فرٌق المخطط اإلستراتٌجً العام

شكش وتقذيش
يتقذم رئيس وأعضاء فزيق الوخطط اإلستزاتيجي
بالشكز والتقذيز لكل هن ساهن في دعن تيسيز عول
الفزيق وتزويذه بالبيانات والوعلوهات وتذليل
الصعوبات.
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تقديم
إن مواجهة التطورات والتحدٌات المتسارعة فً عالمنا الٌوم خاصة فً مجال التقنٌات
اإلدارٌة والمعلوماتٌة ٌح ّتم على المنظمات الرقابٌة إٌجاد أفضل السبل للرقابة المالٌة واإلدارٌة،
باإلضافة إلى السعً نحو تفعٌل دورها فً أداء المهام المنوط بها.
ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت المنظمة الدولٌة لؤلجهزة العلٌا للرقابة والمحاسبة
(اإلنتوساي) فً مؤتمرها الثامن عشر خطة إستراتٌجٌة تساهم فً توجٌه عملٌاتها خبلل
األعوام من  2005إلى  .2010وحثت المنظمات اإلقلٌمٌة المنضوٌة تحت مظلتها على السعً
نحو رسم إستراتٌجٌات أعمالها للسنوات المقبلة.
وتمشٌا مع التوجهات واألهداؾ المعتمدة من قبل منظمة اإلنتوساي ،فقد أقر المجلس
التنفٌذي فً اجتماعه الخامس والثبلثٌن ـ المنعقد فً تونس خبلل الفترة من  21إلى  23فبراٌر
 2005ـ تشكٌل فرٌق عهد إلٌه بمهمة إعداد تصور متكامل للمخطط االستراتٌجً للمجموعة
العربٌةٌ ،ضم فً عضوٌته ممثلٌن عن أجهزة الرقابة فً كل من المملكة المؽربٌة والمملكة
العربٌة السعودٌة ودولة الكوٌت والجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة العظمى
واألمانة العامة باإلضافة إلى ممثل لكل من الجهاز المركزي فً الجمهورٌة الٌمنٌة ودولة
اإلمارات العربٌة المتحدة اللذٌن تم إلحاقهما بالفرٌق أثناء انعقاد اجتماع المجلس التنفٌذي
السادس والثبلثٌن فً دولة الكوٌت خبلل الفترة من  28إلى  30نوفمبر.2005
وفً سبٌل إعداد مقترح المخطط اإلستراتٌجً فقد عقد الفرٌق اجتماعٌن أحداهم
األمانة العامة بالجمهورٌة التونسٌة خبلل الفترة من

ا بمقر

 18إلى ٌ 21ولٌه  2005والثانً بمقر

دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت خبلل الفترة من  29نوفمبر إلى  1دٌسمبر  2005على هامش
اإلجتماع السادس والثبلثٌن للمجلس التنفٌذي ،أسفرا عن وضع المشروع األولً للمخطط
االستراتٌجً للمجموعة العربٌة ،لؤلعوام من  2008إلى  ،2012والذي تضمن تصورا هٌكلٌا
للمخطط االستراتٌجً بدءاً من تحدٌد الرسالة والرؤٌة والقٌم وانتهاء باألهداؾ الرئٌسٌة
والفرعٌة وآلٌات تنفٌذها والخطط التنفٌذٌة وبرامج العمل.
وسعٌا ً للتعرؾ على آراء ومبلحظات األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة فً
المجموعة العربٌة فقد قام الفرٌق بإعداد وتوزٌع إستبانة على األجهزة األعضاء تحتوي على
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تعرٌؾ بالخطوات والمراحل التً ٌشملها المخطط االستراتٌجً وفقا للمنهجٌة العلمٌة فً
التخطٌط االستراتٌجً واقتراح هٌكلٌة المخطط اإلستراتٌجً للمجموعة تبعا لهذه المنهجٌة،
آخذٌن بعٌن االعتبار أهداؾ المجموعة العربٌة وتطلعات أعضائها ،وذلك إلطبلع األجهزة
علٌها وإبداء المبلحظات بشأنها على نحو ٌساعد الفرٌق فً إعداد تصور متكامل للمخطط
االستراتٌجً ٌتوافق إلى حد كبٌر مع طبٌعة وخصوصٌة كل جهاز رقابً وطموحاته
المستقبلٌة.
وباإلطبلع على اإلجابات التً وردت من

 19جهاز رقابً ٌتبٌن بأن

جل األجهزة

العربٌة زكت مشروع المخطط اإلستراتٌجً فً توجهاته الرئٌسة وخطوطه العرٌضة مثل:
الرسالة ،الرؤٌة ،القٌم واألهداؾ اإلستراتٌجٌة الرئٌسٌة ،باإلضافة إلى األهداؾ الفرعٌة
والجداول المصممة للخطة التنفٌذٌة ،إذ بلؽت عدد األجابات الموافقة على النقاط الواردة فً
اإلستبانة فً صٌؽتها األصلٌة  119إجابة فً مقابل  52إجابة تضمنت بعض المبلحظات القٌّمة
وإقتراح إضافات وتعدٌبلت وجٌهة ،أي بنسبة موافقة كلٌة تجاوزت  ،% 69وهً نسبة عالٌة
جداً تدل على تفاعل األجهزة العربٌة مع المقترح المقدم من الفرٌق وعلى األهمٌة الكبٌرة التً
ٌولونها للمخطط اإلستراتٌجً المرتقب للمجموعة.
ونتٌجة لذلك فقد دعت األمانة العامة للمجموعة ـ بعد التشاور مع رئٌس فرٌق المخطط
اإلستراتٌجً ـ أعضاء الفرٌق إلى اإلجتماع الثالث للفرٌق فً مقر األمانة العامة بالجمهورٌة
التونسٌة خبلل الفترة من  5إلى ٌ 9ونٌو  ،2006بهدؾ دراسة أجوبة األجهزة العربٌة وتنقٌح
المسودة األولٌة وتحدٌد خطة المرحلة القادمة إلعداد التقرٌر النهائً وتوزٌع ما تبقى من المهام
على أعضاء الفرٌق.
كما عقد الفرٌق اجتماعه الرابع فً مقر األمانة العامة بالجمهورٌة التونسٌة خبلل الفترة
من  30أكتوبر إلى  2نوفمبر  2006للوقوؾ على ماتم إنجازه من المهام الموكلة ألعضاء
الفرٌق بشأن إعداد مشروع المخطط اإلستراتٌجً وتحدٌد مهام المرحلة المقبلة.
وقد عرض مشروع المخطط على أنظار المجلس التنفٌذي فً إجتماعه السابع
والثبلثٌن المنعقد بتونس خبلل الفترة من  11/28إلى  ،2006/11/30والذي أشاد بالمشروع
وأقره مبدئٌا وأبدى بعض المبلحظات والمقترحات الجدٌدة التً تم على ضوئها تنقٌح المشروع
األولً للمخطط وتعمٌمه على األجهزة األعضاء بهدؾ إبداء مبلحظاتها النهائٌة بشأنه.
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وفً هذا السٌاق توصل فرٌق المخطط اإلستراتٌجً بأجوبة عدد من األجهزة األعضاء،
وذلك على الوجه التالً:
-

ثمانٌة أجهزة قدمت مبلحظات شكلٌة أو منهجٌة أو إضافات جزئٌة بشأن
مشروع المخطط ،وقد بلػ عددها  95مبلحظة أو إقتراح.

-

جهازان أبدٌا موافقتهما على مشروع المخطط بدون المبلحظات.

-

بقٌة االجهزة لم تدل بأي جواب ،مما ٌعنً موافقتها الضمنٌة على مشروع
المخطط.

وقد تولى فرٌق المخطط اإلستراتٌجً فً إجتماعه الخامس المنعقد فً الكوٌت خبلل
الفترة من  3إلى  9مارس  2007تحلٌل ودراسة كافة المبلحظات والمقترحات الواردة من
األجهزة ،وعمد إلى تعدٌل وإثراء مشروع المخطط اإلستراتٌجً على ضوئها ،كما تولى أٌضا
تحدٌد الجهود الرئٌسٌة المطلوبة لتنفٌذ األهداؾ الفرعٌة.
وعمبلً بقرار المجلس التنفٌذي آنؾ الذكر قام الفرٌق فً نفس اإلجتماع بالنظر فً مدى
انسجام كل من الخطة اإلستراتٌجٌة للتدرٌب والخطة اإلستراتٌجٌة لتقنٌة المعلومات مع أهداؾ
ومنهجٌة المخطط اإلستراتٌجً العام .وتبعا لذلك اقترح الفرٌق إدخال العدٌد من التعدٌبلت على
الخطتٌن ،وجهّت إلى الفرٌقٌن المعنٌٌن عن طرٌق األمانة العامة.
هذا ،وتجدر اإلشارة إلى أنه فضبل عن منهجٌة المشاركة والتشاور والتنسٌق التً تبناها
فرٌق المخطط االستراتٌجً فً إنجاز مهمته ،فقد اعتمد فً إعداد مشروع هذا المخطط على
مرجعٌتٌن :المرجعٌة الدولٌة المتمثلة بالخصوص فً أدبٌات منظمة االنتوساي ،والمرجعٌة
العربٌة المنبثقة من عملٌة تحلٌل وفهم الواقع الراهن للمجموعة العربٌة ،ومن االجتهاد الخاص
ألعضاء الفرٌق بعد الرجوع إلى آراء ومبلحظات جمٌع األجهزة العربٌة.
كما انطلق الفـرٌق فً عمله أٌضا من مبادئ أساسٌة تتجلّى بالخصوص فً:
سٌادته من خبلل تحدٌد اختٌاراته واألخذ بما

 -مراعاة حق كل جهاز فً ممارسة

ٌتبلءم مع واقعه وٌستجٌب لحاجٌاته وطموحه.
 أخذ بعٌن االعتبار التباٌن الموجود بٌن األجهزة العربٌة فً أنظمتها القانونٌة(قضائٌة أو ؼٌر قضائٌة) وفً أسالٌب الرقابة المعتمدة لدٌها(رقابة سابقة ،مواكبة،
الحقة) ....
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 مراعاة التفاوت الذي قد ٌوجد بٌن األجهزة العربٌة من حٌث الحجم والوسائلالمتاحة والتطورات المحققة.
ولكً ٌحقق المخطط األهداؾ المأمولة ،من حٌث الوضوح والتكامل وإتباع المنهجٌة
العلمٌة ،وسهولة التناول والتعامل من جانب كافة األطراؾ المعنٌة ،فإن وثٌقة مشروع المخطط
اإلستراتٌجً المعروضة على أنظاركم تتضمن ـ باإلضافة إلى تحدٌد مفهوم وأهمٌة التخطٌط
اإلستراتٌجً وتعرٌؾ المصطلحات ـ األجزاء األربعة الرئٌسة التالٌة:
 - 1تشخٌص الوضع الراهن للمجموعة العربٌة.
 - 2طموحات المجموعة العربٌة.
 - 3مكونات المخطط اإلستراتٌجً.
 - 4مقومات نجاح تطبٌق المخطط اإلستراتٌجً.
هذا ،وٌرى الفرٌق أنه فً سبٌل تفعٌل األهداؾ الواردة فً المخطط اإلستراتٌجً ،فإنه
ٌنبؽً إعطاء جل االهتمام ،فً المرحلة القادمة ،لعملٌة تنفٌذ األهداؾ الفرعٌة من خبلل وضع
خطة تنفٌذٌة واقعٌة وإقرار آلٌة لمتابعتها وتقٌٌم نتائجها بصفة دورٌة.
وفً الختام ،وتحقٌقا لهذه الؽاٌةٌ ،رى فرٌق المخطط اإلستراتٌجً أنه من المفٌد تشكٌل
فرٌق خاص ٌتولى مهمتٌن رئٌسٌتٌن:
 - 1تتمثل المهمة األولى فً إنجاز األعمال المتبقٌة ،وهً:
 اقتراح مراجعة بعض مواد النظام األساسً للمجموعة التً ٌستلزمها دخولالمخطط حٌز التنفٌذ .وستكون هذه المناسبة فرصة للنظر عموما فً النظام األساسً
بهدؾ تطوٌره وتحسٌنه وتحدٌثه.
 اقتراح الضوابط الجدٌدة الخاصة بكل من لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة ولجنةالمعاٌٌر المهنٌة والرقـابٌة من حٌث تحدٌد المهام والتنظٌم والتسٌٌر
 النظر فً تطوٌر مجلة المجموعة. - 2تتجلى المهمة الثانٌة فً متابعة تنفٌذ المخطط .ولهذا الؽرض ٌوصً الفرٌق بأن
ٌراعى فً تشكٌل فرٌق المتابعة أن ٌكون أعضاؤه من ذوي الخبرة والكفاءة
العالٌه.
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مع أطٌب التمنٌات،،،

رئٌس فرٌق المخطط اإلستراتٌجً للمجموعة العربٌة
لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة
ماٌو 2007
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تعشيف الوصطلحات
 المجموعة العربٌة
هً األجهزة الرقابٌة األعضاء فً المجموعة العربٌة لؤلجهزة العلٌا للرقابة المالٌة
والمحاسبة (أرابوساي) ،وتضم حالٌا  22دولة عربٌة أعضاء فً الجامعة العربٌة.

 التخطٌط اإلستراتٌجً
نوع من أنواع التخطٌط الطوٌل األجل والذي ٌأخذ فً االعتبار متؽٌرات البٌئة الداخلٌة
للمنظمة أو الخارجٌة سواء كانت محلٌة أو إقلٌمٌة أو عالمٌة ،وٌختلؾ مداه الزمنً حسب
ظروؾ كل منظمة ،وٌتكون من ثبلث مراحل رئٌسٌة هً :مرحلة صٌاؼة ووضع الخطة
اإلستراتٌجٌة ،مرحلة تنفٌذ الخطط التنفٌذٌة وبرامج العمل ،ومرحلة مراجعة وتقٌٌم النتائج.

 المخطط اإلستراتٌجً
عبارة عن الوثٌقة الرسمٌة التً ٌتم وضعها فً المرحلة األولى من مراحل التخطٌط
اإلستراتٌجً ،وهً مرحلة صٌاؼة ووضع الخطة اإلستراتٌجٌة.
وبالنسبة للمخطط اإلستراتٌجً العام للمجموعة العربٌة ،فإنه ٌحتوي على الرسالة والرؤٌة
والقٌم الجوهرٌة واألهداؾ الرئٌسٌة والفرعٌة وتعلٌمات وجداول تنفٌذ الخطة التنفٌذٌة
وبرامج العمل.

 الرسالة
تعبر الرسالة عن الهدؾ الذي من أجله أنشأت المنظمة ،وعادة ما تكون الرسالة مذكورة فً
قانون إنشاء الجهة أو النظام األساسً لها.

 الرؤٌة
عبارة عن التصور المستقبلً لما ٌجب أن تكون علٌه المنظمة وما تسعى إلى تحقٌقه  ،ومن
خصائصها أن تكون مكتوبة بشكل جٌد وسهلة الفهم وأن تكون مختصرة وواضحة ولم
ٌسبق تحقٌقها ولكن ٌمكن تحقٌقها.
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 القٌم الجوهرٌة
وهً األمور التً تعتبرها المنظمة ذات قٌمة لها مثل األخبلقٌات ،فلسفة العمل ،ثقافة
المنظمة ،قٌم األفراد أو الجهات التً تتعامل مع المنظمة.

 األهداف الرئٌسٌة
وهً األهداؾ التً ٌتم تنفٌذها خبلل فترة زمنٌة طوٌلة (مثبلً

 5سنوات) لتحقٌق رؤٌة

المنظمة فً ظل رسالة المنظمة وقٌمها.

 السٌاسات العامة
تمثل اإلطار المنهجً العام لتحقٌق األهداؾ والتوجهات فً الخطة ،وهً تعبر عن قناعات
أساسٌة لدى واضعً المخطط اإلستراتٌجً وصانعً القرار ،بأهمٌة وضع الهدؾ ،وبما
ٌنسجم مع القوانٌن والتشرٌعات والرؤٌة المستقبلٌة للمنظمة.

 النتائج المتوقعة
عبارة عن رؤٌة المخطط اإلستراتٌجً لآلثار اإلٌجابٌة المترتبة على تحقٌق الهدؾ.

 األهداف الفرعٌة
وهً األهداؾ التفصٌلٌة المرتبطة بتحقٌق كل هدؾ استراتٌجً وتؤثر على درجة نجاحه.

 آلٌة تنفٌذ الهدف
ٌقصد بها مجموعة من اإلجراءات المطلوب القٌام بها إلقرار الهدؾ بشكل رسمً ووضعه
موضع التنفٌذ خبلل الفترة المحددة له.

 الجهود الرئٌسٌة
وهً المواضٌع واألنشطة التً ٌتم التركٌز علٌها لتحقٌق النسبة الكبرى من الهدؾ (مثبل
إنجاز نسبة  % 80من الهدؾ الفرعً).

 الخطة التنفٌذٌة
وهً عبارة عن خطط قصٌرة المدى (سنة واحدة) ٌتم وضعها لكل وحدة تنظٌمٌة تشارك

فً تحقٌق األهداؾ الرئٌسٌة والفرعٌة أو لكل فرٌق عمل أو على مستوى كل موظؾ.
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 برامج العمل
عبارة عن مجموعة من أنشطة متجانسة لتحقٌق هدؾ أو أكثر من أهداؾ الخطة التنفٌذٌة،
وقد ٌشتمل البرنامج على عدة برامج فرعٌة تتكامل مع بعضها البعض تؤدي إلى تحقٌق
الهدؾ الرئٌسً من البرنامج.

 الرقابة المالٌة الشاملة
الرقابة بمكوناتها األساسٌة ،وهً :التدقٌق والرقابة النظامٌة ورقابة األداء.
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تشخيص الىضع الشاهن
إن المقصود بتشخٌص الوضع الراهن هو التعرٌؾ بمواطن القوة والضعؾ فً البٌئة
الداخلٌة للمجموعة العربٌة والتً ٌجب أخذها فً اإلعتبار عند تحدٌد وصٌاؼة األهداؾ
الرئٌسٌة.
وبالرجوع إلى المعطٌات المتوفرة لدى األمانة العامة للمجموعة العربٌة ،من خبلل
تواصلها مع األجهزة األعضاء ومن خبلل أداء المهام المنوط بها ،فإنه ٌمكن تحدٌد أهم عناصر
القوة ومواطن الضعؾ لدى المجموعة والتً ٌمكن تلخٌصها باآلتً:

أوال :مواطن القوة
 -1إنجازات باهرة تحققت أو هً بصدد التحقق على صعٌد األجهزةاألعضاء.
 – 2وجود إرادة بٌّنة لدى جمٌع األجهزة لئلنخراط فً الدٌنامٌكٌة العالمٌة الجدٌدة سعٌا
نحو مزٌد من التعاون والتقدم واإلرتقاء المهنً.
 – 3توفر كفاءات عالٌة لدى األجهزة ٌمكن االستفادة منها.
 – 4التنفٌذ الكامل للبرامج واألنشطة التً تقرر على صعٌد المجموعة العربٌة.

ثانٌا ًا :مواطن الضعف
 – 1محدودٌة مواكبة المعاٌٌر المهنٌة الدولٌة للرقابة.
 - 2عدم كفاٌة التنسٌــق والتعاون فٌما بٌن األجهزة العربٌة من جهة ،وبٌنها وبٌن
األمانة العامة من جهة أخرى.
 – 3عدم االستثمار الجماعً للطاقات والخبرات المتوفرة لدى كل جهاز.
 – 4ضعؾ اإلتصال واإلعبلم بٌن األجهزة العربٌة.
 – 5انعدام قاعدة بٌانات حول الخبراء والممارسات الناجحة لدى األجهزة العربٌة.
 – 6قلة نجاعة األدوات المؤسسٌة للمجموعة التً تظهر بالخصوص فً عدم استقرار
أعضاء اللجان وعدم تناسب بعض الخبرات مع طبٌعة هذه اللجان.
 – 7محدودٌة الموارد المالٌة والبشرٌة المتاحة لؤلمانة العامة للمجموعة.
 – 8محدودٌة التعاون الجماعً مع األجهزة والمنظمات الدولٌة.
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طوىحات الوجوىعة العشبية

 -1كفاءة مهنٌة عالٌة.
 -2إستثمار مشترك للطاقات والخبرات.
 -3تنسٌق ف ّعال ومثمر.
 -4تواصل مستمر وإنسٌابً.
 -5اإلنفتاح واستٌعاب التطورات.

هكىنات الوخطط اإلستشاتيجي
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الرسالة
الرؤٌة
القٌــم الجوهرٌة
األهداف الرئٌسٌة
األهداف الفرعٌة وآلٌة تنفٌذها
الخطة التنفٌذٌة وبرامج العمل
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سسالة الوجوىعة العشبية
المجموعة العربٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة (األرابوساي) منظمة إقلٌمٌة
مهنٌة مستقلة تهدف إلى توثٌق الروابط وتقوٌة التعاون فٌما بٌن األجهزة األعضاء ،فً
مجال الرقابة المالٌة الشاملة من الجانبٌن العلمً والتطبٌقً ،وتشجٌع العاملٌن فٌها على أداء
أعمالهم بكفاءة ومهنٌة.

سؤية الوجوىعة العشبية
العمل على تمكٌن األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة من أداء المهام المنوط بها بكفاءة
وفاعلٌة وفق المفاهٌم الحدٌثة وتعزٌز الثقة بٌنها وبٌن الجهات المشمولة برقابتها بشكل
خاص وبٌنها وبٌن المجتمع بشكل عام.

القين الجىهشية للوجوىعة
العشبية
االستقاللٌة ،المساءلة ،الشفافٌة ،األمانة ،المهنٌة ،التعاون ،الجودة والتحسٌن المستمر.
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األهذاف الشئيسية للوجوىعة العشبية
-1

تعزٌز المساءلة وتطوٌر المعاٌٌر المهنٌة.

-2

بناء قدرات األجهزة العلٌا للرقابة.

-3

تعزٌز التعاون وتقاسم المعارف.

-4

منظمة إقلٌمٌة نموذجٌة.
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األهذاف الشئيسية والفشعية للوجوىعة
العشبية
وآلية تنفيزها
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الهدف الرئٌسً األول :تعزٌز المساءلة وتطوٌر المعاٌٌر المهنٌة
السٌاسة العامة:
تشجٌع األجهزة العربٌة للرقابة المالٌة والمحاسبة لتكون قدوة ٌحتذى بها من خالل تفعٌل
مبدأ المساءلة والشفافٌة ،واإلسهام فً تطوٌر وتبنً معاٌٌر مهنٌة مالئمة وفعالة.
النتائج المتوقعة:
-

تفعٌل دور األجهزة والرفع من كفاءتها.

-

تحدٌد المعاٌٌر المهنٌة واالستفادة منها من قبل األجهزة وفق خصوصٌات كل منها.

-

تبادل المعارؾ بٌن األجهزة العربٌة ،ومع المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة التً تعنى
بوضع المعاٌٌر.

األهداف الفرعٌة:
الهدف الفرعً األول
دعوة كل جهاز رقابً لممارسة مختلؾ صبلحٌاته بكٌفٌة متكاملة فً نطاق القوانٌن التً ٌعمل
فً ظلها ووفق المعاٌٌر المتعارؾ علٌها دولٌا.
آلٌة التنفٌذ
تتولى المهمة األجهزة األعضاء.
الهدف الفرعً الثانً
رصد وتجمٌع وترتٌب وتصنٌف المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة وصٌاغتها وتطوٌرها وتزوٌد
األجهزة بها لالستفادة منها حسب حاجٌاتها.
آلٌة التنفٌذ
-

توكل المهمة إلى لجنة المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة.

-

تقوم لجنة المعاٌٌر بمتابعة التطورات الجدٌدة فً مجال المعاٌٌر الدولٌة بالتعاون مع
مثٌلتها فً األنتوساي.

-

إنشاء قاعدة بٌانات تحتوي على المعاٌٌر المهنٌة لتٌسٌر سرعة االطبلع علٌها.

الهدف الفرعً الثالث
إعداد أدلة للرقابة فً شتى المٌادٌن والعمل على تحدٌثها فً ضوء التطورات العالمٌة.
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آلٌة التنفٌذ
-

دعوة األجهزة العربٌة المتوفرة لدٌها أدلة رقابٌة إلى تزوٌد األمانة العامة بهذه
األدلة من أجل تجمٌعها وتعمٌمها.

-

تتولى لجنة المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة وضع برنامج سنوي إلعداد وتحدٌث األدلة.

الهدف الفرعً الرابع
السعً للحصول على المعارؾ والخبرات المتعلقة بكٌفٌة وشكل تقدٌم الحسابات والقوائم المالٌة
من قبل الجهات المشمولة بالرقابة وتجمٌعها ووضعها رهن إشارة األجهزة األعضاء لبلستفادة
منها وفقا ألنظمتها القانونٌة.
آلٌة التنفٌذ
دعوة األجهزة العربٌة التً تكون لدٌها تجارب فً هذا المجال إلى تزوٌد األمانة العامة بها من
أجل تجمٌعها وتعمٌمها.
الهدف الفرعً الخامس
العمل بصفة تدرٌجٌة على نشر تقرٌر سنوي عام ٌعرض أبرز أنشطة ونتائج أعمال األجهزة.
آلٌة التنفٌذ
-

ٌتخذ كل جهاز رقابً المبادرات والتدابٌر المبلئمة للنشر الكلً أو الجزئً لهذه
التقارٌر ،ال سٌما التقرٌر السنوي المتعلق بنشاطه.

-

تزود األجهزة األمانة العامة بالتقارٌر ذات الطبٌعة العامة ،حول أنشطتها ونتائج
أعمالها من أجل تجمٌعها وتعمٌم االستفادة منها.

19

فرٌق المخطط اإلستراتٌجً العام

الهدف الرئٌسً الثانً :بناء قدرات األجهزة العلٌا للرقابة
السٌاسة العامة:
دعم األنشطة الرامٌة إلى بناء قدرات األجهزة العربٌة من خبلل التدرٌب والتنمٌة البشرٌة
واإلدارٌة واستخدام األسالٌب الحدٌثة فً أداء العمل وتطوٌر العبلقات مع الهٌئات الوطنٌة
والعربٌة والدولٌة ذات الصلة.
النتائج المتوقعة:
-

ضمان عنصر الكفاءة والفاعلٌة داخل األجهزة.

-

ضمان استمرارٌة عمل الموارد البشرٌة الموجودة داخل األجهزة وتطوٌر أدائها
عن طرٌق التدرٌب ،ووضع سٌاسات ووسائل الستقطاب الكفاءات المطلوبة للعمل
فً األجهزة.

-

تٌسٌر مواكبة األجهزة للتطورات الحدٌثة فً مختلؾ المجاالت المهنٌة الرقابٌة.

األهداف الفرعٌة:
الهدف الفرعً األول
السعً لضمان أكبر قدر ممكن من استقبللٌة األجهزة قانونٌا ومالٌا وإدارٌا.
آلٌة التنفٌذ
-

تسعى األجهزة إلى الحصول على مزٌد من االستقبللٌة ،باعتبار هذه االستقبللٌة أحد
المقومات واألركان الرئٌسٌة المتعارؾ علٌها عالمٌا فً تنظٌم وتسٌٌر األجهزة
العلٌا للرقابة المالٌة.

الهدف الفرعً الثانً
وضع خطة إستراتٌجٌة للتدرٌب على مستوى المجموعة العربٌة ،والعمل على تطوٌرها بصفة
دورٌة.
آلٌة التنفٌذ
-

وضع تصور شامل و متكامل للخطة اإلستراتٌجٌة للتدرٌب عن طرٌق الفرٌق
المشكل لهذه الؽاٌة.
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-

عرض التصور على فرٌق المخطط اإلستراتٌجً

للتثبت من انسجامه مع هذا

المخطط.
-

رفع المقترح النهائً إلى أنظار المجلس التنفٌذي العتماده.

الهدف الفرعً الثالث
دعوة األجهزة األعضاء ألن تضع لنفسها خطة إستراتٌجٌة فً مجال تنمٌة القدرات.
آلٌة التنفٌذ
تتولى األجهزة األعضاء ،إقرار إستراتٌجٌة خاصة بها مع القٌام بتقٌٌم ذاتً دوري إلنجازاتها
وقدراتها ومكامن قوتها وضعفها والصعوبات التً تعترضها .ولها أن تستعٌن بالخبراء من
األجهزة العربٌة.
الهدف الفرعً الرابع
تبادل المعلومات حول برامج التدرٌب لدى األجهزة.
آلٌة التنفٌذ
-

تزود األجهزة األعضاء األمانة العامة بخطط التدرٌب السنوٌة من أجل تعمٌمهاعلى
جمٌع األجهزة وتشجٌعها للمشاركة فً البرامج المتصلة بها.

-

ٌتم التنسٌق بٌن األجهزة المستضٌفة للقاءات الداخلٌة واألجهزة الراؼبة فً
المشاركة فٌها ،وتحاط األمانة العامة علما بذلك.

الهدف الفرعً الخامس
دعوة األجهزة إلى إحداث أو تطوٌر وحدات تدرٌب ووضع خطط تدرٌبٌة تم ّكن من تطوٌر
الكفاءات ،وتحدٌد معاٌٌر لتقٌٌم عملها.
آلٌة التنفٌذ
تتولى المهمة األجهزة األعضاء ،ولها أن تستعٌن فً ذلك بالمجموعة العربٌة.
الهدف الفرعً السادس
دعوة األجهزة إلى الحرص على انتقاء أفضل العناصر من ذوي الكفاءات وإخضاع جمٌع
أعضائها للتدرٌب المستمر ،وتوفٌر سبل المحافظة علٌهم.
آلٌة التنفٌذ
تتولى المهمة األجهزة األعضاء.

21

فرٌق المخطط اإلستراتٌجً العام

الهدف الفرعً السابع
دعوة األجهزة األعضاء إلى استخدام المناهج الحدٌثة فً التدرٌب مما ٌزٌد من فعالٌة عملها.
آلٌة التنفٌذ
-

تتولى المهمة األجهزة األعضاء.

-

تقدم لجنة التدرٌب والبحث العلمً مقترحاتها لتحقٌق هذا الهدؾ.

الهدف الفرعً الثامن
تحقٌق االستفادة القصوى من خبراء التدرٌب فً األجهزة العربٌة ،خاصة من خرٌجً اآلي دي
آي (.(IDI
آلٌة التنفٌذ
-

ٌصدر المجلس التنفٌذي توصٌاته فً هذا الشأن.

-

تتولى األجهزة األعضاء مهمة تنفٌذ هذا الهدؾ.

الهدف الفرعً التاسع
دعوة األجهزة األعضاء إلقامة عبلقات تعاون وتبادل للخبرات مع الهٌئات الوطنٌة (الجامعات،
الهٌئات الرقابٌة والمهنٌة).
آلٌة التنفٌذ
تتولى المهمة األجهزة األعضاء.
الهدف الفرعً العاشر
اعتماد نظام ومنهجٌة الجودة الشاملة فً كافة مناحً حٌاة ونشاط األجهزة تنظٌما ً وتسٌٌراً
وأدا ًء.
آلٌة التنفٌذ

-

تتولى المهمة األجهزة األعضاء.

-

تساهم األمانة العامة ،بالتعاون مع األجهزة الراؼبة فً ذلك ،فً إعداد برامج
تعرٌفٌة بتطبٌق نظام الجودة الشاملة فً إدارة المنظمات ،واالستفادة من منهجٌة
الجودة الشاملة فً أداء العمل الفنً.

الهدف الفرعً الحادي عشر
تطوٌر أسالٌب الرقابة الحدٌثة وبصفة خاصة الرقابة اإللكترونٌة.
آلٌة التنفٌذ
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تتولى المهمة األجهزة األعضاء ،على أن تقوم األمانة العامة بتنسٌق إجراء دراسات بهذا الشأن.
الهدف الفرعً الثانً عشر
وضع خطة إستراتٌجٌة لتقنٌة المعلومات على مستوى المجموعة العربٌة ،والعمل على
تطوٌرها بصفة دورٌة.
آلٌة التنفٌذ
-

وضع تصور شامل و متكامل للخطة اإلستراتٌجٌة لتقنٌة المعلومات عن طرٌق
الفرٌق المشكل لهذه الؽاٌة.

-

عرض التصور على فرٌق المخطط اإلستراتٌجً

للتثبت من انسجامه مع هذا

المخطط.
-

رفع المقترح النهائً إلى أنظار المجلس التنفٌذي العتماده.

الهدف الفرعً الثالث عشر
إقرار مبدأ الفحص االختٌاري لؤلجهزة العربٌة فٌما بٌنها.
آلٌة التنفٌذ
تتولى المهمة األجهزة األعضاء وفقا ً ألنظمتها وقوانٌنها.
الهدف الفرعً الرابع عشر
وضع دلٌل إرشادي لتقٌٌم األجهزة العربٌة ألدائها وكفاءتها ومردودٌة أعمالها.
آلٌة التنفٌذ
ٌتولى فرٌق المخطط اإلستراتٌجً اقتراح المبادئ والمعاٌٌر العامة المطلوبة إلجراء األجهزة
لتقٌٌمها الذاتً مع االستفادة من تجارب المنظمات اإلقلٌمٌة النظٌرة.
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الهدف الرئٌسً الثالث :تعزٌز التعاون وتقاسم المعارف
السٌاسة العامة:
تشجٌع األجهزة العربٌة على التعاون والتحسٌن المستمر من خبلل تقاسم المعارؾ وتبادل
الخبرات ،وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة.
النتائج المتوقعة:
-

تطوٌر أداء األجهزة العربٌة من خبلل تبادل المعارؾ والخبرات.

-

االستفادة من المعلومات المشتركة عن طرٌق الشبكة اإللكترونٌة ومن خبلل تبادل
اإلصدارات الدورٌة.
تفعٌل عملٌة التواصل بٌن األجهزة األعضاء.

-

األهداف الفرعٌة:
الهدف الفرعً األول
حصر ودراسة المسائل ذات االهتمام المشترك بٌن األجهزةالعربٌة بصفة مستمرة.
آلٌة التنفٌذ
تنشأ لهذه الؽاٌة مجموعات عمل:
 بقرار من المجلس التنفٌذي إذا كان األمر ٌهم المجموعة العربٌة.
 بمبادرة من األجهزة العربٌة إذا كان األمر ٌهم جهازٌن أو أكثر من أعضاء المجموعة،
وتحاط األمانة العامة علما بذلك.
الهدف الفرعً الثانً
تبادل الخبرات والزٌارات وفرص التدرٌب المٌدانً بٌن األجهزة العربٌة.
آلٌة التنفٌذ
-

تبادل الزٌارات على مستوى رؤساء األجهزة وأعضائها.

-

تبادل الخبراء وفرص المشاركة فً التدرٌب المٌدانً ،وتحاط األمانة العامة علما
بذلك.

-

عقد اتفاقٌات تعاون بٌن األجهزة األعضاء.

الهدف الفرعً الثالث
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تنفٌذ مهمات رقابٌة مشتركة بٌن األجهزة.
آلٌة التنفٌذ
تتولى المهمة األجهزة األعضاء وفقا ألنظمتها وقوانٌنها ،وتحاط األمانة العامة علما بذلك.
الهدف الفرعً الرابع
تسهٌل التواصل المباشر بٌن المهنٌٌن فً األجهزة العربٌة المشتؽلٌن فً نفس المجال.
آلٌة التنفٌذ
تتولى المهمة األجهزة األعضاء ،وتحاط األمانة العامة علما بذلك.
الهدف الفرعً الخامس
تشجٌع إنجاز الدراسات والبحوث المشتركة بٌن األجهزة العربٌة.
آلٌة التنفٌذ
-

إعداد بحوث ودراسات مشتركة ،بمبادرة من أحد األجهزة أو باقتراح من األمانة
العامة أو بقرار للمجلس التنفٌذي.

-

تتولى األمانة العامة متابعة إنجاز هذه البحوث والدراسات وتعمٌم نتائجها على
األجهزة األعضاء.

الهدف الفرعً السادس
تشجٌع تبادل التجارب واالستفادة من الخبرات األجنبٌة فً مختلؾ المجاالت المتعلقة بالعمل
الرقابً.
آلٌة التنفٌذ
-

عقد لقاءات تعاون مع أجهزة رقابٌة أجنبٌة ومنظمات إقلٌمٌة.

-

تبادل الخبراء مع هٌئات ومؤسسات رقابٌة أجنبٌة.

-

التنسٌق مع األمانة العامة لتعمٌم النتائج.

الهدف الفرعً السابع
دعوة األجهزة إلى العمل على إنشاء موقع خاص بكل منها على شبكة اإلنترنت ،والعمل على
تطوٌر موقع المجموعة.

25

فرٌق المخطط اإلستراتٌجً العام

آلٌة التنفٌذ
-

تتولى األجهزة األعضاء مهمة إنشاء المواقع الخاصة.

-

إثراء موقع المجموعة على شبكة اإلنترنت بالبحوث والتجارب الخاصة باألجهزة .و
تبرز األمانة العامة فً تقرٌرها السنوي ما تم إنجازه بهذا الشأن.

الهدف الفرعً الثامن
تعزٌز عملٌة نشر وتبادل المعلومات.
آلٌة التنفٌذ
تعٌٌن موظؾ اتصال فً كل جهاز رقابً ٌتولى:
 ربط الصلة بٌن الجهاز واألجهزة األعضاء واألمانة العامة.
 تزوٌد األجهزة األعضاء واألمانة العامة باألخبار والبٌانات المطلوب تبادلها أو نشرها.
 ربط الصلة بهٌئة تحرٌر مجلة المجموعة.
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الهدف الرئٌسً الرابع :منظمة إقلٌمٌة نموذجٌة
السٌاسة العامة:
تنظٌم وإدارة المجموعة العربٌة بأسالٌب حدٌثة من خبلل تنمٌة مواردها المالٌة والبشرٌة بما
ٌحقق أهدافها اإلستراتٌجٌة وٌعزز قدرات وممارسات أداء العمل وعملٌة اتخاذ القرارات.
النتائج المتوقعة:
رسم سٌاسات وتوجهات واضحة فً تنظٌم و إدارة المجموعة العربٌة وهٌكلة

-

لجانها وفرق العمل المنبثقة عنها.
-

االستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات العاملة فً األجهزة العربٌة.

-

تطوٌر األسالٌب المستخدمة فً التدرٌب واللقاءات العلمٌة بما ٌتواكب مع
التطورات التقنٌة الحدٌثة.

-

تدعٌم وتنمٌة الموارد المالٌة للمجموعة بما ٌمّكنها من توسٌع نطاق أنشطتها.

-

توفٌر وتبادل المعلومات بٌن األمانة العامة واألجهزة األعضاء من خبلل إنشاء بنك
للمعلومات.

األهداف الفرعٌة:
الهدف الفرعً األول
مراجعة النظام األساسً الحالً للمجموعة وقواعد عملها بما ٌتناسب مع األهداؾ اإلستراتجٌة
للمخطط.
آلٌة التنفٌذ
ٌتولى فرٌق المخطط اإلستراتٌجً هذه المهمة بالتنسٌق مع األمانة العامة.

الهدف الفرعً الثانً
إعادة النظر فً هٌكلة اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجموعة.
آلٌة التنفٌذ
-

االقتصار على لجنتٌن دائمتٌن تتمثبلن فً:
 لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة.
 لجنة المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة.
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-

إمكانٌة إحداث فرق عمل مؤقتة إذا اقتضى األمر ذلك.

-

وضع ضوابط تحدد مهام كل لجنة دائمة وكٌفٌة تنظٌمها وتسٌٌر أعمالها ،وتتولى
المهمة فرٌق المخطط اإلستراتٌجً بالتنسٌق مع األمانة العامة.

الهدف الفرعً الثالث
تطوٌر أسلوب عقد اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌة على مستوى المجموعة.
آلٌة التنفٌذ
-

تتولى األمانة العامة ،بالتنسٌق مع األجهزة المعنٌة ،تنظٌم هذه اللقاءات وتقٌٌم نتائجها.

-

اإلستفادة من الخبراء الموجودٌن لدى األجهزة والمدربٌن المتخرجٌن من مبادرة تنمٌة
إنتوساي  IDIفً تنظٌم هذه اللقاءات.

الهدف الفرعً الرابع
إنشاء بنك معلومات لدى األمانة العامة ٌكون تحت تصرؾ األجهزة األعضاء.
آلٌة التنفٌذ
تتولى األمانة العامة مهمة وضع تصور عام لكٌفٌة تنفٌذ الهدؾ ،وٌمكن االستعانة ببعض الخبراء.
الهدف الفرعً الخامس
إرساء مزٌد من التعاون مع المنظمات والهٌئات الدولٌة واإلقلٌمٌة.
آلٌة التنفٌذ
-

عقد اتفاقٌات تعاون بٌن المجموعة والمنظمات التً ترؼب فً التعاون معها.

-

تتولى األمانة العامة مهمة االتصال والتنسٌق مع المنظمات والهٌئات الدولٌة
واإلقلٌمٌة.

الهدف الفرعً السادس
العمل على إٌجاد الحلول المبلئمة للمساهمات المالٌة المعلّقة المترتبة على بعض األجهزة تجاه
المجموعة.
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آلٌة التنفٌذ
-

تصدر التوصٌات من المجلس التنفٌذي وتعرض على الجمعٌة العامة.

-

تتولى األمانة العامة هذه المهمة بالتنسٌق مع األجهزة.

الهدف الفرعً السابع
تنمٌة الموارد المالٌة للمجموعة العربٌة.
آلٌة التنفٌذ
-

النظر فً رفع مساهمات األجهزة العربٌة فً موازنة المجموعة ابتداء من سنة
 ،2008تكون موزعة على مدى ثبلث سنوات.

-

إقرار مبدأ المساهمات التطوعٌة من األجهزة.

-

السعً إلى الحصول على تموٌل بعض البرامج المشتركة للمجموعة العربٌة من قبل
مؤسسات التموٌل العربٌة واإلسبلمٌة والدولٌة.

-

البحث عن صٌػ تموٌل أخرى.

الهدف الفرعً الثامن
تعزٌز قدرات األمانة العامة على أساس الكفاءة والفعالٌة واالقتصاد.
آلٌة التنفٌذ
تتولى األمانة العامة هذه المهمة بالتنسٌق مع األجهزة األعضاء.

29

فرٌق المخطط اإلستراتٌجً العام

الخطة التنفيزية وبشاهج العول
ٌتم وضع الخطة التنفٌذٌة وبرامج العمل ،من قبل الفرق أو اللجان المعنٌة ،بعد اعتماد المخطط
اإلستراتٌجً العام للمجموعة العربٌة من الجمعٌة العامة ،وذلك لتحقٌق األهداؾ الرئٌسٌة
واألهداؾ الفرعٌة الواردة فً الخطة اإلستراتٌجٌة.
وٌجب أن تتضمن الخطة التنفٌذٌة وبرامج العمل ما ٌلً:
-1

تحدٌد األهداؾ حسب التسلسل المنطقً وأولوٌة تنفٌذ كل هدؾ وأن تكون محددة
ومرنة وقابلة للتحقٌق فً حدود اإلمكانٌات المتاحة وأن تكون قابلة للقٌاس الكمً،
وأن تتحدث عن النتائج ولٌس األنشطة ،وأن تتفق مع األهداؾ الرئٌسٌة والفرعٌة
الواردة فً الخطة اإلستراتٌجٌة.

-2

تحدٌد الفترة الزمنٌة لتحقٌق األهداؾ ،سواء بالنسبة لتحدٌد موعد بداٌة ونهاٌة
الخطة أو الفترة الزمنٌة التً ٌجب أن ٌتم خبللها تنفٌذ كل خطوة من خطوات
البرنامج .ومن الضروري أن ٌتم تقدٌر الفترات البلزمة للتنفٌذ بواقعٌة ودقة انطبلقا ً
من طبٌعة الخطة وطبٌعة فرق العمل وقدراتهم واإلمكانٌات المتاحة.

-3

تحدٌد فرٌق العمل المشارك فً تحقٌق الهدؾ ،وٌجب األخذ فً االعتبار مؤهبلت
وكفاءات وخبرات األشخاص الذٌن سٌقومون بتنفٌذ الخطوات ومقدرة كل منهم على
إنجاز الخطوات المحددة ،له ،وٌفضل تحضٌر قائمة توزٌع المهام التً تحدد لكل
فرد والخطوات المطلوب منه تنفٌذها ضمن إطار البرنامج العام.

-4

تحدٌد الموارد المطلوبة لتحقٌق الهدؾ سواء كانت موارد مالٌة أو أجهزة أو أماكن
عمل ...الخ.

-5

تحدٌد المعوقات المتوقعة والسٌنارٌوهات البدٌلة التً ٌمكن استخدامها فً حالة عدم
التمكن من تحقٌق الهدؾ ألسباب خارجة عن إرادة الفرٌق المكلؾ أو المسئولٌن.

-6

إٌضاح الخطوات المطلوب تحقٌقها فً كل مرحلة من مراحل الخطة وماتم إنجازه
فعلٌا فً كل مرحلة ونسبة اإلنجاز من الهدؾ.

-7

ذكر المعوقات التً حالت دون تحقٌق الهدؾ بشكل كامل والبدائل التً تم إقرارها
لمعالجة أوجه القصور.
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-8

تقدٌم تقارٌر دورٌة سنوٌة خبلل فترة تنفٌذ األهداؾ تبٌن سٌر العمل ونسبة اإلنجاز،
ترفع إلى المجلس التنفٌذي بهدؾ تقٌٌم وتذلٌل العقبات.
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نوارج الخطة التنفيزية وخطة البشاهج

 النموذج رقم ( )1الخطة التنفٌذٌة. النموذج رقم (/2أ  ،ب) خطة البرامج. -النموذج رقم ( )3النتائج النهائٌة للخطة التنفٌذٌة.
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الوالحــق
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هلحق سقن ( ) 1
الجهىد الشئيسية لتحقيق األهذاف
الفشعية وآلية تنفيزها
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الهدف الرئٌسً األول
م

األهداف الفرعٌة

تعزٌز المساءلة والمعاٌٌر المهنٌة.
الجهود الرئٌسٌة

آلٌة  /مسئولٌة التنفٌذ
-

دعوة كل جهاز رقابً
لممارسة مختلف صالحٌاته
بكٌفٌة متكاملة فً نطاق
1
القوانٌن التً ٌعمل فً ظلها
ووفق المعاٌٌر المتعارف
علٌها دولٌا.

-

 -تتولى المهمة األجهزة األعضاء.

-

رصد وتجمٌع وترتٌب
وتصنٌف المعاٌٌر المهنٌة
والرقابٌة وصٌاغتها
2
وتطوٌرها وتزوٌد األجهزة
بها لالستفادة منها حسب
حاجٌاتها.

 توكل المهمة إلى لجنة المعاٌٌر المهنٌةوالرقابٌة.
 تقوم لجنة المعاٌٌر بمتابعة التطورات الجدٌدةفً مجال المعاٌٌر الدولٌة بالتعاون مع مثٌلتها
فً األنتوساي.
 إنشاء قاعدة بٌانات تحتوي على المعاٌٌرالمهنٌة لتٌسٌر سرعة اإلطبلع علٌها.
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-

النظر فً إمكان تخوٌل األجهزة الرقابٌة صبلحٌة إنزال الجزاءات على
مرتكبً المخالفات (ؼٌر الجنائٌة) ،أو على األقل صبلحٌة رفع هذه
المخالفات إلى السلطات العلٌا التخاذ التدابٌر المبلئمة ،باعتبار هذه
الصبلحٌة مكملة ألعمال المراجعة المالٌة.
السعً إلعطاء أجهزة الرقابة العلٌا صبلحٌة تطبٌق المساءلة فً المخالفات
المالٌة.
توخً الدقة فً تحدٌد صبلحٌات األجهزة الرقابٌة.
إعداد أدلة تعرٌفٌة بكٌفٌة ممارسة األجهزة لمختلؾ صبلحٌاتها وتنظٌم
برامج تعرٌفٌة لمنتسبً األجهزة بهذا الشأن.
تحٌٌن الصبلحٌات مع ما ٌستجد فً مهنة المراجعة.
العمل تدرٌجٌا على إنشاء قاعدة بٌانات تحتوي على المعاٌٌر المهنٌة
لسرعة اإلطبلع علٌها دون الحاجة للبحث الٌدوي.
االستفادة من خدمة اإلنترنت لتبادل المعاٌٌر المهنٌة مع مختلؾ األجهزة
العلٌا.
نشر تجارب أعضاء األجهزة فً العمل الرقابً.
حث أجهزة الرقابة العلٌا على وضع معاٌٌر مراجعة خاصة بها.
إنشاء فرق عمل خاصة بالمعاٌٌر تعنً بمتابعتها وتطوٌرها.
إقامة برامج تدرٌبٌة حول المعاٌٌر الرقابٌة.
تقٌٌم أعمال المراجعة بشكل مستمر من قبل المشرفٌن وكبار المدققٌن
واألجهزة النظٌرة للتأكد من التقٌد بالمعاٌٌر الرقابٌة.
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-

إعداد أدلة للرقابة فً شتى
المٌادٌن والعمل على
3
تحدٌثها فً ضوء التطورات
العالمٌة.

 دعوة األجهزة العربٌة المتوفرة لدٌها أدلةرقابٌة إلى تزوٌد األمانة العامة بهذه األدلة
من أجل تجمٌعها وتعمٌمها.
 تتولى لجنة المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة وضعبرنامج سنوي إلعداد وتحدٌث األدلة.

السعً للحصول على
المعارف والخبرات المتعلقة
بكٌفٌة وشكل تقدٌم
الحسابات والقوائم المالٌة
 4من قبل الجهات المشمولة
بالرقابة وتجمٌعها ووضعها
رهن إشارة األجهزة
األعضاء لالستفادة منها
وفقا ألنظمتها القانونٌة.

 دعوة األجهزة العربٌة التً تكون لدٌهاتجارب فً هذا المجال إلى تزوٌد األمانة
العامة بها من أجل تجمٌعها وتعمٌمها.

العمل بصفة تدرٌجٌة على
نشر تقرٌر سنوي عام
5
ٌعرض أبرز أنشطة ونتائج
أعمال األجهزة.

 ٌتخذ كل جهاز رقابً المبادرات والتدابٌرالمبلئمة للنشر الكلً أو الجزئً لهذه
التقارٌر ،السٌما التقرٌر السنوي المتعلق
بنشاطه.
 تزود األجهزة األمانة العامة بالتقارٌر ذاتالطبٌعة العامة ،حول أنشطتها ونتائج أعمالها
من أجل تجمٌعها وتعمٌم االستفادة منها.

-

إعداد أدلة مراجعة للمواضٌع المشتركة والرئٌسٌة وتطبٌقها عملٌا ً فً تلك
األجهزة  ،وتزوٌد لجنة المعاٌٌر المهنٌة بالمبلحظات الناتجة عن تطبٌق
تلك األدلة للعمل على دراستها ومعالجة القصور فٌها.
تبادل المعلومات بٌن األجهزة العربٌة بما ٌحقق أهداؾ هذه المجموعة من
خبلل تبادل األدلة والبرامج وتوزٌعها بٌن األعضاء لبلستفادة منها.
االستفادة من خبرات المؤهلٌن علمٌا ً وعملٌا ً بٌن األجهزة العربٌة إلعداد
األدلة وتحدٌثها.
وضع قائمة بمختلؾ األدلة الرقابٌة على الموقع اإللكترونً للمجموعة
تحتوي على قائمة بمختلؾ األدلة على أن تحٌن دورٌا ً حسب الحاجة
بالتنسٌق بٌن األجهزة األعضاء واألمانة العامة.
تنفٌذ برامج تدرٌبٌة لهذه األدلة متضمنة لحاالت عملٌة مناسبة.

 وضع آلٌة للحصول على البٌانات المالٌة والمحاسبٌة ووضعها فً متناولالٌد بالنسبة لؤلجهزة الرقابٌة بالوسائل اإللكترونٌة الحدٌثة.
 تبادل الخبرات بٌن األجهزة الرقابٌة حول كٌفٌة فحص وتحلٌل البٌاناتالمقدمة من الجهات المشمولة بالرقابة.
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 العمل على اقتراح استصدار القرارات من السلطة المختصة فً الدولةتكرٌسا لمبدأ الشفافٌة والتواصل مع الرأي العام.
 التركٌز فً التقارٌر على إبراز المبلحظات الهامة ذات الداللة مع تحلٌلأسباب اإلختبلالت المسجلة ومظاهرها وتقدٌم التوصٌات لمعالجتها.
 صٌاؼة هذه التقارٌر وفق القواعد الخاصة الصادرة عن الهٌئاتوالمنظمات الدولٌة.
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الهدف الرئٌسً الثانً
م

األهداف الفرعٌة

1

السعً لضمان أكبر قدر
ممكن من استقاللٌة
األجهزة قانونٌا ومالٌا
وإدارٌا.

2

وضع خطة إستراتٌجٌة
للتدرٌب على مستوى
المجموعة العربٌة،
والعمل على تطوٌرها
بصفة دورٌة

بناء قدرات األجهزة العلٌا للرقابة.
آلٌة  /مسئولٌة التنفٌذ
 تسعى األجهزة إلى الحصولعلى مزٌد من االستقبللٌة،
باعتبار هذه االستقبللٌة أحد
المقومات واألركان الرئٌسٌة
المتعارؾ علٌها عالمٌا فً
تنظٌم وتسٌٌر األجهزة العلٌا
للرقابة المالٌة.

 وضع تصور شامل ومتكاملللخطة اإلستراتٌجٌة للتدرٌب
عن طرٌق الفرٌق المشكل
لهذه الؽاٌة.
 عرض التصور على فرٌقالمخطط اإلستراتٌجً للتثبت
من انسجامه مع هذا المخطط.
إلى
 رفع المقترح النهائًأنظار المجلس التنفٌذي
العتماده.

الجهود الرئٌسٌة
-

العمل على أن ٌنص القانون على ممارسة األجهزة لمهامها بكٌفٌة مستقلة.
سعً األجهزة الرقابٌة للحصول على صبلحٌة تحدٌد مٌزانٌتها حسب برامجها
ومتطلباتها السنوٌة.
السعً األجهزة الرقابٌة للحصول على الصبلحٌة اإلدارٌة الكاملة فً اختٌار وترقٌة
ومنح مزاٌا دون الرجوع إلى األجهزة اإلدارٌة المختصة بتشؽٌل وتوظٌؾ القوى
العاملة.
تقنٌن وتحدٌد الكٌفٌة التً ٌعٌن بها رؤساء األجهزة ،وضمان استمرارٌة معقولة
لمهامهم.
التوجه نحو االقتصار على الرقابة البلحقة.
تجنب المشاركة فً مسار القرارات التً تتخذها الجهات المشمولة بالرقابة.
االلتزام باألهداؾ الرئٌسٌة واإلطار العام ومنهجٌة المخطط اإلستراتٌجً العام.
أن ٌتم االستفادة من الخطة اإلستراتٌجٌة التً أعدتها مبادرة تنمٌة األنتوساي ).(IDI
أن تأخذ فً االعتبار عند تحدٌد جهودها الرئٌسٌة وخطتها التنفٌذٌة عل:
 شمول الخطة ألهداؾ األجهزة األعضاء فً مجال التدرٌب والتطوٌر الوظٌفً،
الفئات المستفٌدة من أنشطة التدرٌب ،أنواع وطبٌعة المخرجات التدرٌبٌة
والتعلٌمٌة المطلوبة ،منهجٌة وطرق التدرٌب ،طرق ومراحل تقٌٌم المخرجات،
وسائل وطرق متابعة األنشطة التدرٌبٌة.
 تحدٌد بعض الموضوعات الحٌوٌة الرئٌسة التً تركز جهود التدرٌب علٌها (مثل:
تقٌٌم األداء ،المشارٌع العامة ،الخصخصة ،البٌئة ،معالجة العجز ،مراجعة
االستثمارات ،المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة والمراجعة واالستثمار ،مٌزانٌة البرامج
واألداء ،ؼسٌل األموال ،اللؽة اإلنجلٌزٌة).
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3

دعوة األجهزة األعضاء
ألن تضع لنفسها خطة
إستراتٌجٌة فً مجال
تنمٌة القدرات.

 تتولى األجهزة األعضاء،إقرار إستراتٌجٌة خاصة بها
مع القٌام بتقٌٌم ذاتً دوري
إلنجازاتها وقدراتها ومكامن
قوتها وضعفها والصعوبات
التً تعترضها .ولها أن
تستعٌن بالخبراء من األجهزة
العربٌة.

4

تبادل المعلومات حول
برامج التدرٌب لدى
األجهزة.

 تزود األجهزة األعضاءاألمانة العامة بخطط التدرٌب تقترح لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة المواضٌع المهمة التً ٌمكن لؤلجهزة األعضاء
السنوٌة من أجل تعمٌمها على االستفادة منها من خبلل إدراجها ضمن الخطط السنوٌة ،وٌمكن التركٌز على:
جمٌع األجهزة وتشجٌعها
 تعزٌز التعاون بٌن األجهزة األعضاء فً مجال تنمٌة وتطوٌر قدرات ومهارات
للمشاركة فً البرامج
العاملٌن وذلك من خبلل المشاركة فً البرامج التً تعقدها األجهزة وتكون هناك حاجة
المتصلة بها.
لدى األجهزة للمشاركة بها.
 ٌتم التنسٌق بٌن األجهزة العمل على تبادل المدربٌن المؤهلٌن بٌن األجهزة والمشاركة فً خطط التدرٌب بكل
المستضٌفة للقاءات الداخلٌة
منها حسب الحاجة.
واألجهزة الراؼبة فً
المشاركة فٌها ،وتحاط األمانة  العمل على تبادل المعلومات والممارسات بما ٌسهم فً تنفٌذ خطط وبرامج التدرٌب
وفقا لما هو مأمول ،وتوفٌر المقومات البلزمة لذلك.
العامة علما بذلك.

 االستفادة من هٌكلٌة المخطط اإلستراتٌجً العام للمجموعة العربٌة واألهداؾ الرئٌسٌةوالفرعٌة الواردة فٌه ،واألهداؾ الواردة فً المخطط اإلستراتٌجً لؤلنتوساي.
 االستفادة من تجارب األجهزة األعضاء واألجهزة النظٌرة فً وضع الخططاإلستراتٌجٌة.
 -االستعانة بالخبراء فً مجال التخطٌط اإلستراتٌجً من األجهزة العربٌة وؼٌرها.
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5

دعوة األجهزة إلى
إحداث أو تطوٌر وحدات
تدرٌب ووضع خطط
تدرٌبٌة تم ّكن من تطوٌر
الكفاءات ،و تحدٌد
معاٌٌر لتقٌٌم عملها.

 تتولى المهمة األجهزةاألعضاء ،ولها أن تستعٌن فً
ذلك بالمجموعة العربٌة.

6

دعوة األجهزة إلى
الحرص على انتقاء
أفضل العناصر من ذوي
الكفاءات وإخضاع جمٌع
أعضائها للتدرٌب
المستمر ،وتوفٌر سبل
المحافظة علٌهم.

 تتولى المهمة األجهزةاألعضاء.

 االستفادة من تجارب الجهات الرائدة ،خاصة األجهزة العربٌة منها ،فً مجال إحداثوحدات التدرٌب وتحدٌد إستراتٌجٌة التدرٌب وفق المنهجٌة الحدٌثة المتكاملة إلدارة
أنشطة التدرٌب.
 مساعدة األجهزة التً ترؼب فً إحداث أو تطوٌر وحدات التدرٌب ،من قبل األجهزةالعربٌة التً لدٌها خبرة وإمكانٌة ،سواء من خبلل تزوٌدها بالخبراء أو المعلومات أو
التقنٌات.
 مساهمة األمانة العامة و لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة بالمجموعة فً تقدٌم العونالبلزم حسب اإلمكانٌات المتاحة.

-

-

االستفادة من تجارب األجهزة األعضاء للتعرؾ على اآللٌة المعتمدة لجذب واختٌار
الكفاءات ،وتأهٌلها ،واألنظمة المستخدمة فً التدرٌب والتعلٌم المستمر ،والوسائل
المادٌة والمعنوٌة المستخدمة فً المحافظة على الكفاءات ألطول فترة ممكنة وضمان
وضع مادي مشرؾ لؤلعضاء العاملٌن فً األجهزة.
العمل على تطبٌق األنظمة اإلدارٌة المبنٌة على الجدارة ،خاصة فً مجال االختٌار،
التقٌٌم ،الترقٌة ،التدرٌب.
تشجٌع وتحفٌز العاملٌن على المبادرة للتنمٌة الذاتٌة من خبلل التعلٌم المهنً المستمر،
وربطه مع الترقٌة الوظٌفٌة فً حال الحصول على الحد األدنى من ساعات التدرٌب
السنوي.
تشجٌع العاملٌن على الحصول على الشهادات المهنٌة التخصصٌة ،وتقدٌم الدعم
المادي والمعنوي لهم ،ووضع نظام للحوافز فً حال الحصول على تلك الشهادات.
تسهٌل بٌئة التعلم اإللكترونً والتعلم عن بعد للعاملٌن.
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7

دعوة األجهزة األعضاء
إلى استخدام المناهج
الحدٌثة فً التدرٌب مما
ٌزٌد من فعالٌة عملها.

 تتولى المهمة األجهزةاألعضاء.
 تقدم لجنة تنمٌة القدراتالمؤسسٌة مقترحاتها لتحقٌق
هذا الهدؾ.

8

تحقٌق االستفادة القصوى
من خبراء التدرٌب فً
األجهزة العربٌة ،خاصة
من خرٌجً اآلي دي آي
(.(IDI

 ٌصدر المجلس التنفٌذيتوصٌاته فً هذا الشأن.
 تتولى األجهزة األعضاءمهمة تنفٌذ هذا الهدؾ.

9

دعوة األجهزة األعضاء
إلقامة عالقات تعاون
وتبادل للخبرات مع
الهٌئات الوطنٌة
(الجامعات ،الهٌئات
الرقابٌة والمهنٌة).

 تتولى المهمة األجهزةاألعضاء.

 IDIفً تصمٌم البرامج

 االستفادة من خبرات المدربٌن المؤهلٌن من خرٌجًوتنفٌذها.
 االستفادة من المناهج العلمٌة واألدوات التقنٌة الحدٌثة المستخدمة فً التدرٌب سواء فًمرحلة تحلٌل وتحدٌد االحتٌاجات أو فً مرحلة تخطٌط وتصمٌم البرامج ،أو مرحلة
تنفٌذ البرامج وكٌفٌة اختٌار المدربٌن والمواد العلمٌة ،أو فً مرحلة تقوٌم البرامج
وصوالً إلى قٌاس العائد من التدرٌب.
 تمكٌن الموظفٌن من المناهج الحدٌثة من خبلل دورات تدرٌبٌة داخلٌة.-

التعرؾ على الخبرات التدرٌبٌة المتوفرة لدى األجهزة األعضاء ومجاالت التخصص.
وضع خطة لعقد دورات تنشٌطٌة لزٌادة المهارات والمعارؾ المطلوبة لدى الخبراء.
التأكٌد على المشاركة الدورٌة للخبراء فً تنفٌذ خطط التدرٌب على مستوى األجهزة
العربٌة.
تبادل الخبرات التدرٌبٌة فٌما بٌن األجهزة الرقابٌة.
إعداد مواد تدرٌبٌة معتمدة فً بعض الموضوعات الهامةٌ ،تم االلتزام بها على مستوى
األجهزة العربٌة.

أن تركز األجهزة على التعاون مع الهٌاكل الوطنٌة فً المجاالت التالٌة:
 إعداد األدلة الرقابٌة والمهنٌة. تطوٌر قواعد أخبلقٌات المهنة. تدرٌب المدققٌن فً مختلؾ مجاالت الرقابة الحٌوٌة (مثل :رقابة األداء وتقنٌةالمعلومات والرقابة على البٌئة).
ً
 تحدٌث أسالٌب فحص العملٌات طبقا للمفاهٌم الحدٌثة ،والتعرؾ على مستجدات مهنةالتدقٌق والمحاسبة.
 وضع وتطوٌر برامج التعلٌم المهنً المستمر للمدققٌن. بناء عبلقات تعاون مع المؤسسات التً تهتم ببعض المواضٌع ذات العبلقة بالعملالرقابً (مثل :الحوكمة والمساءلة ومكافحة الفساد واالحتٌال).
 تشجٌع الممارسة البحثٌة ذات العبلقة بمهنة المراجعة والمراقبة.44
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اعتماد نظام ومنهجٌة
الجودة الشاملة فً كافة
 10مناحً حٌاة ونشاط
األجهزة تنظٌما ًا وتسٌٌراًا
وأداء.
ًا

 تتولى المهمة األجهزةاألعضاء.
 تساهم األمانة العامة،بالتعاون مع األجهزة
الراؼبة فً ذلك ،فً إعداد
برامج تعرٌفٌة بتطبٌق نظام
الجودة الشاملة فً إدارة
المنظمات ،واالستفادة من
منهجٌة الجودة الشاملة فً
أداء العمل الفنً.

تطوٌر أسالٌب الرقابة
 11الحدٌثة وبصفة خاصة
الرقابة اإللكترونٌة.

 تتولى المهمة األجهزةاألعضاء ،على أن تقوم
األمانة العامة بتنسٌق إجراء
دراسات بهذا الشأن.
-

وضع خطة إستراتٌجٌة
لتقنٌة المعلومات على
 12مستوى المجموعة
العربٌة ،والعمل على
تطوٌرها بصفة دورٌة.

-

-

إقرار مبدأ الفحص
13
االختٌاري لألجهزة العربٌة

-

وضع تصور شامل ومتكامل
للخطة اإلستراتٌجٌة لتقنٌة
المعلومات عن طرٌق الفرٌق
المشكل لهذه الؽاٌة.
عرض التصور على فرٌق
المخطط اإلستراتٌجً للتثبت
من انسجامه مع هذا
المخطط.
رفع المقترح النهائً إلى
أنظار المجلس التنفٌذي
العتماده.
تتولى المهمة األجهزة
األعضاء وفقا ً ألنظمتها

-

إعداد برامج تعرٌفٌة بتطبٌق نظام الجودة الشاملة فً إدارة المنظمات.
االستفادة من منهجٌة الجودة الشاملة فً أداء العمل الفنً.
االستفادة من الدراسات المقدمة من قبل الخبراء فً األجهزة األعضاء فً مجال
إدارة الجودة الشاملة.
السعً نحو الحصول على شهادة اعتمادٌة الجودة (اآلٌزو) فٌما ٌتعلق باألنشطة
الرئٌسٌة لؤلجهزة األعضاء.

 االستفادة من أفضل الممارسات لدى األجهزة العربٌة وؼٌرها من األجهزة النظٌرة. دعم عملٌات التدقٌق الخاصة باألداء ونظم المعلومات والبٌئة. إعداد دورات تدرٌبٌة بكٌفٌة استخدام البرامج اإللكترونٌة فً التدقٌق والرقابة علىاألنظمة اإللكترونٌة لدى الجهات المشمولة بالرقابة.

 االلتزام باألهداؾ الرئٌسٌة وإطار ومنهجٌة المخطط اإلستراتٌجً العام. االستفادة من تجارب األجهزة العربٌة والمنظمات الرقابٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة. -استطبلع آراء األجهزة األعضاء.

 أن تقوم األجهزة العربٌة كل فٌما ٌخصه بتحدٌد مدى إمكانٌة مراجعة نظم العملالخاصة بالمخرجات الرقابٌة لدٌها.
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فٌما بٌنها.

وقوانٌنها.

 االتفاق فٌما بٌن األجهزة على عملٌات المراجعة والتوقٌتات الزمنٌة لها وآلٌات العملوحدود الفحص.
 مناقشة النتائج التً تم التوصل إلٌها. إعداد تقارٌر بخصوص المراجعة ،وإمكانٌة االستفادة منها من قبل األجهزةاألعضاء.
-

وضع دلٌل إرشادي لتقٌٌم
األجهزة العربٌة ألدائها
14
وكفاءتها ومردودٌة
أعمالها.

 ٌتولى فرٌق مختص اقتراحالمبادئ والمعاٌٌر العامة
المطلوبة إلجراء األجهزة
لتقٌٌمها الذاتً مع االستفادة
من تجارب المنظمات
اإلقلٌمٌة النظٌرة.

تشكٌل فرٌق من المتخصصٌن إلعداد الدلٌل اإلرشادي.
االستفادة من تجارب األجهزة األعضاء.
استطبلع آراء األجهزة األعضاء بعد إعداد مسودة الدلٌل.
األخذ فً االعتبار األمور التالٌة ،عند إعداد الدلٌل:
 تحدٌد مدى استقبللٌة أجهزة الرقابة وفقا ً لما هو منصوص فً تشرٌعاتها القانونٌة
مقارنة مع المعاٌٌر الدولٌة.
 تحدٌد درجة االستقبللٌة الوظٌفٌة واإلدارٌة والمالٌة للجهاز.
 تحدٌد مدى تناسب الهٌكل التنظٌمً واإلداري للمهام المسندة للجهاز.
 تحدٌد مدى تناسب األسالٌب الرقابٌة المطبقة مع المهام واالختصاصات المناطة
بالجهاز وكذلك ما هو مطبق ومعمول به على المستوى اإلقلٌمً والدولً.
 تحدٌد مدى فاعلٌة تقارٌر الجهاز وتنفٌذ توصٌاته.
 تحدٌد مدى تفاعل الجهاز مع األحداث المحلٌة التً تؤثر فً انتظام األعمال لدى
الجهات المشمولة برقابته.
 تحدٌد الفرص التً ٌوفرها الجهاز لتطوٌر وتنمٌة قدرات العاملٌن به من خبلل
التدرٌب والتعلٌم.
 تحدٌد مستوى أنشطة الجهاز الداخلٌة والخارجٌة سواء من خبلل المنظمات التً
ٌشارك فٌها أو من خبلل تبادل الزٌارات والخبرات مع األجهزة األخرى.
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الهدف الرئٌسً الثالث

م

األهداف الفرعٌة

تعزٌز التعاون وتقاسم المعارف.

الجهود الرئٌسٌة

آلٌة  /مسئولٌة التنفٌذ

1

تنشأ لهذه الؽاٌة مجموعات عمل:
 بقرار من المجلس التنفٌذيإذا كان األمر ٌهم
حصر ودراسة المسائل ذات
المجموعة العربٌة.
االهتمام المشترك بٌن
 بمبادرة من األجهزة العربٌةاألجهزة العربٌة بصفة
إذا كان األمر ٌهم جهازٌن
مستمرة.
أو أكثر من أعضاء
المجموعة ،وتحاط األمانة
العامة علما بذلك.

 تحدٌد بعض المجاالت ذات االهتمام المشترك ،مثل :تبادل األدلة ،المشاركة فً تنفٌذمهام رقابٌة مشتركة ،تبادل اآلراء مع األجهزة خارج المجموعة العربٌة.
 تحلٌل المجاالت المشار إلٌها ،وتحدٌد مدى األهمٌة الجماعٌة لكل مجال ،ومن ثم ٌتم تبنًآلٌات التنفٌذ.

2

 تبادل الزٌارات على مستوىرؤساء األجهزة وأعضائها.
 تبادل الخبراء وفرصالمشاركة فً التدرٌب
المٌدانً ،وتحاط األمانة
العامة علما بذلك.
 عقد اتفاقٌات تعاون بٌناألجهزة األعضاء.

تقوم األمانة العامة بحث األعضاء على تبادل الزٌارات والخبراء وعقد االتفاقٌات.
حصر مجاالت التدرٌب والبرامج المعتمدة لدى األجهزة األعضاء.
تحدٌد اهتمامات األجهزة األعضاء وأولوٌتها بالنسبة للبرامج.
إببلغ األمانة من قبل األعضاء بتقرٌر دوري عن تنفٌذ األنشطة الخاصة بتبادل الخبرات
الزٌارات والبرامج.
نشر أخبار األنشطة فً مجلة الرقابة المالٌة التً تصدرها المجموعة.
نشر األنشطة ضمن التقرٌر العام الذي تقدمه األمانة العامة أو التً تقدمه خبلل
اجتماعات المجلس التنفٌذي والجمعٌة العامة لتحفٌز األجهزة على مواصلة التعاون.

تبادل الخبرات والزٌارات
وفرص التدرٌب المٌدانً
بٌن األجهزة العربٌة.

-
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3

تنفٌذ مهمات رقابٌة مشتركة
بٌن األجهزة.

 تتولى المهمة األجهزة األعضاءوفقا ألنظمتها وقوانٌنها ،وتحاط
األمانة العامة علما بذلك.

4

تسهٌل التواصل المباشر بٌن
المهنٌٌن فً األجهزة العربٌة
المشتغلٌن فً نفس المجال.

 تتولى المهمة األجهزة األعضاءو األمانة العامة.

5

تشجٌع إنجاز الدراسات
والبحوث المشتركة بٌن
األجهزة العربٌة.

 إعداد بحوث ودراسات مشتركة،بمبادرة من أحد األجهزة أو
باقتراح من األمانة العامة أو
بقرار للمجلس التنفٌذي.
 تتولى األمانة العامة متابعة إنجازهذه البحوث والدراسات وتعمٌم
نتائجها على األجهزة األعضاء.

-

حصر المهام التً ٌمكن لؤلجهزة العربٌة المشاركة فٌها وتملك خبرات فً تنفٌذها.
تحدٌد آلٌة العمل البلزمة لتنفٌذ المهام المشتركة بٌن األجهزة.
حرص األجهزة على استصدار األدوات القانونٌة التً تمكنها من القٌام بذلك.
عقد اتفاقٌات مشتركة ثنائٌة أو أكثر بٌن األجهزة األعضاء وإببلغ األمانة بذلك
لنشرها تحفٌزاً لؤلجهزة األخرى على االقتداء بها.

-

عقد ورشات عمل دورٌة بٌن األجهزة ،خاصة منها التً تتشابه أنظمتها ومهامها،
وتحاط األمانة العامة علما بذلك.
توفٌر األجهزة العربٌة ألعضائها وسائل االتصال الحدٌثة والمبلئمة للتواصل.
تبادل الخبرات والممارسات بٌن المهنٌٌن المشتؽلٌن فً نفس المجال.
إنشاء منتدى للمناقشة فً موقع المجموعة عبر شبكة اإلنترنت ٌشارك فٌه العاملون
فً األجهزة ٌتم من خبلله طرح األسئلة واالستفسارات وطرح األجوبة
واالجتهادات.

-

حصر الموضوعات ذات االهتمام المشترك فً مجال العمل المهنً ،والتً ٌجب
تطوٌرها فً ضوء الجهود الدولٌة.
تشكٌل فرق عمل من الباحثٌن ذوي الخبرة فً المجاالت المطروحة للبحث
والدراسة.
حث العاملٌن على المشاركة فً مسابقات البحث العلمً التً تقٌمها المجموعة كل
ثبلث سنوات ،ودراسة إمكانٌة مشاركة العاملٌن فً األجهزة العربٌة فً المسابقات
التً تقٌمها األجهزة للعاملٌن بها.
التنسٌق مع األمانة العامة لتعمٌم النتائج على األجهزة األعضاء.

-
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-

6

تشجٌع تبادل التجارب
واالستفادة من الخبرات
األجنبٌة فً مختلف المجاالت
المتعلقة بالعمل الرقابً.

7

دعوة األجهزة إلى العمل على
إنشاء موقع خاص بكل منها
على شبكة اإلنترنت ،والعمل
على تطوٌر موقع المجموعة.

8

تعزٌز عملٌة نشر وتبادل
المعلومات.

 عقد لقاءات تعاون مع أجهزةرقابٌة أجنبٌة ومنظمات إقلٌمٌة.
 تبادل الخبراء مع هٌئاتومؤسسات رقابٌة أجنبٌة.
 التنسٌق مع األمانة العامة لتعمٌمالنتائج.

-

 تتولى األجهزة األعضاء مهمةإنشاء المواقع الخاصة.
 إثراء موقع المجموعة على شبكةاإلنترنت بالبحوث والتجارب
الخاصة باألجهزة .وتبرز األمانة
العامة فً تقرٌرها السنوي ما تم
إنجازه بهذا الشأن.
تعٌٌن موظؾ اتصال فً كل جهاز
رقابً ٌتولى:
 ربط الصلة بٌن الجهاز واألجهزةاألعضاء واألمانة العامة.
 تزوٌد األجهزة األعضاء واألمانةالعامة باألخبار والبٌانات
المطلوب تبادلها أو نشرها.
 ربط الصلة بهٌئة تحرٌر مجلةالمجموعة.

-

تحدٌد الموضوعات المهمة لؤلجهزة العربٌة وطرحها على بعض األجهزة الرقابٌة
الزمٌلة خارج المجموعة لتنفٌذها عن طرٌق تشكٌل فرق مشتركة من الخبراء.
قٌام األمانة بتعمٌم ما ٌصل إلٌها من دراسات وبحوث وترجمات  ،باإلضافة إلى
التوصٌات التً تصدر خبلل مشاركتها فً اللقاءات التً تعقدها المنظمات
األخرى.
حث األجهزة األعضاء على موافاة األمانة العامة بكل ما ٌصل لؤلجهزة من بحوث
ودراسات وما ٌتم التوصل إلٌه من نتائج من خبلل المشاركات الثنائٌة مع األجهزة
الرقابٌة فً الدول األخرى.
قٌام األمانة العامة بإببلغ األعضاء بأحدث اإلصدارات والمعلومات التً ٌتم
توافرها لدى المواقع اإللكترونٌة لؤلجهزة الرقابٌة العلٌا.
تحدٌد جدول زمنً إلنشاء المواقع.
تحدٌد الموضوعات الرئٌسة التً ٌجب أن ٌشتمل علٌها المواقع.
تحدٌد البٌانات الدورٌة التً ٌجب أن تزود بها األجهزة موقع المجموعة.
إدراج األمانة العامة فً تقرٌرها السنوي إنجازات األجهزة األعضاء فً هذا
الشأن.

 طلب األمانة العامة من األجهزة األعضاء تحدٌد موظؾ االتصال. -تحدٌد البٌانات الرئٌسة الواجب تزوٌد األمانة بها.
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الهدف الرئٌسً الرابع

منظمة إقلٌمٌة نموذجٌة.

م

األهداف الفرعٌة

آلٌة  /مسئولٌة التنفٌذ

1

مراجعة النظام األساسً
الحالً للمجموعة وقواعد
عملها بما ٌتناسب مع
األهداف اإلستراتٌجٌة
للمخطط.

 ٌتولى فرٌق المخططاإلستراتٌجً هذه المهمة
بالتنسٌق مع األمانة العامة.

2

إعادة النظر فً هٌكلة اللجان
وفرق العمل المنبثقة عن
المجموعة.

الجهود الرئٌسٌة
-



-

دراسة النظام األساسً الحالً فً ضوء األنظمة األخرى ونظام األنتوساي.
استطبلع آراء األجهزة الرقابٌة األعضاء فً مواد النظام األساسً الحالً ورؤٌتهم
فٌما ٌحتاجه من تعدٌبلت لٌبلئم التطورات الجارٌة والتطلعات المستقبلٌة.
دراسة ما سبق مواجهته من صعوبات ومشاكل نتٌجة القصور فً النظام األساسً
الحالً.
مراعاة المرونة بالنظام لٌتبلءم مع مستجدات ومتطلبات المجموعة مستقببل.

االقتصار على لجنتٌن دائمتٌن
تتمثبلن فً:
لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة.
لجنة المعاٌٌر المهنٌة
 االستفادة من تصور المنظمة الدولٌة " األنتوساي " بالنسبة للجان الرئٌسٌة والفرعٌة.والرقابٌة.
 تحدٌد اختصاصات اللجان بما ٌتناسب مع طموحات المجموعة العربٌة المنعكسة فًإمكانٌة إحداث فرق عمل
المخطط اإلستراتٌجً العام.
مؤقتة إذا اقتضى األمر ذلك.
ـ تحدٌد آلٌة تشكٌل فرق العمل وإعطاء األولوٌة للفرق العاملة فً الخطة التنفٌذٌة التً
وضع ضوابط تحدد مهام كل
لجنة دائمة وكٌفٌة تنظٌمها تتبع المخطط اإلستراتٌجً العام والخطط اإلستراتٌجٌة المرافقة لها.
وتسٌٌر أعمالها ،وٌتولى
المهمة فرٌق المخطط
اإلستراتٌجً بالتنسٌق مع
األمانة العامة.
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 تتولى األمانة العامة ،بالتنسٌقمع األجهزة المعنٌة ،تنظٌم
هذه اللقاءات وتقٌٌم نتائجها.
 االستفادة من الخبراءالموجودٌن لدى األجهزة
والمدربٌن المتخرجٌن من
مبادرة تنمٌة إنتوساي  IDIفً
تنظٌم هذه اللقاءات.

-

تقٌٌم مدى استفادة األجهزة الرقابٌة من اللقاءات العلمٌة السابقة.
استطبلع آراء األجهزة األعضاء بشأن عملٌة التطوٌر.
التركٌز على اللقاءات ذات الحاجة القصوى.
زٌادة عدد اللقاءات والبرامج التً ٌتم عقدها سنوٌاً.
ضرورة مشاركة المرشحٌن بأوراق عمل حول موضوعات كل لقاء.
وضع شروط ومعاٌٌر الختٌار المدربٌن فً ضوء طبٌعة اللقاءات.

4

إنشاء بنك معلومات لدى
األمانة العامة ٌكون تحت
تصرف األجهزة األعضاء.

 تتولى األمانة العامة مهمةوضع تصور عام لكٌفٌة تنفٌذ
الهدؾ ،وٌمكن االستعانة
ببعض الخبراء.

-

تشكٌل فرٌق من الخبراء لوضع التصور.
حصر المعلومات المطلوبة لممارسة األجهزة األعضاء أعمالها بكفاءة.
االستفادة من تجارب المنظمات الرقابٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة.
وضع التصور النهائً بكٌفٌة إنشاء بنك المعلومات فً ضوء البٌانات المطلوبة.

5

إرساء مزٌد من التعاون مع
المنظمات والهٌئات الدولٌة
واإلقلٌمٌة.

 تتولى األمانة العامة مهمةاالتصال والتنسٌق مع
المنظمات والهٌئات الدولٌة
واإلقلٌمٌة.

 تحدٌد المنظمات التً ٌمكن االستفادة منها فً األعمال الرقابٌة لؤلجهزة األعضاء وعقداتفاق تعاون معها.
 قٌام األمانة بالتواصل مع المنظمات اإلقلٌمٌة لعقد لقاءات وندوات على ؼرار ما حدثمع األوروساي.
 تواصل األمانة العامة مع الهٌئات المختصة بالمحاسبة والرقابة على المستوى الدولًللتعاون معها وزٌادة االستفادة مما لدٌها من خدمات وإمكانات.

3

تطوٌر أسلوب عقد اللقاءات
العلمٌة والتدرٌبٌة على
مستوى المجموعة.
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6

العمل على إٌجاد الحلول
المالئمة للمساهمات المالٌة
المعلّقة المترتبة على بعض
األجهزة تجاه المجموعة.

 تصدر التوصٌات من المجلسالتنفٌذي وتعرض على
الجمعٌة العامة.
 تتولى األمانة العامة هذهالمهمة بالتنسٌق مع األجهزة.
-

المالٌة

7

تنمٌة الموارد
للمجموعة العربٌة.

8

تعزٌز قدرات األمانة العامة
على أساس الكفاءة والفعالٌة
واالقتصاد.

-

-

النظر فً رفع مساهمات
األجهزة العربٌة فً موازنة
المجموعة ابتداء من سنة
 ،2008تكون موزعة على
مدى ثبلث سنوات.
إقرار مبدأ المساهمات
التطوعٌة من األجهزة.
السعً إلى الحصول على
تموٌل بعض البرامج
المشتركة للمجموعة العربٌة
من قبل مؤسسات التموٌل
العربٌة واإلسبلمٌة والدولٌة.
البحث عن صٌػ تموٌل
أخرى.
تتولى األمانة العامة هذه
المهمة بالتنسٌق مع األجهزة
األعضاء.

 العمل على متابعة تفعٌل القرارات الصادرة عن المجلس التنفٌذي والجمعٌة العامة. تعدٌل النظام األساسً بما ٌسمح بمعالجة مثل تلك األوضاع من قبل المجلس التنفٌذيأو الجمعٌة العامة.
 -حث األعضاء على االنتظام فً السداد وزٌادة الدعم كً ٌمكن للمجموعة أداء مهامها.

-

العمل على تحصٌل المتأخرات قبل رفع المساهمات.
النظر فً رفع مساهمات األجهزة العربٌة فً موازنة المجموعة ابتداء من سنة ،2008
تكون موزعة على مدى ثبلث سنوات.
إقرار مبدأ المساهمات التطوعٌة من األجهزة.
النظر فً رفع قٌمة اشتراكات مجلة الرقابة المالٌة لزٌادة مواردها المالٌة وتخفٌؾ
األعباء على موازنة المجموعة.
تحمٌل األجهزة األعباء المترتبة على مشاركة بعض منسقٌها فً اللقاءات التدرٌبٌة.
زٌادة مصادر الدعم والتموٌل ألنشطة المجموعة على المستوى العربً واإلقلٌمً
والدولً.
السعً إلى الحصول على تموٌل بعض البرامج المشتركة للمجموعة العربٌة من قبل
مؤسسات التموٌل العربٌة و اإلسبلمٌة والدولٌة.
البحث عن صٌػ تموٌل أخرى.

 تحدٌث آلٌات العمل باألمانة لسرعة اإلنجاز وتخفٌؾ الضؽوط. تحدٌث أسالٌب العمل وتطوٌرها بما ٌتبلءم مع ما هو مأمول من الخطة. -ترشٌد اإلنفاق واالستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
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ملحق سقن ( ) 2
هقىهات نجاح تطبيق الوخطط اإلستشاتيجي
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هقىهات نجاح تطبيق الخطة اإلستشاتيجية
للتذسيب
تتمثل أهم مقومات نجاح عملٌة تطبٌق وتنفٌذ األهداف الواردة بالخطة اإلستراتٌجًة
للتدرٌب فًما ٌلً:


مدى اقتناع القٌادات العلٌا فً األجهزة بجدوى الخطة وأهمٌتها لتحقٌق الرؤٌة
المستقبلٌة ،وبالتالً دعم وتفعٌل عملٌة تطبٌق هذه الخطة.



مدى توفٌر الدعم المالً لتؽطٌة تكالٌؾ تنفٌذ البرامج المتضمنة فً الخطة.



االختٌار السلٌم لفرٌق العمل الذي ٌتولى تنفٌذ الخطة ومنحه التفرغ أثناء فترة
انشؽاله بأداء المهام الموكلة إلٌه ومراعاة التكامل فً توزٌع األدوار بٌن أعضاء
الفرٌق مع األخذ فً االعتبار خبرة وكفاءة ومقدرة كل عضو فً تحقٌق المهام
المطلوبة منه ،وقدرته على تنفٌذ الخطط والبرامج.



مدى التزام األجهزة بتنفٌذ البرامج وفق األهداؾ المحددة والفترات الزمنٌة
المقترحة.



تحدٌد الجهة المختصة لمتابعة تنفٌذ الخطة.



قٌاس وتقٌٌم النتائج السنوٌة والنهائٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للتدرٌب.
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