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شكر وتقدير

يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بالشكر والتقدير لملؤسسات الرشيكة يف األرايض الفلسطينية احملتلة 
عىل املساعدة اليت قدمهتا وهذه املؤسسات يه:

ديوان الرقابة املالية واإلدارية 	•

املجلس الترشييع الفلسطيين 	•

مكتب الرئيس 	•

جملس الوزراء 	•

وزارة املالية 	•

وزارة الداخلية 	•

اإلدارة املالية املركزية (العسكرية) 	•

هيئة ماكحفة الفساد، دولة فلسطني 	•

قوات األمن الوطين الفلسطيين 	•
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ملاذا ُتعترب الرقابة املالية يف القطاع األمين مهمة؟ 
تشّك الرقابة املالية يف القطاع األمين من األدوات الرئيسية 
ترصدها  اليت  العامة  األموال  إنفاق  من  التأكد  تكفل  اليت 
الدولة لضامن أمن رعاياها عىل حنو يتسم بالشفافية وخيضع 

لملساءلة واحملاسبة. 

األمين  القطاع  املالية يف مؤسسات  اإلدارة  تتسم  ذلك،  ومع 
بالغموض دون الشفافية يف أحوال ليست بالقليلة. حفىت يف 
املوازنات  يمت جحب  ما  غالًبا  العريقة،  الدميوقراطية  األنمظة 
القانون  بإنفاذ  امللكفة  األجهزة  اليت ختص  املالية  والعمليات 
عن  وحىت  العامة،  الرقابة  عن  املخابرات  وأجهزة  واجليوش 
الرقابة الرمسية اخلارجية اليت ميارهسا الربملان أو مؤسسات 
النفقات  ذلك، حتول  عن  وفضاًل  األحيان.  بعض  الرقابة يف 
األمنية غري املتاكفئة دون استخدام األموال العامة يف جماالت 
التمنية االجمتاعية واالقتصادية يف العديد من الدول النامية. 

ما الغاية من إعداد هذه األداة؟ 
ميثل بناء القدرات املفاهميية والفنية لدى املؤسسات املتخصصة 
املالية  الرقابة  تعزيز  الصلة خطوة أساسية عىل صعيد  ذات 
يف القطاع األمين. ويف هذا السياق، تسهتدف رزمة األدوات 

املؤسسات املختصة بالرقابة املالية، واليت ترغب يف: 

االطالع عىل املامرسات الفضىل املرعية عىل املستوى   •
الدويل يف ميدان الرقابة املالية يف القطاع األمين 

تطوير قدراهتا املهنية عىل ممارسة الرقابة املالية عىل   •
مؤسسات القطاع األمين

اعمتاد موقف استبايق ميّكهنا من تنفيذ أمعال الرقابة   •
املالية الشاملة عىل مؤسسات القطاع األمين  

التأكيد عىل السلطات املولكة إلهيا يف تدقيق املوازنات   •
والعمليات املالية اليت تنفذها مؤسسات القطاع األمين. 

كيف ُأِعدَّت رزمة األدوات؟ 
ُصت المتارين واملادة التدريبية اليت تمشلها رزمة األدوات 
هذه مضن إطار معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القطاع األمين  املالية يف  الرقابة  تعزيز  القوات املسلحة عىل 

 2013 العامني  مدى  عىل  احملتلة  الفلسطينية  األرايض  يف 
و2014. فيف العام 2013، يّس املركز إعداد تقيمي لالحتياجات 
التدريبية لدى اجلهات املعنية مبامرسة الرقابة املالية، وتبع ذلك 
تنظمي دورة تدريبية اسهتدفت املوظفني العاملني يف مؤسسات 
الرقابة املالية الرئيسية يف األرايض الفلسطينية احملتلة خالل 
العام 2014. وقد أعّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القوات املسلحة هذه املادة التدريبية بالتعاون مع خرباء دوليني، 

وبدمع مايل من االحتاد األورويب. 

وتشمتل األدوات اليت يضمها هذا الدليل التدرييب بني دفتيه 
عىل حمور عام ميكن استخدامه يف أي بلد تقريًبا، وذلك يف 
احلاالت اليت تستديع بناء قدرات العاملني يف قطاع الرقابة 
املالية فيه. مكا تتضمن هذه األدوات حموًرا معّداًل يتواءم مع 
الدورة  من  ومناذج  أمثلة  يستعرض  حيث  احمليل،  السياق 
النشاطات  تعديل  كيفية  حول  ومقرتحات  املذكورة  التدريبية 

واملواد ليك تتناسب مع السياق الذي يعمل فيه املدرب. 

املؤلفات األخرى اليت نرشها مركز جنيف للرقابة 
جمال  يف  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية 

الرقابة املالية يف القطاع األمين 
نرش املركز، باإلضافة إىل رزمة األدوات هذه، مواد مرجعية 

أخرى حول الرقابة املالية يف القطاع األمين، ومهنا: 

دليل: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين، 2012.   -1

املالية  الرقابة  فلسطني:  يف  السارية  الترشيعات  دليل   -2
واإلدارية يف القطاع األمين، 2013.  

الرقابة املالية يف القطاع األمين: مجموعة املعايري الدولية،   -3
 .2015

يرىج زيارة املوقع اإللكرتوين ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
عىل القوات املسلحة لتحميل هذه املنشورات، وغريها: 

www.dcaf.ch/publications

مقدمة 
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نظرة عامة 
كدورة  ُتستخدم  ليك  هذه  التدريبية  األدوات  رزمة  ُصت 
تتصل  خمتلفة  مواضيع  ستة  تغيط  ويه  متاكملة،  تدريبية 
أي  توظيف  ميكن  مكا  األمين.  القطاع  وحمك  املالية  بالرقابة 
موضوع من هذه املواضيع الستة بصورة منفردة يف لقاءات 

تدريبية ’مستقلة‘. 

عالَم تشمتل رزمة األدوات؟ 
(األداة  متهيدية  أداة  هذه  التدريبية  األدوات  رزمة  تتضمن 
األوىل) وست أدوات تدريبية تتناول الرقابة املالية يف القطاع 
األمين. وتشمتل لك أداة من هذه األدوات عىل حمور عام، تبلغ 
مدته ثالث ساعات. وينطوي هذا احملور العام عىل مواد مطبقة 
تعديل يف أي  الدويل وميكن استخدامها دون  املستوى  عىل 
سياق تدرييب. وفضاًل عن ذلك، تشمتل الرزمة عىل مقرتحات 
ونشاطات منوذجية تستعرض مواد إضافية ومعّدلة عىل حنو 
بطريقة  املواد  هذه  ُأعدت  وقد  احمليل.  السياق  مع  يتناسب 
متّكن املدرب من تناول القضايا احمللية املتصلة بالسياق الذي 
التدرييب  اللقاء  يستغرق  أن  املتوقع  ومن  فيه.  التدريب  يقدم 
الفرتة  هذه  متديد  ميكن  أنه  مع  مدته،  يف  ساعتني  احمليل 

بالقدر الذي يراه املدرب رضورًيّا. 

وتتألف رزمة األدوات من األدوات السبع التالية (مبا فهيا هذه 
األداة): 

مهارات  واكتساب  األدوات  رزمة  استخدام  األداة األوىل: 
التدريب 

بالرقابة  املعنية  الرئيسية  واألطراف  املفاهمي  األداة الثانية: 
املالية يف القطاع األمين 

متوسطة  اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد  األداة الثالثة: 
األدوات  األمين:  القطاع  مؤسسات  يف  األمد 

واألساليب 

دورة املوازنة والقطاع األمين  األداة الرابعة: 

التدقيق والزناهة يف القطاع األمين  األداة اخلامسة: 

القانونية يف سياق ممارسة  الثغرات  معاجلة  األداة السادسة: 
الرقابة املالية يف القطاع األمين 

األداة السابعة: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات 

مستقلة  معل  ورشات  يف  األدوات  هبذه  االستعانة  وميكن 
تدريبية  دورة  يف  أو  حدة،  عىل  موضوع  لك  ومتخصصة 

شاملة. 

مستخدم رزمة األدوات 
ليك  األدوات  رزمة  تمشلها  اليت  التدريبية  اللقاءات  أعدت 
يقرأها ويستخدمها املدربون، الذين ميلكون اخلربة يف جمال 

الرقابة املالية وحمك القطاع األمين وإصالحه. 

الفائت املسهتدفة 
تمشل الفائت اليت تسهتدفها الدورة التدريبية، اليت تستعرضها 
عىل  املالية  الرقابة  جمال  يف  العاملني  هذه،  األدوات  رزمة 
املؤسسات العامة بصورة رئيسية، مبا فهيا مؤسسات القطاع 
األمين. ويضم هؤالء املامرسون عىل وجه اخلصوص، مع أهنم 

ال يقترصون عىل: 

أعضاء الربملانات واملوظفني العاملني فهيا، ممن يشاركون  	•
يف أمعال الرقابة املالية ومراقبة املوازنات 

أعضاء األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة،  	•
أمعال  ويساندون  الصلة  ذات  اخلربات  ميلكون  ممن 

الرقابة املالية

األمن  مؤسسات  يف  اإلسرتاتيجي  املستوى  أعضاء  	•
املوازنات  إعداد  عن  املسؤولية  يتولون  ممن  والدفاع، 

وتنفيذها

ممثيل السلطات التنفيذية، مبا فهيا الوزارات اليت ترشف  	•
عىل حتضري موازنات األمن والدفاع وتنفيذها 

الضباط واملدققني الذي يعملون املؤسسات الرئيسية يف  	•
قطايّع األمن والعدالة، والذين ينطوي دورمه عىل تنفيذ 

إجراءات الرقابة الداخلية وأمعال التدقيق الداخيل. 

التدريبية من 15  الدورة  العدد املثايل لملشاركني يف  ويقرب 
مشاراًك. ومع ذلك، ميكن تنظمي هذه الدورة حبيث تضم عدًدا 

أكرب من املتدربني. 

استخدام رزمة األدوات التدريبية 
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استخدام رزمة األدوات يف السياق الذي يعمل 
فيه املدرب 

مثملا ذكرنا أعاله، تتألف األدوات اليت تمشلها هذه الرزمة من 
لقاءات تدريبية عامة ولقاءات أخرى معدلة وتتواءم مع السياق 
احمليل. وقد ُصت اللقاءات التدريبية العامة، اليت تضمها هذه 
ذلك،  ومع  أي سياق.  استخدامها يف  يتيح  الرزمة، عىل حنو 
ينبيغ لملدرب أن ُيري تقيمًيا لالحتياجات القامئة يف السياق 
الذي يقدم التدريب فيه، إذا اكن ذلك ممكًنا. وبناًء عىل النتاجئ 
اليت خيلص إلهيا هذا التقيمي، يستطيع املدرب أن حيدد اللقاءات 
التدريبية اليت سيستخدمها، واللقاءات اليت حتتل مرتبة األولوية 
واللقاءات اليت يب تعديلها. مكا تستعرض اللقاءات التدريبية 
املدرب يف  اليت يسرتشد هبا  األهداف  وتقرتح  أمثلة  احمللية 

السياق احمليل الذي يعمل فيه. 

فليس  األدوات،  رزمة  تتضمهنا  اليت  اللقاءات  اختيار  وعند 
بإماكن املدرب إال أن خيتار جزًءا من لقاء واحد أو أن يعيد 
ترتيب النشاطات اليت يمشلها إذا رغب يف ذلك. ولكن ينبيغ 
أال يغيب عن بال املدرب أن بعض النشاطات اليت ترد مضن 
لقاء من اللقاءات التدريبية تتبع بعضها بعًضا، وغالًبا ما يبين 

أحد النشاطات عىل النشاط الذي يسبقه. 

هيلكية اللقاء التدرييب العام 
يتألف اللقاء التدرييب العام من العنارص الستة التالية: 

واألسئلة  التعمل  من  املتوخاة  األهداف  املقدمة  تورد   -1
املتخصصة اليت ترد يف اللقاء التدرييب. مكا تشمتل عىل 
املدرب يف هذا  باملواد واملصادر اليت يستخدمها  قامئة 

اللقاء. 

تستعرض خطة اللقاء التدرييب نبذة شاملة عنه، ويه   -2
متثل دلياًل حيتمك إليه املدرب يف بلوغ فهم رسيع للقاء. 
مكا ُتستخدم هذه اخلطة باعتبارها مرجًعا موجًزا يساعد 
اللقاء  خالل  ومواعيدها  النشاطات  متابعة  عىل  املدرب 

التدرييب. 

يبني وصف النشاطات، وعىل وجه التفصيل، كيفية تنفيذ   -3
لك نشاط من النشاطات الواردة يف خطة اللقاء التدرييب. 

توزرَّع املواد التدريبية عىل املشاركني يف أثناء النشاطات   -4
اليت تنفرَّذ يف اللقاءات التدريبية. وقد تمشل هذه املواد اليت 

تتسم بهسولة تصويرها: 

أوراق العمل اليت تبني املهام اليت يب عىل املتدربني  	•
تنفيذها. 

برناجم  عىل  املعّدة  التوجهيية  العروض  أوراق  	•
 .)PowerPoint( "باوربوينت"

اللقاء  يف  ترد  اليت  املهمة  املعلومات  ملخصات  	•
التدرييب. 

مقتطفات من املؤلفات ذات الصلة، أو املصادر اليت  	•
حتيل علهيا. 

وقد  لملدرب،  مساِندة  معلومات  املدرب  مصادر  تقدم   -5
تتضمن: 

عىل  املرعية  الفضىل  املامرسات  حول  ملخصات  	•
املستوى الدويل 

أوراق اإلجابات  	•

املصادر املقرتحة حتتوي عىل مراجع للنشاطات.   -6

أنواع النشاطات 
ُصت أنواع النشاطات اليت َتِرد يف اللقاءات التدريبية عىل 
هذا  ويف  فهيا.  واندماجهم  املتدربني  مشاركة  يضمن  حنو 
السياق، ُيتوقع من املتدربني تشكيل فهمهم اخلاص لملفاهمي 
ما  وغالًبا  النشاطات.  هذه  يف  علهيم  ُتعرض  اليت  واملسائل 
العمل يف مجموعات  املتدربني عىل  األمر تجشيع  هذا  يعين 
التدريبية  املواضيع  ’تلقني‘  من  بداًل  الراجعة،  التغذية  وتقدمي 

هلم عىل حنو يفتقر إىل املشاركة. 

عىل  توجهيية  عروض  بإعداد  املدربون  ُينصح  ذلك،  ومع 
برناجم “باوربوينت” )PowerPoint(. ويف هذا اإلطار، تشمتل 
توجهيية ميكن  تتضمن عروًضا  مواد  التدريبية عىل  األدوات 
لملدرب أن يعدهلا ويطّوعها حسب حاجته. ونجشع املدرب عىل 
استخدام أقل عدد ممكن من الرشاحئ يف العروض التوجهيية، 
الوثائق  من  أخرى  أنواع  أو  الصور  باستخدام  نوصيه  مكا 
اليت حُيمتل أن تسرتيع انتباه املشاركني وتستثري مشاركهتم 
الفاعلة يف اللقاءات التدريبية. وقد يوزع املدرب عىل املتدربني 
مادة مطبوعة من العرض التوجهيي قبل تقدميه هلم أو بعده. 
مناقشة  املشاركني  إىل  املدرب  يطلب  فقد  ذلك،  عن  وفضاًل 
سؤال ما يف مجموعات زوجية قبل طلب التغذية الراجعة مهنم. 

هيلكية اللقاء التدرييب احمليل 
وأهداف منوذجية  مواد  التدرييب احمليل عىل  اللقاء  يشمتل 
يغطهيا هذا اللقاء. وتشّك هذه اهليلكية منوذًجا يسرتشد به 
املدرب يف السياق اخلاص الذي يدرب فيه عندما يعمل عىل 
إعداد اللقاءات واملواد التدريبية اليت تناسب السياق احمليل 

الذي يقدم التدريب فيه. 

وتشبه هيلكية اللقاء التدرييب احمليل هيلكية اللقاء التدرييب 
العام (انظر أعاله). ويف هذا السياق، يشمتل اللقاء احمليل 
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عىل نشاطات منوذجية مقرتحة عوًضا عن اخلطة الاكملة للقاء 
التدرييب. 

ويتألف اللقاء التدرييب احمليل من احملاور امخلسة التالية: 

األهداف  استعراض  عىل  املقدمة  تشمتل  املقدمة:   -1
املتوخاة من التعمل وتوجيه األسئلة املركزة اليت تتناسب 
مع السياق الذي يقدم املدرب تدريباته فيه. مكا تتضمن 
التدريبية  املواد  حول  عامة  نظرة  استعراض  املقدمة 
واملصادر اليت يستعني هبا املدرب يف اللقاء التدرييب. 

نشاطات  عن  عبارة  وهذه  المنوذجية:  النشاطات   -2
اللقاء  يف  تغطيته  املقرتح  باحملتوى  ترتبط  منوذجية 
ليك  احملتوى  هذا  يعدل  أن  لملدرب  وميكن  التدرييب. 
ويشمتل  فيه.  يدرب  الذي  احمليل  السياق  مع  يتواءم 
والوقت  تدرييب  نشاط  لك  يبني  وصف  عىل  احملتوى 

املخصص لتنفيذه. 

املواد التدريبية المنوذجية: يوزع املدرب هذه املواد   -3
اللقاء  النشاطات خالل  تنفيذ  أثناء  املشاركني يف  عىل 

التدرييب. وتتسم هذه املواد بهسولة تصويرها.  

املصادر المنوذجية اليت يستخدمها املدرب: توفر   -4
املدرب  حيتاج  اليت  املساِندة  املعلومات  املصادر  هذه 

إلهيا. 

املصادر املقرتحة: متثل هذه املصادر مراجع حيتمك   -5
إلهيا املدرب عندما يلجأ إىل تعديل النشاطات المنوذجية. 
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مقدمة 

األهداف املتوخاة من التعمل 
يسىع هذا اللقاء التدرييب إىل تزويد املشاركني فيه باملعارف 
يؤديه  الذي  والدور  الزناهة  تعزيز  مبفهوم  املتصلة  العملية 

التدقيق يف القطاع األمين. 

وتشمتل أهداف التعمل احملددة يف هذا اللقاء التدرييب عىل: 

معرفة ما تعنيه الزناهة يف سياق حمك القطاع األمين  	•

إدراك أمهية وظيفة التدقيق  	•

فهم أوجه االختالف بني التدقيق الداخيل واخلاريج  	•
من ناحية املفاهمي ومن الناحية العملية. 

استيعاب املفاهمي والرشوط األساسية اليت حتمك  	•
مراجعة األداء. 

احللول  إلياد  الواقعية  املامرسات  جتارب  تبادل  	•
املطلوبة يف السياق الذي يعمل فيه املتدربون.

األسئلة املتخصصة 
يوجه املدرب األسئلة التالية خالل النشاطات اليت يمشلها هذا 

اللقاء التدرييب: 

القطاع  يف  الزناهة  تعزيز  معىن  وما  الزناهة،  ما  	•
األمين؟ 

ما املجاالت اليت يركز تعزيز الزناهة علهيا؟  	•

ما العنارص اليت تؤلف تعزيز الزناهة، وما األدوات  	•
املستخدمة يف تعزيزها؟ 

ما الوظيفة اليت يؤدهيا التدقيق؟  	•

من اجلهة اليت جتري التدقيق، وكيف جُتريه؟  	•

وما  مهاًم؟  يعترب  وملاذا  التدقيق،  من  اهلدف  ما  	•
النتاجئ/اآلثار اليت ميكن توقعها منه؟ 

التدقيق والزناهة يف القطاع األمين: اللقاء التدرييب 

نظرة عامة 
خطة اللقاء التدرييب اخلامس: التدقيق والزناهة يف القطاع األمين

وصف النشاطات 

املادة التدريبية 5-1: نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: التدقيق والزناهة يف القطاع األمين

املادة التدريبية 5-2: مترين عىل احملاور األساسية الثالثة اليت تؤلف مراجعة األداء 

املادة التدريبية 5-3: مقتطفات من تقرير املراقب واملدقق العام حول أداء املؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع يف اهلند

املادة التدريبية 5-4: ورقة معل، تتضمن التعلميات ذات الصلة 

املادة التدريبية 5-5: العرض التوجهيي: عرض توجهيي يتضمن ملخًصا باإلجابات عن األسئلة اليت يطرحها املدرب يف 
النشاط السادس 

املادة التدريبية 6-5: اختبار: تعزيز الزناهة يف القطاع األمين 

مصادر املدرب 5-1: ورقة أسئلة تمشل اإلجابات عن األسئلة اليت يطرحها املدرب يف النشاط الثالث 

مصادر املدرب 5-2: إجابات عن دراسات احلالة الواردة يف النشاط السادس (ورقة العمل يف املادة التدريبية 3-5). 
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يب 
خطة اللقاء التدري

ين
يف القطاع األم

زناهة 
التدقيق وال

يب 
أهداف اللقاء التدري

ىل: 
ميلك املتدربون القدرة ع

ين 
مك القطاع األم

يف سياق ح
ىل ما تعنيه الزناهة 

التعرف ع
 -1

ىل الدور الذي يؤديه التدقيق
التعرف ع

 -2
يج من ناحية املفاهمي ومن الناحية العملية 

خلار
يل وا

فهم أوجه االختالف بني التدقيق الداخ
 -3

جتريه مؤسسات التدقيق 
فهم أنواع  التدقيق الذي 

 -4
مك مراجعة األداء 

حت
يت 

رشوط األساسية ال
استيعاب املفاهمي وال

 -5
يف السياق الذي يعمل املتدربون فيه

حللول املطلوبة وتطبيقها 
خلروج با

تبادل التجارب املسمتدة من املامرسات الواقعية وا
 -6

حملتوى الذي تغطيه 
ا

الدورة التدريبية 
ين 

يف مؤسسات القطاع األم
مفهوم الزناهة 

	•

يف املؤسسات 
وظيفة  التدقيق 

	•

يف املؤسسات 
يج 

خلار
يل وا

التدقيق الداخ
	•

التدقيق من الناحيتني القانونية والتنظميية 
	•

تدقيق القمية املتحققة من األموال املنفقة 
	•

الوقت
180 دقيقة 

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

1
5 دقائق 

مقدمة 
خماطًبا املجموعة باكملها 

املدرب 
-

يب.  
ض املدرب نظرة عامة حول أهداف التعمل املتوخاة من اللقاء التدري

يستعر

2

30 دقيقة  
ض توجهيي: التدقيق 

عر
يف القطاع 

والزناهة 
حئ 14-1) 

رشا
ين (ال

األم

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )5-1(: ن
يف القطاع 

التوجهيي: التدقيق والزناهة 
ين

األم

األهداف (1، 2، 3، 
4، و5)   

يف 
ض املدرب مفهوم الزناهة، والدور الذي يؤديه التدقيق (باعتباره مهنجية معمتدة 

يستعر
مكا 

ض التوجهيي. 
يف هذا العر

ين) وأنواعه 
يف القطاع األم

ضري املوازنات 
حت

تدقيق إجراءات 
صاد، 

يه: االقت
يت تؤلف تدقيق القمية املتحققة األموال املنفقة، و

حملاور الثالثة ال
يبني املدرب ا

والكفاءة والفعالية. 
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الن
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التدقيق الداخ

ض الواقع: تطبيق 
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مجموعات 

مجموعات (
يف 

حملاور 
ىل ا

املادة )5-2(: مترين ع
يت تؤلف مراجعة األداء
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ىل إبداء مالحظاهتم وطرح ما 
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يف مراجعة األداء ع
ض الواقع 

أر

صغرية 
مجموعات 

املادة )5-3(: مقتطفات من تقرير املراقب 
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ض املدرب مقدمة موجزة عن دراسة ا
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يت 

ًصا باإلجابات عن األسئلة ال
ملخ

س
يف النشاط الساد

يطرحها املدرب 

األهداف (4، 5، و6)  
ىل إبداء مالحظاهتم 

ض توجهيي ويدعو املتدربني إ
يف عر

ض املدرب اإلجابات املقرتحة 
يستعر

علهيا وطرح ما لدهيم من أسئلة. 

8
10 دقائق 

يب 
نتيجة اللقاء التدري

صه 
وتلخي

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

املادة )6-5(: اختبار حول تعزيز الزناهة 
ين  

يف القطاع األم

اهلدف (1)  
صريا من شأنه ترسيخ 

يب ويوزع علهيم اختباًرا ق
يف اللقاء التدري

ص املدرب ما ورد 
يلخ

يت 
يل الذي يتناول الثغرات القانونية ال

يب التا
يت اكتسبوها فيه، وهتيئهتم للقاء التدري

املعارف ال
ين. 

يف القطاع األم
تشوب الرقابة املالية 
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يتناول هذا القسم وصف النشاطات الواردة يف خطة اللقاء 
التدرييب أعاله بوجه أكرب من التفصيل، مكا يتضمن نشاطات 

بديلة عن مجلة من النشاطات الواردة فهيا. 

النشاط األول: مقدمة 
العالقة  التدرييب  اللقاء  يف  املشاركني  مجليع  املدرب  يبني 
تعزيز  ومبادئ  املؤسسات  عىل  التدقيق  أمعال  بني  القامئة 
الزناهة، ويستعرض قمي الزناهة اليت تسي عىل املؤسسات 
العامة. مكا يعرج املدرب عىل األسباب اليت تقف وراء أمهية 
ويع املتدربني باملبادئ واألدوات احلديثة املعمتدة يف التدقيق، 
وبصفهتم  االمين  القطاع  يف  معنية  أطراًفا  بصفهتم  وذلك 
اإلدارية  واملساءلة  املالية  الرقابة  إجراءات  فاعلة يف  أطراًفا 
فيه يف الوقت نفسه. ويستعرض املدرب، بعد ذلك، نظرة عامة 
حول النشاطات اليت يتضمهنا هذا اللقاء التدرييب واألوقات 

املخصصة لك نشاط مهنا. 

النشاط الثاين: عرض توجهيي – التدقيق 
والزناهة يف القطاع األمين 

يعرض املدرب يف هذا النشاط الرشاحئ من 1 حىت 14 من 
التوجهيي، الذي يتناول املبادئ واألدوات الرئيسية  العرض 

املرعية يف التدقيق وتعزيز الزناهة يف القطاع األمين. 

ومن مجلة هذه املبادئ واألدوات: 

مفهوم الزناهة وتعزيزها، وال سميا يف سياق تطبيقه  	•
وإنفاذه عىل أجهزة القطاع األمين 

أمهية أمعال التدقيق يف أجهزة القطاع األمين  	•

التدقيق الداخيل واخلاريج  	•

يف  واخلاريج  الداخيل  التدقيق  أنواع  خمتلف  	•
عىل  األمين  القطاع  مؤسسات  ويف  العام،  القطاع 

وجه اخلصوص 

مهنجيتان أساسيتان يف مراجعة األداء  	•

احملاور الثالثة اليت تضمن قمية األموال املرصوفة:  	•
االقتصاد والكفاءة والفعالية 

عىل   )1-5( التدريبية  املادة  توزيع  املدرب  يرى  وقد 
املتدربني يف بداية العرض التوجهيي أو يف هنايته. 

املواد: 

املادة التدريبية )5-1(: نخسة ورقية عن العرض  	•
التوجهيي: التدقيق والزناهة يف القطاع األمين

)projector( جهاز المكبيوتر، جهاز العرض 	•

النشاط الثالث: دراسة حالة ومناقشهتا: 
مراجعة األداء عىل أرض الواقع: فهم احملاور 

الثالث اليت تضمن قمية األموال املرصوفة 
)االقتصاد والكفاءة والفعالية( 

يتيح هذا النشاط لملتدربني اكتساب املعرفة العملية باحملاور 
يه  احملاور  وهذه  األداء.  مراجعة  تؤلف  اليت  األساسية 

االقتصاد والكفاءة والفعالية. 

لك  وحتصل  صغرية،  مجموعات  عىل  املتدربون  ويتوزع 
مجموعة عىل نخسة من املادة التدريبية )5-2(. وتمتثل 
املهمة املولكة إىل لك مجموعة يف تقسمي املعلومات الواردة 

يف املادة التدريبية حسب التصنيف املقرتح: 

املطروح  السؤال  يف  املقرتحة  املسألة  اكنت  إذا  ما  	•
أو  الكفاءة  أو  باالقتصاد  صلة  هلا  التدقيق  حول 

الفعالية؟  

السؤال  اليت يمشلها  التدقيق  إذا اكنت مهنجية  ما  	•
املطروح حول التدقيق تمشل تدقيق األداء الفعيل أو 

مراجعة أنمظة الرقابة اليت تعمتدها املؤسسة؟ 

وقد يطلب املدرب من املتدربني تدوين النتاجئ اليت خيلصون 
إلهيا عىل الورق القالب ليك تبىق معروضة أمام املجموعة 
املادة  تبىق  أن  ويب  النشاط.  هذا  انهتاء  بعد  باكملها 
من  يمتكنوا  ليك  املتدربني  أمام  متاحة   )1-5( التدريبية 
ذات  الرشاحئ  عرض  اإلبقاء عىل  إلهيا، مكا يب  الرجوع 

الصلة من أجل تهسيل معل املتدربني يف هذا النشاط.  

دول  من  مشاهبة  وثائق  اقرتاح  ميكن  بديل:  نشاط   ♣
هذه  طاملا اكنت   ،)2-5( التدريبية  املادة  من  بداًل  أخرى 

وصف النشاطات 
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الوثائق تتيح لملتدربني أن يركزوا عىل املهنجيات املرعية يف 
القمية  تضمن حتقق  اليت  الثالثة  واحملاور  األداء  مراجعة 

املرجوة من األموال املنفقة (االقتصاد والكفاءة والفعالية). 

املواد: 

املادة التدريبية )5-2(: أسئلة التدقيق اليت يعمل  	•
املتدربون عىل تصنيفها 

الورق القالب  	•

ورق حبجم عادي  	•

مصادر املدرب )1-5(  	•

النشاط الرابع: التغذية الراجعة ونقاش 
مقتضب 

حول  نظرمه  وجهات  بتبادل  لملتدربني  النشاط  هذا  يحمس 
ما استوعبوه من املفاهمي اليت ُطرحت علهيم يف هذا اللقاء 
من  باملزيد  تزويدمه  املدرب  من  يطلبوا  أن  وهلم  التدرييب، 
تعميق معرفهتم  اليت تساعدمه عىل  املصادر  أو  املعلومات 

هبذه املفاهمي، إذا رغبوا يف ذلك. 

ويعرض املدرب اإلجابات املقرتحة يف مادة مصادر املدرب 
)5-1( ويدعو املتدربني إىل إبداء مالحظاهتم وطرح ما لدهيم 

من أسئلة بشأهنا. 

املواد: 

يف  اسُتخدمت  (اليت   )2-5( التدريبية  املادة  	•
النشاط الثالث).

اليت   ،)1-5( املدرب  مصادر  مادة  املدرب  يوزع  	•
تمشل اإلجابات املقرتحة عن األسئلة اليت طرحت يف 

النشاط الثالث. 

♣ نشاط بديل: يف حال توفر الوقت الالزم، يطلب املدرب 
من لك املجموعات اليت شلّكها املتدربون يف النشاط الثالث 
عرض النتاجئ اليت توصلوا إلهيا، مكا يطلب من لك مجموعة 

أن جتيب عن األسئلة اليت تطرحها املجموعات األخرى. 

ولملدرب أن يطلب من أعضاء لك مجموعة أن يعلقوا الورق 
القالب، الذي دونوا نتاجئ معلهم هيلع، عىل احلائط أو عىل 

لوح ليك تراها املجموعات األخرى. 

النشاط اخلامس: عرض توجهيي – التدقيق 
والزناهة يف القطاع األمين، )الرشاحئ من 14 

حىت 18( 
يغيط  وهو  الثاين،  للنشاط  امتداًدا  النشاط  هذا  يشك 

الرشاحئ من 14 حىت 18 ويتناول املفاهمي التالية: 

التدقيق املايل، وتدقيق اإلجراءات القانونية ومراجعة  	•
األداء 

أساليب التدقيق املستخدمة يف خمتلف أنواع التدقيق  	•

حمددة  (مهنجية  لألداء  اجليدة  املراجعة  خصائص  	•
وحمددة  صلة  وذات  للتحقيق  وقابلة  للقياس  وقابلة 

 )SMARTest’ approach’( زميًنا

املواد: 

املادة التدريبية )5-1(: نخسة ورقية عن العرض  	•
التوجهيي: التدقيق والزناهة يف القطاع األمين

)projector( جهاز المكبيوتر، جهاز العرض 	•

النشاط السادس: دراسة حالة ومناقشهتا 
– تطبيق املفاهمي الرئيسية يف التدقيق عىل 

أرض الواقع 
ييس هذا النشاط لملتدربني االطالع عىل أمثلة واقعية حول 
يتيح  مكا  السابق،  النشاط  يف  علهيا  تعرفوا  اليت  املفاهمي 
هلم ترسيخ فهمها باستخدام إطار حتلييل يستند إىل هذه 

املفاهمي. 

لك  وحتصل  صغرية،  مجموعات  عىل  املتدربون  ويتوزع 
مجموعة مهنا عىل نخسة من ورقة العمل اليت تضمها املادة 
املتدربون نخسة من دراسة  يتلىق  )5-4(. مكا  التدريبية 

احلالة اليت تمشلها املادة التدريبية )3-5(. 

وبالنظر إىل الوقت احملدود، يبني املدرب أن األولوية ُتعىط 
إىل  وليس  النشاط،  هذا  يفرزه  الذي  الهنايئ  املنتج  لنوعية 
النطاق الذي يغطيه. مكا يطلب املدرب من لك مجموعة قراءة 
تتصل  أسئلة  ثالثة  أو  سؤالني  عن  واإلجابة  احلالة  دراسة 
هبا. وهيلع أن يتأكد من أن توزيع املهام يغيط مجيع األسئلة 

املطروحة يف هذا النشاط. 

ويستعرض املدرب نبذة رسيعة حول األسئلة عىل املشاركني 
يف اللقاء التدرييب:  

من اجلهة اليت يرى التدقيق بناًء عىل طلهبا؟  	•
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ما األهداف املعلنة من التدقيق؟ وهل هذا التدقيق هو  	•
فعاًل مراجعة لألداء؟ 

وتتصل  عهنا  املدقق  يعرب  اليت  القلق  مواطن  ما  	•
من  املتحققة  القمية  تؤلف  اليت  الثالث  باحملاور 

األموال املنفقة: االقتصاد والكفاءة والفعالية؟ 

ما األساليب اليت يستخدمها املدقق يف إثبات مواطن  	•
القلق اليت يبدهيا؟ 

دول  من  مشاهبة  وثائق  اقرتاح  ميكن  بديل:  نشاط   ♣
املجاالت  يركزوا عىل  أن  لملتدربني  تتيح  طاملا اكنت  أخرى 
األداء  مراجعة  يف  اهمتامهم  عىل  تستحوذ  اليت  الرئيسية 
القطاع  يف  املنفقة)  األموال  من  املتحققة  القمية  (تدقيق 
األمين، وال سميا تقيمي معايري االقتصاد والكفاءة والفعالية 

يف إجراءات القطاع العام. 

املواد: 

املراقب  تقرير  من  مقتطفات   :)3-5( التدريبية  املادة  	•
التابعة  الطبية  املؤسسات  أداء  حول  العام  واملدقق 

لوزارة الدفاع يف اهلند 

التعلميات  تمشل   )3-5( التدريبية  املادة  عمل  ورقة  	•
املطلوبة

اوراق لوح قالب 	•

النشاط السابع: التغذية الراجعة ونقاش 
مقتضب 

ما  نظرمه حول  وجهات  تبادل  لملتدربني  النشاط  هذا  يتيح 
إعداد  يف  املرعية  األساسية  واملفاهمي  املبادئ  من  فهموه 
املوازنات املرتكزة عىل األداء. وهلم أن يطلبوا من املدرب أن 
ميدمه باملزيد من املعلومات أو املصادر اليت تساعدمه عىل 

تعميق معرفهتم هبذه املفاهمي واملبادئ، إذا رغبوا يف ذلك. 

اإلجابات  تمشل  اليت  الرشاحئ  من  عدًدا  املدرب  ويعرض 
السادس  النشاط  يف  طرحت  اليت  األسئلة  عىل  املقرتحة 
ويطلب من املتدربني إبداء مالحظاهتم علهيا وطرح ما لدهيم 

من أسئلة بشأهنا. 

♣ نشاط بديل: يف حال توفر املزيد من الوقت، تعرض 
لك مجموعة نتاجئ معلها وجتيب عن األسئلة أو املالحظات 

اليت تبدهيا املجموعات األخرى. 

املواد: 

ورقة معل املادة التدريبية )5-4( اليت اسُتخدمت  	•
يف النشاط السادس 

(يستخدم املدرب مادة العرض التوجهيي الواردة يف  	•
املادة التدريبية 5-5) 

وقد يطلب املدرب من لك مجموعة، بعد ذلك، أن تعلق الورق 
املجموعات  تراها  لوح، حبيث  عىل  أو  احلائط  عىل  القالب 

األخرى. 

النشاط الثامن: نتيجة اللقاء التدرييب 
وتلخيصه 

يوزع املدرب اختباًرا قصرًيا (االختبار الوارد يف املادة 
التدريب  غطاها  اليت  املواد  يمشل مجيع  التدريبية 6-5) 
حىت اآلن. وال يمشل االختبار ما ورد يف هذا اللقاء التدرييب 
اللقاءات  املتدربون يف  اليت درهسا  املواد  بل يغيط  وحده، 
التدريبية السابقة. وتمكن الغاية من هذا االختبار يف ترسيخ 
التدرييب  للقاء  وهتيئهتم  املتدربون  اكتسهبا  اليت  املعارف 
الرقابة  تشوب  اليت  القانونية  الثغرات  يتناول  الذي  التايل، 

املالية يف القطاع األمين. 

االختبار  أسئلة  عن  اإلجابة  مشارك  من لك  املدرب  ويطلب 
التدرييب  اللقاء  انعقاد  حني  إىل  إجابته  بورقة  واالحتفاظ 
التايل، حيث يناَقش االختبار يف بداية اللقاء التدرييب الذي 
يتناول الثغرات القانونية اليت تعرتي الرقابة املالية يف القطاع 

األمين. 

املواد: 

 :)5-6( التدريبية  املادة  يف  الوارد  االختبار  	•
اختبار حول تعزيز الزناهة يف القطاع األمين 
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املادة التدريبية )1-5(
نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: التدقيق والزناهة يف القطاع األمين
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املادة التدريبية )2-5(
استيعاب املفاهمي األساسية يف أمعال التدقيق

(مقتبسة من قضايا حقيقية ُنظرت أمام ديوان مراجيع حسابات االحتاد األورويب)
حيتوي العمود األول عىل مجموعة منتقاة من األسئلة اليت ُأثريت يف حاالت واقعية من مراجعة األداء. 

يف مجموعتك: 

اقرأ السؤال املتعلق مبراجعة األداء.   (1

ناقش وقرر ما إذا اكن هذا السؤال يشك جانًبا من اإلجراءات املبارشة اليت تسهتدف مراجعة األداء (العمود (أ):   (2
مراجعة األداء بصورة مبارشة) أو جانًبا من املراجعة اليت تركز عىل تقيمي أنمظة الرقابة يف املؤسسة (العمود (ب): 

مراجعة أنمظة املراقبة يف املؤسسة). 

وبعد ذلك، ناقش وقرر ما إذا اكنت القضية اليت يثريها السؤال الوارد حول املراجعة يتعلق خبطر يعرتي معياًرا من   (3
معايري االقتصاد أو الكفاءة أو الفعالية. 
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املادة التدريبية )3-5(
مقتطفات من تقرير املراقب واملدقق العام حول أداء املؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع يف 

اهلند1
»أداء املؤسسات الطبية يف أجهزة وزارة الدفاع. التقرير رمق (18. 13-2012)”

امللخص التنفيذي

ملاذا أعددنا مراجعة األداء هذه؟   -1

تشك املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة إحدى األذرع اللوجستية يف وزارة الدفاع يف وقت احلرب ووقت السمل 
عىل السواء. وتسىع هذه املؤسسات إىل احملافظة عىل حصة أفراد القوات املسلحة وعائالهتم وتعزيزها من خالل 

الوقاية من األمراض وتقدمي الرعاية والعالج لملرىض واجلرىح مهنم. 

ومتثل املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة مؤسسة متعددة األجهزة يرتأهسا مدير عام يتبع وزارة الدفاع بصورة 
مبارشة. ويساعد هذا املدير يف املستويات العليا املدراء العامون لملؤسسات الطبية التابعة للجيش والقوات البحرية 
التابعة  والقوات اجلوية. ويتوىل لك واحد من هؤالء املدراء املسؤولية عن اإلرشاف عن سري العمل يف املستشفيات 

جلهازه. 

وينترش ما مجموعه 133 مستشىف عسكرًيا (111 مستشىف مهنا خمصص للجيش و100 للقوات البحرية و12 للقوات 
اجلوية) يف مجيع أحناء البالد. وتضم هذه املستشفيات أعداًدا متفاوتة من األرّسة والقدرة االستيعابية. مكا ينترش 90 

مستشىف ميدانًيا يف املناطق امليدانية. 

ويف هشر نيسان/أبريل 2003، تولت املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة املسؤولية عن عالج اجلنود الذين سبق 
هلم اخلدمة يف القوات املسلحة وأفراد عائالهتم بعد حتويلهم من املستوصفات التابعة لربناجم الرعاية الصحية القامئ 

عىل االشرتاك واملخصص للجنود السابقني.

وبالنظر إىل الدور احملوري الذي تؤديه املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة يف احملافظة عىل حصة أفراد القوات 
املسلحة، فقد أجرينا مراجعة األداء هذه لتقيمي مدى جهوزيهتا والزتامها بأداء الدور املنوط هبا، مع أخذ معايري الكفاءة 

والفعالية واالقتصاد يف عني االعتبار. 

ما النطاق الذي تغطيه مراجعة األداء هذه؟   -2

لقد أجرينا مراجعة األداء بغية احلصول عىل تأكيد معقول عىل: 

اعمتاد اإلجراءات السلمية يف إعداد املوازنات وإنفاذ الرقابة وتطبيق نظام إدارة اإلنفاق عىل حنو يمتاىش مع  	•
القواعد املالية العامة. 

توظيف العدد املناسب من األطباء واملمرضني واملساعدين الطبيني يف املستشفيات وأن هذه املستشفيات جمهزة  	•
باملعدات الطبية احلديثة. 

اعمتاد املامرسات السلمية اليت تكفل االقتصاد يف املشرتيات، وإجراء التفتيش وتوريد األدوية لملستشفيات/ 	•
املرىض يف الوقت املناسب. 

إدارة املستشىف مبا يف ذلك إدارة النفايات الطبية احليوية بشك فعال. 	•
تمشل هذه املادة التدريبية مقتطفات من الوثيقة اليت جهزها مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة لغايات إعداد هذه الرزمة   1
تقرير املراقب واملدقق العام حول أداء املؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع يف اهلند: “أداء املؤسسات الطبية يف أجهزة وزارة  التدريبية: 

الدفاع. التقرير رمق (18. 2012-13)”، ص. 11-4. 
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تأمني البنية التحتية الرضورية والتجهزيات الطبية واألدوية واملوارد البرشية للربناجم الذي أنشئ حديًثا للرعاية  	•
الصحية القامئ عىل االشرتاك واملخصص للجنود السابقني. 

استنتاجات املراجعة اليت خلصنا إلهيا:   -3

اجتاه متصاعد يف املشرتيات احمللية من األدوية

خالل الفرتة املمتدة بني هشر متوز/يوليو 2006 وهشر ترشين الثاين/نومفرب 2011، هشدت األموال املرصودة لملشرتيات 
احمللية من األدوية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 157.730 مليون روبية إىل 371.340 مليون روبية.  ومتثل هذه الزيادة 
ما نسبته 135% مقابل الزيادة اهلامشية (11%) اليت طرأت عىل االعمتادات املخصصة لملشرتيات املركزية. وتعىن املشرتيات 
احمللية بتلبية االحتياجات ذات الطابع اخلاص أو املستعجل. وقد اكن التحول الرئييس يف التوجه حنو ختصيص املوازنة 

لصاحل املشرتيات احمللية يتعارض مع الفوائد اجللية اليت تؤتهيا املشرتيات املركزية من ناحييّت النوعية والتلكفة. 

(الفقرة 2-2) 

عدم وجود عالقة بني خطة االقتناء السنوية وخمصصات املوازنة 

تعكس خطط االقتناء السنوية خطة مشرتيات البنود الالزمة لتحديث املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة، ويه 
تغيط بنود اإليرادات والبنود الرأمسالية. وبدًءا من هشر آذار/مارس 2011، برزت متأخرات هائلة بلغت 0943.41 
مليون روبية مقابل خطة االقتناء السنوية املقرة، مما يعل هذه اخلطط غري ذات جدوى يف جانب كبري مهنا فميا يتصل 
مبشرتيات البنود الرأمسالية. وتشري املتأخرات اهلائلة يف خطة االقتناء السنوية إىل أن التنفيذ اكن بطياًئ عىل حنو كبري 

وأنه هشد تراجًعا بسبب التأخريات اليت طرأت عىل إجراءات العمل. 

(الفقرة 4-2) 

النقص احلاد يف عدد املوظفني الطبيني يف املستشفيات 

تشك املوارد البرشية يف املؤسسات الطبية حموًرا أساسًيا بالنظر إىل التأثري املبارش الذي تفرزه عىل رعاية املرىض. 
وقد ظهر نقص عام بلغت نسبته 12% يف عدد أفراد الطوامق الطبية يف املستشفيات. ومع استبعاد املستشفيات اليت 
تقدم خدمات الرعاية الصحية الثالثية (مستشفيات القيادة واملراكز الطبية التخصصية)، يعرتي اخللل سلسلة الرعاية 
الطبية يف اجليش يف املستشفيات امليدانية (36%)، واملستشفيات النائية (6%)، ومستشفيات املناطق الوسىط (%19) 
الطوامق  أفراد  أعداد  تفاوتت  التخصصية،  القيادة واملستشفيات  (9%). وحىت بني مستشفيات  املناطق  ومستشفيات 
لألحباث  العسكري  املستشىف  يف   %93(+) إىل  أودامبور  يف   %25(-) من  املستشفيات  هذه  عىل  املوزعة  الطبية 
والنائية  امليدانية  املستشفيات  املرتامكة يف  القصور  وتشري جوانب   .)R&R Hospital Delhi( والتحويالت يف دهلي 
ومستشفيات املناطق الوسىط ومستشفيات املناطق، وما يقرتن هبا من ارتفاع عدد املوظفني الطبيني يف وحدات الرعاية 

الصحية الثالثية، إىل غياب الرتشيد يف توزيع هؤالء املوظفني حسب التفويض الصادر بذلك. 

(الفقرة 1-3) 

التوظيف من خالل لكية الطب التابعة للقوات املسلحة 

ُيفرض عىل طالب لكية الطب الذين يتخرجون مهنا اخلدمة يف املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة. وخالل الفرتة 
الواقعة بني العامني 2007 و2010، تنصل 73 من أصل 508 موظًفا خترجوا بنجاح من اللكية من مسؤولية اخلدمة يف 
تلك املؤسسات بعد أن سددوا الكفالة اليت تبلغ 150,000 روبية، حسمبا قررته الوزارة يف هشر أيلول/سبمترب 1998. 
ومما ال شك فيه أن هذه الكفالة اليت تبلغ قميهتا 150,000 روبية ال تشك رادًعا اكفًيا يضمن ثين هؤالء األفراد عن 

االنحساب من اخلدمة يف املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة. 

(الفقرة 2-3) 
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نقص االختصاصيني 

يصنف األطباء الذين حيملون درجة الباكلوريوس يف الطب ودرجة الباكلوريوس يف اجلراحة، ممن ميلكون املؤهالت 
املناسبة، باعتبارمه اختصاصيني أو من كبار االختصاصيني. وبدًءا من هشر آذار/مارس 2011، بلغ عدد االختصاصيني/

كبار االختصاصيني الذين يعملون يف املؤسسات الطبية املذكورة 1919 طبيًبا مقابل التفويض الذي يتيح توظيف 2217 
اختصاصًيا (2295 ناقص االحتيايط البالغ 78 اختصاصًيا)، مما يشري إىل جعز يبلغ 298 اختصاصًيا (%14). 

تناقص أعداد االختصاصيني 

خالل الفرتة الواقعة بني العامني 2006 و2010، ترك 190 اختصاصًيا اخلدمة عىل أساس استبدال املستخَدمني. وقد 
هشدت التخصصات اليت اكنت تعاين يف األصل من العجز والنقص أعىل نسبة من تناقص أعداد االختصاصيني فهيا. 

(الفقرة 3-3) 

توزيع املمرضني واملوظفني الطبيني املساعدين 

مكا هو حال أفراد الطوامق الطبية، هشد توزيع املمرضني واملوظفني الطبيني املساعدين تفاوًتا يف خمتلف املستشفيات. 
)CH SC Pune(، و30% يف  بيون  القيادة اجلنوبية يف   – القيادة  التباين ما نسبته 39% يف مستشىف  بلغ هذا  فقد 
القيادة الغربية يف تشاندمياندير )CH WC Chandimandir(، و21% يف املستشىف العسكري  مستشىف القيادة – 
لألحباث والتحويالت )AH R&R(، و3% يف مستشىف القاعدة العسكرية يف معسكر دهلي )BH Delhi Cantt(، و%25 
القيادة الغربية يف تشاندمياندير  يف املستشىف العسكري يف جابيتور )MH Jaipur(. أما يف مستشىف القيادة – 
ومستشىف القاعدة العسكرية يف معسكر دهلي واملستشىف العسكري يف جابيتور، فقد هشدت أعداد املوظفني الطبيني 
املساعدين زيادة بلغت نسبهتا 4%، و15%، و8% عىل التوايل. ويف املقابل، جسل مستشىف القيادة – القيادة اجلنوبية 

يف بيون ومستشىف املستشىف العسكري لألحباث والتحويالت نقًصا بنسبة 15% و23% يف عدد هؤالء املوظفني. 

(الفقرتان 3-4 و5-3) 

نقص حاد يف األجهزة الطبية الكهربائية املرصح بتوريدها

منذ هشر اكنون األول/ديمسرب 2010، ظهر جعز ال يقل عن 22,108 جهاًزا يف خمتلف املستشفيات مقابل األجهزة 
املرصح بتوريدها. ومل يِر توريد أي جهاز لسد العجز القامئ. 

نقص كبري يف األجهزة احلساسة 

درسنا اقتناء 20 جهاًزا مقابل االعمتادات املرصح هبا يف 28 مستشىف. واكنت غالبية هذه املستشفيات تعاين من 
 ،)portable multi-channel ECG( نقص خطري يف معدات من قبيل األجهزة احملمولة ومتعددة القنوات لتخطيط القلب
 ،)DC defibrillator( الرجفان  ومزيل   ،)bedside monitor heart rate display( القلب  نبضات  وشاشات عرض 
 Portable ultrasound( وأجهزة الفحص باملوجات فوق الصوتية احملمولة )Nebuliser electric( والرذاذ الكهربايئ

 .)unit

(الفقرة 2-4) 

ل األجهزة الطبية  فرتات تعطُّ

 10 روبية، يف  مليون   016.35 إىل  قميهتا  تصل  طبًيا،  جهاًزا   51 ما مجموعه  تعطل  اليت هشدت  الفرتة  تراوحت 
مستشفيات من هشر واحد إىل 12 هشًرا بسبب تأخر أمعال الصيانة املعهودة إىل وحدات الصيانة التابعة للقيادة 

ومستودعات األجهزة الطبية التابعة للقوات املسلحة يف بيون. 

(الفقرة 7-4) 
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تجسيل املوردين 

تشوب العيوب نظام تجسيل املوردين بالنظر إىل أن املستشفيات تجسل حىت تلك الرشاكت اليت تقدم إعالنات اكذبة، 
أو مل تربز هشادة مبزاولة التصنيع اجليد اليت تصدرها الدولة أو سلطاهتا املركزية، أو رخصة املشتغل أو رخصة 

سارية باألدوية يف وقت تجسيلها. 

(الفقرة 4-5) 

املشرتيات املركزية من خالل عقود األسعار 

عادًة ما تنفرَّذ عقود األسعار لغايات متكني املوظفني املسؤولني عن املشرتيات من توريد األصناف املطلوبة عىل حنو يضمن 
وفرهتا واالقتصاد يف رشاهئا. ومع ذلك، مل تنفرَّذ عقود األسعار إال عىل 44 صنًفا (6% من إمجايل األصناف) منذ هشر 

آذار/مارس 2011، مما تسبب يف ارتفاع تاكليف املشرتيات احمللية. 

املشرتيات احمللية من األصناف الواردة يف عقود األسعار 

حىت يف احلاالت اليت يربم فهيا املدير العام لملؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة عقود األسعار، أظهر اختبار 
معها  العقود  هذه  ُأبرمت  اليت  تلك  أخرى غري  أدوية من رشاكت  وّردت  أن ستة مستشفيات  أجريناه  الذي  الفحص 
للقوات  التابعة  الطبية  األجهزة  ومستودعات  بيون  القيادة يف  مستشىف  اشرتى  املنوال،  هذا  وعىل  أعىل.  وبأسعار 
املسلحة يف دهلي ومومباي ولوكناو سلًعا حملية بأسعار تفوق األسعار احملددة يف عقود االسعار اليت يربمها املدير 

العام. 

(الفقرة 5-5) 

املشرتيات احمللية من األدوية اكنت بأسعار ال ميكن تفسري تبايهنا 

برز تباين واسع ال ميكن تفسريه يف أسعار مشرتيات األدوية الشائعة يف مستشفيات خمتلفة. فعىل سبيل املثال، تفاوت 
بنغالورو  القوات اجلوية يف  )PVMS-011688( من 1.58 روبية يف مستشىف قيادة  الفموي  سعر محسوق اإلماهة 
Voveran Gel( )PVMS-( ”إىل 12.39 روبية يف مستشىف القوات البحرية اهلندية يف إشوين. أما مرمه “فوفريان

القوات  (مستشىف  روبية   59.17 إىل  أمباال)  العسكري يف  (املستشىف  روبية   6.98 من  فتفاوت سعره   )012920
البحرية يف جيفانيث). وتراوح سعر الرشاء احمللية لعقار الديني )Digene( (170 ممل للزجاجة) من 9.50 روبية 
للزجاجة (املستشىف العسكري لألحباث والتحويالت يف دهلي) إىل 41.50 روبية (املستشىف العسكري 178). وعىل 
حنو مماثل، تراوح سعر رشاء حقن الديكسرتوز )Inj Dextrose( من 12.8 روبية (مستشىف القيادة – القياد الغربية) 

إىل 150 روبية (املستشىف العسكري يف كريجكي). 

وينطوي هذا الواقع الذي يهشد تباينات هائلة يف أسعار املشرتيات احمللية من األدوية عىل واحد من االحمتالني التاليني: 

أن األدوية توررَّد حملًيا بأسعار باهظة،  	•

أو أن األدوية توررَّد بأسعار خبسة، مما يثري التساؤالت حول نوعيهتا بالنظر إىل أن املستشفيات تقبل التوريدات  	•
من املشرتيات احمللية بناًء عىل معاينهتا من قبل جملس من املوظفني املسؤولني. 

(الفقرة 7-5)

زيادة املخزون من األدوية 

اكن مستودع املعدات الطبية التابع للقوات املسلحة يف دهلي خيزن 210 صنًفا دوائًيا تبلغ قميهتا اإلمجالية 3.80 
مليون روبية وتزيد عن احلاجة املطلوبة. واكنت المكية املخزنة من 96 صنًفا، وتشك ما نسبته 46% من مجموع هذه 
األصناف الدوائية، تكيف لفرتة تزيد عىل عامني وتنهتي فرتة صالحياهتا بانهتاهئام. ويف حالة بعض هذه األدوية، اكن 
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املخزون بمكيات هائلة ويغيط االحتياجات املطلوبة عىل مدى فرتة متتد من 6 سنوات إىل 109 سنوات عىل أساس 
معدل التخزين الهشري. وعىل هذا املنوال، اكن مستودع املعدات الطبية التابعة للقوات املسلحة يف مومباي خيزن 460 
صنًفا دوائًيا زيادًة عىل احلاجة املطلوبة. ومن هذه األصناف 197 صنًفا (43%) تعترب اكفية لفرتة تزيد عىل عامني 

وتنهتي صالحياهتا بانهتاهئام. 

(الفقرة 9-5) 

مشرتيات األدوية بفرتة ختزين أقل من املطلوبة 

تشرتط سياسة التخزين اليت يقررها املدير العام لملؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة عىل مستودعات املعدات 
الطبييع عىل األقل.  املتبقية من معرها مخسة أسداس معرها  السنوات  تبلغ  الطبية قبول ختزين أصناف مسهتلكة 
وتشري اختبارات الفحص اليت ُأجريت عىل هشور اكنون األول/ديمسرب يف األعوام 2008 و2009 و2010 إىل أن 
مستودع املعدات الطبية يف لوكناو قبل 22 صنًفا دوائًيا تبلغ قميهتا 46,640 روبية اكن معرها التخزيين يقل عن احلد 
املقرر. واكن الوضع أسوأ من ذلك يف مستودع املعدات الطبية يف دهلي، حيث جرى قبول 52 صنًفا دوائًيا تبلغ قميهتا 

02.00 مليون روبية. أما مستودع املعدات الطبية يف مومباي فقبل 20 صنًفا قميهتا اإلمجالية 23.07 ألف روبية. 

(الفقرة 10-5) 

معاينة اجلودة 

ميلك املدير العام لضامن اجلودة الصالحية اليت ختوله معاينة مجيع املشرتيات يف ضوء عقود األسعار واملشرتيات 
احمللية اليت تزيد قمية طلبياهتا عن 150,000 روبية. ومع ذلك، فقد الحظنا أن السلطات التابعة لملدير العام لضامن 
اجلودة، واليت ختتص بأمعال التفتيش مل متلك املؤهالت اليت حتتاج إلهيا إلجراء مثل هذه االختبارات، مما تسبب 
يف تقويض جودة التفتيش. مكا الحظنا قبول األدوية يف عدد ليس بالقليل من احلاالت يف مستشىف القيادة – القيادة 
الغربية، واملستشىف العسكري لألحباث والتحويالت يف دهلي )R&R Hospital Delhi(، ومستشىف القيادة – القيادة 
هذه  إبراز  دون  األدوية  قبول  وينطوي  تفتيش.  مذكرات  دون  مومباي  الطبية يف  املعدات  ومستودع ختزين  اجلنوبية 

املذكرات عىل املخاطرة بقبول أدوية ال تستويف املعايري املطلوبة. 

(الفقرة 14-5) 

نقص أماكن التخزين 

تعىن الغرف املربدة وأماكن التخزين الباردة يف املستشفيات باحملافظة عىل حياة املخزون الطيب ونوعيته. وقد الحظنا 
يف االختبار الذي أجريناه عىل املستشفيات يف مجيع أحناء البالد أن نقص الغرف املربدة تراوح من 11% إىل %100، 

ونقص مرافق التخزين الباردة من 10% إىل 100%، والنقص يف مجيع مرافق التخزين الطيب من 5% إىل %100. 

نقص سيارات اإلسعاف 

خالل الفرتة الواقعة بني هشرّي متوز/يوليو 2008 ومتوز/يوليو 2011، ارتفع النقص يف عربات اإلسعاف من %48 
إىل 57%. ومن بني 23 مستشىف راجعنا أداءها خالل الفرتة اليت تغطهيا مراجعة األداء هذه، واليت ركزنا فهيا عىل 
خفص ما تقتنيه املستشفيات من سيارات إسعاف حسب التفويض املرصح به، مل متلك سوى تسع مستشفيات سيارات 
إسعاف، واكن أحد هذه املستشفيات يقتين سيارات إسعاف تزيد عن حاجته، بيمنا اكن 13 مستشىف يعاين من النقص 
يف أعداد هذه السيارات. واكنت أعىل نسبة من النقص يف سيارات اإلسعاف يف املستشىف العسكري يف جابيتور 
(50%)، واملستشىف العسكري يف جودبور (36%) واملستشىف العسكري يف غايا (33%) ومستشىف القيادة – القيادة 

اجلنوبية (%29). 

(الفقرة 2-6) 
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النفايات احليوية-الطبية 

مبوجب القواعد بشأن (إدارة ومعاجلة) النفايات احليوية-الطبية للعام 1998، ُيشرتط عىل مجيع مؤسسات الرعاية 
الطبية اليت تنتج نفايات حيوية-طبية أن ترفع طلًبا إىل السلطة املعنية للحصول عىل ترصحي خيوهلا إدارة هذه النفايات 
هبذا  سارًيا  ترصحًيا   (%87) مؤسسة   241 متلك  مل  اجليش،  يف  طبية  رعاية  مؤسسة   280 بني  ومن  ومعاجلهتا. 
اخلصوص منذ هشر آذار/مارس 2011. ويف القوات اجلوية، مل تعمل 99 من أصل 162 مؤسسة (61%) عىل جتديد 
التصارحي املمنوحة هلا منذ هشر آذار/مارس 2011. وينحسب هذا األمر نفسه عىل مؤسستني من بني 10 مؤسسات 
يف القوات البحرية. ومبا أن عدًدا كبرًيا من مؤسسات الرعاية الطبية مل تكن متلك التصارحي السارية اليت تشرتطها 

القواعد املذكورة، تثور الشكوك حول قدرة هذه املؤسسات عىل معاجلة النفايات احليوية-الطبية اليت تنتجها. 

(الفقرة 4-6) 

إنشاء شباكت البنية التحتية 

فميا يتصل باخلطة املقرة يف هشر اكنون األول/ديمسرب 2002، اكن من املقرر إنشاء شباكت البنية التحتية يف 104 
مستوصفات يف احملطات العسكرية ويف 123 مستوصًفا يف احملطات غري العسكرية يف غضون مخس سنوات. 
وبيمنا اقرتبت هذه اخلطة من حتقيق اهلدف املقرر يف تشييد أمعال البنية التحتية يف احملطات العسكرية، فمل تنَجز 
هذه األمعال إال فميا نسبته 15% من املستوصفات الواقعة يف احملطات غري العسكرية منذ هشر شباط/فرباير 2011. 

(الفقرة 2-7) 

نقص املوارد البرشية 

هشد النقص يف أعداد االختصاصيني الطبيني وأطباء أمراض النساء يف برناجم الرعاية الصحية القامئ عىل االشرتاك 
واملخصص للجنود السابقني ارتفاًعا بلغت نسبته 27% و31% عىل التوايل منذ هشر آذار/مارس 2011. مكا هشد العجز 
يف مجيع فائت املوظفني الطبيني ارتفاًعا أكرب يف املستوصفات الواقعة يف احملطات غري العسكرية من تلك العاملة يف 

احملطات العسكرية، مما أفرز آثاًرا سلبية عىل رعاية املرىض يف احملطات غري العسكرية. 

(الفقرة 3-7) 

األجهزة 

بيمنا جرى تزويد 227 مستوصًفا بأجهزة التصوير باألشعة السينية، مل يِر تعيني فنيي األشعة الذين ال يستغىن عهنم 
لتشغيل هذه األجهزة يف 79 مستوصًفا عسكرًيا، مما حال دون استخدام أجهزة التصوير يف العديد من املستوصفات. 

ولذلك، جرى نقل هذه األجهزة إىل املستشفيات العسكرية أو ُتركت دون االستفادة مهنا. 

فرتات توقف األجهزة الطبية وتعطلها 

و2010.   2008 العامني  بني  مستوصًفا   18 متقطعة يف  فرتات  مدى  اخلدمة عىل  إطار  خارج  طبًيا  جهاًزا   36 بيق 
وتراوحت فرتات تعطل هذه األجهزة من هشر واحد إىل 36 هشًرا. ومنذ هشر آذار/مارس 2011، اكن 18 جهاًزا 
(سبعة أجهزة تصوير باألشعة السينية وتسعة كرايس ملعاجلة األسنان وجهازّي حتليل نصف أوتوماتيك) معطاًل يف 

17 مستوصًفا يقع يف حمطات غري عسكرية منذ هشر اكنون الثاين/يناير 2010. 

نقص املخزون الطيب 

تعمتد املستوصفات التابعة لربناجم الرعاية الصحية القامئ عىل االشرتاك واملخصص للجنود السابقني عىل مستودعات 
املعدات الطبية اخلاصة بالقوات املسلحة وعىل املستشفيات العسكرية القريبة مهنا للحصول عىل ما حتتاجه من املخزون 
الطيب. ويف هذا السياق، مل خيزن مستودع املواد الطبية التابع للقوات املسلحة يف مومباي 35 صنًفا أساسًيا من 
األصناف الدوائية (52%)، بيمنا اكن املخزون من تسعة أدوية (13%) يقل عن احلاجة املطلوبة عىل أساس معدل التخزين 
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الهشري. ومل خيزن مستودع املواد الطبية التابع للقوات املسلحة يف معسكر دهلي 10 أصناف دوائية أساسية (%15)، 
مكا اكن خمزون هذا املستودع من 24 صنًفا (36%) يقل عن معدل التخزين الهشري. ولذلك، اكنت هذه املستودعات 
االشرتاك  عىل  القامئ  الصحية  الرعاية  لربناجم  التابعة  لملستوصفات  واألساسية  احليوية  األدوية  توفري  عن  عاجزة 

واملخصص للجنود السابقني. 

(الفقرة 4-7) 

عدم كفاية املستشفيات املعمتدة لتحويل املرىض إلهيا

يف احملطات غري العسكرية، يتعني عىل املستفيدين االعمتاد عىل املستشفيات املعمتدة لتحويل املرىض للحصول عىل 
العالج الطيب. ويف هذا السياق، مل يتوفر أي مستشىف معمتد لتحويل املرىض إليه من املستفيدين من برناجم الرعاية 
الصحية القامئ عىل االشرتاك واملخصص للجنود السابقني يف 15 حمطة غري عسكرية (20%) ويف عدد مساٍو هلا من 
احملطات العسكرية (21%). وبذلك، ُحرم هؤالء املستفيدون من الرعاية الطبية اليت تؤمهنا املستشفيات بسبب غياب 

املستشفيات املعمتدة لتحويل املرىض إلهيا.

(الفقرة 5-7)2 

املصدر السابق.   2
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املادة التدريبية )4-5(
ورقة معل تمشل التعلميات املطلوبة 

اقرأ الوثيقة (املادة التدريبية 5-3) وأجب إجابة واحضة عن األسئلة التالية اليت طلب املدرب منك أن جتيب عهنا. 

من اجلهة اليت اختذت القرار بإجراء مراجعة األداء؟ وهل أجرى املدقق املراجعة بناًء عىل مبادرته الذاتية أم بناًء عىل   -1
طلب جهة أخرى؟ 

كيف حيدد املدقق األهداف املتوخاة من هذه املراجعة؟   -2

حدد ثالثة من مواطن القلق اليت ركز علهيا املدقق يف جمال االقتصاد حكد أدىن، وبنينِّ األسلوب أو املهنجية اليت وظفها   -3
يف إثبات هذه اجلوانب؟ 

حدد ثالثة من مواطن القلق اليت ركز علهيا املدقق يف جمال الكفاءة حكد أدىن، وبني األسلوب أو املهنجية اليت وظفها   -4
يف إثبات هذه اجلوانب؟ 

حدد ثالثة من مواطن القلق اليت ركز علهيا املدقق يف جمال الفعالية حكد أدىن، وبني األسلوب أو املهنجية اليت وظفها   -5
يف إثبات هذه اجلوانب؟ 

(قد ترتبط بعض العوامل اليت ينظر فهيا املدقق بأكرث من جمال واحد). 
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املادة التدريبية )5-5(
العرض التوجهيي: عرض توجهيي يتضمن ملخًصا باإلجابات عن األسئلة اليت طرحها املدرب يف 

النشاط السادس 
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املادة التدريبية )6-5(
اختبار حول تعزيز الزناهة يف القطاع األمين 

اختبار: التدقيق والزناهة يف القطاع األمين 

يف النشاط العارش، يتلىق املتدربون اختباًرا حول تعزيز نزاهة مؤسسات األمن والدفاع وإجراءات التدقيق علهيا، حيث يب 
علهيم أن ييبوا هيلع بأنفهسم قبل انعقاد اجللسة األخرية من اللقاء التدرييب. ويتطرق هذا االختبار إىل معاجلة الثغرات 
القانونية القامئة يف الوقت الذي ميارس فيه املتدرب الرقابة املالية يف القطاع األمين. ويناقش املدرب هذا االختبار مرة أخرى 

مع املشاركني يف بداية اجللسة التدريبية األخرية. 

متثل الرقابة يف مؤسسات القطاع العام مفهوًما مالًيا يف أساهسا، ويه عبارة عن مسألة ُترتك لدائرة احملاسبة لتتعامل   -1
معها 

حص  (أ) 

خطأ  (ب) 

يتوىل مدقق يعمل حتت إرشاف الوزير إجراء التدقيق الوحيد املتعلق مبؤسسيت. وحسب عيمل، فال ُيري أي خشص   -2
آخر أي معل من أمعال التدقيق يف هذه البالد.‘ هل ميثل هذا األمر ممارسة جيدة. 

نعم  (أ) 

ال  (ب) 

للنشاطات اإلجرامية يف منطقة حمددة،  القطاع األمين. ومن أجل وضع حّد  التنفيذي جلهاز من أجهزة  املدير  أنت   -3
اقرتحت رشكة مقاوالت أمنية عليك أن تشرتي نظاًما متطوًرا لملراقبة. ويف الواقع، يسهتلك رشاء هذا النظام ما نسبته 
75% من املوازنة املرصودة جلهازك هلذه السنة. وقد اكن الرئيس قد أخربك بأن التعامل مع املجرمني املنترشين يف تلك 
املنطقة ُيَعّد من الرضورات السياسية. ما رأيك؟ (دّون ما يبدو يف نظرك أنه ميثل أقل اإلجابات احملمتلة. فليس هناك 

من رضورة للخروج بإجابة فريدة عن هذا السؤال.) 

تلكفة هذا النظام مرتفعة جًدا، ويب العثور عىل نظام أقل تلكفة منه. دعين أستطلع هذا األمر مع رشاكت مقاوالت  (أ) 
أخرى. 

يشك هذا األمر أولوية لدى الرئيس، وهذا هو بيت القصيد. ينبيغ يل أن أؤّمن هذا النظام وبرصف النظر عن  (ب) 
تلكفته. 

قد يشك هذا النظام فكرة جيدة، ولكنه باهظ المثن. دعين أتشاور مع رئيس الوزراء.  (ج) 

أنت الرئيس التنفيذي يف أحد أجهزة القطاع األمين. وقد ُنرش مقال ينطوي عىل انتقادات الذعة يف الصحيفة األكرث   -4
انتشاًرا يف البالد. ويستعرض اكتب هذا املقال ما يراه مشرتيات غري مدروسة من األسلحة الباهظة المثن دون طرح 
عطاء للتنافس عىل توريد هذه األسلحة. ويف هذا السياق، يطلب إليك املدقق العام يف الدولة أن ترسل إليه مجيع الوثائق 
املتعلقة هبذه املشرتيات. ويف الواقع، ُتعترب هذه الوثائق من مجلة املعلومات السية للغاية، ولكن الدستور ينص عىل أن 
املدقق العام ميلك القدرة عىل االطالع عىل اكفة الجسالت والوثائق املتصلة باإلدارة املالية. (دّون ما يبدو يف نظرك أنه 

ميثل أقل اإلجابات احملمتلة. فليس هناك من رضورة للخروج بإجابة فريدة عن هذا السؤال.)

ال شأن لملدقق العام يف هذه املسألة. لذلك، فلن أستجيب لطلبه.  (أ) 
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سوف أستجيب لملدقق العام، وأخربه بأنه ال يستطيع االطالع عىل الوثائق السية.  (ب) 

سوف أرد عىل املدقق العام وأخربه بأن ال يستطيع االطالع عىل الوثائق السية، ولكن سأقدم له أقىص قدر ممكن  (ج) 
من املعلومات التفصيلية حول الظروف اليت حتيط هبذه املشرتيات. 

سوف أحبث األمر مع رئيس الوزراء ألرى كيف ميكنين الترصف يف هذا الشأن.  (د) 

ال ُيفرتض مبسؤويل أجهزة املخابرات أن يتحدثوا أمام وسائل اإلعالم عىل اإلطالق. ما رأيك هبذه املقولة؟ اعرض   -5
الفرضيات اليت تدمّع وجهة نظرك وتؤيدها؟ (ال تنحرص اإلجابة عن هذا السؤال باإلياب أو النيف). 



42

Social media and security sector governance (SSG) أداة 5: التدقيق والزناهة يف القطاع األمين 

 

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2015

مصادر املدرب )1-5(
ورقة أسئلة تمشل اإلجابات عن األسئلة اليت يطرحها املدرب يف النشاط الثالث من املادة التدريبية 

)2-5(

)أ(: مراجعة األداء السؤال 
بصورة مبارشة

)ب(: مراجعة أنمظة 
املراقبة يف املؤسسة

هل جرى احلصول عىل أفضل األسعار لتوريد اخلدمات   -1
االستشارية الالزمة لتحديث نظام تكنولوجيا املعلومات يف 

وحدة االتصاالت؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

√ االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

ما مكية ثاين أوكسيد الكربون اإلضافية اليت تطلَق يف اجلو   -2
بفعل اخلطة احلكومية اليت تقدم الدمع للتجفيف الصنايع 

لعلف األبقار؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

√ الفعالية 

هل تعمَتد إجراءات وافية لتحديد أولوية مشرتيات العتاد   -3
الالزم لقوة الرشطة واختيارها للتأكد من أن اإلنفاق حيقق 

اآلثار القصوى املتوخاة منه؟ هل املعايري املستخدمة مناسبة، 
وهل يري تنفيذها عىل الوجه املطلوب؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

√ الكفاءة 

o الفعالية 

هل هناك إجراءات معمتدة للتأكد من أن تاكليف املواصالت   -4
اليت ترصفها إحدى إدارات القطاع األمين يه األدىن، وهل 

تعترب هذه التاكليف مقبولة باملقارنة مع اإلدارات األخرى؟ هل 
هذه اإلجراءات مناسبة، وهل يري تطبيقها عىل حنو مالمئ؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

√ الكفاءة 

o الفعالية 

كيف تقارن التلكفة اليت يستتبعها لك متدرب يف برناجم   -5
تدريب املجندين يف جهاز املخابرات مع تاكليف التدريب اليت 

ترصفها الوحدات املشاهبة يف أجهزة القطاع األمين األخرى؟ 

o االقتصاد 

√ الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

هل أهسمت املشاريع اجلديدة اليت اسهتدفت حتسني البنية   -6
التحتية الطرق يف زيادة تدفق حركة املرور، وتقليص الوقت 

املطلوب للسفر واالرتقاء مبستوى السالمة عىل الطرق؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

√ الفعالية 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

هل متلك إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل املعلومات اإلدارية   -7
املهمة والوافية حول جحم منشآهتا وحالهتا واستخداماهتا 

وتاكليفها، وهل تستخدمها بصورة منتمظة يف القرارات اليت 
تتخذها؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

√ الكفاءة 

o الفعالية 
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)أ(: مراجعة األداء السؤال 
بصورة مبارشة

)ب(: مراجعة أنمظة 
املراقبة يف املؤسسة

هل هناك من إماكنية لتقليص التاكليف اليت تستتبعها   -8
اإلجازات املَرضية يف قوة الرشطة وبصورة منصفة؟ 

√ االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

هل أجرت اإلدارة تقيمًيا وافًيا الحتياجات الربناجم التدرييب   -9
الذي يسهتدف تطوير مهارات الطلبة الذين يرتكون مدارهسم 

يف وقت مبكر والفوائد اليت حيمتل أن يؤتهيا من أجل مساندة 
العمل عىل استصدار قرار بشأن توفري المتويل املطلوب؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

√ الفعالية 

هل اكن من املمكن تنفيذ املشاريع عىل حنو خمتلف من شأنه   -10
أن يفيض إىل مستوى أفضل من االلزتام بالوقت والنوعية؟ 

o االقتصاد 

√ الكفاءة 

o الفعالية 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

يف احلاالت اليت ال يعود فهيا املوظف قادًرا عىل أداء مهامه   -11
بسبب العجز، هل جتري دراسة حلول بديلة ملخصصات 

العجز، كتغيري الوظيفة مثاًل؟ 

o االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 

√ االقتصاد 

o الكفاءة 

o الفعالية 
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مصادر املدرب )2-5(
إجابات عن دراسات احلالة الواردة يف النشاط السادس )ورقة العمل الواردة يف املادة التدريبية 

 .)3-5

دراسة احلالة: أداء املؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع يف اهلند: )تقرير املراقب واملدقق العام رمق 18. 
)13-2012

من اجلهة اليت اختذت القرار بإجراء مراجعة األداء؟ وهل أجرى املدقق املراجعة بناًء عىل مبادرته الذاتية أم بناًء عىل   -1
طلب جهة أخرى؟ 

ال يأيت التقرير عىل ذكر أي طلب قدمه الربملان أو احلكومة إلجراء أي تدقيق. ومما ال شك فيه أن هذا التدقيق أجري 
الدستور  العام، وذلك يف سياق ممارسة احلقوق احلرصية اليت مينحها  بناًء عىل مبادرة ذاتية من املراقب واملدقق 
اهلندي هلام. ومن احملمتل أن املراقب واملدقق العام أجريا هذا التدقيق نتيجة للتقارير الصحفية اليت وجهت االنتقادات 
لملؤسسات الطبية اليت تديرها القوات املسلحة أو نتيجة لتذمر املواطنني من تدين مستوى جودة اخلدمات يف املرافق 

الطبية يف هذه املؤسسات، وذلك عىل الرمغ من عد ورد أي إشارة إىل هذا األمر يف التقرير املذكور. 

كيف حدد املدقق األهداف املتوخاة من هذه املراجعة؟   -2

تقيمي مدى ما متلكه املؤسسات الطبية التابعة للقوات املسلحة من إماكنيات ومدى جناحها يف أداء الدور املنوط   -
هبا. ومن الواحض أن هذا التقيمي ميثل مراجعة لألداء. 

ومع ذلك، يشمتل هذا التقيمي عىل تدقيق مايل (مراجعة اإلجراءات القانونية)، حيث يرغب املراقب واملدقق العام   -
يف احلصول عىل تأكيد معقول عىل اعمتاد نظام سلمي لتحضري املوازنات وإنفاذ الرقابة وإدارة اإلنفاق وتواؤمه 

مع القواعد املالية العامة اليت تقررها احلكومة اهلندية.  

حدد ثالثة من مواطن القلق اليت ركز علهيا املدقق يف جمال االقتصاد، وبني األسلوب أو املهنجية اليت وظفها يف   -3
إثبات هذه اجلوانب؟ 

األسلوب املعمتد يف إثبات هذه العوامل مواطن القلق املتصلة مبعيار االقتصاد 
طرأت زيادة عىل األدوية اليت يمت رشاؤها عىل املستوى 
عرب  املوردة  األدوية  من  أكرب  بتلكفة  ولكن  احمليل، 

املشرتيات املركزية 

حتليل الجسالت املالية 

حتليل الجسالت املاليةيشوب القصور تجسيل املوردين 
استخدام عقود األسعار املركزية عىل نطاق حمدود، مما 

يتسبب يف ارتفاع التاكليف 
حتليل الجسالت املالية

التخزيين  العمر  عن  صالحيهتا  فرتة  تقل  أدوية  رشاء 
املتبيق املطلوب 

حتليل الجسالت املالية

حدد ثالثة من مواطن القلق اليت ركز علهيا املدقق يف جمال الكفاءة، وبني األسلوب أو املهنجية اليت وظفها يف إثبات   -4
هذه اجلوانب؟ 
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األسلوب املعمتد يف إثبات هذه العوامل مواطن القلق املتصلة مبعيار الكفاءة 
مقارنة بني وثائق اخلطط وجسالت اإلنفاق الفعيل تراجع رصف املوارد من خطة االقتناء السنوية املقرة 

عىل  مستشفيات  عدة  يف  الطبية  الطوامق  أفراد  نقص 
الرمغ من التفويض الصادر بتوظيفهم 

خطة  بني  مقارنة  أجريا  العام  واملدقق  املراقب  أن  يبدو 
املوارد البرشية وملفات املوظفني الفعلية 

التابعة  الطب  لكية  يف  املدربة  البرشية  املوارد  تسب 
للقوات املسلحة 

مقارنة بني املوارد البرشية املدربة واليت تقع علهيا مسؤولية 
اخلدمة يف القوات املسلحة واملوارد البرشية اليت تسبت 

من اخلدمة. وتقيمي اآلثار الرادعة اليت تفرزها الكفالة. 
مقارنة بني خطة املوارد البرشية وملفات املوظفني الفعليةنقص االختصاصيني 

حتليل املوارد البرشية تناقص أعداد االختصاصيني 
مقارنة بني خطة املوارد البرشية وملفات املوظفني الفعليةالتوزيع القارص لملمرضني واملساعدين الطبيني 

مقارنة بني خطة املشرتيات والجسالت املالية الفعلية نقص األجهزة الطبية الكهربائية 
مقارنة بني خطة املشرتيات والجسالت املالية الفعليةنقص األجهزة الطبية األخرى 

أمعال  غياب  بسبب  طويلة  لفرتات  الطبية  األجهزة  تعطل 
الصيانة 

حتليل قوامئ جرد األجهزة 

يف  األدواء  لرشاء  املدفوعة  األسعار  يف  شاسع  بون 
املستشفيات املختلفة 

مقارنة بني تاكليف الوحدات بني املستشفيات 

مقارنة بني املخزون واملعدل املقدر السهتالكه زيادة توريدات األدوية 
مقارنة بني املوارد البرشية العاملة وعبء العمل املقدر ضعف إجراءات التفتيش عىل اجلودة 

املعمتدة يف قصور مرافق التخزين  واملعايري  املتوفرة  املادية  املوارد  بني  مقارنة 
احملافظة عىل التوريدات الطبية 

مقارنة بني خطة املشرتيات واملوارد املادية املتوفرة نقص أعداد سيارات اإلسعاف 
ضعف استخدام أجهزة التصوير باألشعة السينية بسبب 

نقص الفنيني 
مقارنة مع األجهزة واملوارد البرشية العاملة 

مقارنة بني املخزون واملامرسات اجليدة/الرشوط القانونية االفتقار إىل األدوية احليوية واألساسية 
املعمتدة يف املرافق الطبية 

حدد ثالثة من مواطن القلق اليت ركز علهيا املدقق يف جمال الفعالية، وبني األسلوب أو املهنجية اليت وظفها يف إثبات   -5
هذه اجلوانب؟

األسلوب املعمتد يف إثبات هذه العوامل مواطن القلق املتصلة مبعيار الفعالية 

عىل  مستشفيات  عدة  يف  الطبية  الطوامق  أفراد  نقص 
الرمغ من التفويض الصادر بتوظيفهم

حيال  القلق  األمر  هذا  يثري  مكا  الرابعة.  النقطة  انظر 
الفعالية ألن نقص أفراد الطوامق الطبية يفرز آثاًرا سلبية 

عىل رعاية املرىض. 

حيال نقص األجهزة احليوية  القلق  األمر  هذا  يثري  مكا  الرابعة.  النقطة  انظر 
عىل  سلبية  آثاًرا  يفرز  األجهزة  هذه  نقص  ألن  الفعالية 

نوعية الرعاية الطبية. 
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أمعال  غياب  بسبب  طويلة  لفرتات  الطبية  األجهزة  تعطل 
الصيانة

حيال  القلق  األمر  هذا  يثري  مكا  الرابعة.  النقطة  انظر 
عىل  سلبية  آثاًرا  يفرز  األجهزة  هذه  نقص  ألن  الفعالية 

نوعية الرعاية الطبية.

الطبية ضعف القدرات يف إدارة النفايات الطبية  النفايات  إلدارة  املناسب  التفويض  غياب  يثري  قد 
القلق حيال ضعف إدارة هذه النفايات. 

حيال قلة املخازن الطبية احليوية  القلق  األمر  هذا  يثري  مكا  الرابعة.  النقطة  انظر 
من  املخازن  هذه  إىل  االفتقار  يرتبه  ما  بسبب  الفعالية 

املخاطرة بعدم توفري اخلدمات األساسية. 

من شأن االفتقار إىل التفويض املطلوب إلدارة النفايات ضعف القدرة عىل إدارة النفايات الطبية 
احليوية زيادة املخاوف حيال مدى كفاءة إدارة هذه 

النفايات

انظر النقطة الرابعة. مكا يثري هذا األمر املخاوف حيال االفتقار إىل املخازن الطبية احليوية 
الفعالية، حيث تنطوي املخاطرة القامئة عىل احمتالية 

عدم تقدمي اخلدمات األساسية

وعىل وجه اإلمجال، يبدو أن املسائل املتصلة باالقتصاد والكفاءة تستحوذ عىل جل اهمتام املراقب واملدقق العام يف اهلند. 
مفعظم مواطن القلق املتعلقة مبعيار الكفاءة ال تثري الشكوك حول  فعالية الرباجم اليت تديرها املؤسسات الطبية التابعة للقوات 
املسلحة، ولكن التقرير ال يبني مدى العجز الذي يصيب األهداف اليت تقررها السياسات والرباجم املعنية بسبب غياب عوامل 
االقتصاد والفعالية يف استخدام املوارد املتاحة. ونتيجة لذلك، ال يقدم تقرير التدقيق إجابة وافية حول مدى جناح املؤسسات 
الطبية التابعة للقوات املسلحة يف أداء الدور الذي تنيطه احلكومة اهلندية هبا، عىل الرمغ من اإلشارات اليت تدل عىل أهنا قد 

ال تؤدي هذا الدور املولك إلهيا. 
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مقدمة 
المنوذجية  والنشاطات  املقرتح  واحملتوى  األهداف  ُأعّدت 
واملصادر املقرتحة أدناه لغايات استعراض االقرتاحات واألمثلة 
حول الطريقة اليت يستطيع املدرب أن يعمتدها يف إعداد املواد 

ليك تتناسب مع السياق احمليل احملدد الذي يعمل فيه. 

األهداف املتوخاة من التعمل 
ميلك املشاركون يف اللقاء التدرييب القدرة عىل: 

القطاع  التعرف عىل ما تعنيه الزناهة يف سياق حمك  	•
األمين يف فلسطني. 

إدراك أمهية الدور الذي يؤديه التدقيق يف فلسطني.  	•

فهم أوجه االختالف بني التدقيق الداخيل واخلاريج من  	•
ناحية املفاهمي ومن الناحية العملية. 

احملتوى املقرتح تغطيته يف اللقاء التدرييب 
مفهوم الزناهة يف مؤسسات القطاع األمين  	•

وظيفة التدقيق يف املؤسسات  	•

التدقيق الداخيل واخلاريج يف املؤسسات 	•

التدقيق القانوين والتنظيمي  	•

األسئلة املتخصصة 
سياق  واملساءلة يف  والشفافية  الزناهة  تعنيه  الذي  ما  	•

القطاع األمين احمليل؟ 

ما الدور الذي تؤديه أمعال التدقيق يف السياق احمليل؟   	•

ما أوجه االختالف بني التدقيق الداخيل واخلاريج؟  	•

امللحق )أ(: 
التدقيق والزناهة يف القطاع األمين: اللقاء التدرييب احمليل 

نظرة عامة 
وصف النشاطات المنوذجية 

املادة التدريبية احمللية )ل.5-1(: ورقة اإلجابة: الزتام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بأحاكم القانون 

مصادر املدرب احمللية )ل.5-1(: عرض توجهيي: تعزيز الزناهة يف مؤسسات األمن والدفاع الفلسطينية ودور مؤسسات 
الرقابة  

مصادر مقرتحة 
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املادة  حمتوى  من  التالية  المنوذجية  النشاطات  اقُتبست 
وُأعدت  مدهتا  يف  ساعتني  تغيط  اليت  احمللية،  التدريبية 
يف  ُنمظت  اليت  التدريبية  اللقاءات  يف  استخدامها  لغايات 
النشاطات  هذه  ونستعرض  احملتلة.  الفلسطينية  األرايض 
هنا باعتبارها منوذًجا أو مثااًل يستطيع املدرب أن يعدله إذا 

رغب يف ذلك. 

النشاط األول: عرض توجهيي: تعزيز الناهة 
يف مؤسسات األمن والدفاع الفلسطينية ودور 

مؤسسات الرقابة 
الوقت: 30 دقيقة 

املدرب  (مصادر  التوجهيي  العرض  هذا  املدرب  يقدم 
احمللية 5-1)، وييب عن األسئلة اليت يطرحها املتدربون 

يف سياقه. 

املواد التدريبية

عرض  )ل.1-5(:  احمللية  املدرب  مصادر  	•
توجهيي: تعزيز الزناهة يف مؤسسات األمن والدفاع 

الفلسطينية ودور مؤسسات الرقابة 

النشاط الثاين: اختبار: الزناهة والشفافية 
واملساءلة وديوان الرقابة املالية واإلدارية 

الوقت: 30 دقيقة 

الرقابة  ديوان  يعمتدها  اليت  الطريقة  االختبار  هذا  يتناول 
والشفافية  الزناهة  معايري  تطبيق  يف  واإلدارية  املالية 
واملساءلة يف سياق ممارسة الرقابة املالية يف القطاع األمين. 
مكا يتطرق هذا االختبار إىل العالقات اليت يقميها الديوان 
املدرب نخسة من هذا  ويوزع  األمنية احمللية.  األجهزة  مع 
االختبار عىل لك متدرب. وبعد اإلجابة عن االختبار، يناقش 
املدرب لك سؤال عىل حدة ويرشحه لملجموعة باكملها (حنو 
30 دقيقة). (وينصح املدرب بتحضري إجاباته عن االختبار 
قبل توزيع االختبار. ومع ذلك، فقد يشك هذا االختبار عاماًل 
مل  أسئلة  أي  يمكلوا  أن  لملتدربني  وميكن  للنقاش،  حمفًزا 

مع  إجاباهتم  يتبادلون  مث  ومن  بييت  كواجب  عهنا  ييبوا 
مجموعة املشاركني يف اللقاء التدرييب). 

املواد التدريبية 

املادة التدريبية احمللية )ل.5-1(: الزتام ديوان  	•
أن  (سبق  القانون  بأحاكم  واإلدارية  املالية  الرقابة 
استخدم هذا االختبار يف فلسطني. وميكن استخدامه 
مكا هو يف السياق احمليل الذي يعمل فيه املدرب). 

وصف النشاطات المنوذجية 
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املادة التدريبية احمللية )ل.1-5(
ورقة اإلجابة: الزتام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بأحاكم القانون 

السؤال األول: هل يغيط التدقيق الذي يريه ديوان الرقابة املالية واإلدارية مجيع اجلوانب (االمتثال، واألداء املايل واألداء 
اإلداري) 

نعم .......................................................................................................................................  -1

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

ال يغيط مجيع اجلوانب، وإمنا بعًضا مهنا   -2

احلمك القانوين ..................................................................................................................  •

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

التنفيذ ............................................................................................................................  •

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

السؤال الثاين: هل يصدر ديوان الرقابة املالية واإلدارية تقارير دورية حول نتاجئ الرقابة املالية يف القطاع األمين وينرشها 
عىل املأل؟  

نعم .......................................................................................................................................  -1

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

ال يغيط مجيع اجلوانب، وإمنا بعًضا مهنا   -2

احلمك القانوين ..................................................................................................................  •

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

التنفيذ ............................................................................................................................  •

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

السؤال الثالث: هل هناك قوانني أو لواحئ/أنمظة (عامة/خاصة) يري ديوان الرقابة املالية واإلدارية التدقيق عىل أساهسا؟ 
(الرقابة عىل االلزتام)

القوانني ..................................................................................................................................  -1

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

اللواحئ التنفيذية/األنمظة ..............................................................................................................  -2

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

السؤال الرابع: هل هناك قوانني (عامة/خاصة) ميارس ديوان الرقابة املالية واإلدارية الرقابة املالية مبوجهبا الرقابة املالية عىل 
موازنات األجهزة األمنية؟ 
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القوانني ..................................................................................................................................  -1

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

اللواحئ التنفيذية/األنمظة ..............................................................................................................  -2

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

املالية  الديوان أي مالحظات حول مدى الزتام األجهزة األمنية بقانون املوازنة، والشؤون  هل توجد لدى  السؤال اخلامس: 
واألنمظة القانونية السارية؟ 

األنمظة ..................................................................................................................................  -1

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

املالحظات ...............................................................................................................................  -2

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

السؤال السادس: هل هناك قوانني أو إجراءات (عامة/خاصة) تنظمي املشرتيات يف األجهزة األمنية؟ 

األنمظة ..................................................................................................................................  -1

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

اإلجراءات ...............................................................................................................................  -2

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

واستعامهلا يف  وإدارهتا  األصول  اقتناء  حتمك  (عامة/خاصة)  أنمظة  هناك  هل  باملشرتيات،  يتصل  فميا  السابع:  السؤال 
األجهزة األمنية؟ 

قانون تنظمي األصول ...................................................................................................................  -1

اقتناء األصول ..........................................................................................................................  -2

إدارة جرد األصول ....................................................................................................................  -3

إدارة املشرتيات ........................................................................................................................  -4

إدارة األسلحة (العامة)، واملركبات والزي ..........................................................................................  -5

السؤال الثامن: ما املالحظات الرئيسية الواردة بشأن إدارة األصول واستعامهلا يف األجهزة األمنية فميا يتصل باملشرتيات 
وإدارة األصول يف هذه األجهزة؟ 

املالحظات بشأن اإلطار القانوين ....................................................................................................  -1

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

 ............................................................................................................................................
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املالحظات بشأن األنمظة ..............................................................................................................  -2

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

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

السؤال التاسع: هل هناك أي قانون أو نظام (عام/خاص) حول إدارة املوارد البرشية؟ 

القوانني ..................................................................................................................................  -1

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

األنمظة ...................................................................................................................................  -2

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

السؤال العارش: هل هناك أي نظام بشأن التعيينات والرتقيات والتقيمي واملساءلة وتوزيع املهام واهليلكيات التنظميية؟ 

اهليلكيات التنظميية ....................................................................................................................  -1

حتديد االحتياجات من املوارد البرشية ..............................................................................................   -2

التعيينات يف األجهزة األمنية (القوانني واألنمظة) .................................................................................   -3

الرتقيات يف األجهزة األمنية (القوانني واألنمظة) ..................................................................................   -4

توكيل املهام يف األجهزة األمنية (القوانني واألنمظة) ..............................................................................   -5

املساءلة يف األجهزة األمنية (القوانني واألنمظة) ..................................................................................   -6

التنظميية،  (اهليلكيات  األمنية؟  األجهزة  البرشية يف  املوارد  الواردة إلدارة  الرئيسية  املالحظات  ما  السؤال احلادي عرش: 
وحتديد االحتياجات من املوارد البرشية، والتعيينات، والرتقيات، وتوزيع املهام واملساءلة) 

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

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

...................................................................................................................................................
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مصادر املدرب 
مصادر املدرب احمللية )ل5-1(: العرض التوجهيي: تعزيز الزناهة يف مؤسسات األمن والدفاع 

الفلسطينية ودور مؤسسات الرقابة 
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قياس�وجود�نظام�لل��ا�ة

�االقدررااتت
  )  االقانونن�ووااملماررسة(ااملواارردد�1.
)  االقانونن�ووااملماررسة(الاستقالل�2.

�اا��كم
)  االقانونن�ووااملماررسة(االشفافية�1.
)    االقانونن�ووااملماررسة(ااملساءلة�2.
)    االقانونن�ووااملماررسة(اال��اا�ة�3.

 االدوورر
مالحقة�قضايا�االفسادد�1.
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مصادر مقرتحة 
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http://www.dcaf.ch/Publications/Palestinian-Legal-Collections-Financial-and-Administrative-
Oversight-in-the-Security-Sector 
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