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 للرقابة المالیة والمحاسبة فيدور األجھزة العلیا 

 مرحلتا الطوارئ :   19 -استجابة الحكومات لجائحة كوفید 

 ومابعد الطوارئ
 : الملخص 

تعد جائحة كورونا حدثاً صحیاً عاماً طارئاً غیر مسبوق، وقد صاحبتھا آثار اقتصادیة كبیرة راحت تلقى بظاللھا  

تواصل ھذه الجائحة اتساعھا وتبدي البلدان استجابتھا لھا فإن دوراألجھزة وإذ . على جمیع البلدان المتقدمة والنامیة

العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أصبح یُعترف بھ على أنھ أساسي وبالغ األھمیة فیما یتصل بدعم آلیات االستجابة  

دم التجارب السابقة وتق. الحكومیة من خالل الحفاظ على انضباط اإلدارة المالیة وضمان الشفافیة والمساءلة 

لمشاركة األجھزة العلیا في االستجابة الحكومیة للكوارث الطبیعیة واإلنسانیة الصنع، بما في ذلك حاالت الطوارئ  

وتسعى ھذه المذكرة الى طرح  . 19 -الصحیة مثل اإلیبوال، دروساً قیمة لھذه األجھزة في مواجھتھا لجائحة كوفید 

 .   ھا لھذه األجھزة أن تستجیب لألزمة في الوقت الحاضر وخالل فترة التعافي بعض األفكار التي یمكن من خالل

ویواجھ  . خالل مرحلة الطوارئ ینصب التركیز األساسي للحكومات على حمایة سبل العیش والصحة العامة

 المدققون أنفسھم قیوداً تتصل بحریة الوصول المادي 
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وفي ظل ھذه الظروف، قد تتأثر الرقابة  . والمیداني وضرورة تجنب عرقلة استجابة الحكومة السریعة للوباء 

مستجیبة الحاسمة والضوابط الرئیسیة سلباً، وبخاصة مع ضرورة أن تتكیف أنظمة إدارة المالیة العامة لكي تكون 

 . ومرنة

وداخل إطار األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، سوف تحل ترتیبات العمل من المنزل محل اللقاءات  

ً لوجھ(المباشرة  وسیكون ھناك قدر محدود من الوصول إلى المعلومات والتوضیحات، فضالً عن تعذّر  ). وجھا

وسوف یتوجب إخضاع خطط وبرامج التدقیق . والتحقق منھا القدرة على القیام بزیارات میدانیة فعلیة لألنشطة

.  وسیتأخر الرد على استفسارات التدقیق وكذلك إصدار تقاریر التدقیق. التي أعدت قبل الجائحة لتعدیالت أساسیة

ً لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة لمراجعة وتعزیز خطط الطوارئ   وستقدم ھذه التجربة الناشئة فرصا

 . خاصة باستمراریة العمل والتواصل بین الموظفین ال

ویتوقع من المدققین أن یتواجدوا بشكل ظاھر، مع ضمان استعدادھم لالستجابة بشكل سریع من خالل منتجات  

كما ینبغي علیھم المشاركة في نفس الوقت، في تقییم المخاطر المرتبطة بالبرامج . تدقیق تعزز المساءلة

والتخطیط لطرق التدقیق المالءمة للمخاطر وفي نطاق الضوابط التي تسمح بھا صالحیات واالستجابات الحكومیة 

ً لما   عملھم، فبوسعھم االنخراط  في عملیات تدقیق مسبقة استثنائیة و آنیة لبعض التعامالت بالغة األھمیة، وفقا

 ً على ضمان استقاللیتھا وأن   ویتوجب على األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أن تحرص. یرونھ مناسبا

 . تضمن التواصل الفعال مع جمیع أصحاب المصلحة باعتباره أمر بالغ األھمیة

ً ، وفي مرحلة ما بعد الطوارئ، یمكن للنفقات الضخمة أن تولّد  مستوى عالیاً من   ،خالل أطر زمنیة قصیرة نسبیا

ما بعد الطوارئ من االستجابة لفیروس إیبوال   وقد بینت تجارب التدقیق خالل مرحلة. مخاطر القیمة مقابل المال

مسار التمویل عن الغایات  بنحراف االسوء استخدام كبیرة وواسعة النطاق لإلجراءات أدى إلى حاالت ظھور 

وسیتوجب على المدققین تعدیل خطط وطرق التدقیق من أجل التركیز على المراجعات الشاملة  . المقصودة

 .  من المھم استخدام الحكم المھني وتعدیل األھمیة النسبیةكما أنھ  . الستجابات الحكومة

ً في مراجعة وتعزیز جھود   وبعد األزمة ، یمكن أن تؤدي األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة دوراً رئیسیا

األجھزة   وستكون ھذه. التعافي االقتصادي، ونظم اإلدارة المالیة والحوكمة، واستعداد الحكومة للكوارث المستقبلیة

بحاجة لالحتفاظ بصالحیات عمل شاملة تغطي جمیع األموال والموارد العامة التي استخدمت في االستجابة  

وسیتوجب علیھا حشد وتحدید أولویات النظم المتاحة وأدوات التكنولوجیا الحكومیة لتحقیق تكیف مرن في  . لألزمة

من أجل تقدیم مساھمات في و. ستفادة من الدروس المستنبطةأسالیب التدقیق، واالستجابة ذات القیمة المضافة، واال

یمكن أن تكون التقاریر المتعددة القصیرة والسریعة أكثر نفعاً من   ،الوقت المطلوب لألجھزة التشریعیة والتنفیذیة

 .  التقاریر الفردیة الشاملة المتأخرة
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 السیاق  

تفرض جائحة كورونا ضغوطاً غیر مسبوقة على األفراد والحكومات في جمیع البلدان النامیة والمتقدمة على حد 
فقد أعلنت . إدارة الصحة العامة من أجل السیطرة على نطاق الطوارئ مجال وتكافح المؤسسات المعتادة في  .سواء

االقتصادیة المحلیة، وتقدیم حزم مالیة لتوفیر دعم طارئ للمواطنین  الحكومات عن إغالق الحدود، وإیقاف األنشطة 
وھناك العدید من القرارات یتم اتخاذھا دون اعتبار للمبادئ الراسخة لالقتصاد والكفاءة  . ومؤسسات األعمال

 .والفعالیة
 

ضمان استمرار الشفافیة  یتعین على األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة اجتیاز تحدیات فریدة من أجل 

یبدو نطاق ھذه األزمة غیر مسبوق، وال توجد معاییر قائمة أو حلول  . في عنق الزجاجة  وقوعوالمساءلة دون ال

المعاییر الدولیة ألجھزة الرقابة العلیا، التي أعدتھ  ) منISSAI 5500ویقدم اإلصدار (. جاھزة لالستجابة لھا

، توجیھات عامة حول تدقیق )INTOSAI) (االنتوساي (رقابة المالیة والمحاسبة المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا لل

 على التوالي تدقیق ماقبل)  5520و    ISSAIs 5510ویغطي اإلصداران ( . المساعدات المتعلقة بالكوارث
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) مخاطر االحتیال والفساد المرتبطة بالمساعدات    ISSAI 5530الكوارث ومابعدھا. ویتناول اإلصدار ( 

مكانیة كأداة لتدقیق مرحلتي ما   -فیقدم معلومات جغرافیة )   ISSAI 5540المتعلقة بالكوارث. وأما اإلصدار (

 . بعد الكوارث قبل وما

ومتى  للحصول على مساعدة محددة، توفر مبادرة اإلنتوساي للتنمیة توجیھات عملیة حول ماینبغي تدقیقھ

فضالً عن مصادر تقنیة أخرى تتصل بعمل أجھزة الرقابة   ، COVID-19وكیف یتم ذلك خالل جائحة كورونا  

 COVID-19(األعضاء في المنظمة من خالل صفحة الویب الخاصة بـالجائحة على االنترنت 

(http://www.idi.no/en/covid-19).    ًوأما لجنة اإلنتوساي للسیاسات والمالیة واإلدارة فقد أطلقت مؤخرا

ً للجائحة  ً على االنترنت مخصصا وتقدم دائرة الممارسة العالمیة ). id19.orgwww.intosaicov(موقعا

بلوغ نظم اإلدارة المالیة الحكومیة حالة  " للحوكمة في البنك الدولي رؤى وحلول لقضایا الحوكمة الرئیسیة مثل 

ضمان  "، و "ضمان استمراریة عمل الدولة خالل جائحة كورونا"، و "19 -االستعداد لالستجابة لفایروس كوفید 

 ).  https://blogs.worldbank.org/governance ("  وكمة واالستجابة المؤسسیةالنزاھة في الح 

تبحث ھذه الورقة في الممارسات الجیدة ذات الصلة التي اتبعتھا األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أثناء  

، وسلسلة البنك  )ISSAIs(حاالت الطوارئ السابقة، والمعاییر الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة 

 .  المعلومات األخرى المتاحة، و19 -الدولي الخاصة باالستجابة لجائحة كوفید 

وتقدم الورقة ھذه المعلومات مدّعمة بالمعرفة والرؤى التي التي تتسلح بھا فرق البنك الدولي الخاصة  باألجھزة   

وھي تطرح إرشادات  . العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في تعاملھا مع القضایا التي تواجھھا خالل وبعد الجائحة

الواجب االستعانة بھا أثناء االستجابة للجائحة والتعافي منھا من أجل تمكین استمراریة  عن التدابیر العملیة 

 . العملیات األساسیة ألجھزة الرقابة المالیة والمحاسبة سعیاً الى بلوغ رقابة خارجیة معّززة 

جابة من خالل تعتمد فعالیة األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة إلى حد كبیر على قدرتھا على االست

في ھذا الوقت من  . 19 -التدخالت الصحیحة في كل من مرحلتي الطوارئ وما بعد الطوارئ في جائحة كوفید 

األزمة، ومع مراعاة اعتبارات السالمة ذات األولویة، یتعین على كل جھاز للرقابة المالیة والمحاسبة أن یركز 

إلدارة المالیة العامة لدعم المواطنین والحكومة وأصحاب  على المخاطر الناشئة وكیف یستخدم موقعھ في نظام ا

وفي مرحلة الطوارئ، سوف تركز الحكومات على إدارة األزمات الصحیة الجاریة، والتخفیف من  . المصلحة

وتبدأ مرحلة ما بعد الطوارئ عند تراجع منحنیات اإلصابات  . حدة اآلثار االجتماعیة وضمان استمراریة األعمال 

وفي ھاتین . راء وباء كورونا إلى حد كبیر، وتشرع البالد في التحرك نحو العودة الى الحیاة الطبیعیةوالوفیات ج

 .  المرحلتین تركز األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على جوانب مختلفة

https://blogs.worldbank.org/governance
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  مرحلة الطوارئ :  19 -جائحة كوفید 

انعدام الیقین وتتزاید خاللھا التدخالت الحكومیة، سیكون ألجھزة الرقابة المالیة والمحاسبة  في األوقات التي یتواصل فیھا 

تشیر تجارب الماضي فیما یتعلق بإدارة األزمات الى خطر ظھور حاالت سوء استخدام  . القویة والمقتدرة أھمیة وقیمة أكبر

بمسار التمویل عن المحتاجین، ومستجیبي   االنحرافأجل  كبیرة غیر مراعیة لمبادئ الضمیر اإلنساني إلجراءات الطوارئ من

فخالل فترات الطوارئ تمیل مخاطر االحتیال والفساد إلى التزاید، وعلى وجھ الخصوص في البلدان  . الخط األول، والفقراء 

یا للرقابة المالیة  ویمكن للتدقیقات التي تضطلع بھا األجھزة العل . التي یكون فیھا نضج مؤسسات الحوكمة في أدنى مستویاتھ

 . والمحاسبة أن تلعب دوراً رادعاً ألولئك الذین یستغلون حالة الطوارئ لغایات سوء استخدام األموال العامة

                ئیسیة خالل مرحلة الطوارئ ى الرالمباد

 الخاضعة والكیانات التدقیق وموظفي األمامي، الخط في والعاملین الناس،  لسالمة األولویة  إعطاء •
 .للتدقیق

 مستمدة رؤى  الى إستناداً  الطوارئ  أنشطة مخاطر حیال المصلحة أصحاب بین الوعي مستوى  رفع •
 .السابقة التدقیقات نتائج من

 في الشروع أو التدقیق عملیات مواصلة في بعد عن التدقیق  تكنولوجیا من االستفادة •
 .الجائحة المتعلق اآلني التدقیق

ضمان اتباع مسارات تدقیق آمنة عن الجائحة من خالل مراقبة، وتوثیق، وتحلیل   •
 االستجابات الحكومیة.

تعزیز القدرات من خالل تبادل المعرفة والخبرات حول الجائحة مع المؤسسات   •
 القرینة.

آلیات رقابة  االستمرار في التواصل مع أصحاب المصلحة الرئیسیین وضمان إنشاء   •
 مدمجة في حزم اإلغاثة الحكومیة الطارئة. 

 
ستكون  �جب أن �ستج�ب األجهزة العل�ا للرقابة المال�ة والمحاسبة للتحد�ات التشغ�ل�ة أثناء مرحلة الطوارئ. 

ي ال��انات الخاضعة  
ي أجهزة الرقابة، وكذلك �ض

ض �ض عمل�ات التدقيق ع� أقل من طاقتها المعتادة �سبب عدم توفر الموظفني

ة، وس�حول ذلك دون  ل واالجتماعات المرئ�ة أو الصوت�ة محل االجتماعات المبا�ش ض للتدقيق. وسوف �حل العمل من الم�ض

د الم��د من التعرض تحقيق الوصول السهل إ� المعلومات وا
�
، بل وسيول لسجالت، وتدو�ن المالحظات �شكل مبا�ش

ي تفتقر ا� أنظمة التدقيق  للمشكالت واألعطال التكنولوج�ة. وسوف تكون الصع��ات أ��ب بالنسبة ألجهزة الرقابة الىت

ض فيها التواصل عن بعد، فضً� عن ا ي أو اتصال بالحكومات و/ أو ال �مكن للموظفني
ويض ي ال تحتفظ فيها  اإلل��ت لحاالت الىت

ي أعدت قبل جائحة   ون�ة. وسوف �ستوجب إخضاع خطط و�رامج التدقيق الىت ال��انات الخاضعة للتدقيق �سجالت ال��ت

 كورونا لقدر كب�ي من التعد�الت. وسوف تتأخر 
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لمال�ة. وسوف �شتمل  ردود ال��انات الخاضعة للتدقيق ع� استفسارات التدقيق، وكذلك هو الحال مع إصدار الب�انات ا

إجراءات الطوارئ الحكوم�ة ع� إعادة ترت�ب أول��ات الموازنات، و��شاء صناديق استجابة لجائحة كورونا، وتعليق قواعد  

�ات نحو العقود أحاد�ة المصدر.   التم��ل، وتغي�ي المش�ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - كوفید لجائحة لالستجابة تدقیق بأعمال للقیام جید استعداد على والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة بعض تكون ال قد
 .التمكینیة  والتكنولوجیا الخبراء والموظفین الصلة ذات التدقیق خبرات نقص بسبب 19

 من حاجتھا لتحدید الموارد باستحصال الخاصة خططھا تقییم الى والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة تبادر أن ینبغي
 ومحللي االجتماع،  وعلماء المشتریات، في والمتخصصین والمھندسین، بالمھنیین، یتعلق فیما المطلوبة الصحیة الخبرات
 - كوفید جائحة طوارئ  تدقیق من محددة ألجزاء  المطلوبة واألدوات المھارات اتمام أجل من االقتصادیین والخبراء البیانات،

 خبراء من تتألف استشاریة مجموعة كوریا جمھوریة في والمحاسبة المالیة للرقابة األعلى  الجھاز شكل  المثال، یلسب فعلى. 19
 التقنیة المشورة لتقدیم  والفیروسات األوبئة علوم في خارجیین
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 .2015 عام في) MERS( التنفسیة األوسط الشرق لمتالزمة االستجابة لتدقیق 
 
 

 تكنولوجیا  استخدام خالل من التدقیق عملیات كفاءة من االستفادة الى والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة من العدید وعمدت
 انسیابي،  نحو على التدقیق مھام مواصلة في تُستخدم أن یمكن فإنھا قائمة العملیات ھذه تكون وعندما. واالتصاالت المعلومات

ً  التأثیر دون الدوریة، اآلنیة التدقیق عملیات ذلك في بما  العاملة التدقیق لفرق ویمكن. التنفیذیة للسلطة الطوارئ  أعمال على سلبا
 ذلك في بما األساسیة، الحكومیة النظم الى بعد عن الوصول خالل من تسھیلھا یتم التي األنشطة، ھذه  على تركز أن المنزل من

 االجتماعات  وأما. الضریبیة المحاسبة ونظام الدیون، إدارة ونظام رونیة،االلكت  المشتریات ونظام المالیة،  اإلدارة معلومات نظام
 .   التدقیق لرسائل متناغم توجیھ تحقیق في المساعدة شأنھا فمن اآلخرین المتخصصین والخبراء التدقیق فرق بین  االفتراضیة

 
 

 المالیة  للرقابة العلیا األجھزة على  یجب الطوارئ، مرحلة خالل .الرئیسیین المصلحة أصحاب مع الفعال التواصل على الحفاظ 
 على للتأكید المانحة الجھات ذلك في بما المصلحة، أصحاب من وسواھا  للتدقیق الخاضعة الكیانات مع التواصل والمحاسبة

 أن محاسبةوال  المالیة الرقابة ألجھزة یمكن  العمل، صالحیات  تسمح وحیثما. الضمانات من األدنى بالحد االلتزام ضرورة
ً  دوراً  تمارس  للجائحة،  االستجابة  لغایات والمدفوعات والمحاسبة للموازنة ورشیقة مرنة عملیات باستخدام یتعلق فیما استشاریا

 فھم  بلوغ أجل  من للتدقیق الخاضعة الكیانات مع العمل األجھزة  ھذه على ویتعین. المساءلة إطار حساب على ذلك یكون أن دون
 . المحتملة المخاطر من للتخفیف المتخذة لإلجراءات

 
 

 تكون  أن یمكن الحجم، بھذا أزمة البلد یواجھ  عندما :المالیة والموارد والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة استقاللیة حمایة
 في  الكبیر الخفض  في تحدیداً  األكثر الخطر ویتمثل. والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة باستقاللیة تحیق أعلى مخاطر ھناك

 قد مناسبة تخفیف  استراتیجیة ولدیھا المخاطر بھذه وعي على األخیرة تكون أن یجب ولذلك األجھزة، لھذه الموازنة مخصصات
 على لتكون األخرى  القرینة المؤسسات مع اتصاالت إجراء) 2(  وقانوني، دستوري  إطار إلى یستند خطاب بناء ) 1( تشمل
 ذات األخرى  الدولیة والمنظمات اإلقلیمیة، والھیئات ،)اإلنتوساي ( منظمة مع التواصل) 3(و اإلقلیمیة،  بالتوجھات درایة

 عن  واضح وبشكل األجھزة ھذه تكشف أن ینبغي كما. والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة استقاللیة تدعم التي  المصداقیة
ً  علیھا ویجب. الحكومیة الموارد في االدخار سیاق في الطوارئ  فترة خالل عملھا سیقدمھا التي المضافة القیمة  تثبت  أن أیضا

 الموارد نقص أن من تضمن وأن للحكومة، العام المالي الموقف  ضوء في  العامة الموارد استخدام في والحكمة الحذر توخت أنھا
ً  یؤثر  لن المالیة  . 19 - كوفید   بأزمة تتصل إضافیة  بتدقیقات القیام على قدرتھا على سلبا

 
 

 یتم  ولكن الحقاً،  اآلنیة التدقیق عملیات تجرى  ما عادة. التنفیذیة السلطة إلى راجعة تغذیة لتقدیم اآلنیة  التدقیق عملیات  إجراء
 أن  العلیا الرقابة  ألجھزة ویمكن. الطوارئ  أنشطة مسار لتصحیح مدخالت  توفیر أجل من آنیة أكثر زمني إطار في تنفیذھا
 إذ القیمة تضیف أن یمكن التي الدوریة، االمتثال تدقیق عملیات إجراء في المتاحة والممارسات، النظم تستخدم
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وفي ظل بیئة التدقیق عن بعد، یمكن أن تكون عملیات التدقیق اآلنیة مفیدة بشكل خاص، وأن یكون  . واصلت األزمة تطورھا

على سبیل المثال، من خالل النظر في ضوابط الدفع، وكشوفات رواتب المشتریات، وإدارة المخازن ،ألعمال التدقیق فائدتھا 

ة التي تعمل من خاللھا سیاسات وإجراءات الطوارئ، وغلق وھذا من شأنھ أن یوفر تغذیة راجعة سریعة حول الكیفی. الطبیة

 . الثغرات أمام الممارسات الخاطئة

كما یمكن لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أن تنظر في عملیات التدقیق اآلنیة الخاصة باالمتثال لتدابیر الحمایة  

وكمثال نمطي على ذلك، یمكن اإلشارة الى ماقام بھ الجھازاألعلى للرقابة المالیة  . الجدیدة أو فعالیة إدارة األزمات الوطنیة

والمحاسبة في أسترالیا حیث أبدى للبرلمان الشفافیة والتطمینات فیما یتعلق بإدارة االستجابة من خالل تدقیقات الضمان  

وأما مكتب . ترة وباء اإلیبوال في سیرالیون، وكذلك التدقیق اآلني خالل ف19 -الشھریة للنفقات الخاصة بجائحة لكوفید 

التدقیق الوطني في المملكة المتحدة فقد أضطلع بتنفیذ برنامج كبیر للمساءلة یبحث في استعداد الحكومة للوباء، واإلنفاق على  

ا مكتب المساءلة  وأم. االستجابة الصحیة المباشرة، وعلى التدابیر الألزمة لحمایة الشركات واألفراد من التأثیر االقتصادي 

الحكومي في الوالیات المتحدة فیدعم الكونغرس األمریكي من خالل إعداد االملخصات، ومشاركة أفضل الممارسات، 

ویراقب المكتب  . 19 -ومراجعة مسودات القوانین، والتخطیط االستراتیجي ألعمال التدقیق المستقبلیة الخاصة بجائحة كوفید 

والسیاساتیة للجائحة، بل ویستجیب للصالحیات التشریعیة وطلبات الكونغرس بما یتفق مع   عن كثب االستجابات التشریعیة

 . ھذه البروتوكوالت
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 في  المتأصلة المخاطر من للتخفیف استثنائیة كأداة) العمل صالحیات بھ تسمح عندما ( المسبق للتدقیق الحذر االستخدام
 العقود  لقانونیة مسبق تدقیق بإجراء لھا تسمح بصالحیات والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة بعض تتمتع .الطوارئ عملیات

 مسبق تدقیق عملیة  الى الرقابة أجھزة بعض لجأت ،19 - بكوفید الخاصة الطوارئ  لمشتریات وكإستجابة. التنفیذ قبل اللوائح أو
 من  وغیرھا الشخصیة  الحمایة معدات  على االقتصادي  غیر  اإلنفاق ظھور  دون الحیلولة في وساھمت الطوارئ  الحتیاجات

 األولویة  ذات  المراجعات) 1: ( 19 - كوفید جائحة لنفقات السریع المسبق للتدقیق النمطیة األمثلة ومن . الرئیسیة الطبیة  المعدات
 استالم  في اإللكترونیة االتصاالت استخدام) 3( الصلة، ذات العقود مراجعة) 2( ،19 - كوفید بجائحة مباشر بشكل تتصل التي

 . للتدقیق الخاضعة الكیانات وإلى من العقود  ووثائق بیانات  وإرسال
 
 

ً  عمالً  یعد الحكومیة الموازنة تنفیذ وإجراءات قرارات  مراقبة  تتبع  والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة على یتعین .أساسیا
 من  والمساعدات القروض خالل من ذلك یأتي أن ویمكن لألزمة، لالستجابة مالیة مساحة  تخصص التي الحكومیة القرارات

 المالیة للرقابة العلیا األجھزة دور الى النظر  ویتوجب. أخرى  مصادر بین من الجمھور،  من والتبرعات التنمیة، شركاء
 جدیدة  تمویل صنادیق إنشاء یتم وحیثما. وقانوني دستوري  منظور من التمویل مصادر من مصدر بكل یتصل فیما  والمحاسبة

 فإنھ  والمحاسبة، المالیة للرقابة  األعلى الجھاز صالحیات أو تفویض خارج في بھا االحتفاظ یتم ولكن الحكومة، قیادة تحت
 التشجیع یتم أالّ  ینبغي أنھ ورغم. القانوني اإلطار وروح نص مع تتفق كانت إذا فیما لتحدید ناقد بشكل القرارات مراجعة یتوجب

 بعض  وفي الحكومات فإن ، والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة صالحیات نطاق خارج الصنادیق ھذه مثل  إبقاء على
 تكون  وبالتالي( الخاص القطاع  من مدققین قبل من للتدقیق تخضع تمویل صنادیق إنشاء على قادرة تكون  الصالحیات نطاقات
 . الضریبیة الموارد خالل من" عام " تمویل ھناك لیس أنھ  طالما) والمحاسبة المالیة للرقابة األعلى الجھاز صالحیة نطاق خارج

 
 

 ستؤثر الحاالت، من كثیر في .وتقییمھا المخاطر نطاق في النظر إعادة والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا األجھزة على یتعین
 أن عادةً  ونجد . والفعالیة والكفاءة االقتصاد أداء أھداف على 19 - كوفید  بجائحة الخاصة  الحكومیة الطوارئ  مرحلة  قرارات
 تخفیف یتم قد أنھ ذلك. ھشاشة أو ضعف نقاط تشكل األسعار تزویر بممارسات  المقترنة األحادیة الموارد على االعتماد قرارات

 إلى  تقترب أن القرار صاحبة المالیة للسلطة ویمكن بل الكمیة، المالیة الحدود إزالة وتتم  السجالت، تختفي وقد المالیة، الضوابط
 التي  السابقة التدقیق أعمال وتكشف. مناسبة وتوازنات لضوابط  الخضوع دون الخدمة، تقدیم فیھا یتم التي المواقع من كبیر حد

 المتعلقة النفقات في % 40 إلى تصل مخالفات عن التعافي لمشاریع والمحاسبة المالیة للرقابة العلیا  األجھزة بعض بھا اضطلعت
 عملیة انشاء ویمكن. المخاطر تقییم على أثرھا  وتقییم التغییرات جمیع وتحدید بجرد القیام الرقابة أجھزة على ویتعین. بالطوارئ 

 التي  األنشطة تحدّد أن الرقابة ألجھزة بالنسبة المھم ومن . المحدث المخاطر  تقییم على  بناءً  التدقیق خطط لتعدیل وفعالة رشیقة
ً  تحدد وأن  التدقیق لعملیات المسارالتقلیدي  تفتقرالى  .التعامالت لمراجعة بدیلة طرقا
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 مرحلة ما بعد الطوارئ :  19 -جائحة كوفید 

عندما تعاود الحكومات فتح األنشطة العامة، تكون األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة قادرة على استئناف برامج التدقیق 
ینبغي إیالء اھتمام خاص لتدقیق  : 19 -المنتظمة والبدء في عملیات التدقیق الالحق أو البعدي لعملیات طوارئ جائحة كوفید 

وإذ تعود البالد الى حالتھا الطبیعیة، سوف یصار  . للحكومة وإلجراء عملیات تدقیق أداء عالیة األولویة البیانات المالیة السنویة
إلى توفیر الموارد العامة للمساعدة في عملیة التعافي، وسوف تتحمل األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة المسؤولیة عن 

 . ضمان الشفافیة والمساءلة

                ئالطوارما بعد یسیة خالل مرحلة ئ المبادى الر
 . 19 –وضع خطة لتدقيق االمتثال واألداء واالنفاق الما�ي الستجابة الحكومة لجائحة كوف�د  ●

 تقد�م معلومات مسبقة إ� فرق ال��انات الخاضعة للتدقيق ل�ي تكون ع� استعداد كاٍف.  ●

 واالستناد إليها.  19 -االستجابة لجائحة كوف�د استخدام تقي�مات الحكومة الخاصة ب  ●

ي س�اقها ف�ما يتعلق بحالة طوارئ جائحة   ●
ي لوضع االستنتاجات �ض استخدام الحكم المهىض

 . 19 –كوف�د 

 وضع أسال�ب لإلنفاق من مصادر تم��ل مختلطة.  ●

 االنتفاع من التكنولوج�ا.  ●

ي التوقيتات المطل��ة، وتقي�م ف�ما إذا كانت التقار�ر  ●
الحرص ع� ضمان تقد�م مخرجات التدقيق �ض

 ال��عة المتعددة أ��� فائدة من التقار�ر الفرد�ة الشاملة المتأخرة.  

 19 -إن التخطیط لتدقیق استجابة الحكومة لجائحة كوفید   . البدء في خطة تدقیق التعافي أثناء مرحلة الطوارئ

وفي ھذا السیاق . یجب أن یبدأ أثناء مرحلة الطوارئ ویتواصل حتى یبدأ عمل التدقیق أثناء مرحلة ما بعد الطوارئ 

 : یجب أن تشمل االعتبارات الرئیسیة ما یلي

البرامج الحكومیة ذات األولویة العالیة من حیث األھمیة المادیة والمخاطر، مثل حزم التحفیز وتوزیع المواد   ●

 . اللوازم الطبیةالغذائیة و

 .  تحدید المراجعات التدقیقیة التي یمكن تنفیذھا نظراً لتوفّر البیانات  ●
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، وتحد�د  ● مسارات التدقيق المفقودة، والوصول المحدود إ� الب�انات، والتحقق المادي الموق�ي
ي �مكن اعتمادها.     اإلجراءات البد�لة الىت

.  االستفادة من أعمال التدقيق المسبق والتدقيق ●
�
، كلما كان ذلك ممكنا  الداخ�ي

ي يتمتع بها موظفو األجهزة العل�ا للرقابة الما ● ي يتوجب عليهم  المهارات الىت ل�ة والمحاسبة ، وتلك الىت
 ا�تسابها، واإلجراءات الواجب اتخاذها لتحد�د فجوة المهارات.  

ي 
ي أن تراعيها األجهزة العل�ا للرقابة المال�ة والمحاسبة �ض

ي ينب�ض  يتوفر مصدر آخر يورد االعتبارات الرئ�س�ة الىت

Management Toolkit1"Disaster Response: A Public Financial 1" 

ي :  1-"االستجابة لل�وارث : مجموعة أدوات اإلدارة المال�ة العامة  
ض أمور أخرى، تدقيق اآليت ح ، من بني  " الذي �ق�ت

ع�ة النفقات المتعلقة بال�وارث، وتوافر الموازنة، وتوف�ي السلع   ● آل�ات التحقق (أي تأ��د أهل�ة و�ش
 المستندات الداعمة للنفقات المتحققة). والخدمات، وتقد�م 

ي نفقات مابعد ال�وارث.  ●
ام �ض ض  ضبط االل�ت

ي ذلك   ●
ترتيبات مراقبة ال�ف (من اإلذن بالمدفوعات إ� �ف األموال من مصادر مختلفة، بما �ض

ان�ة).  ض  الصناديق الخاصة والحسابات األخرى خارج الم�ي

 . والمحاسبة مسؤولیة التدقیق في حاالت اإلنفاق من مصادر مختلطة ینبغي أن تتولى األجھزة العلیا للرقابة المالیة 
یُنشئ رؤساء الحكومات في بعض األحیان، خالل األزمات، صنادیق خاصة لحشد التبرعات الخاصة باالستجابة 

عات وفي بعض البلدان وحیث ال تشكل فیھا ھذه التبر. لحاالت الطوارئ، والتي یمكن أن تسھم فیھا الشركات واألفراد
والمساھمات إیرادات حكومیة، قد یتم تجاوز ضوابط وعملیات الرقابة التشریعیة على الموازنة والمالیة الحكومیة فیما  

تشتمل فیھا صالحیات   وتبرز مخاوف تتصل بالمساءلة في الحاالت التي ال. یتعلق بھذه الصنادیق أو األموال الخاصة
ولكن تعیین ھذا الجھاز لیكون . والمحاسبة وبشكل صریح على إجراء تدقیق لھذه األموالالجھاز األعلى للرقابة المالیة 

ً لألموال المخصصة للطوارئ، حیثما أمكن ذلك، من شأنھ أن یعزز بشكل كبیر مصداقیة الرقابة  وفي الحاالت . مدققا
جھاز األعلى للرقابة المالیة التي تتطلب أن تقوم بأعمال التدقیق شركة تدقیق رصینة من القطاع الخاص، فإن ال

والمحاسبة یمكن أن یشارك في ھذا المسعى من خالل توفیر الرقابة، بما في ذلك اختیار وعمل وتقاریر المدققین من 
أي (وفي بعض الحاالت، قد تظھر نفقات تتصل بمجموعة من األنشطة الممولة من كال المصدرین . القطاع الخاص 

وفي مثل  . أي أن ھناك مزج ما بین األموال یمكن أن یسبب شیئاً من الغموض) لطوارئ الموازنة الحكومیة وصنادیق ا 
ھذه الحالة، إن لم یكن الجھاز األعلى للرقابة المالیة والمحاسبة مسؤوالً عن تدقیق صندوق إغاثة الطوارئ، یجب على  

ء تدقیق األداء الدوري للنفقات  فرق التدقیق الخاصة بالجھاز أن تراجع النفقات من المصادر المختلطة عند إجرا
 .  19 -الخاصة بجائحة كوفید 

 
                                            1              https://www.pefa.org/sites/default/files/news/files/Disaster%20Response%20Toolkit.pdf. 

 
 

http://www.pefa.org/sites/default/files/news/files/Disaster%20Response%20Toolkit.pdf
http://www.pefa.org/sites/default/files/news/files/Disaster%20Response%20Toolkit.pdf
http://www.pefa.org/sites/default/files/news/files/Disaster%20Response%20Toolkit.pdf
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عند إجراء مھام التدقیق الخاصة بجائحة  . ضمان استعداد الكیانات الخاضعة للتدقیق والعمالء ألعمال التدقیق

، تتمثل الجھات الرئیسیة الخاضعة للتدقیق في وزارة الصحة، ووكاالت إدارة الكوارث، ووزارة  19 -كوفید 
ویجب أن تتواصل األجھزة العلیا . الحكومیة المسؤولة عن تمویل األزمات وإدارتھاالمالیة، وغیرھا من الكیانات 

للرقابة المالیة والمحاسبة بشكل وثیق مع ھذه الكیانات وكذلك مع الھیئة التشریعیة حول الجوانب التي یتم تدقیقھا 
ة واإلبالغ عن النتائج بشكل  ومتى وكیف یتم ذلك بحیث یكون من الممكن لجھاز الرقابة إجراء التدقیق بانسیابی

كما أن التواصل الوثیق یكون مفیداً لضمان التعاون من جانب الكیانات الخاضعة للتدقیق فیما یتعلق  . صحیح
ویمكن أن تساعد االتصاالت االستباقیة في تحقیق  . بالحفاظ على السجالت ذات الصلة وتوفیرھا لغایات التدقیق

وینبغي أن یسھم منتدى رفیع المستوى یتم انشاؤه داخل الحكومة في . لمتبادلةأھداف التدقیق وتأكید التوقعات ا
 .  ضمان معالجة مشكالت التدقیق بشكل صحیح وسریع

وعندما یشارك المواطنون في عملیة التدقیق، . ویحق للمواطنین إبداء رأیھم حول مدى التأھب واالستجابة للجائحة
ألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، وسیشرفون على تنفیذ  سیصبحون بمثابة عیون وآذان أكثر یقظة ل

وكمثال على ذلك یمكن االشارة الى  الحالة التي قام فیھا جھاز أعلى للرقابة المالیة والمحاسبة  . توصیات التدقیق
من أجل  ) میرس(بتحلیل للمشكالت خالل التخطیط للتدقیق الخاص باالستجابة لمتالزمة الشرق األوسط التنفسیة 

 .   تحدید مخاوف المواطنین، والسلطة التشریعیة، ومجموعة من الخبراء فیما یتصل باالستجابة للمتالزمة

یكتسب الحكم المھني   : استخدام الحكم المھني وتطبیق االستنتاجات القاسیة بشكل مناسب على السیاق ذي الصلة
وتحتاج فرق  . 19 -ألداء باالستجابة لجائحة كوفید لمدققي الحسابات مستویات أعلى من األھمیة أثناء تدقیق ا

.  التدقیق الى أن تفھم السیاق العام للحالة والقیود التي تواجھھا الوكاالت الحكومیة عندما تنھض بتنفیذ مسؤولیاتھا
صلوا  ویتعین على المدققین التأكد من أن النتائج التي تو . وقد تخضع األھمیة النسبیة لتغیرات في السقوف المالیة

إلیھا تستند إلى الظروف السائدة في مرحلة األزمة، ومن أنھا دقیقة بشكل بناء لتعزیز المساءلة وتدعیم الصمود  
 .  والقدرة على التعافي في األحداث المستقبلیة

تعتبر إحدى التحدیات الرئیسیة المتصورة لدى العدید من األجھزة   : األوقات الصحیحة لتقاریر التدقیق أمر أساسي
لعلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في أن تقاریر التدقیق الخاصة بحاالت الطوارئ، على رغم حسن جودتھا، غالباً  ا

ولكن أفضل فرصة للحكومة والسلطة التشریعیة لتقویة النظم ھي عندما تكون المشكالت المتعلقة  . ماتظھر متأخرة
ن استكشاف إمكانیة الحصول على نتاجات تدقیق  وسیكون من المستحس. باألزمة مازالت حیة في أذھان الناس

سریعة وموجزة تشتمل على عدة موضوعات، وحیث یتم إصدار كل مخرج كناتج مستقل بحد ذاتھ عندما یكون  
ً ما یظھر متأخراً للغایة ویمكن إعداد ملخص موجز عالي المستوى  . جاھزاً، بدالً من تقریر شامل واحد غالبا

 .  بعد إصدار عدة تقاریر مستقلة في تتابع سریع یتضمن النتائج اإلجمالیة 

 
تستطیع األجھزة العلیا للرقابة المالیة  :استخدام التقییم الحكومي كقاعدة ومراجعتھ بشكل أوسع

من خالل التركیز على  19 -والمحاسبة التقلیل من الجوانب الفنیة لالستجابات الخاصة بجائحة كوفید 
فعلى سبیل المثال، عند متابعتھ. عملیة التقییم الحكومیةمدى مواءمة 
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في بلد معین، بادر الجھاز األعلى للرقابة المالیة   H1N1، وعلى وجھ التحدید جائحة إنفلونزا  تأثیرات مرض ُمعدٍ 
اء والمحاسبة الى تقییم استراتیجیات الحكومة إلدارة حالة الطوارئ لظھور مرٍض معٍد آخر وقدّم توصیتھ بإنش

وینبغي على األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة التواصل بشكل وثیق مع الحكومة  . نظام إلدارة الحوادث
حول كیفیة القیام بذلك من أجل احتواء القضایا التي یثیرھا المواطنون وخبراء الصحة والمشّرعون، وكذلك  

 . قییم مراجعة عملیة التقییم وتقدیم مدخالتھا مسبقاً في خطة الت

من المھم استخدام إجراءات التدقیق األكثر   : في إجراءات التدقیق 19 -تصنیف النفقات الخاصة بجائحة كوفید 
لمنظمة   ISSAI 5520 فعلى سبیل المثال ، یقدم اإلصدار . مالءمة لكل مجموعة معینة من المعامالت والقضایا

.  طة بأنشطة المساعدة الرئیسیة المتعلقة بالكوارثمن عوامل الخطر الكامنة المرتب 17االنتوساي ما یصل إلى 
التأخیرات، المتلقین غیر المقصودین، األموال والمواد : مثل  19 -وینطبق معظمھا أیضأً على نفقات جائحة كوفید 

والمساعدات غیر الموزعة، عدم وجود ضوابط اسئتمانیة، االحتیال والفساد، ضعف االقتصاد، التضخم، انعدام  
والفعالیة، مخاطر البیانات المالیة، المساعدات غیر المسجلة، ملكیة األصول، التمویل المزدوج، والتدفق  الكفاءة 

)  2(دعم الرعایة الصحیة، ) 1: (في ثالث فئات مختلفة 19 -ویمكن تصنیف نفقات كوفید . المحدود للمعلومات 
وتغطي كل فئة إنفاق مجموعات مختلفة من . االقتصادي الدعم ) 3( الحمایة االجتماعیة والمعونة اإلنسانیة، و

ونتیجة لذلك، یمكن أن تكون قابلیة وتوقیت وأسئلة التدقیق . المتلقین واألھداف وعوامل الخطورة المتأصلة
 .  مختلفة، مما یعني ضمناً ألنواًع مختلفة من التدقیق لفئات اإلنفاق المختلفة

قابة المالیة والمحاسبة للمشتریات منسجماً مع اإلجراءات المتخذة خالل یجب أن یكون تدقیق األجھزة العلیا للر
ً في اإلنفاق العام خالل االستجابة لحاالت الطوارئ، . 19 -حالة طوارئ كوفید  تلعب المشتریات دوراً رئیسیا

ذلك ان  . لصلةوینبغي على األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة التركیز وبشكل مناسب على الجوانب ذات ا
ویتعین على أجھزة الرقابة النظر في السیاق الخاص  . تدقیق مشتریات الجائحة یعتبر قضیة أساسیة بالغة األھمیة

ویجب أن تكون  . لشراء معدات الوقایة الشخصیة، وأدوات الفحص، وأجھزة التنفس، والمعدات الطبیة األخرى 
على سبیل المثال  (ل والفساد وضرورة الكشف عن الحقائق الكلیة ھذه األجھزة على درایة بالمخاطر العالیة لالحتیا

 .  كقاعدة لتحسین مستوى التأھب) ، التكالیف، والنقص، والتأخیر، ومعدات الحمایة الشخصیة غیر المستخدمة

 
ي  وقد یتم التركیز بشكل خاص على الحاالت المتعلقة بالتعاقد المباشر أو اإلجراءات التنافسیة المبسطة، بما ف

ذلك التي تندرج تحت اإلجراءات الوطنیة. وقد تستخدم األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تصنیفاً یستند الى  
فور أساس المخاطر لتدقیق المشتریات والتركیز على الحاالت التي تم فیھا منح العقود ولم یتم الكشف عنھا علناً 

 ذلك. من االنتھاء

یتعین على األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أن تنسق األنشطة مع   : لمساءلةتنسیق العمل مع وكاالت ا
. مھام المساءلة األخرى التي شرعت بھا وكاالت مثل التدقیق الداخلي، وسلطة المشتریات، ومكافحة الفساد

 وسیوفر ائتالف 
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 . النظم وضمان الشفافیة والمساءلةالمساءلة قاعدة أكثر فعالیة لتعزیز   أوسع لوكاالت

ھناك العدید من الفوائد العملیة التي تعود بھا أعمال التدقیق التشاركیة   : االستفادة من عملیات التدقیق التشاركیة
وتتمثل واحدة من المیزات الفریدة في أنھ لیس ھناك من بلد یبدو محصناً  . 19 -في سیاق تدقیق االستجابة لكوفید 

ن الدولي بین األجھزة  لمنظمة االنتوساي إلى أن التعاو  ISSAI 5510 و یشیر اإلصدار. ضد ھذه الجائحة العالمیة
العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في تدقیق الحد من مخاطر الكوارث لھ أھمیة كبیرة مادامت الكوارث یمكن أن  

تعزیز  ) 1: ( وھناك فوائد ممیزة إلجراء التدقیقات التشاركیة تتمثل في. تضرب العدید من البلدان في نفس الوقت
خلق وعي عام وتحسین األنشطة  فيالمساھمة ) 2(قابة المالیة والمحاسبة، الثقة في عمل األجھزة العلیا للر

تبادل المعرفة محلیاً  ) 5( التمسك بالمعاییر المشتركة، و) 4(تعزیز االھتمام السیاسي بالمساءلة، ) 3(والبرامج، 
 ً توفیر فرصة جیدة لتعزیز ، ھناك قیمة عملیة إضافیة یشتمل علیھا 19 -وفیما یتعلق بجائحة كوفید . وعالمیا

فعلى سبیل المثال، قد تقوم األجھزة العلیا للرقابة في نفس المنطقة  . التأھب والتحقق منھ لغایات الكشف المبكر
بإجراء مھام تدقیق تشاركیة أو متوازیة حول تنفیذ اللوائح الصحیة الدولیة، وبشكل أكثر تحدیداً، تقییم ثماني  

 . لقدرات أساسیة في نقاط الدخو 

 

 استثمار التكنولوجیا الحكومیة في التدقیق

على تسریع المدفوعات الرقمیة في المؤسسات الحكومیة، حیث تكّرس   19 -من المرجح أن تعمل جائحة كوفید 
أولویة خاصة لمدفوعات الرعایة االجتماعیة من خالل األموال المحمولة الموجھة إلى األسر الفقیرة األكثر  

نبغي أن تعزز عملیات التدقیق مستوى الجاھزیة، مصحوبة بمھارات وأدوات مناسبة، لتحدید وی. تضرراً بالجائحة
وفي بعض المواقع، تكون ھذه الترتیبات محفوفة باالحتیال والفساد مما یسترعي  . مخاطر التحكم في ھذه البیئات

 .  اھتماماً خاصاً من جانب األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة

اقع األكثر تقدماً، ال بد أن یبدأ استخدام التكنولوجیات اإلحاللیة في التدقیق، مثل الذكاء االصطناعي، من  وفي المو
إذ یمكن استخدام أدوات الذكاء االصطناعي، مثل معالجة اللغات الطبیعیة، في قراءة . خالل إثبات المفاھیم

طابقة النصوص المحددة بشكل مسبق إلعداد المستندات، بما في ذلك العقود الضخمة ومالیین االیصاالت، وم
ً استخدام الذكاء االصطناعي في  . عینات للنطاقات عالیة المخاطر التي تحتاج إلى اھتمام خاص كما یمكن أیضا

، من خالل General Ledgerالخطورة لعدد من نقاط البیانات، وبشكل خاص مدخالت ) عالمات ( انتاج درجات 
ویستطیع المدققون استخراج البیانات المحاسبیة  . یانات، ومعاییر االمتثال والضماناتاستخدام علوم  وتحلیالت الب

، أو النظام االساسي لتخطیط موارد المؤسسات  (IFMIS)المالیة والمالیة من النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة 
، من خالل استخدام وتحمیلھا الى أداة الذكاء االصطناعي، التي تستطیع تحدید األخطاء وحاالت الشذوذ

مستویات األھمیة  : على سبیل المثال(الخوارزمیات المضّمنة ومقارنتھا مع المؤشرات المحددة من قبل المستخدم 
النسبیة ، كافة المدفوعات العاجلة، الدیون واالئتمانات غیر المتوازنة، التدفقات النادرة، جمیع المدفوعات التي  

ً استفسارات موافقة متعددة، حیازة أصول تتجاوز سقفخضعت لتعدیالت أو  ً معین ا    ). ، وما إلى ذلكا
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تم إعداد ھذه المذكرة من خالل جمع المدخالت من مجتمع قطاع الممارسات العالمیة للحوكمة الخاصة بأجھزة الرقابة 

ت مظلة  برنامج الحلول السریعة المرتجلة وھي أحدى المخرجات التي تندرج تح. والمساءلة في مجموعة البنك الدولي

)CRISP ( للممارسة العالمیة للحوكمة في مجموعة البنك الدولي ، التي تنتج سلسلة من  19 -الخاصة بجائحة كوفید

لغایات دعم الحكومات في االستجابة بشكل أفضل   19 -استجابات حوكمیة ومؤسسیة في الوقت الفعلي لجائحة  كوفید 

 . للجائحة

أوكیري ، مدیر ممارسات الحوكمة العالمیة، وأشرف علیھا مانویل فارغاس  -عدت ھذه المذكرة بتوجیھ من إد أولووأ

 .  وأدینیكي شریفات أوییوال، مدیرا ممارسات الحوكمة العالمیة 

ً للتابع االبجدي باللغة االنكلیزیة(ضم الفریق  ي، ایمیلین بریدي، منى  معاد الربیدي، لیا ابریل، بابیا بھاتاتشار) :  وفقا

الشامي، خورام فاروق، سرینیفاس غورازادا، قطرالعین ھادي، ریحان حیدر، مایكل جاكوبس، تاھیرو كالم، سیجون كیم، 

ارون مانوجا، باتریشیا ماكنزي، لیونارد اورنیس نیومارك، زھرا فاروق نوریار، میتشل اوبریان، موسس واسیكي، 

 . وسورایا زاناث

أو زھرا فاروق نوریار   sgurazada@worldbank.org((معلومات االتصال بـ سرینیفاس غورازادا للمزید من ال
)zfarooq1@worldbank.org( 
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