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خالل  بعاصمة الجمهورٌة التونسٌةاجتماعها العاشر عقدت لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة 

 /بناء على الدعوة الكرٌمة الموجهة من معالً األستاذ  2016-09-29إلى  27الفترة من 

 األول لمحكمة المحاسبات بالجمهورٌة التونسٌة واألمٌن العامرئٌس ال عبد اللطٌف الخراط

للمنظمة العربٌة الستضافة االجتماع المذكور، وبمشاركة األجهزة األعضاء فً اللجنة 

 :واألمانة العامة وهم 

 الصفة المنصب االسم
 دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت

رئٌس  والتكرٌر مدٌر إدارة الرقابة على االستكشافات عبد الرزاق عبد الكرٌم  /السٌد 
 اللجنة

 عضو رئٌس قسم تخطٌط االحتٌاجات التدرٌبٌة الكرٌم السرحانعبد   /السٌد 

  المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربٌة

 عضو رئٌس مصلحة التعاون عبد الرزاق الدرعً  /السٌد 

 دٌوان المحاسبة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة

 عضو رئٌس مراقبة محمد أبو دان  /السٌد 

 عضو رئٌس مراقبة عمر أبو رواق  /السٌد 

 دٌوان المراقبة العامة بالمملكة العربٌة السعودٌة

 عضو مدٌر عام مكتب رئٌس الدٌوان محمد بن مطلق النفٌعً  /السٌد

 عضو إدارة التطوٌر اإلداري عبد هللا بن عبد الرحمن الحربً  /السٌد 

 دٌوان المحاسبة بدولة قطر

 عضو بإدارة الشؤون القانونٌةرئٌس قسم  رنا ماضً الهاجري  /السٌدة 

 الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورٌة مصر العربٌة

 عضو مدٌر عام حنان حسنً البٌومً  /السٌدة 

 دولة فلسطٌنب واإلدارٌة  المالٌةلرقابة ا دٌوان

 عضو مدٌر عام اإلدارة العامة لتكنولوجٌا المعلومات جمعة اغرٌب عالء   /السٌد

 للمنظمة العربٌةاألمانة العامة 

األمانة  عاممدٌر  خمٌس الحسنً  /السٌد 
 العامة

مقرر  مستشار تنمٌة القدرات حسٌن بوصندل  /السٌد 
 اللجنة

 

واعتذر . الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورٌة الٌمنٌةممثل   حضور  تعذر وقد

 .مثل مبادرة تنمٌة االنتوسايعن الحضور م

عبد اللطٌف الخراط الرئٌس األول لمحكمة المحاسبات  / الً األستاذعموافتتح االجتماع 

حٌث رحب بأعضاء اللجنة وأثنى على  بالجمهورٌة التونسٌة واألمٌن العام للمنظمة العربٌة

ؤكدا على أهمٌة جهودهم المخلصة من أجل إنجاح عمل اللجنة خالل االجتماعات السابقة م

ا االجتماع باعتباره ٌسبق اجتماعات المجلس التنفٌذي البنود المدرجة ضمن جدول أعمال هذ
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كما أكد على استعداد األمانة العامة لمساندة عمل اللجنة وتوفٌر . والجمعٌة العامة للمنظمة

  .اإلمكانٌات الضرورٌة إلنجاحه

 :وبعد ذلك شرعت اللجنة فً دراسة البنود المدرجة على جدول أعمالها وانتهت إلى ما ٌلً 

 إقرار مشروع جدول األعمال: ول البند األ

بعد أن استعرض مقرر اللجنة البنود التً تضمنها مشروع جدول األعمال، تم إقراره وفقا 

 :للتالً 

 إقرار مشروع جدول األعمال: البند األول 

  المؤسسٌة تعٌٌن رئٌس للجنة تنمٌة القدراتاإلحاطة ب: البند الثانً 

تقٌٌم نتائج ما تم تنفٌذه من خطة العمل فً مجال التدرٌب والبحث العلمً لسنة : البند الثالث 

2016 

النظر فً الدراسة المقدمة من الفرٌق المكلف بتقٌٌم نتائج تنفٌذ اللقاءات العلمٌة : البند الرابع 

 2015ـ  2013والتدرٌبٌة للسنوات 

بمجلة الرقابة المالٌة بٌن الدورتٌن الحادٌة عشرة اختٌار أحسن مقال نشر : البند الخامس 

 والثانٌة عشرة للجمعٌة العامة

 2019ـ  2017إعداد مشروع برنامج عمل المنظمة للسنوات  :البند السادس 

 اقتراح شعار جدٌد للمنظمة العربٌة وفق ما نص علٌه قرار المجلس التنفٌذي: البند السابع 

 وٌتالكدولة ب 48دورته فً  للمنظمة

 النظر فً نتائج أعمال فرٌق عمل البٌئة فً اجتماعه التاسع : ثامنالبند ال

 52المهام المتمخضة عن اجتماع المجلس التنفٌذي للمنظمة فً دورته : البند التاسع 

 :ملكة المغربٌة بالم

 .النظر فً التعاون مع مبادرة تنمٌة االنتوساي -أ 

  .تقٌٌم الملتقٌات العربٌة األوروبٌة -ب 

 .النظر فً المشروع المقترح من قبل الجهاز الهولندي حول التقٌٌم الذاتً للنزاهة -ج

إعداد األمانة العامة تقرٌرا حول تعزٌز القدرات التنظٌمٌة والبشرٌة للمنظمة  -د 

 .بالتنسٌق مع اللجان وفرق العمل
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األردنً المعهد العربً بلورة تصور حول إمكانٌة استفادة المنظمة من مشروع  -ه 

 . ومركز التدرٌب لدى الجهاز المصري للرقابة والتدقٌق

إعداد جدول زمنً ودراسة آلٌات تنفٌذ بقٌة المهام المتمخضة عن اجتماع : البند العاشر 

 :بالمملكة المغربٌة والتً تضم ما ٌلً  52للمنظمة فً دورته  لمجلس التنفٌذيا

 سنة من اعتماده ؛تقٌٌم فاعلٌة الموقع الجدٌد للمنظمة بعد  -  

إعداد دراسة حول تطوٌر أسالٌب التعلم وتقاسم المعرفة بالمنظمة وخاصة  -

 التعلم االلكترونً ؛

 دراسة حول قٌاس األثر العائد من البرامج التدرٌبٌة ؛ -

  دراسة اآللٌات الكفٌلة بتفعٌل مراجعة النظٌر ؛ -

اٌٌر وخاصة ما ٌتعلق دراسة إمكانٌات تكثٌف األنشطة المتصلة بتطبٌق المع -

 منها بجودة األعمال الرقابٌة ؛

 .إعداد تصور حول فكرة طرح مسابقة سنوٌة ألفضل مبادرة أو ابتكار -

 ما ٌستجد من أعمال: البند الحادي عشر 

النظر فً مقترح معالً رئٌس دٌوان المحاسبة باإلنابة بدولة الكوٌت ورئٌس   -

تاذ عادل الصرعاوي حول تنفٌذ مهمة رقابٌة مشتركة المجلس التنفٌذي للمنظمة معالً األس

 بٌن األجهزة األعضاء

 النظر فً التعاون المستقبلً مع مبادرة تنمٌة االنتوساي  -

 بناء القدرات المؤسسٌة تقدٌم مقترح لتعدٌل الالئحة التنظٌمٌة للجنة  -

  تحدٌد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة: البند الثانً عشر 

 المؤسسٌة اإلحاطة بتعٌٌن رئٌس للجنة تنمٌة القدرات: الثانً البند 

فً ضوء شغور منصب رئٌس اللجنة وغٌاب نائبه ناقشت اللجنة مسألة تعٌٌن رئٌس للجنة 

           /وبعد المداوالت أٌدت اللجنة استمرار ترأس الجهاز الكوٌتً للجنة ممثلة بالسٌد 

عبد الرزاق عبد الكرٌم مدٌر إدارة الرقابة على االستكشافات والتكرٌر فً منصب رئٌس 

فً اتجاه رفع  على أن ٌدرج بند فً ما ٌستجد من أعمال لمناقشة مسألة تعدٌل الالئحةاللجنة 

وتكرٌس الممارسات الفضلى المعتمدة بهذا الخصوص ورفع  اللبس الذي ٌشوب بنودها

 .لمجلس التنفٌذيالخصوص ل اتوصٌة بهذ
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  تقٌٌم نتائج ما تم تنفٌذه من خطة العمل فً مجال التدرٌب والبحث العلمً: البند الثالث  

 2016لسنة 

تضمنت خطة العمل التفصٌلٌة فً مجال التدرٌب والبحث العلمً التً أقرها المجلس 

 : تالً المنعقد بالمملكة المغربٌة خمس لقاءات تفصٌلها كال 52التنفٌذي فً اجتماعه 

 التارٌخ الجهاز المستضٌف اللقاء
" حول موضوع اللقاء العلمً 

رقابة األداء على برامج تطوٌر 
 "وتنمٌة الموارد البشرٌة

الجهاز المركزي للمحاسبات 
 4/8/2016إلى  31/7من  بجمهورٌة مصر العربٌة

حول موضوع   اللقاء التدرٌبً
مهارات إدارة المخاطر المالٌة  “

 “فً االستثمارات والمشروعات 

دٌوان المحاسبة بدولة 
 17/11/2016إلى  13/11من  الكوٌت

  موضوع حول اللقاء التدرٌبً
تحلٌل اآلثار االقتصادٌة  “ 

 “للمشكالت البٌئٌة 

األعلى للحسابات  سالمجل
 23/12/2016إلى  19/12من  بالمملكة المغربٌة

 حول موضوع اللقاء التدرٌبً 
نماذج الرقابة الداخلٌة الحدٌثة " 
(CoCo  ــCoSo") 

مجلس المحاسبة بالجمهورٌة 
الجزائرٌة الدٌموقراطٌة 

 الشعبٌة

 11/11/2016إلى  06/11من 

الـ  وفقا لمنهجٌةبرنامج تدرٌبً 
IDI قٌاس أداء "  حول موضوع

األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة 
 " (SAIPMF)والمحاسبة 

دٌوان المراقبة العامة 
 24/11/2016إلى  20/11من  بالمملكة العربٌة السعودٌة 

 

رقابة األداء على برامج تطوٌر وتنمٌة " ن اللقاء العلمً حول موضوع اآلوقد نفذ إلى حد 

 . 4/8/2016إلى  31/7بجمهورٌة مصر العربٌة خالل الفترة من " الموارد البشرٌة

وتشٌر األمانة العامة إلى أنها تولت مخاطبة األجهزة المستضٌفة للقاءات التً ستنظم فً 

من أجل اإلسراع فً إعداد األدلة الخاصة بهذه اللقاءات متضمنة عناصر  2016سنة 

 .  موضوعاتها التفصٌلٌة وغٌرها من البٌانات التنظٌمٌة المتعلقة بانعقادها

ن أعضاء اللجنة واالطالع على إجابات المشاركٌن والخبراء، وبعد المناقشة وتبادل الرأي بً

رقابة األداء على " العلمً حول موضوع  اعتمدت اللجنة التوصٌات الصادرة عن اللقاء

، والتً تتمثل فً  بجمهورٌة مصر العربٌة المنعقد "برامج تطوٌر وتنمٌة الموارد البشرٌة

 :ما ٌلً 

اء على برامج تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة على ـ إعداد دلٌل إرشادي لرقابة األد 1

 . مستوى األجهزة الرقابٌة األعضاء فً المنظمة العربٌة
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دارة وتنمٌة الموارد البشرٌة تمكن إلـ إعداد وتطوٌر معاٌٌر ومؤشرات عامة لتقٌٌم األداء  2

  .األجهزة الرقابٌة من االسترشاد بها

ضمن برامج العمل العربٌة  رقابة األداء على أنشطة الموارد البشرٌة إدراج موضوعـ  3

 .للسنوات القادمة

بنشر ثقافة تنمٌة الموارد البشرٌة  ـ تضمٌن استراتٌجٌة المنظمة العربٌة هدفا ٌختص 4

 . لٌا للرقابة األعضاء فً المنظمةمجال فٌما بٌن األجهزة العهذا التشجٌع تبادل الخبراء فً و

 على التوالً بكل من مصر والكوٌت ترجمة جهازي الرقابةوفً مجال الترجمة واصل 

 . لمجلة الدولٌة للرقابة المالٌة الحكومٌة الصادرة عن منظمة اإلنتوسايٌناٌر وأبرٌل ل عددي

النظر فً الدراسة المقدمة من الفرٌق المكلف بتقٌٌم نتائج تنفٌذ اللقاءات : البند الرابع 

 2015ـ  2013تدرٌبٌة للسنوات العلمٌة وال

 األجهزة العلٌا للرقابةاطلعت اللجنة على نتائج الدراسة التً أعدها فرٌق ضم ممثلٌن عن 

نتائج اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌة التً نفذت حول تقٌٌم  األردن وفلسطٌن والمغرببكل من 

 مشروع برنامج عملإعداد فً وذلك لالستعانة بها  2015إلى  2013من خالل الفترة 

 ( 1مرفق رقم ).2019ـ  2017فً مجال التدرٌب والبحث العلمً للسنوات  المنظمة

 :وتؤكد اللجنة على التوصٌات التالٌة الواردة ضمن هذه الدراسة 

 صادرة عن اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌةحث جمٌع األجهزة على تنفٌذ التوصٌات ال .1

 .اللقاءات المشاركات واستضافةوتفعٌل وتشجٌع 

 التركٌز على الجوانب العملٌة من خالل القٌام بتمارٌن لتعزٌز المعلومات المكتسبة  .2

 التنسٌق بٌن الخبراء واخصائًٌ التدرٌبب

ضمن برامج  مدى االستفادة من اللقاءات إدراج بند التقٌٌم القبلً والبعدي لقٌاس .3

على أن توكل هذه المهمة لفرٌق المدربٌن وتدرج النتائج  التدرٌب المستقبلٌة للمنظمة

 ضمن تقرٌر ٌرفع إلى األمانة العامة

 لهمراعاة تناسب محاور اللقاء مع الفترة الزمنٌة المحددة  .4

 ٌدانٌة لتطبٌق المهارات المكتسبةحث األجهزة على برمجة مهام رقابٌة م .5

الرقابٌة األمر الذي سٌساهم فً  العمل على تبادل التجارب العملٌة فٌما بٌن األجهزة .6

 صوال ألفضل الممارساتوزٌادة التعاون فٌما بٌنها 

لك ألهمٌتها فً زٌادة التراكم ذاالهتمام باإلصدارات الرقابٌة لمنظمة األنتوساي و .7

 معرفً والمهنً لألجهزة الرقابٌة ال

   واالختصاص الخبرة من حٌث ونتجانسن مالعمل على أن ٌكون المشاركو .8
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   المشاركٌنالمدربٌن وعن تفصٌلٌة تضمٌن تقارٌر تنفٌذ البرامج بٌانات  .9

تحث اللجنة األجهزة على اعتماد المنهجٌة الحدٌثة فً التدرٌب واالستعانة بالخبراء و

خرٌجً مبادرة تنمٌة االنتوساي من أجل تصمٌم وتنفٌذ وتقٌٌم اللقاءات التدرٌبٌة وتدرٌب 

مدربٌن من أجهزة أخرى لدى ت التدرٌبٌة وكذلك االستعانة بفً مجال تٌسٌر الدورازمالئهم 

 .استضافتها لدورات تدرٌبٌة

اختٌار أحسن مقال نشر بمجلة الرقابة المالٌة بٌن الدورتٌن الحادٌة : البند الخامس 

 عشرة والثانٌة عشرة للجمعٌة العامة

ٌم أحسن مقال نشر بمجلة الرقابة المالٌة خالل السنوات الثالث يناقشت اللجنة نتائج تق

الذي ٌتضمن العالمات التً أسندت لكل مقال (  2رقم  المرفق)الجدول  وفقالسابقة للدورة 

واعتمدت . والمعدل العام له من قبل لجنة تقوٌم البحوث الخاصة بمسابقة البحث العلمً

من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورٌة مصر  هشام ابراهٌم زغلول/ السٌداللجنة فوز 

الموازنة "وذلك عن المقال المحرر بعنوان  83/100العربٌة الذي حصل على معدل 

تجربة الجهاز  –بٌن الجوانب الفنٌة واألبعاد السلوكٌة : التخطٌطٌة أداة رقابة على األداء 

 ".المركزي للمحاسبات بجمهورٌة مصر العربٌة

 2019ـ  2017إعداد مشروع برنامج عمل المنظمة للسنوات : البند السادس 

ناقشت اللجنة مقترحات األجهزة األعضاء فً المنظمة حول برنامج العمل فً مجال 

ن ومتضمنة المواضٌع التً ترى أن تك 2019-2017التدرٌب والبحث العلمً للسنوات 

المواضٌع الخاصة بالمسابقة القادمة محور اللقاءات التدرٌبٌة والعلمٌة لهذه السنوات وكذلك 

 :، وأوصت اللجنة بما ٌلً والترجمة للبحث العلمً

 موضوعات البرامج واللقاءات التدرٌبٌة والعلمٌة  -أ

عام 

2017 

برنامج تدرٌبً وفقا 
حول   IDIلمنهجٌة 

إطار " موضوع
األجهزة قٌاس أداء 

 "العلٌا للرقابة
 

اللقاء العلمً 
 حول موضوع

على  رقابةال"
 " األدوٌة قطاع

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

الرقابة على "
قطاع النفط 

 "والغاز

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

الرقابة على "
تقنٌة 

 "المعلومات

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

الرقابة على "
 "الدٌن العام

عام 
2018 

برنامج تدرٌبً وفقا 
حول   IDIلمنهجٌة 

الرقابة "  موضوع
على أداء صنادٌق 
 "التأمٌن االجتماعً

 

اللقاء العلمً 
 حول موضوع

الدروس "
المستفادة من 

تطبٌق معاٌٌر 
االنتوساي فً 

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

الرقابة على "
الجمارك 

 "والضرائب

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

التدقٌق " 
المبنً على 

وفقا  المخاطر
لمعاٌٌر 

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

الرقابة " 
باستعمال 

تقنٌات العٌنات 
 "اإلحصائٌة
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األعمال 
 "الرقابٌة

 "االنتوساي

عام 
2019 

برنامج تدرٌبً وفقا 
حول   IDIلمنهجٌة 

رقابة " موضوع
الجودة على  

 "األعمال الرقابٌة
 

اللقاء العلمً 
 حول موضوع

تقارٌر " 
األجهزة العلٌا 

ودورها فً 
رفع كفاءة 

الجهاز المالً 
 "للدولة

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

دور األجهزة "
العلٌا فً 

التدقٌق فً ظل 
 "الكوارث

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

الرقابة على  "
البعثات 

الدبلوماسٌة 
 "بالخارج

 اللقاء التدرٌبً
 حول موضوع

فحص نظم " 
الرقابة الداخلٌة 

وفقا لمعاٌٌر 
 "االنتوساي

 

 موضوعات مسابقة البحوث -ب

 
 الموضوع األول

 
 

 تطوٌر العمل الرقابً وتحقٌق القٌمة المضافة

 
 الموضوع الثانً

 
 الرقابة على أهداف التنمٌة المستدامة

 
 الموضوع الثالث

 
 تعامل الجهاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثبات

 

 الترجمة -ج

 مواصلة ترجمة المجلة الدولٌة للرقابة المالٌة الحكومٌة الصادرة عن منظمة اإلنتوساي -

 إلى اللغة العربٌة من قبل أجهزة الرقابة بكل من مصر والكوٌت والعراق واألردن ؛

بالتنسٌق مع األمانة  وغٌرها من الوثائق التوجٌهٌة ةدلاألترجمة معاٌٌر اإلنتوساي و -

 .العامة

اقتراح شعار جدٌد للمنظمة العربٌة وفق ما نص علٌه قرار المجلس : البند السابع 

 التنفٌذي فً اجتماعه الثامن واألربعٌن

اطلعت اللجنة على نماذج الشعارات المقترحة من كل من دٌوان الرقابة المالٌة بعد أن 

ودٌوان ( نموذج 27)دٌوان المحاسبة بدولة قطر و( نماذج 4)االتحادي بجمهورٌة العراق 
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والجهاز  (نموذجان)ودٌوان المحاسبة اللٌبً ( نموذج واحد)المحاسبة بدولة الكوٌت 

 ةأربع منها اللجنة اختارت ،(نماذج 4)المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورٌة الٌمنٌة 

 :(   3فق رقمالمر)وفق نماذج على أن ٌتم إدخال التعدٌالت التالٌة علٌها 

من المقترح القطري بعد حذف  2رقم النموذجٌن األخضر والذهبً الواردٌن بالصفحة  -

الجملة  وحذف (ARABOSAI)  باللغة الالتٌنٌة اسم الجامعة العربٌة وتغٌٌره باسم المنظمة

 ؛( من أجل تدعٌم العمل الرقابً العربً)الشعار  الواردة تحت

وتنزٌل عبارة ( األرابوساي)اللٌبً بعد حذف عبارة النموذج األول من المقترح  -

(ARABOSAI  ) ؛( المنظمة العربٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة)تحت عبارة 

  .(ARABOSAI)بعبارة ( األرابوساي)النموذج الكوٌتً بعد تغٌٌر عبارة  -

 اعه التاسعالنظر فً نتائج أعمال فرٌق عمل البٌئة فً اجتم: البند الثامن 

توصً بما  اطلعت اللجنة على محضر اجتماع فرٌق عمل البٌئة فً اجتماعه التاسعبعد أن 

 :ٌلً 

والوارد ذكرها بمحضر اجتماعه  الموكلة إلٌه بإنجاز المهامأن ٌلتزم الفرٌق ضرورة  -

فً  203/2016قرار المجلس التنفٌذي  رقم  الثامن المنعقد بالكوٌت كما نص على ذلك

  ؛ ٌةمغربمملكة البال 52اجتماعه 

د مانع ووج لعدم تحوٌله إلى لجنة إلى المجلس التنفٌذي بخصوصالفرٌق  مقترحرفع  -

 ٌحول دون ذلك ؛

 52المهام المتمخضة عن اجتماع المجلس التنفٌذي للمنظمة فً دورته : البند التاسع 

 : ٌةغربملكة المبالم

 االنتوساين مع مبادرة تنمٌة النظر فً التعاو -أ

ى مبادرة تنمٌة بناءا على توجٌه المجلس التنفٌذي اطلعت اللجنة على الرسالة الموجهة إل

من قبل معالً رئٌس دٌوان المراقبة العامة بالمملكة العربٌة السعودٌة حول  اإلنتوساي

األسلوب المتبع من قبلها فً التعامل مع المنظمة العربٌة ال سٌما فً ما ٌتعلق بمنهجٌة 

تنظٌم البرامج وشروط اختٌار المشاركٌن فٌها والضوابط المحددة من قبل المانحٌن فً هذا 

فً اللجنة وأبدت  مبادرة المتضمنٌن توضٌحاتها بهذا الشأنالخصوص وكذلك خطابً ال

 :شأنها ما ٌلً 
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تثمٌن التفاعل اإلٌجابً لمبادرة تنمٌة اإلنتوساي بشأن إمضاء بٌانات االلتزام من قبل  -

النظر مستقبال فً اعتبار حجم األجهزة عند تحدٌد عدد تعهدها بورئٌس مجلس إدارتها 

 وذلك بالتشاور مع المنظمة العربٌة ؛ المشاركٌن فً برامج المبادرة

التحفظ على سٌاسة المساواة بٌن الجنسٌن باعتبارها ال تراعً خصوصٌات بعض  -

 األجهزة ؛

 إرسال بٌانات االلتزام بوقت كاف الدعوة مستقبال ألن تتولى مبادرة تنمٌة اإلنتوساي -

  .من أجل دراستها من قبل األجهزة األعضاءمسبقا 

 الملتقٌات العربٌة األوروبٌةٌٌم تق -ب

حول تقٌٌم الملتقٌات اطلعت اللجنة على الدراسة المعدة من قبل األمانة العامة بعد أن 

 المرفق)وعلى خطاب األمٌن العام للمنظمة األوروبٌة  (4رقم  المرفق) العربٌة األوروبٌة

الملتقٌات المتضمن الموقف الرسمً للمنظمة األوروبٌة  بخصوص تطوٌر آلٌة ( 5رقم 

ما ب توصً اللجنة ء بالتعاون مع المنظمة األوروبٌةالعلمٌة المشتركة ومرئٌاتها بشأن االرتقا

 :ٌلً 

تأٌٌد موقف أغلب األجهزة العربٌة واألوروبٌة بمواصلة آلٌة الملتقٌات المشتركة بٌن  -1

 .المنظمتٌن

 ملتقٌات المشتركةتطوٌر عقد ال الموافقة على مقترحات المنظمة األوروبٌة بخصوص -2

 : والمتمثلة فً

المحافظة على دعوة كل من رؤساء وموظفً األجهزة األعضاء لحضور الملتقى   -

 مع مزٌد الحرص على دعم حضور الفنٌٌن ؛

دعم أسلوب التحاور فً إدارة جلسات الملتقى بما ٌساعد على تبادل اآلراء   -

 ؛ والتجارب بٌن الحاضرٌن

لما ظهرت حاجة وعقد ملتقى ك( سنتٌن حالٌا)عدم االلتزام مسبقا بوتٌرة محددة   -

مع ضرورة اعتماد آلٌة متفق بشأنها بٌن المنظمتٌن لتحدٌد لتلك ) مشتركة تستدعً ذلك

  ؛ (الحاجة

اعتماد وثٌقة توجٌهٌة ذات طابع عملً فً نهاٌة الملتقى بدل اإلعالن الختامً   -

 .المقتضب
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بخصوص تطوٌر عقد الملتقٌات المشتركة والموافقة دعم مقترحات األجهزة العربٌة  -3

 :على تبلٌغها للجانب األوروبً 

 ؛ التركٌز على المواضٌع المتصلة بالمناهج الرقابٌة وذات البعد التطبٌقً  -

 ؛ االتفاق على إجراءات موحدة بخصوص التنظٌم تكون ملزمة للجهاز المستضٌف -

 ؛ خبراء من خارج األجهزة للمشاركة فً الملتقىدعوة  -

الموافقة على المقترحات المشتركة لألجهزة العربٌة واألوروبٌة بشأن تطوٌر التعاون  -4

 :بٌن المنظمتٌن 

اعتماد مبادرة مشتركة حول التعلم االلكترونً ؛  -

 ؛ عقد لقاءات دورٌة بٌن لجنتً تنمٌة القدرات لكال المنظمتٌن -

 المواد التدرٌبٌة بٌن المنظمتٌن ؛تبادل  -

 ؛ بادل المعلومات ونشرها ضمن الموقع اإللكترونً لكل منظمةت  -

 .جاز دراسات ومهمات رقابٌة مشتركةإن -

 لندي حول التقٌٌم الذاتً للنزاهةالنظر فً المشروع المقترح من قبل الجهاز الهو -ج

التقٌٌم الذاتً "األمانة العامة حول أداة استمعت اللجنة للعرض المقدم من قبل ممثل بعد أن 

البرنامج المقترح بهذا الخصوص من قبل  أٌدت مشاركة األجهزة العربٌة فً" للنزاهة

 .الراغبة بذلك بٌنه وبٌن األجهزة األعضاء على أن ٌكون ذلك بشكل ثنائً الجهاز الهولندي

ة بالتنسٌق ة والبشرٌة للمنظمإعداد األمانة العامة تقرٌرا حول تعزٌز القدرات التنظٌمً -د

 مع اللجان وفرق العمل

المنعقدة بالمملكة المغربٌة  52فً دورته  2016 / 206لقرار المجلس التنفٌذي رقم  تنفٌذا

القاضً بتكلٌف األمانة العامة ببلورة تصور حول تعزٌز القدرات التنظٌمٌة والبشرٌة 

تعرضه على أنظار المجلس التنفٌذي اطلعت للمنظمة وذلك بالتنسٌق مع اللجان وفرق العمل 

( SWOT)اللجنة على الدراسة التً أعدتها األمانة العامة حول تموقع المنظمة وفق منهجٌة 

عداد جملة من المقترحات الرامٌة لتجاوز نقاط الضعف ومجابهة إلوالتً اعتمدتها كأساس 

وأٌدت ما ورد بالدراسة فً   (6رقم  المرفق)التحدٌات المرفوعة واستغالل الفرص المتاحة 

اللجان األمانة العامة بتعمٌم الدراسة والمقترحات على  اللجنة وجهتمجال تنمٌة القدرات و

 .كما ورد بنص القرار للمنظمة لدراستها وإبداء الرأي فً شأنها األخرى وفرق العمل
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 األردنً العربً بلورة تصور حول إمكانٌة استفادة المنظمة من مشروع المعهد -هـ 

 ومركز التدرٌب لدى الجهاز المصري للرقابة والتدقٌق

المعهد إنشاء بشأن تبارك اللجنة وتثمن مبادرة دٌوان المحاسبة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة 

وتدعو األجهزة العربٌة لالستفادة منه بشكل ثنائً وذلك  العربً األردنً للرقابة والتدقٌق

على أن ٌقوم دٌوان المحاسبة  لعامة بخصوص برامج المعهدمن خالل التنسٌق مع األمانة ا

. األردنً بتزوٌد األمانة العامة بالخطة التدرٌبٌة للمعهد من أجل تعمٌمها على الدول العربٌة

كما تثمن اللجنة موقف الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورٌة مصر العربٌة بشأن مباركته 

   .ه بالمدربٌنواستعداده لدعملمعهد التدرٌب األردنً 

إعداد جدول زمنً ودراسة آلٌات تنفٌذ بقٌة المهام المتمخضة عن االجتماع : البند العاشر 

 للمجلس التنفٌذي بالمملكة المغربٌة 52

ضوء قرار المجلس التنفٌذي فً  لها فً اطلعت اللجنة على قائمة المهام الموكلةبعد أن 

مما ٌستدعً  لها الموكلةكثافة األنشطة ف على ووقتم البالمملكة المغربٌة  52اجتماعه 

 :وتقترح اللجنة الجدول الزمنً التالً . إعداد جدول زمنً إلنجازها بشكل متدرج

 المهمة
 فترة اإلنجاز

2016 2017 2018 
 النظر فً التعاون مع مبادرة تنمٌة االنتوساي -1

 
X   

 تقٌٌم الملتقٌات العربٌة األوروبٌة -2

 
X   

 التوصٌات حول مشروع التقٌٌم الذاتً للنزاهة -3

 
X   

 خطة تفعٌل أداء المنظمةضبط تصور حول  -4

 
X X  

 تقٌٌم فاعلٌة الموقع بعد سنة من اعتماده -5

 
 X  

 دراسة حول التعلم االلكترونً -6

 
 X  

 دراسة حول قٌاس األثر العائد من البرامج التدرٌبٌة -7

 
  X 

 الكفٌلة بتفعٌل مراجعة النظٌردراسة اآللٌات  -8

 
  X 

 دراسة تكثٌف األنشطة المتصلة بتطبٌق المعاٌٌر -9

 
 X  

 فكرة مسابقة سنوٌة ألفضل مبادرة أو ابتكار -10

 
  X 
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 ما ٌستجد من أعمال: البند الحادي عشر 

النظر فً مقترح معالً رئٌس دٌوان المحاسبة باإلنابة بدولة الكوٌت ورئٌس المجلس  -أ

حول تنفٌذ مهمة رقابٌة مشتركة بٌن  يعادل الصرعاو /التنفٌذي للمنظمة معالً األستاذ 

 األجهزة األعضاء

عادل الصرعاوي رئٌس دٌوان المحاسبة باإلنابة /اطلعت اللجنة على مقترح األستاذبعد أن 

ولة الكوٌت ورئٌس المجلس التنفٌذي للمنظمة بخصوص تنفٌذ مهمة رقابٌة مشتركة بٌن بد

تدقٌق أداء المشارٌع التنموٌة المستند على المخاطر وفق : "األجهزة العربٌة حول موضوع 

مقترح لما له من هذا ال اللجنة أٌدت( 7رقم  المرفق)  ("3999-3000)معاٌٌر اإلنتوساي 

 .التعاون بٌن األجهزة األعضاء وتبادل الخبرات بٌنهاأثر إٌجابً فً دعم 

 النظر فً التعاون المستقبلً مع مبادرة تنمٌة االنتوساي -ب

آفاق التعاون  حولاستمعت اللجنة للعرض المقدم من قبل ممثل األمانة العامة بعد أن 

المبادرة وما تضمنه  من مقترح بخصوص استعداد  المستقبلً مع مبادرة تنمٌة االنتوساي

ا للدلٌل الجدٌد المعتمد من قبلها  ستراتٌجٌة وفقلدعم المنظمة العربٌة فً مجال اإلدارة اال

على أن ٌتم توجٌه أٌدت اللجنة هذا المقترح  التعلم االلكترونً بالمنظمةوكذلك فً مجال 

 .بعد موافقة المجلس التنفٌذي للمنظمة العربٌةفً هذا الشأن للمبادرة  طلب رسمً

 تقدٌم مقترح لتعدٌل الالئحة التنظٌمٌة للجنة -ج

 :ناقشت اللجنة مقترحات تعدٌل الالئحة التنظٌمٌة الخاصة بها وأٌدت ما ٌلً 

 لشخصه ؛ ٌسجهازه ولل ممثال تهتعٌٌن رئٌس اللجنة ونائبه بصف -

المجلس التنفٌذي ووجود الجهاز الذي ٌرأس اللجنة ضمن عند إعادة تشكٌل اللجنة من قبل  -

عضاء اللجنة الجدٌدة ٌستمر الجهاز برئاسة اللجنة لحٌن عقد االجتماع األول للجنة أ

 وانتخاب رئٌس ونائب للرئٌس ؛

عند إعادة تشكٌل اللجنة من قبل المجلس التنفٌذي وخروج الجهاز الذي ٌرأس اللجنة  -

جنة ٌتولى الجهاز نائب رئٌس اللجنة مهام رئٌس اللجنة لحٌن عقد االجتماع األول لل

 وانتخاب رئٌس ونائب للرئٌس ؛

عند إعادة تشكٌل اللجنة من قبل المجلس التنفٌذي وخروج الجهاز الذي ٌرأس اللجنة  -

مة رئاسة اللجنة لحٌن عقد االجتماع األول للجنة وانتخاب هونائبه تتولى األمانة العامة م

 رئٌس ونائب للرئٌس ؛
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نوات وٌتاح لألجهزة بعد انقضاء هذه تعتمد عضوٌة األجهزة ضمن اللجنة لمدة ست س -

 ؛ المدة إعادة تقدٌم ترشحها من جدٌد لعضوٌة اللجنة

 .تتولى األمانة العامة مهمة مقرر اللجنة -

 تحدٌد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة: البند الثانً عشر 

انعقاد اجتماع قبل القادم  تعقد اجتماعهاقررت اللجنة أن عمال بأحكام الئحتها التنظٌمٌة 

بشهر على األقل وذلك فً بلد أحد األجهزة األعضاء الذي  55فً دورته  يالمجلس التنفٌذ

وٌتم تحدٌد موعد االجتماع . غبته فً استضافته أو فً مقر األمانة العامةرٌعبر عن 

 .بالتشاور والتنسٌق بٌن األمٌن العام ورئٌس الجهاز المستضٌف ورئٌس اللجنة

عبد  / ماع عبر أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقدٌرهم العمٌق لمعالً األستاذوفً ختام االجت

اللطٌف الخراط الرئٌس األول لمحكمة المحاسبات بالجمهورٌة التونسٌة واألمٌن العام 

لتسهٌل أعمال اللجنة د صادقة وللمنظمة العربٌة ولموظفً األمانة العامة لما بذلوه من جه

 .فً أحسن الظروف هاإتمام عملمما أسهم فً خالل انعقادها 

 

 رئٌس اللجنة                                                              مقرر اللجنة    

  

 عبد الرزاق عبد الكرٌم                                                    حسٌن بوصندل

  

 

 

 


