق، بید أنّھ ال یجعل المراجعین جزءا من النظام ال 24

  سیراجعونھ الحقا. 
 مثال التحدیثات الشھریة   25
 الدور من قبل المراجعة الخارجیة، لكن یكون من األنسب لوحدة رقابة داخلیة أو تفتیش أن تتولّى ذلك.  یمكن التكفّل بھذا   26
 قد یكون ذلك شامال لكافة البلدان والمواضیع أو یتّم تنفیذه في شكل برنامج متحّرك، بحسب توفّر الموارد.   27

https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
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وآلیة الّصرف صنف الدعم   ضمانات ممكنة قصیرة المدى  
 ّم اتّباعھا،ب. ما إذا كانت صالحیات تصدیق العقود واإلنفاق واضحة وما إذا یت
، وكذا  باألدلّة الثبوتیة ج. ما إذا یتّم االحتفاظ بتوثیق أساسي لتسجیل العقود الموقّعة وتأییدھا

 وتدفق األموال والبضائع المتسلّمة والبضائع الموّزعة،   دفوعاتمال
 د. ما إذا كانت اإلدارة تتثبّت من تطبیق المراقبة الداخلیة،  

ما إذا یتّم ضمان حقوق ومسؤولیات ونفاذ مراجعي الحسابات الخارجیین إلى السجالّت  . ھـ
 بُغیة إجراء الرقابة على استخدام أموال الطوارئ  (القیود) 

شراء مباشر لمستلزمات  .2
رعایة صحیة (من قبل شركاء  

 التنمیة)  

وغیرھا من المعلومات المتصلة  المشتریات وقرارات  استخدام تعاقد مفتوح أو التأّكد من نشر تصدیق  •
 بالمشتریات، باعتبارھا قاعدة للمساءلة والتدقیق المستقبلي،

محّل ثقة وجداول أسعار معمول بھا عند لزوم  /استخدام االتفاقیات اإلطاریة القائمة ومزّودین معلومین  •
 المصدر الوحید، وتدوین التصدیق على ذلك، 

خاص للشركات التي تستغّل تزاید الطلب على بضائع من قبیل تجھیزات الحمایة الشخصیة اھتمام إیالء  •
)PPE،مع رفع مستوى   )، وأدوات االختبار، والمھّوئات واألدویة، لتبیع منتجات دون المعاییر أو مزیّفة

   إعادة البیع،  لغرضالحمایة األمنیة المادیة على ھذه البضائع للتوقّي من السرقة 
إنشاء وظیفة دعم المشتریات (بمن في ذلك أخّصائیو قطاع الصحة) للمساعدة في وضع مواصفات  •

  دفوعات، وغیرھامالصفقات وصیاغة العقود والتثبّت من تسلّم اإلمدادات، وفحص ال
إنشاء وتوثیق ھیاكل اتخاذ قرار مؤقتة متعددة الجھات ذات المصلحة لتصدیق مشتریات معقّدة تتجاوز  •

   .سقفا معیّنا
تمویل المستشفیات والمصّحات   .3

 ومراكز الرعایة الطبیة الحكومیة  
  ومقّدمي التمویل)طلب إبالغ منتظم وفي اإلبّان (من قبل وحدات رقابة أو مفتشیات داخلیة لإلدارة العلیا  •

 بشأن عمل خمس مراقبات داخلیة أساسیة عبر كافة وحدات الرعایة الصحیة الكبرى : 
 ،  مراعاتھاأ. ما إذا توجد قواعد إنفاق عند الطوارئ (بما في ذلك المشتریات) وما إذا یتّم 

 ،مراعاتھاب. ما إذا كانت صالحیات تصدیق العقود واإلنفاق واضحة وما إذا یتّم 
، وكذا  باألدلّة الثبوتیة ا إذا یتّم االحتفاظ بتوثیق أساسي لتسجیل العقود الموقّعة وتأییدھاج. م

 وتدفق األموال والبضائع المتسلّمة والبضائع الموّزعة،   دفوعاتمال
 د. ما إذا كانت اإلدارة تتثبّت من تطبیق المراقبة الداخلیة،  

ھـ .  ما إذا یتّم ضمان حقوق ومسؤولیات ونفاذ مراجعي الحسابات الخارجیین إلى السجالّت 
 بُغیة إجراء الرقابة على استخدام أموال الطوارئ 

 
د من نشر تصدیق وقرارات  أو التأكّ ، 28المفتوح   تمویل التعاقدَ المتلقّیة لل الجھات لب أن تستخدم ط •

 المشتریات وغیرھا من المعلومات المتصلة بالمشتریات، باعتبارھا قاعدة للمساءلة والتدقیق المستقبلي، 
االتفاقیات اإلطاریة القائمة ومزّودین معلومین / محّل ثقة   یة للتمویلقّ المتلالجھات طلب أن تستخدم  •

 وجداول أسعار معمول بھا عند لزوم المصدر الوحید، وتدوین التصدیق على ذلك، 
المطالبة بنشر تحویالت األموال وتوزیع البضائع والخدمات عبر سلسلة التنفیذ بأكملھا (على مواقع   •

  امة مثال)، كأساس للرصد والمساءلة، الویب الحكومیة ولوحات اإلعالنات الع
لتمویل اھتماما خاّصا للشركات التي تستغّل تزاید الطلب على بضائع من المتلقّیة ل طلب أن تولَي الجھات  •

)، وأدوات االختبار، والمھّوئات واألدویة، لتبیع منتجات دون PPEقبیل تجھیزات الحمایة الشخصیة (
 لغرضالمعاییر أو مزیّفة، مع رفع مستوى الحمایة األمنیة المادیة على ھذه البضائع للتوقّي من السرقة 

 ،إعادة البیع
النظر في جدوى إشراك جماعات المجتمع المدني (حسب االقتضاء وعند رفع الحجر والتباعد   •

) في رصد ما إذا كانت األموال والبضائع والخدمات المرَسلة من أعلى سلسلة التنفیذ یتّم تلقّیھا  االجتماعي 
 في وحدات الرعایة الصحیة الكبرى، 

النظر في إمكانیة إعادة توزیع بعض موظفي اإلدارة والمالیة والمشتریات والرقابة والمستوى التنفیذي   •
 تمكین إنفاق التمویل اإلضافي على نحو فعّال، ذ األدوار أعاله و من وزارة المالیة والھیئات األخرى لتنفی

المسّرحین   المدیرینالنظر في إمكانیة التوظیف الوقتي لموظفي اإلدارة والمالیة والمشتریات والرقابة و •
 في قطاعات أخرى، وذلك لدعم اإلدارة المالیة في قطاع الصّحة،   

 
الحكومة بما یمّكن الجھات ذات المصلحة من تتبّع األموال عبر سلسلة العقود العامة یتعلّق التعاقد المفتوح باتّباع مبادئ متعاَرفة لمشتریات  28

النشر  كاملة، منذ تخطیطھا وإعالنھا للمناقصة وإرسائھا إلى إنجازھا وتنفیذھا. وتشمل المبادئ حق العموم في النفاذ إلى معلومات المشتریات و
مّكن الجمھور، بما في ذلك وسائل اإلعالم والمجتمع المدني، من الفھم والرصد، باعتبار ذلك  الكافي من قبل الحكومة لمعلومات المشتریات، بما ی

https://www.open-ضمانة تجاه عدم فعالیة أو كفاءة أو فساد استخدام الموارد العامة. لمزید المعلومات، راجع الموقع : 
principles/-contracting/global-open-is-contracting.org/what     

https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/global-principles/
https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/global-principles/
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وآلیة الّصرف صنف الدعم   ضمانات ممكنة قصیرة المدى  
كافحة الفساد وعرض تفاصیل ھذه الخطوط في كافة  طلب إنشاء أو تعزیز خطوط اتصال مباشر لم  •

مجابھة شیوع ، ومن وحدات الرعایة الصحیة، وذلك بُغیة تمكین المواطنین من اإلبالغ عن حاالت الفساد
   29المعلومات الخاطئة،

نھج في جمع البیانات قائم على التجارب والنواتج  اعتماد النظر في التركیز على المستخدم من خالل  •
في مجال إنفاق الطوارئ عبر وحدات الرعایة الصحیة، وذلك بُغیة إثراء الحوار بشأن فعالیة    الصحیة
 الصحة  

تمویل برامج الرعایة الصحیة  .4
 الوقائیة 

بالنسبة إلى كافة النفقات المتصلة ببرامج الرعایة الصحیة  30النظر في إمكانیة ترتیبات الكتاب المفتوح  •
 "، كأساس للمساءلة،   19 -الوقائیة من "كوفید  

طلب أن تستخدم الجھات المتلقّیة لألموال تعاقدا مفتوحا أو التأّكد من نشر تصدیق وقرارات المشتریات   •
 اءلة والتدقیق المستقبلي، وغیرھا من المعلومات المتصلة بالمشتریات، باعتبارھا قاعدة للمس

طلب أن تستخدم الجھات المتلقّیة للتمویل االتفاقیات اإلطاریة القائمة ومزّودین معلومین / محّل ثقة   •
 وجداول أسعار معمول بھا عند لزوم المصدر الوحید، وتدوین التصدیق على ذلك، 

تمویل األنظمة الحكومیة   .5
 للحمایة االجتماعیة  

، فیدفع مبلغ دفوعات الطوارئ بنسبة من الزیادة في مصروفات الحمایة االجتماعیةمالنظر في ربط  •
 تقدیري في البدایة، ثّم یتّم احتساب ودفع المبالغ النھائیة في وقت الحق بعد إجراء رقابة المصروفات،  

لى مجموعة متنّوعة من  وقیمة المصروفات) ع  أصحاب المطالباتإقامة التقدیرات األولیة (للزیادة في  •
 التقدیرات المستقلة، 

) للتحویالت block-chain platformsالنظر في إمكانیة استخدام منّصات "سلسلة الكتل" اإللكترونیة (  •
تحمل صورتھ أو بطاقة بطاقة ھویة  ھقد ال تكون ل نالنقدیة أو تحویل القسائم إلى المستحقّین مباشرة (ممّ 

)، المرتبطة بالھواتف tap and pay cardsعبر بطاقات التسدید اإللكتروني (  بنكي)ائتمان أو حساب 
   الذكیة المسلّمة إلى البائعین المحلیین، 

طلب إبالغ منتظم وفي اإلبّان (من قبل وحدات رقابة أو مفتشیات داخلیة لإلدارة العلیا ومقّدمي التمویل)   •
 بشأن النواحي التالیة : 

 لّة على تقییم أھلیة أصحاب المطالبات الجدد، ما إذا توجد أدأ. 
 دفوعات على نحو صحیح، مب. ما إذا تّم احتساب عیّنة من ال 

 ج. ما إذا تّم تسلّم األموال من قبل صاحب المطالبة. 
تمویل الغوث اإلنساني داخل  .6

البلد لألشخاص المرّحلین، عبر  
األنظمة الحكومیة أو منظمات 

 المجتمع المدني   

أن تستخدم الجھات المتلقّیة لألموال تعاقدا مفتوحا أو التأّكد من نشر تصدیق وقرارات المشتریات  طلب  •
 وغیرھا من المعلومات المتصلة بالمشتریات، باعتبارھا قاعدة للمساءلة والتدقیق المستقبلي، 

مین / محّل ثقة  طلب أن تستخدم الجھات المتلقّیة للتمویل االتفاقیات اإلطاریة القائمة ومزّودین معلو  •
 وجداول أسعار معمول بھا عند لزوم المصدر الوحید، وتدوین التصدیق على ذلك، 

اإلعالن عن عطاءات تنافسیة إلمدادات الطوارئ (أغذیة، أغطیة، خیام، صفائح لحمل المیاه، وغیرھا)   •
 ات المزّودین،  من مدن وبلدان مختلفة، وذلك بُغیة الحّد من فرص التواطؤ في تحدید األسعار بین شبك

المطالبة بنشر تحویالت األموال وتوزیع البضائع والخدمات عبر سلسلة التنفیذ بأكملھا (على مواقع الویب   •
  الحكومیة ولوحات اإلعالنات العامة مثال)، كأساس للرصد والمساءلة، 

والتباعد  النظر في جدوى إشراك جماعات المجتمع المدني (حسب االقتضاء وعند رفع الحجر  •
االجتماعي) في رصد ما إذا كانت األموال والبضائع والخدمات المرَسلة من أعلى سلسلة التنفیذ یتّم تلقّیھا  

في مراكز التوزیع الكبرى وفي المخیّمات المؤقتة. إدراج تركیز خاص على مدى اكتمال التسلیم 
  31من أجلھا، والجودة، وما إذا كانت محتویات الصنادیق مطابقة لما تّم إنفاقھ 

) للتحویالت block-chain platformsالنظر في إمكانیة استخدام منّصات "سلسلة الكتل" اإللكترونیة (  •
النقدیة أو تحویل القسائم إلى المستحقّین مباشرة (مّمن قد ال تكون لھ بطاقة ھویة تحمل صورتھ أو بطاقة 

)، المرتبطة بالھواتف tap and pay cardsائتمان أو حساب بنكي) عبر بطاقات التسدید اإللكتروني ( 
 الذكیة المسلّمة إلى البائعین المحلیین،   

االستثمار في الشبكات اللوجستیة لزیادة نسبة اإلمدادات التي تصل عبر النقاط الصعبة، على غرار  •
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وآلیة الّصرف صنف الدعم   ضمانات ممكنة قصیرة المدى  
دفوعات مقابل الخدمات مر المناطق المتأثّرة بالصراعات. النظر في ربط البالمعابر الحدودیة وع

   التسلیم، وفق ما یتّم التثبّت منھ من قبل المكلفین بالرصد داخل الجماعات السكانیة،اللوجستیة بنسب نجاح 
العمل مبّكرا مع سلطات الضرائب والجمارك لالتفاق بشأن قواعد الطوارئ بما یسمح بمرور المساعدة  •

 اإلنسانیة بسرعة ودون ضرائب عبر بّوابات الجمارك،  
م وفي اإلبّان (من قبل اإلدارة ووحدات رقابة أو مفتشیات داخلیة لإلدارة العلیا ومقّدمي طلب إبالغ منتظ •

 التمویل) بشأن النواحي التالیة : 
   بل سلّة عادیة من إمدادات الطوارئ كّل شھر، امقمتوسط الثمن المدفوع أ. 

ب. نسبة البضائع المختلفة مدفوعة الثمن التي تصل المستفیدین النھائیین في المواقع  
 المختلفة، 

i.  متوسط الفترة الزمنیة الالزمة لتسریح الشحنات عبر الجمارك، ومتوسط مستوى
 الضریبة المدفوعة. 

المساعدة الفنیة المقّدمة عن   .7
 بعد بشأن مواضیع االقتصاد الكلّي 

استخدام االتفاقیات اإلطاریة القائمة ومستشارین معلومین / محّل ثقة ونسب أجور سابقة عند لزوم  •
 تدوین التصدیق على ذلك، المصدر الوحید، و

التأّكد من أّن التعّھد متفق بشأنھ مع كبار مسؤولي الوزارة الحكومیة المعنیة، وأّن لھم القدرات واألدوات  •
 التكنولوجیة لتعّھد سلیم. 

دعم تعبئة میزانیة القطاع أو   .8
 تكملتھا في القطاعات المناسبة 

 أعاله، عالوة على :  6إلى  3كافة النقاط الواردة في البنود من  •
،  ونسبتھ مع توقیت تخصیم الصرفصرف األموال وفق أقساط التخصیص المبّكر، إمكانیة النظر في  •

  أعاله،   6إلى  3تقّدم والحوار بشأن البنود من ال إلى جانب 
أعاله  6إلى  3احتیاطیة آللیات تمویل وإنجاز في حال نشأ عن التقّدم بشأن البنود من إعداد خطط  •

 انشغاالت ھامة حول فعالیة استخدام األموال، 
 تكثیف الحوار والتعاون وتقسیم العمل مع شریك التنمیة في القطاعات المعنیة،  •
ذلك الجھاز األعلى للرقابة) بشأن (بما في الحوار مع اللجان المعنیة والمفتشین ومراجعي الحسابات  •

خططھا إلجراء المراجعات وأعمال الرقابة في استخدام األموال وفعالیتھ في القطاعات ذات األولویة  
 "، كأساس للمساءلة،  19 -خالل االستجابة لوباء "كوفید 

لحوار السیاسي طلب استخدام التقاریر الرقابیة (حیثما ُوجدت) كمصدر للمعلومات للمصروفات الالحقة ول  •
 الالحق وبشأن السیاسات. 

المیزانیة العامة أو دعم تعبئة  .9
 تكملتھا 

 أعاله، عالوة على : 6إلى  3كافة النقاط الواردة في البنود من  •
االتفاق بشأن التخصیصات االسمیة للتمویل اإلضافي للقطاعات ذات األولویة، مع التزام بمراجعة  •

 التخصیصات الفعلیة في الوقت المناسب، 
،  ونسبتھ صرف األموال وفق أقساط التخصیص المبّكر، مع توقیت تخصیم الصرفإمكانیة النظر في  •

  أعاله،   6إلى  3تقّدم والحوار بشأن البنود من ال إلى جانب 
 تكثیف الحوار والتعاون وتقسیم العمل مع شریك التنمیة في القطاعات المعنیة،  •
الحوار مع اللجان المعنیة والمفتشین ومراجعي الحسابات (بما في ذلك الجھاز األعلى للرقابة) بشأن  •

ت األولویة  خططھا إلجراء المراجعات وأعمال الرقابة في استخدام األموال وفعالیتھ في القطاعات ذا
 "، كأساس للمساءلة،  19 -خالل االستجابة لوباء "كوفید 

طلب استخدام التقاریر الرقابیة (حیثما ُوجدت) كمصدر للمعلومات للمصروفات الالحقة وللحوار السیاسي  •
 الالحق وبشأن السیاسات.

دعم االقتصاد الكلّي القُطري،   .10
 بما في ذلك حزم اإلنقاذ والحفز  

طلب مسارات شفافة وقائمة على األدلّة لتحدید نطاق ھذه الحزمات وتصمیمھا، وذلك بغیة الحّد من  •
 التواطؤ والمحاباة بین صنّاع القرار والنخب السیاسیة، 

طلب أن ینظر الجھاز األعلى للرقابة في إجراء رقابة الحقة لمسارات اتخاذ القرار وإمكانیة وجود  •
 دابیر الدعم االقتصادي.  تضارب مصالح بشأن تصمیم ت

-U4 Antiباإلضافة إلى ذلك، یجب مراعاة النقاط التالیة، استنادا إلى توجیھات استرشادیة من قبل "مركز مكافحة الفساد 
Corruption Centre: 32"، وذلك عند تصمیم استجابة مشتركة مع شریك التنمیة في المستوى القُطري   
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 الفساد في الحوار العام بشأن الصحة،إشراك خبراء مكافحة  •

 بمقدور الجھات المانحة أن تكفل تعیین قادة قویّین ومقتدرین لإلشراف على االستجابة في المستوى القُطري،  •

عوضا عن إنشاء أنظمة جدیدة لحمایة التمویل، ینبغي على شركاء التنمیة تحدید وتعزیز أنظمة التنمیة القائمة التي لھا إجراءات  •
  نة لمكافحة الفساد،  متی

وظائفھ إلنفاذ العقوبات والبت في قضایا الفساد، وبالتالي الحفاظ على أنظمة مساءلة القیام بیجب ترك نظام العدالة یواصل  •
د في خالل وضع الطوارئ. وعلى ھیئات مكافحة الفساد وھیئات العدالة الجنائیة أن تصدر تحذیرات شدیدة ضّد الغش والفسا

تحقیقات ضّد أولئك الذین یستغلّون مناصبھم العامة لالستفادة من مبادرة بتجابة لألزمة وأن تكون على استعداد للتدابیر االس
   األزمة،

الرجال والنساء بأشكال مختلفة. ثّم إّن العزل استخدام منظور نوع الجنس لمقاربة حزم االستجابة، ذلك أّن األوبئة تؤثّر في  •
یُفاقم األعباء المنزلیة للمرأة بحكم الّدور األكبر الذي تؤّدیھ لرعایة األطفال وإعداد  جراءاتھ)(الحجر الصحي وإ االجتماعي

اء المنزلیة. من ناحیة أخرى، فإّن المرأة غالبا ما تكون المسؤولة عن رعایة المرضى والمسنّین، فإذا بالغذاء وغیرھا من األع
  تتكفّل بالمسؤولیة. طالت العدوى أعضاء األسرة، تعیّن على المرأة أن 

 الضمانات متوّسطة المدى 

لئن یبقى التركیز بطبیعة الحال متّجھا إلى التحدیات والحلول قصیرة المدى، إالّ أّن على شركاء التنمیة أالّ یُغفلوا الحاجة إلى 
المشتركة لألعمال الرقابیة المتصلة بالجاھزیة للكوارث واالستجابة المساعدة على تعزیز األنظمة في المدى المتوسط. ومن النتائج 

ل الحكومة في اتخاذ اإلجراءات التي تقتضیھا النتائج الرقابیة. وعلى شركاء التنمیة، سویّا مع األجھزة العلیا للرقابة ، نذكر فشاإلیھ
، مراجعة نتائج األعمال الرقابیة السابقة، خاصة في ما یتعلق باألنظمة المالیة األساسیة والقطاعات المعنیة، وأن المالیة والمحاسبة

حداث الضغط على الھیئات التنفیذیة لمعالجة النتائج الرقابیة أو تیسیر قیامھا بذلك. ویمكن حّث األجھزة تنظر في أفضل السبل إل
 العلیا للرقابة على إجراء مراجعات متابعة خاّصة لتقییم مدى تنفیذ توصیات األعمال الرقابیة السابقة واإلبالغ عنھا.  

الرقابیة أن یحدث نقلة نوعیة في بعض الحاالت. ففي سیرالیون مثال، الحظ  یمكن إلشراك الجھات المانحة في توصیات التقاریر
النتائج الرقابیة عندما غدت ھذه اإلجراءات شرطا من شروط دعم  في ضوءالمراجع العام زیادة ھامة في اإلجراءات المتخذة 

فاضا في اإلجراءات التنفیذیة في غیاب ذلك). من بالمقابل، انخ ،المیزانیة، أو جزءا من حوار السیاسات بشأن دعم المیزانیة (والحظ
بما یوحي باّن  ،ناحیة أخرى، یُستخلص من تجربة سیرالیون أّن سوء إدارة األموال قد تراجع عقب المھمة الرقابیة الحینیة األولى

   المدى المتوسط.  فيئیّة الجھاز األعلى للرقابة وحضوره یعّززان المساءلة َمر

  الرقابة  إجراء على والمحاسبة المالیة  للرقابة العلیا األجھزة مساعدة المانحین بمقدور 3.4

 الطوارئ بأموال المتصلة
سوء تجاه ال یوفّر العمل الرقابي الفعّال قاعدة للمساءلة بشأن استخدام األموال ویعّزز األنظمة فحسب، بل ویؤّدي أیضا دورا ردعیّا 

ستخدم من قبل الحكومات غطاء للحیلولة دون الرقابة المناسبة المتصلة باستخدام  ضاع الطوارئ غالبا ما تُ استخدام األموال. بید أّن أو
وضع الطوارئ الستغالل نفوذھا أموال الطوارئ، وھو ما یُفاقم خطر سوء االستخدام والفساد. كما قد تستخدم بعض الحكومات 

، بما في ذلك إضعاف الضوابط والموازین لةإزاإلى دون إشراك المنفّذ و سلطات اتخاذ القراراستخدام للربح الخاص وتسعى إلى 
األموال، أو  كافةوقد یكون ذلك لفترة الطوارئ، لكنّھ ینطبق على   33.المالیة والمحاسبةھیئات المراقبة ومنھا الجھاز األعلى للرقابة 

ّن الطوارئ یمكن أن تؤّدَي إلى نكسة دائمة الستقاللیة الجھاز وعلى ھذا النحو، فإ قد یتواصل حتّى إلى ما بعد انتھاء حالة الطوارئ.
األحوال، یكتسي دعم شركاء التنمیة للجھاز وأنشطة مناصرة استقاللیتھ أھمیة   هاألعلى للرقابة وأنظمة الحاكمیة الدیمقراطیة. وفي ھذ

 خاصة بما یكفل حفاظ الجھاز على مصداقیتھ ومرئیّتھ خالل األزمة. 

تدابیر تباعد اجتماعي وحجر، فإّن األجھزة العلیا للرقابة تسعى إلى القیام بوظائفھا بواسطة العمل من المنزل والنفاذ وحیثما وجدت 
السجالت الرقابیة على أنساق رقمیة. بید أّن في بعض البلدان، خاّصة في السیاقات الصعبة، قد ال یتوافر لألجھزة العلیا للرقابة إلى 

علومات واالنترنت والشبكات الداخلیة لتیسیر ذلك. وعلى الجھات المانحة أن تنظر في إمكانیة دعم األجھزة تجھیزات تكنولوجیا الم
للحصول على تجھیزات تكنولوجیا المعلومات الالزمة، بما یمّكنھا من أداء وظائفھا من خالل العمل عن بعد. وفي الحاالت األكثر 
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قد تؤثّر كثیرا على قدرة األجھزة على مواصلة  الحجرحكومیة مرقمنة، فإّن إجراءات ندرة، أي تلك التي ال تكون فیھا السجالت ال
إلى تلقّي دعم یتمثل في قدرات إضافیة مؤقتة تمّكنھا من تدارك أعمالھا الرقابیة المتراكمة عند رفع تدابیر عملھا. وقد تحتاج األجھزة 

         الحجر.  

وفي ما یتعلق بأموال الطوارئ، فإّن فھم الجھة التي ستتولّى مراجعتھا أمر حاسم. فخالل فاشیة إیبوال في سیرالیون، كان قانون 
. بید  المالیة والمحاسبةمراجعة الحسابات واضحا في نّصھ على أّن كافة األموال العاّمة تتّم مراجعتھا من قبل الجھاز األعلى للرقابة 

زمة والتي ال تمّر عبر بشأن األموال المتلقّاة خّصیصا لألاالتفاقیات بین حكومة سیرالیون وشركاء التنمیة  ي أن تنصّ ھ كان ینبغأنّ 
األموال الموّحدة على ترتیبات مراجعة الحسابات. فكانت مبالغ ھامة من أموال الجھات المانحة تُدار عبر مسالك المنظمات غیر 

ولیة غیر الحكومیة ومسالك غیر حكومیة أخرى، وذلك بالرغم من أّن األموال موّجھة إلى جھود الحكومیة المحلیة والمنظمات الد
مكانیة نفاذ لمراجعة استخدام ھذه إلى للرقابة دون والیة ودون عكت ھذه المسألة الجھاز األالحكومة في معالجة األزمة حینئذ. فترَ 

 األموال. 

أن  المالیة والمحاسبةالجھاز األعلى للرقابة  ، حیث لم یكن بمقدورفاشیة فیروس إیبوال لنسبة إلى لیبیریا خاللباوكذلك جرى األمر 
المتحدة  األممالموّجھ عبر مؤسسات دولیة، على غرار منظمة الصحة العالمیة ومفوضیة  یقوم بمراجعة حسابات تمویل الطوارئ

ة ال تتضّمن مثل ھذه األموال المستخدمة في البلد خارج األنظمة السامیة لشؤون الالجئین، باعتبار أّن والیة الجھاز األعلى للرقاب
الحكومیة. وكان من متطلّبات العمل الرقابي الحیني بشأن فعالیة االستجابة الوطنیة للفاشیة أن یتسنّى فحص استخدام كافة المبالغ 

  المتلقّاة لفائدة البلد.  

قد تحتاج إلى تعریف یجعلھا تشمل مراجعة حسابات التمویل الوافد من المنظمات  على للرقابةوفي بلدان أخرى، فإّن والیة الجھاز األ
الدولیة. ولضمان أن یكون بمقدور الجھاز األعلى للرقابة مراجعة حسابات أموال الطوارئ، بما یحافظ على األثر الردعي للرقابة، 

 فإّن باستطاعة شركاء التنمیة : 

 ول دون النفاذ الحیني للجھاز األعلى للرقابة إلى السجالت الحكومیة، وضع آلیات إلزالة الحواجز التي قد تح •
مراجعة والیة الجھاز بما یجعل تمویل الطوارئ ومسالك التمویل المختلفة تقع ضمن والیة الجھاز، وعند استحالة ذلك،   •

 ، بیةالرقا محاولة البحث عن قواعد طوارئ تدرج ھذه األموال ومسالك التمویل ضمن والیة الجھاز
یتّم تقاسمھا على نحو  تنفیذه من قبل المنظمات الدولیة جرية المتصلة بالتمویل الذي ییالتقاریر الرقاب النّص على أنّ  •

رسمي مع الجھاز األعلى للرقابة (أو إن أمكن، ضمان أن یندرج تمویل الطوارئ في الوالیة الرقابیة للجھاز في إطار 
   االمتالك القُطري). 

شركاء  الوعلى الجھات المانحة أن تكون أیضا على وعي باّن إشراك الجھاز األعلى للرقابة في تصدیق اإلنفاق الحیني لصرف أمو
من شأنھ أن یضّر باستقاللیة الجھاز في قیامھ الحقا بمراجعة حسابات تلك األموال. ومن الخیارات البدیلة إمكانیة التعویل  التنمیة

على المراجعة الداخلیة أو اللجوء إلى مراجعي حسابات مستقلین للقیام بذلك، أو قصر دور الجھاز األعلى للرقابة على مراجعة 
   المعتمدة من قبل المنفّذین إلدارة األموال وإعداد طلبات الصرف. اقبة الداخلیة أنظمة المر

 الجھات أموال على الرقابة في  والمحاسبة المالیة  للرقابة  العلیا لألجھزة المحتمل الدور 4.4

 المیزانیة  خارج  المانحة
عندما یتّم تقدیم األموال اإلضافیة و/أو أموال الطوارئ عبر األنظمة الحكومیة (بما في ذلك دعم المیزانیة ودعم االقتصاد الكلّي)، 

بُغیة تحقیق فإّن من الطبیعي أن تندرج ھذه في والیة الجھاز األعلى للرقابة المالیة. وھذا یجعل دعم الجھاز على المدى البعید الزما 
الة ألموال شركاء التنمیة. بید أّن األموال التي یتّم تقدیمھا خارج األنظمة الحكومیة (أي خارج المیزانیة)، عبر وحدات إدارة فع

ولشركاء التنمیة أن ینظروا في  قد ال تقع بشكل طبیعي في نطاق والیة الجھاز الرقابیة. ،منفردة لتنفیذ المشاریع (أو ما شابھھا)
شركاء التنمیة باالستخدام األقصى لألنظمة  ضمراجعة حسابات ھذه األموال. وبالفعل، فقد تعّھد بع إمكانیة إشراك الجھاز في

القُطریة، بما في ذلك أنظمة الرقابة، حیثما أمكن. ومن شأن ذلك أن یمنح تأكیدا لشركاء التنمیة بشأن استخدام األموال، كما یمكن أن 
تعلّم أثناء العمل من مراجعي القابة (خاصة عند اعتماد نھج عمل رقابي مشترك، مع یة قدرات الجھاز األعلى للرمیمثّل فرصة لتن

     المخاطر التالیة : الحسابات اآلخرین). غیر أّن الجھات المانحة ینبغي أن تراعَي "مبدأ عدم التسبّب بالضرر" واالنتباه إلى 

استخدام الجھاز لمراجعة حسابات ّن إتھ الرقابیة الرئیسة، فحیثما تكون موارد الجھاز األعلى للرقابة غیر كافیة ألداء والی •
 موارد الرقابة المحدودة عن رقابة المیزانیات الوطنیة،  فَ صرشركاء التنمیة خارج األنظمة الحكومیة من شأنھ أن یَ 

إشراك الجھاز األعلى للرقابة في تصدیق اإلنفاق الحیني لصرف أموال شركاء التنمیة من شأنھ أن یضّر باستقاللیة   •
 الجھاز في قیامھ الحقا بمراجعة حسابات تلك األموال. 

  تحتاج إلىالجھاز الرقابیة  وفي السیاقات الصعبة، أین تكون األجھزة العلیا للرقابة مفتقرة إلى الموارد، فإّن الطلبات اإلضافیة ألعمال
  یُرافقھا دعم إضافي مؤقت للجھاز، وعلى األرجح تدابیر في المدى القصیر تمّكن من دعم فوري لتوسیع قدرات الجھاز.  أن
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  مصادر 5

 رقابیة تقاریر أمثلة 1.5
 .saireports.org/http://wwwللنفاذ إلى تقاریر رقابیة دولیة، راجع : 

 أعمال رقابیة متصلة بأزمة فیروس إیبوال 

• nds, May to Report on the Audit of the Management of the Ebola FuSAI Sierra Leone, 
October 2014 

• Report on the Audit of the Management of the Ebola Funds by the National SAI Sierra Leone, 
re, November 2014 to April 2015Ebola Response Cent 

• 1 to October 31,  report: AugustAudit of the National Ebola Trust Fund(NETF) SAI Liberia, 
2014 

• SAI Liberia, Ebola Emergency Response Project (EERP) management letter: July 1, 2014 to 
June 30, 2015 

• Examination of the UN Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER) on p74 of this 
https://undocs.org/en/A/72/5(VOL.I):report 

 أعمال رقابیة ذات صلة بقطاع الصحة

• formance Audit Report on the Management of Forecasting and Distribution PerSAI Tanzania, 
, December 2014of Essential Medicines and Medical Supplies to Health Facilities in Tanzania 

• Specialized Healthcare Delivery at Kenyatta  onPerformance Audit Report SAI Kenya, 
, November 2012National Hospital 

 أعمال رقابیة ذات صلة بإدارة الكوارث

• SAI Bhutan, Report on Performance Audit of Disaster Management in Bhutan: May 2016 
Royal Audit Authority Bhutan 

• SAI India, Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of 
Disaster Management in the State of Jammu and Kashmir for the year ended 31 March 2016  

• Performance audit of UN OCHA’s humanitarian response. Page40, 
https://undocs.org/en/A/69/5(VOL.I) 

 رقابیة استرشادیة أدلّة 2.5
". ویمكن تحمیل المعاییر ھنا 19 -الرقابیة المتصلة أیضا بأزمة وباء "كوفید تُعَّد المعاییر الدولیة للرقابة ذات أھمیة بالغة للمھّمات 

)download here ( المالیة والمحاسبةلألجھزة العلیا للرقابة وتوجد األدلّة االسترشادیة لتنفیذ المعاییر الدولیة )ISSAI(  : ھنا
. available here 

 ISSAI 5520( 34"رقابة المساعدة المتصلة بالكوارث"  5520یار الدولي وبالنسبة إلى المخاطر المتصلة بالوباء، فتوجد في المع
related aid”-“Audit of Disaster  : أدلّة استرشادیة وقائمة مخاطر یمكن مراجعتھا. یوجد الدلیل االسترشادي ھنا (e Th

guidance can be downloaded here. 

قام "االتحاد الدولي للمحاسبین" بتجمیع جملة من المصادر لدى المنظمات األعضاء قد تكون ذات فائدة في مجال العمل الرقابي. 
.here See.انظر ھنا :

 
“ Guidance on Audit of Disasterھذا الدلیل االسترشادي قید المراجعة والتطویر لیصبح "الدلیل االسترشادي حول إدارة الكوارث" (  34

Management” (- ّم ترقیمھ كالتالي : وسیتGUID 5330  . 

http://www.issai.org/
https://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-report-on-ebola-funds-management-may-oct-2014.pdf
https://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-report-on-ebola-funds-management-may-oct-2014.pdf
https://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-auditor-general-report-ebola-phase-2.pdf
https://www.auditservice.gov.sl/wp-content/uploads/2018/12/assl-auditor-general-report-ebola-phase-2.pdf
https://gac.gov.lr/wp-content/uploads/2020/04/Audit-Report-on-Ebola.pdf
https://gac.gov.lr/wp-content/uploads/2020/04/Audit-Report-on-Ebola.pdf
https://undocs.org/en/A/72/5(VOL.I)
https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2019/04/management_of_demand_forecasting_and_distribution_of_essential_medicines_and_medical_supplies_to_health_facilities_in_tanzania_2014-1.pdf
https://afrosai-e.org.za/wp-content/uploads/2019/04/management_of_demand_forecasting_and_distribution_of_essential_medicines_and_medical_supplies_to_health_facilities_in_tanzania_2014-1.pdf
http://oagkenya.oagkenya.go.ke/index.php/reports/doc_download/50-knh-report
http://oagkenya.oagkenya.go.ke/index.php/reports/doc_download/50-knh-report
https://undocs.org/en/A/69/5(VOL.I)
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready
https://www.idi.no/en/idi-library/global-public-goods/issai-implementation-initiative/issai-implementation-handbooks
https://www.environmental-auditing.org/media/5768/issai-5520-e.pdf
https://www.environmental-auditing.org/media/5768/issai-5520-e.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/series/covid-19-resources-ifacs-network
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  صلة ذات مصادر 3.5
على تعّرف المخاطر  المالیة والمحاسبةقامت عّدة ھیئات لمكافحة الفساد بنشر مواّد من شأنھا أن تساعد األجھزة العلیا للرقابة  

 تي یمكن حینئذ إدراجھا في األعمال الرقابیة، نورد منھا : المحتملة وال

• Transparency International: Public procurement during states of emergency: minimum 
requirement to ensure the integrity of contracts awarded during crises2020,  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_could_cost_lives_in_latin_america
s_response_to_the_coronavirus 

• World Bank Blog: “Getting government financial management systems Covid-19 ready”, 
-management-financial-government-https://blogs.worldbank.org/governance/getting

ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT-19-Covid-systems 
• U4 Anti-Corruption Centre: “Corruption in the time of Covid-19: A double-threat for low 

corruption/basics-and-19-Covidhttps://www.u4.no/topics/income countries”,  
• matters.org/tag/coronavirus/-development-https://oecd: 19-CovidOECD blog on  

 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_could_cost_lives_in_latin_americas_response_to_the_coronavirus
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_could_cost_lives_in_latin_americas_response_to_the_coronavirus
https://www.bbc.com/news/world-africa-418615523?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
https://www.bbc.com/news/world-africa-418615523?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
https://www.u4.no/topics/covid-19-and-corruption/basics
https://oecd-development-matters.org/tag/coronavirus/
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  إیبوال وباء عن رقابیة تقاریر نتائج : 1 رقم الملحق
النتائج التي نستعرضھا في ما یلي خالصة مالحظات وردت في أعمال رقابیة تّم إجراؤھا بشأن استخدام أموال االستجابة لوباء 

 إیبوال في سیرالیون ولیبیریا :  

 وثائق مفقودة أو غیر كافیة 

ذلك من نقص في األدلّة أّن المستفیدین  أّن الوثائق المؤیدة للمعامالت إّما منقوصة أو غیر كاملة في عّدة حاالت. وتراوح لُوِحظ
مناسب بشأن توزیع  قیداالستخالص والفواتیر والوصوالت، وعدم االحتفاظ بالمزعومین قد تلقّوا المدفوعات، إلى نقص في بیانات 

   الوقود، مثال.  

 مراقبة ضعیفة بالنسبة إلى النقد

لغرض االستخدام الیومي. بید أنّھ لوحظ أّن مراقبة إدارة النقد   بسبب وضع الطوارئ، لوحظ أّن مبالغ نقدیة ھامة جرى سحبھا
ضعیفة، بما یعّرض المكلفین بالمبالغ النقدیة إلى الخطر. من ناحیة أخرى، وفي حالة واحدة على األقّل، لم یتّم إرجاع فائض نقدي 

    لمسالة. جرى سحبھ لخالص تعویضات الموظفین إلى البنك إالّ عندما أثار مراجعو الحسابات ا

 إجراء مشتریات دون مراعاة للقانون والتنظیمات

تّم القیام بمشتریات ذات قیمة عالیة في مخالفة لقواعد المشتریات. وتّمت مالحظة استخدام المصدر الوحید لبضائع وخدمات، وعقود 
 سیئة الصیاغة، ونقص في العنایة المستوَجبة بشأن توفّر المال قبل التعّھد. 

 مواّد استھالكیة دون أدلّة توزیعھاشراء 

إلى مستخدمیھا المعنیّین، بما یُشیر إلى أّن اإلمدادات قد  ُزعم شراء وتوزیع إمدادات من قبیل الوقود دون مؤیّدات تثبت أنّھا وّزعت 
  یكون تّم تحویلھا إلى االستخدام الشخصي. 

 إدارة األصول الثابتة

ضعف في حفظ األصول الثابتة وإدارتھا : لوحظ أّن بعض األصول لم یتّم تدوینھا في سجّل األصول الثابتة، في حین أّن بعض 
 األصول المدّونة في السجّل تعذّر تعقّبھا. 

 للبدالت واستحقاقات الوفاة   سترابصرف م

ولوحظ أنّھ ال یوجد، في بعض الحاالت، ن األفراد. أصناف مختلفة من البدالت، على غرار بدالت الخطر، إلى عدد م صرفتّم 
وأثیرت شكوك بشأن مدى أھلیة بعض المستفیدین للحصول على البدالت. من ناحیة صالحیات أو أدلّة استرشادیة لصرف البدالت. 

  أخرى، یُشتبھ في أّن العالوات قد تّم صرفھا، في بعض الحاالت، ألشخاص وھمیین.  

 ى نحو سّيءقروض تتّم إدارتھا عل

القروض تتّم إدارتھا على نحو سّيء، حیث یجري الصرف إلى أفراد بدال من المنظمات التي یمثّلون. وال یوجد توثیق  لوحظ أنّ 
  لألحكام والشروط. 

 إجراء معامالت مع جھات ذات صلة

بمنح عقود لزمالء لھم بدعوى الحاجة المستعجلة ونقص البدائل. وتبیّن أنّھ  لوحظ أّن الموظفین المكلفین بإدارة تمویل الطوارئ قاموا 
 لم یتّم وضع الضمانات الالزمة.  

 اآلثار المترتّبة عن النتائج 

ر مقصودة بھا، مّما ترتّب عنھ بطء في قد تكون األموال التي ُرصدت لمكافحة فاشیة إیبوال تّم استخدامھا ألغراض غی •
 استجابة الحكومة للقضاء على الفیروس،

في غیاب أحكام وشروط التسدید، فإّن الوزارة قد ال تكون قادرة على استرداد كامل المبلغ التي تّم إقراضھ لجھات غیر  •
 حكومیة، 

باب أمام استخدام أموال یكون البلد في أمّس الحاجة من شأن ازدواجیة الجھود للنشاط الواحد في الدائرة الواحدة أن یفتح ال •
 وقد كان باإلمكان استخدام المبالغ اإلضافیة لمكافحة وباء إیبوال في مناطق متضّررة أخرى.  إلیھا. 
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صرف مبالغ باسم أفراد عوضا عن اسم المنظمة المستفیدة یترك مجاال ألن یتّم تحویل مثل ھذه المدفوعات لالستعمال  •
 الشخصي، 

دون وثائق المشتریات، فإنّھ یكون من الصعب التأّكد مّما إذا جرت ھذه المشتریات على نحو تنافسي وأّن اإلجراءات  •
 ) قد تحقّقت،  VfM( الشرائیةقیمة الوأّن  تمذت مراعاتھاالمستوَجبة 

مجاال للتزوید بمستلزمات  أن یتركاألھمیة یمنح تأكیدا معقوال لقدرة المزّود  مشتریات بالغِ  غیاب سجلِّ إّن من شأن  •
وفي حال فشل المقاول في تنفیذ العقد على النحو المناسب، فإّن الحكومة قد تتكبّد خسائر وتجھیزات طبیة دون المعاییر. 

  كبرى، وقد یترتّب عن ذلك وفیات، 
  ذات قیمة ھاّمة للفقدان أو سوء االستخدام، سوء إدارة األصول من قبل ھیئات استجابة خاصة قد یعّرض أصوال  •
بسبب عدم خالص المزّودین خالصا تاّما، فإّن ھناك خطرا في أّن المزّودین / المقاولین قد یقّررون أالّ یتعاملوا مستقبال  •

یتّم مقاضاة الحكومة من أجل إخالل بالعقد مّما قد یترتّب عنھ غرامات مع المؤسسات الحكومیة. من ناحیة أخرى، فقد 
 وغیرھا من التعویضات،  

 ستلزمات والتجھیزات الطبیة إلى الجمیع. سوء إدارة مخازن األدویة قد ینجم عنھ عدم وصول األدویة وغیرھا من الم •
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