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لــــمـة العــطــــخ
2018في مجال التدریب والبحث العلمي لسنة 

:اللقاءات العلمیة والتدریبیة:أوال
"داء تأمین الصنادیق االجتماعیةأالرقابة على " حول موضوع IDIوفقا لمنھجیة الـ برنامج تدریبيـ 1

من قبل فریق من الخبراء دلیل المدرب ودلیل المشاركوإلعدادلموضوع التفصیلیة لعناصر اللتحدید الجھاز المستضیف للبرنامج یعقدهأ ـ لقاء تمھیدي
. العامةاألمانةالمدربین یتم التنسیق بشأنھم مع 

:وفقا للتفصیالت التالیةلقاء تدریبيتنظیم ب ـ 

الجھاز اللقاءأھداف
للقاءالعناصر التفصیلیة اللقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة المستضیف

تعریف المتدربین 
بصنادیق التأمین 

ةاالجتماعی
واختصاصاتھا 

وطبیعة وأھدافھا
انشطتھا وتزیدھم 

بالمھارات الالزمة 
الرقابة بأعمالللقیام 

من حیث التخطیط 
وإعدادوالتنفیذي 
التقاریر 

المجلس 
االعلى 

للحسابات 
بالمملكة 
.المغربیة

تحــدد بالتنســـیق بـــین 
العامـــــــــــــة األمانـــــــــــــة

والجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
المستضیف

موظفـــون فنیـــون اللقـــاءیشـــارك فـــي 2018نوفمبر 
مـدقق أوممن هم في درجة مراقب 

وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

بالنســبة لمــن یحملــون أمــا. ســنوات 
فـــال تقـــل عـــن مـــؤهالت متوســـطة ،

خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 
تتـوفر لـدى أنویتعین . عشر سنة 

المتــدرب خبــرة فــي مجــال موضــوع 
یفــوق ســنه عــن الخمســة وأالاللقــاء

سنةوأربعین

ــــین  ــــراوح العــــدد ب متــــدربا 35و20یت
فـــــــــي ءاألجهـــــــــزة األعضـــــــــایمثلـــــــــون 

المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
وواحــد أصــلیینالثـة مــوظفین، اثنـین ث

العامـــــة األمانـــــةوتســـــتوفي .احتیـــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
للجهـاز الـذي لـم یسـتفد مـن ةاألفضلی

مثل هذه الفرصة من قبل 

اللقــاء لخــالاللقــاء التــدریبيتحــدد عناصــر 
ویفضـل . التمهیدي الـذي یعقـد لهـذا الغـرض

أن تــــــــــتم االســــــــــتعانة بــــــــــالخبراء المــــــــــدربین 
المتخـــــرجین مـــــن مبـــــادرة تنمیـــــة االنتوســـــاي 

.المتخصصین في هذا الموضوع 
كمــــا یتعــــین ان تــــتم عملیــــة التقــــویم القبلــــي 

عمـــــال بقــــرار المجلـــــس للمتــــدربینوالبعــــدي 
.التنفیذي في اجتماعه الثالث والخمسین
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
قاء للاإدارة

عملیةإعداد حاالت
حول موضوع 

اللقاء
طبع وتوزیع اللقاءتكالیف 

الشھاداتاللقاءتقویم اللقاءوثائق 

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

یعـــــــــــــــین مـــــــــــــــدیر 
بالتنســیق البرنــامج

بین رئیس الجهـاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ویتعـــــــین .  البرنـــــــامج 
ــــــــــــاءیســــــــــــتخدم نأ أثن

والتقــدیم نظــام اإلعــداد
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادیعتبــــر و 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
.اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصت علیه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفق ماالبرنامج

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

دة الفقـرة ـ ب ـ مـن المـابأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. البرنامج أثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكـــــــذلك نتـــــــائج تحلیـــــــل البرنـــــــامج
صــــــــحائف استقصــــــــاء المتــــــــدربین 

أمكــــنوالخبــــراء والمقترحــــات التــــي 
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـاز دورة "شهادات البرنامج
األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والى مـدیر اللقـاء والـى الخبـراء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.البرنامج كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.البرنامج 
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" الدروس المستفادة من تطبیق معاییر االنتوساي في األعمال الرقابیة" حول موضوع علمياللقاء الـ 2

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءاللقاءعدد المشاركین في المشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

جودة العمل الرقابي 

دیوان المحاسبة 
بدولة الكویت

الى 7من 
11/10/2018

تحــــــــــدد بالتنســــــــــیق بــــــــــین 
األمانــــة العامـــــة بالجهـــــاز 

المستضیف

یشــــــــارك فــــــــي اللقــــــــاء االشــــــــرافیون
ــــــــــة  ــــــــــي أجهــــــــــزة الرقاب والمــــــــــدراء ف
األعضـــــاء ممـــــن لـــــدیهم خبـــــرة فـــــي 

.مجال موضوع اللقاء

مشـــاركا 35و20یتـــراوح العـــدد بـــین 
فــــــــي ءاألجهــــــــزة األعضــــــــایمثلــــــــون 

المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
وواحـد أصـلیینثالثة مـوظفین، اثنـین 

العامــــة األمانــــةوتســــتوفي .احتیــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
للجهاز الـذي لـم یسـتفد مـن ةاألفضلی

.  مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاكین
ـ اھمیة معاییر االنتوساي في عمل 

االجھزة العلیا للرقابة
ـ توجیھات منظمة االنتوساي حول 

االنتوساي في اھمیة تطبیق معاییر 
االعمال الرقابیة واثرھا على اداء 

الجھاز االعلى للرقابة
االجھزة المشاركة عرض تجاربـ 

حول تطبیق معاییر االنتوساي في 
وادوات قیاسھا االعمال الرقابیة 

.والدروس المستفادة منھا
ـ الصعوبات التي تعترض االجھزة 

اثناء تطبیق معاییر االنتوساي
رى یرى الجھاز ـ ایة عناصر اخ

المستضیف اضافتھا
ـ التقییم البعدي للمشاركین

التوصیات . 
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

حاالت عملیة إعداد
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
اإلعــدادأثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادویعتبــــر 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـازإمكانیة
إذاالمستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین 

تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 
الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 

.المذكورة
ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ

.إلیهموفدیها وٕاقامة
وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 

التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةلالالتنفیـــــذي . ســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

علــى صــحیفة المشــاركونـــ یجیــب 
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتصــــها مــــن استخال عل

. هذه الصحائف

فــــي نهایــــة المشــــاركونیعطــــى 
مشــــاركة فــــي "شــــهادات اللقــــاء

كمــــــــا تمــــــــنح " . لقــــــــاء علمــــــــي
شــــــــــهادات "العامــــــــــة األمانــــــــــة

رئــــــیس الجهــــــاز إلــــــى" تقــــــدیر
المستضــیف والــى مــدیر اللقــاء 

.والى الخبراء المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

فـــي االعتبـــار األخـــذالمشـــاركة
حضــــــــــور ألتالیــــــــــةالعناصــــــــــر 

اللقـاء كامل جلسـات المشارك 
مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -

والتمارین العملیة التي تضمنها 
.اللقاء 
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الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءاللقاءالمشاركون في موعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

تزویـــــــــــــــد المشـــــــــــــــاركین 
بالمهــــــــــارات الخاصــــــــــة 
بأســـــــس الرقابـــــــة علـــــــى 
الجمـــــــــارك والضـــــــــرائب 
وعالقتها بزیادة ایـرادات 
الدولـــــــــة ودورهـــــــــا فـــــــــي 
مكافحـــــــــــــــــة التهـــــــــــــــــرب 

الضریبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  مجل
المحاســــــــــــــــــــــــــــبة 
ـــــــــــــــــــــة  بالجمهوری
الجزائریــــــــــــــــــــــــــــــة 
الدیمقراطیــــــــــــــــــــة 

الشعبیة

مع تحدد بالتنسیق 
االمانة العامة

یحــــدد بالتنســــیق 
ـــــــــــة  مـــــــــــع االمان

العامة

یشـــارك فـــي اللقـــاء موظفـــون فنیـــون 
مـدقق أوممن هم في درجة مراقب 

وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

بالنســبة لمــن یحملــون أمــا. ســنوات 
مـــؤهالت متوســـطة ، فـــال تقـــل عـــن 
خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 

تتـوفر لـدى أنویتعین . عشر سنة 
موضــوع المتــدرب خبــرة فــي مجــال 

ســـــنه الخمســـــة یتجـــــاوزوأالاللقـــــاء 
.سنةوأربعین

ــــدربا 35و20یتــــراوح العــــدد بــــین  مت
فــــــــي ءاألجهــــــــزة األعضــــــــایمثلــــــــون 

بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز المنظمـــة ،
وواحـد أصـلیینثالثة مـوظفین، اثنـین 

العامــــة األمانــــةوتســــتوفي .احتیــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
یسـتفد مـن للجهاز الـذي لـم ةاألفضلی

مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
اھمیة الرقابة على الجمارك ـ 

والضرائب بانواعھا المختلفة
ـ انواع االیرادات الجمركیة 

ودروھا في زیادة ایرادات والضرائب
الدول

ـ اسالیب الرقابة على الجمارك 
والضرائب

ـ تحدید اسالیب التھرب الجمركي 
والضریبي واثرھا وسبل معالجتھا
ـ حاالت عملیة ووش عمل العداد 

ق ذات عالقة بالموضوعبرامج تدقی
ـ عرض تجارب االجھزة االعضاء 

ـ ایة عناصر اخرى یرى الجھاز 
المستضیف اضافتھا

التقییم البعدي للمتدربین*
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

اعداد حاالت عملیة 
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتاللقاءتقویمطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
االعــداد أثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER

POINT إعدادویعتبر
الحالـــــــــــــــــة العملیـــــــــــــــــة 

شروط إحدىالمذكورة 
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
للمنظمــــة، مــــع والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

مــــــةوٕاقاـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة دتهاأعــــــاالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـــــاز دورة "شـــــهادات اللقـــــاء

األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والـى الخبـراء والى مـدیر اللقـاء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.اللقاء كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.اللقاء 
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"التدقیق المبني على المخاطر وفقا لمعاییر االنتوساي"اللقاء التدریبي حول موضوع ـ 4

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

تعریف المتدربین 
بالمعاییر الخاصة 

بالتدقیق المبني على 
المخاطر وفق معاییر 

وتزویدھم االنتوساي
باالسالیب الحدیثة 

لتقییم المخاطر 
وتمكینھم من اعداد 
خطط تدقیق مبنیة 

على ذلك وتنفیذ تلك 
الخطط

عمان

14
18/10/2018

یحدد بالتنسیق بین 
األمانة العامة 

والجھاز 
المستضیف

عن سنتین بالنسبة لحملة الشھادات 

. سنوات 

خمس سنوات وال تزید عن خمسة 
. شر سنة ع

وأال 
.الخمسة وأربعین سنة

35و20

أصلیینثالثة موظفین، اثنین 
.

أن
األفضلیة

.  مثل ھذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
تدقیق المبني على المخاطر ـ مفھوم ال

واھدافھ
ـ مقدمة حول معاییر االنتوساي المتعلقة 

بتقییم المخاطر
ـ المھارات المطلب توفرھا في المدقق 

للقیام بالتدقیق المبني على المخاطر
ـ مراحل القیام بالتدقیق على اساس 

المخاطر 
ـ صعوبات تطبیق التدقیق المبني على 

المخاطر وسبل التغلب علیھا
ـ حاالت عملیة وورش عمل

ـ عرض تجارب األجھزة العلیا للرقابة في 
.المعلوماتمجال الرقابة على تقنیة 

ـ ایة عناصر اخرى یرى الجھاز 
المستضیف اضافتھا

التقییم البعدي للمشاركین* 



8

تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
ادارة اللقاء

اعداد حاالت عملیة 
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
االعــداد أثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER

POINT إعدادویعتبر
الحالـــــــــــــــــة العملیـــــــــــــــــة 

شروط إحدىالمذكورة 
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز كانیةإم
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــةأعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي وا أمكـــــــــــــــــنلمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـــــاز دورة "شـــــهادات اللقـــــاء

األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والى مـدیر اللقـاء والـى الخبـراء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.اللقاء كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.اللقاء 
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"باستعمال تقنیات العینات االحصائیةالرقابة "حول موضوع التدریبياللقاء ـ 5

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

تنمیة المھارات 
والقدرات التحلیلیة 

للمتدربین ورفع 
كفاءاتھم في 

االستغالل االمثل 
للمعلومات للمساعدة 
في التدقیق والرقابة 
باستخدام االسالیب 

والكمیة االحصائیة 
وبرمجیات التحلیل 

االحصائي

دیوان المراقبة 
العامة بالمملكة 

العربیة 
السعودیة

شهر سبتمبر خمسة ایام
2018

یشـــارك فـــي اللقـــاء موظفـــون فنیـــون 
ممن هم في درجة مراقب أو مـدقق 
وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

أمــا بالنســبة لمــن یحملــون . ســنوات 
مـــؤهالت متوســـطة ، فـــال تقـــل عـــن 
خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 

ویتعین أن تتـوفر لـدى . شر سنة ع
اســتخدام المتــدرب خبــرة فــي مجــال 

سنه الخمسة یتجاوزوأالالحاسوب
سنةوأربعین

ــــین  ــــراوح العــــدد ب متــــدربا 35و20یت
یمثلـــــــــون األجهـــــــــزة األعضـــــــــاء فـــــــــي 
المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
ثالثـة مــوظفین، اثنـین أصــلیین وواحــد 

وتســـــتوفي األمانـــــة العامـــــة .احتیـــــاطي
ص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا الــنق

أن تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار إعطـــــــاء 
األفضلیة للجهـاز الـذي لـم یسـتفد مـن 

.  مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمتدربین•
مفھوم تقنیات العینات االحصائیة ـ 

واستخدامھا
ـ طرق استخدام العینات االحصائیة 

في الرقابة واستخدامھا
ـ االسالیب االحصائیة باستخدام 

استخدام تقنیات ایجابیات وسلبیاتـ 
في الرقابةالعینات االحصائیة

ـ المخاطر المرتبطة باختبارات 
العینات االحصائیة

ـ حاالت وورش عملیة 
العلیا األجھزةاستعراض تجارب ـ 

للرقابة في مجال الرقابة على الدین 
العام

الجھاز ـ ایة عناصر اخرى یرى 
.المستضیف اضافتھا

التقییم البعدي للمتدربین•
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
حول بحوثإعداداللقاءإدارة

الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاءموضوع اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
دأثنــاء اإلعــدایســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادویعتبــــر 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
فقــات بعــض المحاضــرین اذا المستضــیف، ن

تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 
الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 

.المذكورة
ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ

.إلیهموفدیها وٕاقامة
وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 

التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةلالســـــتفادة مـــــن الالتنفیـــــذي . منحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتصــــها مــــن استخال عل

. هذه الصحائف

فــــي نهایــــة لمشــــاركونایعطــــى 
" . اجتیـاز دورة"شهادات اللقاء

العامـــــــة األمانـــــــةكمـــــــا تمـــــــنح 
رئـــــیس إلــــى" شــــهادات تقــــدیر"

الجهاز المستضیف والى مدیر 
.اللقاء والى الخبراء المدربین

شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 
ذا ألخــعلمیــمشــاركة فــي لقــاء 

ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف
المتـــــــدربحضـــــــور -:التالیـــــــة

.اللقاء كامل جلسات 
مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -

والتمارین العملیة التي تضمنها 
.اللقاء 
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:البحث العلمي: ثانیا 

:ـ المسابقة الثانیة عشرة للبحث العلمي1

وفق ما ینص علیھ 30/9/2018صة بمشاركیھا قبل یوم امترشحا وطلبت الى كل منھا موافاتھا بالبحوث الخ77بقبول مرشحیھا في المسابقة والذین بلغ عددھم 

.الخامس والخمسین

:ـ الترجمة2

من المجلة الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة الى اللغة العربیة 2018خالل سنة مواصلة ترجمة األعداد الصادرة ـ 
) ( ) عدد ابریل ( ودیوان المحاسبة بدولة الكویت ) ینایر ( بجمھوریة مصر العربیة 

).أكتوبر ( األردنیة الھاشمیة بالمملكة 

.لتوزیعھا على بقیة األجھزة

.وتزوید األمانة العامة بذلكSAIPMFالنسخة النھائیة لترجمة دلیل  ـ التنسیق بین االمانة العامة ومبادرة تنمیة  االنتوساي بشأن 
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المنظمة العربیةإعالن عن تنظیم 
عشرة المسابقة الثانیة

في مجال الرقابةللبحث العلمي
  

  المنعقدة بمدینـة عشرة الثانیةبناًء على القرار الذي اتخذتھ الجمعیة العامة للمنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في دورتھا العادیة
للبحث العلمي في مجال الرقابة المالیة عشرةالثانیة، تعلن األمانة العامة للمنظمة العربیة عن إجراء المسابقة 21/10/2016إلى 19خالل الفترة من تونس

:خمسة أبحاث تكتب خصیصا للمسابقة في كل موضوع من الموضوعات الثالثة التالیة نالختیار أحس

تطویر العمل الرقابي وتحقیق القیمة المضافةالموضوع األول

الرقابة على أھداف التنمیة المستدامةالموضوع الثاني

الجھاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثباتتعامل الموضوع الثالث

. التي سبق أن اعتمدھا المجلس التنفیذي في اجتماعھ السابع واألربعین للمجلس التنفیذي المنعقد بالمملكة المغربیةوذلك وفقا للشروط 

مانة الباحث للمسابقة بطلب یعده على نموذج قسیمة االشتراك المرفقة ویحال الطلب بموجب كتاب من جھاز الرقابة المالیة الذي یعمل بھ إلى األیتقدم-1

. وترفق السیرة الذاتیة بالطلب30/9/7201العامة قبل انتھاء الموعد المحدد لقفل باب االشتراك وھو یوم 

.الموظفین الفنیین العاملین في أحد األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة األعضاء في المنظمة العربیةأن یكون الباحث من بین -2
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موضحا یتم قبول البحوث المشاركة إلذكاء روح الفریق في العمل ، على أال یزید عدد المشاركین في البحث عن عضوین ویعد كل منھما قسیمة اشتراك-3

.بھا تلك المشاركة

.جوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحدال ی-4

.تتعدى مدة خبرتھ في مجال الرقابة عشرین عاماوأالما یعادلھا أوأال یقل مؤھل الباحث عن شھادة الباكالوریوس-5

المشكلة والھدف ومنھج البحث البحث بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف علیھا سواء النواحي التشكیلیة كإعداد مقدمة للبحث تبینإعدادااللتزام في -6

ة وخطتھ وتقسیماتھ وتوثیق مصادره بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثیق المتعارف علیھا أو النواحي الموضوعیة كعرض الموضوع بدق

.ووضوح وعمق واالنتھاء بالنتائج والتوصیات

.ع والتي تساھم في تطویر وإثراء العمل الرقابيیجب أن یتناول البحث المقدم الجوانب العلمیة والتطبیقیة للموضو-7

.من قبلأن یكون البحث قد أعد خصیصا لالشتراك في المسابقة واال یكون قد أعد في نطاق جامعي أو لنیل درجة علمیة أو جائزة تشجیعیة أو تقدیریة-8

).14بنط (خط المستخدم وأن یكون ال)A4(أال تقل عدد صفحات البحث عن ثالثین صفحة وال تزید على مائة صفحة -9

.كلمة500إلى 300یقدم ملخص للبحث بحدود -10
.واإلمالئیةأن یكون البحث محررا بلغة عربیة سلیمة من الناحیتین اللغویة -11
وتعتبر البحوث التي .03/9/8201على العنوان االلكتروني لألمانة العامة في موعد غایتھ یوم ) PDF( یرسل البحث في شكل وثیقة غیر قابلة للتغییر -12

.ترسل بعد ھذا التاریخ غیر مقبولة لالشتراك في المسابقة
وتمنح خمس جوائز مالیة ألصحاب البحوث . یتم تقویم البحوث المقدمة من قبل أعضاء لجنة التقویم وفقا للشروط التي یعدھا المجلس التنفیذي للمنظمة -13

:وتكون الجوائز وفقا للتالي 70ال تقل درجة تقییم البحوث عن الفائزة في كل من موضوعات المسابقة الثالثة وبحث

أمریكيدوالر 1300: الجــائزة األولى

أمریكيدوالر 1100: الجـــائزة الثانیــة

أمریكيدوالر 900: الجــائزة الثالثـــة
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أمریكيدوالر 700: الجــائزة الرابعة

أمریكيدوالر 500: الجــائزة الخامسة

وائز على عند تعادل بحثین أو اكثر في النقاط ألیة جائزة من الجوائز، تمنح الجائزة المستحقة والجوائز التي تلیھا بعددھم ویتم تقسیم قیمة الجوـ 14ـ 14
.عدد البحوث الفائزة بالتساوي لكل منھا

.ـ یتم منح جمیع المشاركین في المسابقة شھادات تقدیر نظیر مشاركاتھم15

.مرتبة الفوز بالجائزةإلىالبحوث المقدمة ال ترتقي أنرأت إذایحق للجنة تقویم البحوث حجب أي من جوائز المسابقة ـ16

عضاء وذلك دون تتولى األمانة العامة طباعة البحوث الفائزة بجوائز المسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزیعھا على العاملین في أجھزة الرقابة العلیا األ-17
.خالل بحق أصحاب تلك البحوث في ملكیتھا والتصرف فیھا وفق مشیئتھماإل
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ينبثـــق مشـــروع املخطـــط االســـتراتيجي للمنظمـــة العربية لألجهـــزة العليا للرقابـــة املالية واحملاســـبة للفتـــرة )2018-2022( عن 
مســـار تشـــاركي وعمـــل دؤوب جلميـــع هياكل املنظمـــة ذات الصلة بالتخطيط االســـتراجتي. ونتـــج عن هذا التمشـــي رؤية واضحة 
وتوجهـــا صائبـــا نحـــو دعـــم مكتســـبات املنظمـــة وتطويـــر قدراتها مبـــا من شـــأنه أن يســـاعدها على مجابهـــة التحديـــات املتصلة 

بتحقيـــق األهداف اإلســـتراجتية واألولويات الشـــاملة ملنظمة االنتوســـاي.  

وقـــد تســـنى لنـــا، منـــذ تقلدنـــا مهام األمـــن العاّم، الوقـــوف على جنـــاح املنظمة يف أن يشـــكل مخططهـــا االســـتراجتي يف جوهره 
خارطـــة طريـــق تضبـــط أهدافا واضحة وواقعية وتســـتند إلـــى أولويات متناســـقة ومترابطة تلتـــف حولها جميع الهيـــاكل وتنصهر 

فيهـــا جميـــع األجهـــزة وهو يف نظرنا املبدأ األساســـي وســـر جنـــاح ودميومة املنظمـــات اإلقليمية. 

وفضـــا عـــن اســـتئناس املنظمـــة عند إعداد هـــذا املخطط بأفضل املمارســـات املنصـــوص عليها بدليـــل مبادرة تنمية االنتوســـاي 
للتخطيـــط االســـتراتيجي، فـــإّن مضمـــون املخطط جاء وفيا لـــروح وقيم وأهداف املنظمـــة التي جعلت من الرفع مـــن وعي األجهزة 

بأهمية مقتضيات االســـتقالية واملهنيـــة واجلودة ديدنها.    

فقـــد اعتبـــرت املنظمـــة العربيـــة توافـــق مخططها االســـتراجتي مـــع أولويات منظمة االنتوســـاي مـــن املبادئ األساســـية يف ضبط 
أهدافهـــا وحتديـــد برنامـــج عملها وجعلت من مســـاعدة األجهزة العربيـــة العليا للرقابـــة يف متابعة ومراجعة جـــدول أعمال 2030 
املعنـــي بالتنميـــة املســـتدامة أولويـــة جوهرية مّت أخذها بعـــن االعتبار يف ضبط احملاور اإلســـتراجتية للمنظمـــة ويف برمجة أعمال 
الدعـــم الـــذي تعتـــزم تقدميـــه لألجهـــزة األعضـــاء يف هذا املجـــال خال الفتـــرة القادمـــة.  وينطبق نفس التمشـــي عـــن األولويات 
األخـــرى ذات الصلـــة بالرفـــع مـــن مهنيـــة األجهزة األعضاء مـــن خال تقـــدمي الدعم لهـــا لتطبيق املعاييـــر وتقييـــم األداء. كما لم 
تغفـــل املنظمـــة، عند ضبـــط أولوياتها اإلســـتراجتية، املقتضيات املتعلقـــة بالتواصل مع أصحـــاب املصالح واإلدارة اإلســـتراتيجية.

كلمة األمين العام
للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
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ووعيـــا مـــن املنظمـــة العربية بأن بلـــوغ مختلف هذه األهـــداف االســـتراتيجية يتوقف على الرفع مـــن قدراتها وحوكمتهـــا، مّت إياء 
هـــذا اجلانـــب العنايـــة الازمة من خـــال إفرادها بأولوية إســـتراجتية تســـتند باإلضافة إلـــى مراجعة نظامها األساســـي وهيكلها 
التنظيمـــي إلـــى الرفـــع من قدرتها املاليـــة والفنية. كما عملت املنظمـــة على تعزيز وتســـهيل التعاون والكفاءة املهنيـــة بن املنظمات 
اإلقليميـــة مـــن خال إمضـــاء مذكرة تفاهم مع املنظمة اإلفريقيـــة لألجهزة العليا للرقابة املالية بالبلـــدان الناطقة باللغة االجنليزية 

تتعلـــق بتطويـــر التعـــاون الفني الثنائي إضافـــة إلى مراجعة اإلطـــار املرجعي للتعاون مع منظمة األوروســـاي. 

وعـــاوة علـــى ذلـــك فإنه مـــن الضروري التأكيـــد على أن يتبـــع عملية التصـــور واإلعداد اجليـــد للمخطط االســـتراتيجي للمنظمة 
للفتـــرة )2018-2022( القيـــام بالتقييـــم واملراجعـــة الدوريـــة مبـــا يضمن تلبيـــة احلاجيات واملطالـــب التي تتغير وتتطـــور.  كما أن 
األمانـــة العاّمـــة عازمـــة تبعا لذلك علـــى مواصلة اإلنصات إلى طلبات األجهزة مبا يضمن مجابهتها للتحديات املشـــتركة والشـــاملة 
ويســـاعدها علـــى تدعيـــم املكاســـب الكبيرة التي مـــا انفكت املنظمـــة العربية حتققها علـــى الصعيد الدولي ســـواء بوصفها منظمة 

إقليميـــة أو من خـــال أجهزتها األعضاء. 

وال يســـعني يف النهاية إاّل أن أشـــكر كل من ســـاهم يف إعداد هذا املخطط وخاصة جلنة املخطط االســـتراتيجي التي ســـعت إلى 
توفيـــر الضمانات الازمة لنجـــاح  هذا العمل.

وفقنا اهلل جميعا خلير منظمتنا.

الرئيــــس األول لدائــرة احملاسبــات يف اجلمهــــورية التونســيــــة
واألمني العام للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

جنيـــــب القطـــــاري
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يف إطـــار حـــرص املنظمة العربيـــة لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاســـبة على االرتقاء بجودة العمـــل الرقابي، وتلمس احتياجات 
األجهزة العليا للرقابة، واســـتمرارا ملســـيرتها يف الســـعي نحو التميز املؤسســـي يف أداء األعمال واألنشـــطة املختلفة التي ستســـهم 
يف مســـاعدة األجهـــزة األعضـــاء يف مواكبة أحدث التطورات وأفضل املمارســـات يف مجـــال الرقابة املالية واملعاييـــر املهنية، وامياناً 
مـــن املنظمة باتخاذ التخطيط االســـتراتيجي ألعمالها أســـلوباً ومنهاجا، فقـــد جاء إعداد املخطط االســـتراتيجي للمنظمة العربية 
لألجهـــزة العليـــا للرقابة املالية واحملاســـبة للفتـــرة )2018-2022( لاســـتجابة بطريقة فعالـــة للتغيرات العاملية اآلخذة بالتســـارع 

واالزديـــاد، باعتبـــار أن اإلدارة االســـتراتيجية أداة مهمة وأساســـية يف التفكير والتطوير من أجل حتقيـــق األهداف والغايات.

وبهـــدف الوصـــول إلـــى خطة اســـتراتيجية شـــاملة ومتكاملة تلبـــي طموح واحتياجـــات املنظمة وكافـــة أصحاب املصالـــح، مت وضع 
هـــذه اخلطـــة اســـتناداً إلـــى أفضـــل املمارســـات العامليـــة الفضلـــى من خـــال العمل وفـــق منهجيـــة واضحة مســـتندة إلـــى مبادرة 
 تنميـــة اإلنتوســـاي للتخطيـــط االســـتراتيجي، ومتثـــل ذلـــك عبـــر اعـــداد تقرير حـــول مدى تنفيـــذ املخطـــط االســـتراتيجي للفترة

)2013-2017(، ومـــن ثـــم اعـــداد اســـتبيان لقيـــاس رأي األجهزة األعضـــاء يف اخلطة االســـتراتيجية للمنظمة، حيث اشـــتمل على 
حتديـــد االحتياجـــات والتوقعـــات واملقترحـــات للدعـــم من املنظمـــة، وإجراء تقييـــم لنقاط القـــوة والضعف يف عمـــل املنظمة وذلك 
بهـــدف مشـــاركة األجهزة العليا للرقابـــة يف حتديد االحتياجات املســـتقبلية واإلجنازات املتحققة والصعوبـــات املعترضة، وعلى إثر 
ذلـــك مت عقـــد اجتماع يف مدينة اجلزائر بحضور رؤســـاء جلان األرابوســـاي وممثلـــي األجهزة الرقابية ملناقشـــة إعداد تصور حول 

مامـــح التوجهات واألولويات للمخطط االســـتراتيجي للمنظمة للفتـــرة )2022-2018(.

ويف هـــذا الصـــدد مّتثـــل هذه اخلطـــة خطوة إضافيـــة يف اجتاه جعل األرابوســـاي منوذجاً بـــن املنظمات الرقابيـــة اإلقليمية، حيث 
احتـــوت اخلطـــة االســـتراتيجية الثالثة للفتـــرة )2018-2022( على خمســـة أولويات رئيســـية تعكس يف مجملها القضايا واملســـائل 
االســـتراتيجية ذات األولويـــة حيـــث ترمي األولوية الشـــاملة )1( إلى دعم قـــدرات األجهزة األعضاء يف الرقابـــة على أهداف التنمية 
املســـتدامة، يف حن ترّكز األولوية الشـــاملة )2( على تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب املصالح أما األولوية الشـــاملة )3(  فتؤّكد 
علـــى دعـــم األجهزة األعضاء يف اإلدارة االســـتراتيجية وتطبيق إطـــار قياس األداء واإلباغ، وأما األولوية الشـــاملة )4( لهذه اخلطة 
فإنهـــا تدعـــو الـــى مســـاندة األجهزة يف تطبيق املعاييـــر، يف حن تطرقت األولوية الشـــاملة )5( إلى تطوير قـــدرات حوكمة املنظمة.

إن تطبيـــق هـــذه األولويات يتطلب الســـعي إلـــى ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع من قبل كافة الشـــركاء، واالســـتمرار يف العمل 
املؤسســـي لتنفيـــذ ومتابعـــة اخلطـــة وتقييمهـــا بشـــكل دوري وفق أســـس علمية إداريـــة حديثة تـــؤدي يف نهاية املطـــاف إلى حتقيق 

األهداف وجتنـــب االنحراف.

تقديـم
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ــى أهــداف التنميــة  ــة عل إن مــا مييــز هــذه اخلطــة عــن ســابقاتها هــو تطرقهــا ملوضــوع دعــم قــدرات األجهــزة األعضــاء يف الرقاب
املســتدامة، مبــا يضمــن القــدرة علــى حتديــد األولويــات يف التدقيــق ألهــداف التنميــة علــى مســتوى األجهــزة الرقابيــة، واإلبــاغ عــن 

جاهزيــة احلكومــات لتحقيــق األهــداف والوفــاء بااللتزامــات ومراجعــة التقــدم احملــرز والعمــل بطريقــة أكثــر تكامــا وفعاليــة.
وستســتمر املنظمــة يف تعزيــز تواصــل األجهــزة مــع األطــراف أصحــاب املصالــح مبــا ميكنهــم مــن وضــع خطــة إلدارة وتعزيــز مشــاركة 
أكبــر ألصحــاب املصالــح وتطبيــق اســتراتيجيات التواصــل معهــم، ملــا لذلــك مــن تعزيــز الشــفافية واملســاءلة لألجهــزة األعضــاء أمــام 
أصحــاب املصالــح، كمــا ســتقوم املنظمــة بدعــم قــدرات األجهــزة االعضــاء يف تعزيــز اســتقاليتها مبــا يــؤدي إلــى اضطاعهــا مبهامهــا 

مبوضوعيــة وفعاليــة بعيــداً عــن التأثيــر اخلارجــي.

وبهــدف أداء األعمــال الرقابيــة مبهنيــة واحتــراف، األمــر الــذي يســتوجب علــى األجهــزة األعضــاء القيــام بإجــراء التقييــم الذاتــي 
والوقــوف علــى أدائهــا ومــدى امتثالهــا للمعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى مبــا يلبــي احتياجــات أصحــاب املصالــح ويــؤدي إلــى 

إحــداث فــارق يف حيــاة املواطــن عبــر تعزيــز احلكــم الرشــيد وتدعيــم أســس املســاءلة ومبــادئ الشــفافية.
ــة  ــا املتمثل ــى يقــن بــأن حتقيــق رؤيتن ــا عل ــى الرغــم مــن إدراكنــا حلجــم التحديــات والعقبــات التــي تواجههــا املنظمــة، إال أنن وعل
يف ســعي املنظمــة إلــى مســاعدة األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة علــى أداء أعمالهــا بكفــاءة وفاعليــة تعزيــزاً للشــفافية 
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد وتوطيــد الثقــة بينهــا وبــن اجلهــات املشــمولة برقابتهــا بشــكل خــاص وبينهــا وبــن املجتمــع بشــكل 
عــام  مــن خــال القيــام بــأداء رســالتنا املتمثلــة يف كــون املنظمــة العربيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة )األرابوســاي( 
منظمــة إقليميــة مهنيــة مســتقلة تهــدف إلــى توثيــق الروابــط وتقويــة التعامــل فيمــا بــن األجهــزة األعضــاء يف مجــال الرقابــة 
املاليــة الشــاملة مــن اجلانبــن العلمــي والتطبيقــي وتنميــة قدراتهــا املؤسســية مــن خــال نشــر الوعــي الرقابــي وتنظيــم التعــاون 

مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة. 

 كمــا يشــرفنا ويســعدنا أن نقــدم املخطــط االســتراتيجي للمنظمــة العربيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة للفتــرة
)2018-2022(، وإننــا علــى ثقــة تامــة بــأن األجهــزة األعضــاء يف املنظمــة ســتولي هــذه اخلطــة مــا تســتحقه مــن عنايــة واهتمــام، 

واتخــاذ مــا يلــزم مــن املســاهمة يف تنفيذهــا وحتقيقهــا مبــا يعــود بالنفــع والفائــدة علــى أجهزتنــا الرقابيــة.

واهلل ولي التوفيق،،،

    جلــنـــة املخـــــطط االســـتراتيـــــجي للمنظــمــة       
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
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تضمــن القــرار رقــم 2016/230 م.ت )53( الصــادر عــن اجتمــاع املجلــس التنفيــذي الثالــث واخلمســن للمنظمــة العربيــة لألجهــزة 
العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة املنعقــد يف اجلمهوريــة التونســية يومــي 17-2016/10/18، حــول املخطــط االســتراتيجي للمنظمــة 
"االســتفادة مــن املنهجيــة اجلديــدة املعتمــدة مــن قبــل مبــادرة تنميــة االنتوســاي يف مجــال اإلدارة االســتراتيجية لــكل مــن األجهــزة 
العليــا للرقابــة واملنظمــات اإلقليميــة لإلنتوســاي والتــي تركــز علــى قيــاس النتائــج واألثــر علــى مســتوى األجهــزة واإلطــار الــذي تعمــل 
فيــه"، وتلــى ذلــك اعتمــاد اجلمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة يف دورتهــا العاديــة الثانيــة عشــر املنعقــدة يف اجلمهوريــة التونســية خــال 

الفتــرة مــن 19 إلــى 2016/10/21 قــرار املجلــس التنفيــذي. 

وتنفيــذاً للقــرار قامــت جلنــة املخطــط االســتراتيجي بدعــوة ممثــل مبــادرة تنميــة اإلنتوســاي لتقــدمي ورشــة عمــل حــول مســار مبــادرة 
تنميــة اإلنتوســاي يف اإلدارة االســتراتيجية اخلــاص باألقاليــم علــى هامــش اجتمــاع اللجنــة الســابع املنعقــد يف اململكــة العربيــة 

الســعودية خــال الفتــرة مــن 2/26 إلــى 2017/3/1. 

ويف اجتمــاع املجلــس التنفيــذي اخلامــس واخلمســن للمنظمــة العربيــة املنعقــد يف دولــة قطــر يومــي 28-2017/3/29، وبعــد 
أن اســتمع املجلــس إلــى العــرض املقــدم مــن رئيــس جلنــة املخطــط االســتراتيجي عــن نتائــج تنفيــذ املخطــط االســتراتيجي 
 للمنظمــة لســنة 2016، وافــق املجلــس علــى التوصيــات التــي تقدمــت بهــا اللجنــة، ويف ســبيل إعــداد املخطــط االســتراتيجي للفتــرة 

)2018-2022( أكد املجلس على ما يلي:
-   اعتمــاد منــوذج اإلدارة االســتراتيجية اخلــاص باألقاليــم ومســار اإلدارة االســتراتيجية اإلقليميــة املعــد مــن قبــل مبــادرة تنميــة 

اإلنتوســاي كمرجعيــة إلعــداد املخطــط االســتراتيجي للمنظمــة.
-   اســتمرار التعاون بن املنظمة - ممثلة بلجنة املخطط االســتراتيجي - ومبادرة تنمية اإلنتوســاي إلعداد املخطط االســتراتيجي 

والتشغيلي للمنظمة.
-   دعــم القيــادات العليــا يف األجهــزة الرقابيــة لعمليــة وضــع املخطــط االســتراتيجي وســرعة االنتهــاء منــه مــن خــال تشــجيع عقــد 
لقــاء تشــاوري بــن جلنــة املخطــط االســتراتيجي وجلنــة تنميــة القــدرات املؤسســية وجلنــة املعاييــر املهنيــة والرقابيــة وجلنــة الرقابــة 
البيئيــة للمنظمــة ومبــادرة تنميــة اإلنتوســاي والقيــادات العليــا باألجهــزة الرقابيــة، لفهــم احتياجــات وتوقعــات تلــك األجهــزة وتوفيــر 

البيانــات الازمــة منهــا وتســهيل اجتماعــات اللجنــة خــال فتــرة إعــداد املخطــط.

منهجية وآلية إعداد المخطط االستراتيجي للفترة )2022-2018(
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ولغرض التحضير إلعداد املخطط االستراتيجي اجلديد قامت جلنة املخطط االستراتيجي باملهام التالية:
-   إعداد خطة زمنية إلجناز املخطط االستراتيجي اجلديد.

-   االطــاع علــى اخلطــة االســتراتيجية ملنظمــة اإلنتوســاي للفتــرة )2017-2022(، واخلطــط االســتراتيجية لبعــض املنظمــات 
ــد.  ــد إعــداد املخطــط االســتراتيجي اجلدي ــة لاسترشــاد بهمــا عن اإلقليمي

-   إرســال اســتبيان لألجهــزة األعضــاء يف شــهر أبريــل 2017 ملعرفــة احتياجاتهــم إلدراجهــا يف اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة، 
ــرة )2017-2013(. وجمــع آرائهــم حــول اخلطــة االســتراتيجية للفت

وعلــى إثــر ذلــك عقــد اللقــاء التشــاوري حــول إعــداد املخطــط االســتراتيجي اجلديــد للمنظمــة العربيــة خــال الفتــرة مــن 19-17 
يوليــو 2017 باســتضافة كرميــة مــن مجلــس احملاســبة باجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية مبشــاركة ممثلــي 11 جهــازاً 
ورؤســاء جلــان املنظمــة )تنميــة القــدرات املؤسســية - املعاييــر املهنيــة والرقابيــة - الرقابــة البيئيــة( وممثــل األمانــة العامــة وممثــل 

مبــادرة تنميــة اإلنتوســاي، وتضمــن اللقــاء التشــاوري البنــود التاليــة:
-   عرض إجنازات املخطط االستراتيجي للفترة )2013-2017( والصعوبات املعترضة والتوصيات.

-   عــروض األمانــة العامــة وجلنــة تنميــة القــدرات املؤسســية وجلنــة املعاييــر املهنيــة والرقابيــة وجلنــة الرقابــة البيئيــة حــول 
االســتراتيجي اجلديــد. للمخطــط  اجنازاتهــم وتصوراتهــم 

-   عــرض نتائــج االســتبيان املرســل لألجهــزة األعضـــاء والــذي شــارك فيــه عــدد 17 جهــازا مــن أصــل 22 جهــازا، وتضمــن العــرض 
االحتياجــات والتوقعــات للدعــم مــن منظمــة األرابوســاي، وآليــات الدعــم، وتقييــم اخلطــة االســتراتيجية احلاليــة للمنظمــة، وحتليــل 

مواطــن القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات التــي تواجــه املنظمــة خــال الفتــرات القادمــة.
-   عــرض نتائــج االســتطاع العاملــي ملنظمــة اإلنتوســاي تضمــن العــرض التعريــف باالســتطاع مــن حيــث )األهــداف -الهيكلــة - 
املخرجــات(، ومشــاركة األجهــزة العربيــة يف االســتطاع ونتائجــه بالنســبة لألجهــزة العربيــة، وأبــرز االســتبيان مجــاالت التحســن 
 يف أداء األجهــزة العربيــة علــى غــرار مراجعــة األدلــة االرشــادية وحتديــث منهجيــة الرقابــة وفــق املعاييــر ودعــم متابعــة نتائــج

األعمال الرقابية.
-   عرض حول مامح اخلطة االستراتيجية لإلنتوساي تضمن األولويات واألهداف االستراتيجية ودور األقاليم.

-   عــرض ممثــل مبــادرة تنميـــة اإلنتوســاي حــول اإلدارة االســتراتيجية اإلقليميــة تضمــن مقدمــة عامــة حــول اإلدارة االســتراتيجية، 
ومنــوذج اإلدارة االســتراتيجية اخلــاص باألقاليــم، ومســار اإلدارة االســتراتيجية اإلقليميــة، ومؤشــرات األداء.
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العــام للمخطــط االســتراتيجي، اســتعرض فيهــا منــوذج  -  ورشــة عمــل مــن تقــدمي ممثــل مبــادرة اإلنتوســاي حــول اإلطــار 
 اإلدارة االســتراتيجية اخلــاص بأقاليــم اإلنتوســاي ومت خــال الورشــة مناقشــة العمــل ضمــن 4 مجموعــات وذلــك لإلجابــة عــن

األسئلة اآلتية:
السؤال األول: هل توجد أولويات أقرها املجلس التنفيذي؟

السؤال الثاني: ماهي أهم 5 أولويات لألرابوساي؟
السؤال الثالث: ما هي آليات الدعم املستخدمة حاليا من قبل األرابوساي؟

السؤال الرابع: ماهي آليات الدعم التي ستعتمدها األرابوساي لتحقيق أولوياتها املستقبلية؟
السؤال اخلامس: ما هي مبادئ األرابوساي إلسداء اخلدمات لألجهزة األعضاء؟

السؤال السادس: ما هي نتائج األرابوساي؟
السؤال السابع: ماهي مجاالت دعم قدرات األرابوساي؟

-   ويف نهايــة اللقــاء التشــاوري مت اســتعراض نتائــج الورشــة املتمثلــة يف حتديــد عــدد 5 أولويــات وآليــات الدعــم واملبــادئ والقيــم 
التــي ســيتم تبنيهـــا يف املخطــط االســتراتيجي للفتــرة )2018 - 2022( لألرابوســاي، وتتلخــص يف اآلتــي:

األولوية 1: أهداف التنمية املستدامة.
األولوية 2: التواصل مع األطراف ذات العاقة.

األولوية 3: دعم اإلدارة االستراتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واإلباغ.
األولوية 4: منهجية الرقابة وفق املعايير / مدونة السلوك.

األولوية 5: تطوير قدرات وحوكمة املنظمة.
ومتثلت آليات الدعم املقترحة يف: التنسيق مع املانحن، ووضع إطار آلليات ضمان اجلودة، والتعلم املزدوج.

أما املبادئ املقترحة فكانت: االصطفاف مع اإلنتوساي، ال تترك أحدا وراءك، االهتمام باألولويات، التركيز على النتائج.
ويف جانب القيم مت االتفاق على القيم التالية: املهنية. النزاهة. التعاون. اجلودة. 

كمــا عقــدت جلنــة املخطــط االســتراتيجي اجتماعهــا الثامــن يومــي 20-2017/7/21 باجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، 
لصياغــة األولويــات التــي مت االتفــاق عليهــا خــال اللقــاء التشــاوري بالتركيــز علــى أن هــذه األولويــات متثــل الــدور الــذي يجــب أن 
تضطلــع املنظمــة بــه يف مســاندة األجهــزة، وتخــص األولويــات األربعــة األولــى اخلدمــات التــي ســتقدمها املنظمــة لألجهــزة األعضــاء 

فيمــا حــدد لألولويــة اخلامســة مجــاالت دعــم قــدرات املنظمــة، ومت االتفــاق علــى:
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األولوية 1: دعم قدرات األجهزة األعضاء يف الرقابة على أهداف التنمية املستدامة.
األولوية 2: تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب املصالح.

األولوية 3: دعم األجهزة األعضاء يف اإلدارة االستراتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واإلباغ.
األولوية 4: مساندة األجهزة يف تطبيق املعايير.

األولوية 5: تطوير قدرات وحوكمة املنظمة.

بعــد ذلــك مت حتديــد اخلدمـــات لــكل أولويـــة والتــي ســيتم الســعي لتحقيقهـــا خــال الفتــرة )2018-2022( باعتبارهـــا حاجيــات هــذه 
املرحلــة، وكذلــك مت حتديــد آليــات اخلدمــات حيــث مت اعتمــاد اآلليــات املعمــول بهــا يف املخطــط االســتراتيجي للفتــرة )2017-2013( 

مــع إضافــة التدريــب اإللكترونــي والتيســير والرقابــة التعاونيــة.
ومت حتديد النتائـج املتوقعة من املخطط االستراتيجي اجلديد يف: 

1- أجهزة رقابية عربية ذات قدرات عالية.                     2- منظمة إقليمية منوذجية.
ومت يف االجتمــاع حتديــد املراحــل القادمــة لبلــوغ الصيغــة النهائيــة للمخطــط حيــث مت التأكيــد علــى توفيــر مزيــد مــن الضمانــات 
بعــد املخطــط  حــول  رأيهــم  إبــداء  خــال  مــن  املنظمــة  جلــان  رؤســاء  إشــراك  مبواصلــة  االســتراتيجية  األولويــات   لتنفيــذ 

االنتهاء من صياغته. 

وقامت اللجنة الحقا باألعمال التالية:
-   إعادة صياغة املقدمة والرؤية والرسالة.

-   صياغة األولويات واخلدمات ومؤشرات قياس األداء املتعلقة باخلدمات سواء كان ذلك على مستوى األجهزة أو املنظمة. 
-   مراجعة وثيقة مشروع املخطط االستراتيجي من قبل أعضاء اللجنة.

-   إرسال النسخة املعتمدة من قبل اللجنة إلى األمانة العامة ليتم تعميمها على رؤساء اللجان إلبداء الرأي بشأنها.
-   إرســال النســخة املعتمــدة مــن قبــل اللجنــة بعــد إجــراء التعديــات التــي اقترحتهــا اللجــان إلــى األمانــة العامــة ليتــم تعميمهــا علــى 

رؤســاء األجهــزة األعضــاء لاطــاع.
-   وضــع التصــور النهائــي للمخطــط االســتراتيجي ورفعــه لألمانــة العامــة للمنظمــة العربيــة لعرضــه علــى املجلــس التنفيــذي يف 

اجتماعــه الســادس واخلمســن العتمــاده.

ونــود التنويــه إلــى أن جلنــة املخطــط االســتراتيجي اســتخدمت برنامــج Teamwork كآليــة للتواصــل بــن أعضــاء اللجنــة يف كافــة 
أعمالهــا إلجنــاز املخطــط االســتراتيجي للفتــرة )2018-2022( الــذي أتــاح الفرصــة لألعضــاء جميعــا ألداء األعمــال احملــددة يف 

اخلطــة الزمنيــة إلجنــاز املخطــط يف الوقــت املناســب.



9

املنظمــة العربيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة )األرابوســاي( 
منظمــة إقليميــة مهنيــة مســتقلة تهــدف إلــى توثيــق الروابــط وتقويــة التعامــل 
فيمــا بــن األجهــزة األعضــاء يف مجــال الرقابــة املاليــة الشــاملة مــن اجلانبــن 
العلمــي والتطبيقــي وتنميــة قدراتهــا املؤسســية مــن خال نشــر الوعــي الرقابي 

وتنظيــم التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.

تســعى املنظمــة إلــى مســاعدة األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة علــى 
أداء أعمالهــا بكفــاءة وفاعليــة تعزيــزاً للشــفافية واملســاءلة ومكافحــة الفســاد 
وتوطيــد الثقــة بينهــا وبــن اجلهــات املشــمولة برقابتهــا بشــكل خــاص وبينهــا 

وبــن املجتمــع بشــكل عــام.

األوليات الشاملة

الرؤيــةالرسـالـة

دعم قدرات األجهزة األعضاء يف الرقابة على أهداف التنمية املستدامة

تعزيز تواصل األجهزة مع األطراف أصحاب املصالح

دعم األجهزة األعضاء يف اإلدارة االستراتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واإلباغ

مساندة األجهزة يف تطبيق املعايير

تطوير قدرات وحوكمـة املنظمـة

ئ
المباد

القيم

1

2

3

4

5

املهنية

االصطفاف مع االنتوساي

النزاهة

االهتمام باألولويات

التعاون

التترك أحداً وراءك

اجلودة

التركيز على النتائج
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األولوية الشاملة )1( دعم قدرات األجهزة األعضاء في الرقابة على أهداف التنمية المستدامة

إن موضــوع التنميــة املســتدامة مــن املوضوعــات التــي نالــت اهتمامــاً كبيــرا 
خــال العشــرين عامــاً املاضيــة نظــراً للمشــاكل واألزمــات املاليــة واالجتماعيــة 
ــى كافــة  ــاوت عل ــي وأثرهــا املتف ــد العامل ــى الصعي ــي طــرأت عل املســتحدثة الت
الــدول األمــر الــذي دعــا دول العالــم إلــى تبنــي نظريــات وآليــات عمــل مــن 
شــانها حتقيــق العدالــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة والنمــو املســتدام الــذي 

ــال القادمــة. ــوق األجي يحفــظ حق
ــذي عقــد يف مقــر األمم  ــة املســتدامة ال ــة للتنمي وخــال مؤمتــر القمــة العاملي
املتحــدة يف ســبتمبر 2015 صــدر باتفــاق عاملــي أجنــدة األمم املتحــدة للتنميــة 
املســتدامة وحــددت األهــداف الرئيســية إلــى عــام 2030 بـــ)17( هدفــاً رئيســياً 
وكل هــدف مقســم إلــى مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة يبلــغ عددهــا )169( 

 الغايــة منهــا الوصــول إلــى أهــداف اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة ركيزتهــا
األساسية اإلنسان.

 وقــد ســلطت النــدوة الثالثــة والعشــرون املنعقــدة بــن األمم املتحــدة ومنظمــة 
اإلنتوســاي خــال عــام 2016 الضــوء علــى املســاهمات الهامــة التــي يســتطيع 
مجتمــع اإلنتوســاي واألجهــزة الرقابيــة تقدميهــا لتنفيــذ ومراقبــة أهــداف 
التنميــة املســتدامة بشــكل فاعــل وكفــوء، ومــن هــذا املنطلق تخطط األرابوســاي 
خــال فتــرة املخطــط االســتراتيجي لدعــم األجهــزة األعضــاء يف الرقابــة علــى 
حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــال التوعيــة بأهــداف التنميــة 
 املســتدامة ومســاعدة األجهــزة علــى تقييــم مــدى جاهزيــة احلكومــة يف حتقيــق

تلك األهداف.

التوعيـــة بأهميـــة الرقابـــة علـــى أهـــداف التنمية 
المســـتدامة

مســـاعدة األجهـــزة األعضـــاء على تقييـــم مدى 
جاهزيـــة حكوماتهـــا لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

المســـتدامة واإلبـــالغ عـــن نتائـــج عملها

جهاز قادر على حتديد أولوياته يف التدقيق على أهداف 
التنمية املستدامة

اإلبـــاغ عن نتائج جاهزيـــة احلكومـــات لتحقيق أهداف 
التنمية املســـتدامة والوفـــاء بااللتزامات الدولية 

منظمة قادرة على اإلباغ عن نتائج الرقابة على أهداف 
التنمية املستدامة

اإلبـــاغ عن نتائـــج اجلاهزية يف حتقيق أهـــداف التنمية 
املســـتدامة وفقا لدليل مبادرة اإلنتوســـاي

النتائج على
مستوى الجهاز

النتائج على
مستوى المنظمة
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تخطــط األرابوســاي لدعــم عمليــات التوعيــة بأهــداف التنميــة املســتدامة 
الرئيســية والفرعيــة املنبثقــة عنهــا ملســاعدة األجهــزة األعضــاء يف حتديــد 
ذات  موضوعــات  تشــكل  باعتبارهــا  بلدانهــا  علــى  التدقيــق  يف  أولوياتهــا 
أهميــة وطنيــة وإقليميــة وعامليــة. وتســتند عمليــات التوعيــة التــي تســتهدفها 
ــادرة  ــل مب ــي تقدمهــا اإلنتوســاي ومنــوذج دلي ــى التوجيهــات الت األرابوســاي إل
اإلنتوســاي للتنميــة ألجهــزة التدقيــق العليــا. وسيشــمل الدعــم املقــدم مداخــل 
تعليميــة وخلــق مدربــن لغــرض التوعيــة و اإلملــام مبوضــوع الرقابــة علــى تلــك 
األهــداف والتعريــف بــدور اجلهــاز الرقابــي وخصوصيــة منهجيــة الرقابــة

ــة  ــد املــوارد الازمــة للرقاب ــة املســتدامة مــن حيــث حتدي ــى أهــداف التنمي عل
كاألدلــة والبيانــات األوليــة، فضــًا عــن إقامــة ورش عمــل ونــدوات وإثــراء 
املوقــع اإللكترونــي للمنظمــة بأهــم اإلصــدارات وتقاســم املعــارف مــع األقاليــم 
األخــرى لإلنتوســاي التــي لهــا جتــارب ســابقة يف هــذا املجــال، فضــا عــن 
املســابقات والبحــوث العلميــة والعمليــة املتعلقــة بهــذا اجلانــب. ومــن مســاعي 
األرابوســاي أيضــاً أن يــؤدي الوعــي والفهــم الــكايف للجهــاز باألولويــات الوطنيــة 
ألهــداف التنميــة املســتدامة إلــى تنفيــذ أعمــال رقابــة ذات جــودة عاليــة علــى 

املســتوى اإلقليمــي.

لضمــان احتــرام مبــادئ احلوكمــة الرشــيدة واملســاءلة والشــفافية يف إدارة 
املــال العــام يف إطــار بلــوغ  أهــداف التنميــة املســتدامة يبــرز دور األرابوســاي 
باعتبــاره عضــواً مجتمعيــاً بــارزاً ميكــن أن يــؤدي دوراً حيويــاً يف دعــم األجهــزة 
األعضــاء. فمــن خــال اكســابها القــدرات الازمــة لتقييــم جــودة املهــام املوكلــة 
إليهــا وتقــدمي املعلومــات املهنيــة ودعــم اجلهــود الراميــة إلــى حتقيــق أهــداف 
مــن خــال  الوطنيــة  أنظمتهــا  املســتدامة، ألهميتهــا علــى صعيــد  التنميــة 
تفويضاتهــا وتنــوع مســتوياتها وتركــز مجــاالت عملهــا علــى اإلنفــاق احلكومــي 
ــل أهــم مجــاالت الدعــم يف  ــة. وتتمث ــا الفاعــل مــع املنظمــات اإلقليمي وتعاونه
مســاعدة األجهــزة األعضــاء يف تقييــم مــدى جاهزيــة احلكومــات واســتعداد

النظــم الوطنيــة لإلبــاغ عــن التقــدم احملــرز نحــو حتقيــق أهــداف التنميــة 
الوطنــي  املســتوى  ليــس فقــط علــى  ذلــك  نتائــج  واإلبــاغ عــن  املســتدامة 
واإلقليمــي ولكــن أيضــاً علــى املســتوى العاملــي. ففضــًا عــن ســعيها لتحقيــق 
املواءمــة مــع اإلنتوســاي يف هــذا املجــال، وتقــدمي املســاندة إليجــاد احللــول 
للصعوبــات التــي تعتــرض التنفيــذ، تخطــط املنظمــة لدعــم إجــراء هــذا التقييــم 
مــن خــال  التدريــب احلضــوري أو عــن بعــد وفقــاً ملنهجيــة مبــادرة تنميــة 
األهــداف  تلــك  احلكومــات يف حتقيــق  جاهزيــة  مــدى  لتقييــم  اإلنتوســاي 
والوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة، وكذلــك تقاســم املعرفــة وإثــراء املوقــع اإللكترونــي 

بأهــم التجــارب اإلقليميــة يف هــذا املجــال.

التوعيــة بأهميــة الرقابــة علــى أهــداف التنميــة         1  – 1
المســتدامة: 

ــدى ــم م ــى تقيي ــاء عل ــزة األعض ــاعدة األجه  1 – 2  مس
 جاهزيــة حكوماتهــا لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 

واإلبــالغ عــن نتائــج عملها: 
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األولوية الشاملة )2( تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصالح

إن تواصــل األجهــزة الرقابيــة مــع أصحــاب املصالــح غايتــه املثلــى أن تكــون صوتــاً 
ــي  ــل الرقاب ــد للتطــورات يف العم ــم جي ــاء وفه ــر بن ــة إلحــداث تغيي ذو مصداقي
علــى نطــاق أوســع وإجــراء حــوار هــادف مــع أصحــاب املصالــح حــول مهــام تلــك 
ــاءة بهــدف  ــات بن األجهــزة مبــا يعــزز األداء احلكومــي ويســهم يف تقــدمي توصي

إجــراء التصحيحــات والعمــل علــى حتســن املســاءلة والشــفافية.
وإميانـاً من منظمة األرابوسـاي بأن اجلهـاز الرقابي الفـاعل يجب أن يكون شريكـاً

جيــداً ومتناغمــاً مــع كل مــن لــه صلــة بالعمــل الــذي يؤديــه، وللوصــول إلــى 
حتقيــق التكامــل مــع أصحــاب املصالــح املســتهدفن فإنــه يســتلزم أن تكــون 
هنــاك مشــاركة فاعلــة مــن املنظمــة مــن خــال متكــن األجهــزة مــن وضــع 
وحتديــد  وتفعيلهــا  االتصاليــة  اســتراتيجيتها  ضبــط  يف  املناســبة  اآلليــات 
األطــراف ذات األولويــة يف التواصــل معهــم دون إغفــال توظيــف التواصــل 
لدعــم إســتقالية األجهــزة ومبــا يســاهم يف تعزيــز القيمــة املضافــة لهــا. 

- مســاعدة األجهــزة  األعضــاء علــى إعــداد إســتراتيجية 
التواصــل مــع أصحــاب المصالــح

- مســاعدة األجهــزة فــي تطبيــق اســتراتيجيات التواصل 
مــع أصحــاب المصالح

دعـــم قدرات األجهـــزة في التواصـــل مع أصحاب 
االستقاللية مفهوم  إلرســـاء  المصالح 

أجهزة قادرة على التواصل مع أصحاب املصالح وفق 
إستراتيجية محددة 

إســتقاليتها  بأهميــة  التعريــف  علــى  قــادرة  أجهــزة  
ــارق  ــاز للمجتمــع وإحــداث ف ــادة قيمــة ومنافــع اجله لزي

يف حيــاة املواطــن

منظمة قادرة على التواصل مع أصحاب املصالح وخاصة 
األجهزة األعضاء واملجتمع الدولي

منظمــة داعمــة الســتقالية األجهــزة األعضــاء مــن خــال 
مســاعدتهم يف رســم إســتراتيجية واضحــة للتواصــل مــع 

أصحــاب املصالــح 

النتائج على
مستوى الجهاز

النتائج على
مستوى المنظمة
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املصالــح  هــم أصحــاب  مــن  األعضــاء يف حتديــد  الدعــم لألجهــزة  تقــدمي 
الداخليــن واخلارجيــن واحتياجاتهــم ووســائل االتصــال معهــم وذلــك مــن خــال 
برنامــج تدريبــي متكامــل لتمكينهــم مــن وضــع خطــة إلدارة وتعزيــز مشــاركة أكبــر 
ألصحــاب املصالــح، وهــذا ســينعكس إيجابــا يف عمليــة املســاءلة فضــا عــن 
توفيــر فهــم أفضــل لقيمــة ومنافــع األجهــزة الرقابيــة يف إقليــم األرابوســاي مبــا 

يضمــن إيصــال فاعــل لنتائــج التدقيــق إلــى اجلمهــور وأصحــاب املصالــح.
وهذا سيتيح للمنظمة قدرة أكبر ومجـال أوسع يف الترويج ألنشطتهـا وتسليـط

حــال حتديــد احتياجــات أصحــاب املصالــح ووضــع خطــة إلدارة عمليــة التعــاون 
معهــم يتــم تطبيــق االســتراتيجية ومراقبــة التطبيــق العملــي لضمــان احلفــاظ 
علــى التواصــل الفاعــل مــع جميــع أصحــاب املصالــح الذيــن ســبق حتديدهــم

الضــوء علــى إجنازاتهــا علــى املســتوى اإلقليمــي، مبــا يؤمــن اســتثمار أفضــل 
 الفــرص املتاحــة وتوطيــد عاقــات رســمية مــع املانحــن وعاقــات ثنائيــة 

مع الشركاء. 
ــادرة  ــع مب ــاون م ــل بالتع ــي متكام ــج تدريب ــن خــال برنام ــك م ــذ ذل ــم تنفي ويت
تنميــة اإلنتوســاي يتضمــن تلقــي املتدربــن مــن األجهــزة األعضــاء للمــادة 
العلميــة ومــن ثــم تطبيقهــا عمليــاً واحلصــول علــى نتائــج التطبيــق وإعطــاء رد 
الفعــل حــول التطبيــق وتقــدمي املاحظــات لبنــاء اســتراتيجية تواصــل منوذجية.

ضمــن االســتراتيجية املرســومة، كمــا ســيكون هــذا التطبيــق علــى مســتوى 
ــع األجهــزة األعضــاء أمــام  ــز الشــفافية ومســاءلة جمي ــي لتعزي اجلهــاز الرقاب

أصحــاب املصالــح لدعــم نشــاطات األجهــزة كل مبفــرده ضمــن اإلقليــم.

مســاعدة األجهــزة األعضــاء على إعداد اســتراتيجية    1 – 2
التواصــل مــع أصحــاب المصالح: 

اســتراتيجيات  تطبيــق  فــي  األجهــزة  مســاعدة    2 – 2
المصالــح:  أصحــاب  مــع  التواصــل 
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تعــد اســتقالية األجهــزة العليــا للرقابــة مــن القضايــا اجلوهريــة للرقابــة املاليــة 
العامــة وموضوعهــا املركــزي ولطاملــا أدرجــت املتطلبــات األساســية للرقابــة املاليــة 
العامــة املســتقلة علــى جــداول أعمــال املؤمترات واحللقات الدراســية لإلنتوســاي.

إن اعتمــاد إعــان ليمــا قــد شــَكل معلمــا هامــا إلرســاء الدعامــات األساســية 
ــار هــذا التطــور الهــام تتفاعــل  الســتقالية الرقابــة املاليــة العامــة والتــزال آث
حتــى اليــوم، فضــا عــن إعــان مكســيكو الــذي ترجــم بنجــاح دور اإلنتوســاي 
ــة  ــه قــرار اجلمعي ــة العامــة، وأعقب ــة املالي يف ترســيخ أركان اســتقالية الرقاب
حــول اســتقالية أجهــزة الرقابــة  العامــة لــألمم املتحــدة رقــم 
املاليــة العليــا والــذي كان وثبــة حيويــة للجهــود املشــتركة املبذولــة لتعزيــز 
ــر فحســب باســتحالة  ــرار ال يق ــة، إذ أن هــذا الق ــزة الرقابي اســتقالية األجه
إال  العليــا مبهامهــا مبوضوعيــة وفعاليــة  املاليــة  الرقابــة  أجهــزة  اضطــاع 
إذا كانــت مســتقلة عــن اجلهــات اخلاضعــة للرقابــة ومحميــة ضــد التأثيــر 
اخلارجــي، ومنحهــا االعتــراف العاملــي الــذي تســتحق، بــل هــو مبثابــة أداة 
 قويــة تعــزز اجلهــود الراميــة  لترســيخ االســتقالية املنشــودة التــي تطمــح لهــا

منظمة األرابوساي.
ولذلــك فقــد ارتــأت منظمــة األرابوســاي أن تتضمــن خطتهــا االســتراتيجية 
وتأخــذ علــى عاتقهــا دور املناصــر والداعــم لقــادة األجهــزة العليــا وتعريــف 
أصحــاب املصالــح ومنهــم عــدد مــن البرملانيــن بأهميــة مبــداْ االســتقالية 
لعمــل تلــك األجهــزة مــن خــال تنظيــم ملتقــى بالتنســيق مــع أحــد أقاليــم 
منظمــة اإلنتوســاي يف الســعي لتعزيــز مشــاركة أكثــر فاعليــة مــع أصحــاب 
املصالــح يف عمليــة املســاءلة وفهــم أفضــل لقيمــة ومنافــع األجهــزة األعضــاء 
والدفــاع عــن اســتقالية اجلهــاز الرقابــي، لضمــان إيصــال فاعــل لنتائــج عمــل 

ــور. ــى عمــوم اجلمه ــزة إل ــك األجه تل

دعــم قــدرات األجهــزة فــي التواصــل مــع أصحــاب    3 – 2
المصالــح إلرســاء مفهــوم االســتقاللية: 
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األولوية الشاملة )3( دعم األجهزة األعضاء في اإلدارة االستراتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واإلبالغ 

إن لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة دوراً هاماً يف تعزيـــز الكفاءة واملســـاءلة والفعالية 
والشـــفافية يف اإلدارة العامـــة وهـــذا يتطلب بالضرورة الســـعي املســـتمر إلى 
حتســـن رؤاها جتاه القضايا ذات الصلة باختصاصاتها على كافة املستويات.

واقتناعـــاً بأهمية التخطيط االســـتراتيجي يف دعم القيام بهـــذا الدور اعتمد 
قادة األجهزة األعضاء هذه اآللية التي ســـاعدتهم يف حتقيق احلوكمةالرشيدة 
 لألجهـــزة، إال أن احلاجـــة لتحســـن إرســـاء وتفعيل هـــذه اآللية تبقـــى قائمة

وهـــو مـــا ســـتعمل عليه املنظمـــة للرفع مـــن فعاليـــة التخطيط االســـتراتيجي 

مبــا ميكنهــم مــن مواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا البيئــة الديناميكيــة املتغيــرة 
والتحكــم فيها.

ويعــد تطبيــق إطــار قيــاس أداء األجهــزة العليــا للرقابــة (SAI PMF) املتمثــل 
بأحــد وســائل التقييــم الذاتــي لتلــك األجهــزة، حيــث يتوقــع أن تركــز اخلطــط 
االســتراتيجية لألجهــزة الرقابيــة يف املنظمــة املنبثقــة عــن نتائــج هــذا التقييــم 
ومبــا يؤمــن تلبيــة احتياجــات أصحــاب املصالــح املســتهدفن ويضمــن فاعليــة 

األجهــزة الرقابيــة يف ممارســة صاحياتهــا كاملــة وحتقيــق أهدافهــا.

دعم القيادات العليا في إرساء 
منهجية اإلدارة االستراتيجية 

تعزيز قدرات األجهزة األعضاء في 
مجال اإلدارةاالستراتيجية 

مساعدة األجهزة األعضاء في 
تطبيق إطار قياس األداء واإلبالغ

حوكمة رشيدة وإدارة فعالة
أجهزة متتلك رؤيـــة واضحة يف مجال 
اإلدارة والتدقيـــق والتنفيـــذ واملراقبـــة 

واإلباغ

أجهزة مثالية متتاز بالشفافية 
واملساءلة

بعـــد  ذات  أجهـــزة  متتلـــك  منظمـــة 
إســـتراتيجي وحوكمة رشـــيدة وقادرة 
علـــى تقـــدمي القيـــم واملنافـــع املتوخاة

تنســـيق دعم املانحن مع آلية معتمدة 
للمراقبـــة وتعزيز تقاســـم املعرفة عبر  

للتواصل واضحة  إستراتيجية 
تنسيق ومراجعة قياس إطار األداء

النتائج على
مستوى الجهاز

النتائج على
مستوى المنظمة
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إن األجهــزة العليــا للرقابــة بحاجــة إلــى اإلدارة االســتراتيجية لضمــان الوصــول 
إلــى وضــع سلســلة مــن القــرارات واألنشــطة التي تقود إلى تطوير اســتراتيجيات 
فعالــة لتحقيــق أهدافهــا، لــذا ارتــأت منظمــة األرابوســاي أن تضــع يف أولوياتهــا 
إرســاء مفاهيــم اإلدارة االســتراتيجية مبنيــة علــى حتليــل بيئــة العمــل ومســايرة 
التغيــرات الســريعة يف البيئــة اخلارجيــة مــن جهــة وإنشــاء بنيــة تنظيميــة وآليــة 

اســتكماالً ملــا ورد يف البنــد األول مــن هــذه األولويــة ستســعى األرابوســاي 
إلــى تدريــب عــدد مــن العاملــن يف األجهــزة األعضــاء علــى دليــل التخطيــط

عمــل مفتوحــة وشــاملة تولــي أهميــة كبيــرة ملســألة احلوكمــة الداخليــة والكفــاءة 
داخــل األجهــزة ويف عملياتهــا مــن جهــة أخــرى.

وستشــمل آليــات الدعــم املقدمــة لألجهــزة يف هــذا املجــال إقامــة نــدوة لقيــادات 
األجهــزة العليــا للرقابــة يف مجــال اإلدارة االســتراتيجية وتشــارك املعــارف مــع 
األقاليــم األخــرى ملنظمــة اإلنتوســاي لاســتفادة مــن جتاربهــم يف هــذا املجــال. 

االســتراتيجي املعــد مــن قبــل مبــادرة تنميــة االنتوســاي، لتمكينهــم مــن إعــداد 
اخلطــط االســتراتيجية ألجهزتهــم وفقــاً ملنهجيــة االنتوســاي.

دعــم القيــادات العليــا فــي ارســاء منهجيــة اإلدارة    1 – 3
االســتراتيجية:

تعزيــز قــدرات األجهــزة األعضــاء في مجــال اإلدارة   2 – 3
االســتراتيجية: 



18

أحــد   (SAI PMF) املاليــة  للرقابــة  العليــا  االجهــزة  أداء  قيــاس  إطــار  يعــد 
وســائل التقييــم الذاتــي الــذي مت  تطويــره مــن قبــل مجموعــة عمــل اإلنتوســاي 
املعنيــة بقيمــة ومنافــع األجهــزة العليــا للرقابــة وبدعــم مــن منظمــة اإلنتوســاي 
واملانحــن، وقــد مت إقــراره يف مؤمتــر األنكوســاي الثانــي والعشــرون املقــام 
يف أبــو ظبــي  2016 ليُمكــن األجهــزة مــن إجــراء التقييــم الذاتــي والوقــوف 
علــى أدائهــا ومــدى امتثالهــا للمعاييــر الدوليــة واملمارســات اجليــدة مبــا يلبــي 
احتياجــات أصحــاب املصالــح ويؤمــن إحــداث فــارق يف حيــاة املواطــن لتكــون 
بذلــك مثــاال يحتــذى بــه، وتســعى منظمــة األرابوســاي لتحقيــق النتائــج اآلتيــة 

ــة التقييــم: ألجهزتهــا االعضــاء مــن خــال تطبيــق آلي
-  حتديد نقاط القوة والضعف يف تلك األجهزة.  

-  التقرير عن أداء اإلدارة وآليات احلوكمة.
-  تسهيل اإلباغ إلى أصحاب املصالح املستفيدين من عمل األجهزة.  

-  قياس التقدم احملرز باألداء.
-  إظهار قيمة ومنافع تلك األجهزة للمواطنن.

واملهنيــة يف  املؤسســية  القــدرات  لبنــاء  اخلارجــي  للدعــم  فــرص  إتاحــة   -
األعضــاء.  األجهــزة 

ويف ســبيل حتقيــق ذلــك فــإن املنظمــة تســعى إلــى احلصــول علــى دعــم املانحــن 
لتنفيــذ برنامــج التعلــم لتمكــن األجهــزة مــن تســهيل تنفيــذ هــذا اإلطــار.

مســاعدة األجهزة األعضاء فــي تطبيق إطار قياس   3 – 3 
األداء واالبالغ: 
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األولوية الشاملة )4( مساندة األجهزة في تطبيق المعايير 

انســجاماً مــع نهــج منظمــة اإلنتوســاي إلدخــال تغييــر جــذري علــى أعمــال 
األجهــزة العليــا للرقابــة لتكــون ذات تأثيــر عميــق وبعيــد املــدى علــى املســتوى 
العاملــي بإطــاق املعاييــر الدوليــة، فقــد أولــت منظمــة األرابوســاي اهتمامــا 
كبيــراً بتطبيــق هــذه املعاييــر بهــدف أداء األعمــال الرقابيــة مبهنيــة واحتــراف 
عاليــن ومبــا يســهم يف تقويــة دور اجلهــاز كمــا أنهــا تهيــئ فرصــة لارتقــاء 
مبســتوى مهنيــة واحتــراف املراقــب احلكومــي، وســيتم تنفيــذ ذلــك مــن خــال

التدريــب لعــدد مــن العاملــن علــى املنهجيــات احلديثــة للتدقيــق وفقــا للمعاييــر 
املعتمــدة وتنفيــذ مهــام رقابــة منوذجيــة وتقاســم املعرفــة واخلبــرات يف مجــال 
تطبيــق هــذه املعاييــر مــع األقاليــم األخــرى والتركيــز علــى أهميــة توثيــق األعمال 
الرقابيــة واالهتمــام بضمــان جــودة العمــل الرقابــي مــن خــال وضــع دليــل 
خــاص بذلــك، وتعزيــز االلتــزام باملعاييــر املهنيــة لألجهــزة األعضــاء الســيما تلك 

املتعلقــة بنزاهــة األجهــزة العليــا.

مساندة جهود األجهزة 
األعضـاء في تطبيـق 

المعايير 

مسـاندة األجهزة األعضاء 
فـي توثيـق العمـل وفـق 

متطلبـات المعايير

مساندة األجهزة األعضاء 
في إرسـاء آليـات ضمـان 

الجودة

مساندة األجهزة األعضاء 
في تطبيــق معايـيـر 

أخالقيـات المهنـة

تنفيــذ  علــى  قــادر  جهــاز 
مهــام رقابيــة وفــق معاييــر 

اإلنتوســاي

رقبــاء كفوئــن، أجهــزة ذات 
مهنيــة واحتــراف عاليــن

تنفيذ عمليات رقابة 
لضمان جودة مستقل 

أجهــزة رقابيــة تعمــل وفــق 
معاييــر أخاقيــات املهنــة

منظمة متتاز باملهنية 
العالية

منظمــة مهنيــة تعمــل وفــق 
الدوليــة لألجهــزة  املعاييــر 

العليــا

أجهزة تتمتع بنزاهة 
املنظمة النموذجوشفافية عالية

النتائج على
مستوى الجهاز

النتائج على
مستوى المنظمة
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يهــدف هــذا البنــد إلــى مواصلــة مــا مت إجنــازه خــال املخطــط االســتراتيجي 
ــات االســتراتيجية الرئيســة  ــر، ومــن األولوّي املاضــي يف مجــال إرســاء املعايي
للفتــرة القادمــة، مســاعدة األجهــزة األعضــاء يف تطبيــق إطــار املعايير الدولية 
لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة بنجــاح، فضــًا عــن التشــجيع علــى 

تبــادل املعــارف بشــكل أقــوى. وســيتم التركيــز يف هــذا املجــال علــى آليــات

تلــزم املبــادئ األساســية للتدقيــق املراقــب أن يوثــق ضمــن أوراق عملــه كافــة 
املواضيــع أو أدلــة اإلثبــات أو القرائــن التــي تؤكــد إجنــازه ملهمــة التدقيــق وفقــا 
للمبــادئ األساســية ويتضمــن ذلــك االحتفــاظ بأوراق العمل التي يقــوم بإعدادها 
واحلصــول عليهــا واالحتفــاظ بهــا. ونظــرا ألهميــة توثيــق العمــل الرقابــي فقــد 
ــق املنجــزة  ــق إجــراءات التدقي ــة بالغــة لتوثي أولــت منظمــة األرابوســاي أهمي

التدريــب احلضــوري وعــن بعــد لعــدد مــن البرامــج منهــا برنامج مكافحة الفســاد 
ــود  ــف اجله ــة اإلنتوســاي، وتكثي ــادرة تنمي ــع مب ــاون م ــة األداء بالتع ــاً لرقاب وفق
لتنفيــذ مهــام رقابــة منوذجيــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة لألجهــزة العليــا يف أنــواع 
الرقابــات الثــاث )املاليــة، االلتــزام، األداء( وتقاســم املعرفــة واخلبــرة يف مجــال 

تطبيــق املعاييــر مــع األقاليــم األخــرى ملنظمــة اإلنتوســاي.

واألدلــة الرقابيــة التــي يتــم احلصــول عليهــا وجتميــع امللف النهائــي للتدقيق وفقا 
ــق الصــادر عــن  منظمــة اإلنتوســاي رقــم )1230( ولهــا يف ســبيل  ــار التوثي ملعي
حتقيــق ذلــك اعتمــاد آليــات تتمثــل يف إقامــة دورات تدريبيــة يف مجــال توثيــق 
ــم األخــرى ملنظمــة اإلنتوســاي  ــرات مــع األقالي ــادل اخلب ــة وتب األعمــال الرقابي

لاســتفادة مــن جتاربهــم واملمارســات الفضلــى يف مجــال التوثيــق.

4 – 1   مساندة جهود األجهزة األعضاء في تطبيق المعايير:

مســاندة األجهــزة األعضــاء فــي توثيــق العمــل    2 – 4
وفــق متطلبــات المعاييــر: 
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تتمثل األعمال األساسية للجهاز األعلى للرقابة يف توفير قيمة وفوائد ملواطنيه 
مــن خــال إجــراء عمليــات رقابــة عاليــة اجلــودة ووفقــا ملعاييــر اجلــودة الصــادرة 
عــن املنظمــة الدوليــة لألجهــزة العليــا والتــي مت اعتمادهــا يف مؤمتــر األنكوســاي 
العشــرون املنعقــد عــام 2010 يف جوهانســبرج )جنــوب إفريقيــا( ومبــا ينعكــس 
إيجابــا علــى عمــل األجهــزة  يف مجــاالت ذات أهميــة وطنيــة وإقليميــة  تســهم 
يف إرســاء مبــادئ املســاءلة والشــفافية والنزاهــة لــدى املســؤولن عــن احلوكمــة، 
لــذا ارتــأت منظمــة األرابوســاي أن تضــع يف خطتهــا االســتراتيجية دعــم األجهزة 
األعضــاء يف إجــراء عمليــات تدقيــق عاليــة اجلــودة ووفقــاً للمعاييــر يف مســعى

التقييــم الذاتــي للنزاهــة  آليــة  العليــا للرقابــة إســتخدام  تســتطيع األجهــزة 
)اإلنتوســنت( لتحليــل املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا نزاهــة أجهزتهــا فضــًا 
ــة  ــار اإلنتوســنت آلي ــة النزاهــة باعتب ــم مســتوى نضــج أنظمتهــا لرقاب عــن تقيي
مهمــة لتطبيــق املعيــار الدولــي لألجهــزة العليــا اخلــاص بأخاقيــات املهنــة. فمــن 
األهميــة مبــكان أن ينظــر إلــى اجلهــاز األعلــى للرقابــة علــى أنــه مصــدر للثقــة 
ــة واملصداقيــة، وهــي صفــات يدعمهــا اجلهــاز نفســه مــن خــال تبنيــه  واألمان
وتطبيقــه للمتطلبــات األخاقيــة للمفاهيــم التــي جتســدها املفردات املســتخدمة 
املتمثلــة بالنزاهــة واالســتقالية واملوضوعيــة والســرية والكفــاءة باعتبارهــا قيمــاً 
ــب أن يتمســك  ــى املراق ــة، توجــب عل ــات املهن ــى أخاقي ــة بالنســبة إل جوهري

ــى ضــرورة أن  ــه إل ــع التنوي ــاً. م ــزة اقليمي ــك األجه ــع مســتوى تل ــى رف ــث إل حثي
تركــز تلــك األجهــزة علــى املجــاالت الرئيســية ذات األهميــة النســبية العاليــة علــى 
املســتوى الوطنــي وليــس فقــط أن تقــوم بتطبيــق املعاييــر يف أعمــال الرقابــة. 
وستســتند اســتراتيجية األرابوســاي لتحقيق هذا البند على تفعيل دليل لضمان 
اجلــودة يف األعمــال الرقابيــة، فضــًا عــن تدريــب عــدد مــن العاملــن يف األجهــزة 
األعضــاء علــى منهجيــة الدليــل وتطبيقاتــه، باإلضافــة إلــى تشــكيل فريــق إقليمي 
متخصــص مؤلــف مــن عــدد مــن اخلبــراء مــن األجهــزة األعضاء يف مجــال ضمان 

اجلــودة لألعمــال الرقابيــة، يتولــى تقــدمي الدعــم لألجهــزة يف موقــع العمــل.

مبعاييــر ســلوكية عاليــة أثنــاء أداء عملــه الرقابــي ويف عاقتــه مــع موظفــي 
اجلهــات اخلاضعــة للرقابــة. فقــد وضعــت منظمــة األرابوســاي نصــب أعينهــا 
ــاالً  ــة لضمــان أن ممارســاتها جتســد مث تدعيــم قيــم النزاهــة وأخاقيــات املهن
يحتــذى بــه مــن خــال ضمــان نزاهــة األجهــزة األعضــاء املنضويــة حتــت مظلتها، 
ولهــا يف ســبيل حتقيــق ذلــك التوعيــة مبفهــوم اإلنتوســنت ووضــع مؤشــرات 
قيــاس نزاهــة األجهــزة علــى املوقــع االلكترونــي للمنظمــة  والتنســيق مــع املانحن 
للحصــول علــى الدعــم والتمويــل إلطــاق مشــروع قيــاس نزاهــة األجهــزة العليــا 
وإقامــة الــدورات التدريبيــة لتســهيل تطبيــق املؤشــرات واالســتفادة مــن جتــارب 

األقاليــم األخــرى للمنظمــة يف مجــال قيــاس نزاهــة األجهــزة.

مســـاندة األجهـــزة األعضـــاء فـــي إرســـاء آليات   3 – 4 
ضمان الجودة: 

مســـاندة األجهزة األعضـــاء في تطبيـــق معايير    4 – 4
المهنة:  أخالقيـــات 



22

األولوية الشاملة )5( تطوير قدرات وحوكمة المنظمة

تســعى منظمــة األرابوســاي وتركــز بشــكل كبيــر علــى موضــوع تنميــة قدراتهــا 
مــن خــال توجيــه إهتمامهــا إلــى مســألتن: 

األولــى: اجلوانــب التنظيميــة )مــن خــال إعــادة النظر يف النظام األساســي 

والهيكل التنظيمي يف املنظمة(.
الثانيــة:  تأهيــل املــوارد البشــرية للمنظمــة والــذي يركــز علــى تضييــق الفجــوة يف 
املعرفة واملهارات بن املراقبن يف مختلف األجهزة الرقابية على كافة املســتويات.

والهيكل  األساســـي  النظـــام  تطوير 
التنظيمي والقواعد اإلجرائية للمنظمة 
بما يتـــالءم مـــع التعديـــالت األخيرة 
للنظام األساسي لمنظمة اإلنتوساي

لضمان  المنظمة  خبـــرات  تطوير 
إدارة كفـــؤة وفاعلـــة )التعلـــم 
مـــع  التعــــامل  اإللكتـرونــــي، 

الجــــودة(  ضمان  المانحيـــن، 

دعم الموارد البشرية للمنظمة

حصـــول األجهـــزة علـــى دعم وإســـناد 
مـــن املنظمـــة  ومـــن املجتمـــع الدولي

ــى تقــدمي خدمــات  ــادرة عل ــزة ق األجه
ــة بجــودة عالي

جهـــاز كـــفء وفاعـــل كونـــه منضـــوي 
حتـــت مظلـــة منظمـــة تتمتـــع بدرجـــة 

احتـــراف ومهنيـــة عاليـــة

- تبســـيط اإلجـــراءات مبـــا ينعكـــس 
إيجابـــاً على ســـرعة إتخـــاذ القرارات 

- جودة عالية وخلق أثر اقليمي 

تعزيز ثقة املانحن واحلصول على 
دعمهم

منظمة كفء وفاعلة ويحتذى بها

النتائج على
مستوى الجهاز

النتائج على
مستوى المنظمة
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انســجاماً مــع التغييــرات األخيــرة للنظــام االساســي ملنظمــة اإلنتوســاي شــرعت 
بنظامهــا  النظــر  إلعــادة  جــدي  بشــكل  التفكيــر  إلــى  األرابوســاي  منظمــة 
ــب  ــا لتواك ــة لعمله ــة املنظم ــكل التنظيمــي والقواعــد االجرائي األساســي والهي

ــه. ــع ب ــذي يجــب أن تضطل ــدور ال ــة لإلنتوســاي وال اخلطــوات القادم
وكان ذلك من خال تشــكيل فريق من عدد من األجهزة األعضـــاء لدراســة

تشــكيل فريــق مــن اخلبــراء مــن األجهــزة االعضــاء لتقــدمي الدعــم مبجــاالت 
مختلفــة مثــل تشــكيل فريــق متخصــص بالتعلــم االلكترونــي، وفريــق ضمــان 
اجلــودة املشــار إليــه يف البنــد 4-3، وفريــق خــاص باملنظمــة يتولــى مهــام 
التنســيق مــع املانحــن لتوفيــر مصــادر جديــدة لدعــم املنظمــة ماليــا،  وتقــدمي 

ــن ــة املجــاالت واالســتفادة م ــذي يف كاف ــس التنفي ــى املجل مشــاريع للدعــم إل

النظــام األساســي احلالــي واقتــراح مجــاالت التعديــل لغــرض تســهيل وتبســيط 
أعمــال وإجــراءات احلوكمــة الداخليــة ومبــا يســهم يف ســرعة اتخــاذ القــرار، 
والــذي بــدوره ســينعكس علــى شــفافية اإلجــراءات والوصــول الــى التميــز 

االقليمــي لتكــون عامــل جــذب الســتقطاب املانحــن.

عــدد مــن اخلبــراء يف األجهــزة األعضــاء باملنظمــة لتطويــر مهــارات وقــدرات 
بأهــم  وإثرائــه  للمنظمــة  اإللكترونــي  املوقــع  وتطويــر  باملنظمــة  العاملــن 
اإلصــدارات والتجــارب الرائــدة  باإلضافــة إلــى تعزيــز ســبل التواصــل مــن 
خــال زيــادة احلضــور باحملافــل الدوليــة وخلــق مجــاالت للتعــاون والتنســيق مــع 
األقاليــم األخــرى لإلنتوســاي وخصوصــا باملواضيــع ذات االهتمــام املشــترك.

تطويــر النظــام األساســي والهيــكل التنظيمــي    1 - 5
والقواعــد اإلجرائيــة للمنظمــة بمــا يتــالءم مــع التعديــالت 

ــاي: ــة اإلنتوس ــي لمنظم ــام األساس ــرة للنظ األخي

إدارة كفــؤة  لضمــان  المنظمــة  خبــرات  تطويــر    2 – 5
وفاعلــة )التعلــم اإللكترونــي، التعامــل مــع المانحيــن، 

الجــودة(: ضمــان 
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إن الســعي للوصــول إلــى مســتوى عــاٍل مــن املهنية والكفاءة يتطلــب التركيز على 
تنميــة مهــارات وقــدرات املــوارد البشــرية يف املنظمــة والــذي يصبــو إلــى تضييق 
الفجــوة يف املعرفــة واملهــارات بــن املراقبــن يف مختلــف األجهــزة الرقابيــة علــى 
كافــة املســتويات، ولذلــك اعتبــرت األرابوســاي مــن ضمــن اولوياتهــا للمرحلــة 
القادمــة تقــدمي العــون والدعــم لألجهــزة األعضــاء التــي حتتــاج إلــى تنميــة 
قــدرات ومهــارات املــوارد البشــرية العاملــة فيهــا ال ســيما  تلــك التــي قــد تعانــي

بــن األجهــزة  املهنــي  املســتوى  التبايــن يف  لتقليــل  مــن ظــروف اســتثنائية، 
األعضــاء يف املنظمــة لرفــع وتعزيــز مســتوى املهنيــة والكفــاءة لديهــا يف أداء 
مهــام العمــل الرقابــي عبــر وســائل منهــا منصــات تبــادل املعرفــة ومجتمعــات 
املمارســة املهنيــة، مبــا ينعكــس ايجابــاً علــى أداء تلــك األجهــزة وبالتالــي علــى 

أداء املنظمــة ككل. 

دعم الموارد البشرية للمنظمة:   3 – 5
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1- دعم قدرات األجهزة األعضاء في الرقابة على أهداف التنمية المستدامة  

1-1   التوعية بأهمية الرقابة على أهداف التنمية المستدامة

عــدد القيــادات املشــاركة مــن األجهــزة العليــا يف ورشــة التعريــف بأهميــة 
أهــداف التنميــة املســتدامة الرئيســية والفرعيــة املنبثقــة عنهــا. 

عــدد األجهــزة العربيــة التــي نظمــت نــدوات يف هــذا اإلطــار لتوعيــة الســلطة 
املســتدامة  التنميــة  أهــداف  علــى  الرقابــة  بأهميــة  بلدانهــا  يف  املســؤولة 

وببرنامجهــا يف هــذا املجــال.
ــة املســتدامة  ــى تنفيــذ خطــة التنمي ــة عل ــي أدرجــت الرقاب عــدد األجهــزة الت

ضمــن مخططاتهــا االســتراتيجية.
تنفيــذ برنامــج تدريبــي متكامــل لتأهيــل عــدد مــن املدربــن املعتمديــن بالتعاون 
مــع مبــادرة تنميــة االنتوســاي ووفقــا لتوجهــات منظمــة االنتوســاي واملنهجيــات 
ذات الصلــة ملســاعدة األجهــزة األعضــاء علــى تقييــم مــدى جاهزيــة حكوماتهم 

يف حتقيق األهداف التنموية.
لإلنتوســاي  األخــرى  األقاليــم  مــع  بهــا  املشــارك  العلميــة  اللقــاءات  عــدد 
 لاســتفادة مــن خبراتهــم وجتاربهــم يف تنفيــذ مهــام الرقابــة علــى أهــداف 

التنمية املستدامة.
عــدد املقــاالت والبحــوث املنشــورة يف مجلــة األرابوســاي للتوعيــة بأهميــة 

الرقابــة علــى أهــداف التنميــة املســتدامة. 
واملمارســات  الدوليــة  والتجــارب  العمــل  وأدلــة  واملقــاالت  البحــوث  عــدد 
ــة ودور  ــه بأهمي ــة إلثرائ ــي للمنظم ــع اإللكترون ــى املوق ــى املنشــورة عل الفضل
األجهــزة األعضــاء يف املنظمــة يف الرقابــة علــى أهــداف التنميــة املســتدامة 

ســواء وطنيــا أو إقليميــا وعامليــا. 

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:
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 1-2   مساعدة األجهزة على تقييم مدى جاهزية حكومتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واإلبالغ
         عن نتائج عملها

ــة حكومــات األجهــزة  ــم مــدى جاهزي ــة املقامــة لتقيي ــدورات التدريبي عــدد ال
ــة االنتوســاي. ــادرة تنمي ــك االهــداف بالتعــاون مــع مب األعضــاء لتحقيــق تل

وضــع اســتمارة أو برنامــج عمــل يتضمــن مجموعــة مــن اإلجــراءات الواجــب 
القيــام بهــا لتســهيل عمليــة تقييــم مــدى جاهزيــة احلكومــات واســتعدادها 

ــك األهــداف.  ــق تل لتحقي
التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  علــى  الرقابــة  التنفيــذي إلطــار  املجلــس  اعتمــاد 

ومنهجيتهــا. ودوريتهــا  ومخرجاتهــا  الرقابــة  نــوع  يضبــط  املســتدامة 
عــدد التقاريــر الصــادرة لإلبــاغ عــن نتائــج تقييــم مــدى جاهزيــة احلكومــات 
يف الــدول األعضــاء يف املنظمــة واســتعداد النظــم الوطنيــة لتحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة.
عدد األجهزة األعضـاء التي أعدت تقـارير بخصـوص مدى جاهزية احلكومـات

مقارنــة  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الوطنيــة  النظــم  واســتعداد 
باملنظمــة. األعضــاء  األجهــزة  عــدد  بأجمالــي 

إعــداد املنظمــة لتقاريــر موحــدة لتقييــم اجلاهزيــة علــى مســتوى األجهــزة 
األعضــاء ومــدى تنفيــذ التوصيــات الــواردة فيهــا.

عــدد تقاريــر التقييــم الصــادرة مــن األجهــزة األعضــاء املنشــورة علــى املوقــع 
اإللكترونــي للمنظمــة العربيــة إلثرائــه بنتائــج التقييــم.

عدد التقارير التي خضعت لعمليات ضمان اجلودة.
ملنظمــة  االلكترونــي  املوقــع  املنشــورة يف  التقاريــر  املقــاالت ومنــاذج  عــدد 
ــق مــدى  ــم األخــرى يف مجــال تدقي ــل جتــارب األقالي ــي متث األرابوســاي والت
جاهزيــة احلكومــات لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة واملترجمــة مــن قبــل 

األجهــزة األعضــاء يف املنظمــة لاســتفادة منهــا.

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:
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2-  تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصالح

2-1   مساعدة األجهزة األعضاء على إعداد استراتيجية التواصل

تنظيــم ورشــة لقــادة األجهــزة األعضــاء لنشــر ثقافــة التواصــل مــع أصحــاب 
املصالــح الداخليــن واخلارجيــن وحتديــد احتياجاتهــم. 

البرامــج التدريبيــة املقامــة بالتعــاون مــع مبــادرة تنميــة االنتوســاي للتعريــف 
ــم.  ــد احتياجاته ــح الداخليــن واخلارجيــن وحتدي بأصحــاب املصال

ــط  ــا يف مجــال ضب ــي متــت االســتجابة لطلباته ــزة األعضــاء الت عــدد األجه
اســتراتيجية التواصــل.

عدد األجهزة املشاركة يف اجتماع تبادل التجارب لوضع استراتيجية للتواصل.
عدد اللقاءات التي نظمتهـا املنظمة مع األطراف اخلارجيـة اإلقليميـة إلبراز 

مجهودات األجهزة األعضاء للتواصل مع محيطهم )االسترشاد
بإطار مهنية املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي يف ضبط آليات التواصل(.

وضــع منــوذج قياســي وفقــاً ألفضــل التجــارب يف مجــال التواصــل لتتمكــن 
ــد إعــداد اســتراتيجية التواصــل ومبــا  ــه عن األجهــزة األعضــاء االسترشــاد ب
يلبــي احتياجــات اجلهــاز وأصحــاب املصالــح وســبل متابعــة عمليــة التواصــل 

ــة االنتوســاي.  ــادرة تنمي بالتنســيق مــع مب
عــدد األجهــزة األعضــاء التــي اعــدت اســتراتيجية متكاملــة للتواصــل مــع 

أصحــاب املصالــح مقارنــة بإجمالــي عــدد األجهــزة األعضــاء.

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:
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2-2   مساعدة األجهزة في تطبيق استراتيجيات التواصل مع أصحاب المصالح

2-3  دعم قدرات األجهزة األعضاء في التواصل مع أصحاب المصالح إلرساء مفهوم االستقاللية

عــدد األجهــزة األعضــاء التــي طبقــت فعليــاً االســتراتيجية املوضوعــة مبــا يلبي 
احتياجــات اجلهــاز وأصحــاب املصالــح ومبــا يتوافق مــع صاحياتها وتفويضها 

القانونــي مقارنــة بإجمالــي عــدد األجهــزة التي أعدت االســتراتيجية.
عدد األجهـزة التي حصلت على دعم من املنظمـة لتفادي الصعوبـات يف  بلـوغ

عــدد امللتقيــات التــي تنظمهــا املنظمــة بالتعــاون مــع أحــد اقاليــم منظمــة 
اإلنتوســاي ومبشــاركة القيــادات العليــا يف األجهــزة األعضــاء والبرملانــن مــن 
الــدول األعضــاء ملناصــرة األجهــزة األعضــاء يف ســعيها لتعزيــز اســتقاليتها

أهدافها االستراتيجية للتواصل. 
عــدد ورش العمــل لتبــادل التجــارب املقامــة مــع املنظمــات اإلقليميــة للتوعيــة 

وملناصــرة األجهــزة يف مجــال دعــم االســتقالية.

)تسمية رئيس اجلهاز، اختيار مجاالت التدقيق، االستقال املالي...الخ(.  
عدد األجهزة األعضاء التي قامت بتفعيل صاحياتها ودعم استقاليتها.

مسؤولية التنفيذ:

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:

مؤشرات قياس األداء:
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3- دعم األجهزة األعضاء في االدارة االستراتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واالبالغ

3-1   دعم القيادات العليا في إرساء منهجية االدارة االستراتيجية

3-2   تعزيز قدرات األجهزة األعضاء في مجال االدارة االستراتيجية

عــدد النــدوات واللقــاءات املنظمــة إلشــراك القيــادات العليــا يف مجــال االدارة 
االســتراتيجية بالتعــاون مــع األقاليــم األخــرى ملنظمــة االنتوســاي لاســتفادة 

مــن جتاربهــم يف هــذا املجــال.

اجنــاز دراســة متكــن مــن ضبــط مواطــن التحســن يف التخطيط االســتراتيجي 
لألجهــزة األعضــاء )ميكــن ربــط هــذه الدراســة مــع تنفيــذ مهمــات قيــاس أداء 

األجهــزة األعضاء(.
العاملــن يف األجهــزة  الــدورات املقامــة مــن قبــل املنظمــة لتدريــب  عــدد 
األعضــاء علــى دليــل التخطيــط االســتراتيجي الصــادر عــن مبــادرة تنميــة

عــدد القيــادات العليــا املشــاركن يف النــدوات مقارنــة بأجمالــي عــدد األجهــزة 
األعضــاء باملنظمة.

االنتوساي إلعداد اخلطط االستراتيجية ألجهزتهم وفقاً ملا ورد بالدليل.
قيــاس التقــدم احملــرز ومجــاالت التحســن املنفــذة يف األجهــزة املشــاركة يف 
الــدورات املقامــة مــن خــال متابعــة اخلطــط الســنوية لألجهــزة األعضــاء مــن 

قبــل جلنــة املخطــط االســتراتيجي باملنظمــة.

مسؤولية التنفيذ:

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:

مؤشرات قياس األداء:
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3-3   مساعدة األجهزة األعضاء في تطبيق إطار قياس األداء واإلبالغ

لتمويــل  املانحــة الســتقطابها  اجلهــات  مــع  التفــاوض  املنظمــة يف  نشــاط 
أدائهــا واإلبــاغ عــن   برنامــج ملســاعدة األجهــزة يف تطبيــق إطــار قيــاس 

نتائج التطبيق.
ــاس  ــة قي ــف بآلي ــة لألجهــزة األعضــاء للتعري ــورش املقام عــدد الــدورات وال

.(SAI PMF) األداء وفقــاً لإلطــار
عدد األجهزة األعضاء التي قامت بإجراء التقييم وفق اإلطار مقارنة بإجمالي

عدد األجهزة األعضاء املستفيدة من عملية التدريب.
عـــدد األجهـــزة التـــي أجـــرت عمليـــات التقييـــم وفقاً لإلطـــار، ونشـــر نتائج 

التقييـــم علـــى املوقـــع االلكترونـــي اخلـــاص باجلهـــاز لاســـتفادة منه. 
عدد عمليات القياس التي اضطلعت املنظمة مبهمة ضمان جودتها.

االســـتفادة من خبـــرات األجهزة األعضاء باألقاليم األخـــرى يف مجال قياس 
األداء وفقـــا لإلطار املعتمد من قبل مؤمتر اإلنكوســـاي 2016. 

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:



32

4- مساندة األجهزة األعضاء في تطبيق المعايير 

4-1   مساندة جهود األجهزة األعضاء في تطبيق المعايير

عـــدد األجهزة األعضاء التـــي التزمت بتطبيق معايير االنتوســـاي كما وردت 
يف إطـــار قيـــاس األداء مقارنة بإجمالي عـــدد األجهزة األعضاء.

عـــدد الـــدورات التدريبيـــة ملســـاعدة األجهـــزة األعضـــاء يف تطبيـــق معايير 
االنتوســـاي ســـواء حضوريـــاً أو عـــن بعد ألنـــواع الرقابـــات الثاث.

مجـــاالت االســـتفادة مـــن خبـــراء التدريـــب وميســـري معاييـــر االنتوســـاي 
احلاصلـــن علـــى شـــهادات معتمـــدة يف تســـيير وتقـــدمي االســـناد لألجهزة 

األعضـــاء يف مجـــاالت التطبيـــق العملـــي.
عـــدد األجهـــزة األعضاء املشـــاركة يف البرامـــج التدريبية مقارنـــة بأجمالي 

األعضاء. األجهـــزة  عدد 

عـــدد األجهـــزة التي نفـــذت مهام رقابـــة منوذجية وفقـــاً ملعايير االنتوســـاي 
وألنـــواع الرقابـــات الثاث.

عـــدد اللقـــاءات والـــورش املقامـــة يف مجـــال تطبيـــق املعاييـــر بالتعـــاون مع 
األقاليـــم األخـــرى ملنظمـــة االنتوســـاي.

اإلصـــدارات  وفـــق  حتديثهـــا  أو  إصدارهـــا  مت  التـــي  األدلـــة   عـــدد 
اجلديدة للمعايير.

وتبسيطها  املعايير  للتعريف مبحتوى  باملجلة  نشرها  التي مت  املقاالت  عدد 
للمستفيدين. 

عدد املهمات الرقابية التعاونية التي مت تنفيذها وفق معايير اإلنتوساي.

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:
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4-2   مساندة األجهزة في توثيق العمل وفق متطلبات المعايير

4-3   مساندة األجهزة في إرساء آليات ضمان الجودة

إعــداد دليــل لتوثيــق اجــراءات العمــل الرقابــي خــاص باملنظمــة باالسترشــاد 
املوقــع  علــى  ونشــره  االنتوســاي  منظمــة  عــن  الصــادر  التوثيــق  مبعيــار 

بهــا. االلكترونــي اخلــاص 
عــدد الــدورات التدريبيــة ملســاعدة األجهــزة لتوثيــق اجــراءات التدقيــق وفقــا 

ملعيــار التوثيــق الصــادر عــن منظمــة االنتوســاي.
عــدد األجهــزة املشــاركة يف البرامــج التدريبيــة مقارنــة بإجمالــي عــدد

عــدد األجهــزة التــي قامــت باعتمــاد دليــل ضمــان اجلــودة يف األعمــال الرقابية 
املعــد مــن قبــل جلنــة املعايير.

عدد الدورات التدريبية للعاملن يف األجهزة على منهجية الدليل وتطبيقاته.
تطــور عــدد األجهــزة التــي خضعــت لعمليــات ضمــان جــودة مــن أطــراف 

خارجيــة مقارنــة بإجمالــي عــدد األجهــزة األعضــاء.

األجهزة األعضاء.
عــدد الــورش املقامــة مــن قبــل املنظمــة أو األجهــزة األعضاء بالتعــاون مع األقاليم 
األخرى لاســتفادة من التجارب واملمارســات الفضلى يف توثيق العمل الرقابي.

مــدى حتســن قيــاس أداء األجهــزة بالنســبة لهــذا العنصــر حســب إطــار قيــاس 
أداء األجهــزة.

تشــكيل فريــق إقليمــي متخصــص مؤلــف مــن عــدد مــن اخلبــراء بالــدول 
األعضــاء يف مجــال ضمــان جــودة االعمــال الرقابيــة لتقــدمي الدعــم يف مواقــع 

ــة. ــة النموذجي ــات الرقاب العمــل ودعــم عملي
عــدد املهمــات املنجــزة مــن قبــل الفريــق االقليمــي يف إطــار ضمــان جــودة 

األعمــال الرقابيــة املنجــزة مــن قبــل األجهــزة.

مسؤولية التنفيذ:

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:

مؤشرات قياس األداء:
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4-4   مساندة األجهزة األعضاء في تطبيق معايير أخالقيات المهنة

نشر معايير اخاقيات املهنة العتمدة يف مؤمتر اإلنكوساي 2016 على املوقع 
ــاده  ــار واعتم ــة املعي ــى أهمي ــز عل ــه والتركي ــة ب ــة والتوعي ــي للمنظم  االلكترون

يف وضع قواعد السلوك اخلاصة باألجهزة األعضاء.
التوعيــة مبفهــوم التقييــم الذاتــي للنزاهــة )اإلنتوســنت( مــن خــال نشــر 

للمنظمــة. االلكترونــي  املوقــع  املنهجيــة علــى 
عدد اجلهات املانحة التي مت استقطابها من قبل املنظمة لغرض متويل برنامج

ملساعدة األجهزة يف تطبيق التقييم الذاتي للنزاهة واإلباغ عن نتائج التطبيق.
عــدد الــدورات التدريبيــة ملســاعدة األجهــزة علــى تطبيــق التقييــم الذاتــي 
للنزاهــة باالســتعانة باألجهــزة األعضــاء التــي ســبق وأن طبقــت منهجيــة 

التقييــم بالتعــاون مــع محكمــة التدقيــق الهولنديــة.
ــات  ــم ومتابعــة أخاقي ــة تقيي ــي اعتمــدت منهجي عــدد األجهــزة األعضــاء الت
املهنــة طبقــاً للمعيــار 30 مــع حتســن تقييمهــا وفــق إطــار قيــاس أداء األجهــزة.

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:
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5- تطوير قدرات وحوكمة المنظمة

 5-1   تطوير النظام األساسي والهيكل التنظيمي والقواعد اإلجرائية للمنظمة بما يتالءم مع التعديالت
          األخيرة للنظام األساسي لمنظمة اإلنتوساي

تشــكيل فريــق مــن عــدد مــن األجهــزة األعضــاء لغــرض دراســة النظــام 
تعديلــه. مجــاالت  واقتــراح  احلالــي  األساســي 

ــر النظــام األساســي والهيــكل التنظيمــي والقواعــد اإلجرائيــة  ــام فريــق تطوي قي
ــي  ــة مــن النظــام احلال للمنظمــة بإعــداد دراســة لتشــخيص اإلشــكاليات املتأتي
وتقدمي حلول ملختلف اإلشكاليات وكيفية قياس جناعتها إلى املجلس التنفيذي.

عدد االجتماعات التي عقدت من قبل الفريق املعني.
نتائــج متابعــة املقترحــات والتوصيــات املقدمــة مــن قبــل الفريــق املشــكل 
لغــرض تســهيل وتبســيط اجــراءات احلوكمــة الداخليــة بهــدف اســتقطاب 

أكبــر عــدد مــن املانحــن.

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:
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 5-2   تطوير خبرات المنظمة لضمان إدارة كفؤة وفاعلة )التعلم اإللكتروني، التعامل مع المانحين، 
         ضمان الجودة(

التدريــب علــى إعــداد صيــغ املشــاريع لطلــب املنــح أو مذكــرات التعــاون مــع 
األجهــزة يف األقاليــم األخــرى أو مــع املانحــن.

تشــكيل فريــق مــن اخلبــراء والعاملــن يف املنظمــة لغــرض التنســيق مــع 
لتوفيــر مصــادر ماليــة جديــدة. املانحــن 

عدد ملفات التمويل التي القت قبول الهيئات املانحة.
عــدد عمليــات قيــاس أداء األجهــزة وعمليــات ضمــان جــودة األعمــال الرقابية 

املنفــذة بالتعــاون مــع املانحن. 
عــدد مذكــرات التفاهــم ومجــاالت التعــاون مــع األقاليــم األخــرى التابعــة 

ملنظمــة االنتوســاي واملانحــن مبختلــف اشــكالهم.

ــراءه بأهــم االصــدارات والتجــارب  ــة واث ــي للمنظم ــع االلكترون ــر املوق تطوي
 الرائدة لتعزيز مهنية وكفاءة العاملن يف األجهزة األعضاء، وإشراك العاملن

يف املوقع االلكتروني بدورات مكثفة لتنمية قدراتهم.
تقليص الفترة بن إصدار املقاالت الرائدة ونشرها باملوقع.

التواصــل بــن املنظمــة واألجهــزة األعضاء ضمن االقليــم من ناحية وتواصلها 
ومتثيلهــا لإلقليــم يف احملافــل الدوليــة واملؤمتــرات واللقــاءات العلميــة لتعزيــز 
 التعاون والتنسيق يف األقاليم األخرى يف االنتوساي، واالستفادة من التجارب

الفضلى والفرص املتاحة.

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:
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5-3   دعم الموارد البشرية للمنظمة

الوســائل املســتخدمة مــن قبــل املنظمــة يف توجيــه سياســات العمــل الرقابــي 
ونشــر ثقافــة اإلرشــاد املهنــي.

الدعــم املقــدم لألجهــزة األعضــاء التــي تعانــي مــن صعوبــات يف التواصــل 
والتجــارب  العلميــة  باملــادة  كتزويدهــا  بلدانهــا،  بهــا  متــر  ظــروف  بســبب 

املنظمــة. تقييمهــا  التــي  العمــل  بالــدورات وورش  التطبيقيــة اخلاصــة 
تفعيــل دور خبــراء املنظمــة والتركيــز علــى أهميــة التخصــص الدقيــق يف 

مجاالت العمل الرقابي.
ــة أو االســتعانة  ــة منوذجي ــام رقابي ــذ مه وســائل الدعــم يف مواقــع العمــل كتنفي
 بخبــراء املنظمــة لتقــدمي الدعــم للــدول األعضــاء التــي تعانــي مــن صعوبــات 

يف التواصل.  
عــدد املنتديــات والتمثيــل يف منظمــة االنتوســاي واملنظمــات األخــرى ذات 

االهتمــام املشــترك.

مسؤولية التنفيذ:

مؤشرات قياس األداء:





In the name of Allah, the most
gracious, the most merciful
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ARABOSAI Strategic Plan (2018-2022) arises from a participative approach and continuous hard work by all organizational 
structures related to strategic planning. This work resulted in a clear vision and appropriate approach towards supporting 
the organization’s achievements and developing its capacities, which would help the organization to confront the 
challenges of achieving INTOSAI’s strategic goals and crosscutting priorities. 
Ever since taking up my duties as the General Secretary, I have been able to recognize the organization’s success in 
articulating a strategic plan serving as a roadmap that sets clear and realistic goals based on coherent and correlated 
priorities. All SAIs are coalescing around these priorities, which I consider the fundamental principle and the key to success 
and durability of regional organizations. 

In preparation of this plan, ARABOSAI has drawn on the best practices included in IDI Strategic Planning Manual. The 
plan’s content was consistent with the spirit, values and goals of the organization that strives to raise SAIs awareness of 
the importance of independence, professionalism and quality. 

ARABOSAI believed that its strategic plan should be in line with INTOSAI’s priorities, and considered this alignment one 
of the core principles in setting its goals and agenda. Besides, it has made assisting SAIs to follow up and review the 2030 
Agenda for Sustainable Development a fundamental priority that was taken into account in setting  ARABOSAI’s strategic 
themes and the relevant support it intends to provide for member SAIs in the coming period. The same alignment applies 
with other priorities related to enhancing SAIs professionalism through supporting them for standards application and 
performance assessment. In setting its strategic priorities, ARABOSAI also took into consideration the requirements for 
communication with stakeholders and strategic management. 

A Message by ARABOSAI General Secretary
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ARABOSAI is aware of the fact that the achievement of these various strategic goals is contingent on enhancing its 
capacities and governance. Therefore, this aspect was given due consideration by designating a strategic priority for 
enhancing its financial and technical capacities, as well as revising its Statues and organizational structure. ARABOSAI 
also fostered and facilitated cooperation and professional competency among the regional organizations by signing a 
memorandum of understanding with AFROSAI-E on the development of bilateral technical cooperation and the revision 
of INTOSAI Cooperation Framework. 

Additionally, it is necessary to highlight that the perception and proper preparation of ARABOSAI Strategic Plan (2018-
2022) should be followed by periodic review and assessment to ensure response to the changing and evolving needs and 
demands. Therefore, the Secretariat is determined to continue to listen to SAIs demands, which would enable them to 
tackle the common and crosscutting challenges, and help them to consolidate the significant gains ARABOSAI has been 
achieving globally as a regional organization or through its member SAIs.    

Finally, I would like to thank all those who have contributed to the preparation of this plan, especially the Strategic Plan 
Committee, which sought to provide the guarantees necessary to the success of this work.

May Allah help us succeed in all our endeavors for the good of our organization. 

Premier President of the Court of Accounts in Tunisia
and the General Secretary of ARABOSAI

Nejib Gtari
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ARABOSAI’s Strategic Plan (2018-2022) was developed as part of its keenness to improve the quality of audit works, 
capture SAIs needs, and in order to continue its efforts towards institutional excellence in performing the various tasks 
and activities that would help member SAIs to keep pace with the latest developments and best practices in financial audit 
and professional standards.  ARABOSAI believes that its Strategic Plan should be adopted as a systematic approach. The 
plan was therefore designed to effectively respond to the accelerating and increasing global changes, given that strategic 
management is an important and essential tool for thinking and development towards achieving the goals and targets. 

In order to attain a comprehensive and integrated strategic plan that would fulfill the aspirations and needs of ARABOSAI 
and all stakeholders, this plan was developed according to best global practices by following a clear methodology based 
on INTOSAI Development Intuition for strategic planning. A report was prepared on the implementation of Strategic 
Plan (2013-2017), followed by a questionnaire to measure member SAIs feedback on ARABOSAI Strategic Plan. The 
questionnaire involves defining the needs, expectations and proposals for ARABOSAI support, as well as assessing 
the strengths and weaknesses in its work in order to engage SAIs in defining the future needs, accomplishments and 
difficulties. Subsequently, a meeting was held in Algeria and attended by the Chairs of ARABOSAI Committees and SAIs 
representatives to discuss preparing an outline on the directions and priorities of ARABOSAI Strategic Plan (2018-2022).

In this regard, this plan is a further step towards making ARABOSAI a model for the regional audit organizations. The third 
strategic plan for the period (2018-2022) comprised five main priorities that generally reflect the priority strategic issues and 
matters. Crosscutting Priority (1) aims at supporting the capacities of member SAIs in SDGs auditing, whereas Crosscutting 
Priority (2) focuses on strengthening communication between SAIs and stakeholders. With regard to Crosscutting Priority 
(3), it underlines supporting member SAIs in strategic management and application of Performance Measurement and 
Reporting Framework, while Crosscutting Priority (4) calls for assisting member SAIs in application of standards. However, 
improving the organization’s capacities and governance is covered in Crosscutting Priority (5). 
The implementation of these priorities entails that all partners should translate and apply these priorities in practice. The 
institutional work should also be carried further to implement, follow up and periodically assess the plan in accordance with 
modern managerial and scientific bases that would eventually lead to goals achievement, while avoiding any deviation.   

Preface
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What distinguishes this plan from the previous ones is that it addresses the theme of supporting the capacities of 
member SAIs in SDGS auditing. This support would ensure ability to prioritize SDGs auditing at SAIs level and reporting 
on government’s readiness to achieve the goals and meet the obligations, as well as reviewing the progress and working 
in a more integrated and effective manner. 
ARABOSAI will continue to enhance communication between SAIs and stakeholders, which would enable them to 
develop a plan to manage and promote greater involvement by stakeholders, in addition to practicing the communication 
strategies with them. This would enhance SAIs transparency and accountability to stakeholders. ARABOSAI will also support 
SAIs capacities to enhance their independence, thereby performing their tasks objectively and effectively without any 
external influences. 
In order to perform audit works professionally, SAIs should carry out self-assessment and evaluate their performance and 
compliance with the international standards and best practices to meet the needs of stakeholders. This would also result 
in making a difference in the lives of citizens by enhancing good governance and fostering the principles of accountability 
and transparency.
Although recognizing the scope of challenges and obstacles facing the organization, we believe that our vision of  “assisting 
SAIs to carry out their mandates efficiently and effectively with a view to enhancing transparency, accountability, and anti-
corruption, and in order to foster trust between the organization and its audited entities in particular, and with the society 
in general” can be achieved by carrying out our mission “ARABOSAI is a regional professional independent organization 
aiming at forging links and enhancing interaction among member SAIs in the field of overall audit, both technically and 
practically, as well as improving its institutional capacities through raising audit awareness and organizing collaboration 
with international and regional organizations.”
Therefore, we are honored and pleased to present ARABOSAI Strategic Plan (2018-2022), and are fully confident that 
member SAIs will give this plan due consideration and make the necessary contributions to its implementation and 
achievement for the benefit of our SAIs.

ARABOSAI Strategic Plan Committee
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Decision No. 230/2016 E.C (53) issued by the 53rd meeting of ARABOSAI Executive Council held during the period from 
17-18 October 2016 in the Republic of Tunisia on ARABOSAI strategic plan, has included “Utilizing the new methodology 
adopted by INTOSAI Development Initiative (IDI) in strategic management of the SAIs and INTOSAI regional organizations, 
which focuses on measuring results and impact of the SAIs along with their framework”. Subsequently, this decision was 
adopted by ARABOSAI General Assembly at its 12th regular session held in the Republic of Tunisia during the period from 
19-21 October 2016. 

In implementation of this decision, the Strategic Planning Committee invited INTOSAI representative to present a 
workshop on the IDI approach in regional strategic management. This took place on the sidelines of its seventh meeting 
in Saudi Arabia during the period from 26th of February to 1st of March 2017. 
At the 55th meeting of ARABOSAI Executive Council held in Qatar on 28-29 March 2017, and after hearing the presentation 
by the Chair of Strategic Planning Committee regarding the results of implementing ARABOSAI Strategic Plan 2016, the 
Council endorsed the committee’s recommendations. In preparing the Strategic Plan (2018-2022), the Council highlighted 
the following: 

-    Adopting the Strategic Management Model for the regions and the approach for regional strategic management, 
which were developed by IDI as a reference for preparing ARABOSAI Strategic Plan. 
-    Continuing cooperation between ARABOSAI- represented by Strategic Planning Committee- and IDI to prepare the 
organization’s strategic and operational plan.
-       Supporting SAIs top management in the development and expeditious finalization of the strategic plan by promoting a 
consultative meeting between Strategic Planning Committee, Institutional Capacity Development Committee, Professional 
and Audit Standards Committee, ARABOSAI Environmental Audit Committee, IDI and the SAIs top management. This 
meeting would be conducted with a view to understanding SAIs needs and expectations, as well as providing the needed 
information and facilitating the committee’s meetings during preparation of the plan. 

Methodology and Mechanism of 2018-2022 
Strategic Plan Preparation
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In preparation for developing the new strategic plan, the Strategic Plan Committee has carried out the following tasks:
      Developing a timetable for finalizing the new strategic plan. 
    Referring to INTOSAI Strategic Plan (2017-2022) and the strategic plan of certain regional organizations to inform 
development of the new strategic plan. 
       Sending a questionnaire to member SAIs in April 2017 to identify their needs for inclusion in the new strategic plan, in 
addition to collecting their feedback on the Strategic Plan (2013-2017). 
Subsequently, a consultative meeting was conducted on developing the new ARABOSAI Strategic Plan on 17-19 July 
2017. The meeting was hosted by the Algerian Court of Accounts and attended by representatives from 11 SAIs and Chairs 
of ARABOSAI committees (Institutional Capacity Development- Professional and Audit Standards- Environmental Audit). 
The General Secretariat representative and IDI representative were involved, as well. The consultative meeting comprised 
the following items: 
   A presentation on achievements of the Strategic Plan (2013-2017), along with the recommendations and 
encountered difficulties.
    Presentations by the General Secretariat, Institutional Capacity Development Committee, Professional and Audit 
Standards Committee and Environmental Audit Committee. The presentations addressed their achievements and 
perceptions with regard to the new strategic plan. 
      A presentation on findings of the questionnaire that was sent to member SAIs and taken by 17 SAIs out of 22.  The 
presentation comprised the needs and expectations for ARABOSAI support, support mechanisms, and assessment of the 
current ARABOSAI Strategic Plan. It also provided an analysis for the strengths, weaknesses, opportunities and threats 
encountering ARABOSAI in the times ahead.
     A presentation on findings of INTOSAI Global Survey, where the objectives, structure and outcome of the survey 
were introduces. The presentation also referred to the contribution of Arab SAIs in the survey and their findings. The 
questionnaire pointed out areas for improving performance within Arab SAIs such as reviewing the manuals, updating 
the standard-based auditing approach, and supporting the follow-up of audit work findings.  
       A presentation outlining INTOSAI Strategic Plan and addressing the priorities, strategic goals and the role of the regions.  
      A presentation by IDI representative on regional strategic management, including a general introduction to strategic 
management, Strategic Management Model for the regions, the approach of regional strategic management, and the 
performance indicators.  
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     A workshop by IDI representative on Strategic Plan Framework, demonstrating the Strategic Management Model for 
INTOSAI regions.  The workshop also comprised a work discussion, where participants were divided into four groups to 
answer the following questions:
Question 1: Are there priorities approved by the Executive Council? 
Question2: What are the main five priorities for ARABOSAI?
Question 3: What are the support mechanisms used currently by ARABOSAI?
Question 4: What mechanisms will ARABOSAI adopt for achieving their future priorities? 
Question 5: What are the principles of ARABOSAI for providing services to member SAIs? 
Question 6: What are the results of ARABOSAI?
Question 7: what are the areas for supporting capacities within ARABOSAI?
    At the end of the consultative meeting, the workshop findings were reviewed. The findings comprise setting five 
priorities, as well as the support mechanisms, principles, and values to be adopted in ARABOSAI Strategic Plan (2018-
2022), which are outlined as follows: 
Priority (1): Sustainable Development Goals (SDGs).
Priority (2): Communication with stakeholders.
Priority (3): Supporting strategic management and application of Performance Measurement and Reporting Framework.
Priority (4): Standard-based auditing approach/ Code of Ethics. 
Priority (5): Improving the organization’s capacities and governance.
The proposed support mechanisms were: coordinating with donors, developing a framework for quality assurance 
mechanisms, and mutual learning.  
While the proposed principles were:  Aligning with INTOSAI, Do not leave anyone behind, Considering priorities, and 
Focusing on results. 
As for the values, the following values were agreed:  Professionalism, Integrity, Cooperation and Quality. 
wFurthermore, the Strategic Plan Committee held their 8th meeting on 20-21/7/2017 in People’s Democratic Republic of 
Algeria in a view to draft the priorities approved during the consultative meeting. It was highlighted that these priorities 
represent the role ARABOSAI should carry out in assisting SAIs. The first four priorities are related to the services ARABOSAI
will provide to member SAIs, while the fifth priority was set for the areas for supporting capacities within ARABOSAI. It has 
been agreed as follows:
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Priority (1): Supporting the capacities of member SAIs in SDGs auditing.
Priority (2): Strengthening Communication between SAIs and stakeholders.
Priority (3): supporting member SAIs in strategic management and application of Performance Measurement and 
Reporting Framework
Priority (4): Assisting member SAIs in application of standards.
Priority (5): Improving the Organization’s capacities and governance.

The committee has defined the services for each priority, which ARABOSAI would strive to achieve during the period 
(2018-2022) for being a necessity in this phase. The services mechanisms were defined as well; it was approved on the 
mechanisms used in ARABOSAI Strategic Plan (2013-2017), in addition to E-learning, facilitation, and cooperative audit.    
The expected results of the new strategic plan were specified in:  1- High-capacity Arab SAIs   2- Model regional organization
The forthcoming stages of finalizing the plan have been set in the meeting, as well. It was highlighted that more guarantees 
should be provided for implementing the strategic priorities by further engagement of ARABOSAI committees’ Chairs 
through giving their feedback on the plan after being finalized. 
 
Afterwards, the committee has carried out the following actions:
      Redrafting the introduction, vision and mission. 
       Drafting the priorities, services and performance measurement indicators related to services at the SAIs and ARABOSAI levels.
       Revising the Strategic Plan Project Document by the committee members.
      Submitting the version approved by the committee to the secretariat in order to be circulated to committees Chairs 
for their consideration.
     Submitting the approved version after making the modifications proposed by the committees to the secretariat in 
order to be circulated to the Chairs of member SAIs for information.
      Developing and submitting the end-state vision for the strategic plan to ARABOSAI general secretariat in order to be 
presented to the Executive Council at its 56th meeting for approval.  

It is noteworthy that Teamwork software was used by Strategic Plan Committee as a networking mechanism among its 
members. The software was used throughout committee’s works concerning the completion of Strategic Plan (2018-2022), 
allowing all members to carry out the tasks specified in the timeline and therefore complete the plan in a timely manner. 
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ARABOSAI is a regional, professional, and independent organization 
aiming at forging links and enhancing interaction among member SAIs 
in the field of overall audit, both technically and practically, as well as 
improving its institutional capacities through raising audit awareness and 
organizing collaboration with international and regional organizations. 

The Organization aims at assisting SAIs to carry out their mandates 
efficiently and effectively with a view to enhancing transparency, 
accountability, and anti-corruption, and in order to foster trust between 
the organization and its audited entities in particular, and with the 
society in general. 

Crosscutting Priorities
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Mission Vision

Supporting the Capacities of Member SAIs in SDGs Auditing

Strengthening Communication between SAIs and Stakeholders

Assisting Member SAIs in Application of Standards

Improving the Organization’s Capacities and Governance

Supporting Member SAIs in Strategic Management and Application 
of Performance Measurement and Reporting Framework

1

2

3

4

5

Aligning with INTOSAI      Do not leave 
anyone behind

Considering priorities       Focusing on results

Professionalism                     Integrity     

Cooperation                           Quality                           
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Crosscutting Priority )1(: Supporting the Capacities of Member SAIs in SDGs Auditing

The theme of sustainable development is one of the topics that received 
considerable attention during the last 20 years due to the new financial 
and social crises emerging globally and their impact on all countries. 
This urged the countries to adopt theories and mechanisms that would 
achieve social justice, environmental protection, and sustainable 
development, thereby preserving the rights of future generations.  
At the World Summit on Sustainable Development, held at United 
Nations (UN) Headquarters in September 2015, UN Agenda for 
Sustainable Development was adopted by global agreement. 

The main objectives up to year 2030 were defined by 17 key goals, 
each with 169 sub-goals aiming at the achievement of human-based 
economic, environmental and social objectives.
The 23rd UN/INTOSAI Symposium held in 2016 highlighted the main 
contributions that can be made by INTOSAI community and SAIs in 
order to implement and audit the SDGs effectively and efficiently. During 
strategic planning, ARABOSAI plans to support member SAIs to audit 
SDGs implementation by raising awareness of the SDGs and assisting 
SAIs to assess the government’s readiness for achieving these goals.  

 Raising Awareness of the Importance of
Auditing SDGs

 Assisting Member SAIs to Assess their
 Governments’ Readiness for SDGs

Implementation and Reporting of Results

An institution that is capable of prioritizing SDGs 
auditing

Reporting on the results of governments’ readiness 
for SDGs implementation and fulfillment of 

international obligations 

An organization that is capable of reporting on the 
results of SDGs auditing

Reporting on the results of government’s readiness 
for SDGs implementation according to IDI manual

Results at
SAI Level

Results at
ARABOSAI Level
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ARABOSAI is planning to support awareness activities on the main sustainable 

development goals and sub-goals in order to assist member SAIs in defining 

their priorities with regard to auditing their countries, for being an issue of 

national, regional and international significance. The awareness activities 

targeted by ARABOSAI are based on the guidelines provided for SAIs by 

INTOSAI and IDI Manual. The provided support will comprise educational 

approaches and involve creating trainers to raise awareness of SDGs auditing 

and to publicize SAI’s role and specificity of SDGs audit approach in terms of 

In ensuring respect for the principles of good governance, accountability 

and transparency in management of public funds within achieving the 

SDGs, the role of ARABOSAI stands out as a prominent member in the society 

who can play a vital role in supporting SAIs. The role of ARABOSAI involves 

empowering SAIs with necessary capacities to assess the quality of their 

mandated tasks, providing professional information, and supporting the 

efforts towards achieving the SDGs.  ARABOSAI is significantly important to 

its national systems for its mandates and focus on government expenditure, 

in addition to its effective cooperation with the regional organizations. The 

most significant areas of ARABOSAI support involve assisting member SAIs 

defining audit resources, i.e. evidences and primary data. ARABOSAI support 

will also include conducting workshops and symposiums, and enrichment 

of ARABOSAI website with the main publications, in addition to sharing 

knowledge with other INTOSAI regions having previous experiences in this 

field. Scientific and applied researches and competitions on this aspect 

will be included as well. Furthermore, one of ARABOSAI’s endeavors is that 

adequate awareness by SAIs and their understanding of SDGs national 

priorities would result in high quality audits at the regional level.

to assess governments’ readiness and national systems preparedness to 

report on the progress towards achieving the SDGs, along with reporting 

the results not only at the national and regional levels, but also globally. 

ARABOSAI strives to align with INTOSAI in this area and provides support to 

find solutions to implementation difficulties. The organization is planning to 

support this assessment through holding conventional training or E-learning 

in accordance with IDI methodology to assess governments’ readiness for 

SDGs implementation and fulfillment of their international obligations.  The 

support also comprises knowledge sharing and enrichment of ARABOSAI 

website with the main regional experiences on this field.   

1-1 Raising Awareness of the Importance of 
Auditing SDGs: 

1-2 Assisting Member SAIs to Assess their 
Governments’ Readiness for SDGs Implementation 
and Reporting of Result: 
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Crosscutting Priority )2(: Strengthening Communication between SAIs and Stakeholders

- Assisting member SAIs in preparingthe 
Stakeholders Communication Strategy

- Assisting SAIs in implementing the 
Stakeholders Communication Strategies

The main objective behind establishing communication between SAIs 
and stakeholders is to bring about a constructive change and to reach 
good understanding of the developments in audit work on a wider scope, 
in addition to holding a meaningful dialogue with stakeholders on the 
tasks of these SAIs. This would enhance governmental performance and 
contribute to constructive recommendations with a view to making 
corrections and promoting accountability and transparency.  ARABOSAI

believes that an effective SAI should be a good partner and in tune with all 
those involved in its work. To ensure integration with target stakeholders, 
ARABOSAI must be effectively involved. This includes empowering 
SAIs to develop proper mechanisms for setting and activating their 
communication strategy, as well as identifying the priority parties for 
their communication. Additionally, communication must be utilized to 
support SAIs independence, thereby promoting their added value.    

Results at
SAI Level

Results at
ARABOSAI Level

 Supporting SAIs capacities in communicating
 with stakeholders to establish the concept

of independence

SAIs capable of communicating with stakeholders 
according to a certain methodology

SAIs capable of identifying the importance of their 
independence for increasing the values and benefits 
they contribute to society and the difference they 

made in citizens lives

An organization that is capable communicating with 
stakeholders, and particularly with member SAIs and 

the international society 

An organization that supports the independence 
of member SAIs through assisting them to develop 

a clear Stakeholders Communication Strategy
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Supporting member SAIs to identify the external and internal stakeholders, 

along with their needs and means of communication through an integrated 

training program, which would enable SAIs to develop a plan for managing 

and promoting further involvement by stakeholders. This would have a 

positive impact on the process of accountability and would provide a better 

understanding of the values and benefits of SAIs within ARABOSAI regions, 

ensuring that audit results are effectively communicated to public and 

stakeholders. This would provide ARABOSAI a greater capacity and broader

Once the needs of stakeholders are defined and a management plan 

is developed for their collaboration, the strategy is implemented and 

monitored to maintain effective communication with all stakeholders 

designated in the planned strategy. The strategy will be implemented 

scope to promote its activities and highlight its achievements at the regional 

level, ensuring capitalization of the best opportunities and consolidation 

of official relations with donors and bilateral relations with partners. This is 

carried out through an integrated training program in cooperation with IDI. 

During the program, trainees from member SAIs will receive the materials 

then apply the acquired knowledge in practice. Afterwards, they will obtain 

their findings, provide feedback and submit their remarks in order to 

establish an exemplary communication strategy.  

at SAI level to enhance transparency and accountability of all member SAIs 

towards stakeholders, and in order to individually support the activities of 

each SAI within the region. 

2-1 Assisting Member SAIs in Preparing 
the Stakeholders Communication Strategy:

2-2  Assisting SAIs in Implementing 
the Stakeholders Communication Strategies: 
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2-3    Supporting SAIs Capacities in Communicating 
with Stakeholders to Establish the Concept of 
Independence:

SAIs independence is a fundamental issue and central theme of financial 

audit. Therefore, the essential requirements for an independent financial audit 

have always been on the agenda of INTOSAI conferences and seminars. The 

adoption of Lima Declaration marked an important milestone in laying the 

foundations for financial audit independence. The impact of this significant 

progress continue to be felt to this day. Besides, Mexico Declaration has 

successfully translated the role of INTOSAI in grounding the independence 

of financial audit. It was followed by UN General Assembly Resolution No. 

A/66/209 on SAIs independence, which was a vital leap for the joint efforts 

towards enhancing SAIs independence. This resolution not only recognizes 

that it is impossible for SAIs to carry out their tasks objectively and effectively 

unless they are independent of audited entities, protected against external 

influence and are granted the deserved universal recognition, but it also 

serves as a powerful tool that promotes efforts towards grounding the 

desired independence ARABOSAI aspires to achieve. 

Therefore, ARABOSAI believed that its strategic plan should assume the role 

of advocate and supporter of SAIs leaders and should sensitize stakeholders, 

including a number of parliamentarians, on the importance of independence 

for SAIs work. This is achieved by conducting a forum in coordination with 

one of INTOSAI regions to promote a more effective engagement with 

stakeholders in the process of accountability and to foster understanding of 

member SAIs values and benefits, as well as defending SAIs independence 

to ensure effective communication of their works outcomes to the public.   
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 Crosscutting Priority )3(: Supporting Member SAIs in Strategic Management and Application
of Performance Measurement and Reporting Framework

 Assisting member SAIs in the
 application of performance
 management and reporting

framework

 Supporting capacities of
 member SAIs in the field of

Strategic Management

 Supporting top management
 in establishing the Strategic
 Management Methodology

SAIs have a significant role in enhancing efficiency, accountability, 
effectiveness and transparency of the general management. This entails 
continuous efforts to improve their perspectives on issues relevant 
to their competencies at all levels.  In the convention that strategic 
planning is important in supporting this role, leaders of member SAIs 
have adopted this mechanism which helped them to achieve good 
governance within SAIs. However, this mechanism still needs to be 
better activated and established. ARABOSAI would work on this task in

order to enhance the effectiveness of strategic planning, enabling them 
to address and manage challenges posed by the changing dynamic 
environment. The application of SAI Performance Measurement 
Framework (SAI PMF) is considered one of the means for SAIs self-
assessment.  It is expected that SAIs strategic plans will be oriented on the 
results of this assessment, which would thereby ensure responsiveness 
to the needs of target stakeholders and efficiency of SAIs in exercising 
their full powers and attaining their goals. 

Results at
SAI Level

Results at
ARABOSAI Level

Good governance and effective 
management

Ideal, transparent and accountable 
SAIs

Coordinating and reviewing the 
measurement of performance 

framework

SAIs with clear vision with regard to 
the areas of management, auditing, 

implementation, monitoring and 
reporting

An organization that has strategic 
SAIs with good governance and 
ability to provide the intended 

values and benefits

Coordinating donor support with an 
approved monitoring mechanism, 
and promoting knowledge sharing 
via a clear communication strategy
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Strategic management is needed by SAIs in order to reach a series of 

decisions and activities leading towards developing effective strategies 

for achieving their goals. ARABOSAI, therefore, has decided to prioritize 

establishing the concepts of strategic management based on analysis of 

the work environment and in line with the rapid changes of the external 

environment. It has also decided to establish an organizational structure and 

To complement the first item of this priority, ARABOSAI would endeavor to 

train a number of staff within member SAIs on IDI Strategic Planning Manual 

an open and extensive working mechanism that attach great importance 

to the issue of internal governance and competency within SAIs, as well as 

the efficiency of their operations. The supporting mechanisms presented in 

this area will comprise conducting a seminar for SAIs top management on 

strategic management and knowledge sharing with other INTOSAI regions 

to capitalize on their experiences in this field. 

in order to enable them to prepare their SAIs strategic plans in accordance 

with INTOSAI methodology.   

3-1  Supporting Top Management in Establishing 
the Strategic Management Methodology:

3-2  Supporting Capacities of Member SAIs in 
the Field of Strategic Management:
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3-3 Assisting Member SAIs in Application of 
Performance Management and Reporting 
Framework:

SAI Performance Measurement Framework (SAI PMF) is one of the means 

for self-assessment. It was developed by INTOSAI Working Group on Value 

and Benefits of Supreme Audit Institutions (WGVBs) and supported by 

INTOSAI and donors. SAI PMF was approved at XXII INCOSAI held at Abu 

Dhabi in 2016 to enable SAIs to perform self-assessment and measure their 

performance and commitment to the international standards and good 

practices, thereby leading by example in meeting the needs of stakeholders 

and making difference in the lives of their citizens.  ARABOSAI endeavors to 

achieve the following results for its member SAIs through implementing 

the assessment mechanism:  

      Identifying the strengths and weaknesses within these SAIs.

   Reporting on performance of the management and the governance 

mechanisms. 

   Facilitating reporting to stakeholders that are taking advantage of 

SAIs works. 

       Measuring the progress in performance.

       Demonstrating the values and benefits of these SAIs to the citizens.

       Providing opportunities for external support to develop institutional and 

professional capacities within member SAIs.

In this regard, ARABOSAI is seeking donor support in implementing the 

learning programme that would enable SAIs to facilitate the implementation 

of this framework. 
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Crosscutting Priority )4(: Assisting Member SAIs in Application of Standards

In conformity with INTOSAI’s approach of introducing radical 
changes in the work of SAIs to have a profound and long-term impact 
globally by launching the ISSAIs, ARABOSAI has devoted a great 
deal of attention to implementing these standards with a view to 
performing audit works professionally. Implementation of standards 
would contribute to strengthening the role of SAI and provide an 
opportunity to enhance professionalism of the government’s auditor. 
This will be achieved through training a number of employees on

modern methodologies for standard-based auditing, as well as 
performing ideal audit tasks, sharing knowledge and experiences 
on implementation of these standards with other regions and 
highlighting the importance of audit works documentation. 
In addition to ensuring the quality of audit work by preparing 
a special manual, and fostering adherence to professional 
standards within member SAIs, particularly the standards relevant 
to their integrity.   

 Supporting the
 efforts of member
 SAIs in standards

implementation

 Assisting member SAIs
 in documenting their

 works as per standards
requirements

 Assisting member
 SAIs in setting the

 mechanisms for Quality
Assurance

 Assisting member SAIs
in implementing Code-
 of-Ethics standards

Results at
SAI Level

Results at
ARABOSAI Level

An SAI that is cable of 
implementing audit tasks 

in accordance to the 
ISSAIs

Competent auditors and 
highly professional SAIs

Implementing audit 
processes for an 

independent quality 
assurance

SAIs working in line with 
code-of-ethics standards

A highly professional 
organization

A professional 
organization working in 

line with the ISSAIs

SAIs with high integrity 
and transparency

The model organization
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This item aims at building on achievements done during the previous 

strategic plan with regard to establishing the standards. In addition to 

promoting further sharing of knowledge, assisting member SAIs in the 

successful implementation of International Standards of Supreme Audit 

Institutions (ISSAI) Framework is considered one of the key strategic priorities 

for the upcoming period. This area will focus on training and E-learning

The main principles of audit oblige the auditor to document all issues and 

evidences that would prove accomplishment of the audit task according to 

these principles. This involves maintaining the working papers he prepares, 

acquires and saves. Since audit documentation is considered significantly 

important, ARABOSAI placed considerable emphasis on documentation of 

the performed  audit procedures and obtained audit evidence, as well as

mechanisms for a number of programs such as anti-corruption program, in 

accordance with Performance Audit and in cooperation with IDI. Efforts will 

be intensified to perform ideal and ISSAI-based audit tasks in the three types 

of audit (financial, compliance and performance). Knowledge and expertise 

on standards implementation will also be shared with other INTOSAI regions. 

documenting the assembly of the final audit file in accordance with ISSAI 

1230. In that pursuit, ARABOSAI would adopt mechanisms such as conducting 

training programs on audit documentation and sharing expertise with other 

INTOSAI regions to capitalize on their experiences and best practices in the 

field of documentation.    

4-1  Supporting the Efforts of Member SAIs in 
Standards Implementation: 

4-2  Assisting Member SAIs in Documenting 
their Works as per Standards Requirements:  
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The main function of SAIs is to provide value and benefits for their citizens 

by performing high quality audits in compliance with the INTOSAI Quality 

Standards, which was approved at XX INCOSAI in Johannesburg, South 

Africa, in 2010. This would have a positive impact on SAIs work in significant 

areas at the regional and national levels, thereby contributing in setting the 

principles of accountability, transparency and integrity for those charged 

with governance. Therefore, ARABOSAI decided to include in its strategic 

plan supporting the member SAIs in performing high quality and ISSAI-

based audits in an effort to scale up those SAIs at the regional level.

SAIs can use Into-SAINT, a self-assessment tool for integrity, to analyze their 

integrity risks and assess maturity level of their integrity control systems, as 

Into-SAINT is considered an important tool in the implementation of ISSAI 

30, code of ethics. An SAI should be viewed as a source for trust, honesty and 

credibility. These qualities are supported by the SAI itself, as it adopts and 

applies the ethical requirements for concepts of integrity, independence, 

objectivity, confidentiality and efficiency for being core values in the code of 

ethics. An audit should adhere to high behavioral standards while carrying 

out his audit mandate and in dealing with the employees of audited entities.

It is worth mentioning that these SAIs should not only implement these 

standards in audit works, but also focus on areas with high materiality 

at the national level. ARABOSAI strategy for achieving this item will be 

based on activating a manual for Audit Quality Assurance and training a 

number of employees within member SAIs on the manual’s approach and 

its applications. In addition to setting up a regional task force comprising 

a number of experts on audit quality assurance from member SAIs. These 

experts will be in charge of backstopping SAIs at their workplace.

ARABOSAI has aimed at supporting integrity and ethics with a view to 

ensuring the integrity of member SAIs under its umbrella. In achieving SAIs 

integrity, ARAOSAI will raise awareness of Into-SAINT concept and publish 

the indicators for SAIs integrity assessment in its website. The organization 

will also coordinate with donors to seek their support and funding for 

launching the project of SAIs integrity assessment, as well as conducting 

training courses to facilitate the application of these indicators and capitalize 

on experiences of other ARABOSAI regions on SAIs integrity assessment. 

4-3 Assisting Member SAIs in Setting 
the Mechanisms for Quality Assurance: 

4-4  Assisting member SAIs in Implementing 
Code-of-Ethics Standards:  
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Crosscutting Priority )5(: Improving the Organization’s Capacities and Governance

ARABOSAI endeavors the development of its capacities and is 
significantly focused on this theme, while drawing attention 
to two issues:
First: Organizational aspects (by revising ARABOSAI Statues and 

Organizational Structure). 
Second: Training of ARABOSAI human resources with a view to 
narrowing knowledge and skills gap between auditors in the various 
SAIs at all levels. 

 Developing ARABOSAI Statues,
 Organizational Structure and

 Procedural Rules in compliance
 with the final modifications of

INTOSAI Statues

 Supporting ARABOSAI human
resources

 Developing ARABOSAI
 expertise to ensure an efficient

 and effective management
 )E-learning, dealing with donors,

)quality assurance

Results at
SAI Level

Results at
ARABOSAI Level

SAIs supported and assisted by 
ARABOSAI and the international 

community

An efficient and effective SAI 
for operating under a highly 

professional organization 

SAIs cable of providing high quality 
services

-Streamlining of procedures, which 
would expedite the decision- 

making process
-High quality and regional impact

An efficient and effective 
organization that leads by example

Enhancing donors trust and 
attaining their support
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Consistent with the final modifications of INTOSAI Statues, ARABOSAI has 

considered revising its Statues, Organizational Structure and Procedural 

Rules to keep up with its next steps and the role it should play. A team of 

certain member SAIs was set up to examine the current Statues  and propose

Setting up a team of experts from member SAIs to provide support in different 

areas, such as forming taskforces on E-learning and Quality Assurance, as 

well as designating a special team within ARABOSAI to coordinate with 

donors on provision of new resources   for its financial support. This item also 

involves submitting support projects to the Executive Council in all areas, 

building upon the knowledge of experts within member SAIs to develop

areas for modifications in order to facilitate and streamline works and 

procedures of internal governance, thereby expediting decision-making 

process.  This will reflect on transparency of the procedures and would lead 

to regional excellence that would attract donors.

skills and capacities within ARABOSAI personnel and to improve and enrich 

its website with the main publications and leading experiences. In addition 

to enhancing communication through increasing presence in international 

fora and creating opportunities for collaboration and coordination with 

other INTOSAI regions, particularly in topics of common interest. 

5-1     Developing ARABOSAI Statues, Organizational 
Structure and Procedural Rules in Compliance 
with the Final Modifications of INTOSAI Statues: 

5-2     Developing ARABOSAI Expertise to Ensure an 
Efficient and Effective Management  )E-learning, 
dealing with donors, quality assurance(:
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5-3  Supporting ARABOSAI Human Resources: 

The pursuit of a high level of professionalism and efficiency entails focusing 

on skills and capacity development for the human resources within the 

organization, aiming at narrowing the knowledge and skills gap between 

auditors in various SAIs at all levels. Therefore, ARABOSAI has prioritized for the 

next phase supporting and assisting member SAIs that need development 

of the skills and capacities within its human resources, especially those that 

may be suffering from exceptional circumstances. This support will reduce 

variation in the level of professionalism between member SAIs, thereby 

improving and enhancing their professionalism and efficiency in carrying 

out their audit mandate via different means, such as knowledge-sharing 

platforms and communities of practice, which would reflect positively on SAI 

performance and thus affecting the performance of the entire organization.
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