
 

 
 

 

 

 

 التاسعحمضر االجتماع 
 للجنة تنمية القدرات املؤسسية
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 التاسعمحضر االجتماع 

 للجنة تنمية القدرات المؤسسية

 للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 (العربية السعودية)المملكة  الرياض

 م72/27/7025- 72
 

بالمملكة  الرياضبمدينة  التاسععقدت لجنة تنمية القدرات المؤسسية اجتماعها  

م بناء 72/27/7025- 72 هـ الموافق21/3/2332-21 خالل الفترة من يةالعربية السعود

رئيس ديوان ، أسامة بن جعفر فقيه/ االستاذعلى الدعوة الكريمة الموجهة من معالي 

الستضافة االجتماع المذكور  وبمشاركة  العربية السعوديةبالمملكة  المراقبة العامة

 وهم: اإلنتوسايالعامة ومبادرة تنمية  ممثلي األجهزة األعضاء في اللجنة واألمانة
 

 الصفة المنصب االسم

 ةالمجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربي

 نائب رئيس اللجنة رئيس غرفة يــوابــصـد الـمـحـم

 عضو رئيس مصلحة التعاون والعالقات العامة عبدالرزاق الدرعي

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت
 عضو مراقب التدريب ودـشرـال ودـعـس زةـزيــع

 عضو التدريبية  االحتياجاتتخطيط رئيس قسم  عبدالكريم عبدالقادر السرحان
 عضو اختصاصي أول منظمات دولية زيـنــــعـد الـمـحـادية مـن

 ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية
 عضو  رئيس قسم مديرية الرقابة على الوزارات محمد علي سليم ذيب ابوذان
 عضو مدير مديرية الرقابة على البلديات مفلح أحمد الهليل الحجاحجه

 
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين

 عضو مدير عام اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اغريب جمعه عالء

 ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية

 عضو مشرف العام على إدارة التطوير اإلداريال محمد بن مطلق النفيعي

 عضو المشرف على التدريب محمد بن ربيع الزهراني

 ديوان المحاسبة بدولة قطر

 عضو مكتب الفنيـرئيسة ال واريــكـة الـعـيـورة ربــن

 عضو مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بن هاشم السادة محمد

 ورية مصر العربيةالجهاز المركزي للمحاسبات بجمه
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 عضو رئيس قطاع المؤتمرات العربية حنان محمد األنور بكري

 عضو المؤتمرات العربيةمدير عام  حنان حسني البيومي

 الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية

 اعتذر الجهاز اليمني عن الحضور 

 األمانة العامة للمنظمة العربية )األرابوساي(

 عضو ممثل االمانة العامة التونكتي عمر

 (IDIمبادرة تنمية اإلنتوساي )

 عضو تنمية القدراتمدير  عبدالحكيم بن األزرق
  

مدير عام مكتب رئيس الديوان  بن مطلق النفيعيوأفتتح االجتماع السيد/ محمد 

رئيس  معاليصاحب ال نقل خاللها ترحيببكلمة عام على إدارة التطوير اإلداري الالمشرف 

م بالوفود المشاركة وتمنياته لهديوان المراقبة العامة االستاذ/ أسامة بن جعفر فقيه 

في  باستضافة هذا االجتماععن سروره عبر سعادته و بالتوفيق والخروج بتوصيات بناءة

العربية ، ورحب بالوفود المشاركة متمنيًا لهم اقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة الرياض

 .السعودية

كما أشاد بأهمية هذا االجتماع والدور الذي تقوم به لجنة تنمية القددرات المؤسسدية   

فددي تطددوير عمددل االجهددزة العربيددة وكوادرهددا مددن خددالل اعتمدداد خطدد  التدددريب والبحدد   

العلمدددي ومجددداالت التعددداون بدددين المنظمدددة العربيدددة وايرهدددا مدددن المنظمدددات الدوليدددة        

 .واإلقليمية
 

ر عّب ورئيس االجتماع رئيس اللجنةنائب  محمد الصوابي ثم تناول الكلمة السيد/

على  لديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعوديةفيها عن شكره وتقديره 

عمر وترحيبه بالسادة ممثلي األجهزة أعضاء اللجنة والسيد/ ، لهذا االجتماع استضافته

 مثلم رقد/ عبدالحكيم بن األزممثل األمانة العامة للمنظمة العربية، والسي التونكتي 

 (.IDIمبادرة تنمية اإلنتوساي )

بإسم السيد الرئيس األول للمجلس األعلى رئيس اللجنة نائب كما عبر السيد/ 

 أسامة بن جعفر فقيه/ االستاذمعالي صاحب اللعن شكره للحسابات بالمملكة المغربية 

كافة أعضاء الفريق المكلف ول ةديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعوديرئيس 

 .ابالتنظيم على استضافة أعمال هذه اللجنة وتوفير كافة الظروف المناسبة لنجاحه

ممثل االمانة العامة من خالل كلمته بالشكر باسم  عمر التونكتيكما تقدم السيد/ 

الرئيس األول لدائرة المحاسبات بالجمهورية ، معالي السيد/ عبداللطيف الخراط

اسامة بن جعفر / االستاذمعالي صاحب الإلى سية واألمين العام للمنظمة العربية التون

أعضاء الفريق كافة إلى ورئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية  فقيه

روف المناسبة لذلك. المكلف بالتنظيم على استضافة أعمال هذه اللجنة وتوفير كافة الظ

 هذا االجتماع. على حضوره اإلنتوسايمية مبادرة تن كما شكر ممثل
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 ما يلي:إلى جدول أعمالها وانتهت بوبعد ذلك شرعت اللجنة في دراسة البنود المدرجة 

 إقرار مشروع جدول األعمالالبند األول: البند األول: 
تم إقراره بعد بنود التي تضمنها جدول األعمال, بعد أن استعرض رئيس االجتماع ال

 لك وفقًا للتالي:إدخال بعض التعديالت عليه وذ

 . ـ إقرار مشروع جدول االعمال 1

 . م2112ـ دراسة نتائج تنفيذ خطة العمل في مجال التدريب والبح  العلمي لسنة  2

 . م2112ـ اعداد مشروع خطة العمل في مجال التدريب والبح  العلمي لسنة  3

 . ـ دراسة تقرير فريق عمل البيئة للمنظمة في اجتماعه الثامن 4

ـ  2113تكليف فريق لتقييم نتائج تنفيذ اللقاءات العلمية والتدريبية للسنوات ـ  2

2112. 

 النظر في تطوير الموقع الخاص للمنظمة عبر شبكة اإلنترنت.ـ  2
 ـ النظر في األنشطة التي نفذت بالتعاون مع مبادرة تنمية االنتوساي. 7
 ـ ما يستجد من أعمال: 8

عامة بشأن العرض الصادر من البنك الدولي مذكرة األمانة الدراسة موضوع  -

 ( دوالر.211,111لفائدة المنظمة العربية بمبلغ )

إرساء تعاون بين لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة دراسة موضوع  -

 ولجنة تنمية القدرات لمنظمة االفروساي.

 دراسة مقترح خطة العمل التنفيذية للمنظمة العربية. -

تمويل المتوفر من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية مذكرة حول استغالل ال -

 المنظمة العربية. لصالح

 ـ تحديد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة. 9

 م5102دراسة نتائج تنفيذ خطة العمل يف جمال التدريب والبحث العلمي لعام  البند الثاني:
 أواًل: اللقاءات العلمية والتدريبية: 

 م وهي كالتالي: 2112مت سنة ظالتي ن الخمسةتائج تنفيذ اللقاءات ناطلعت اللجنة على 

 التاريخ الجهاز المستضيف / العلمي اللقاء التدريبي م

   م28/2/2112 - 24 دولة قطر مراجعة ضمان الجودة 1

2 
رقابة األداء على قطاع انتاج وتوزيع 

 الطاقة الكهربائية
 م 11/2/2112 - 7 جمهورية مصر العربية

3 
تقييم البرامج والسياسات العمومية : 

 أفضل التجارب والممارسات
المملكة االردنية 

 الهاشمية
 م11/9/2112 -2

4 
الرقابة على البيانات المالية باستخدام 

 التطبيقات المعلوماتية
المملكة العربية 

 السعودية
 م29/11/2112 -22

2 
مكافحة الغش والفساد في القضايا 

 البيئية
 م18/12/2112 -12 غربيةالمملكة الم
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تقييم البرامج اللقاء العلمي المتعلق ب عنوبعد االطالع على التوصيات الصادرة   

اللقاء التدريبي المتعلق بمكافحة  عنو والسياسات العمومية: أفضل التجارب والممارسات

على اللجنة  وافقت توصياتوما صدر عنهما من الغش والفساد في القضايا البيئية، 

 التالية: وصياتالت

تقييم البرامج والسياسات العمومية : أفضل التجارب اللقاء العلمي المتعلق ب-

 والممارسات

وضوع تقييم البرامج والسياسات الحكومية األهمية الالزمة م حث األجهزة على إيالء .1

عداد خطط التدقيق والرقابة السنوية لتشمل البرامج ذات التأثير المالي إعند 

 الكبير. واالجتماعي

تعزيز التدريب المتخصص في مجال تقييم البرامج والسياسات الحكومية داخل  .2

 األجهزة العليا للرقابة بالتعاون مع مختلف المنظمات اإلقليمية والهيئات المتخصصة.

معايير الدولية في مجال تحليل وتقييم االستفادة من حث األجهزة العليا للرقابة على  .3

مومية الصادرة عن المنظمات المتخصصة مثل منظمة السياسات والبرامج الع

 .االنمائي التعاون والتنمية االقتصادية وبرنامج األمم المتحدة

مشتركة بين األجهزة العليا للرقابة بهدف تقييم وحدات الرقابة  أسسضرورة إيجاد  .4

 نموذج موحد لتقييمها.إلى الداخلية في األجهزة الخاضعة للرقابة للوصول 

 التدريبي المتعلق بمكافحة الغش والفساد في القضايا البيئيةاللقاء -

الدور الحيوي لألجهزة العليا للرقابة في مكافحة الغش والفساد في  على تأكيدال .1

وضع السياسات الالزمة  الجهات الحكومية المختصة بأهميةوتوعية القضايا البيئية 

 .لحماية البيئة

يأخذ بعين من خططها االستراتيجية هدفا ض أهمية تبني األجهزة العليا للرقابة .2

 االعتبار القضايا البيئية.

تكثيف الجهود لمزيد من تنمية قدرات العاملين باألجهزة العليا للرقابة العربية في  .3

تعزيز التواصل بين و مة للقيام بذلكمجال المراجعة البيئية وتوفير الوسائل الالز

ات البحث العلمي بما يمكن من رفع جودة األجهزة العليا للرقابة مع الخبراء ومؤسس

 نتائج المراجعة البيئية والتوصيات الصادرة عنها.
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تشجيع التواصل وتبادل الخبرات بين األجهزة العليا للرقابة العربية والتعاون الثنائي  .4

والمتعدد األطراف من أجل معالجة القضايا البيئية والوقاية من عوامل الغش والفساد 

 .المرتبطة بها

توجيه االهتمام لمعايير المحاسبة والمراجعة التي تكفل توافر اإلطار التنظيمي لتقييم  .5

األنشطة البيئية والوقاية من الغش والفساد المرتبط بالبيئة وقياس األثر ونشر التقارير 

 والمعلومات المتعلقة بحماية البيئة.

 ها األجهزة العليا للرقابةدرالجهات الحكومية المختصة من خالل التوصيات التي تص توعية .6

التنمية المستدامة والوقاية أهداف مبنية على  حوكمةعلى تفعيل نظم الرقابة الداخلية واعتماد 

 .تعزيز الجانب األخالقي وتنمية القيم البيئية ونشر ثقافة االنضباطمن الغش والفساد و

ستبيانات الخاصة وبعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة واالطالع على نتائج تحليل اال

 والمقترحات التالية:  التوصياتإلى  وصلبالمشاركين والخبراء في اللقاءات سالفة الذكر, تم الت

 . تخصيص الوقت الكافي لدراسة الحاالت العملية في اللقاءات العلمية والتدريبية -أ

 . المشاركين والمدربين ضمن المرفقاتبأسماء ادراج قائمة  -ب

 . المدربين المعنيينإلى قييم اللقاءات العلمية والتدريبية ارسال نسخة من وثائق ت -ج

 ثانيا : البح  العلمي :

 يتضمن مسابقة البحث العلمي والترجمة:

 أ ـ المسابقة الحادية عشرة للبح  العلمي:

بحثا من  35واصلت األمانة العامة اإلجراءات الخاصة بهذه المسابقة، حيث تلقت 

أجهزة الرقابة  المؤلفة منوافت بها أعضاء لجنة التقويم األجهزة األعضاء في المنظمة 

ها واإلمارات وطلبت من في كل من مصر والعراق والسعودية والجزائر واألردن

وقد وافتها هذه األجهزة بنتائج التقويم وقامت , موافاتها بنتائج تقويم البحوث المذكورة

 .وتحليلهامانة العامة بتجميعها األ

 رفعهااللجنة على فرز نتائج المسابقة صادقت عليها وقررت وبعد إطالع اعضاء 

 . ( 1مرفق  ) عتماد هذه النتائجلنظر في االمجلس التنفيذي القادم لإلى 

 ب ـ الترجمة : 
عداد الصادرة سنة في كل من  مصر والكويت ترجمة األ واصلت أجهزة الرقابة

الجهاز ألمانة العامة بموافاة احيث قامت  ،اللغة العربيةإلى من مجلة االنتوساي  2115
 لطباعتها وتوزيعها على األجهزة األعضاء. األمريكي بها

ة الدورية رقم ة العربية السعودية بترجمة النشركما قام ديوان المراقبة العامة بالمملك    
والمشتملة في القرارات الصادرة عن مجلس الصادرة عن منظمة االنتوساي  76

اللغة العربية وموافاة األمانة العامة لهذه المنظمة إلى محافظي منظمة االنتوساي 
 , وكذلك توزيعها على األجهزة األعضاء.ةبالترجمة المذكور
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  م5102 إعداد مشروع خطة العمل يف جمال التدريب والبحث العلمي لعام البند الثالث: 
تقترح اللجنة  ,طالع على المقترحات المقدمة من االجهزة االعضاءبعد اال 

م كما هو موضح في 7021عمل في مجال التدريب والبح  العلمي لعام المشروع خطة 

 (:7الجدول المذكور ادناه وتفاصيل ذلك وفقًا للمرفق رقم )
 أواًل: اللقاءات العلمية والتدريبية:

م والتي اقرتها 7021والبح  العلمي لسنة  تضمنت خطة العمل في مجال التدريب 

 الجمعية العامة في دورتها الحادية عشر اللقاءات العلمية والتدريبية التالية:
قياس أداء األجهزة العليا للرقابة حول موضوع "  IDIوفقا لمنهجية الـ  برنامج تدريبي ـ  1

 .(  SAI PMF ) " المالية والمحاسبة 

 . موضوع " رقابة األداء على برامج تطوير وتنمية الموارد البشرية " اللقاء العلمي حول ـ  2 

اللقاء التدريبي حول موضوع " مهارات إدارة المخاطر المالية في االستثمارات والمشروعات  ـ  3

" . 

 . اللقاء التدريبي حول موضوع " تحليل اآلثار البيئية االقتصادية للمشكالت البيئية " ـ  4

 . ("CoSoــCoCo)لتدريبي حول موضوع " نماذج الرقابة الداخلية الحديثة اللقاء ا ـ  5

استضافة هذه البرامج واللقاءات على النحو التوصية للمجلس التنفيذي بوتم بإجماع اعضاء اللجنة 

 التالي:
 

 التاريخ المقترح الجهاز المستضيف البرامج واللقاءات العلمية والتدريبية م

1 
حول  IDIا لمنهجية الـ وفق برنامج تدريبي

قياس أداء األجهزة العليا للرقابة موضوع " 

 (  SAI PMF ) " المالية والمحاسبة 

ديوان المراقبة العامة 

 بالمملكة العربية السعودية
 يحدد الحقًا

2 
اللقاء العلمي حول موضوع " رقابة األداء 

 "على برامج تطوير وتنمية الموارد البشرية

الجهاز المركزي 
محاسبات بجمهورية لل

 بيةعرمصر ال
 يحدد الحقًا

3 
اللقاء التدريبي حول موضوع " مهارات 

إدارة المخاطر المالية في االستثمارات 

 " والمشروعات

ديوان المحاسبة بدولة 

 الكويت
 م11/2116/ 13-11

4 
اللقاء التدريبي حول موضوع " تحليل اآلثار 

 " البيئية االقتصادية للمشكالت البيئية

لمجلس األعلى للحسابات ا

 بالمملكة المغربية
 يحدد الحقًا

5 
اللقاء التدريبي حول موضوع " نماذج 

الرقابة الداخلية الحديثة 

(CoCoــCoSo") 

مجلس المحاسبة 
بالجمهورية الجزائرية 

 الديمقراطية الشعبية
 م23-22/11/2116

  اعه الثامندراسة تقرير فريق عمل البيئة للمنظمة يف اجتم البند الرابع:
إلى  21عقد فريق عمل البيئة للمنظمة اجتماعه الثامن بدولة الكويت خالل الفترة من 

 المحاسبة بدولة الكويت  ديوانالسيد/ رئيس ذلك بدعوة من معالي و 2115ابريل  22
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والعراق وعمان  تونس والكويتو األردن :من أجهزة الرقابة في كٍلممثلو  وقد شارك فيه

 واليمن. ومصر وفلسطين

 وقد درس الفريق الموضوعات التالية:

 عرض مشاركة الفريق في أعمال مجموعة عمل اإلنتوساي لمراجعة البيئة. .1
-2113خطة عمل فريق البيئة بالمنظمة العربية )ما تم تنفيذه من عرض ومناقشة  .2

2115). 
 تطوير الصفحة االلكترونية للفريق ضمن موقع المنظمة العربية لألجهزة العليا .3

 للرقابة المالية والمحاسبة.
تقديم عرض حول دور األجهزة الرقابية العربية في الرقابة على الموارد الجينية  .4

 .الوراثية

 : تنمية القدرات المؤسسية بشأن أعمال فريق عمل البيئة لجنةتوصيات 

األعمال الملتزم بها والوارد ذكرها بمحضر اإلجتماع الثامن  إلتمام دعوة الفريق .0

ة األمانة وموافا 5102ابريل  52إلى  52لكويت خالل الفترة من ابدولة  عقدالذي 

  .على جميع األجهزة العليا للرقابة بالدول العربية تعميمهالالعامة بها 
بمنهجية مجموعة عمل اإلنتوساي لمراجعة البيئة في وضع الخطط  االسترشاد .5

 .وتنفيذها
جلس التنفيذي في اجتماعه الم رراققيد بوجوب التفريق عمل البيئة بتؤكد اللجنة على  .3

   و الذي اعتمد من خالله 2115الواحد والخمسين المنعقد بتونس خالل شهر مارس 

 :النقاط التالية
 قيام الفريق بتحديد برنامج عمل زمني واضح يمكن إنجازه خالل فترة زمنية محددة. -
 من اعمال وتكليفات. عدم اقتراح موضوعات جديدة اال بعد االنتهاء مما تم برمجته -
الموضوعات ذات الصلة ضمن برنامج عمله وفقا لما يكلف به  بإدراجقيام الفريق  -

 من قبل المجلس التنفيذي حتى تحقق هذه االعمال  اهدافها وفقا لمنهجية واضحة.
مواصلة العمل النجاز الموضوعات المعتمدة سابقا حتى موعد انعقاد إلى دعوة الفريق  -

م للفريق ورفع تقرير نهائي في شأنها حتى يتم اتخاذ القرار الخاص االجتماع القاد

 بذلك.
 

   م5102-5103 تكليف فريق لتقييم نتائج تنفيذ اللقاءات العلمية والتدريبية للسنوات: البند اخلامس
حرصا من لجنة تنمية القدرات المؤسسية على تقييم برامج العمل في مجال التدريب 

تم تشكيل فريق البرامج المستقبلية للمنظمة  إعدادفي  هاستفادة منوالبحث العلمي واال

إلعداد دراسة تقييمية  يضم ممثلي األجهزة العليا للرقابة باألردن وفلسطين والمغرب

إلى  2113حول نتائج تنفيذ اللقاءات العلمية والتدريبية التي نفذت خالل الفترة من 

 إعدادعلى للجنة خالل اجتماعها القادم تساعد ا أنوتقديم توصيات من شأنها  2115

 .2112ـ  2111للسنوات والبحث العلمي مشروع برنامج العمل في مجال التدريب 
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  النظر يف تطوير املوقع اخلاص للمنظمة العربية عرب شبكة االنرتنت البند السادس:
قع بعد اطالع أعضاء اللجنة على العرض الذي قدمه ممثل األمانة العامة حول المو

تتقدم اللجنة  الجديد للمنظمة والسيما الجزء الخاص بلجنة بناء القدرات المؤسسية،

لتها من أجل تطوير الموقع والذي من شأنه الجهود التي بذاألمانة العامة على إلى  بالتقدير

 .نشطة المنظمة ولجانها وفرق عملهابمختلف أ التعريف

 : الموقع فاعليةمن شأنها الرفع من وتقدم أعضاء اللجنة بالتوصيات التالية التي 

صة االخ المعلوماتتكليف شخص بكل جهاز أعلى للرقابة تسند إليه مهمة مراجعة  -

 . بصفة دوريةبها العامة االمانة بجهازه وموافاة 
مع تزويد األجهزة  خاصة للتواصل ألعضاء اللجان وفرق العمل صفحاتتفعيل  -

 العامة .األعضاء بكلمات المرور من قبل األمانة 
 .مكونات الموقع مالحظات حول مختلفالب لإلفادةكافة األجهزة العليا للرقابة  من الطلب -
 . حث األمانة العامة على ادراج التغييرات المطلوبة من األجهزة األعضاء في حينها -

 االنتوساي تنمية النظر يف األنشطة التي نفذت بالتعاون مع مبادرة البند السابع:
تنفيذها حول االنشطة التي تم ق رزاالن / عبد الحكيم بالسيدي قدمه بعد العرض الذ

االنتوساي خالل الفترة السابقة وكذلك  تنمية بالتعاون بين المنظمة العربية ومبادرة

المشاريع المستقبلية والذي تناول ما تم انجازه في اطار برنامج تطبيق معايير االنتوساي 

مع االطراف  والتعاملاد والمتعلقة بمكافحة الفس وكذلك البرامج الجديدةحتى اآلن, 

الخارجية, يثمن اعضاء اللجنة النتائج المسجلة في هذا الشأن ويقترحون مواصلة 

 االنتوساي.مبادرة تنمية المشاريع المبرمجة بين المنظمة العربية و
 

 ما يستجد من أعمال : البند الثامن:
 بالمملكدة العربيدة السدعودية بشدأن     بدة العامدة  ديدوان المراق بناًء على مدا أبدداه منددوب    -2

فدي  العامة الدى االجتمداع االسدتثنائي لرءسداء االجهدزة       كرة التي قدمتها األمانةالمذ

بدولدة   نظدم  الدذي  الدذي عقدد علدى هدامش اللقداء العربدي االوربدي        المنظمة العربية 

عرضدا   م والمتضدمنة تلقدي األماندة العامدة     7025 ديسمبر 2-2الفترة من قطر خالل 

 أجدل لفائددة المنظمدة العربيدة وذلدك مدن       البنك الدولي بخصوص تمويدل مبدادرة   من

( الدذي يدديره البندك الددولي وتبلدغ      SAI  PMFدعم قدرات االجهدزة العليدا للرقابدة )   

 م .7025ديسمبر  25ويراب البنك اإلفادة قبل   ( دوالر700,000قيمة العرض )

امة بن جعفدر فقيده رئديس ديدوان المراقبدة العامدة       وحي  أن معالي االستاذ / أس          

 المدانحين التعداون مدع    االنتوسداي لمبدادرة   جانببالمملكة العربية السعودية رئيس 
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مبدادرة وأن  هدذه ال قواعد االستفادة من الددعم المدالي الدذي تقدمده     أوضح للرءساء 

 ( .CBC-IDIداء االجهزة تتواله )أموضوع تقويم 

مدن   بأن أفضدل مجدال لتسدتفادة    باإلجماع ذلك اتخذ الرءساء قرارًا  وبناءً  على          

، هذا الدعم المالي هو تنظديم دورات للتددريب علدى تطبيدق المعدايير المهنيدة عمليداً       

وتم تفويض األمانة العامة بالتواصل مع البنك الدولي بشدأن االسدتفادة مدن المنحدة     

 .المشار إليها

االسدتفادة   أجدل  أن المبلغ المشار اليه قد انتهدى ة العامة ممثل األمان وقد اوضح          

 .، ولن تتم االستفادة منهم7025منه في ديسمبر  

عليده مدن    حصدلت ( دوالر 700,000مبلدغ )  مثدل االماندة العامدة أنده يتدوفر لدديها      وضح مأ-7

إلنتددداب خبيددر  ( دوالر 270,000مندده ) وخصدد ، الوكالددة االمريكيددة للتنميددة الدوليددة  

( 30,000ومبلدغ ) التونسية للعمل باألمانة العامة  اتمن دائرة المحاسبالقدرات لتنمية 

وذلددك بندداء علددى موافقددة مددن المجلددس  العامددة مانددةدوالر لتأهيددل نظددام المعلومددات باأل

 .التنفيذي

 ( دوالر بتنظدديم50,000)البددالغ  توصددي اللجنددة باالسددتفادة مددن المبلددغ المتبقدديو          

الدوليددة جهددزة العربيدة فددي مجددال تطبيدق المعددايير   لفائدددة األبي لقداء علمددي او تددري  

  .( 3)مرفق  م7021خالل العام للرقابة  ألجهزة العليال
عمدال المنظمدة العربيدة    عمل تنفيذية ألمانة العامة عرض مقترح خطة ممثل األتولى  -3

 من االنشدطة مدن شدأنها    رئيس المجلس التنفيذي وتضمن عددًا تقدم به 7021لعام 

أخدذ اعضداء   أن اعضداء المنظمدة,  وبعدد     لألجهدزة زيادة الدعم للقدرات المؤسسية 

ماندة العامدة   اقترحدوا قيدام األ   ( 3)مرفدق   اللجنة علمدًا بمختلدف االنشدطة المقترحدة    

 إلى المجلس التنفيذي.المقترحات  هذه بإحالة

 ول موضوعبموافاة المجلس التنفيذي بأي مستجدات حألمانة العامة اتوصي اللجنة  -3

 اتفاقية الشراكة بين منظمة االفروساي والمنظمة العربية.  

  حتديد مكان وموعد االجتماع القادم للجنة البند التاسع:
قررت اللجنة أن تعقد إجتماعها القادم في بلد احد االجهزة االعضاء في اللجنةة والةذي   

ة وذلةك قبةل شةهر علةى     رغبته في استضافة هذا االجتمةاع أو فةي مقةر االمانةة العامة      يبدي

والخمسةين للمجلةس التنفيةذي. ويةتم التنسةيق بشةأن        الثالثاالقل من تاريخ انعقاد االجتماع 

 تحديد المكان والموعد بالتنسيق بين رئيس اللجنة واالمانة العامة والجهاز المستضيف.
لمعةةالي األسةةتاذ  وفةةي ختةةام اإلجتمةةاع عبةةر اعضةةاء اللجنةةة عةةن شةةكرهم وتقةةديرهم العميةةق

فقيةةه رئةةيس ديةةوان المراقبةةة العامةةة بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية ولجميةةع  اسةةامة بةةن جعفةةر 

العاملين بالديوان لما قةدموه مةن دعةم ومعونةة صةادقة وتةوفير كافةة وسةائل الراحةة وكةرم           

 الضيافة مما اسهم في تسهيل عمل اللجنة ومساعدتها على انجاح اعمالها.

 واهلل الموفق المستعان،،،
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 عمر التونكتي  لصوابي محمد ا 

 

 المقرر رئيس االجتماع 
 

 
  


