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 تشكيلة أعضاء فريق العمل
  

  

  

  

  

  

 البشبيشـي عبد العزيز أيمن / السيد  1
  

 ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصـر العربيـة  
  

 رئيسا للفريق
  

ــيد  2 ــوحي / السـ ــد نونـ  خالـ
  

ــة مم ــة المغربي ــى للحســابات بالمملك ــس األعل ــل المجل  ث
  

 عضــــوا

ــيد  3 ــو/ السـ ــة نسيـ  الطراونـ
  

ــمية  ــة الهاش ــة األردني ــبة بالمملك ــوان المحاس ــل دي  ممث
  

 عضــــوا

ــيدة  4 ــي / الس ــداهللا عل ــام عب  إله
  

 ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنيـة 
  

 عضــــوا

 ضـان بنـور  عبد المنعم رم/ السيد  5
  

جهـاز المراجعـة الماليـة    اللجنـة الشـعبية العامـة ل   ممثل 
 الشـعبية االشـتراكية العظمـى    بالجماهيرية العربية الليبيـة 

  

 عضــــوا

ــيد  6 ــدين مغو/ الس ــال ال ــجم  لف
  

ــة    ــة الجزائري ــبات بالجمهوري ــس المحاس ــل مجل  ممث
  

 عضــــوا

7  
والصادق  خميس الحسني/ ينالسيد

  بن حسن
 

 عضــــوا ـة العامــة للمجموعــة العربيــةاألمانـ ممثال
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 للتدريب اإلسرتاتيجية ةمكونات اخلط

 

  

  

  

  الرسالة  

 الرؤية

  األهداف الرئيسية

  وآلية تنفيذهااألهداف الفرعية

  الجوهرية القيــم
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 القيم اجلوهرية 

  الرسالـة

  

المؤسسية ألجهـزة  تعزيز القدرات للتدريب للمجموعة على  اإلستراتيجيةتعمل الخطة 

والتأهيل ونشر المستمر من خالل التدريب ورفع الكفاءة المهنية لمنتسبيها عة المجمو

  .المعرفة

  

   

  الرؤيـة 

  

بناء نظام مؤسسي للتدريب قائم  تمكين األجهزة العليا للرقابة المالية منالعمل على 

  .للتدريب على المفاهيم واألساليب الحديثة

  

  
  

    

  

  

  

  التطوير -الجودة  -إشاعة المعرفة  –نفتاح اال –التعاون  –المهنية  –األمانة 
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 األهداف الرئيسية  
  

  

 .في مجال التدريببالمجموعة تعزيز القدرات المؤسسية لألجهزة األعضاء  -1

 .األجهزة لمنتسبيبناء وتعزيز القدرات المهنية  -2

 .تطبيق المنهجية الحديثة للتدريب في البرامج والدورات التدريبية -3

   .في مجال التدريبوالخبرات المعارف تبادل و تعزيز التعاون -4
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  األهداف الفرعية

فـي  بالمجموعـة  تعزيز القدرات المؤسسية لألجهزة األعضـاء   :الهدف الرئيسي األول

 .مجال التدريب
  :األهداف الفرعية

وإعطائهـا صـالحيات    األعضـاء أو تطوير وحدات تدريبية في األجهزة /إنشاء و -1

  .حةواض

وضع خطة إستراتيجية للتدريب لكل جهاز تراعي خصوصيته وتتماشى مع الخطـة   -2

  .للمجموعة اإلستراتيجية

بناء وتعزيز قاعدة بيانات متكاملة لجميع األنشطة التدريبية على مسـتوى األجهـزة    -3

  .والمجموعة العربية

  .هزة العربيةاألج لمنتسبيبناء وتعزيز القدرات المهنية  :الهدف الرئيسي الثاني

  :األهداف الفرعية

  .تكوين وتأهيل مختصين في المجاالت الرقابية وذات الصلة -1

  .رفع الكفاءة المهنية لمنتسبي األجهزة -2

  .في التدريب أفراد جدد متخصصينإعداد وتأهيل  -3

  .اعتماد التعليم عن بعد كأحد وسائل التدريب المستمر بالمجموعة -4

  .ستمر معياراً من معايير الترقية والتدرج المهنياعتبار التدريب الم -5

تطبيق المنهجية الحديثة للتـدريب فـي البـرامج والـدورات      :الهدف الرئيسي الثالث

 .التدريبية
  :األهداف الفرعية

تحديد أهم االحتياجات والمجاالت التدريبية المقترح تضمينها فـي خطـة التـدريب     -1

  .للمجموعة

اد دليل المدرب والمشـارك لجميـع البـرامج والـدورات     العمل على تصميم وإعد -2

  .التدريبية على مستوى المجموعة، وتطويرها حسب أهميتها

آي بالمشاركة فـي تنفيـذ البـرامج    . دي . تكليف خبراء التدريب من خريجي آي  -3

  .والدورات التدريبية
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  .يثة للتدريبتطوير الدليل العام للتدريب المعد من المجموعة وفق المنهجية الحد -4

  .تطوير آليات ووسائل تقييم البرامج التدريبية التي تنظمها المجموعة -5

  .التدريب باألجهزة نللمسؤولين ع ةتنظيم ندو -6

  . الخبرات في مجال التدريبو المعارفتبادل و التعاون تعزيز :الهدف الرئيسي الرابع

  :األهداف الفرعية

  .، بين األجهزة األعضاء داخل المجموعة تدريبفي مجال التشجيع تبادل الخبراء ،  -1

االستفادة من البرامج التي تعدها بعض األجهزة األعضاء بالمجموعة بالتعاون مـع   -2

  .بعض المنظمات واألجهزة الدولية

من خالل إتاحـة الفرصـة    األعضاءتشجيع تبادل التجارب والخبرات بين األجهزة  -3

  .لك األجهزةللمراجعين للتدريب الميداني لدى ت

بين أعضاء األجهزة داخل المجموعة مـن   في مجال التدريبتطوير آليات التواصل  -4

  .)اإلنترنت(خالل شبكة المعلومات الدولية 

البحث والدراسة للموضوعات المتخصصة ذات االهتمام  المساهمة في تعزيز أنشطة -5

  .المشترك

المجاالت ذات إلقليمية والدولية في تبادل التجارب واالستفادة من خبرات المنظمات ا -6

  .العالقة بالتدريب ونشر المعارف

الموجودة لدى األجهزة األجنبيـة والمنظمـات    والتدريبية العلميةاالستفادة من المادة  -7

 .اإلقليمية والدولية
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املشروع النهائي 
خطة االسرتاتيجية لل

 للتدريب



 

  

  

  الجهود الرئيسية  مسئولية التنفيذ/  آلية  األهداف الفرعية  م

1  

ــاء و ــوير /إنش أو تط
وحدات تدريبيـة فـي   

ــزة  ــاءاألجه  األعض
ــا صــالحيات  وإعطائه

  واضحة

 –األمانـة العامـة    –األجهزة األعضاء  -
  . لمؤسسيةلجنة تنمية القدرات ا

متابعة توصية المجلس التنفيذ لألجهزة في  -
  .هذا الشأن

  
  
  

تستعين األجهزة األعضاء التي ال توجد بها وحدات تدريب  -
بخبراء مـن األجهـزة    أنشطتهاأو التي تحتاج إلى تطوير 

  العربية عن طريق األمانة العامة
متابعة مستمرة بين لجنة تنمية القـدرات المؤسسـية مـع     -

ي ال توجد بها وحدات التدريب أو التي تحتـاج  األجهزة الت
ومسـاعدتها علـى إعـداد الهياكـل     أنشطتها إلى تطوير 

  .التدريبية وتحديد االختصاصات

2  

وضع خطة إستراتيجية
للتــدريب لكــل جهــاز 
ــيته   ــي خصوص تراع
وتتماشى مـع الخطـة   
 اإلســـــــتراتيجية

  .للمجموعة

 –األمانـة العامـة    –األجهزة األعضاء  -
فـي   بـراء المختصـين  مـن الخ فريق 
  .التدريب

  
  

ضـمن   تنظيم ندوة حول التخطيط اإلستراتيجي للتـدريب  -
  .برنامج عمل المجموعة

  .لكل جهاز اإلستراتيجيةإعداد تصور للخطة  -

3  

بناء وتعزيـز قاعـدة   
بيانات متكاملة لجميـع  
األنشطة التدريبية على 
مســـتوى األجهـــزة 

  .والمجموعة العربية

 ––ة األعضـاء  األجهز -األمانة العامة  -
فـي   مـن الخبـراء المختصـين   فريق 
  .التدريب

  

بناء وتعزيـز قاعـدة   لتكليف فريق من الخبراء المختصين  -
  .للمجموعة البيانات

االستفادة من قواعد البيانات المتاحة حاليـا لـدى بعـض     -
  .األجهزة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12

  تعزيز القدرات المؤسسية لألجهزة األعضاء بالمجموعة في مجال التدريب  الهدف الرئيسي األول
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  هزة األج لمنتسبيبناء وتعزيز القدرات المهنية   الهدف الرئيسي الثاني

  

  الجهود الرئيسية  مسئولية التنفيذ/  آلية  األهداف الفرعية  م

1  
تكوين وتأهيل مختصين 
في المجـاالت الرقابيـة   

  وذات الصلة

لجنة  –األمانة العامة –األجهزة األعضاء  -
اختصاصـي   –تنمية القدرات المؤسسـية 

  .المنظمات اإلقليمية –التدريب 
  

  .تفصيلية عملبرامج  إعداد -
المشارك و دليل المدرب لتلـك البـرامج عـن     إعداد دليل -

طريق خبراء تدريب وخبراء مختصين تختارهم لجنة تنمية 
  .القدرات المؤسسية

  :تنفيذ برامج تدريبية ال سيما في المجاالت التالية -
  .الرقابة على األداء •
 .الرقابة على البيانات اإللكترونية •
 ).مراحل عملية المراجعة(منهجية الرقابة  •
الغش والفسـاد واكتشـاف عمليـات غسـل     مكافحة  •

 .األموال
 .الرقابة على البيئة •
 ).الحوكمة(الرقابة  على برامج اإلصالح اإلداري  •
  .الرقابة على منظمات المجتمع المدني •

الحصول على شهادات مهنية من المعاهد العلميـة  تشجيع  -
التي تستجيب لالحتياجـات المهنيـة   والمهنية في المجاالت 

  .اءلألجهزة األعض
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2  
رفع الكفـاءة المهنيـة   

  لمنتسبي األجهزة

لجنة -األمانة العامة  –األجهزة األعضاء  -
  .تنمية القدرات المؤسسية

  

تنفيذ دورات تدريبية وفقاً لالحتياجات السـنوية لألجهـزة    -
 .والمجموعة

  .تشجيع التعليم والتطوير الذاتي -

3  
أفراد جدد إعداد وتأهيل 

  في التدريب متخصصين

 –األمانـة العامـة    –ألعضاء األجهزة ا -
  .اختصاصي التدريب

  

  .التعاون بين األجهزة األعضاء في هذا المجال -
تكوين كوادر جديدة من المختصين فـي التـدريب وفقـاً     -

  .للمنهجية الحديثة للتدريب

4  
اعتماد التعليم عن بعـد  
كأحد وسـائل التـدريب   

  .المستمر بالمجموعة
   .األمانة العامة –األجهزة األعضاء  -

  .األنتوسايبمبادرة تنمية االستعانة  -
والمنظمـات   األنتوسـاي من تجـارب منظمـة    االستفادة -

  .اإلقليمية
  

5  
اعتبار التدريب المستمر 
معياراً من معايير الترقية 

  .والتدرج المهني
  . األجهزة األعضاء -

  .وضع كل جهاز خطط ومعايير للتدريب المستمر -
المهني ومنح الحوافز العمل على ربط نظام الترقية والتدرج  -

  .بالتدريب المستمر
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  تطبيق المنهجية الحديثة للتدريب في البرامج والدورات التدريبية  الهدف الرئيسي الثالث
  

  الجهود الرئيسية  مسئولية التنفيذ/  آلية  األهداف الفرعية  م

1  

تحديد أهم االحتياجـات  
والمجــاالت التدريبيــة 
المقترح تضمينها فـي  

ــدري  ــة التـ ب خطـ
  للمجموعة

لجنة  –األمانة العامة  –األجهزة األعضاء  -
مـن  فريـق   –تنمية القدرات المؤسسـية 

  .في التدريب الخبراء المختصين
  
  

استمارة استقصاء والتنسـيق مـع األجهـزة     إعداد وتوزيع -
  .والعمل على جمعها وتحليلها وبيان نتائجها

مخاطبة األجهزة أعضاء المجموعة بإرسـال احتياجـاتهم    -
ريبية السنوية لتحليلها وتحديد أهمهـا علـى مسـتوى    التد

  .المجموعة

2  

العمل علـى تصـميم
وإعداد دليل المـدرب  
ــع   ــارك لجمي والمش
ــدورات   ــرامج وال الب
التدريبية على مستوى 
المجموعة وتطويرهـا  

 حسب أهميتها

 –األمانـة العامـة    –األجهزة األعضاء  -
  . اختصاصي التدريب

  

 .امج مقترح بالخطة التدريبيةإعداد أدلة تدريبية لكل برن -
  .بمبادرة تنمية اإلنتوساي االستعانة -
تجـارب منظمـة اإلنتوسـاي والمنظمـات      االستفادة من -

  .اإلقليمية

3  

تكليف خبراء التـدريب
آي .دي.من خريجي آي

بالمشاركة فـي تنفيـذ   
ــدورات   ــرامج وال الب

  التدريبية

 –األمانـة العامـة    –األجهزة األعضاء  -
  .اختصاصي التدريب

  

توصية المجلس التنفيذي بإشراك خبراء تـدريب آي  تفعيل  -
 .دي آي في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية
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4  

تطوير الـدليل العـام   
للتــدريب المعــد مــن 
المجموعـــة وفـــق 
ــة   ــة الحديث المنهجي

  .للتدريب

مـن الخبـراء   فريـق   –األمانة العامـة   -
 .في التدريب المختصين

  

لى فريق العمل المعني بهذه المهمـة  توزيع دليل التدريب ع -
لدراسته ووضعه في صيغته النهائية خالل لقاء للفريق يعقد 

  .تحدده المجموعة بالتنسيق مع رئيس الفريق لهذا الغرض

5  
تطوير آليات ووسـائل  
تقييم البرامج التدريبية 
  التي تنظمها المجموعة

لجنـة تنميـة القـدرات     –األمانة العامة  -
 من الخبراء المختصـين فريق  –المؤسسية

  .في التدريب
  

وضع معايير لتقييم مختلف مراحـل البـرامج والـدورات     -
  .التدريبية

6  
للمسؤولين  ةتنظيم ندو

  التدريب باألجهزة نع

 -األجهـزة األعضـاء    –األمانة العامة  -
  .في التدريب من الخبراء المختصينفريق 

  

ريب تشخيص أوضاع التدل دراسة/ استمارة استقصاء إعداد  -
في األجهزة والمجموعـة ولتوضـيح الموضـوعات ذات    

  .األهمية الواجب تضمينها بالندوة
ندوة لمناقشة أوضاع التدريب على مستوى األجهـزة   تنظيم -

  .والمجموعة
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  .الخبرات في مجال التدريبالمعارف وتعزيز التعاون وتبادل   الهدف الرئيسي الرابع
  

  الجهود الرئيسية  التنفيذ مسئولية/  آلية  األهداف الفرعية  م

1  

تشجيع تبادل الخبـراء،
، بين في مجال التدريب

األجهزة األعضاء داخل 
  المجموعة

  .األمانة العامة –األجهزة األعضاء  -
  

االسـتفادة مـن خبـراء األجهـزة األعضـاء       العمل على -
  .بالمجموعة

2  

االستفادة من البـرامج  
ــض  ــدها بع ــي تع الت
ــاء   ــزة األعض األجه

بالتعاون مع بالمجموعة 
بعـــض المنظمـــات 

 واألجهزة الدولية

  . األمانة العامة –األجهزة األعضاء  -
  

  .تبادل البرامج التدريبية بين األجهزة داخل المجموعة -
  .بمبادرة تنمية اإلنتوساياالستعانة  -
  .تجارب منظمة اإلنتوساي والمنظمات اإلقليميةاالستفادة من  -

3  

تشجيع تبادل التجـارب
األجهزة والخبرات بين 

األعضــاء مــن خــالل 
ــة   ــة الفرصـ إتاحـ
ــدريب  ــراجعين للت للم
ــك  ــدى تل ــداني ل المي

  األجهزة

 .األمانة العامة –األجهزة األعضاء  -
  

التعرف على المجاالت التي يتميز بها كل جهاز في مختلف  -
 .المجاالت الرقابية لالستفادة من خبرته وتجربته

 .إبرام اتفاقيات ثنائية بين األجهزة -
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4  

آليات التواصـلتطوير
بين  في مجال التدريب

أعضاء األجهزة داخـل  
المجموعة مـن خـالل   
 شبكة المعلومات الدولية

  .)اإلنترنت(

  .األمانة العامة -األجهزة األعضاء  -
  

بشأن تطوير واألجهزة األعضاء  األمانة العامةالتنسيق بين  -
  .موقع المجموعة

خـالل  مـن  يهتم بمجال التدريب ) نافذة(فتح منتدى حوار  -
  .موقع المجموعة

5  

المساهمة فـي تعزيـز   
البحث والدراسة  أنشطة

للموضـــــــوعات 
المتخصصـــــة ذات 

  االهتمام المشترك

 .األمانة العامة–األجهزة األعضاء  -
تحدد موضوعات البحث والدراسة بقرار  -

من الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي أو 
بــاقتراح مــن لجنــة تنميــة القــدرات 

  .المؤسسية

لموضوعات ذات األهمية واألولوية علـى مسـتوى   تحديد ا -
 .المجموعة

  .لهذا الغرضتشكيل فرق عمل متخصصة  -

6  

ــارب   ــادل التجـ تبـ
واالستفادة من خبـرات  
ــة  ــات اإلقليمي المنظم

المجـاالت  والدولية في 
ذات العالقة بالتـدريب  

  ونشر المعارف

  . األمانة العامة -األجهزة األعضاء  -
  

  .ألنتوسايابمبادرة تنمية االستعانة  -
  .والمنظمات اإلقليمية األنتوسايتجارب منظمة  االستفادة من -
  .تبادل الزيارات بين األجهزة العربية واألجهزة األجنبية -
اإلطالع على الخطط التدريبية لبعض األجهزة األجنبية فـي   -

  .مجال الرقابة
االشتراك في الدوريات والمجالت الدولية المتخصصة فـي   -

 .الرقابة
رات والتجارب بين المجموعة ونظيراتها اإلقليمية تبادل الخب -

 .والدولية في مجال التدريب
العمل على استغالل الفرص المتاحة فـي مجـال تمويـل     -

  .البرامج التدريبية
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7  

االستفادة مـن المـادة   
ــة ــة العلمي  والتدريبي

الموجودة لدى األجهزة 
ــات  ــة والمنظم األجنبي

  .اإلقليمية والدولية

  .األمانة العامة - األجهزة األعضاء -
  

تحديد الموضوعات الهامة ذات األولوية الواجب تعريبها في  -
 .إطار البرنامج التدريبي السنوي للمجموعة

 .بتنسيق مع األجهزة األعضاءمن المترجمين  إعداد قائمة -
توزيع هذه الموضوعات على فرق الترجمة عن طريـق   - -

 .األمانة العامة
  .ساياألنتوبمبادرة تنمية االستعانة  -
  .والمنظمات اإلقليمية األنتوسايتجارب منظمة  االستفادة من -
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  ةــــامتـــــاخل

  

للتدريب اإلسرتاتيجيةمقومات جناح تطبيق اخلطة   

واردة بالخط    نجاح مقومات تتمثل أهم  اإلستراتيجية ة عملية تطبيق وتنفيذ األهداف ال

 : ما يليفي للتدريب

لتحقيق الرؤية  وأهميتها الخطة بجدوى العليا في األجهزةت قياداال اقتناع مدى  •

  .الخطةهذه ، وبالتالي دعم وتفعيل عملية تطبيق المستقبلية

  .المتضمنة في الخطة برامجال لتغطية تكاليف تنفيذ توفير الدعم المالي مدى •

ليم لفر  • ولى    ق العمل ي االختيار الس ذي يت ذ الخطة  ال افي   همنح و تنفي ا  الوقت الك ء أثن

ين      ع األدوار ب ي توزي ل ف اة التكام ه ومراع ة إلي ام الموآل أداء المه غاله ب رة انش فت

درة آل عضو في تحقيق          أعضاء الفريق اءة ومق رة وآف ار خب مع األخذ في االعتب

 . ه على تنفيذ الخطط والبرامجوقدرتالمهام المطلوبة منه، 

دى • زام  م زةالت رامج األجه ذ الب داف  بتنفي ق األه ددة وف رالمح ة اتوالفت  الزمني

 .المقترحة

 .تحديد الجهة المختصة لمتابعة تنفيذ الخطة •

 .للتدريب اإلستراتيجيةقياس وتقييم النتائج السنوية والنهائية للخطة  •

  
  

  
  

 


