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 محضر
 اإلجتماع السابع لفريق عمل البيئة

 "األرابوساى "للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 بغداد -الذي تم عقده بجمهورية العراق

 2014مارس20-16خالل الفترة من 
 

المالية والمحاسبة بجمهورية تم عقد االجتماع السابع لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية ألجهزة العليا للرقابة 
 2014مارس  ٢٠-١٦بغداد خالل الفترة من  –العراق

 :بحضور األجهزة األعضاء في الفريق وهى 
 :الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ومثله  •

 )الفريقنائبة عن رئيس (مدير عام   غادة محمد فتحي عافية /األستاذة  -
 :ديوان الرقابة المالية األتحادى بجمهورية العراق ومثله 

 )رئيس الوفد  –مدير عام ( رافل ياسين خضير                        / األستاذ  -      
 )رئيس هيئة أقدم (    سوسن سلمان أحمد   /هاألستاذ -      
 )رئيس مهندسين زراعيين ( عامر عبد الصاحب عنتيك                  /األستاذ  -      
 )مترجم(    رنا علي مانع   /االستاذه -      

 :دائرة المحاسبات التونسية ومثلها •
 )رئيس قسم بدائرة المحاسبات  –قاضية (    علياء  براطلي /األستاذة  -      

 :ديوان المحاسبة بدولة الكويت ومثله  •
 )مراقب باالنابة بوحدة الرقابة على األداء ( عادل حسين الكوت                      /األستاذ  -      
 ) مدققينكبير (    سلطان ماجد العتيبي  /األستاذ  -      

 :ديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين ومثله •
 (مهندس صناعي )   عبداهللا كرسوع                 /ألستاذ ا  -

 المركزى للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنيةلجهاز ا •
 )مستشار رئيس الجهاز (   عصام مالك احمد                   .د -
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حضور ممثلي كل من ديوان المحاسبة بالمملكة االردنية الهاشمية، وجهاز الرقابة المالية واالدارية للدولة  ولم يتسن

 .بسلطنة عمان، ومحكمة الحسابات بالجمهورية االسالمية الموريتانية

 .ر لهذا االجتماعمقر كمن ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق  مانع هذا وقد تم االستعانة باالستاذه رنا علي 

الباسط تركى تحت رعاية االستاذ الدكتور عبد)   2014/ اذارمارس 16( تم افتتاح االجتماع يوم االحد الموافق

مدير عام  -رئيس ديوان الرقابة المالية االتحادى بجمهورية العراق، وبحضور الدكتورة االء حاتم كاظم  -سعيد 

قد قام  الدكتور عبد الباسط تركى سعيد بإلقاء كلمة الترحيب بالوفود المشاركة، الدائرة الشؤون الفنية والدراسات ،   و 

غادة محمد فتحي عافية بإلقاء كلمة االفتتاح لفعاليات االجتماع السابع لفريق عمل البيئة  /ثم قامت األستاذة 

 .للمنظمة العربية 

 .لبنود الواردة بجدول األعمالوبعد االنتهاء من المراسم االفتتاحية باشر الفريق أعماله وفق ا

 

 إقرار مشروع جدول األعمال:الموضوع األول

باستعراض مشروع جدول األعمال ، وطلبت من  (نائبًا عن رئيس الفريق ) غادة محمد فتحي عافية /قامت األستاذة 

السادة أعضاء الفريق أية مقترحات أو تعديالت يرونها عليه ، وبعد انتهاء المناقشة تم إقرار جدول األعمال مرفق 

 .)( 1رقم 

 

لموريتانية والجهاز االترحيب بعضوية محكمة الحسابات بالجمهورية االسالمية  :الموضوع الثاني 

 للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنيةالمركزى 

بالترحيب بعضوية محكمة الحسابات بالجمهورية )نائبًا عن رئيس الفريق(غادة محمد فتحي عافية  /قامت األستاذة 

،كما )والجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية (الذى تعذر حضوره االجتماع)االسالمية الموريتانية

 "همية التوسع فى قبول عضوية من يرغب من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة قامت بعرض ا
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اثراء للخبرات المتبادلة والتعاون العملىوالفنى وتبادل االفكار واالراء، ثم قامت باطالع اعضاء الفريق "األرابوساى

بمدينة شرم الشيخ فى جمهورية 4/3/2014 على  قرار المجلس التنفيذىلالربوساىفى اجتماعه الخمسين المنعقد فى

 (2)مرفق رقم . .50ت.م)184/2014مصر العربية رقم

 

 2010)- (2012عرض تقرير انجاز فريق عمل البيئة لخطة :الموضوع الثالث

     بعرض انجازات فريق عمل البيئة لخطة  )نائبًا عن رئيس الفريق(غادة محمد فتحي عافية  /قامت األستاذة 

 (3)مرفق رقم.   (2012 -2010)

 

 عرض مشاركة الفريق فى اعمال مجموعة عمل االنتوساى للمراجعة البيئية :الموضوع الرابع

استعراض نتائج االجتماع الخامس عشر لمجموعة عمل االنتوساى للمراجعة البيئية والذي تم :أوًال 

 .2013عقده فى استونيا خالل شهر يونيو 

باستعراض نتائج االجتماع الخامس عشر لمجموعة )نائبًا عن رئيس الفريق (غادة محمد فتحي عافية  /قامت األستاذة 

،وعلى الرغم من تعذر حضور الجهاز المركزى 2013عمل االنتوساى للمراجعة البيئية الذى عقد باستونيا خالل شهر يونيو 

از فريق عمل البيئة لالربوساى لألمانة الفنية حرص على ارسال تقرير انج ه، اال ان)رئيس الفريق(للمحاسبات بمصر

 4)(مرفق رقم . لمجموعة عمل االنتوساى للمراجعة البيئية، وتم ادراجه كورقة رسمية من اوراق االجتماع
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ب  الفريق  مساهماتتم عرض :ثانيا  ب ئكايئ ذئجع ل لك ئإلمةهزئى ك ب ع لهع لج ب ك ب ئإلهذئف ئإلذسئخي ل غى  ةذج

2013-2011. 

 :حيث تم االنتهاء من ترجمة خمس اوراق ارشادية 

 .الرقابة المالية االتحادي في العراق ديوان/ المياه التدقيق على قضايا  موضوع  -

ديوان الرقابة المالية االتحادي في جمهورية (المفاهيم واطر العمل ودور االجهزة الرقابية)/  االستدامة تقريرموضوع  -

 .العراق

 .المحاسبة في دولة الكويت والفساد ديوانموضوع الغش   -

 .الرقابة المالية واالدارية في دولة فلسطين االراضي ديوانموضوع ممارسات استغالل ادارة   -

 .موضوع السياحة والمحافظة على الحياة البرية جهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية  -

في جمهورية مصر العربية ان ورقة الموضوعات الخاصة بالبنية التحتية  وقد اكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات 

نماذج قد ارسل للجهاز ترجمة جهاز الرقابة المالية واالدارية للرقابة في سلطنة عمان ، وان للبيئة تم االنتهاء من ترجمتها 

وع نماذج تقارير الرقابة على الغابات تم ، وكما اكدت ممثل دائرة المحاسبات التونسية ان موضتقارير الرقابه علي التعدين 

على موافتنا ديوان المحاسبة بالمملكة االردنية الهاشمية  االعضاء على ان يتم التاكيد علىوأتفق .االنتهاء منها وقيد المراجعه

  (5)مرفق رقم  .وضوع قاعدة البيانات البيئيةمالورقهاالرشاديه حول بموقف ترجمة 
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ب :تئكتئ  بةل عذص خض ب ئكايئي ذئجع ل و كك لك ئإلمةهزئ ب  ع لهع لك 2014- 2016لج ب غذيف ع ذق لسئ ك

ب  زا لحئ ب هئك لئكي ب ئك ب كإلجهرب ئكعكيئ ككذفئا ب ئكعذاي ل لمط ب كك  ئكايئ

على هذا العرض فتح باب المناقشة بين اعضاء الفريق الختيار المواضيع للراغبين في المشاركة فيها وتم االتفاق  وبناءً 

  :مبدئيا في حال موافقة االنتوساي على اختيار مايلي

 الموضوع المسئوليةاسم الدولة عضو الفريق

 الكويت                              البيئة البحرية                    الواليات المتحدة االمريكية   

 فلسطين  -تدقيق ادارة النفايات                     النرويج                                       العراق 

 والهند                                       تونس  -التقييم البيئي                            كندا

 المخاطر البيئة والتزامات الدولة       االرجنتين                                             اليمن 

 توفير الطاقة                          التشيك                                              مصر

قترحاتهم للمشاركة في خطة مجموعة عمل وقد تم فتح باب المناقشة بين اعضاء الفريق إلبداء الرأي و تقديم م

 . 2016-2014االنتوساي للمراجعة البيئية 

 2013-:2015عرض ومناقشة موقف خطة عمل الفريق  :الموضوع الخامس 

 2015-2013موضوعات خطة عمل الفريق )نائبًا عن رئيس الفريق (غادة محمد فتحي عافية  /قدمت األستاذة 

 :وفتحت باب المناقشة العضاء الفريق عن الموقف التنفيذي لموضوعات البرنامج  وهي 
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   :المراجعة البيئية على مشروعات التعدين في الدول العربية :اوال

اقترحت ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية  تغيير االطار الخاص بورقة المراجعة البيئية 

على مشروعات التعدين في الدول العربية برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وقامت بعرض االطار التفصيلي 

دلة االرشادية لمجموعة عمل االنتوساي للتدقيق البيئي، وفتح باب المقترح لورقة المراجعة البيئية والذي صمم وفقا لال

المناقشة والرد على استفسارات االعضاء وتمت موافقة اعضاء الفريق على اقتراح تغيير االطار بعد اجراء بعض التعديالت 

 )(6 مرفق رقم .من قبل االعضاء 

  :ول العربيةالمراجعة البيئية على اثار استخدام الطاقة في الد :ثانيا 

قامت ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر بعرض  مبدئي لما تم انجازه من المبحث الثاني للورقة البحثية  

للمراجعة البيئية على اثار استخدام الطاقة في الدول العربية والتي يتراس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر اعدادها 

 )(7مرفق رقم .ية في الجمهورية التونسية ،وتم الرد على جميع االستفسارات وبمعاونة دائرة المحاسبات التونس

 :النفايات الطبية الخطرة في الدول العربية  :ثالثا 

قام ممثل ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق بعرض ما تم انجازه في الورقة البحثية وتم فتح باب المناقشة وسيتم 

االستثنائي )لفريق عمل البيئة للمنظمة (اعداد الورقة بصيغتها النهائية وفقا لإلطار المحدد في محضر االجتماع الخامس 

ة الذي عقد في جمهورية مصر العربية ،ثم قامت ممثلة دائرة المحاسبات التونسية بعرض العربية للرقابة المالية والمحاسب

 )(8مرفق رقم  .التجربة التونسية في مجال الرقابة على النفايات الطبية الخطرة 
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  5110توجيهات تنفيذ عمليات المراجعة على نشاط ذات المنظور البيئي:الدليل االرشادي :رابعا 

المحاسبة في دولة الكويت بعرض الورقة البحثية في شكلها النهائي  وتم فتح باب المناقشة وقام بالرد  قام ممثل ديوان

على جميع االستفسارات ،وقد ذكر ممثل ديوان الرقابة المالية واالدارية في دولة فلسطين انه تم االنتهاء من الورقة الخاصة 

 .) رئيس الفريق( مصربد على ارساله الى الجهاز المركزي للمحاسبات بتجربة الجهاز في هذا المعيار وسيعمل على التاكي

 (9)مرفق  رقم

 5120الدليل االرشادي المراجعة البيئية والمراجعة النظامية  :خامسا 

نظرا العتذار ديوان المحاسبة في المملكة االردنية الهاشمية عن حضور هذا االجتماع، وعدم ارسال الورقة البحثية ،فلم 

 .مناقشة الورقة الخاصة بهم وسيتم مخاطبة ديوان المحاسبة في المملكة االردنية الهاشمية بسرعة موافاتنا بما  تم انجازهيتم 

 5130دور االجهزة العليا للرقابة في التنمية المستدامة  :الدليل االرشادي  :سادسا

رسال اي تجارب للتنمية المستدامة الى العراق من اوضح ممثل ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق  بانه لم يتم ا

الدول االعضاء في الفريق الستكمال اعداد الورقة البحثية المتعلقة بالتنمية المستدامة وتم فتح باب المناقشة حول هذا 

بحث عن الموضع واقترح ممثل جهاز ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق ان يقوم كل فريق عمل في كل جهاز بال

تجارب عملية ومؤشرات قطاعية مستخدمة في اجهزتهم ، وايضا على المستوى االقليمي على ان يتم مناقشة ما يتم التوصل 

تجربة الجهاز المركزى ثم قامت ممثلة جهاز المحاسبات بمصر .اليه في االجتماع القادم ووافق االعضاء على ذلك

 )١٠.المرفق رقم (للتنمية  (رقابة االداء) وفقا لمنظور التنميةالمستدامة للمحاسبات فى تقويم اداء الصندوق االجتماعى
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 .5140على االتفاقيات البيئية ) التعاونية(الدليل االرشادي كيفية اجراء المراجعة المشتركة :سابعا

، ونظرا لعدم وجود تجارب عملية لدى ما تم انجازه من الدليل االرشاديقامت ممثلة دائرة المحاسبات التونسية بعرض 

االجهزة االعضاء  في  مجال المراجعة المشتركة  اقترحت صياغة  خطة عمل تهدف الى تطوير هذا النوع من الرقابة  

من ضمن االجراءات التي سيتم اتخاذها اعداد و  تكون مشفوعة ببرنامج عمل يضبط االعمال السنوية المزمع القيام بها 

على ان يتم اعداد نتائج االستبيان خالل  2014حزيران  /اله الى االجهزة االعضاء في موعد اقصاه يونيو استبيان وارس

 )١١(قمر  مرفق.وقد وافق االعضاء على ذلك2014ايلول  /موعد اقصاه سبتمبر 

 

21-عرض ملخص عن ورشة عمل باالشتراك مع البنك الدولي خالل يومي:الموضوع السادس 

  2013ديسمبر 11

قامت ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر بعرض ملخص ورشة العمل التي تمت بين الجهاز المركزي للمحاسبات 

 )١٢(مرفق رقم.في جمهورية مصر العربية والبنك الدولي وقامت بالرد على جميع االستفسارات 

 

العربية لالجهزة العليا  موقف تطوير الصفحة االلكترونية للفريق ضمن موقع المنظمة:الموضوع السابع 

 للرقابة المالية والمحاسبة

افادت ممثلة دائرة المحاسبات التونسية ان االمانة العامة للمنظمة العربية تولت اعداد دراسة فنية ومالية لغرض تطوير 

لس التنفيذي الصفحة االلكترونية لموقع فريق العمل وتم عرضها على لجنة بناء القدرات المؤسساتية خالل اجتماع المج
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، وقد اقترح ممثل ديوان الرقابة المالية واالدارية في فلسطين ان يتم تحديث 2012المنعقد في المغرب في شهر ديسمبر 

الموقع الحالي في انتظار قرار لجنة بناء القدرات المؤسساتية وتم االتفاق على ارسال االوراق االسترشادية واالدلة ومحاضر 

ة العامة لنشرها على الموقع، كما اقترحت ممثلة الفريق المصري بعمل روابط االلكترونية لمحاضر االجتماعات الى االمان

االجتماعات االخيرة وكذلك التراجم الخاصة باالدلة االرشادية عن خطة عمل االنتوساي لمراجعة البيئة لحين االنتهاء من 

 .اعمال التحديث

 

 ما يستجد من اعمال  :الموضوع الثامن 

 .6201-3201لتصبح  5201-3201اقتراح تمديد خطة  عمل فريق عمل البيئة :اوال

                               جمهورية مصر العربية اقتراحا بتمديد خطة  فريق عمل بللمحاسبات  عرضت ممثلة الجهاز المركزي

 عضاء على هذا االقتراح.االوقد وافق ، لتتوافق مع خطة عمل االنتوساي2013-2016 لتصبح2013 -2015  البيئة 

 

-٢٠١٣العربية  وفقا للمخطط االستراتيجي للمنظمةعرض نموذج تنفيذ المخطط االستراتيجي  :ثانيا 

٢٠١٦. 

 .واتفق االعضاء على ان يتم العمل بها بدا من الخطة القادمة 
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 الرقابية العربية في الرقابة على الموارد الجينية (الوراثية) عرض ورقة عمل بعنوان دور االجهزة :ثالثا 

قام ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية بعرض ورقة العمل المتعلقة بدور االجهزة الرقابية العربية 

وحيث ان موضوع الورقة يعالج  .يقفي الرقابة على الموارد الجينية واشار الجميع على اهمية الموضوع في اطار عمل الفر 

مسائل هامة تهدف الى تمكين االجهزة الرقابية العربية للقيام بدورها في مراجعة الموارد الجينية وتطرح قواعد اساسية لتطوير 

 :الدليل االرشادي لمراجعة التنوع البيولوجي الصادر عن مجموعة االنتوساي ، فقد اتفق اعضاء الفريق على االتي 

رار باهمية موضوع الرقابة على الموارد الجينية في اطار الرقابة البيئية واهمية النتائج التي توصل اليها الجهاز الرقابي االق

 .اليمني في ابراز العوائق واالحتياجات المتعلقة بالرقابة على الموارد الجينية في الدول العربية وتنظيم حمايتها واستغاللها

موضوع وتم االقتراح على ممثل الجهاز الرقابي اليمني باعداد وثيقة خاصة بمراجعة الموارد الجينية تبني فريق عمل البيئة لل

مراجعة التنوع (تتضمن المقترحات الخاصة بالقواعد واالسس والحاالت المكملة لمضمون الدليل االرشادي لالنتوساي

للوقوف على واقع  عمل االجهزة في هذا المجال خالل وصياغة استبيان لالجهزة الرقابية المشاركة في الفريق )البيولوجي

 )١٣مرفق رقم ( .شهر مايو

 

  2013عرض نتائج اللقاء التدريبي الذي عقد في القاهرة خالل عام  :رابعا 

وتم الرد  2013 لتدريبي الذي عقد في القاهرة عامقامت ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر بعرض نتائج اللقاء ا

 )١٤استفسارات االعضاء. مرفق رقم (على 
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 في حال موافقة االنتوساي على ما ورد في البند الثالث من الموضوع الرابع   :خامسا 

 .نقترح عقد لقاء استثنائي لغرض اعداد الخطة والبرنامج الزمني الخاص بذلك  

 
 تحديد مكان وموعد االجتماع القادم  :الموضوع التاسع 

 
غداد ب -السابع لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  المنعقد في العراقانتهى االجتماع 

ولم يتقدم ممثلي االجهزة الرقابية باستضافة االجتماع القادم ،وسيتم موافاة الجهاز المركزي م، ٢٠١٤مارس  ٢٠في 

خالل شهر من انتهاء  مقدمة من االعضاء باستضافة االجتماع القادمللمحاسبات في مصر (رئيس الفريق)باالقتراحات ال

 االجتماع.

 
 
 
 
 
  

 انتهى...
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