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كلمة رئيس المنظمة

الزمالء االعزاء...

على مدى ما يقارب السنتني املاضيتني كان لي بالغ الشرف يف رئاسة املنظمة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة وكانت فترة حافلة بجهد مضاعف وعطاء متواصل من كافة األجهزة 
األعضاء أقل ما أستطيع أن أصفه أنه كان متميزاً استطاعت املنظمة خالله أن حتقق مزيداً من 

اإلجنازات على املسار الطموح لتنفيذ رؤى خطتها اإلستراتيجية لألعوام )2013-2017(.

نحو  وتوجهاتها  املنظمة  أهداف  لتنفيذ  املخلص  العطاء  من  سنوات  وبعد 
تطوير  يف  واقعاً  برامجه  نتائج  يعكس  ومبا  به،  واالرتقاء  املشترك  العمل 
وحتسني  قدراتها  رفع  يف  ويساعدها  األعضاء  لألجهزة  املؤسسية  البنية 
يضم  الــذي  التقرير  هــذا  عبر  نتائجه  أمامكم  أضــع  أن  يسرني  أدائــهــا، 
املخطط  اهــداف  تنفيذ  يف  العربية  املنظمة  وجهود  )اجنــازات  دفتيه  بني 
املنظمة يف  التي حققتها  النجاح  ويشتمل على قصص  كما  االستراتيجي( 
مجال التدريب والتعاون مع املنظمات املهنية املتخصصة ومتثيل املنظمة يف 

املؤمترات واملنتديات الدولية.

واآلن ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من التحديات والطموحات التي تشير إلى ضرورة وجود 
من  عاٍل  وتفاعل  وبدعم  القادم،  للمستقبل  الكبيرة  اآلمال  ترسم  تنموية  تدابير  تتضمن  خطة 
األجهزة األعضاء واللجان املهنية يف املنظمة مت صياغة مسودة اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة 
للسنوات )2022-2018( ونحن على ثقة تامة يف أن األجهزة األعضاء ستولي هذه اخلطة ما 

تستحقه من عناية واهتمام ليأتي تنفيذ برامجها وأنشطتها محققاً ملا نتأمله.

ختاماً أثمن اجلهود االستثنائية التي بذلت وستبذل يف األيام القادمة بإذنه تعالى، لتعزيز مستوى 
االداء الرقابي ومبا يدعم مصداقية وسمعة منظمتنا آملني الوصول إلى أعلى املستويات من التميز 
لتكتمل صورة املنظمة النموذج الذي نطمح إليه... داعياً اهلل عز وجل أن يوفقكم ويبارك جهودكم 

والتي أرى أنها إن بقيت على هذا املستوى من احلماس فستكون منظمتنا على أحسن ما يرام.

معالي الدكتور/ صالح نوري خلف
رئيس ديوان المراقبة المالية االتحادي وكالة
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كلمة األمين العام

تواصل عمل املنظمة وفيا للتوجهات التي مت إقرارها يف مخططها االستراتيجي 2013-2017 
إليها.  تصبو  التي  الرؤية  دورها يف حتقيق  بتثبيت   2008-2012 األولى  خطتها  مع  ومتناسقا 
من  ومكنها  األعضاء  األجهزة  لقدرات  داعمة  أهدافها  إطار  يف  املنجزة  األنشطة  جاءت  فقد 
األداء  حتسني  يف  حكوماتها  مبساعدة  باضطالعها  العام  القطاع  حوكمة  دعم  يف  املساهمة 

وتعزيز الشفافية واملساءلة.

فرغم التحاقي منذ فترة قصيرة باملنظمة فقد سعدت بأهمية األنشطة التي 
املتكاملة  البرامج  ذلك  األجهزة، من  مهنية  املنظمة يف دعم  بها  اضطلعت 
املهنية  املعايير  شملت  والتي  آي  دي  واآلي  املنظمة  بني  التعاون  إطار  يف 
املنفذة  العلمية  والبحوث  التدريبية  الدورات  وكذلك  لإلنتوساي،  والرقابية 
يف إطار خطط عمل املنظمة التي مكنت من التعرف على املستجدات يف 
قبل  من  املكتسبة  اخلبرات  ومناقشة  عرض  ويف  واإلدارة  الرقابة  مجال 

األجهزة املشاركة. 

املعرفة  لتقاسم  آلية أخرى  املنظمات اإلقليمية  التعاون مع مجتمع اإلنتوساي على غرار  ومثل 
حيث اندرجت احملاور التي متت تغطيتها سوى يف بداية املخطط مع األوروساي أو يف نهايته مع 
األفروساي E يف صلب اهتمامات األجهزة األعضاء ومن شأنها أن تساعدها يف حتقيق مهامها.

وأنا على يقني أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لوال تضافر اجلهود والتعاون بني هياكل املنظمة 
وأعضائها الذين كانوا دوما يف مساندة منظمتهم مّما يشجع على مزيد العطاء يف سبيل االرتقاء 
مّت ضبطها  التي  األولويات  لتجسيم  النهج سيكون ضمانا  أن هذا  كما  العربية.  أجهزتنا  بأداء 
للمرحلة القادمة يف إطار املخطط االستراتيجي 2022-2018 والذي نطمح من خاللها التميز 

ببلوغ رؤيتنا. 

السيــــد/ نجيـــــب القطــــــاري
الرئيس األول لدائرة المحاسبات في الجمهورية 

التونسية واألمين العام للمنظمة العربية
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مقدمة

لجنة المخطط االستراتيجي

تنفيًذا لقرار اجلمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 2013/29 الصادر 
مشروع  اعتماد  واملتضمن    ،2013 يونيو  شهر  الكويت خالل  دولــة  يف  املنعقد  عشر  احلــادي  اجتماعها  عن 
النتائج  وتقييم  بقياس  االستراتيجي  املخطط  جلنة  وتكليف   ،)2017-2013( للفترة  االستراتيجي  املخطط 
املجلس  اجتماع  عليه يف  االتفاق  ما مت  على  وبناء  االستراتيجي،  املخطط  أهداف  لتنفيذ  والنهائية  السنوية 
التنفيذي يف نفس الفترة بشأن بدء اللجنة يف وضع خطة القياس والتقييم للفترة القادمة، على أن يتم تنفيذ 
اخلطة التشغيلية األولى اعتباًرا من 2014/1/1، حيث مت استعراض نتائج حتقيق أهداف اخلطة التشغيلية 
لعام 2014 يف اجتماع املجلس التنفيذي احلادي واخلمسني ونتائج 2015 يف االجتماع الثاني واخلمسني، ونتائج 
2016 يف االجتماع السادس واخلمسني، وما سيتم استعراضه من نتائج عام 2017 يف اجتماع املجلس التنفيذي 

السادس واخلمسني.

ومبناسبة إنتهاء تنفيذ أهداف املخطط اإلستراتيجي للفترة )2013-2017( استعرضت اللجنة نتائج التقييم 
النهائي لتنفيذ املخطط اإلستراتيجي يف اجتماعها التاسع املنعقد يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية 
أهم  يتم عرض  أنه  على  التقرير  ملكونات  العام  اإلطار  واتفقت على  فبراير 2018،  الفترة من 15-11  خالل 
إجنازات وجهود املنظمة العربية يف تنفيذ أهداف املخطط اإلستراتيجي وأبرز قصص النجاح التي حتققت 

خالل الفترة ضمن التقرير.

التي بذلت من هياكل املنظمة  يبرز اجلهود  الذي  التقرير  تتقدم بهذا  ويسر جلنة املخطط اإلستراتيجي أن 
واألجهزة الرقابية املنضوية حتتها، والتعاون مع املنظمات الدولية التي كان لها دوًرا كبيًرا يف إجناز أهداف 

املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة.

شاكرين كل من ساهم يف حتقيق هذه اإلجنازات.. 
آملني ملنظمتنا وأجهزتنا الرقابية مزيًدا من التوفيق واإلزدهار.
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األهداف الرئيسية للمخطط االستراتيجي للفتـرة 2017-2013

رسـالة المنظمة العربيـة

رؤيـة المنظمـة العربيـة

إلى  تهدف  مهنية مستقلة  إقليمية  منظمة 
بني  فيما  التعاون  وتقوية  الروابط  توثيق 
األجهزة األعضاء يف مجال الرقابة املالية 
والتطبيقي،  العلمي  اجلانبني  من  الشاملة 

وتنمية قدراتها املؤسسية.

تسعى املنظمة إلى مساعدة األجهزة العليا 
للرقابة املالية واحملاسبة على أداء أعمالها 
بكفاءة وفعالية تعزيًزا للشفافية واملساءلة 
ومكافحة الفساد وتوطيد الثقة بينها وبني 
خاص  بشكل  برقابتها  املشمولة  اجلهات 

وبينها وبني املجتمع بشكل عام.

      الهدف 1  
تعزيـــز املســاءلـــة 

وتطوير املعايير املهنية.

      الهدف 2  
بناء قـدرات األجهـزة 

العليـا  للرقـابة.

      الهدف 3 
تعــزيــــز التعــــــاون 
وتبــادل اخلبــــرات.

      الهدف 4 
منظمــة إقليميــة 

منوذجيــــة.

األجهــزة األعضــاء

التعريف بالمنظمة

تأسست املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية والـمحاسبة سنة 1976 وتضم يف عضويتها 22 جهاز، 
الصالت  وتـوطيد  األعـضاء  األجهـزة  بني  أشكاله  اختالف  على  التعاون  وتنمية  تنظيم  أهدافها  أهم  ومن 
بينها، وتشجيع تبادل وجهات النظر واألفكار واخلبرات والـدراسات والبحوث يف ميدان الرقابة الـمالية بني 
األجهزة األعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة يف املجالني العلمي والتطبيقي، والهيــــــكل التنظيمــــي 

للمنظمة  يتضمن:

المجلس التنفيذي

الجمعيـة العـامة

لجنة الرقابة المالية

األمانة العامة

لجنة مجلة 
الرقابة المالية

لجنة المخطط 
االستراتيجي

لجنة تنمية
القدرات المؤسسية

لجنة المعايير 
المهنية والرقابية

لجنة الرقابة 
البيئية
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المنظمة العربية في تنفيذ أهداف 
المخطط االستراتيـجـي ..

إنجازات وُجهـود
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انجازات وجهود المنظمة العربية في تنفيذ أهداف المخطط 
االستراتيـجـي ..

الهدف 1 : تعزيز المساءلة وتطوير المعايير المهنية

العامة  اجلمعية  قامت  للمنظمة  االستراتيجي  املخطط  أهــداف  تنفيذ  أجل  من 
اجلهود  من  بالكثير  األعــضــاء  واألجــهــزة  واللجان  واألمــانــة  التنفيذي  واملجلس 

نستعرض بعضا منها على النحو التالي:

• اعتماد معجم املصطلحات اخلاصة باملعايير املهنية والرقابية باللغات العربية 
باجتماع  املصادقة  ومتت  االلكتروني،  باملوقع  وإدراجــه  والفرنسية  واالجنليزية 
املجلس التنفيذي الواحـــــد واخلمســني املنعقد باجلمهـــورية التونسية يف الفتـــرة 

.2015/ 3 / 25–23

• متابعة بيان االلتزام الذي وقعه 16 جهاز أعلى للرقابة يف املنظمة العربية والذي 
للرقابة  العليا  باألجهزة  الدولية اخلاصة  املعايير  تبني حزمة شاملة من  يتضمن 
تخص أنواع الرقابة األساسية وهي الرقابة املالية ورقابة األداء ورقابة االلتزام، 
وما تقوم به مبادرة تنمية اإلنتوساي يف دعم تطبيق معايير اإلنتوساي من خالل 

 .)3i برنامج شامل لبناء القدرات )مبادرة تطبيق معايير اإلنتوساي برنامج

• اعتماد األدلة الصادرة من أجهزة دول مجلس التعاون اخلليجي كأدلة استرشادية 
)قواعد الرقابة، دليل الرقابة املالية، دليل الرقابة على األداء(، ومتت املصادقة 
الفترة  يف  املغربية  باململكة  املنعقد  واخلمسني  الثاني  التنفيذي  املجلس  باجتماع 

.2016 /3 /23–21

• دراسة املعايير اجلديدة املعتمدة من منظمة اإلنتوساي وترجمتها والعمل على 
تعميمها من خالل نشر مقاالت علمية يف مجلة الرقابة املالية، ومنها املعايير:

• ترجمة أوراق إرشادية صــادرة عن مجموعة عمل اإلنتوســاي للمراجعـة البيئية 
يف مجــال:

• ISSAI 5510 بشأن الرقابة على خفض مخاطر الكوارث.

• ISSAI 5520 بشـأن املسـاعــدات املـرتبطـة بالكــوارث.

• ISSAI 5530 بشأن تكييف إجراءات التدقيق لتأخذ يف االعتبار املخاطر 
املتزايدة لإلحتيال والفساد يف مرحلة الطوارئ عقب وقوع الكارثة.

• ISSAI 5540 بشأن استخدام معلومات اجلغرافيا املكانية يف التدقيق على 
إدارة الكوارث واملساعدات املتعلقة بها.

• ISSAI 5540 بشأن اإلجراءات التحليلية للتدقيق.

•  سلسلة املعايير 5500 من املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ومعيار 
.GOV 9250 اإلنتوساي للحوكمة اجلديدة

•  مسودة دليل تعزيز احلوكمة الرشيدة للموجودات العامة – مبادئ ارشادية 
ألغراض التطبيق )9160(.

• INTOSAI GOV 9250 بشأن نظم املساءلة املالية املتكاملة.

• ISSAI 12 بشأن االهتمام بتواصل األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
مع أصحاب املنفعة.

•  التدقيق على قضايا املياه.

•  تقرير االستدامة )املفاهيم وأطر العمل ودور األجهزة الرقابية(.

•  معاجلة قضايا االحتيال والفساد عند التدقيق البيئي وإدارة املوارد الطبيعية.

•  ممارسات استغالل إدارة األراضي.

•  أثر السياحة يف احلفاظ على احلياة البرية.

•  البنية التحتية للبيئة.

•  مناذج الرقابة على التعدين.

•  الرقابة على الغابات.
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•  املراجعة البيئية آلثار استخدام الطاقة بالدول العربية.

•  املراجعة البيئية ملشروعات التعدين بالدول العربية.

•  املراجعة البيئية للنفايات الطبية اخلطرة بالدول العربية.

•  دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على اآلثار البيئية للمخلفات الصناعية السائلة.

•  دور أجهزة الرقابة العليا يف مقارنة القوانني واللوائح والقرارات البيئية يف الدول العربية.

•  دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على احلدائق العامة واملسطحات اخلضراء.

•  دور أجهزة الرقابة العليا يف إعداد دليل إجرائي للتدقيق البيئي.

•  الدليــل اإلرشــادي رقــم 5110: توجيهــات تنفيــذ عمليــات املراجعــة علــى النشــاط ذات 

املنظــور البيئــي.

•  الدليل اإلرشادي رقم 5120: املراجعة البيئية واملراجعة النظامية.

•  الدليل اإلرشادي رقم 5130: دور األجهزة العليا للرقابة يف التنمية املستدامة.

•  الدليــل اإلرشــادي رقــم 5140: كيفيــة إجــراء املراجعــة املشــتركة )التعاونيــة( 

علــى االتفاقيــات البيئيــة.

• دراسة حول ممارسات األجهزة العليا للرقابة باملنظمة العربية يف مجال تطبيق 
األدلة اإلرشادية املتعلقة باملراجعة البيئية:

• حتديث دليل رقابة اجلودة املعد من مبادرة تنمية األنتوساي بالتنسيق معها يف 
ضوء التعديالت التي أدخلتها منظمة اإلنتوساي على بعض املعايير والتي تضمنها 
باملبادئ  التوالي  على  املتعلقة   )400 ،300 ،200 ،100( املعايير  وحتديدا  الدليل 
األساسية للرقابة على القطاع العام والرقابة املالية ورقابة األداء ورقابة املطابقة 
واعتمد املجلس التنفيذي ذلك باجتماعه الثاني واخلمسني املنعقد باململكة املغربية 

يف الفترة 21–23 /3/ 2016.

• تفعيل املعيار رقم ISSAI 12 بشأن االهتمام بتواصل األجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة مع أصحاب املنفعة وضرورة تعزيز دور املشاركة مع أصحاب املنفعة، 
املنعقد  واخلمسني  الثاني  باجتماعه  التنفيذي  املجلس  من  التوصية  واعتمدت 

باململكة املغربية يف الفترة 21– 23/ 3/ 2016.

ما  ومتابعة  املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  أداء  لقياس  اإلنتوساي  تبني منهجية   •
اعالن   ISSAI  10( املعايير  الشأن خاصة  معايير يف هذا  اإلنتوساي من  تصدره 
املكسيك حول استقاللية أجهزة الرقابة العليا، ISSAI 11 أفضل املمارسات حول 
 ISSAI 30 ،مبادئ الشفافية واملساءلة ISSAI 20 ،استقاللية جهاز الرقابة األعلى

قانون أخالقيات املهنة، ISSAI 40 رقابة جودة التدقيق (. 

• إعداد ورقة بحثية حول أهمية تواصل أجهزة الرقابة العليا مع أصحاب املنفعة.

• إعداد أوراق بحثية من جلنة الرقابة البيئية منها:

• املشاركة يف مشروعات األدلة اإلرشادية واألوراق البحثية بخطة مجموعة عمل 
اإلنتوساي للمراجعة البيئية ومنها البيئة البحرية، تدقيق إدارة النفايات، التقييم 

البيئي، املخاطر البيئية والتزامات الدولة، توفير الطاقة.

• جتميع وتصنيف وترتيب معايير األنتوساي.

• جتميع وتــصــنــيــف وتــرتــيــب املــعــايــيــر واالرشــــــادات املــســتــخــدمــة مــن طــرف 
األجهزة العربية.

• حتديث وجتميع املعلومات حول املدربني املؤهلني يف مجال املعايير واملادة العلمية 
املتعلقة بهذا املجال وممثلو األجهزة العربية األعضاء يف اللجان التابعة للمنظمات 

الدولية واإلقليمية.

• اعداد العديد من املقاالت العلمية اخلاصة يف مجلة الرقابة املالية للمنظمة.

• عرض موجز حول املعايير الدولية للرقابة املعتمدة من طرف اإلنتوساي.

•  دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على تأثير أبراج االتصاالت على البيئة واالنسان.

•  دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على الشريط الساحلي.

•  دور أجهزة الرقابة العليا يف الرقابة على احملميات الطبيعية.
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• األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية.

• األحداث الالحقة إلقفال احلسابات ودور املدقق اخلارجي.

• اإلجراءات التحليلية يف التدقيق واملراجعة.

أدلة االثبات وعالقتها بأهداف ومعايير املراجعة وتأثير ذلك على نتائجها.  •

• صياغة املالحظات وإعداد تقارير رقابة األداء حسب معايير منظمة اإلنتوساي.

مع  العليا  الــرقــابــة  أجــهــزة  تــواصــل  معيار  أهمية  حــول  بحثية  ورقـــة  ــداد  اعـ  •
أصحاب املنفعة.

الهدف 2 : بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة

• ورشة عمل نفذت بالتعاون مع جهاز التدقيق الهولندي.

• املشاركة يف اجتماعات اللجنة الفرعية للرقابة املالية التابعة ملنظمة اإلنتوساي.

• إقامة ورش عمل مببادرة من منظمة اإلنتوساي وسعيا إلى دعم قدرات األجهزة 
العليا للرقابة يف مجال تقييم أدائها الداخلي، وبدعم من املنظمة العربية وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، لتدريب املشاركني على استخدام إطار قياس أداء األجهزة 
العليا للرقابة املعد من قبل فريق عمل اإلنتوساي حول قيمة األجهزة العليا للرقابة 

املالية ومزاياها. )2013(، )2014(.

• االجتماعات والبرامج والدورات التدريبية وورش العمل على اختالف مجاالتها 
بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي ومنها:

التدريبية وورش العمل على اختالف مجاالتها ضمن خطة  البرامج والدورات   •
التدريب للمنظمة ومنها:

•  حتليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية.  )2013(

•  تقومي أداء قطاع التعليم العالي. )2013(

•  منهجية إعداد التقارير لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة. )2013(

•  منهجية التدقيق باعتماد تقييم املخاطر. )2013(

•  املراجعة اآللية لتقنية املعلومات. )2013(

.)2014( .COBITتقنية الرقابة على املعلومات حسب آخر اصدار  •

•  مهارات اإلشراف الفني على التدقيق وأثرها على جودة العمل. )2014(

•  التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية. )2014(

•  مراجعة ضمان اجلودة. )2015(

•  رقابة األداء على قطاع وتوزيع الطاقة الكهربائية. )2015(

•  تقييم البرامج والسياسات العمومية-أفضل التجارب واملمارسات. )2015(

•  الرقابة على البيانات املالية باستخدام التطبيقات املعلوماتية. )2015(

•  مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية. )2015(

•  رقابة األداء على برامج تطوير وتنمية املوارد البشرية. )2016(

•  مناذج الرقابة الداخلية احلديثة. )2016(

•  مهارات إدارة املخاطر املالية يف االستثمارات واملشروعات. )2016(

•  تعزيز قدرات األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة املتعلقة بصياغة طلبات التمويل. )2013(

•  تطبيق معايير اإلنتوساي. )2014(

•  تدريب املدربني.  )2014(

•  اجناز مهمات رقابة التزام على املشتريات احلكومية وفق املعايير.  )2016(

•  التخطيط للمهمات الرقابية وفق املعايير.  )2016(

•  تكييف املادة العلمية لبرنامج التعامل مع األطراف ذات العالقة. )2017(

•  إعداد استراتيجية التعامل مع األطراف ذات العالقة. )2017(

•  ضمان اجلودة. )2017(

•  تكييف املادة العلمية لبرنامج مكافحة الفساد من قبل اجلهاز األعلى للرقابة. )2017(

•  تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة بتنفيذ مهام رقابية منوذجية على 

املشتريات احلكومية عبر االنترنت. )2017(
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•  حتليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية. )2016(

•  الرقابة على قطاع النفط والغاز. )2017(

•  رقابة األداء على قطاع التعليم العام وفقا ملعايير اإلنتوساي. )2017(

•  تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية. )2017(

•  الرقابة على قطاع األدوية. )2017(

•  الرقابة على الدين العام. )2017(

•  الرقابة على تقنية املعلومات. )2017(

•  االجتاهات احلديثة لتفعيل املراجعة من خالل مدخل تقييم املخاطر.

•  مدى تطبيق إدارة اجلودة على مخرجات العمل الرقابي.

•  التطبيقات العملية للحوكمة ملراجعة الفساد اإلداري واملالي.

•  التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية يف املراجعة البيئية.

•  أهمية موازنة البرامج واألداء وفاعليتها يف ترشيد النفقات.

•  مساهمة األجهزة العليا للرقابة يف تطوير نظم الرقابة الداخلية يف اجلهات اخلاضعة لرقابتها.

•  تطوير العمل الرقابي وحتقيق القيمة املضافة.

•  الرقابة على أهداف التنمية املستدامة. 

• تعامل اجلهاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثبات.

•  عرض موجز حول املعايير الدولية للرقابة املعتمدة من طرف اإلنتوساي.

•  األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية.

•  األحداث الالحقة إلقفال احلسابات ودور املدقق اخلارجي.

•  اإلجراءات التحليلية يف التدقيق واملراجعة.

•  أدلة االثبات وعالقتها بأهداف ومعايير املراجعة وتأثير ذلك على نتائجها.

•  صياغة املالحظات وإعداد تقارير رقابة األداء حسب معايير منظمة اإلنتوساي.

• حتكيم البحوث املشاركة يف املسابقة العاشرة واعالن النتائج يف اجلمعية العامة 
يف دورتها احلادية عشرة التي تضمنت املواضيع التالية:

النتائج يف  واعالن  احلادية عشر  املسابقة  املشاركة يف  البحوث  طرح وحتكيم   •
اجلمعية العامة يف دورتها الثانية عشرة التي تضمنت املواضيع التالية:

• طرح املسابقة الثانية عشر التي تضمنت املواضيع التالية:

الهدف 3 : تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

• املشاركة باجتماعات جلنة بناء القدرات CBC ملنظمة اإلنتوساي. 

• املشاركة يف أعمال مجموعة عمل اإلنتوساي ملراجعة البيئة.

• املشاركة يف أعمال مجموعة العمل األفريقية ملراجعة البيئة.

للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املعايير  لتطبيق  اإلنتوساي  مبادرة  مع  التعاون   •
بتنفيذ مهام رقابية منوذجية على املشتريات احلكومية عبر اإلنترنت.

• إعداد العديد من املقاالت العلمية اخلاصة يف مجلة الرقابة املالية للمنظمة مثل:

• إصدار مجلة » الرقابة املالية » وترجمة املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية.

• تنظيم امللتقى العربي – األوربي.

•  ندوات فنية وبرامج تدريبية ولقاءات علمية.

•  مشاركة األمانة العامة للمنظمة يف ورشتي عمل من تنظيم مبادرة تنمية اإلنتوساي 
تنمية  برامج  أولويات  وحتديد  التخطيط   « موضوع:  حول  األولى  أوسلو  مبدينة 

القدرات« للفترة 1-2014/12/3، والثانية حول موضوع »استراتيجية قياس األداء 

واعداد التقرير وتخطيط االجتماع مع أصحاب املصلحة« للفترة 2015/9/18-14. 
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بعد حول  الدولي عن  البنك  التي نظمها  العامة يف احملاضرة  مشاركة األمانة   •
موضوع »الرقابة التعاونية كمكون الستراتيجية تنمية قدرات األجهزة العليا للرقابة«.

املنظمة  -جتربة  الرقابية  للمنظمات  االستراتيجي  التخطيط  العلمي:  امللتقى   •
العربية يف التخطيط االستراتيجي.

• توقيع اتفاقية التعاون مع منظمة األفروساي )للدول الناطقة باللغة اإلجنليزية( 
وزيارة املنظمة يف جنوب أفريقيا.

الهدف 4 : منظمة إقليمية نموذجية

• تطوير قاعدة املعلومات املتعلقة باملعايير املهنية والبيئية واألدلة اإلرشادية والعمل 
على حتديثها.

• إدراج األدلة املستخدمة من طرف األجهزة األعضاء على موقع املنظمة االلكتروني 
لنشر الوعي ورفع مستوى العمل الرقابي بني جميع األجهزة األعضاء.

• حتديث وجتميع املعلومات حول املدربني املؤهلني يف مجال املعايير واملادة العلمية 
املتعلقة بهذا املجال وممثلو األجهزة العربية األعضاء يف اللجان التابعة للمنظمات 

الدولية واإلقليمية إلدراجها باملوقع اإللكتروني للمنظمة العربية.

• إعداد وتنفيذ املخطط االستراتيجي للفترة 2013-2017 واعتماده من اجلمعية 
العامة يف دورتها احلادية عشر.

• اللقاء التشاوري حول إعداد املخطط االستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2018.

• تصميم واعتماد شعار جديد للمنظمة.

• حتديث املوقع اإللكتروني.

• تعديل النظام األساسي والهيكل التنظيمي.

صدر القرار رقم )2017/246( عن املجلس التنفيذي للمنظمة العربية يف اجتماعه 
اخلامس واخلمسني املنعقد بالدوحة خالل الفترة 28-2017/3/29 بتشكيل فريق 
لدراسة النظام األساسي والهيكل التنظيمي واللوائح التنظيمية والقواعد اإلجرائية 
األساسي  النظام  على  متت  التي  األخيرة  التعديالت  مع  يتواءم  مبا  للمنظمة 
لإلنتوساي واخلطة االستراتيجية، وعقد فريق العمل املكلف بالدراسة خالل الفترة 
13-2017/11/16 اجتماعه يف اململكة العربية السعودية، ومت خالل االجتماع إدراج 

مقترح تعديالت النظام األساسي وفق التوجهات اجلديدة لإلنتوساي التي جاءت 
يف اطار أولوياتها اخلمس واستئناسا مبا ورد ضمن النصوص املماثلة على مستوى 
املنظمات اإلقليمية النظيرة، كما مت األخذ بعني االعتبار   املجاالت التي مت ضبطها 
يف إطار مشروع اخلطة االستراتيجية  للمنظمة التي مت تقدميها من قبل جلنة 

التخطيط االستراتيجي باملنظمة.           

• التعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف مجال تنمية القدرات واحلوكمة 
مدتها سنتني بداية من يوليو 2015.

• تعديل اللوائح التنظيمية للجان املنظمة.

• اجتماعات اجلمعية العامة:

يف   2013/6/27-25 للفترة  املنعقدة  للمنظمة  عشر  احلادية  العامة  اجلمعية   -
الكويت وناقشت املواضيع الفنية التالية:

•  دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف مراقبة احلسابات اخلتامية للدولة.

•  دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف تطبيق التعامالت االلكترونية.

•  دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف تطوير النظام املالي احلكومي.
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قصص
النجـــــاح

- اجلمعية العامة الثانية عشر للمنظمة املنعقدة للفترة 19-2016/12/21 يف تونس 
وناقشت الندوة الفنية موضوع »دور األجهزة العليا للرقابة املالية يف تقومي املوازنة 

العامة للدولة«.

• اجتماعات املجلس التنفيذي السنوية.

• االجتماعات اإلقليمية الدورية.

• املشاركة مبؤمترات منظمة األنتوساي )اإلنكوساي( الدورية.

• املشاركة باجتماعات للمجلس التنفيذي لإلنتوساي: شارك األمني العام للمنظمة 
اإلنتوساي  ملنظمة  التنفيذي  للمجلس  والستني  السادس  االجتماع  يف  العربية 
حول  تقريرا  العام  األمــني  وقــدم   2014/11/7-6 يومي  فيينا  مدينة  يف  املنعقد 
اخلمسة  األهــداف  االعتبار  يف  آخــذا  املستقبلية  وبرامجها  املنظمة  عمل  تطور 
السابع  االجتماع  يف  شــارك  كما  اإلنتوساي،  ملنظمة  االتــصــال  بخطة  اخلاصة 
العربية  اإلمارات  دولة  املنعقد يف  اإلنتوساي  ملنظمة  التنفيذي  للمجلس  والستني 
املتحدة للفترة 7-2015/11/9 وقدم األمني العام تقريرًا حول تطور عمل املنظمة 
وبرامجها املستقبلية آخذا يف االعتبار األهداف اخلمسة اخلاصة بخطة االتصال 

ملنظمة اإلنتوساي.

• التنظيم للملتقى العربي – األوروبي.

الرقابة  األوربية ألجهزة  للمنظمة  العاشر  املؤمتر  العربية يف  املنظمة  مشاركة   •
العليا )اليوروساي( املنعقد يف تركيا خالل الفترة 22-2017/5/25 وتقدمي ورقة 

عمل يف املؤمتر.

• املشاركة بورش عمل وبرامج تدريبية ذات شأن بتطوير أعمال املنظمة.

املنظمات  أداء  لقياس  إطار  »ضبط  عنوان  الرقابة حتت  مجلة  مقال يف  نشر   •
اإلقليمية لإلنتوساي«.
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عدد اللقاءات التدريبية

عدد المشاركين

نشاط التدريب

تسعى األمانة العامة بالتنسيق مع األجهزة األعضاء باملنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
)األرابوساي( إلجناح خطط التدريب التي تصادق عليها اجلمعية العامة للمنظمة بداية من ضبط مواضيع 
الدورات التي تستند إلى حاجيات األجهزة مرورا بضبط أهداف ومحاور وشروط املشاركة يف هذه الدورات 
وذلك قصد توفير اإلطار املناسب من الناحية العلمية والعملية لنجاح الدورات. ويف مرحلة أخيرة يتم اإلشراف 
املباشر واملتابعة والتقومي لهذه الدورات للوقوف على مدى بلوغها ألهدافها، وفيما يلي نستعرض الدور الذي 
أجنزته األمانة واألجهزة بتنفيذ خطة املنظمة العربية للتدريب للفترة 2013-2017 وكذلك البرامج التدريبية 

:)IDI( وورش العمل التي مت تنظيمها بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي

أواًل: خطة تدريب المنظمة
بلغ عدد أعضاء األجهزة الذين شاركوا يف الدورات التدريبية والعلمية 689 مشاركا من خالل تنظيم 27 دورة 

وذلك مثلما يبينه اجلدول التالي:

عـــــــدد الــــلــــقــــاءات 
ــدد  الـــتـــدريـــبـــيـــة وعــ
ــى  ــني عــل ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ

مستوى السنوات :

وشملت هذه الدورات محاور تعلقت مبنهجية الرقابة بصفة عامة وكذلك على بعض املجاالت كما هو مبني 
باجلدول التالي:

عدد اللقاءات 2017-2013 المجال

7

5

5

2

1

2

1

1

2

1

27

رقابة األداء

الرقابة على تقنية المعلومات

الرقابة على البيئة

تقييم قطاع التعليم العالي واألساسي

تقييم البرامج والسياسات العمومية

منهجية التدقيق باعتماد تقييم المخاطر

منهجية اعداد التقارير

منهجية االشراف الفني على التدقيق

إطار قياس األداء

معايير اإلنتوساي

المجموع

عدد اللقاءات على مستوى 
املجال 2017-2013 :
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صـور من اللقاءات التدريبية: 

ــي تــواجــه  ــت ــتــحــديــات ال ال
األجــــــهــــــزة الـــرقـــابـــيـــة 
الــبــيــئــيــة،  ــة  ــعـ ــراجـ املـ يف 
ــرة  ــ ــت ــ ــف ــ ــل ــ املـــــنـــــعـــــقـــــد ل
 2 0 1 4 /1 1 /1 3 -9

الكــــــويت.

األجهزة  أداء  قياس  إطــار 
 ،SAIPMF العليا للرقابة
-20 لــلــفــتــرة  املــنــعــقــد 
 2 0 1 6 /1 1 /2 4

السعوديــــــة.

االقتصادية  ــار  اآلث حتليل 
ــة،  ــي ــئ ــي ــب لـــلـــمـــشـــكـــالت ال
-19 لــلــفــتــرة  املــنــعــقــد 
2016/12/23 املغـرب.

النفط  قطاع  على  الرقابة 
ــاز، املــنــعــقــد لــلــفــتــرة  ــ ــغ ــ وال
7-2017/5/11 الكـويت.

ــم  ــي ــي ــق ــل ت ــ ــم ــ ورشـــــــــة ع
التخلص  عمليات  كــفــاءة 
ــات الــطــبــيــة،  ــاي ــف ــن ــن ال مـ
املنعقد يف الكويت للفتـــرة 

2017/9/13-11

املــخــاطــر  إدارة  مـــهـــارات 
املــالــيــة يف االســتــثــمــارات 
واملــــــــــــشــــــــــــروعــــــــــــات 

2017/9/13 الكويت.
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 )IDI( ثانًيا: التدريب بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي

شهد التعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي )IDI( خالل السنوات األخيرة نسقا تصاعديا على املستوى الكمي 
املجال  يف  اجلديدة  التحديثات  ومسايرة  ومنتسبيها  العربية  األجهزة  قــدرات  دعم  يف  ساهم  مما  والنوعي 
الرقابي. ومتثل التعاون يف تنفيذ برامج متكاملة لتنمية القدرات وعدم االقتصار على دورات تدريبية فقط. 
فقد أصبحت برامج املبادرة تضم عدة حلقات تتسم بتحول املشارك من دور متلقي إلى دور مكلف بإجناز 
أعمال حسب موضوع البرنامج وتقدمي النتائج التي توصل إليها مع تقييم العمل املنجز وضبط خطط عمل 

مستقبلية، وفيما يلي أمثلة على ذلك: 

مببادرة من منظمة اإلنتوساي، وسعيا إلى دعم قدرات األجهزة العليا للرقابة يف 
الفترة  التونسية خالل  دائرة احملاسبات  الداخلي استضافت  أدائها  تقييم  مجال 
10-2013/6/14 بدعم من املنظمة العربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ورشة 

عمل تهدف إلى تدريب املشاركني على استخدام إطار قياس أداء األجهزة املعد 
من قبل فريق عمل اإلنتوساي حول قيمة األجهزة العليا للرقابة ومزاياها، خصص 
اجلزء األول منها لتدريب املشاركني حول كيفية استخدام إطار األجهزة ليكونوا 
مستقبال من امليسرين للقاءات التدريبية يف هذا املجال أو من ضمن املقيمني الذي 
يتم تشريكهم يف عمليات التقييم باستخدام اإلطار لدى أجهزتهم أو لدى أجهزة 
نظيرة، وخصص اجلزء الثاني من هذه الورشة لتدريب املدربني بتيسير من قبل 

خبراء ينتمون إلى مبادرة تنمية اإلنتوساي.

ومت تنفيذ الورشة كذلك خالل الفترة 2-2014/3/6 باستضافة من ديوان املراقبة 
اكتساب مهارات  الورشة املشاركني من  السعودية ومكنت  العربية  باململكة  العامة 
يف مجال قياس أداء أجهزتهم باستخدام اإلطار، والذين يشكلون نواة ألجهزتهم 
من  بدعم  العربية  للغة  املادة  ترجمة  مت  وقد  اخلصوص،  بهذا  العربية  واملنظمة 
الورشة  أقيمت  وكذلك  الدولي.  بالبنك  املتعددين  للمانحني  االئتماني  الصندوق 

1. ورشة عمل: التدرب على استعمال إطار قياس  
SAIPMF أداء األجهزة العليا للرقابة    

مت عقد اجتماع خالل الفترة 9/23-2013/10/10 يف تونس إلعداد املادة العلمية 
لدورة »تدريب املدربني«، واستضاف ديوان احملاسبة بدولة الكويت الدورة التدريبية 
حول »تدريب املدربني« خالل الفترة 4/20-2014/5/15 وهي مرحلة من برنامج 
»شهادة أخصائي التدريب« الذي نفذته مبادرة تنمية اإلنتوساي بالتعاون مع املنظمة 
األعضاء،  وأجهزتها  العربية  املنظمة  إقليم  قدرة  دعم  إلى  يهدف  والذي  العربية 
القدرات  لتنمية  برامج تدريبّية ومبادرات  وتنفيذ  حيث قام كل مشارك بتصميم 

ذات فعالّية يف جهازه.

2. دورة تدريبية: تدريب المدربين

خالل الفترة 20-11/24/ 2016 وخالل الفترة 5-2017/11/9 واستضافها أيضا 
ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية.
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املخصصة  العمل  ورشــة  املغربية  باململكة  للحسابات  األعلى  املجلس  استضاف 
لتنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي حول برنامج تطبيق 
 2014/6/26-24 الفترة  العربية خالل  األجهزة  رؤساء  لفائدة  اإلنتوساي  معايير 
البرنامج ومحتوياته والنتائج املنتظرة  وذلك ملناقشة أهداف ومراحل اجناز هذا 
منه، وقد توجت هذه الورشة بإبرام بيان التزامات بني املبادرة واألجهزة واألمانة 

العامة للمنظمة.

العليا  األجهزة  قادة  مع  العربية  واملنظمة  اإلنتوساي  تنمية  مبادرة  اجتماع  عقد 
للرقابة األعضاء وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف الكويت يومي 8-2016/2/9، يف 
إطار تنفيذ اخلطة الزمنية ملبادرة تنمية اإلنتوساي لعام 2016. تضمن االجتماع 

عددا من األنشطة واملوضوعات من أهمها ما يلي:

• عرض وشرح برامج اخلطة االستراتيجية ملبادرة تنمية اإلنتوساي.

ومناقشة  املطروحة،  البرامج  بني  من  للرقابة  أعلى  جهاز  كل  أولويات  حتديد   •
مشروعات املرحلة املقبلة.

للرقابة  العليا  األجهزة  لدى  واملــبــادرات  والتحديات  احلالي  الوضع  مناقشة   •
األعضاء باملنظمة العربية.

لألجهزة  الدولية  املعايير  تطبيق  برنامج  يحتوي 
 )3i( برنامج  أو  واحملاسبة  املالية  للرقابة  العليا 
الذي تنفذه مبادرة تنمية اإلنتوساي بالتعاون مع 
املنظمة العربية منذ عام 2014 على عدة مكونات، 
فبعد تدريب مجموعة من ميسري تطبيق املعايير 
احتياجاتها  تقييم  يف  املشاركة  األجــهــزة  ودعــم 
باستخدام أداة تقييم االلتزام باملعايير )آي كات(، 
مت االنطالق يف تنفيذ املرحلة املوالية من البرنامج 
مهام  اجنــاز  على  األجهزة  مساعدة  يف  واملتمثلة 

رقابية منوذجية وفق متطلبات املعايير.

3. ورشة العمل المخصصة لتنظيم البرنامج التدريبي: 
تطبيق معايير اإلنتوساي

4. اجتماع مبادرة تنمية اإلنتوساي والمنظمة العربية 
مع قـادة األجهزة العليــا للرقــابة األعضاء وأصحــاب 

5. برنامج تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا المصلحة الرئيسيين
للرقابة المالية والمحاسبة

املقرر  البرنامجني  نتائج  يحقق  مبا  االلتزامات  بيان  على  والتوقيع  االتفاق   •
مع  للرقابة  األعلى  اجلهاز  »تعامل  موضوعي  حول   2016 عام  خالل  تنفيذهما 

أصحاب املصلحة«، و«مكافحة الفساد من قبل اجلهاز األعلى للرقابة«.
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ويف هذا اإلطار مت تنظيم ورشة عمل باألردن خالل الفترة 18-2016/9/29 حول 
إجناز مهمات رقابة التزام على املشتريات احلكومية وفق املعايير، وبعد الورشة 
استمر دعم الفرق الرقابية املشاركة عن بعد بواسطة البوابة االلكترونية IDI من 

أجل إعداد خطط الرقابة.

املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  املعايير  تطبيق  برنامج  تنفيذ  وتواصل 
إقليم  من  رقابية  أجهزة  ثالثة  بدعم  االنتوساي  تنمية  مبادرة  بدعم  واحملاسبة 
مالية  رقابة  مهام  إجــراء  أجــل  من  وفلسطني(  والــســودان  )الــعــراق  األرابــوســاي 
منوذجية وفقا للمعايير، وكجزء من هذا الدعم مت تنظيم ورشة عمل للتخطيط 
خالل  املشاركون  تعرف  وقد   ،2016/11/25-21 للفترة  باملغرب  الرقابية  للمهام 
الورشة على منهجية التخطيط ملهام الرقابة املالية باستخدام مناذج أوراق عمل 

معدة من قبل مبادرة تنمية اإلنتوساي.

األعضاء  للرقابة  العليا  األجهزة  من  رقابية  فرق  ثمانية  قامت  اإلطــار  هذا  ويف 
عبر  احلكومية  املشتريات  على  منوذجية  رقابية  مهام  بتنفيذ  العربية  باملنظمة 
االنترنت من قبل فريق من األشخاص واملوارد عينته، IDI وبعد االنتهاء من األعمال 
الرقابية مت عقد اجتماع بسلطنة عمان للفترة 14-2017/5/18 مكن فرق الرقابة 
النظيرة حول  من احلصول على ردود فعل ومالحظات من قبل اخلبراء والفرق 

املهام الرقابية املنجزة.

وكذلك تدعم املبادرة ثالثة فرق رقابية من العراق والسودان وفلسطني من أجل 
تنفيذ مهم رقابة مالية منوذجية وفق املعايير ويتم الدعم عبر االنترنت وحضوريا، 
فريقي  لدعم   2017/4/30-26 من  الفترة  خــالل  باملغرب  ورشــة  نظمت  حيث 

السودان وفلسطني.

 كما نظمت ورشة باألردن لفائدة فريق رقابي من العراق يف شهر رمضان 2017، 
وعقد اجتماع باألردن يومي 14-2017/6/15 بني فريق مبادرة اإلنتوساي وممثل 
عن رئيس املجلس التنفيذي للمنظمة وممثل األمانة للمنظمة العربية وذلك ملزيد 

من التشاور والتنسيق بني املبادرة واملنظمة.

استراتيجية  إعداد  ورشة عمل حول  الكويت  دولة  ديوان احملاسبة يف  استضاف 
التعامل مع األطراف ذات العالقة يف إطار التعاون ما بني مبادرة تنمية اإلنتوساي 
إحداث  إلى  الورشة  وتهدف   2017/12/7-11/27 الفترة  العربية خالل  واملنظمة 
أثر أكبر للرقابة من خالل تعزيز تعامل اجلهاز األعلى للرقابة مع األطراف ذات 
استراتيجية  إعــداد  كيفية  حول  واملــهــارات  املعارف  املشاركني  واكساب  العالقة 
للدليل االرشــادي، ويأتي ذلك يف إطار  العالقة وفقا  التعامل مع األطــراف ذات 
جهود مبادرة تنمية اإلنتوساي )IDI( لدعم التطور املستمر وبناء القدرات املهنية 

ألعضاء منظمة اإلنتوساي.

6. ورشة عمل: استراتيجيات تعامل األجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة مع األطراف ذات العالقة
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التعـاون
مع المنظمات

الدوليـــة

وتضمن برنامج الورشة عدة محاور تطرقت إلى توقعات األطراف ذات العالقة 
إلى مقدمة يف إعداد  التعامل معها، إضافة  النجاح ومخاطر  ومتطلبات وعوامل 
وتطوير استراتيجيات التعامل مع األطراف ذات العالقة وفهم بيئة اجلهاز األعلى 
للرقابة، وسلطت الورشة الضوء على كتابة تقرير االستراتيجية واملراقبة والتقييم 
وخطة العمل إلعداد االستراتيجية إلى جانب حتديد استراتيجية التعامل مع كل 
الورشة  وتناولت  العالقة،  لكل األطراف ذات  تواصل  طرف رئيسي ووضع خطة 
محور التعامالت بأشكالها كالتعامل مع كل من وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع 
املدني واملواطنني واملنظمات واملؤسسات االكادميية واملهنية والتعامل مع السلطات 
التشريعية والقضائية والتنفيذية إضافة إلى التعامل مع اجلهات اخلاضعة للرقابة.
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الفترة الزمنيةالمضمونالنشاط

بعد  تنفيذها  األنشطة سيتم  االتفاق على جملة من  مّت  املنظمتني  إثر عقد جلسة ختامية بني ممثلي  وعلى 
احلصول على موافقة الهياكل املعنية يف كال املنظمتني وتتمثل يف:

ملتقـى
علمي

ملتقى علمي يتم تنظيمه مرة كل سنتني حول مواضيع يتم 
االتفاق عليها من األمانتني. 

ويقترح بهذا اخلصوص دعوة األمانة العامة املنظمة األفريقية 
لألجهزة العليا للرقابة للبلدان الناطقة باللغة االجنليزية دون 

احلاجة إلى دعوة أعضاء من املجلس التنفيذي.

وتبادل  الــتــشــاور  لدعم  الفنية  الـــورش  هــذه  تنظيم  بهدف 
وذلك  والرقابة  بالتدقيق  صلة  ذات  مجاالت  يف  اخلــبــرات 
بالرجوع إلى جتربة املنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة 
للبلدان الناطقة باللغة االجنليزية يف هذه املجاالت، ويقترح يف 
هذا املجال تنظيم ورش حول املواضيع التالية والتي مّت ترتيبها 

حسب األولوية بالنسبة إلى منظمة األرابوساي: 

SAI-PMFو ICBF 1. تقييم دور األجهزة األعضاء استناًدا إلى

2. ضمان اجلودة 
3. الرقابة على التنمية املستدامة 

4. التدقيق وفق منهجية حتليل املخاطر. 

العاّمة  ــة  األمــان دعـــوة  إثــر  على  الــنــشــاط  هــذا  إدراج  مّت 
للمشاركة  األرابوساي  - ممثلني عن منظمة   E لألفروساي 
يف الورشة حول التجديدات الفنية التي يتم تنظيمها سنويا 

من قبل هذه األمانة.  

العلمي  امللتقى  تنظيم  يقترح 
اجتماع  هــامــش  على  األّول 
املجلس التنفيذي خالل سنـة 
العاّمة  األمــانــة  مبقر   2018

املتواجد بتونس. 

تقترح املنظمة العربية يف هذا 
الـــورش  هـــذه  تنظيم  الــشــأن 
و2019   2018 سنتي  خــالل 
األفريقية  املنظمة  متكني  مع 
لألجهزة العليا للرقابة للبلدان 
الناطقة باللغة االجنليزية من 
التي  الزمنية  الفترة  حتديد 

تتناسب مع جدول أعمالها. 

يقترح  الــوقــت  لضيق  نــظــرا 
منظمة  عن  ممثلني  مشاركة 

األرابوساي خالل 2018. 

ورش
عمـل

المشـــاركـة 
في ورشـــة 
المستجدات

انطالقا من اقتناع املنظمة العربية واملنظمة االفريقية الناطقة باإلجنليزية بأن التجربة املشتركة تنفع اجلميع 
ومن أهمية إرساء تعاون بينهما لتعزيز تبادل املعرفة واخلبرات إليجاد حلول للتحديات  واالهتمامات املشتركة 
قصد االرتقاء بأداء األجهزة األعضاء بكل منهما، قرر املجلس التنفيذي  بكال املنظمتني تأسيس تعاون منتظم 
اجتماع  تفاهم خالل  ملذكرة  توقيعهما  من خالل  منهما  بكل  األعضاء  األجهزة  لصالح  بينهما خدمة  ومتنوع 
املجلس التنفيذي للمنظمة العربية اخلامس واخلمسني الذي عقد بالدوحة خالل يومي 28 و29 مارس 2017 

والتي نصت على :

ويف هذا اإلطار تولى وفد من املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة القيام بزيارة استطالعية 
إلى مقر األمانة العامة للمنّظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة للبلدان الناطقة باللغة االجنليزية وذلك خالل 
يومي 9و10 أكتوبر 2017 قصد تبادل اآلراء والتجارب بني املنظمتني والوقوف على احلاجة إلى حتديد أفضل 
املمارسات لدى املنظمتني وضبط مجاالت التكامل بينهما مبا يساعد منظمة األرابوساي على حتقيق مزيد من 

التقدم على مستوى القدرات. 

- االلتزام الكامل مبساندة ودعم تعاون منتظم بني املنظمتني ال سيما من خالل اعتماد خطوط اتصال مفتوحة 
التخاذ االجراءات الكفيلة لتحقيق االستفادة القصوى لألجهزة األعضاء.

- اعتبار مذكرة التفاهم هذه كإطار إلطالق وتطوير ومتابعة هذا التعاون.

التعاوني  والتدقيق  االستراتيجي  والتخطيط  القدرات  وبناء  التدريب  تشمل مجاالت  أنشطة  عدة  تطوير   -
ومراجعة النظير وتقاسم املعلومات والتجارب وشبكات اخلبراء وغيرها من اآلليات التي تدعم قدرات األجهزة 

األعضاء باملنظمتني.

التعاون مع منظمة األفروساي 
للنطاقين باللغة اإلنجليزية ..
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القدرات  تنمية  مجال  يف  واحملاسبة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  العربية  املنظمة  قــدرات  تعزيز  إطار  يف 
يوليو  الدولية مدتها سنتني بداية من  للتنمية  الوكالة األمريكية  اتفاقية متويل مع  واحلوكمة أبرمت املنظمة 
قدرات  تنمية  بخدمات خبير يف  االستفادة  مكنتها من  القدرات،  لتنمية  االقليمي  البرنامج  إطار  2015، يف 

التصرف باملنظمة حيث أوكل له باألساس:

ومت تنفيذ اللقاء التدريبي حول موضوع »إطار معايير اإلنتوساي« يف تونس خالل الفترة 2016/12/23-19، 
تنفيذا لقرار املجلس التنفيذي رقم 2016/203 يف دورته 52 الذي أوصى بتخصيص الدعم املقدم من الوكالة 
األمريكية لتنفيذ نشاط تدريبي متصل بتطبيق املعايير الدولية، وكذلك مت تنفيذ اللقاء التدريبي »رقابة األداء 
على قطاع التعليم العام وفقا ملعايير اإلنتوساي« يف تونس خالل الفترة 15-2017/5/19، تنفيذا لقرار املجلس 
التنفيذي رقم 2017/236 يف دورته 55 بتنفيذ البرنامج بتمويل من الدعم املالي املقدم من ديوان الرقابة املالية 

االحتادي بجمهورية العراق واملبلغ املتبقي من الدعم املقدم من الوكالة األمريكية.

كما مكن هذا التمويل من تنفيذ املشاريع التالية:

مؤتمرات المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة التعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ..
المالية العامة والمحاسبة )اإلنتوساي( ..

1. املساهمة يف إعداد البرامج املناسبة للمنظمة يف مجال تنمية القدرات 

2. املساهمة يف إعداد وثائق التخطيط واملوازنات لبرامج املنظمة يف مجال تنمية القدرات

3. املساهمة يف اإلدارة امليدانية لبرامج املنظمة يف مجال تنمية القدرات ومتابعتها وتقييمها واإلبالغ عن النتائج.

4. متابعة جتسيم مصفوفة تنفيذ املخطط االستراتيجي اخلاصة باألمانة العامة للمنظمة

5. تنظيم دورتني تدريبيتني األولى حول " إطار معايير اإلنتوساي" والثانية حول "رقابة األداء على قطاع التعليم 
العام وفقا ملعايير اإلنتوساي"

- تركيز منظومة إعالمية خاصة بحوسبة األنشطة املالية واحملاسبية باألمانة العامة والتي أصبحت متكن 
األمانة العامة من التصرف املالي واإلداري من خالل مسك احلسابات واستخراج القوائم املالية وإعداد األجور.

- كما مت إرساء منظومة آلية خاصة بحوسبة األنشطة غير مالية متكن من متابعة مسارات نشاط املنظمة من 
إعداد الجتماعات اللجان واملجلس التنفيذي ومتابعة التوصيات إضافة إلى متابعة أنشطة تنمية القدرات يف 

مستوى التدريب والبحث العلمي.

بجمهورية  بكني  مبدينة  والعشرين  الواحد  مؤمترها  اإلنتوساي  منظمة  عقدت 
األجهزة  من  وعــدد  العامة  األمانة  وشاركت   ،2013/10/27-21 للفترة  الصني 
العربية األعضاء يف املنظمة العربية يف املؤمتر. كما شاركت األمانة يف عدد من 
للجهات  التوجيهية  اللجنة  باجتماعات  واملتعلقة  املؤمتر  التي سبقت  االجتماعات 

املانحة لإلنتوساي واالجتماع الرابع والستني للجنة التنفيذية لإلنتوساي. 

وتضمن جدول أعمال املؤمتر املصادقة على تقارير املنظمة وتقارير اللجان التي مت 
عرضها على اللجنة التنفيذية لإلنتوساي، كما تضمن املصادقة على بعض املعايير 
الرقابية ونقاش موضوعني مت إعدادهما لهذه ملناسبة من قبل عديد من الدول 

املشاركة وهما: 

العامني  لألمناء  املخصص  االجتماع  يف  العربية  للمنظمة  العام  األمــني  وشــارك 
به  تقوم  الذي  الدور  إلى  املنتمية لإلنتوساي، حيث تعرض يف مداخلته  لألقاليم 
املنظمة العربية كمنظمة إقليمية مستقلة، وإلى ما توصلت إليه يف نطاق التعاون 
مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من ضبط برنامج تعاون تتمثل أهم مكوناته يف 
تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات على املستوى اإلقليمي وبرنامج تدريب املدربني 

وتعزيز القدرة التنظيمية والوظيفية لألمانة العامة لألرابوساي.

1. المؤتمر الحادي والعشرين لمنظمة اإلنتوساي – الصين

املوضوع األول: تعزيـز احلوكمـة الوطنيـة من قبـل األجهـزة العليـا للرقـابـة.
استدامة  صــون  يف  املالية  للرقابة  العليا  األجــهــزة  دور  الثاني:  املــوضــوع 

السياسات املالية على املدى البعيد.
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عقد مؤمتر اإلنتوساي الثاني والعشرون يف مدينة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
عدد  فــاق  مكثفة  مشاركة  املؤمتر  شهد   ،2016/12/11-7 من  للفترة  املتحدة 
احلاضرين 600 شخصاً، ومن اجلانب العربي شارك 16 جهازا أعلى للرقابة يف 
املؤمتر، ووافق املؤمتر باإلجماع على انضمام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة 
فلسطني كعضو كامل ملنظمة اإلنتوساي وهو اجناز تاريخي للمنظمة العربية شرف 

املساهمة يف حتقيقه من خالل املتابعة واملناصرة مللف انضمام الديوان.

وقدمت املنظمة العربية ورقتني حول املوضوعني الفنيني للمؤمتر هما:

وعقدت املنظمة خالل املؤمتر عدة اجتماعات منها: مع منظمة اليوروساي ومنظمة 
األفروساي حيث مت التباحث لتعزيز سبل التعاون معها خالل الفترة القادمة، كما 

شاركت املنظمة يف مختلف ورش العمل التي مت عقدها خالل املؤمتر.

2. المؤتمر الثاني والعشرين لمنظمة اإلنتوساي – اإلمارات

األمم  أعمال  جــدول  يف  املساهمة  لإلنتوساي  ميكن  كيف  األول:  املوضوع 
املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030 مبا يف ذلك احلوكمة الرشيدة وتعزيز 

مكافحة الفساد.

املوضوع الثاني: املهنية - ما الذي ميكن أن يعزز مصداقية اإلنتوساي وتصبح 
منظمة بارزة من املنظور الدولي.

الملتقى العربي األوروبي ..

شاركت املنظمة العربية يف فعاليات امللتقى الرابع ملنظمتي األرابوساي/ اليوروساي 
الذي عقد بجمهورية أذربيجان للفترة من 16-2013/4/18 حول موضوع »التحديات 
الثالثة  الفرعية  احملاور  ومتثلت  للرقابة«،  العليا  األجهزة  قدرات  لبناء  احلديثة 

للملتقـى فــي:

1. الملتقى العربي - األوروبي في اجتماعه الرابع

أوال: مسؤولية السلطات العمومية العليا الناشئة عن التحديات الناجمة عن 

بتاريخ   209/66 رقم   66 دورتها  املتحدة يف  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار 

للمساءلة  وخضوعها  العامة  اإلدارة  كفاءة  حتسني  »حول   2011/12/22

وفعاليتها وشفافيتها عن طريق تعزيز املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات«.

أهــداف  حتقيق  يف  واحملاسبة  املالية  للرقابة  العليا  األجــهــزة  دور  ثانيا: 

التنمية الوطنية.

واخلارجية يف  الداخلية  املالية  الرقابة  وأهــداف  أهمية ضبط حدود  ثالثا: 

حتسني التصرف يف املال العام.
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أوروبيا  جهازا   26 مثلوا  مشاركا   120 امللتقى  هذا  يف  املشاركني  عدد  فاق  وقد 
و17 جهاًزا عربيا أعضاء يف األرابوساي. كما قّدمت خالله 27 مداخلة لألجهزة 
املشاركة منها 9 مداخالت لألجهزة العربية. وقد صدر عن هذا امللتقى بيان باكو, 

مشتماًل على النتائج والتوصيات التالية:

- ايجاد الظروف املناسبة لالستفادة من قدرات منظمة اإلنتوساي ومجموعات 
العمل االقليمية يف تعزيز مكانة واختصاصات األجهزة العليا للرقابة وضمان 

استقاللها.

بشأن  العامة  السلطات  لدى  الوعي  درجة  لرفع  اإلقليمية  املبادرات  دعم   -

A/66/209 أهمية تنفيذ االلتزامات املنبثقة عن قرار االمم املتحدة رقم

- تأكيد االلتزام بتطبيق اإلطار العام للمعايير الدولية يف عمليات الرقابة على 
برامج التنمية الوطنية.

- تأكيد الدعم الكامل ملبادرة التعاون بني منظمة اإلنتوساي واملانحني كأداة 
معايير  إلطار  الناجح  التنفيذ  لضمان  اجلانبني  بني  الشراكة  لتعزيز  فعالة 

الرقابة املالية الدولية، وترسيخ مبادئ الشفافية واالفصاح واملساءلة.

- احلرص على االستفادة من األساليب والوسائل احلديثة لتبادل اخلبرات 
لرفع مستوى بناء القدرات املؤسسية والبشرية لألجهزة الرقابية األعضاء.

عمل  إطــار  لتحديد  املهنية  املمارسات  أفضل  وتعميم  نشر  على  العمل   -
وأهداف انظمة الرقابة املالية الداخلية واخلارجية.

األرابــوســاي/  ملنظمتي  اخلامس  امللتقى  فعاليات  يف  العربية  املنظمة  شاركت 
»دور  موضوع  حول   2015/12/9-7 من  للفترة  قطر  دولة  عقد  الذي  اليوروساي 
األجهزة العليا للرقابة يف الرقابة على تنفيذ خطط اإلنقاذ املالي«، وقامت األمانة 
العامة  واألمانة  املستضيف  اجلهاز  من  كل  مع  الالزمة  التنسيق  بأعمال  العامة 

ملنظمة اليوروساي من حيث اإلعداد والتنظيم لهذا امللتقى.

باملنظمتني  للرقابة  العليا  األجهزة  35 جهازا من  امللتقى ممثلون عن  وشارك يف 
أوراق  ومناقشة  لعرض  تفاعلي  أسلوب  املؤمتر  واستخدم يف  واألوروبية،  العربية 

العمل املقدمة.

وناقش املشاركون على مدار ثالثة أيام موضوع امللتقى بناء على خبراتها من خالل 
احملورين  من  املوضوع  ويتكون   ،2007 عام  يف  بدأت  التي  العاملية  املالية  األزمــة 

الرئيسيني التاليني:

2. الملتقى العربي  - األوروبي في اجتماعه الخامس

احملور األول: دور األجهزة العليا للرقابة يف الرقابة على تنفيذ خطط اإلنقاذ 
املالي: يتناول هذا احملور أهمية تدخل أجهزة الرقابة احلكومية يف الرقابة 
على تنفيذ خطط اإلنقاذ املالي، للتحقق من أن تلك األموال أنفقت فعاًل يف 

املكان الصحيح، ويف الغرض الذي خصصت له.
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1. السعي الضطالع األجهزة العليا للرقابة بدور فاعل يف مراقبة اإلجراءات 
التي قد حتدث يف املستقبل، والرقابة على  املالية  الوقائية لتجنب األزمات 
تصميم وتنفيذ خطط اإلنقاذ املالي والتدابير األخرى التي يتم القيام بها يف 

حال حدوث األزمات.

2. تعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير اإلنتوساي ذات 
الصلة واملمارسات الرائدة يف هذا املجال، وتشجيع اإلفصاح الكامل وبشكل 
دوري عن الدين العام وااللتزامات الطارئة األخرى، واعتماد أفضل املمارسات 

يف إدارة املخاطر املرتبطة بها.

3. توطيد التعاون بني األجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل املعارف واخلبرات 
واملعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير املتخذة 
ملواجهة األزمات املالية، واملواضيع املتعلقة بإدارة املخاطر ذات الصلة، وكذا 
عن  الناجتة  التوصيات  تنفيذ  بشأن  التشريعية  املجالس  مع  شراكة  إقامة 

أعمال التدقيق.

املنظمة  عام  وأمني  رئيس  معالي  2015/12/9 ضمت  بتاريخ  انعقدت جلسة  كما 
ووفد عن محكمة احلسابات الهولندية خصصت للتشاورحول اإلمكانيات املتاحة 
من أجل تطبيق أداة »اإلنتوسنت« باملنطقة العربية، وهي تعني بتقييم أطر النزاهة 
النزاهة  قيم  وإشاعة  املثل  إعطاء  أجل  من  للرقابة  العليا  لألجهزة  وسيلة  ومتثل 
واملساءلة بالقطاع العام كما شارك باجللسة ممثلني من الوفدين العراقي والتونسي 
النتفاعهم ببرنامج التعاون الثنائي مع اجلهاز الهولندي من أجل تطبيق »اإلنتوسنت«.

وقد صدر عن هذا امللتقى اعالن الدوحة مشتماًل على النتائج والتوصيات التالية:

التشريعية  املالية واألطر  املؤسسات  إيالء االهتمام بقضايا احلوكمة يف   .4
الرقابة  أعمال  وكفاية جميع  على شفافية  التركيز  من خالل  تنظمها،  التي 
عليها وضمان املساءلة، وما قد تستدعيه احلاجة ألطر تشريعية إضافية فيما 

يخص اختصاصات ومسؤوليات األجهزة يف هذا الصدد.

املالية من أجل  األزمــات  للتنبؤ بحدوث  املبكر  آليات لإلنذار  دعم وضع   .5

خالل  من  وذلك  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  املالية  املخاطر  حتديد 
االقتصادية  واملــؤســســات  املنظمات  جتريها  التي  بــالــدراســات  االستعانة 
العاملية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس االستقرار املالي يف هذا املجال، 
وباإلضافة إلى التقارير والدراسات التي أعدها فريق عمل اإلنتوساي حول 

إصالح وتطوير القطاع املالي.

الداخلية  رقابتها  نظم  تعزيز  على  بالرقابة  املشمولة  اجلهات  تشجيع   .6

املشمولة  اجلهات  يف  املؤشرات  على  مبنية  املخاطر  إلدارة  أطر  وتأسيس 
بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات.

7. االستمرار يف تنمية القدرات املهنية والتنظيمية لألجهزة العليا للرقابة من 
خالل تبني وتطبيق معايير اإلنتوساي واملمارسات الرائدة، يف رقابة وتقييم 
األداء املالي وتعزيز احلوكمة، واالستعانة باخلبرات اخلارجية املتخصصة يف 

هذا املجال عند االقتضاء.

وارشــادات  معايير  لوضع  احلاجة  يف  للنظر  اإلنتوساي  منظمة  مناشدة   .8

تطبيقية ملراقبة خطط اإلنقاذ املالي.

 احملور الثاني: التصورات املستقبلية لدور األجهزة العليا للرقابة يف التنبيه 
االقتصادية  املؤشرات  احملور  هذا  تناول  مالية:  أزمات  حدوث  مخاطر  من 
التي تشير إلى إمكانية حدوث األزمات املالية، وعليه فإن دور األجهزة العليا 
أصبح  االقتصادية  املــؤشــرات  وقــراءة  األســواق  وحتليل  دراســة  يف  للرقابة 
ضرورياً، للتحذير من اآلثار املالية السلبية للسياسات املالية والنقدية التي 

تتبعها الدول.
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الملتقى العلمي حول “التخطيط االستراتيجي للمنظمات الرقابية 
-تجربة المنظمة العربية في التخطيط االستراتيجي”

استضاف ديوان احملاسبة بدولة الكويت يومي 27-2015/10/28 ملتقى علمي حول »التخطيط االستراتيجي 
للمنظمات الرقابية - جتربة املنظمة العربية يف التخطيط االستراتيجي«، شارك يف امللتقى 18 جهاز رقابي 
باإلضافة إلى مبادرة تنمية اإلنتوساي )IDI( والبنك الدولي واألمانة العامة للمنظمة العربية واألمانة العامة 

ملجلس التعاون اخلليجي ميثلهم 63 مشارك. 

وشارك يف هيئة جلسات امللتقى 57 مشارك عملوا وفق هيكلية مت إعدادها مسبقا ومت تعريفهم بأدوارهم عن 
طريق الرسائل اإللكترونية واالجتماعات، وتوزعت أدوارهم كما يلي:

ومت خالل امللتقى عرض ومناقشة أوراق عمل عن جتارب منظمات اإلنتوساي واألسوساي واألرابوساي ومبادرة 
أداء  الدولي يف تطوير  البنك  إلى استراتيجية  باإلضافة  التخطيط االستراتيجي  األنتوساي يف مجال  تنمية 
األجهزة العليا للرقابة. كما أقيمت على هامش امللتقى ندوة علمية حول موضوع التحول من األساس النقدي 
إلى نظام االستحقاق مت تقدميها بالتعاون مع وزارة املالية بدولة الكويت والبنك الدولي. ومتيز امللتقى بتنظيم 
مبتكر ومتجدد من حيث ترتيب اجللسات وتوزيع األدوار بني املشاركني وتوظيف التقنيات احلديثة لالتصال يف 
إدارة النقاشات وهو ما يعد سابقة غير معهودة يف تنظيم اللقاءات باملنظمة القت استحسان كافة املشاركني. 

وصدر عن امللتقى التوصيات التالية:

وتوجيه  لقيادة  فعالة  كآلية  االستراتيجي  التخطيط  أهمية  على  التأكيد   .1
ومتابعة مشاريع التطوير واإلصالح من قبل األجهزة الرقابية وكأداة مساعدة 

على إشاعة قيمة ومنفعة هذه األجهزة داخل املجتمع.

لألطر  وفقا  الحتياجاتها  املنتظم  التقييم  على  الرقابية  األجهزة  حث   .2
املعتمدة من قبل منظمة اإلنتوساي، ومن ضمنها رقابة النظير وإطار قياس 
املجموعات  لفائدة  بيانات  قاعدة  توفير  أجل  من  الرقابية،  األجهزة  أداء 

اإلقليمية تساعدها يف حتديد األولويات االستراتيجية.

حتديد  على  لإلنتوساي  اإلقليمية  واملجموعات  الرقابية  األجهزة  حث   .3
أهداف استراتيجية يف اجتاه دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة املعتمدة 

من قبل األمم املتحدة. 

واملجموعات  الرقابية  األجهزة  قــدرات  بناء  إلى  الرامية  األنشطة  دعم   .4
اإلقليمية لإلنتوساي يف مجال اإلدارة االستراتيجية السيما فيما يتعلق بتقييم 

.)IDI( االحتياجات وقياس األداء وذلك بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي

5. ضرورة مواكبة املعايير الدولية للرقابة من خالل إعداد وتطوير األجهزة 
الرئيسية  األهــداف  يخدم  املعايير مبا  مع هذه  متفقة  مهنية  الرقابية ألدلة 

خلططها االستراتيجية.

6. حث األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية على خوض جتارب فيما بينها يف 
مجال مراجعة النظير واقتراح آليات عملية تساعد على تنفيذها.

7. احلرص على توافق وترابط اخلطط االستراتيجية لألجهزة الرقابية مع 
يف  التركيز  على  يساعد  مبا  الوطنية،  ورؤيتها  للدولة  االستراتيجية  اخلطة 

القضايا االستراتيجية واألولويات الوطنية.

رئيس الجلسة

5

محاضر

8

معقب

10

مقرر

10

عضو فريق المتابعة

8

منسق

5

اإلجمالي

57

عضو فريق التوصيات

11
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8. تشجيع مبدأ املشاركة الواسعة يف إعداد مشروع اخلطة االستراتيجية من 
خالل تبادل األفكار واآلراء من قبل الوحدات التنظيمية يف األجهزة الرقابية 

قبل اعتمادها من اإلدارة العليا.

األطــراف  وتوقعات  الهتمامات  االستراتيجية  اخلطة  مراعاة  ضــرورة   .9
اخلارجية ذات العالقة والعمل على االستفادة من التجارب الدولية الرائدة 
على غرار جتربة جهازي الرقابة يف الصني وماليزيا املعروضتني خالل امللتقى.

بهدف  الدولي  والبنك  الرقابية  األجهزة  بني  والشراكة  التعاون  تعزيز   .10

تنمية قدرات هذه األجهزة.

11. تعزيز املوارد املالية للمنظمة العربية وتوظيفها لتحقيق أهداف اخلطة 

االستراتيجية للمنظمة.

الرقابية  باألجهزة  الالزمة  والعناية  االهتمام  توجيه  إلى  الــدول  دعوة   .12

دعم  على  يساعد  لإلنتوساي مبا  املهنية  للمعايير  وفقاً  استقالليتها  وتعزيز 
دورها يف مجال املساءلة والنزاهة والشفافية وحماية املال العام.

13. دعوة األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية على احلرص على مد فريق 

التشغيلية  بتنفيذ خططها  املتعلقة  السنوية  بالبيانات  املخطط االستراتيجي 
وفقاً للصيغ املقررة من قبل املجلس التنفيذي للمنظمة.

اإلدارة  ومسار  باألقاليم  اخلــاص  االستراتيجية  اإلدارة  منــوذج  اعتماد   -

كمرجعية  اإلنتوساي  تنمية  مبادرة  قبل  من  املعد  اإلقليمية  االستراتيجية 
إلعداد املخطط االستراتيجي للمنظمة.

 – االستراتيجي  املخطط  بلجنة  ممثلة   – املنظمة  بني  التعاون  استمرار   -
ومبادرة تنمية اإلنتوساي إلعداد املخطط االستراتيجي والتشغيلي للمنظمة.

- دعم القيادات العليا يف األجهزة الرقابية لعملية وضع املخطط االستراتيجي 
وسرعة االنتهاء منه من خالل تشجيع عقد لقاء تشاوري بني جلنة املخطط 
وجلنة تنمية القدرات املؤسسية وجلنة املعايير املهنية والرقابية وجلنة البيئة 
للمنظمة ومبادرة تنمية اإلنتوساي والقيادات العليا باألجهزة الرقابية، لفهم 
وتسهيل  منها  الالزمة  البيانات  وتوفير  األجهزة  تلك  وتوقعات  احتياجات 

اجتماعات اللجنة خالل فترة إعداد املخطط.

منهجية إعداد المخطط االستراتيجي للمنظمة العربية 
2022-2018

تضمن القرار رقم 2016/230 م.ت )53( الصادر عن اجتماع املجلس التنفيذي الثالث واخلمسني للمنظمة 
العربية املنعقد يف اجلمهورية التونسية يومي 17-2016/10/18، على االستفادة من املنهجية اجلديدة املعتمدة 
من قبل مبادرة تنمية اإلنتوساي يف مجال االستراتيجية لكل من األجهزة العليا للرقابة واملنظمات اإلقليمية 
واعتمدت  فيه،  تعمل  الذي  واإلطار  األجهزة  مستوى  على  واألثر  النتائج  قياس  على  تركز  والتي  لإلنتوساي 
اجلمعية العامة للمنظمة العربية يف دورتها العادية الثانية عشر املنعقدة يف اجلمهورية التونسية خالل الفترة 

من 19 إلى 2016/10/21 قرارات املجلس التنفيذي.

 وبناء عليه مت دعوة ممثل مبادرة تنمية اإلنتوساي لتقدمي ورشة عمل حول مسار مبادرة تنمية اإلنتوساي يف 
اإلدارة االستراتيجية اخلاص باألقاليم على هامش اجتماع اللجنة السابع املنعقد خالل الفترة من 2/26 – 
2017/3/1 باململكة العربية السعودية، وتضمن القرار رقم 2017/237 م.ت )55( الصادر عن اجتماع املجلس 

التنفيذي اخلامس واخلمسني للمنظمة العربية املنعقد يف دولة قطر يومي 28-2017/3/29، يف سبيل إعداد 
املخطط االستراتيجي 2018-2022، تأكيد املجلس على ما يلي:
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ولغرض التحضير إلعداد املخطط االستراتيجي اجلديد قامت اللجنة املخطط االستراتيجي باملهام التالية:

ومت عقد اجتماع اللقاء التشاوري حول إعداد املخطط االستراتيجي اجلديد للمنظمة العربية خالل الفترة 
من 17-19 يوليو 2017 مبشاركة ممثلي 11 جهاز وأعضاء جلان املنظمة وممثل األمانة العامة ومبادرة تنمية 

اإلنتوساي، وتضمن االجتماع البنود التالية:

- اعداد خطة زمنية إلجناز املخطط االستراتيجي اجلديد.

- االطالع على اخلطة الستراتيجية للNنتوساي للفترة من 2022-2017، 

لالسترشاد   ،2021-2016 من  للفترة  لألسوساي  االستراتيجية  واخلطة 
بهما عند إعداد املخطط االستراتيجي اجلديد. 

- إرسال استبيان لألجهزة األعضاء يف شهر أبريل 2017 ملعرفة احتياجاتهم 
اخلطة  حــول  آرائــهــم  وجمع  اجلــديــدة،  االستراتيجية  اخلطة  يف  إلدراجــهــا 

االستراتيجية للفترة 2013-2017.

- عرض إجنازات املخطط االستراتيجي للفترة من 2013-2017 والصعوبات 
املعترضة والتوصيات.

املعايير  وجلنة  املؤسسية  القدرات  تنمية  وجلنة  العامة  األمانة  عــروض   -
املهنية والرقابية وجلنة الرقابة البيئية حول إجنازاتها وتصوراتها للمخطط 

االستراتيجي اجلديد.

- عرض نتائج االستبيان املرسل لألجهزة األعضاء والذي شارك فيه عدد 17 

جهازا من أصل 22 جهاز، وتضمن العرض االحتياجات والتوقعات للدعم من 
للمنظمة،  االستراتيجية احلالية  وتقييم اخلطة  الدعم،  وآليات  األرابوساي، 
املنظمة  تواجه  التي  والتهديدات  والفرص  والضعف  القوة  مواطن  وحتليل 

خالل الفترات القادمة.

- عرض نتائج االستطالع العاملي ملنظمة اإلنتوساي تضمن العرض التعريف 
األجهزة  مشاركة  -املخرجات(،  -الهيكلة  )األهــداف  حيث  من  باالستطالع 
االستبيان  وأبرز  العربية،  لألجهزة  بالنسبة  ونتائجه  االستطالع  يف  العربية 
مجاالت التحسني يف أداء األجهزة العربية على غرار مراجعة األدلة االرشادية 

وحتديث منهجية الرقابة وفق املعايير ودعم متابعة نتائج األعمال الرقابية.

األولويات  تضمن  لإلنتوساي  االستراتيجي  املخطط  مالمح  حول  عرض   -
واألهداف االستراتيجية ودور األقاليم.

- عرض ممثل مبادرة اإلنتوساي حول اإلدارة االستراتيجية اإلقليمية تضمن 
مقدمة عامة حول اإلدارة االستراتيجية، ومنوذج االدارة االستراتيجية اخلاص 

باألقاليم، ومسار اإلدارة االستراتيجية اإلقليمية، ومؤشرات األداء.

- تقدمي ورشة عمل من قبل ممثل مبادرة تنمية اإلنتوساي حول اإلطار العام 
للمخطط االستراتيجي، استعرض فيها منوذج اإلدارة االستراتيجية اخلاص 

بأقاليم اإلنتوساي .

الدعم،  آليات  أولويات،   5 عدد  يف حتديد  املتمثلة  الورشة  نتائج  عرض   -

 2022-2018 االســتــراتــيــجــيــة  اخلــطــة  يف  تبنيها  ليتم  والــقــيــم  ــادئ  ــب امل
يومي  الثامن  اجتماعها  االستراتيجي  املخطط  جلنة  وعقدت  لألرابوساي. 

لصياغة  الشعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  باجلمهورية   2017/7/21-20

األولويات التي مت االتفاق عليها خالل اللقاء التشاوري بالتركيز على أن هذه 
األولويات متثل الدور الذي يجب أن تضطلع املنظمة به يف مساندة األجهزة، 
وتخص األولويات األربعة األولى اخلدمات التي ستقدمها املنظمة لألجهزة 

فيما حدد لألولوية اخلامسة مجاالت دعم قدرات املنظمة: 

ــزة األعــضــاء يف الــرقــابــة على أهــداف  األولــويــة 1: دعــم قـــدرات األجــه
التنمية املستدامة.

األولوية 2: تعزيز تواصل األجهزة مع األطراف ذات العالقة.

إطار  وتطبيق  االستراتيجية  اإلدارة  يف  األعضاء  األجهزة  دعم   :3 األولوية 
قياس األداء مع اإلبـالغ.

األولوية 4: مساندة جهود األجهزة يف تطبيق املعايير.

األولوية 5: تطوير قدرات وحوكمة املنظمة.
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1. أجهزة رقابية عربية ذات قدرات عالية.
2. منظمة إقليمية منوذجية.

بعد ذلك مت حتديد اخلدمات لكل أولوية والتي سيتم السعي لتحقيقها خالل الفترة 2018-2022 باعتبارها 
بها يف املخطط  املعمول  اآلليات  اعتماد  آليات اخلدمات حيث مت  املرحلة، وكذلك مت حتديد  حاجيات هذه 

االستراتيجي 2013-2017 مع إضافة التدريب اإللكتروني والتيسير والرقابة التعاونية.

ومت يف االجتماع حتديد املراحل القادمة لبلوغ الصيغة النهائية للمخطط حيث مت التأكيد على توفير مزيد من 
الضمانات لتنفيذ األولويات االستراتيجية مبواصلة إشراك رؤساء جلان املنظمة من خالل إبداء رأيهم حول 

املخطط بعد االنتهاء من صياغته، وقامت اللجنة الحقا باألعمال التالية:

- إعادة صياغة املقدمة والرؤية والرسالة.

باخلدمات  املتعلقة  األداء  قياس  ومؤشرات  واخلدمات  األولويات  - صياغة 

سواء كان ذلك على مستوى األجهزة أو املنظمة. 

- مراجعة وثيقـة مشروع املخطط االستراتيجي من قبـل أعضـاء اللجنـة.

- إرسال النسخة املعتمدة من قبل اللجنة إلى األمانة العامة ليتم تعميمها على 
رؤساء اللجان إلبداء الرأي.

- إرسال النسخة املعتمدة من قبل اللجنة بعد إجراء التعديالت التي اقترحتها 

اللجان إلى األمانة العامة ليتم تعميمها على رؤساء األجهزة لالطالع.

- وضع التصور النهائي للمخطط االستراتيجي ورفعه لألمانة العامة للمنظمة 

لعرضه على املجلس التنفيذي يف اجتماعه السادس واخلمسني العتماده
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إصدار مجلة “ الرقابة المالية “ وترجمة المجلة الدولية للرقابة 
المالية الحكومية

تصدر املنظمة العربية مجلة دورية »الرقابة املالية« مرتني يف السنة )يونيو وديسمبر( وتعنى بنشر البحوث 
بالرقابة  املتعلقة  املواضيع  وتعالج  األجنبية  اللغات  املترجمة من  أو  العربية  باللغة  والدراسات احملررة أصال 

املالية واحملاسبة.

العلمي  والبحث  التدريب  ونشاطات  املنظمة  يف  األعــضــاء  األجــهــزة  أخبار  مثل  ثابتة  أبــوابــا  تتضمن  كما 
التي صدرت من خالل الصفحة اخلاصة باملجلة على  الرقابية، وميكن االطالع على األعداد  واملصطلحات 

موقع املنظمة العربية.

بترجمة  أعضائها  بعض  مع  بالتعاون  العربية  املنظمة  تقوم  كما 
عن  تصدر  التي  احلكومية  املالية  للرقابة  الدولية  املجلة  أعداد 
املنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا )اإلنتوساي( على أساس ربع 
سنوي )يناير، ابريل، يوليو وأكتوبر( باللغات العربية واإلجنليزية 
املجلة  هذه  تخصيص  مت  وقد  واإلسبانية،  واألملانية  والفرنسية 
التي متثل اجلهاز الرسمي لإلنتوساي لتحسني مستوى إجراءات 

الرقابة احلكومية واألساليب الفنية املعتمدة لديهـــا.

1. مجلة “ الرقابة المالية “

2. المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية
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