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ابعمحضر االجتماع ال  عشر ر

 للجنة تنمية القدرات املؤسسية

 للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة

 (الجمهورية التونسية) تونس

 18/09/2019إلى  16/09من 

 

مقّر األمانة  الجمهورية التونسيةبعشر  رابعالعقدت لجنة تنمية القدرات املؤسسية اجتماعها 

، 2019/  09/ 18إلى  16خالل الفترة من  واملحاسبةالعامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية 

 :مء اللجنة وهأعضا وحضر جميع

 الصفة املنصب االسم 

 باململكة العربية السعودية للمحاسبة ديوان العامال

 رئيس اللجنة مكتب رئيس الديوان  على  عامواملشرف ال املستشار السيد / محمد بن مطلق النفيعي

 عضو  إدارة مراجعة اإليرادات الدعجاني السيد / عبيد بن بادي 

 عضو  إدارة الرقابة على أداء الوزارات واملصالح السيد / عبد العزيز بن شداد املطيري 

 ديوان الرقابة املالية االتحادي بجمهورية العراق

نائب رئيس  مدير عام املركز التدريبي وكالة السّيد جميل جليل مرزة سلمان

 اللجنة

 عضو  خبير / مدير رقابة كريمة صالح موس ى السيدة / 

 ديوان املحاسبة باململكة األردنية الهاشمية

 عضو  رئيس قسم التدريب هللا السطول  عطاالسيد / 

 ديوان املحاسبة بدولة الكويت

 رئيس وفد مدير إدارة الرقابة على اإلنتاج والتصنيع للجهات النفطية السيد / عبد الرزاق عبد الكريم

 عضو  االحتياجات التدريبية حديدمنسق أول تدريب ت صالح عيس ي املهيني السيد / 

 ديوان املحاسبة بدولة قطر 

 رئيس الوفد مدير مركز التميز للتدريب والتطوير السيدة / رنا ماض ي الهاجري 

 عضو  تعاون دولي  أخصائي فاطمة ابراهيم البشري السيد / 

 باململكة املغربيةاملجلس األعلى للحسابات 

 عضو  رئيس مصلحة التعاون  السيد / عبد الرزاق الدرعي

 عضو  رئيس فرع نبيل لغمام السّيد / 

 الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة بالجمهورّية اليمنّية

 رئيس وفد للشؤون الفنية وكيل مساعد السّيد / محمد عوض محمد ثابت

 عضو  بعدنمدير فرع الجهاز  -وكيل مساعد   بريك نمحمد بالسّيدة / علوّية عبد العزيز 
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 الصفة املنصب االسم 

 
ّ
 عضو  مدير عام املراجعة الداخلية يعو السّيد / ياسر نعمان مقبل الش

 األمانة العامة للمنظمة العربية

 ممثل األمانة  املدير العام لألمانة العامة  السيد/ خميس حسني

 ممثل األمانة  لألمانة العامة املشرف العام  السيد/ املنجي الحمامي

 ممثل األمانة   مستشار/ رئيس قسم السيد / فيصل ماني 

 

واعتذر عن الحضور ممثل ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطين، كما حضر االجتماع السيد عبد 

 مدير البرامج بمبادرة تنمية االنتوساي. باألزرقالحكيم 

 /األستاذ األمين العام للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبةمعالي افتتح االجتماع قد و 

حيث رحب بأعضاء اللجنة وأثنى على جهودهم املخلصة من أجل إنجاح عمل اللجنة خالل ،نجيب القطاري 

ومنّوها بأهمية  ؤكدا على أهمية البنود املدرجة ضمن جدول أعمال هذا االجتماعاالجتماعات السابقة م

كلمة  رئيس اللجنة كما ألقى األستاذ/ محمد النفيعي،الدور الذي تقوم به لجنة تنمية القدرات املؤسسية

جهودهم في اإلعداد لهذا على  للقائمين على األمانة العامة للمنظمةم فيها بالشكر والتقدير بهذه املناسبة تقّد 

في توّجه بالشكر لألعضاء على حضورهم ومشاركتهم ومساهماتهم القّيمة ، كما تهرعايو  تهاستضافو  االجتماع

  أعمال اللجنة وأنشطتها.

 يلي: وبعد ذلك شرعت اللجنة في دراسة البنود املدرجة على جدول أعمالها وانتهت إلى ما 

 

 إقرار مشروع جدول األعمال األول:البند 

اقترح السيد رئيس اللجنة إدخال بعض  األعمالالتي تضمنها مشروع جدول ض البنود ااستعر  تّم  بعد أن

وبحذف بعض البنود األخرى التي لم يعد لها أي مجال بسبب مشارفة فترة  التعديالت بدمج بعض البنود

 
ّ
 جنة على االنتهاء مما يحّتم عرضها على اللجنة الجديدة بعد انعقاد الجمعية العامة.العضوية بالل

مشروع جدول  إقرار وعلى ضوء ذلك تّم  3رقم كما تّم حذف البند  5مع البند  4 لك تّم دمج البندوتبعا لذ

 للتالي:وفقا  ،األعمال

 .األعمالمشروع جدول  إقرارـ  1

 .2018و 2017ـ متابعة التوصيات الخاصة باللقاءات التي نفذت سنتي  2

 .بأحسن مقال نشر في مجلة الرقابة املاليةوالفائز ـ اقتراح الفائزين في املسابقة الثانية عشرة للبحث العلمي  4

  .2018 غاية إلى 2016ـ النظر في نتائج تقييم اللقاءات العلمية والتدريبية خالل الفترة من  5

 .2022 - 2020علمي للسنوات ـ اقتراح مشروع برنامج عمل املنظمة في مجال التدريب والبحث ال 6
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ـ إعداد نموذج موحد للتقارير املتعلقة باللقاءات العلمية والتدريبية وإعداد نموذج موحد إلجراء التقييمات  7

 القبلية والبعدية للقاءات التدريبية.

ي الناطقة فروساـ النظر في األنشطة  املبرمجة في إطار اتفاقية التعاون بين املنظمة العربية  ومنظمة األ  8

 باالنكليزية :

 أ ـ  تقييم نتائج ورشة العمل حول موضوع "الرقابة على أهداف التنمية املستدامة". 

 .ب ـ ورشة العمل حول الرقابة وفق منهجية املخاطر

  ICBF   "  ج ـ ورشة عمل حول دور املنظمة اإلقليمية لتقييم أداء األجهزة األعضاء استنادا إلى األطر املرجعية

 ".SAI-PMF"و "

 ـ النظر في تقدم مهمة تقييم مهنية املنظمة. 9

 العليا للرقابة. األجهزةـ النظر في نتائج الفريق املكلف بإعداد التقرير النهائي حول إطار قياس أداء  10

 .ستخراجيةاإل  نتوساي حول الرقابة على الصناعاتـ دراسة موضوع املشاركة في أعمال مجموعة العمل اإل  11

التي  األنشطةـ حول مواصلة التعاون مع مبادرة تنمية االنتوساي في مجال التعلم االلكتروني وتقييم  12

 .2019نفذت مع هذه املبادرة خالل سنة 

 .وروساي مع منظمة األ  خصوص اتفاقية التعاون نجازه بإ ـ  النظر في ما تّم  13

 .سوساي بخصوص التعاون مع منظمة األ  ـ النظر في ما تّم  14

وتحديد املشاريع التي تتطلب دعم الجهات املانحة والخطة  2022 -2020الخطة العملية للفترة  إعدادـ  15

والنظر في تقدم  2022- 2018وفقا ألولويات املخطط االستراتيجي للمنظمة  2020التشغيلية للجنة لسنة 

 .2019تنفيذ الخطة التشغيلية لسنة 

 .ط االستراتيجياملخط أولوياتـ النظر في تعديل الالئحة التنظيمية للجنة بما يتواءم مع  16

ـ النظر في املقترح املقدم من ديوان املحاسبة بدولة الكويت واملتعلق بتنظيم برنامج القادة الشباب لألجهزة  17

 بالتعاون مع مبادرة تنمية االنتوساي. 2021ـ  2020العليا للرقابة املالية واملحاسبة لعام 

عاونية حول " تقييم اداء الجهات ذات العالقة بإدارة ـ حول ما تم تنفيذه بخصوص انجاز مهمة الرقابة الت 18

 النفايات الصلبة"

بضبط مجاالت الخبرة ذات األولوية واملهارات الدنيا الواجب توفرها في  ـ اقتراح تعيين فريق عمل يضطلع 19

  الخبراء

 متابعة تنفيذ برنامج ضمان الجودة  :ما يستجد من أعمال -02
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  التعاون بين املنظمة ومبادرة تنمية االنتوساي  ـ  21

 تحديد مكان وموعد االجتماع القادم للجنة.. 22

 تّم إقرار جدول األعمال.

 

 2018و 2017التي نفذت سنة  العلمية والتدريبية اللقاءاتب الخاصةمتابعة التوصيات  الثاني:البند 

متابعة التوصيات الصادرة عن ب" املتعلق( 2019)م. ت  2019/ 264رقم املجلس التنفيذي قرار ل تفعيال

 ، "من قبل األجهزة األعضاء 2018و 2017اللقاءات العلمية والتدريبية التي نفذت سنتي 
ّ
العامة  األمانةت تول

من  الرقابة في كّل  أجهزة باستثناء، األجهزةعلى جميع  خطاب قامت بتعميم، حيث متابعة هذا املوضوع

بنتائج تنفيذ  األمانة العامة ن وافتأسوريا وقطر والعراق التي سبق و كويت ومصر والبحرين وفلسطين ال

طلبت فيه والتي اللجنة في اجتماعها الثالث عشر،  املعروضة على 2017توصيات اللقاءات التي نفذت سنة 

كل  إلى األمانة العامة ا طلبت. كم2017موافاتها بنتائج ما تم تنفيذه من توصيات للقاءات املنجزة في سنة 

 أجهزةمن  إجابات. وتلقت 2018تنفيذه من توصيات للقاءات التي نفذت سنة  موافاتها بنتائج ما تّم  األجهزة

 .2018نتائج توصيات لقاءات  تضمنت واألردن الرقابة في كل من العراق وسلطنة عمان

 .2018و 2017نتائج تنفيذ توصيات لقاءات املتضمنة لإجابات األجهزة األعضاء كما تّم استعراض 

 
ّ
حول متابعة التوصيات التي تمخضت عنها اللقاءات العلمية نة بتعميم تقارير األجهزة جتوص ي الل

  شبكة والتدريبية من خالل موقع املنظمة على
ّ
تجارب لع عليها بقية األجهزة وتستفيد من االنترنت حتى تط

مدى إلى توضيح  اللقاءات العلمية والتدريبية بعضها البعض. كما تدعو اللجنة األجهزة املشاركة في

أثرها ومدى مساهمتها في تطوير أداء األعضاء املشاركين وتعزيز قدراتهم  االستفادة من تلك اللقاءات و

ية. 
ّ
 ومهاراتهم الفن

 2019ل التدريب لسنة إلعداد لتنفيذ خطة العمل في مجاا: الثالثالبند 

ه املجلس التنفيذي في اجتماعه السابع والخمسين قرّ أالذي  2019ن برنامج عمل املنظمة لسنة تضمّ 

لتحديد موعد انعقاد كل لقاء، قامت األمانة العامة بالتشاور والتنسيق مع و  .خمسة لقاءات علمية وتدريبية

 :واعيد انعقادها على النحو التالياملستضيفة لهذه اللقاءات، وتم تحديد م األجهزة

بسلطنة عمان  ، ينتظم" فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا ملعايير االنتوساي" حول موضوع* اللقاء التدريبي 

 .2019/ 26/9 إلى 22خالل الفترة من 
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خالل  بدولة الكويت ينتظم ،الرقابة على البعثات الدبلوماسية بالخارج"حول موضوع "* اللقاء التدريبي 

 .2019/ 10/ 10 إلى 6الفترة من 

 ينتظم  "،العليا للرقابة ودورها في رفع كفاءة الجهاز املالي للدولة األجهزةتقارير حول موضوع "* اللقاء العلمي 

 .2019/ 12/ 5 إلى 1خالل الفترة من بجمهورية مصر العربية 

كة العربية باململ ينتظم ،"للرقابة في التدقيق على الكوارث العليا األجهزةدور حول موضوع "* اللقاء التدريبي 

 . 2019/ 12/ 19 إلى 15خالل الفترة من  السعودية

بالجمهورية التونسية ظم ينت ،دليل ضمان الجودة"ي حول موضوع "أي دي أ*اللقاء التدريبي وفق منهجية 

 .2019خالل شهر ديسمبر 

 
ّ
فيذ إيجاد السبل املناسبة لتنب 2019تنفيذ اللقاءات العلمية والتدريبية لسنة  بشأن جنةتوص ي الل

 بحيث تكون من بداية النصف الثاني للعام تفاديا السنوي الدورات التدريبية املدرجة ببرنامج العمل 

 لضغط على الجهات املعنّية بالتنسيق والتنظيم واملتابعة. ل

ابعالبند  والفائز بأفضل مقال منشور اقتراح الفائزين في املسابقة الثانية عشرة للبحث العلمي : الر

 بمجلة الرقابة املالية

 املسابقة الثانية عشرة للبحث العلمياقتراح الفائزين في أّوال: 

في نطاق تشجيع العاملين في األجهزة األعضاء على البحث العلمي، قررت الجمعية العامة للمنظمة في 

دت املوضوعات ّد تنظيم املسابقة الثانية عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابة وح   2016سنة دورتها الثانية 

 الثالثة التالية لهذه املسابقة:

 تطوير العمل الرقابي وتحقيق القيمة املضافة املوضوع األول 

 الرقابة على أهداف التنمية املستدامة املوضوع الثاني

 تعامل الجهاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثبات املوضوع الثالث

 

موظفون من  هاأعّد في لجنة التقويم، البحوث التي  األعضاء األجهزة إلىأرسلت قد العامة  األمانةوكانت 

 .وفق معايير محّددة اللجنة تقويم هذه البحوث أعضاء إلىوطلبت  األعضاء األجهزة
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العالمات التي أسندت إلى املتسابقين في ضوء تقارير أعضاء لجنة التقويم واملعدل  وبعد التقييم تّم استعراض

 متسابق على النحو التالي:العام الذي تحصل عليه كل 

 الفائزون في املوضوع األول: 

ل / سليم مسلم الحكيم من ديوان املحاسبة بدولة قطر والذي تحصل على معّد  األستاذ. الفائز األول:     

 عالمة( 73.80)

من الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر  إبراهيم/ بسام بسام محمد  األستاذ . الفائز الثاني:    

 .عالمة( 72.90العربية والذي تحصل على معدل )

بمملكة البحرين  واإلدارية/ عبد الرحمن محمد حسين من ديوان الرقابة املالية  األستاذ. الفائز الثالث:    

 .عالمة( 72على معدل ) لوالذي تحص

من الديوان العام / جوهرة عبد السالم مسلم  واألستاذةستاذة / هنوف محمد املطوع األ  .الفائز الرابع:    

  .عالمة( 71واللتين تحصلتا على معدل )للمحاسبة باململكة العربية السعودية 

العربية  املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر / سامي علي محمد زغلول من الجهاز األستاذ.الفائز الخامس:     

 عالمة(. 70والذي تحصل على معدل ) 

 الفائزون في املوضوع الثاني: ـ 

من ديوان الرقابة املالية . الفائز األول:  الدكتور محمد حسن عبد الكريم واألستاذ / مقداد محمد الربيعي   

  .عالمة( 84.20ى معدل )واللذين تحصال علاالتحادي بجمهورية العراق 

شمية والتي الها األردنية. الفائز الثاني: األستاذة / عديلة مصطفى العدمات من ديوان املحاسبة باململكة   

 .عالمة( 82.80تحصلت على معدل )

لة فلسطين والذي بدو  واإلداريةحمد حنتش من ديوان الرقابة املالية أ/ يوسف  األستاذ. الفائز الثالث:   

 .عالمة( 78.40تحصل على معدل )

 78/ عبد الناصر محمد بشه من ديوان املحاسبة الليبي والذي تحصل على معدل ) األستاذ. الفائز الرابع:    

 عالمة(

ر العربية والذي . الفائز الخامس: الدكتور / هشام زغلول من الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مص    

 عالمة(. 74.90تحصل على معدل )

 الفائزون في املوضوع الثالث: ـ 
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/ عادل حميد صنكور واألستاذ / سامي جبار عنبر من ديوان الرقابة املالية االتحادي  ستاذاأل . الفائز األول:   

 عالمة( 80العراق واللذين تحصال على معدل )بجمهورية 

ل بدولة فلسطين والذي تحص واإلداريةناجح شاهين من ديوان الرقابة املالية  أيمن/  األستاذ. الفائز الثاني:  

 عالمة( 79على معدل )

/ آمال بن راشد املرشودية واألستاذ / يعقوب بن سالم العوفي من جهاز الرقابة  األستاذة. الفائز الثالث:   

 عالمة( 78.20املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان واللذين تحصال على معدل ) 

ر من الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مص إمام إبراهيم/ محمد عبد الحميد  األستاذ. الفائز الرابع:   

 عالمة( 75.80العربية والذي تحصل على معدل )

من اإلعالن املتعلق باملسابقة الذي اعتمده  13وعمال بأحكام الفقرة بالنسبة للجائزة الخامسة  أما

تمنح خمس جوائز مالية ألصحاب البحوث ... " أنوالذي نص على السابع واألربعين املجلس منذ اجتماعه 

، فإنه يتم عالمة 70الفائزة في كل من موضوعات املسابقة الثالثة وبحيث ال تقل درجة تقييم البحوث عن 

 (.عالمة 62العام بلغ ) لهمعّد  أّن  إلى، نظرا الفائز الخامس في املوضوع الثالثلجائزة الخاصة بحجب ا

 

 :
ً
 في مسابقة أفضل مقال منشور بمجلة الرقابة املاليةاقتراح الفائز ثانيا

املقاالت في مجلة في املنظمة على البحث العلمي وحثهم على الكتابة ونشر تشجيعا للعاملين في األجهزة األعضاء 

" تنش ئ املنظمة جائزة مالية تمنح مرة كل  أنر املجلس التنفيذي في اجتماعه الثامن عشر الرقابة املالية، قرّ 

بحث ينشر في املجلة خالل السنوات الثالث السابقة  أودورة عادية للجمعية العامة لصاحب أحسن مقال 

للدورة .وحددت قيمة هذه الجائزة بمبلغ خمسمائة دوالر أمريكي. وتتولى لجنة تقويم البحوث الخاصة 

 بمسابقة البحث العلمي اختيار أحسن موضوع للفوز بالجائزة.

عضاء لجنة التقويم الخاصة باملسابقة وتمهيدا ملنح هذه الجائزة، أرسلت األمانة العامة إلى كل عضو من أ

املذكورة املقاالت املحررة واملترجمة التي نشرت في املجلة منذ الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة والى غاية 

من املجلة  وطلبت إلى كل عضو من أعضاء اللجنة تقويم هذه البحوث  2019من سنة  األول العدد  إصدار

تي سبق ان حددتها اللجنة الختيار املقاالت التي تنشر في مجلة الرقابة املالية وموافاة واملقاالت وفق املعايير ال

 األمانة العامة بنتيجة ذلك.

الرقابة في كل من  أجهزةفي لجنة التقويم وهي  األعضاء األجهزةوتلقت األمانة العامة نتائج هذا التقويم من    

الجهاز الكويتي فيما اعتذر الجهاز العماني عن عملية  فلسطين وليبيا ومصر والجزائر ولم تتلق تقييم

 متأخرة. إليهالتقييم، نظرا لورود املقاالت 
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السيد/ منير زكي الدقاسمة من ديوان املحاسبة باململكة االردنية الهاشمية الذي وقد فاز بجائزة أفضل مقال 

 .84,33تحصل على معدل 

جنة نتائج املس رفعت
ّ
وتقترح  بعد التحقق من صحة إجراءات التقييم، إلى املجلس التنفيذي تينبقاالل

من قبل الجهاز الذي ينتسب إليه اللغة االنجليزية  إلىالبحوث الفائزة املقال و توص ي بترجمة و  .عتمادهاا

إلدراجها على موقع املنظمة على  مانة العامة بتلك الترجمةاأل  تزويدالفائز و  أو املقال صاحب البحث

 ة االنترنت. شبك

     2018 غاية إلى 2016النظر في نتائج تقييم اللقاءات العلمية والتدريبية خالل الفترة من  الخامس: البند

الذي اتخذه املجلس التنفيذي في اجتماعه السابع والخمسين  2019/ 264ـمن القرار رقم  4  نصت الفقرة

رئاسة لجنة تنمية القدرات املؤسسية واألمانة العامة على تكليف  2019مارس  19و 18املنعقد بتونس يومي 

 .وعرض هذا التقييم على اللجنة في اجتماعها القادم 2018ـ  2016بتقييم نتائج تنفيذ اللقاءات للفترة 
 

توص ي اللجنة برفع التقرير إلى املجلس التنفيذي وتثّمن ما جاء فيه من إنجازات حيث تّم تنفيذ جميع 

 بنسبة تنفيذ تجاوزت املخطط له. التدريبية خالل الثالث سنوات املشار إليهااألنشطة 

 

 - 2020اقتراح مشروع برنامج عمل املنظمة في مجال التدريب والبحث العلمي للسنوات  :سسادلا البند

2022 

 

قاءات العلمية والتدريبية :أّوال
ّ
 :الل

 :2020 عام

 "( وتأثيرها على التقاريرBig Dataحول موضوع " البيانات الضخمة ) لقاء علمي .1

 INTOSAI GOV 9400تقييم السياسات العمومية  .2

 "التنمية املستدامة من منظور بيئي أهداف" مؤشرات ومعايير الرقابة على  .3

 "تطبيق معايير رقابة االلتزام في مجال الرقابة على املشتريات الحكومية"  .4

 أهداف التنمية املستدامة" تنفيذ "الرقابة على .5

 

 :2021 عام
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 حول تحليل وتقييم الحساب الختامي للدولة لقاء علمي .1

 الرقابة على الدين العام .2

 رقابة الجودة على األعمال الرقابية .3

 IPSASاملحاسبة الحكومية  املبنية على أساس االستحقاق على ضوء املعايير الدولية  .4

 تدقيق الجهات التي تحصل على دعم مالي من الدولة .5

 :2202عام 

 الرقابة على الصناعات االستخراجيةحول  لقاء علمي .1

 الرقابة على االستثمارات العامة .2

 األجهزة العليا للرقابةمهارات كشف مخاطر الغش واالحتيال من قبل  .3

 رقابة األداء على قطاع االتصاالت .4

 تدقيق إيرادات الجمارك .5

 

 مي:ـــــــــــــــث العلـــــــــــــــالبح مسابقة ثانيا:

 تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضخمة .1

 موازنة البرامج  إلى )البنود( ل من موازنة الوسائلالتحوّ  دور األجهزة العليا في الرقابة على .2

 دور األجهزة العليا في الرقابة على االستثمارات العامة. .3

 

عداد إعداد نموذج موحد لعرض التقارير املتعلقة باللقاءات العلمية والتدريبية وكذلك إ: بعاالبند الس

 التقييمات القبلية والبعدية إلجراءنموذج موحد 

مارس  19و 18اعتمد املجلس التنفيذي في اجتماعه السابع والخمسين املنعقد بتونس يومي  بعد أن

 حول "املقترح املقدم إليه من لجنة تنمية القدرات املؤسسية في اجتماعها الثالث عشر  2019
ّ
لجنة تنمية  يتول

التقارير املتعلقة باللقاءات العلمية د لعرض القدرات املؤسسية خالل اجتماعها القادم إعداد نموذج موّح 

 ."والتدريبية وكذلك إعداد نموذج موحد إلجراء التقييمات القبلية والبعدية
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باململكة العربية للمحاسبة  العامديوان الالعامة  األمانة، خاطبت املطلوبينوتمهيدا إلعداد النموذجين 

التنسيق مع بقية أعضاء هذه  إليهمة، وطلبت السعودية الذي يترأس لجنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظ

   .2019اللجنة إلنجاز هذه املهمة وموافاة األمانة العامة بهذين النموذجين قبل بداية شهر سبتمبر 

جنة وإ
ّ
دخال عدد من التعديالت وقد تّم استعراض النموذجين ومناقشة محتواهما من قبل أعضاء الل

 (1)أنظر امللحق رقم  .عليهما

لعرض التقارير املتعلقة باللقاءات العلمية والتدريبية  يندوّح امل ينموذجتوص ي اللجنة بعرض النو 

 على املجلس التنفيذي لالعتماد. إلجراء التقييمات القبلية والبعديةو 

 

اإلفريقية نظمة املاملبرمجة في إطار اتفاقية التعاون بين املنظمة العربية و  النظر في األنشطة: ثامنلالبند ا

  E - االفروساي -الناطقة باالنكليزيةلألجهزة 

"الرقابة على أهداف التنمية استضافت األمانة العامة للمنظمة العربية ورشة العمل حول 

 2019يوليو  11إلى  7الفترة من بمدينة الحمامات بالجمهورية التونسية خالل املستدامة"
ً
، و ذلك تنفيذا

 28( في اجتماعه السادس والخمسين املنعقد بتونس يومي 56م.ت ) 2018/ 258قرار املجلس التنفيذي رقم ل

الذي أقر توجيه األمانة العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة  2018/ 03/ 29و

إي لضبط تفاصيل تنظيم وعقد ورشة تدريب  حول الرقابة -العامة ملنظمة األفروساي  للتنسيق مع األمانة

 (.57م .ت ) 2019/ 264على أهداف التنمية املستدامة، كما تّم تأكيده ضمن قرار املجلس التنفيذي رقم 

 ينتمون إلى  19وشارك في هذه الورشة 
ً
وقام بإعداد املادة  ،أجهزة من األجهزة األعضاء باملنظمة 10مشاركا

 إي. -العلمية للقاء وتقديمها خبيرتين اثنتين تنتميان إلى منظمة األفروساي 

  من خالل املقارنة بين التقييمات القبلية والتقييمات البعديةالحظت اللجنة بالرغم من نجاح ورشة العمل 
ّ
بأن

  .درجة "ممتاز"ب ات املدربينتقييمكانت ي حين فباملائة   14القيمة املضافة التي تحصل عليها املتدربين لم تتجاوز 

قة بورش اللجنة حول بعد املناقشة وتبادل الرأي بين أعضاء و 
ّ
حول التنمية العمل  ةالتقارير املعروضة واملتعل

  .برفع التقييمات إلى املجلس التنفيذي اللجنة  وص يت املستدامة

 تقييم مهنية املنظمة ةالنظر في تقدم مهمّ : تاسعالالبند 

 
ّ
األمانة العامة تتولى متابعة مهمة تقييم مهنية املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية  تّمت اإلشارة إلى أن

 .2018في مارس  249/2018عدد  ل قرار املجلس التنفيذي للمنظمةواملحاسبة التي تمت املصادقة عليها من خال
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  األردن واملغرب وسوريا وليبيا في كل من  الرقابة ةز أجهحيث تم قبول املرشحين ملهمة التقييم املذكورة وهم خبراء من 

 . بالتشاور والتنسيق بين رئيس املجلس التنفيذي ونائبيه

واالنطالق في تنفيذ   ن قبل املرشحين في هذه املهمةلفريق م ة لرئيسكالجهاز املغربي  ممثلةختيار ا 2019 يناير  9بتاريخ وتم 

 . نفس الشهرفي أواخر املهمة 

رئاسة املجلس التنفيذي ورؤساء اللجان   إلى  وإرسالهاالنتهاء من إعداد مشروع التقرير املرحلي  2019وتم في شهر مارس 

 . الذين أبدوا مالحظاتهم حوله

النفقات املترتبة   تتحمل املنظمة أن  2019مارس املنعقد بتونس في  57اجتماعه  وقد أقر املجلس التنفيذي للمنظمة في 

بتونس بطلب من رئيس فريق   2019ريل بعقد اجتماع لفريق التقييم خالل شهر أ تّم  في هذا اإلطار و على هذه املهمة.

 تقرير النهائي.ملناقشة مشروع املالحظات وال 2019مهمة التقييم. ومن املتوقع عقد اجتماع ثان خالل شهر سبتمبر 

األمانة   إلى كل من ستبيانات وطلب وثائق املكلف بتقييم مهنية املنظمة اأعضاء الفريق وجه املهمة  و في إطار تنفيذ

  إرسال الوثائق املطلوبة.  و  اإلجابة عنها و تمت  ورؤساء اللجان العامة

وبناء على  العربية لألجهزة العليا للرقابة مهمة تقييم مهنية املنظمةبخصوص تقدم إنجاز مراحل بعد التداول 

باإلسراع في إعداد  اللجنة توص ي إفادة األمانة العامة بعدم ورود بعض تقارير أعضاء اللجنة حتى تاريخه،

 . مشروع التقرير النهائي حول مهّمة التقييم

العليا  األجهزةالنظر في نتائج الفريق املكلف بإعداد التقرير النهائي حول إطار قياس أداء : عاشرالالبند 

 للرقابة 

إليه من  ةاملقدم على التوصية 2019املجلس التنفيذي في اجتماعه السابع والخمسين في مارس بعد موافقة 

العراقي وعضوية أجهزة الرقابة بكل من بتشكيل فريق عمل برئاسة الجهاز لجنة تنمية القدرات املؤسسية 

-SAIفلسطين والكويت والسعودية إعداد التقرير النهائي املتعلق بإطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة )

PMF.) 

طلبت األمانة العامة إلى أجهزة كل من الكويت والسعودية وفلسطين تعيين ممثل عنها في الفريق املذكور غير 

لم يجتمع الفريق لم يقّدم لم تكتمل إذ لم يعين الجهاز الكويتي عضوا لتمثيله وبالتالي  أن تركيبة الفريق

 املطلوب إعداده. تقريرا

 اللجنة  توص يورود تقارير بعض األجهزة، وبناء على عدم اكتمال تسمية أعضاء فريق العمل وعدم  بعد التداول 

 .العليا للرقابة األجهزةإطار قياس أداء  إعداد التقرير النهائي حول و  فريق العمل شكيل استكمال ت باإلسراع في
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دراسة موضوع املشاركة في أعمال مجموعة العمل اإلنتوساي حول الرقابة على : حادي عشرلالبند ا

 الصناعات االستخراجية

في إطار املشاركة في أعمال هذه املجموعة تولت األمانة العامة التنسيق مع األجهزة العربية قصد ترجمة بعض 

اللغة العربية قصد تنزيلها بموقع املنظمة وكذلك بموقع مجموعة العمل لالنتوساي.  إلىمخرجات هذه اللجنة 

وقد أكمل ديوان املحاسبة بدولة قطر مشكورا ترجمة تقرير حول "امدادات وتطوير البنية التحتية للغاز 

لعامة من الطبيعي " )الجهاز الهندي( وآخر حول "مهمة التدقيق املشتركة حول الرقابة على اإليرادات ا

 عمليات استكشاف  وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في البرازيل".

( قامت األمانة العامة بتعميم مسودة الدليل الذي 57م.ت ) 2019/ 264قرار املجلس التنفيذي لوتنفيذا 

 أعده الجهاز العراقي على مختلف األجهزة العربية إلبداء الرأي حولها. 

عمال االجتماع الرابع ملجموعة العمل وعرضت خطة عمل املنظمة العربية في كما شاركت األمانة العامة في أ

مواصلة  إلىمهمة رقابة تعاونية باإلضافة التي تتضمن تنفيذ ورشة تدريبية و مجال الصناعات االستخراجية و 

فتها أعمال الترجمة. وقد شهد االجتماع مشاركة األجهزة العربية في كل من العراق وقطر والكويت ومصر بص

أعضاء بمجموعة العمل املذكورة. وقد تم إدراج املستجدات الفنية لعمل فريق العمل ضمن العدد الثاني من 

 تقرير املستجدات الفنية الذي عممته األمانة العامة على األجهزة األعضاء باملنظمة. 

رقابة تعاونية أو  مهمةو  2022-2020لقاء علمي ضمن برنامج عمل املنظمة للفترة تنفيذ اقترحت اللجنة 

 .تشاركية حول الصناعات االستخراجية

 

حول مواصلة التعاون مع مبادرة تنمية االنتوساي في مجال التعلم االلكتروني وتقييم  :عشر ثانيلالبند ا

 2019التي نفذت مع هذه املبادرة خالل سنة  األنشطة

و إدارة نظام التعلم" "بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي تدريب مجموعتين في مجال  2018تم خالل سنة 

شهر يونيو  لميسري التعلم االلكتروني". وشارك أعضاء من هذين املجموعتين في اجتماع عقد بتونس خال"

بالتدريب اإللكتروني  تعلق األولىإلعداد املادة العلمية لتنفيذ دورتين تدريبيتين تنفذ عن بعد و ت 2019

"منح شهادة ببرنامج  فيما تتعلق الثانية،  2019 -12-06إلى  10 - 02ملسؤولي نظام إدارة التعلم وتمتد من 

م اإللكتروني" 
ّ
عل

ّ
تكوين مجموعة من أخّصائّيي التعلم اإللكتروني لدعم األجهزة العليا  إلىوتهدف أخّصائي الت

في مجال تيسير مبادرات التعلم اإللكتروني.  وتشتمل  رابوساي ومبادرة تنمية االنتوساي للرقابة وإقليم األ 

ة تعلم ، تليها دور 2019أكتوبر  29حتى  16الدورة الثانية على وحدة دراسية ذاتية تمهيدية خالل الفترة من 
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أسابيع من التدريب العملي  6، باإلضافة إلى 2019ديسمبر  24أكتوبر حتى  30إلكتروني ييّسرها املدّربون من 

. وسيقوم املرشحون أيًضا بإعداد ملف التطوير املنهي 2020عبر اإلنترنت خالل شهري يناير وفبراير من عام 

هادات بناء على الكفاءة.للتفكير في تعلمهم. وستشفع  الدورة الثانية با األولي
ّ
ن من منح الش

ّ
 ختبار يمك

الذي عقد  االجتماعي على هامش أدي  خبراء من منظمة األ عقد لقاء بين ممثل األمانة العامة و كما تّم 

 ي أدي  األبتونس واملذكور آنفا لدراسة السبل املثلى لتفعيل التعلم االلكتروني  باملنظمة. وقد أبدى مسؤولو 

 استعدادهم لوضع منظومة التعلم الخاصة بهم على ذمة املنظمة العربية. 

تتقدم اللجنة بالشكر إلى مبادرة االنتوساي للتنمية على تنظيم برنامج التدريب الخاص بالتعلم 

األمانة  بقيام اإللكتروني وعلى دعمها املستمر للمنظمة العربية في مجال تنمية القدرات وتوص ي اللجنة

 بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج وعرض نتائجه عليها في اجتماعها القادم. العامة
 

 وروسايمع منظمة األ  النظر في ما تم انجازه بخصوص اتفاقية التعاون عشر:  لثالثاالبند 

اعتماد املسودة النهائية ( التي نصت على 57)م.ت 2019/ 264من قرار املجلس التنفيذي  13تنفيذا للفقرة 

بل معالي األمين العام تم توقيع االتفاقية من ق تنظيم امللتقيات املشتركة مع منظمة االوروساي تفاقية ال

 موافاة  منظمة األوروساي بنسخة منها.و 

 آخر ملتقى 
ّ
م مع هذه املنظمة اإلقليمية يعود إلى شهر ديسمبر باعتبار أن

ّ
  2015نظ

ّ
امللتقى  بدولة قطر، فإن

التنسيق مع هذه اللجنة تقترح و  القادم حسب االتفاقية يفترض استضافته من قبل الجانب األوروبي.

امللتقى وعرضه على املجلس التنفيذي للمنظمة ومكان موضوع موعد و املنظمة بخصوص تحديد 

 . العتماده

ابعالالبند    سوسايالنظر في ما تم بخصوص التعاون مع منظمة األ عشر :  ر

: حول التعاون مع املنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة املالية (57)م.ت  2019/ 277تنفيذا للقرار رقم 

تكليف األمين العام ورئيس املجلس التنفيذي للشروع في التواصل مع ممثلي واملحاسبة والذي نّص على 

منظمة األسوساي من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون مع تلك املنظمة ويترك لألمين العام ورئيس املجلس 

قديم التصورات واملقترحات بشأن اآلليات التي سيتّم اعتمادها للتوصل إلى إبرام االتفاق وعرضها على ت

 املجلس التنفيذي القادم العتمادها.

األمانة العامة ملنظمة س ديوان املحاسبة بدولة الكويت و قامت األمانة العامة بالتنسيق مع رئيس املجلس ورئي

 منظمة األسوساي.ة التفاهم بين املنظمة العربية و الصيغة النهائية ملذكر األسوساي حول إعداد 
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التوقيع  2019اجتماع املجلس التنفيذي لألسوساي املنعقد بدولة الكويت خالل شهر يوليو  إطارفي  وقد تّم 

 على هذه املذكرة املرفقة. 
 

عة توص ي اللجنة بعرض اتفاقية التعاون و 
ّ
على املجلس  بين املنظمة العربية ومنظمة األسوساياملوق

بخصوص األنشطة التي ومرئياتها قترحاتها م بداءمخاطبة األجهزة إل باألمانة العامة ، وتكليف التنفيذي

 .هذه االتفاقيةيتم تنفيذها في إطار سوف 

 

وتحديد املشاريع التي تتطلب دعم  2022 -2020الخطة العملية للفترة  إعداد عشر: خامسالالبند 

اتيجي للمنظمة  2020الخطة التشغيلية للجنة لسنة الجهات املانحة و  وفقا ألولويات املخطط االستر

 2019تنفيذ الخطة التشغيلية لسنة والنظر في تقدم  2022 - 2018

  وتحديد املشاريع التي تتطلب دعم الجهات املانحة 2022 - 2020إعداد الخطة العملية للفترة  -1

وتداولت في بنود  2019يونيو  30 إلى 28عقدت لجنة املتابعة اجتماعها الثاني بتونس خالل الفترة من 

ملختلف هياكل املنظمة  2019االجتماع التي تضمنت باألساس التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية لسنة 

من املخطط االستراتيجي للمنظمة واللوائح التنظيمية لكل  2022-2020فترة املتبقية وخطط هذه األخيرة لل

 لجنة. وأوصت لجنة املتابعة بما يلي: 

قدم مختلف رؤساء اللجان خطط عملهم بصفة عامة مع : 2022-2020الخطة التشغيلية للفترة   -

وأوصت لجنة املتابعة بأن تقوم اجتماعات اللجان القادمة.  إطاراإلشارة إلى أن التفصيل سيكون في 

الذي يتضمن توزيعا لألولويات الشاملة والفرعية كما يل أنشطتها وفقا للجدول التالي و كل لجنة بتنز 

 يلي:

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

  األولوية الشاملة

  األولية الفرعية 

 

، وكلفت 2019وكذلك الخطة التشغيلية لسنة  2022-2020اطلعت اللجنة على الخطة التشغيلية للفترة 

وممثل الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة باململكة العربية السعودية  للمحاسبة ديوان العامالممثل 

اتيجي بما بالجمهورية اليمنية  بإعداد الخطة التشغيلية التفصيلية للفترة املتبقية من املخطط االستر

افق مع توصيات لجنة املتابعة وخاصة منها تحديد   ومؤشرات القياس واملوارد. األنشطةيتو
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املخطط  أولوياتالنظر في تعديل الالئحة التنظيمية للجنة بما يتواءم مع  عشر:س سادالالبند 

اتيجي  االستر

ضرورة مراجعة اللوائح التنظيمية لعمل هياكل ،عّدة  قرارات من بينها 2019/ 268اعتمد املجلس في قراره 

 املنظمة وتعديلها بما يتناسب مع أولويات املخطط اإلستراتيجي.

إدخال التعديالت التالية على الالئحة التنظيمية للجنة تنمية القدرات اللجنة  تقترحوعليه وبعد التداول 

 املؤسسية:

 املنظمة املؤسسية في القدرات تنمية تنم بمجاالت خاصة معلومات قاعدة إعداد:  3النقطة  4املادة  -

 .بالتنسيق مع األمانة العامةعلى تطويرها  والعمل

 املادة الخامسة.من  9و 8حذف النقطتين  -

 من املادة السادسة. 2استبدال عبارة يسهر بعبارة يحرص بالنقطة  -

كما يلي: تسري أحكام هذه الالئحة اعتبارا من االجتماع الثامن والخمسين  13املادة  تعديل -

 للمجلس التنفيذي الذي يسبق الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة.

 

 

 

النظر في املقترح املقدم من ديوان املحاسبة بدولة الكويت واملتعلق بتنظيم برنامج القادة   عشر: بعالساالبند 

 بالتعاون مع مبادرة االنتوساي للتنمية. 2021- 2020الشباب لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة لعام 

اقترح فيه  2019/ 7/ 16العامة من معالي رئيس ديوان املحاسبة بدولة الكويت خطابا بتاريخ  األمانةتلقت 

بالتعاون مع مبادرة  2021-2020"عقد برنامج" القادة الشباب لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة لعام 

 االنتوساي للتنمية وذلك على غرار تجربتها الناجحة في هذا املجال. 

 
ّ
وأوصت برفعه إلى  بهرّحبت اللجنة قترح  يتعلق بتنمية قدرات األجهزة العربية،  فقد هذا امل وحيث أن

 ج.مواملساندة لتنفيذ هذا البرنا الدعم  التنسيق مع مبادرة االنتوساي للتنمية لتقديمو املجلس التنفيذي 

 الرقابة التعاونيةالنظر في املراحل التي تّم تنفيذها بخصوص إنجاز مهمة عشر:  ثامنالالبند 

كان قد اقترحها ديوان والتي للتوصية املقدمة من لجنة تنمية القدرات املؤسسية حول مشروع رقابة تعاونية  تفعيال 

املحاسبة الكويتي واعتمدها املجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه الخامس والخمسين املنعقد بدولة قطر يومي 
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قتقابة تعاونية تّم تنفيذ مهمة ر ، 2017مارس  29و 28
ّ
تقييم أداء الجهات ذات العالقة بإدارة النفايات  ب"  تعل

وذلك بمشاركة أربعة أجهزة أعضاء باملنظمة   2019وانتهت إلى إعداد التقارير الوطنية خالل شهر يوليو  الصلبة"

وديوان الرقابة   ة واإلدارية للدولة بسلطنة عمان،وهي كّل من ديوان املحاسبة بدولة الكويت، وجهاز الرقابة املالي

  .رية السوداناملالية واإلدارية بفلسطين، وديوان املراجعة القومي بجمهو 

  وقد مّر تنفيذ املهمة باملراحل التالية:

 . 2017شهر يونيو  خاللمشروع اتفاقية تنفيذ املهمة ضبط ـ ✓

األعضاء في املنظمة من قبل األمانة العامة للتعرف على من يرغب في املشاركة في املهمة مع   األجهزةمخاطبة ـ ✓

 تعميم نص االتفاقية في صيغتها النهائية. 

في املشاركة في املهمة وإرجاعها إلى األمانة العامة  عبرت عن رغبتها أجهزة أعضاء  6من قبل  االتفاقيةإمضاء  ✓

 . 2018طس للمنظمة خالل شهري يوليو وأغس

االتفاق على التوزيع الزمني لألعمال  و  هابينوالتنسيق التواصل  اتآليو  طرق تحديد و  ،فرق العمل تشكيل ✓

 .2018خالل الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر  الالزمة إلى حد االنتهاء من مرحلة التخطيط

األمانة العامة اقتراح نموذج خطة الرقابة وبرنامج العمل اللذين سيتّم  تولت 2018نوفمبر  شهرخالل  ✓

 استخدامهما من قبل جميع الفرق املشاركة في تنفيذ املهمة. 

  االجتماع التنسيقي  الكويتبدولة استضاف ديوان املحاسبة  2018ديسمبر  20إلى  16خالل الفترة من  ✓

ي تم خالله عرض خطط الرقابة وبرامج التدقيق من قبل  األول بين أعضاء الفرق املشاركة والذ املباشر

الفرق املشاركة )ممثلي أجهزة كّل من الكويت وسلطنة عمان والسودان وفلسطين بينما تعذر حضور ممثلي 

 . للمهمة اعتماد خطة الرقابة وبرنامج التدقيق املشتركينو الجهازين العراقي والسوري( 

 . 2019بداية شهر يناير بلدان األجهزة املشاركة  الرقابة امليدانية في أعمالق نطال ا ✓

توصلت األمانة العامة بتقارير متابعة تقدم األشغال وفق نموذج قامت بإعداده   2019خالل شهر مايو  ✓

 وإرساله إلى رؤساء الفرق املشاركة.

 . 2019نهاية شهر يونيو لفرق العمل املشاركة مع الرقابة امليدانية  أعمالانتهاء   ✓

، وقد توصلت األمانة 2019إعداد واعتماد التقارير الوطنية لألجهزة املشاركة خالل شهري يوليو وأغسطس  ✓

بتقرير ديوان  2019سبتمبر  12، وبتاريخ بتقرير ديوان املحاسبة الكويتي 2019أغسطس  28العامة بتاريخ 

 .املراجعة السوداني

إعداد  بقية التقارير الوطنية لألجهزة املشاركة ستنطلق أعمال التنسيق من أجل وبمجرد استكمال الحصول على

 التقرير النهائي املشترك.

 :التالية الصعوبات واملعوقاتإلى الوقوف على املشاركة في مهمة الرقابة التعاونية  وقد خلصت الفرق 
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الرقابية التعاونية املتوازية خالل فترة الفحص صعوبة التواصل بين األجهزة العليا للرقابة املشاركة باملهمة  -

 مما حال دون تبادل املعلومات بشكل دوري للتعرف على آخر املستجدات .

الفترة الزمنية املحددة  خبرات متخصصة قد ال تكون متوفرة في ظل إلىمواضيع التدقيق البيئي تحتاج  -

 .للتدقيق

الرقابية التعاونية املتوازية وتداخل االختصاصات وشيوع د الجهات ذات العالقة بموضوع املهمة تنوع وتعّد  -

 بينها . املسؤولية

 باملعلومات في الوقت املناسب.  فرق العملالجهات الخاضعة للمراجعة في مّد  استجابةضعف  -

 بيانات لدى الجهات ذات العالقة بخصوص موضوع التدقيق.ال غياب أو نقص -

تقم بالتركيز على إعادة تدوير النفايات الصلبة، مما أدى إلى صعوبة وجود بعض القوانين القديمة التي لم  -

 في تنفيذ الجهات ذات العالقة لدورها في إعادة التدوير.

قلة وضعف املوارد املادية واإلمكانيات لدى بعض الدول املشاركة في عملية فرز وإعادة تدوير النفايات   -

 الصلبة.

مهمة الرقابة التعاونية على أنظار املجلس التنفيذي  أعمالوبناء على ذلك توص ي اللجنة بعرض تقدم 

 الصعوبات التي استخلصتها األجهزة املشاركة في املهّمة واملشار إليها آنفا.وإطالعه على 

 واملهارات األولويةبضبط مجاالت الخبرة ذات  مل يضطلععفريق  شكيلاقتراح ت :عشر تاسعالالبند 

  في الخبراء الدنيا الواجب توفرها

 

املجلس التنفيذي في اجتماعه السادس  اتخذهالذي  2018/ 249من القرار رقم  13لقد نصت الفقرة 

على املوافقة على مقترح لجنة تنمية القدرات املؤسسية  2018/ 3/ 29و 28والخمسين املنعقد بتونس يومي 

 إطارقاعدة بيانات تخص املجاالت املتعلقة بتنمية القدرات وما يتعلق بضبط  إحداثبتأجيل النظر في 

التدريب الحاصلين على شهادة مبادرة تنمية االنتوساي  أخصائيي تسجيل الخبراء واالكتفاء بإعداد قائمة

 وتضمينها في موقع املنظمة بعد استكمال تحديثها.

واملهارات الدنيا  األولويةقاعدة البيانات املتعلقة بالخبراء وضبط مجاالت الخبرة ذات  إعدادوحرصا على 

"، فقد رأت  5"األولوية الشاملة  2019ظمة لسنة الواجب توفرها في الخبراء وتنفيذا للخطة التشغيلية للمن

عرض املوضوع على لجنة تنمية القدرات املؤسسية في اجتماعه الرابع عشر، مقترحة في  إعادةالعامة  األمانة

 هذا الخصوص تعيين فريق عمل من بين أعضائها يتولى القيام بما يلي:

 تحديد مفهوم الخبير ومجاالت الخبرة املعنية. .1

 روط واملواصفات واملعايير التي على ضوئها يتّم تصنيف الخبراء.ضبط الش  .2
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وضع مقاييس وضوابط واضحة إلدراج "الخبراء" بقاعدة البيانات التي سيتّم نشرها على موقع الواب  .3

 الخاص باملنظمة.

لتحديد مجاالت الخبرة  مارةعداد استالتنسيق مع األمانة العامة إل وقد أوكلت اللجنة إلى رئيسها 

إبداء أرائهم  عن طريق األمانة العامةاللجنة وتعميمها على أعضاء ومعايير تصنيف الخبراء وشروطها 

ى اللجنةومن ثّم توزيعها على األجهزة األعضاء ، حولها
ّ
اختيار من سيتم إدراجهم  في فترة الحقة على أن تتول

 والشروط التي يتّم ضبطها بكة االنترنت طبقا للمعايير بقاعدة بيانات الخبراء بموقع املنظمة على ش

 .وعرضها على املجلس التنفيذي

 

وتحديد معايير اختيار فريق  -متابعة تنفيذ برنامج ضمان الجودة  :ما يستجد من أعمال: العشرونالبند 

 مراجعة ضمان الجودة

-2018األساسية ملخططها االستراتجي للفترة جعلت املنظمة العربية من محور ضمان الجودة إحدى الركائز 

 أن األرابوساي  منظمة ارتأت لذا وذلك سواء في مستوى األجهزة األعضاء أو املنظمة اإلقليمية نفسها. 2022

  الجودة عالية تدقيق عمليات إجراء في األجهزة األعضاء دعم اإلستراتيجية خطتها في تضع
ً
 في للمعايير ووفقا

 إقليميا. األجهزة تلك مستوى  رفع إلى مسعى حثيث

إ -تولت األمانة العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة بالتنسيق مع منظمة األفروساي  وفي هذا اإلطار

ببريتوريا  2018نوفمبر  02أكتوبر إلى  29تنظيم ورشة عمل حول ضمان الجودة تم عقدها خالل الفترة من 

 جنوب افريقيا.

حيث قامت األمانة بإعداد جذاذة تفصيلية حول برنامج إرساء نظام الجودة باملنظمة العربية لألجهزة العليا 

 للرقابة و املحاسبة تتضمن األنشطة التي سيتم تنفيذها لبلوغ الهدف من البرنامج. 

املتعلق و  8النقطة عدد -57-م.ت 2019/ 264دد وفي هذا اإلطار وتطبيقا لقرار املجلس التنفيذي ع 

باملصادقة على املنهجية املقترحة لبرنامج ضمان الجودة ومنها استمرار املشاركين في ورشة العمل حول ضمان 

إعداد بالجودة بجنوب إفريقيا في صياغة دليل الجودة باملنظمة العربية تولى عدد من املشاركين القيام 

مراجعة ضمان الجودة من قبل فريق املراجعة مشروع دليل عملي تطبيقي يبرز طريقة ومراحل القيام بمهمة 

  .للمنظمة العربية
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وبعد أن تمت مراجعة مشروع هذا الدليل من قبل األمانة العامة للمنظمة العربية تمت إحالته للجنة املعايير 

 الرأي .قصد مراجعته والتأكد من جودته. كما تم إرساله إلى كل األجهزة العليا للرقابة األعضاء بغاية إبداء 

وعالوة على ذلك ينص برنامج ضمان الجودة للمنظمة تشكيل فريق للمنظمة العربية سيتولى القيام بمهمة 

 فريق ضمان الجودة لتدريب برنامج ضبطمراجعة ضمان الجودة على مستوى األجهزة العربية وكذلك 

 .وتنفيذه

افقت اللجنة على املعايير والشروط املعروضة  بعد إدخال بعض التعديالت عليها  اجعةالختيار فريق املر و

 :في التاليملعايير ا وتتمثل هذهالتنفيذي العتمادها.  املجلسوتوص ي برفعها إلى 

 يتم اختيار أعضاء لديهم  خبرة في مجال ضمان الجودة. -

 .سنوات 10ممن لهم خبرة في أعمال التدقيق ال تقل عن  عضاءأ -

 باشروا مهام رئيس فريق رقابي بجهازهم لعدد من املهام الرقابية ال تقل عن خمس مهمات.  عضاءأ -

 

عرض أي مستجد على " والذي نص 8ة ( النقط57)م.ت  2019/ 264ر قرار املجلس التنفيذي كما أنه في إطا

التنفيذي كلما دعت الحاجة إلى تنظيم اجتماعات حول املستجدات الفنية للمنظمة، على على أنظار املجلس 

 "أن تتولى األمانة العاّمة اإلعداد لهذه االجتماعات والتنسيق مع اللجان الفنية لضبط البرنامج العلمي لها.

لذي يقترح عقده إدراج مشروع الدليل ضمن برنامج االجتماع األول للمستجدات الفنية اب توص ي اللجنة

على هامش اجتماع املجلس التنفيذي الستين الذي سيعقد بمشيئة هللا خالل الربع األول من سنة 

2020 . 

 التعاون بين املنظمة العربية ومبادرة تنمية االنتوساي  :الواحد والعشرونالبند 

حقيبة البرامج املزمع تنفيذها  استعرض السيد/ عبد الحكيم باألزرق ممثل مبادرة االنتوساي للتنمية

 بالتعاون مع املنظمة العربية وقد اشتملت على ما يلي:

 برنامج التعامل مع األطراف ذات العالقة -1

ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية القدرات في مجال التعامل مع األطراف لالرتقاء بأداء األجهزة. والتدريب 

 طراف ذات العالقة.أل على كيفية إعداد خطط التعامل مع ا

 برنامج مكافحة الفساد -2
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وكيفية تقييم التعرف على كيفية مكافحة الفساد من قبل األجهزة العليا للرقابة  إلى هدف البرنامجي

 أداء جهات معينة للتأكد من مدى قدرتها على تحصين نفسها ضّد الفساد.

 برنامج التعلم اإللكتروني -3

ار التعليم وإعداد منصات التعلم عن بعد، واختصاصا ثانيا ويتضمن اختصاصا أوال يتعلق بنظام إط 

 .يتمثل في أخصائي التعلم االلكتروني )مدرب مختص في التعلم عن بعد(

اتيجيات وقياس األداء واإلبالغ -4  برنامج وضع االستر

وتقييم ويهدف البرنامج إلى التدريب على إعداد الخطط اإلستراتيجية والخطط التشغيلية املتعلقة بها 

 .تلك الخطط نفيذقياس أداء األجهزة بعد ت

 برنامج التنمية املستدامة -5

ويهدف البرنامج إلى التدريب على كيفية تقييم أداء األجهزة في تنفيذ مهام رقابة في مجال التنمية 

 .املستدامة

 تحديد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة :والعشرون ثانيالالبند 

 
ً
تتولى األمانة العامة تحديد موعد ومكان االجتماع للجنة تنمية القدرات املؤسسية التنظيمية  ةالئحالبأحكام  عمال

جنة بعد إعادة تشكيلها من قبل املجلس التنفيذي في اجتماعه الثامن والخمسين.
ّ
 القادم لل

 

 
 
































































