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مقدمـة:
عمال بقرار الجمعية العامة للمنظمة العربية في دورتها الحادية عشرة وقرارات المجلس
التنفي ذ ف فذذي اعتماعاتذذق الاللقذذة والمتعلقذذة بتاليذذط فريذذا الم
النتذذا ا الوذذنوية والنها يذذة لتنفي ذ مخ ذ اال الم

ذ ا

ذ ا

ذذتراتيجي بقيذذاو وتقيذذي

ذذتراتيجي وإع ذ اد تقريذذر ذذنوف يت ذذم

إنجازات األعهزة العربية األع اء واللجان والفرق التابعة للمنظمة والمعوقات التي لالت دون
تحقيا األخ اال بشال كامل والحلول الب يلة الموت مة وتوصيات فريذا الم

ذ ا

ذتراتيجي

به ا الشأن.
وبالتنوذذيا بذذي األمانذذة العامذذة للمنظمذذة العربيذذة وفريذذا الم

ذ ا

ذذتراتيجي مم ذ ال

بر يوذذقو وفذذي ذذبيل الحىذذول علذ البيانذذات والمعلومذذات المتعلقذذة بجنجذذازات األعهذذزة العربيذذة
األع ذذاء ألخ ذ اال ال

ذذة التشذذايلية لعذذا 2015و فق ذ قامذذت األمانذذة العامذذة بتعمذذي كتذذا عل ذ

األعهذزة األع ذاء فذذي نذهر نذذوفمبر  2015مرفقذا بذق النمذذوقم رقذ  )2المتعلذذا بتنفيذ ال

ذذة

التشايلية الونوية واإلرنادات والتعليمات التي تواع األعهزة في تعبئة النموقمو كما ت إر ذال
كتب ت كير للتقي بالمهل المح دة ليتما فريا الم

ا

تراتيجي م تحليل النتا ا في الوقت

المنا ب.
وب عوة م األمانة العامة للمنظمةو فق عق الفريذا اعتماعذق الوذادو ذالل الفتذرة مذ
 2016/2/17-16في دولة الاويت ب عوة كريمة م ديوان المحا بة فيهذا وقلذل لالعذالل علذ
ال

التشايلية المر لة م قبل األعهذزة العربيذة األع ذاء واللجذان والفذرق التابعذة للمنظمذة

العربيذة عذ عذا  2015بهذ ال درا ذتها وتحليذذل نتا جهذا ومقارنتهذا مذت نتذا ا ال

ذة التشذذايلية

الوابقة وإع اد توصيات بشأنها.
كما اعلت الفريا الل ا عتمال عل التوصيات النها يذة التذي توصذل إليهذا المشذاركون
في الملتق العلمي لول موضذول االت
العربية في الت

ي ا

ذتراتيجي للمنظمذات الرقابيذةب تجربذة المنظمذة

ذي ا

تراتيجيا ال ف نظمق ديوان المحا بة في دولة الاويت الل الفترة م

 28-27مكتوبر  2015و ليث ا تفاد الفريا م خ ه التوصيات التي نالت ارعة عريا يما

2
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ا

ترنذذاد بهذذا اصذذة فيمذذا يتعلذذا ب ذ عوة األعهذذزة الرقابيذذة لتبنذذي مذذنها اإلدارة ا

ذذتراتيجية

بمفهومها الج ي كآلية فعالة لقيادة وتوعيق ومتابعة مشاريت الت ذوير واإلصذالو وكذأداة موذاع ة
عل تحقيا القيمة الم افة التي تق مها تلل األعهزة لمجتمعاتها.
وق ذ ت لذذل معمذذال الفريذذا تق ذ ي عذذرل مر ذذي م ذ قبذذل الوذذي ة /ذذمية عذذابر الاريذذر –
ا تىاصي مول تقنية معلومات ب يوان المحا بة ب ولذة الاويذت – لذول كيفيذة ا ذت ا برنذاما
 Teamworkللتواصل ع بع بي مع اء الفريا والذ ف تذ اقتنذامه مذ قبذل ديذوان المحا ذبة
ب ولة الاويت والمزمت وضعق تحت تىرال المنظمة العربية لال تفادة منذق فذي تواصذل اللجذان
والفرق المنب قة ع المنظمة العربيةو كما من الفريا قا بالتواصل فيما بي مع امه ع عريذا
ا ت ا البرناما بع انتهاء ا عتمال في بيل إع اد تقريره.
وفيما يتعلا بأخ ماللظات الفريا عل ال

ة التشذايلية لعذا 2015و فذيما تل يىذها

عل النحو التاليب
 .1خناك ع د م األعهزة ناركت في تنفي ال

ة التشايلية لعا  2014بينما ل تشارك في

ة 2015و وفي المقابل خناك معهزة ناركت في
 .2خناك معهزة اخمت بشال مف ل في

ة  2015ألول مرة.

ة  2015مقارنة بال

ة الوابقةو وفي المقابذل

ان فض مداء األعهزة األ رىو في لي كذررت الع يذ مذ األعهذزة النتذا ا الوذابقة مذت
إعراء بعض التع يالت عليها.
 .3اقتىذار بعذض ال

ذ علذ مخذ اال عامذة وبوذي ة خذ في مو ال ذة)

الجهذذاز باإلضذذافة إل ذ من بعذذض األعهذذزة ق ذ مت

تعاذس منشذ ة

ذ عامذذة وبيانذذات ناقىذذة يىذذعب

التعرال عل نتا جها.
 .4ع إع اء اختما ومولوية كافية لتحقيا مخ اال الم
لع ة م با منها التركيز عل ال

ةا

ا

ذتراتيجي للمنظمذة العربيذة

تراتيجية للجهاز.

 .5ع التزا بعض األعهزة بالنموقم رق  )2والتعليمات الىادرة بشأن تعبئتها .إق منق ل
يت صذياغة بعذض األخذ اال بشذال صذحيا وواضذحوخي عبذارة عذ مخذ اال عامذة قات

3
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عالقة بالمنظمة العربية وليوت مخ اال تشايلية لألعهزةو وك لل بالنوذبة ل

ذوات تنفيذ

اله ال وتح ي الفترة الزمنية لتحقيقهذاو كمذا من غالبيذة النتذا ا بوذي ة وعامذة ويماذ من
يرعت الوبب إل ع م

الوقت الاذاال فذي كتابذة النتذا ا وعذ إيذالء ا ختمذا والجهذ

الم لو في متابعة تنفي مخذ اال الم

ذ ا

ذتراتيجي للمنظمذة العربية.باإلضذافة إلذ

ع قكر نوب اإلنجاز بشال من قي وصحياو كما منق في لذال ان فذال النوذب لذ يذت
قكذذر المعوقذذات التذذي لالذذت دون تحقيذذا اله ذ ال بشذذال كامذذل والوذذيناريوخات الب يلذذة مو
الحلول الموت مة لرفت العا ا.
 .6ل تق غالبية اللجذان التابعذة للمنظمذة العربيذة

هذا لعذا  2015علذ الذرغ مذ من

األنش ة التي تقو بها لها عالقة مبانرة بتحقيا مخ اال الم
العربية.

4

ذ ا

ذتراتيجي للمنظمذة
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
البيانات حول إرسال األجهزة العربية واللجان والفرق التابعة للمنظمة العربية للخطط التشغيلية لعامي 2014
و2015
ت

الدولة

اسم الجهاز

2015

2014

مالحظات

1

األردن

ديوان المحا بة





تم استالم النموذج ( )1بدال من النموذج ()2

2

اإلمارات

ديوان المحا بة





3

البحرين

ديوان الرقابة المالية





4
5

تونس
الجزائر

6

جيبوتي





7

السعودية

دا رة المحا بات
مجلس المحا بة
الجهاز العالي للرقابة المالية
والمحا بة
ديوان المراقبة المالية











8

السودان

9

سوريا

ديوان المراععة العامة
الجهاز المركزف للرقابة
المالية









غير مشارك لظروف طارئة

10

الصومال

ديوان المراعت العا





غير مشارك بشكل عام

11

العراق

ديوان الرقابة المالية





12

عمان





13

فلسطين





14

قطر

ديوان المحا بة





15

جزر القمر

ديوان المحا بة





16

الكويت

ديوان المحا بة





17

لبنان

ديوان المحا بة





ترحيل الخطة للعام القادم لظروف قانونية

18

ليبيا

ديوان المحا بة





غير مشارك لظروف طارئة

19

مصر

الجهاز المركزف للمحا بات





20

المغرب

المجلس األعل للحوابات





21

موريتانيا

محامة الحوابات





الترحيل لخطة  2016للعام الثاني على التوالي ألسباب تنظيمية

22

اليمن

الجهاز المركزف للرقابة
والمحا بة





غير مشارك لظروف طارئة

23

األمانة العامة

األمانة العامة





األمانة العامة





األمانة العامة





األمانة العامة





24
25
26

لجنة تنمية القدرات
المؤسسية
لجنة المعايير المهنية
والرقابية
فريق البيئة

عهاز الرقابة المالية
واإلدارية
ديوان الرقابة المالية
واإلدارية

5

غير مشارك بشكل عام

غير مشارك بشكل عام

لم يتبين سبب عدم المشاركة رغم أهمية أهدافها وأنشطتها

غير مشارك في تنفيذ أهداف المخطط االستراتيجي للمنظمة رغم
وجود هدف يتعلق بعدد األدلة التي ينشرها الفريق على موقع المنظمة
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
البيانات االحصائية العامة حول نتائج تقييم الخطة التشغيلية لعام 2015
العدد

النسبة
المئوية

العدد في
الخطة
السابقة
2014

األجهزة األعضاء في المنظمة العربية

22

%100

22

األجهزة غير المشاركة في أنشططة المنظمطة
بشكل عام

3

%27

3

النسبة محسوبة من إجمالي عدد األجهزة األعضطاء فطي
المنظمة العربية ( 22جهاز)

األجهطزة الفعالطة فططي أنشططة المنظمطة بشططكل
عام

19

%86

19

النسبة محسوبة من إجمالي عدد األجهزة األعضطاء فطي
المنظمة العربية ( 22جهاز)

األجهزة األعضاء التي لم تشارك في الخططة
التشغيلية لعام  2015لظروف طارئة

5

%26

2

النسبة محسوبة من إجمالي عدد ( )19جهاز فعال في
أنشطة المنظمة بشكل عام

األجهططططزة التططططي لططططم ترسططططل نتططططائج الخطططططة
التشغيلية ألسباب لم تذكرها

3

%16

2

النسبة محسوبة من إجمالي عدد ( )19جهطاز فعطال فطي
أنشطة المنظمة بشكل عام

األجهزة األعضاء التي أرسلت نتطائج الخططة
التشغيلية لعام ( 2015النموذج ")"2

11

%58

15

النسبة محسوبة من إجمالي عدد ( )19جهاز فعال في
أنشطة المنظمة بشكل عام

األجهزة األعضاء التي أرسلت نماذج الخطة
في الموعد المقرر

3

%27

3

النسطططبة محسطططوبة مطططن إجمطططالي ( )11جهازشطططارك فطططي
الخطة التشغيلية لعام 2015

األجهطزة التطي التزمطت بالتعليمطات فطي تعبئططة
نموذج الخطة

4

%36

3

النسططبة محسططوبة مططن إجمططالي ( )11جهططاز شططارك فططي
الخطة التشغيلية لعام 2015

األمانططة العامططة واللجططان والفططرق المسططؤولة
عن تنفيذ الخطة

4

%100

4

األمانة العامة ،لجنطة المعطايير المهنيطة والرقابيطة ،لجنطة
تنمية القدرات المؤسسية ،فريق البيئة

األمانططة العامططة واللجططان التططي شططاركت فططي
خطة 2015

2

%50

2

األمانة العامة ولجنة المعايير المهنية والرقابية

البيان

6

المالحظات
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية
لعام 2015
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

1

الهدف الرئيسي األول

تعزيز المساءلة وتطوير المعايير المهنية.

الهدف الفرعي ()1.1

دعوة المنظمة كل جهاز رقابي لممارسة مختلف صطالحيات بصطورة متكاملطة فطي نططاق القطوانين
التي يعمل في ظلها ووفق المعايير المتعارف عليها.

مسئولية التنفيذ

 -األعهزة األع اء.

مؤشرات قياس األهداف

 نوبة الىالليات الممار ة فعليا م قبل األعهزة األع اء مقارنذة بالىذالليات الم ولذة لهذاقانونا.
 ع د األعهزة األع ذاء التيأعذ ت مدلذة تعريفيذة وبذراما ت ريبيذة لذول كيفيذة ممار ذة م تلذطصاللياتها.
 ع د األعهزة األع اء التي قامت بتفعيل قوانينها في اتجاه دع صاللياتها ومالءمتهذا مذت مذايوتج في مهنة المراععة.

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

  1.1.1لىر الىالليات الواردة في القانون والتي يمار ها الجهاز) بشال كامل.  2.1.1إع اد مدلة تعريفية وبراما ت ريبية لول كيفية ممار ة الجهاز) لم تلط صاللياتها. 3.1.1 -تفعيل قانون الجهاز) ل ع صاللياتق ومالءمتق مت ما يوتج في مهنة المراععة.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي حصرت الصالحيات الواردة في القانون والتي ال تمارسها بشكل كامل**
األجهزة التي أعدت أدلة تعريفية وبرامج تدريبية حول كيفية ممارسة مختلف صالحياتها**
األجهزة التي قامت بتفعيل قوانينها لدعم صالحياتها ومالءمتها مع ما يستجد في مهنة المراجعة**

11
8
7
5
6

النسبة
المئوية
***
%100
%73
%88
%63
%75

العدد
في عام
2014
14
11
8
7
7

نسبة التغير
****

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  8أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

8

) %21) %27) %13) %29%14 )-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

اإلنجازات

البحرين

المعوقات

 تا ية مذا يقذل عذ  %50مذ مهمذات إدارتذي رقابذة األداء والرقابذة اإلداريذة لنشذاعرقابة مداء فعلي.
 تفعيذذل نشذذاع رقابذذة األداء م ذ ذذالل تنفيذ  )8مهمذذات ت ذ قيا والشذذرول فذذي تنفي ذ )7مهمات وفقا لل ة المعتم ة.
 المشاركة في الدورات الخارجية: مشاركة ع د  )5م الموظفي الفنيي م إدارات الرقابة  3مشرفي تذ قيا ومذ ققي
مولذذي ) للبرنذذاما التذذذ ريبيات بيا معذذايير اإلنتو ذذافاال ف عقذذذ فذذي مذذايو ونذذذوفمبر
والمذنظ مذ قبذل عهذازف المحا ذذبة الماربذي والاذويتي بالتعذاون مذت  .IDIو ذذيقو
الموظفون بتق ي المواد الم لوبة للت رم ك ُميوّري في موع مقىاه فبراير .2016
 نذذذذارك فذذذذي مكتوبرمذذذذ قا مول مذذذذ إدارة الرقابذذذذة اإلداريذذذذة فذذذذي البرنذذذذاما التذذذذ ريبي
اAssessment of Internal Controlا المذذنظ م ذ قبذذل ماتذذب المراقذذب العذذا
الماليزف.
 نذذذذارك فذذذذي ديوذذذذمبر مذذذذ ير إدارة رقابذذذذة األداء فذذذذي البرنذذذذاما التذذذذ ريبي ا SAI
Managementا المنظ م قبل ماتب المراقب العا الهن ف.
 نذارك فذذي يونيذو مذ قا مول مذ إدارة الرقابذذة اإلداريذة ومذ قا مذ إدارة رقابذذة األداء
في البرناما الت ريبي لول ارقابة األداء عل ق ال إنتذام وتوزيذت ال اقذة الاهربا يذةا
المنظ م قبل الجهاز المركزف للمحا بات بجمهورية مىر العربية.
 نذارك فذي يونيذذو مذ قا مول مذ إدارة الرقابةالنظاميذة فذي البرنذذاما التذ ريبي االرقابذذة
عل البيانات المالية با ذت ا الت بيقذات المعلوماتيذةا المذنظ مذ قبذل ديذوان المراقبذة
العامة بالمملاة العربية الوعودية.
 نذارك فذي ذذبتمبر مذ ققون موا ذل مذ إدارة رقابذة األداء فذي البرنذذاما التذ ريبي لذذول
اتقيي البذراما والويا ذات العموميذةب مف ذل التجذار والممار ذاتا المذنظ مذ قبذل
ديوان المحا بة بالمملاة األردنية الهانمية.
 نذذارك فذذي مكتذذوبر ر ذذيس ال ذ يوان ووكيذذل ال ذ يوان للرقابذذة الماليذذة والوكيذذل الموذذاع
للموارد ونظ المعلومات في الملتق العلمي لول ا الت ذي ا ذتراتيجي للمنظمذات
الرقابية ا المنظ م قبل ديوان المحا بة ب ولة الاويت.
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

 نذذارك فذذي مذذارو مشذذرال ت ذ قيا م ذ إدارة الرقابذذة النظاميذذة وم ذ قا مول م ذ إدارة
الرقابة اإلدارية في البرناما الت ريبي ااألعهزة الرقابية ودورخا فذي تقيذي نظذ الرقابذة
ال ا ليةا المنظ م قبل ديوان المراقبة العامة بالمملاة العربية الوعودية.
 نذذارك فذذي إبريذذل م ذ ققون موا ذذل م ذ إدارتذذي الرقابذذة النظاميذذة واإلداريذذة وم ذ قا م ذ
إدارة رقابة األداء في البرناما الت ريبي االرقابة عل المشذاريت اإلنشذا يةا المذنظ مذ
قبل ديوان المحا بة ب ولة الاويت.
 نذذارك فذذي مكتذذوبر مشذذرال ت ذ قيا بذذجدارة رقابذذة األداء وم ذ ققي موا ذذل بذذجدارة الرقابذذة
اإلداريذذة والنظاميذذة فذذي البرنذذاما التذذ ريبي اإدارة الم ذذاعر الماليذذة والرقابذذة عليهذذاا
المنظ م قبل عهاز الرقابة المالية واإلدارية لل ولة بول نة عمان.
 المشاركة في الدورات الداخلية في الديوان: عقذ ت فذذي مذذايو دورة ت ريبيذذة لذذول امنهجيذذة الرقابذذة النظاميذذةا لفئذذة المذ ققي بذذجدارة
الرقابة النظامية.
 عقذ ت فذذي مذذايو دورة ت ريبيذذة لذذول اIFRS Structureا لفئذذة المذ ققي والمذ ققي
األوا ل بجدارة الرقابة النظامية.
 عقذذذ ت فذذذي يونيذذذو دورة ت ريبيذذذة لذذذول ا INTOSAI and International
 Standards on Auditingا لجميذذت الفنيذذي بم تلذذط موذذتوياته بذذجدارة الرقابذذة
النظامية.
 عق ذ ت فذذي مغو ذ س دورة ت ريبيذذة لذذول اتقيذذي الم ذذاعر الرقابيذذة وكيفيذذة ا ذذتجابة
لهاا لفئة الم ققي والم ققي األوا ل بجدارة الرقابة النظامية.
 عق ذ ت فذذي مغو ذ س دورة ت ريبيذذة لذذول اعمذذت وتقيذذي مدلذذة اإل بذذاتا لفئذذة الم ذ ققي
والم ققي األوا ل بجدارة رقابة األداء.

تونس

 إع اد مشرول قانون ي ب صالليات الجهاز وتذ تق يمذق للحاومذة لعرضذق علذمجلس نوا الشعب.

-

السعودية

 ت ا نتهاء م درا ة النظا الج يذ ورفعذة للمقذا الوذامي للموافقذة علذ ا ذتقالليةال يوان.

-

10

فريق إعداد المخطط االستراتيجي العام 2017 – 2013

تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

اإلنجازات

-

العراق
-

المعوقات

تمجعذذ اد موذذودة لتعذذ يل قذذانون الذذ يوان ت ذذمنت إدرام موضذذول مذذنا الحىذذانة
الوظيفية لموظفي ال يوان ضم مشرول التع يل ال اني للقانون.
تذذ تح يذذ الىذذالليات الموعذذودة فذذي قذذانون الجهذذاز غيذذر المنفذذ ة وخذذيب إعذذراء
التحقيذذذا اإلدارف فذذذي الم الفذذذات الماليذذذة الماتشذذذفةو ا ذذذتعانة ب ذذذ مات مراقبذذذي
لوذابات الق ذال ال ذاج إلعذراء الرقابذذة والت قيقأليذة عهذة مذ الجهذات ال اضذذعة
لرقابذة الذ يوان علذ من تتجذذاوز األعمذذال التذذي يافلذذون بهذذا نوذذبة  %5مذ ن ذذاق
العمل الرقابي وفقا ل ة ال يوان الونوية.
اع اد مدلة تعريفيذة لذول ممار ذة الجهذاز لىذاللياتقو م ذلب دليذل الرقيذب المذاليو
دليذذل تقذذوي األداءو مذذنها التذ قيا وفذذا ا ذذلو الم اعرودليذذل المشذذتريات العامذذةو
دليل التحقيا اإلدارف.
تفعيل صاللية الجهاز في الرقابة عل الجهات ال اضعة لرقابتق.

-

 عذذذ صذذذ ور الال حذذذة التنفي يذذذةمدى إلذذذذذذ تأعيذذذذذذل تفعيذذذذذذل دور
الهيئة التأديبية.

مصر

 ت لىذر الىذالليات الذواردة فذي القذانون والتذي يمار ذها الجهذاز بشذال كامذلوت ترتيبها وفا مولوياتها ودرا ة م با ع ممار تها ووضت للول لها.
 عذارف إعذ اد الىذياغة والمراععذة لذ ليل ال ذب ية الق ذا يةو وتذ ت ذمي ال ذذةالت ريبية الونوية براما ت ريبية ع خ ا الموضول وما يرتب بق م موضوعات.

-

المغرب

فلسطين

 ت ا نتهاء م نوبة  )80%م الال حة التنفي ية ال اصة بقانون إنشاء ال يوان. يذذذت العمذذذل علذذذ تفعيذذذل دور الهيئذذذة الم تىذذذة بالمحاكمذذذة التأديبيذذذة عذذذ ارتاذذذاالم الفات المالية.
 ص ذ ر التعمذذي  2015/12بشذذأن تنظذذي التعامذذل بذذي ال ذ يوان والجهذذات المشذذمولةبالرقابة بشأن الم الفات المالية.

 ت إع اد مدلذة توذاع علذ ممار ذة الجهذاز لىذاللياتقو م ذلب دليذل التذ قيا ودليذلالت ريب.
 -ت تق ي مقترلات لتفعيل قانون الجهاز.

-

الكويت

 -اعتماد مدلة رقابية منب قة ع المنظمة العربيةاألرابو اف.

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

2

الهدف الرئيسي األول

تعزيز المساءلة وتطوير المعايير المهنية.

الهدف الفرعي ()2.1

دعوة المنظمة األجهزة األعضاء لمواصلة السعي في سبيل تعديل قوانينهطا بمطا يضطمن أكبطر قطدر
ممكن من استقاللية األجهزة قانونيا وماليا وإداريا وبما يدعم المساءلة والشفافية.

مسئولية التنفيذ
مؤشرات قياس األهداف
المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

 األعهزة األع اء. قيذذاو م ذ ى توافذذا التع ذ يالت عل ذ القذذواني المنظمذذة لعمذذل األعهذذزة األع ذذاء مذذت معذذاييرا تقاللية لإلنتو اف.
 1.2.1 -تق ي مشرول بتع يل بعض مواد قانون إنشاء الجهاز).

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت أو تقوم حاليا بإعداد مشاريع بتعديل بعض مواد من قوانين إنشائها **

11
4
1
3

النسبة
المئوية
***
%100
%36
%25
%75

العدد
في عام
2014
14
9
3
6

األجهزة التي قامت برفع مشاريع بتعديل بعض مواد من قوانين إنشائها للسلطات األعلى **
* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  4أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

12

نسبة التغير
****
) %21) %56) %67%50 )-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

الجزائر

 بع تع يل قانون الجهاز نة 2010وت إع اد مشرول تع يل النظذا الذ ا ليللجهاز وخو في انتظار اعتماده والمىادقة عليق م الوذل ات الم تىذة فذي
ال ولة.

العراق

 -ت وضت

ة لتع يل القانون وت ويره لونة .2015

 قانونا ً ل تحىل موافقذة نذورى ال ولذةعل منا الحىانة لموظفي ال يوان.
 ماليذذذا ً تذذذذ دمذذذذا موازنذذذة الذذذذ يوان مذذذذتموازنذذة مجلذذس النذذوا ا انذذق ل ذ يذذت
تفعيلها بشال كامل.

فلسطين

نذّ قذانون
 ت تق ي مشرول بتعذ يل بعذض مذواد قذانون إنشذاء الجهذازو وقذّ
ديذذوان الرقابذذة عل ذ الع ي ذ م ذ المذذواد التذذي ت ذ ع ا ذذتقالليتق المهنيذذة وبمذذا
يتوافا مت معظ المعايير ال ولية الالزمة تقالل وفعالية األعهزة العليا.

 -غيا المجلس التشريعي.

مصر

 تذ مراععذذة قذذانون الجهذذاز الىذذادر وفقذا ً لل ذذتور فذذي  2014وإعذ اد قذذانونع ي للجهاز.

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

3

الهدف الرئيسي األول

تعزيز المساءلة وتطوير المعايير المهنية.

الهدف الفرعي ()3.1

دعططوة المنظمططة األجهططزة األعضططاء العتمططاد منهجيططة الجططودة الشططاملة فططي كافططة أنشطططتها تنظيمططا
وتسييرا وأداء.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

 األعهزة األع اء. األمانة العامة. ع د البراما التعريفية المعتم ة م قبل المنظمة واألعهزة األع اء لتحقيا اله ال. ع د األعهزة األع اء التي اعتم ت منهجية الجودة الشاملة.  1.3.1اعتماد الجهاز) براما ت ريبة في ة الت ريب لتحقيا اله ال. 2.3.1 -اعتماد الجهاز) منهجية الجودة الشاملة في العمليات الرقابية.

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف
  1.3.1تنوذذيا األمانة العامذذة) مذذت األعهذذزة األع ذذاء لتقذذ ي برنذذاما تعريفذذي فذذي موضذذولات بيا منهجية الجودة الشاملة في إدارة وعمليات األعهزة الرقابيةا.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي اعتمدتبرامج تدريبة في خطة التدريب لديها لتحقيق الهدف**
األجهزة التي اعتمدت منهجية الجودة الشاملة في العمليات الرقابية**

11
9
8
6

النسبة
المئوية
***
%100
%82
%73
%55

العدد
في عام
2014
14
7
6
4

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  9أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.
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نسبة التغير
****
) %21%29)+
%33)+
%50 )+
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

 نظمت محامة المحا بات بالتعاون مت دا ذرة المحا ذبات الهولن يذة ورنذاتعمذذل ت ذ بمقت ذذاخا تح ي ذ مواقذذت التأ ّك ذ م ذ الجذذودة فذذي الموذذار المتبذذت م ذ
ال ذ ا رة فذذي معمالهذذا الرقابيذذة وتر ذذيا مفهذذو ضذذمان الجذذودة ل ذ ى مع ذذاء
المحامة.
 -انت بت المحامة ماتب درا ذات لتشذ يّ الوضذت الحذالي إلدارة المهمذاتالرقابية واقتراو للول عملية واقتناء برمجيات لمول ملفات العمذل ومتابعذة
األعمال الرقابية بىفة إلاترونية.
 منجز فريا م محامة المحا بات فذي إعذار مشذاركتق فذي برنذاما ا ف دفمف لول المعايير اإلنتو اف عمال تقييميا بيّ م ى التزا المحامة بالمعذايير
اإلنتو اف بما في قلل المعايير المتعلّقة ب مان الجودة وت إع اد ذة لوذ
الفجوة بي ما خو م با عل عي الواقت ومت لبات المعايير.

-

الجزائر

 إع اد مشرول دليل لرقابة الجودة. -تنفي براما ت ريبية لول دليل معايير مجلس المحا بة المعتم .

-

السعودية

 تذذ اعتمذذاد منهجيذذة الجذذودة الشذذاملة ويذذت ت بيقهذذا علذذ العمليذذات الرقابيذذةوم رعاتها.
 ادرام بذذذراما ت ريبيذذذة فذذذي مجذذذال الجذذذودة الشذذذاملة ضذذذم ال ذذذة الوذذذنويةللت ريب بال يوان وت ت ريب  )15موظط في خ ا المجال.

-

األردن

 يوع تعاون بي ال يوان والوكالة ا مرياية لإلنماء الذ ولي عتمذاد منهجيذةالجودة الشاملةو والحىول عل نهادة في الجودة.

-

تونس
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

العراق
فلسطين
الكويت

 نف ذ ت ع ذ د  ) 2دورة ت ريبيذذة فذذي مجذذال ضذذمان الجذذودة فذذي مقذذر الذذ يواننارك فيها  43موظط.
 تول قو الجودة الل عا  2015فحذّ  366تقريذر عذ كافذة م رعذاتالعمذذل الرقذذابي م ذ ليذذث انوذذجامها مذذت ادلذذة التذذ قيا والمعذذايير والقواعذذ
المحا ذذبية وفحىذذها م ذ الناليذذة الشذذالية والمهنيذذة ومتابعذذة التعذذ يل وفذذا
معايير الجودة.
 اص ذ ار  )3تق ذارير فىذذلية تعذذرل عل ذ مجلذذس الرقابذذة توضذذا اع ذراءاتال يوان في مجال رقابة الجودة.

-

 إع اد براما إدارية محو بة اصة بالعمل اإلدارف دا ل ال يوان. -ت ريب فريا م ال يوان لت بيا معايير اإلنتو اف في مراععات الجودة.

 ع توفر الاادر الم تّ فذي مجذالمراععات ضمان الجودة.

 ت تق ي برنذاما بعنذوان االجذودة اإلداريذة الشذاملة فذي إدارة األعمذال بذرووالفريا الوال ا.

-

مصر

 ت ذ إدرام بذذراما ت ريبيذذة ضذذمالجودة.
 ت ذ ت ذذوير اإلدارة المركزيذذة للتفتذذيو الفنذذي وتنفي ذ برنذذاما للرقابذذة ال ا ليذذةعيا لتحقيا مفاخي الجودة في العمليات الرقابية.

-

المغرب

 -اعتماد براما ت ريبية بشأن اعراءات الجودة.

-

ذذة الت ذ ريب الوذذنوية توذذاخ فذذي تحقيذذا
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

4

الهدف الرئيسي األول

تعزيز المساءلة وتطوير المعايير المهنية.

الهدف الفرعي ()4.1

رصد وتجميع وترتيب وتصنيف المعايير المهنية والرقابية واإلرشادات المتعلقطة بهطا وصطياغتها
وتطويرها وتزويد األجهزة األعضاء بها لالستفادة منها حسب حاجياتها.

مسئولية التنفيذ

 لجنة المعايير المهنية والرقابية. لجنة تنمية الق رات المؤ وية. -األمانة العامة.

مؤشرات قياس األهداف

-

م ى قيذا لجنذة المعذايير المهنيذة والرقابيذة واألمانذة العامذة بجنشذاء قاعذ ة بيانذات تحتذوف علذ
المعايير المهنية.
مذ ى مواكبذذة لجنذذة المعذذايير المهنيذذة والرقابيذذة للت ذذورات الج يذ ة فذذي مجذذال المعذذايير المهنيذذة
ول رق ت بيقها م قبل األعهزة األع اء.
ع ذ د البذذراما الت ريبيذذة المنجذذزة م ذ قبذذل األمانذذة العامذذة واألعهذذزة األع ذذاء لذذول المعذذايير
الرقابية.
ع د األعهزة األع اء التي اقترلت مدلة عمل ع يذ ة والتذي ترعمذت اإلصذ ارات ال وليذة فذي
مجال المعايير المهنية والرقابية.

  1.4.1ترعمة األعهزة األع اء) اإلصذ ارات ال وليذة فذي مجذال المعذايير المهنيذة والرقابيذةووتزوي األمانة العامة بها.

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

  1.4.1تنويقاألمانة العامة مت لجنة المعايير المهنية والرقابية لتماي األعهزة م الولوم عبرموقت المنظمة إل قاع ة بيانات تحتوف عل المعايير المهنية.
  2.4.1تنويقاألمانة العامة مت لجنة المعايير المهنيذة والرقابيذة ولجنذة بنذاء القذ رات المؤ وذيةواألعهزة األع اء لتنظي براما ت ريبية لول المعايير الرقابية.
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت بترجمة اإلصدارات الدولية في مجال المعايير المهنية والرقابية **

11
4
4
-

النسبة
المئوية
***
%100
%100
%100
%0

العدد
في عام
2014
14
4
4
1

األجهزة التي قامت بتزويد األمانة العامة بالمواد المترجمة **
* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  4أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

نسبة التغير
****
) %21%0
%0
%100 )-

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

-

 -اعتماد دليل الرقابة المالية وا مت ال وفا مت لبات معايير اإلنتو اف.

-

الكويت

 ت ترعمة المعيار رق  5600لول مراععة النظير ومرفقاتقو و وال يت تزوي األمانذةالعامة للمنظمة العربية لتعميمها عل األعهزة األع اء فور ا نتهاء م المراععة.

-

مصر

 ذذاخ الجهذذاز فذذي ترعمذذة المعذذايير المهنيذذة والرقابيذذة و ذذيت موافذذاة األمانذذة العامذذة بمذذايتوافر م ترعمات في خ ا الشأن.

 نقذذذّ المذذذوارد البشذذذريةالمؤخلة يب ئ مذ انجذاز
الترعمذذذذات فذذذذي الوقذذذذت
المح د لها.

العراق

 ترعمة بعض اإلص ارات ال ولية في مجال المعايير المهنية والرقابيةو منهاب ترعمة معايير ع د .)8
 ترعمة درا ات وموودة معايير ع د .)7
 ترعمة ا تبانة ع د  )2اصة بمعايير الرقابة ال ولية.
 ترعمة ادلة رقابية ع د .)4
 ترعمة ع د مذ المجذالت م ذل المجلذة ا ذيوية للتذ قيا الحاذومي ومجلذة اعذراءات
ا عمال المىرفية الواردة م ا تحاد ال ولي العربي للمحا بي القانوني .
 ترعمة ع د  )7نشرات إ بارية.

فلسطين
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

 التنويا مت لجنة المعذايير المهنيذة والرقابيذة لتماذي األعهذزة مذ الولذوم عبذر موقذتالمنظمة إل قاع ة بيانات تحتوف عل المعايير المهنية م الل إضافة راب ضذم
موقت المنظمة يواع األعهزة غل ال ول إل معايير اإلنتو اف.

األمانة العامة

 فيمذذذا يتعلذذذا بالتنوذذذيا مذذذت لجنذذذة المعذذذايير المهنيذذذة والرقابيةولجنذذذة بنذذذاء القذذذ راتالمؤ ويةواألعهزة األع اء لتنظي براما ت ريبية لول المعايير الرقابيةو فق ت ب

-

 إقذذذرار برنذذذاما لذذذول ت بيذذذا معذذذايير اإلنتو ذذذاف بالتعذذذاون مذذذت مبذذذادرة تنميذذذة
اإلنتو اف.
 تنظي ورنة مول بالمار وورنة انية بالاويت.
 ت ذ ترليذذل إنجذذاز مهمذذات رقابيذذة نموقعيذذة وفذذا المعذذايير المعتم ذ ة إل ذ ال ذذة
القادمة.

لجنة المعايير المهنية

-

-

قامت األمانة العامة للمنظمة العربية بت وير قاع ة البيانات المتعلقة بالمعايير.
ت تاليط األمانة العامة بجعذادة م اعبذة األعهذزة األع ذاء بتجميذت المعلومذات لذول
الم ربي والمادة العلمية للت ريب.
ا عذ اد مقذا ت عذ كذل معيذار وتمذذت مراععتهذا واعتمادخذا تمهيذ ا لنشذرخا فذي مجلذذة
الرقابذذة الماليذذةو وكلفذذت اللجنذذة ديذذوان المحا ذذبة الاذذويتي بجعذذادة النظذذر فذذي المقذذال
المتعلذذا بالمعيذذار  5500كمذذا تذ تاليذذط ديذذوان المحا ذذبة األردنذذي بجعذذادة النظذذر فذذي
المقال المتعلا بالمعيار .9160
تنظي برناما ت ريبي بالتعاون مت مبادرة اإلنتو اف  IDIلول ت بيا المعايير

التسلسل

-

5

الهدف الرئيسي األول

تعزيز المساءلة وتطوير المعايير المهنية.

الهدف الفرعي ()5.1

إعداد المنظمة ألدلطة رقابيطة ومهنيطة فطي شطتى الميطادين وتحطدي الصطادر منهطا وتبسطيطها فطي
ضوء التطورات الدولية.
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

-

لجنة المعايير المهنية والرقابية.
األعهزة األع اء.
األمانة العامة.
فريا عمل البيئة.

 ع د األدلة المع ة مو الموتح ة م قبل لجنة المعايير المهنية والرقابية. ع د األعهزة األع اء التي قامت بجع اد مدلة وزودت بها األعهزة العربية األ رى. ع د األدلة المنشورة م قبل األمانة العامة وفريا عمل البيئة عل الموقت اإللاتروني للمنظمة. 1.5.1 -إع اد الجهاز) مدلة رقابية ومهنيةو وتزوي األعهزة العربية بها.

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

  1.5.1تنويا األمانة العامة) مت لجنة المعايير المهنية والرقابية عتماد برنذاما مذ معذلتح يث األدلة المتوفرة وتبوي ها مو اعتماد مدلة ع ي ة.
  2.5.1قيذذا األمانذذة العامذذة وفريذذا عمذذل البيئذذة بنشذذر األدلذذة المتذذوافرة ل ذ يها عل ذ الموقذذتاإللاتروني للمنظمة.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت بإعداد أدلة رقابية ومهنية **
األجهزة التي قامت بتزويد األمانة العامة باألدلة **

11
6
6
1

النسبة
المئوية
***
%100
%55
%100
%17

العدد
في عام
2014
14
8
8
1

نسبة التغير
****
) %21) %25) %25%0

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  6أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

اإلنجازات

المعوقات

تونس

 ت إع اد دليل الرقابة عل األداء ودليذل الرقابذة علذ تمويذل الحمذالت ا نت ابيذةالر ا ية والتشريعية.

 ع ذ ترعمذذة دليذذل الرقابذذة علذذاألداء إل ذ اللاذذة العربيذذة ال ذ ليل
متذذذذذذذذوفر بذذذذذذذذاللاتي الفرنوذذذذذذذذية
واإلنجليزية).
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
الجزائر

 اعتماد دليل عا ع ي للمعاييرالرقابية فينهاية عا .2014 -اعتماد م ونة أل القيات المهنة في عا .2015

-

العراق

-

قا الجهاز بجع اد وتح يث ع ة مدلة مهنية وتنظيمية منهذاب دليذل الرقيذب المذاليو
دليل تقوي األداءو دليل الت قيا الموتن للم اعرو مدلذة الرقابذة المحليذةو المعذايير
المحا بية.
ت تزوي المنظمة العربية باألدلة الىادرة ع الجهاز.
اع اد منها الت قيا وفا ا لو الم ذاعر وقذ لىذلت مىذادقة مجلذس الرقابذة
عليق ونشر عل الموقت ا لاتروني لل يوان وعبا ت ريجيا ً.
ت بيذذا ا ذذلو الت ذ قيا الموذذتن للم ذذاعر فذذي  12ادارة اضذذعة للرقابذذة ص ذ ر
منها تقرير ع نركة وا للىناعات النويجية.

فلسطين

 تذ إعذ اد واعتمذذاد مدلذة بموذذاع ة المشذرول األوروبذي للتذ عي المؤ وذيو وخذذيكالتذذذاليب دليذذذل الرقابذذذة الماليذذذةو دليذذذل الرقابذذذة علذذذ ا مت ذذذالو دليذذذل الت ذذذي
ا تراتيجيو دليل الرقابة عل تقنية المعلومات.
 ت إع اد  )70%م األدلة ومنهجيات العمل لولب دليل منهجية عمل ال يوان في تقيي نظا الرقابة ال ا لي.
 دليل ومنهجية عمل لجنة مراععة التقارير.
 األدلة اإلرنادية لعملية الرقابة البيئية والمواع ة في ترعمة بع ها.
 مي اق دليل م القيات المهنة.
 دليل الرقابة المالية.
 دليل رقابة امت ال.

الكويت

 ت




إع اد األدلة التفىيلية التاليةب
دليل الحاومة للوزارات والجهات الملحقة.
دليل النف .
دليل ا ت مارات.
دليل ماافحة الفواد.

-

-

 قلذذة المذذوارد فيمذذا يتعلذذا بتمويذذلترعمة مدلة مو منهجيات عمل.

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

مصر

 عارف العمل نحذو إعذ اد مدلذة رقابيذة للجهذازو و ذوال يذت تزويذ األمانذة العامذةللمنظمة العربية بنوا منها فور اعتمادخا ر ميا.

-

لجنة المعايير المهنية

 ت تبني األدلة الىادرة ع دواويذ المحا ذبة والمراععذة بذ ول مجلذس التعذاونال ليجي.
 -يت لاليا درا ة دليل رقابة الجودة ال ف مع تق مبادرة تنمية اإلنتو اف .IDI

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

6

الهدف الرئيسي األول

تعزيز المساءلة وتطوير المعايير المهنية.

الهدف الفرعي ()6.1

وضطع دليطل إرشطادم ،مطن قبطل المنظمططة ،لتقيطيم األجهطزة العربيطة ألدائهطا وكفاءتهطا ومردوديططة
أعمالها.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

 لجنة المعايير المهنية والرقابية. -األعهزة األع اء.

 موتوى ا تفادة لجنة المعايير المهنية والرقابية م التجار ال ولية واإلقليمية والعربية فذيوضت معايير لتقيي األداء.
 -ع د األعهزة األع اء التي ا تفادت م ال ليل في ت وير وتحوي األداء.

  1.6.1ت ويرلجنذذة المعذذايير المهنيذذة والرقابيذذة للذذ ليل اإلرنذذادف لتقيذذي األعهذذزة العربيذذةألدا ها وكفاءتها ومردودية معمالها.
 1.6.1 -ا

تفادة م ال ليل اإلرنادف للمنظمة العربية في ت وير وتحوي مداء الجهاز).

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي استفادت من الدليل اإلرشادم للمنظمة العربية لتقييم أداءها **
األجهزة التي استفادت من جهات أخرى لتقييم أداءها **

11
5
1
5

النسبة
المئوية
***
%100
%55
%20
%100

العدد
في عام
2014
14
3
2
1

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  5أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
السعودية

 ت قياو اداء ال يوان واع اد التقرير النهذا يو كمذا تذ تزويذ مبذادرة تنميذةاإلنتو اف  )IDIبنو ة منق.

-

العراق

 ا تفاد الجهذاز مذ الذ ليل اإلرنذادف للمنظمذة العربيذة فذي إعذ اد عذ ة مدلذةمنهاب دليذل الرقابذة البيئيذة علذ النفايذات ال بيذةو دليذل دور األعهذزة العليذا
للرقابذذة والبيئذذة الموذذت امة معيذذار )5130و دليذذل إرنذذادف لمعالجذذة الميذذاه
الىالحة للشر .

فلسطين

 ت تقيي ال يوان وفا إعار قياو األداء بالتعذاون مذت البنذل الذ ولي وعهذازالمحا بة النرويجي.

-

الكويت

 يوذذتفي ال ذ يوان م ذ األدلذذةالتي تىذذ رخا المنظمذذة ال وليذذة واإلقليميذذة فذذيت وير مدا ق.
 ت ذ ترليذذل انجذذاز اله ذ ال فيمذذا يتعلذذا بال ذ ليل اإلرنذذادف للمنظمذذة العربيذذةلل ة القادمة لع الحىول عل ال ليل.

مصر

 -يت العمل به ا التوعيق لال اعتماد ال ليل اإلرنادف للمنظمة العربية.

لجنة المعايير المهنية

 تبن منهجية اإلنتو اف لقياو مداء األعهذزة العليذا للرقابذة الماليذة ومتابعذةما تى ره اإلنتو اف م معايير في خ ا الشأنو اصة المعايير التاليةب
ISSAI 10 ب إعالن الماويل لول ا تقاللية معهزة الرقابة العليا.
ISSAI 11 بمف ل الممار ات لول ا تقاللية عهاز الرقابة األعل .
ISSAI 20 ب مبادئ الشفافية والمواءلة.
ISSAI 40 ب رقابة عودة الت قيا.
وق تذ إقذرار التوصذية بتبنذي منهجيةاإلنتو ذاف مذ قبذل المجلذس التنفيذ ف
فذذي اعتماعذذق ال ذذاني وال موذذي و ذذتقو األمانذذة العامذذة للمنظمذذة العربيذذة
بجر ال كتب لألعهزة العربية األع اء به ا الشأن.
التسلسل

-

7

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()1.2

دعوة المنظمة األجهزة األعضاء لوضع خطة استراتيجية في مجال تنمية القدرات.
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
مسئولية التنفيذ

 األعهزة األع اء. -لجنة تنمية الق رات المؤ وية.

مؤشرات قياس األهداف

 ع د األعهزة األع ذاء التذي معذ تاألعهزة.
 ع د األعهزة األع اء التذي ا ذتفادت مذ التجذار ال وليذة واإلقليميذة والعربيذة فذي تح يذمخ اال ال ة.
 ع د األعهزة التي اخمت لجنة تنمية الق رات المؤ وية في مواع تها لوضت ا تراتيجيتهافي مجال تنمية الق رات.

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

  1.1.2إع اد الجهاز) ة ا تراتيجية تركز عل تنمية الق رات.  2.1.2ا تفادة الجهاز) م التجار ال ولية واإلقليمية والعربية في تح ي مخ اال ال ة.  3.1.2ا تفادة م لجنة تنمية الق رات المؤ وية في موذاع ة الجهذاز) لوضذت ا ذتراتيجيةفي مجال تنمية الق رات.

ذة ا ذتراتيجيةفي مجذال تنميذة القذ رات مذ إعمذالي

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت بإعداد خططها االستراتيجية مع التركيز على تنمية القدرات **
األجهزة التي استفادت من التجارب الدولية واإلقليمية والعربية في تحديد أهداف الخطة**

األجهزة التي استفادت من لجنة تنمية القدرات المؤسسية في وضعأهدافها**

11
6
3
5
1

النسبة
المئوية
***
%100
%55
%50
%83
%17

العدد
في عام
2014
14
10
10
8
3

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  6أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

ا لنتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

اإلنجازات

الجزائر

المعوقات

 ت اعتماد ال ة ا تراتيجيةال انية للفترة2018-2015في مبريل .2015 تذذذذذ إعذذذذذ اد ال ذذذذذة الج يذذذذذ ة بالتعذذذذذاون مذذذذذت المبذذذذذادرة األوروبيذذذذذة لذذذذذذ عالحوكمة.SIGMA
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نسبة التغير
****
) %21) %40) %70) %38%67 )-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

-

 ت تنفي  )20%مذ الهذ ال مذ ذالل البذ ء فذي تشذايل فريذا تذ ريب دا لذيوا ذتفادة مذ المشذاركي مذ دورات  IDIوت بيذذا المعذايير علذ الموذذتوى
ال ا لي لل يوان.

 ع وعود براء فذي مجذال تنميذةالق رات.

 تذذ إدرام خذذ ال ر يوذذذي ذذاج بتنميذذة القذذذ رات باإلضذذافة إلذذ من األخذذذ االاأل رى بال ة الج ي ة تعني ببناء الق رات المؤ وية والمهنية لل يوان.
 ا ذذتفاد الذذ يوان مذذذ دليذذل الت ذذذي ا ذذتراتيجي الىذذذادر عذذ مبذذذادرة IDIباإلضذذذذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذذذذ األ ذذذذذذذذذذذذذ با عتبذذذذذذذذذذذذذار ال ذذذذذذذذذذذذذة ا ذذذذذذذذذذذذذتراتيجية
لإلنتو ايواأل و ايواألرابو اف.

-

مصر

 ال ة ا تراتيجية المعتم ة بالجهاز ترتاز عل تنمية الق رات المؤ وية. يت ا تفادة م التجار ال ولية واإلقليمية والعربية وم لجنة تنمية الق راتالمؤ وية في تح ي مخ اال ال ة ا تراتيجية في مجال تنمية الق رات.

-

المغرب

 تذ ا ذتئناو بالو ذذا ا واألدلذة الىذذادرة عذ لجنذذة تنميذة القذ رات عنذ تح يذمخ اال الجهاز.

-

العراق

ا تراتيجي للمنظمذة
 ت وضت ة ا تراتيجية للت ريب با تعانة بالمالعربيذذذةو ولذذذ دت مخذذذ اال ال ذذذة با عتمذذذاد علذذذ األخذذذ اال المر ذذذومة فذذذي
ا تراتيجي.
الم
 ل دت اخ اال ال ة ا تراتيجية لل يوان با عتماد عل ا خذ اال المر ذومةا تراتيجي للمنظمة العربية.
في الم
 ت ا تعانة ب ليل تنمية الق رات الىذادر عذ اإلنتو ذافو ويذت التحذ يث وفقذاللموتج ات الاللقة.

فلسطين
الكويت
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

8

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()2.2

دعوة المنظمة األجهزة األعضاء العتماد نظام إدارة جودة التدقيق "ضمان الجودة" في عملياتها
الرقابية.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

 األعهزة األع اء. األمانة العامة. ع د األعهزة األع اء التي ل يها نظا إدارة عودة الت قيا مقارنة بجعمالي األعهزة. ع د البراما التعريفية ع ضمان الجودة المق مة م قبل األمانة العامة واألعهزة األع اء.  1.2.2تفعيل نظا إدارة عودة الت قيا.  2.2.2إعذ اد وتق ذ ي بذذراما ت ريبيذذة فذذي ضذذمان الجذذودة دا ذذل الجهذذاز) ولمىذذلحة األعهذذزةالعربية.
  1.2.2تنوذذيقاألمانة العامذذة مذذت لجنذذة تنميذذة الق ذ رات المؤ وذذية واألعهذذزة األع ذذاء إلع ذ ادبرناما ت ريبي لول اضمان الجودةا للعمليات الرقابية.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان

11
7
7
4
2

األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت بتفعيل نظام إدارة جودة التدقيق **
األجهزة التي قامت بإعداد مدربينأوتقديم برامج تدريبية في ضمان الجودة**

النسبة
المئوية
***
%100
%64
%100
%57
%29

العدد
في عام
2014
14
13
13
6
صفر

األجهزة التي قامت بإعداد وتقديم برامج تدريبية في ضمان الجودة لمصلحة األجهزة العربية **
* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  7أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.
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نسبة التغير
****
) %21) %46) %46) %33%200 )+
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

األردن

 يوع في ال يوان م يرية توكي الجودة والرقابة النوعية) تقو به ه المهمة. يوع مشرول تعاون مت الوكالة ا مرياية للتنمية  USAIDللحىول علنهادة ا يزو لعمليات ال يوان.

الجزائر

 تذ إع ذ اد فريذذا م ذ ربي فذذي مجذذال ضذذمان الجذذودة بالتعذذاون مذذت اا ف دفآفا.
 اقتذذذذذذذرو الفريذذذذذذذا دليذذذذذذذل تذذذذذذذ إ ذذذذذذذاعق لمبذذذذذذذادرة األوروبيذذذذذذذة لذذذذذذذ عالحوكمةSIGMAإلب اء الرمف ويت لالياتنقيحق لتبنيق.
 نذذذارك ع ذذذو مذذذ الفريذذذا المذذذ ر مذذذتاا ف دف آفا فذذذي لقذذذاء تذذذ ريبيلألرابو اف بق ر.

-

-

فلسطين

 ت تنفي  )40%م اله ال م اللب انجاز برناما لول ا ضمان الجودةا للعمليات الرقابية بالتعذاون مذت
.IDI
 تفعيل فريا ضمان الجودة في ال يوان.

 ع ذ وعذذود دليذذل يذذتالء مذذت بيئذذةالذذذذذذذذ يوان ومت لبذذذذذذذذات معذذذذذذذذايير
اإلنتو اف.

الكويت

 ت تفعيل نظا إدارة عودة الت قيا بال يوان م الل اعتماد ضواب تشذايلاللجنذة الر يوذذية وفذرق عذذودة التذ قيا فذذي ق اعذات الرقابذذة الاللقذة وتح يذ
ا تىاصاتها.
 تذذذ تقذذذ ي برنذذذاما بعنذذذوان انظذذذا إدارة عذذذودة التذذذ قياا للعذذذاملي بذذذ يوانالمحا بة.
 نارك م ر م ديوان المحا ذبة فذي تقذ ي برنذاما مراععذة ضذمان عذودةالت قيا في ق ر.

-

العراق

 ا ذذتمرار العمذذل بقو ذ الجذذودة م ذ ذذالل فحذذّ التقذذارير الرقابيذذة ومتابعذذةالتع يالت وفقا ً لمعايير الجودة وادلة الت قيا.
 -مناقشة تقارير قو الجودة في مجلس الرقابة.

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

مصر
المغرب

 تذ تفعيذذل نظذذا إدارة عذودة التذ قيا بالجهذذاز بهذ ال الرفذت مذ عذذودة العمذذلالرقذذابي ومذذذ م رعذذذات الجهذذذاز وقذذذ تذذذ إصذذذ ار مجموعذذذة مذذذ التقذذذارير
الرقابية تراعي خ ا الجانب.
 ت اع اد وتنظي براما ت ريبية في ضذمان الجذودة دا ذل الجهذاز ولمىذلحةاألعهزة العربية.

-

األمانة العامة

 ت تفعيل نظا إدارة عودة الت قيا. ت إع اد وتق ي براما ت ريبية في ضذمان الجذودة مذالونوية للجهاز.

ذة التذ ريب

-

 ت تنفي برناما ت ريبي لول موضذول امراععذة ضذمان الجذودةا فذي ق ذرفي نهر مايو .2015

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

9

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()3.2

دعوة المنظمة األجهزة األعضاء العتماد دليل مبادرة تنمية اإلنتوسام في عمليات التدريب لديها.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

 األعهزة األع اء. ع د البراما المنجزة م قبل األعهزة األع اء وفذا الذ ليل المعتمذ مقارنذة بجعمذالي البذراماالت ريبية المنجزة.
 1.3.2 -ا

تفادة م دليل مبادرة تنمية اإلنتو اف في عمليات الت ريب في الجهاز).

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي استفادت من دليل مبادرة تنمية اإلنتوسام في عمليات التدريب لديها **

11
5
3

النسبة
المئوية
***
%100
%45
%27

العدد
في عام
2014
14
9
9

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  5أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.
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نسبة التغير
****
) %21) %44%67 )-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

اإلنجازات

السعودية

 -يت

المعوقات

نويا ً اقامة دورات ت ريبية وفا المنهجية الح ي ة للت ريب.

-

فلسطين
الكويت

 ت تنفي  )40%م اله ال م اللب مواكبة الت ورات الح ي ة في م تلط المجا ت المهنية الرقابية
 انجاز براما ت ريبية وفا ال ليل العا للت ريب.

 -ع اعتماد ال ليل م قبل دا رة الت ريب.

 تتوافذذا منش ذ ة التذذ ريب مذذت دليذذل مبذذادرة تنميذذة اإلنتو ذذاف بنوذذبة %90وينحىذذذر ا ذذذتالال فذذذي نوذذذبة  %10وفقذذذا ل بيعذذذة عمذذذل
ال يوان.

-

مصر

 -ت اعتماد دليل مبادرة اإلنتو اف في إع اد ال

المغرب

 يت االجهاز.

ة الونوية للت ريب.

تعانة ب ليل مبادرة تنمية اإلنتو اف في عمليات التذ ريب فذي
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

10

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()4.2

دعوة المنظمة األجهزة األعضاء العتماد أساليب الرقابة الحديثة وبصفة خاصة الرقابة اإللكترونية.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

 األعهزة األع اء. األمانة العامة. ت ذذور عذ د المهمذذات الرقابيذذة المعتمذ ة عل ذ م ذذاليب الرقابذذة الح ي ذذة ضذذم البذذراما الوذذنويةلألعهزة األع اء.
 ع د ال ورات الت ريبية المنجزة في مجال الرقابة اإللاترونية م قبل األمانة العامذة واألعهذزةاألع اء.
 ع د األعهزة األع اء التي اعتم ت م اليب الرقابة الح ي ة مقارنة بجعمالي ع د األعهزة.-

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

-

 1.4.2اعتماد م اليب الرقابة الح ي ة في الجهاز).
 2.4.2ت ور ع د المهمات الرقابية المعتم ة في الجهاز) علذ م ذاليب الرقابذة الح ي ذة ضذم
ال ة الونوية للت قيا.
 3.4.2ت وير ع د ال ورات الت ريبية المنجزة في في الجهاز) مجال الرقابة اإللاترونية.
1.4.2تنوذيا األمانذة العامذذة مذت لجنذذة تنميذة القذ رات المؤ وذية واألعهذذزة األع ذاء لإلعذ اد
ل ورات ت ريبية لول م اليب الرقابة الح ي ة وبىفة اصة الرقابة اإللاترونية.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي اعتمدت أساليب الرقابة الحديثة **
األجهزة التي قامت بتطوير المهمات الرقابية المعتمدةعلى أساليب الرقابة الحديثة ضمن الخطة السنوية للتدقيق**

11
8
6
6
7

النسبة
المئوية
***
%100
%73
%55
%55
%88

العدد
في عام
2014
14
11
11
5
9

األجهزة التي قامت بإعداد وتقديم برامج تدريبية حول أساليب الرقابة الحديثة خاصة الرقابة اإللكترونية **
* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  8أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

نسبة التغير
****
) %21) %27) %45%20 )+
%22 )-

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
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تونس

 في إعار التعاون مت ا تحاد األوروبي والجهاز الهولن ف ت ّ إنجاز مهمات نموقعيذةتعتم م اليب رقابة ل ي ة.
 يت ّ نويا انجذاز عذ د مذ الذ ورات الت ريبيذة لموذتويات متعذ ّدة فذي مجذال ا ذتعمالمنظومة  )ACLوفي مجال الرقابة اإللاترونية ال رورية قتنا ها.

-

 تذذ إدرام خذذ ال يتعلذذا باعتمذذاد م ذذاليب الرقابذذة الح ي ذذة فذذي الالج ي ة للجهاز.
 ت تقيي بيئة تقنيذة المعلومذات للجهذاز بالتعذاون مذت بالتعذاون مذت المبذادرة األوروبيذةل ع الحوكمة SIGMAبجعراء تقيي قاتي .ITSA
 -تنفي براما ت ريبية لول اإلنراال الفني وتقيي الويا ات العمومية.

-

 يوت الجهاز منظمة آلية تواع ه في تفعيذل عمليذة التذ قيا م ذل (IDEA, Team) Meatمت ا تمرارية البحث ع ال ث ا اليب في لال توفرخا و بات فاعليتها.
 زيذذادة ع ذ د المهمذذات الرقابيذذة المعتم ذ ة عل ذ م ذذاليب الرقابذذة الح ي ذذة ضذذم ال ذذةالونوية للت قيا بنوبة  %10في الونة.
 ينف ال يوان نويا ً عذ د مذ الذ ورات الت ريبيذة فذي مجذال الرقابذة ا لاترونيذة دا ذلالمملاة و ارعها.

-

اعتماد م اليب الرقابة الح ي ة بالجهازو منهاب م لو تقوي مداء البذراما والويا ذات
الحاوميةو م لو الت قيا الموتن للم اعر.
إقامة دورات ت ريبية في مجال الرقابة اإللاترونية.
ص رت  4تقارير للونة  2015في مجذال البذراما والويا ذات وخنذاك  6تقذارير قيذ
ا نجاز للونة .2015
ة  2016للبراما والويا ات قي ا نجاز والمناقشة في مجلس الرقابة.
ا ال  ) 12ادارة للت قيا وفا منها الت قيا الموذتن للم ذاعر وصذ ر تقريذر عذ
نركة وا للىناعات النويجية.
اقامذذة  2دورة فذذي مجذذال الت ذ قيا ا لاترونذذي الح ذ يث وت ذ قيا المعلومذذات لمنتوذذبي
دوا ر ال ولة.
اقامذذة  2دورة لمنتوذذبي الذذ يوان فذذي الرقابذذة ا لاترونيذذة بلذذك عذذ د المشذذاركي 40
منتوب.

-

ذذة ا

الجزائر
السعودية

-

العراق

-

ذذتراتيجية

عمان

 نظذذا إدارة التذذ قيا  Audit Management Systemلاليذذا ً فذذذي عذذور تحليذذذلالبيانات لهيالتق إلاترونيا ً.
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 خنذاك بعذض المعوقذات فذيالترعمذة إلذ اللاذة العربيذذة
وتعذذذذذ يل آليذذذذذة وعناصذذذذذر
التوا الم ذاعرو وقذ تذ
تم يذذذذذذذ عمذذذذذذذل الشذذذذذذذركة
تبذذذار النظذذذا مذذذ كافذذذة
عوانبق.
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مصر

 اعتمذذاد م ذذاليب الرقابذذة الح ي ذذة بالجهذذاز وت بيقهذذا لوذذب اإلماانيذذات المتالذذة ل ذ ىالجهات ال اضعة للرقابة.
ة لت وير ع د المهمات الرقابية المعتم ة عل م ذاليب
 ت تنفي نوبة  )40%مة الت ريب الونوية.
الرقابية الح ي ة ضم
 -ت ت وير  )70%م ال ورات الت ريبية المنجزة في مجال الرقابة ا لاترونية.

 نقذذذذذّ المذذذذذوارد البشذذذذذريةوالماديذذذذذذذذذذة الحوا ذذذذذذذذذذب
والبرمجيات).

األمانة العامة

فلسطين

 ت تنفي  15برناما .IDEA -ت تنفي  10براما ت ريب عل نظا إدارة العمليات الرقابية .AMS

-

 في إعار تنفي برناما العمل للمنظمة تمت برمجة وتنفي لقاء ت ريبي لول موضولاالرقابة عل البيانات المالية با ت ا الت بيقات المعلوماتيةا بالريال.

-

الكويت

 تنفي ع د م البراما الت ريبية لول الت قيا عل تانولوعيا المعلومات -الب ء بجعراء مها رقابية في مجال الرقابة ا لاترونية.

-
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التسلسل

11

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()5.2

دعوة المنظمة األجهزة األعضاء إلى إحداث أو تطوير وحدات تدريب ووضع خطط تدريبية تمكّن
من تطوير القدرات وتحديد معايير لتقييم عملها.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

 -األعهزة األع اء.

 ع د األعهزة األع اء التي منشأت ول ة ت ريب. ع د األعهزة األع اء التي اعتم ت عل مف ل التجاربفي إنشاء وت وير ول ات الت ريب. -م ى مواخمة لجنة تنمية الق رات المؤ وية في ت وير ول ات الت ريب.

 1.5.2 -ت وير األعهزة األع اء) عمليات الت ريب وفا مف ل التجار .

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت بإنشاء وحدة للتدريب لديها**
األجهزة التي طورت عمليات التدريب لديها وفق أفضل التجارب **

11
9
9
6

النسبة
المئوية
***
%100
%82
%100
%57

العدد
في عام
2014
14
11
8
8

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  9أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.
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نسبة التغير
****
) %21) %18%13 )+
%33 )-
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النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

البحرين

 تأخيذذل ع ذ د  ) 2مذذن المذذوظفي الفنيذذي كم ذ ربي دا ذذل الجهذذاز م ذذذذذذالل برنذذذذذاما إعذذذذذ اد المذذذذذ ر بالتعذذذذذاون مذذذذذت مبذذذذذادرة تنميذذذذذة
اإلنتو اف.IDI
 تنفي الفعاليات الت ريبية وفقا لتياعات اإلدارات ومت لبذات الموذارالوظيفي.
 تنفيذذذ ا ليذذذة المعتمذذذ ة بالذذذ يوان لإلرنذذذاد  Mentoringمذذذ ذذذاللالت ويرالفرديةللموظفينوتح ي ال
مراععةمحاضرعلواتاإلرنذذذادو
بموتج اتالتحوينالواعبوالمتحققوفقاًللموذذذذذذارالوظيفيالمح دللموظ
ال.

تونس

 -يت إع اد

نوية ت ريبية وفقا ألف ل التجار .

-

-

-

 ل ى الذ يوان إدارة للت ذوير ا دارف ويذت دعمهذا بالافذاءات ا داريذةلوب الحاعة.
 يع ذ ال ذ يوان ذ للت ذ ريب ذذنوية لت ذ ريب موظفيذذق وفذذا م ذذاليبل ي ة.

-

العراق

 تذذ اعذذ اد صذذياة نظذذا للمركذذز التذذ ريبي وقيذذ ا ذذتامال اعذذراءاتالتنفي .

 اإلعراءات اإلداريذة م ذرت تنفيذ الهذ البشال كامل.

فلسطين

 ت ذ تنفي ذ  )40%م ذ اله فبجنشذذاء لجنذذة عتمذذاد ال ذ ورات الت ريبيذذةواقتراو معايير تقيي لعمل ال ا رة.

-

الجزائر

 إع ذ اد عذذرل لذذول المعيذذار  1315 ISSAIوفذذا منهجيذذةاألف دفمف.
 -يت تنفي برناما نوف لتبادل المعارال الماتوبة.

السعودية

36
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ت ريبية عامة لل يوان.
توع

فريق إعداد المخطط االستراتيجي العام 2017 – 2013

تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

 ت وضت م س لتح ي التياعات الالمفاخي الح ي ة.
 تشايل لجنة مت ىىة لمراععة وتقيي المواد الت ريبية. إع اد درا ة إلنراك ق ال الرقابة عل الذوزارات والرقابذة الموذبقةضم برناما التحول م النظا النق ف إل م او ا تحقاق.

-

مصر

 تذ تنفيذ البذذراما الت ريبيذذة وفذا المنهجيذذة الح ي ذذة للتذ ريب المعتمذ ةم قبل اإلنتو اف.

-

المغرب

 تفعيل العمل بمركز الت ريب. -الرفت م نوبة ال ورات الت ريبية.

-

ة الت ريبية  2017/2016وفذا

الكويت
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التسلسل

12

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()6.2

دعططوة المنظمططة األجهططزة األعضططاء إلططى الحططر علططى انتقططاء أفضططل العناصططر مططن ذوم الكفططاءات
وإخضاع جميع أعضائها للتدريب المستمر ،وتوفير سبل المحافظة عليهم.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

 األعهزة األع اء. ع د األعهزة األع اء المعتم ة لويا ات ومنظمة موعهة لج الافاءات والمحافظة عليها. ع د األعهزة األع اء التي ا تفادت م التجار الرا ة في تحقيا اله ال. ع د األنش ة المعتم ة م قبل األعهزة األع اء مذ معذل التعلذي الموذتمر والتحفيذز والتنميذةال اتية ألع ا ها.

-

 1.6.2ت وير الجهاز) آلية التوظيط.
 2.6.2ا تيار الجهاز) الافاءات وفا آلية التوظيط الج ي ة.
 3.6.2ت وير الجهاز) ة ت ريب المعيني الج د وتأخيل العاملي بالجهاز.
 4.6.2وضذذت الجهاز) ذذة للمحافظذذة عل ذ الافذذاءات وا ذذتفادة م ذ بذذراته ألعذذول فتذذرة
ممانة بالجهاز.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت بتطوير آلية التوظيف **
األجهزة التي طورت خطط تدريب المعينين الجدد وتأهيل العاملين بالجهاز**
األجهزة التي وضعت خطة للمحافظة على الكفاءات واالستفادة من خبراتهم ألطول فترة ممكنة بالجهاز**

11
9
6
8
8

النسبة
المئوية
***
%100
%82
%67
%89
%89

العدد
في عام
2014
14
9
9
6
7

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  9أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

38

نسبة التغير
****
) %21%0
) %33%33 )+
%14 )+
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البحرين

 تنفي ا لية المعتم ة بال يوان للتوظيذطو ليذث منهذا مدّت إلذ توظيذط عذ د مذالم ققي م بت مدا ه منه م مصحا الافاءات.
 تح يث قاع ة بيانات للمتق مي المتميزي . ابتعاث ع د م الموظفي للحىول عل الشهادات المهنية الل عا 2015ليث لىل  4موظفي فنيي عل مؤخل  CIAولىلت موظفة فنية عل
مؤخل  ACCAوموظفة فنية م رى عل مؤخل  CMAكما لىلت موظفة
فنية عل مؤخل .CPA

 ا نشذذاال الشذذذ ي لمذذوظفي الذذذ يوانبممار ذة معمذذاله ا عتياديذذة يحذذول
دون مشذذاركته الفعالذذة فذذي موذذابقة
البحوث.

 توفير مىادر وكتب متعلقة بت وير ق رات الموظفي بماتبة الجهاز. تحفيز الموظفي عل المشاركة في موذابقات البحذوث وال را ذات فذي المجذالالرقابي.

تونس

 يت ّ لاليا انت ا الق اة المراقبي ع عريا لجنذة انتذ ا يشذارك فذي معمالهذاويمذر
م ات ة عامعيون ومم لون ع الوظيفة العموميذة ومم لذون عذ الذ ا رة.
ّ
ممذذا لجنذذة ا نت ذ ا المرنذذا ال ذ ف يوذذتوفي ملفّذذق الشذذروع الم ذ ّمنة بذذالنّ
المن ّ
ظ لالنت ابيات.
 يذذت ّ لاليذذا انجذذاز ع ذ د م ذ الذذ ورات الت ريبيذذة فذذي عميذذت المجذذا ت الرقابيذذةللمعيني الج د وتأخيل العاملي بالجهاز وفا ّة ت ريب يت إع ادخا.
 تتوصذذل ال ذ ا رة إل ذ المحافظذذة عل ذ الافذذاءات المتذذوفّرة ل ذ يها باعتبذذار النظذذااأل ا ي ال ف يحا مع اءخا.

-

يت إع اد ال ة ا تراتيجية للموارد البشرية.
يجذذرف التفايذذر فذذي تع ذ يل قذذانون الجهذذاز لفذذتا المجذذال لتوظي ذط ت ىىذذات
م تلفة.
ت إنجاز دورة ت ريبية في خ ا العا لم ة  103اعة موعهة للعاملي الج د.
ت إنهاء األعمال التح يرية لبراما تأخيل العاملي م قوف ال بذرة بمشذاركة
وا عة.
اعتماد يا ة توع إل الح م تور الافاءات إل ارم الجهاز.
التقاع .
اعتماد آلية لتم ي فترة مة الافاءات التي بلات

-

-

الجزائر

-

السعودية

 يذذت ا تيذذار الافذذاءات للعمذذل فذذي ال ذ يوان وفق ذا ً ل ذذواب مح ذ دة وا تبذذارات يجذذباعتيازخا للحىول عل وظا ط بال يوان.
 يت الحاق عميت الموظفي ل ي ي التعيي ببراما ت ريبية قبل ان ذراعه فذي اعمذالالت قيا.
ً
 -يت نويا ت ريب موظفي ال يوان لرفت موتوى التأخيل العلمي والمهني له .
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العراق

 -ا

 لذذذذ يذذذذتما الجهذذذذاز مذذذذ توظيذذذذطمع اء عذ د فذي عذا  2015بوذبب
األزمة ا قتىادية.

تعانة بالافاءات م ال ي مليلوا للتقاع ك براء في الجهاز.

فلسطين
الكويت

 وعود المشرول األوروبي للت وير المؤ وي. ذذعي الذذ يوان م ذ ذذالل لجنذذة ال ذ ورات والبع ذذات نذذمل كافذذة مع ذذا ق فذذيال ورات.

-

 تشايل النظا ا لي لتلقي علبات العمل بال يوان ع عريا اإلنترنت. إعادة تشايل لجان المقابالت وفقا لية الج ي ة.ة ت ريب المعيني الج د نظريا ومي انيا وفقا لآللية الج ي ة.
 -ت تنفي

-

-

مصر

-

ت ت وير آلية التوظيط به ال ا تيذار مف ذل الافذاءات مذ
والمقابالت الش ىية.
ت إبالغ إدارات الجهاز با لية الج ي ة للتوظيط به ال ا لتزا بها عن إعراء
مقابالت التوظيط.
ت ت وير ة ت ريب المعيني الجذ د و ذة تأخيذل العذاملي بالجهذاز و ذة
إع اد م ربي .
ت إع اد مقترو ضم القانون الج يذ لزيذادة مرتبذات العذاملي بالجهذاز بهذ ال
المحافظة عل الافاءات ألعول فترة ممانة.

المغرب

 تذ وضذذت ذذة للمحافظذذة عل ذ الافذذاءات م ذبراته ألعول فترة ممانة بالجهاز.

ذالل ا

ذذالل الت ذ ريب وا

40

تبذارات

ذذتفادة م ذ

-

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

13

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()7.2

دعوة المنظمة لكل جهاز لالستفادة القصوى من خبرائ في شتى المجاالت ،خاصة من خريجي
اآلم دم آم (.(IDI

مسئولية التنفيذ

 -األعهزة األع اء.

مؤشرات قياس األهداف

 نوبة م ربي  IDIل ى األعهزة األع اء المشاركي في اللقاءات الت ريبية مقارنة بجعمذاليع د الم ربي .
 -ت ور نوبة ا تفادة م براء األعهزة األع اء في نت المجا ت.

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

  1.7.2رفت الجهاز) نوبة مذ ربي  IDIالمشذاركي فذي اللقذاءات الت ريبيذة مقارنذة بجعمذاليع د الم ربي .
 2.7.2 -وضع ة لال تفادة م ال براء في نت المجا ت بالجهاز).

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي استفادت من خبرائها من خريجي اآلم دم آم (**(IDI
األجهزة التي استفادت من خبرائها في شتى المجاالت **

11
9
8
4

النسبة
المئوية
***
%100
%82
%89
%44

العدد
في عام
2014
14
11
11
4

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  9أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
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نسبة التغير
****
) %21) %18) %27%0
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البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
العراق

 مشاركة م ربي الجهاز م ريجي ا ف دف آف  (IDIفي تنفي )3فعاليات ت ريبية الل الونة.

-

 تذذت عمليذذات اإلع ذ اد والتق ذ ي عل ذ م ذذاو الترنذذا و تقتىذذر عل ذ دعذذوةصذة منهذا مذا تعلّذا
م ّربي ا ف دف آف لتأمي بعض ال ّورات الت ريبية و ا ّ
بمجال تنمية الق رات.
 ت ذذت المحامذذة ذذنويا ّذذة للتذ ريب يذذت ّ ا ذذتفادة بهذذا مذ مغلذذب ال بذذراءالمتوفّري بالمحامة وفي مغلب المجا ت إ ّ
من األمر يوت عي لقا مزيذ ا
صة في مجا ت تنمية الق رات والرقابة ا لاترونية.
م ا ختما و ا ّ

-

 ت ذ ريب فريذذا ع ي ذ م ذ الم ذ ربي فذذي إعذذار برنذذاما ا ف دف آف لت ذ ريبالم ربي .
 -يتابت الجهاز فرج ا تفادة م ت ريب مع اءه محليا ودوليا.

-

 ت ت ريب ع د  )9موظفي فذي دورات إعذ اد المذ ر التذي تنفذ خا مبذادرةتنمية ا نتو اف .(IDI
ق ت ريبيق تت م براما ت ريبيق يق مها ريجي .(IDI
 -ت تنفي

-

 نارك ع د  ) 8م منتوذبي الجهذاز فذي دورة ا ىذا ي تذ ريب مذ ر مذالل براما اإلنتو اف.
 يذذت ا ذذتفادة مذذ ال بذذراء بالجهذذاز فذذي إقامذذة ورر عمذذل وتقذذ ي بذذرامات ريبية.

-

فلسطين

 الب ء في تشايل م ربي دا ليي م براء ال يوان م -وعود م ر م موظفي ال يوان معتم م .IDI

الكويت

 نف المذ ربي الحاصذلي علذ نذهادة  IDIنوذبة  %22مذ إعمذالي البذراماالت ريبية في ال يوان.
 يت ا تفادة م كافة ال براء في نت المجا ت في تق ي البراما الت ريبيذةوال را ات.
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ريجي .IDI

-

-
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مصر

 يذذذذت ا ذذذذتفادة مذذذذ ريجذذذذي مبذذذذادرة تنميذذذذة اإلنتو ذذذذاف IDIفذذذذي تح يذذذذموضوعات ال ة الت ريبية وتنفي البراما وإع اد م ربي ع د.
 تذ وضذذت ذذة لال ذذتفادة مذ ال بذذراء فذذي نذذت المجذذا ت فذذي الجهذذاز م ذالل لىر مجا ت ال برة ل يه وا تفادة منه بما يتوافا مت براته .

-

المغرب

 تذ ا ذذتفادة مذ ريجذذي مبذذادرة تنميذة اإلنتو ذذاف IDIفذذي تنشذذي البذذراماالت ريبية وفي إع اد دليل الت ريب.

-

43
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

14

الهدف الرئيسي الثاني

بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة.

الهدف الفرعي ()8.2

دعوة األجهطزة األعضطاء إلقامطة عالقطات تعطاون وتبطادل للخبطرات مطع الهيئطات الوطنيطة كالجامعطات
والهيئات الرقابية والمهنية.

مسئولية التنفيذ

-

مؤشرات قياس األهداف

-

ع
ع
ع
ع
ع

-

 1.8.2إبرا الجهاز)بروتوكو ت تعاون مت الهيات الوعنية المهنية.
 2.8.2وضت الجهاز) ة للمشاركة في البحوث المشتركة مت الهيئات الوعنية.
 3.8.2التنوذذيا مذذت الهيئذذات المهنيذذة لمشذذاركة مع ذذاء الجهذذاز) فذذي إلقذذاء محاضذذرات مهنيذذة
ل يها.
 4.8.2لتنويا مت الهيئات المهنية لمشاركة مع اء الجهاز) في اللجان الت ىىية ل يها.

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

-

األعهزة األع اء.
د اتفاقيات التعاون المبرمة بي األعهزة األع اء والهيئات الوعنية.
د براء الهيئات الوعنية ال ي تمت ا تعانة به م قبل األعهزة األع اء.
د البحوث المشتركة المنجزة بي األعهزة األع اء والهيئات الوعنية.
د منتوبي األعهزة األع اء ال ي يقومون بجلقاء المحاضرات ل ى الهيئات الوعنية.
د منتوبي األعهزة األع اءالمشاركي في اللجان المهنية.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان

النسبة
المئوية
***
%100
%55
%83

العدد
في عام
2014
14
7
7

نسبة
التغير
****
) %21) %14%29 )-

1

)+
%300

6
4

) %17%0

األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي اقامت عالقات تعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات الوطنية **

11
6
5

األجهزة التي وضعت خطة للمشاركة في البحوث المشتركة مع الهيئات الوطنية**

4

%67

األجهزة التي قام أعضاؤها بإلقاء محاضرات مهنية في الهيئات الوطنية **
األجهزة التي شارك أعضاؤها في اللجان التخصصية لدى الهيئات الوطنية **

5
4

%83
%67

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  6أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز (  ،)85-100%جيد جدا (  ،)70-84%جيد (  ،)50-69%مقبول (  ،)35-49%ضعيف (صفر .)% 34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
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تونس
الجزائر
السعودية

 ت ّ لاليا إلقاء بعض المحاضرات المهنية ل ى ع د م الهيئات المهنيذة وتعمذلال ا رة عل مزي التنويا مت خ ه الهيئات لتا يط ع د اللقاءات والمشاركات.
 يشذذارك لاليذذا عذ د مذ الق ذذاة المذذراقبي فذذي اللجذذان الت ىىذذية لذ ى بعذذضالهيئذذذات المهنيذذذةو كمذذذا يشذذذارك مع ذذذاء الجهذذذاز فذذذي معمذذذال لجذذذان العمذذذل
لإلنتو اف.

-

 إدرام خذذ ال فذذي ال ذذذة ا ذذتراتيجية بشذذأن التعذذذاون مذذت الهيئذذات الوعنيذذذةالمهنيذذة والقيذذا ببحذذوث مشذذتركة والمشذذاركة فذذي فعاليذذاته ولجذذانه وتشذذجيت
العاملي في الجهاز لالن ما لع وية الهيئات المهنية.

-

-

يعق ال يوان نويا ُ ن وة ي عو لها كافة الجهات قات العالقة.
يعق ال يوان اعتماعات عن الحاعة مت الهيئات الرقابية والمهنية والجامعات.
يشارك ال يوان بالبحوث العلمية في المؤتمرات وا عتماعات التي يشارك في
ع ويتها.
يح ذذر ال ذ يوان فذذي كافذذة اللجذذان الت ىىذذية والتذذي ي ذ ع لهذذا ويشذذارك فذذي
ع ويتها.

-

-

يت التهيئة إلبرا بروتوكو ت التعاون مت الهيئات والمؤ وات الوعنية ألنها
لوب ال ة تنف عامي  2016و.2017
القاء محاضرات م قبل منتوبي ال يوان في دوا ر ال ولة بواقت  15محاضرة
نارك فيها  14محاضر م لملة الشهادات العليا في المحا بة القانونية.
يت انذراك منتوذبي الذ يوان مذ لملذة الشذهادات العليذا بجلقذاء محاضذرات فذي
الجامعات العراقية.
يشذترك بعذذض مذ منتوذذبي الجهذذاز فذي اللجذذان المهنيذذة والم تىذذة م ذذلب )1
لجنذذة مذذت الجامعذذاتو  )2لجنذذة مذذت وزارة الت ذذي و  )2لجنذذة مذذت وزارة
المالية.

-

-

العراق

-

فلسطين

 عق  3اتفاقيات مت الجامعات. 2تنفي  2محاضرات ب ىوج نادف الت قيا. تنفي  20محاضرة في مذ ارو لاوميذة و اصذة بالتنوذيا مذت وزارة التربيذةوالتعلي العالي.
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-

مصر

-

مبر الجهاز الع ي م ا تفاقيات إلقامذة عالقذات تعذاون وتبذادل لل بذرات مذت
الهيئات الوعنية.
يت لاليا تح ي ع د المشاركي في البحوث المشتركة مت الهيئات الوعنية.
نذذارك مع ذذاء مذ الجهذذاز فذذي إلقذذاء محاضذذرات مهنيذذة لذ ى بعذذض الهيئذذات
الوعنية.
نارك مع اء م الجهاز في اللجان الت ىىية ل ى بعض الهيئات الوعنية

46

 لذ يذت تحقيذا الهذ ال بشذال كامذذلنظذرا ل ذذا العمذل والموذذئوليات
المون ة للجهاز في الوقت الراخ .
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

15

الهدف الرئيسي الثال

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

الهدف الفرعي ()1.3

دعوة المنظمطة األجهطزة األعضطاء إلطى تبطادل المعلومطات والخبطرات والتجطارب والزيطارات بطين
األجهزة العربية ومع األجهزة األجنبية.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

 األعهزة األع اء. األمانة العامة. عذ د ا نشذ ة المتىذلة بتبذادل ال بذرات ومف ذل الممار ذات وعقذ الورنذات ال وريذة بذياألعهزة األع اء.
 م ى قيا األمانة العامة بت مي مجلذة المنظمذة بشذال دورف لمبذادرات التعذاون المشذتركةبي األعهزة األع اء.
 م ى فاعلية األمانة العامة في إنشاء منت ى في موقت المنظمة للمناقشة وا تفوار ع بع .  1.1.3ت ذذوير ا نش ذ ة المتىذذلة بتبذذادل ال بذذرات ومف ذذل الممار ذذات وعقذذ الورنذذاتال ورية بي الجهاز) وبي األعهزة العربية واألعنبية.

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

  1.1.3إدرام األمانذذة العامذذة) المع يذذات لذذول مبذذادرات التعذذاون المشذذتركة ضذذم مجلذذةالرقابذذة وضذذم موقذذت المنظمذذة لتشذذجيت األعهذذزة التذذي لذ تاذ لهذذا مبذذادرات مذ قبذذل علذ
الوعي لال تفادة منها.
 2.1.3 -إنشاء األمانة العامة) منت ى للمناقشة ضم موقت المنظمة.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي تبادلتالخبرات وأفضل الممارسات وعقد الورش مع األجهزة العربية**
األجهزة التي تبادلتالخبرات وأفضل الممارسات وعقد الورش مع األجهزة األجنبية**

11
8
8
2

النسبة
المئوية
***
%100
%73
%100
%25

العدد
في عام
2014
14
10
10
6

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  8أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.
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نسبة التغير
****
) %21) %20) %20%67 )-
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النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

البحرين
تونس
السعودية

 ا ت ذافة وفذ مذ ديذوان المحا ذذبة األردنذي فذي نذوفمبر لالعذالل المتبذذادلعل تجار ال يواني في مجال العمل الرقابي.

-

 ا ت افت ال ا رة الع ي م الوفود م األعهزة اإلفريقية نذذارك مع ذذاء الجهذذاز فذذي تقذذ ي الع يذذ م ذ الذذ ورات الت ريبيذذة ألعهذذزةم رى.

-

 يشارك ال يوان في كافة الن وات وورر العمل قات الىلة. -يعق الع ي م البراما الت ىىية بالتعاون مت ا عهزة النظيرة.

-

-

العراق

-

ذذة تبذذذادل المعلومذذات وال بذذذرات والتجذذذار
الجهذذاز موذذذتمر فذذي تنفيذذذ
والزيارات بي األعهزة العربية ومت األعهزة األعنبية.
المشاركة في دورات ت ريبية مت الجهات العربية
عقذذ ول ذذور عذذ د مذذ اللقذذاءات العربيذذة منهذذا المشذذاركة فذذي ا عتمذذال
التنفي ف لورنة ا ف كات بالتعاون مت .IDI
المشذذاركة فذذي الملتقذذ العربذذي ا وربذذي ال ذذامس لألعهذذزة العليذذا للرقابذذة
الماليذذة والمحا ذذبية دور ا عهذذزة العليذذا للرقابذذة فذذي مراقبذذة ذ ا نقذذاق
المالية الحاومية).

 ل ذ يذذت تحقيذذا ال ذذة علذذ النحذذوالمرعذذذذذو بوذذذذذبب ضذذذذذيا الوقذذذذذت
وصذذذعوبة الحىذذذول علذذذ ذذذمات
ال ول لبعض البل ان.

فلسطين

 المشاركة في عميت ا نش ة الت ريبية والمذؤتمرات وورر العمذل ال اصذةبالعمل الرقابي والمهني.

-

الكويت

 ت ذ تح ي ذ مجذذا ت تبذذادل ال بذذرات مذذت األعهذذزة الرقابيذذة ذذالل الزيذذاراتالمتبادلة.
 قامت وفود بزيارة الذ يوان مذ الجهذاز الق ذرف والمناذولي وعامعذة الذ ولالعربية.

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

المغرب

 -ريان اتفاقية التعاون مت الجهاز العراقي في مجال الت ريب.

-

األمانة العامة

 تر ذذذل األمانذذذة العامذذذة ذذذنويا كتذذذب تذذذ كير لألعهذذذزة األع ذذذاء إلر ذذذالالمع يذذات لذذول مبذذادرات التعذذاون المشذذتركة بذذي األعهذذزة العربيذذة وبينهذذا
وبي األعهزة األعنبية إلدراعها ضم مجلة الرقابة وضم موقت المنظمذة
لتشجيت األعهزة التي لذ تاذ لهذا مبذادرات مذ قبذل علذ الوذعي لال ذتفادة
منهاو وق ت توجيل تحو خا في نوبة األعهزة التذي تر ذل مع ياتهذا إلذ
األمانة العامة و يت مواصلة المجهود الل الونة القادمة.
 تذ إنشذذاء منتذ ى ضذذم الموقذذت الاترونذذي الج يذ للمنظمذذة ومصذذبا بجماذذانمع اء اللجان وفرق العمل التحاور م الل موقت المنظمة.

-

مصر

 ت ذ تبذذادل الزيذذارات مذذت األعهذذزة قات ال بذذرات والممار ذذاتو وت ذ توقيذذتاتفاقيات تعاون معها.

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل
الهدف الرئيسي الثال
الهدف الفرعي ()2.3
مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

16
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
دعوة المنظمة األجهزة األعضاء للتنسيق مع األمانة العامة لتبادل المعلومات حول برامج التدريب.

-

األعهزة األع اء.
األمانة العامة.
لجنة تنمية الق رات المؤ وية.
ع د البراما الت ريبية لألعهزة األع اء التي مدرعتها األمانة العامة ضم موقت المنظمة.
ع د األعهزة األع اء المشاركة في ال ورات الت ريبية م إعمالي األعهزة.
الت ريب
ع د المواضيت المقترلة م لجنة تنمية الق رات المؤ وية والم رعة ضم
الونوية لألعهزة.

  1.2.3تعزيز مشاركة األعهزة العربية في البراما الت ريبية التي يقيمها الجهاز).  2.2.3وضت الجهاز) ة للمشاركة في ال ورات الت ريبية التي تنف خا األعهزة العربية.المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

  1.2.3توعيق األمانذذة العامذذة) ر ذذالة ذذنوية لألعهذذزة األع ذذاء ب ذ عوتها لتزوي ذ األمانذذةالعامة ببراما الت ريب ل يها.
  2.2.3إدرام األمانة العامة) براما الت ريب ضم موقت المنظمةعل نباة ا نترنت.  1.2.3مواخمة لجنة تنمية الق رات المؤ وية في تق ي مقترلات بالمواضذيت ضذمالت ريب الونوية لألعهزة.

ذ

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي قامت باستضافة مشاركين من األجهزة العربية ضمن خطتها التدريبية**
األجهزة التي شاركت في الدورات التدريبية التي تقيمها األجهزة العربية**

11
4
2
2

النسبة
المئوية
***
%100
%73
%50
%50

العدد
في عام
2014
14
5
3
2

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  4أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

50

نسبة التغير
****
) %21) %20) %33%0
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

السعودية
فلسطين

 يذنظ الذ يوان ذذنويا ً دورات ولقذذاءات ت ريبيذذة ويذ عو ا عهذذزة العربيذذةللمشاركة فيها في إعار برناما عمل المنظمة العربية.
 يشذذذارك الذذذ يوان ذذذنويا ً فذذذي الذذذ ورات الت ريبيذذذة التذذذي تقيمهذذذا ا عهذذذزةا ع اء في إعار برناما عمل المنظمة العربية.

-

 -يت تزوي األمانة العامة ببعض النشاعات الت ريبية لل يوان.

-

-

الكويت

-

ت تعمي ال ة الت ريبية للجهاز عل األمانة العامة واألعهزة العربية.
ت تنفي براما ت ىىذية بمشذاركة منتوذبي الجهذاز اليمنذي واإلمذاراتي
والوعودف والعماني.
ا ذذتعانت المنظمذذة العربيذذة بم ذ ربي م ذ ال ذ يوان لتق ذ ي بذذراما ت ريبيذذة
ل ى الجهاز العماني والق رف والتعاون مت ال .IDI
نارك منتوبي م ال يوان في البراما التي تقيمها المنظمة العربية.

مصر

 ت موافذاة األعهذزة العربيذة بفيها.

األمانة العامة

 تقذذو األمانذذة العامذذة بتوعيذذق ر ذذالة ذذنوية لألعهذذزة األع ذذاء بذ عوتهالتزوي األمانة العامة ببراما الت ريب ل يها.
 نذذرعت األمانذذة العامذذة فذذي إدرام بذذراما الت ذ ريب لألعهذذزة األع ذذاءبالموقت اإللاترونيو يت تفعيل خ ا اله ال بشال مف ل فذي ذنة 2016
وقلل مت عاخزية الموقت اإللاتروني الج ي .

ذة التذ ريب للجهذاز ودعذوته للمشذاركة

51

-

 لذ يذت إيفذذاد منتوذبي الجهذاز للمشذذاركةفذذذذي البذذذذراما الت ريبيذذذذة التذذذذي تعقذذذذ خا
األعهذذذزة العربيذذذة وقلذذذل لعذذذ تذذذوافر
الظروال المنا بة.

 اقتىذذذذذذر إر ذذذذذذال المع يذذذذذذات بهذذذذذذ اال ىوج فذي ذنة 2015علذ عهذاز
وليذذ الاويذذت)و علمذذذا بذذأن األعهذذذزة
التي مر لت برامجها الت ريبية الونوية
كانت  )3معهزة في عا .2014
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

17

الهدف الرئيسي الثال

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

الهدف الفرعي ()3.3

تشجيع األجهزة األعضاء على اعتماد أسلوب "مراجعة النظير" فيما بينها.

مسئولية التنفيذ

 األعهزة األع اء. -األمانة العامة.

مؤشرات قياس األهداف

 ع د األعهزة األع اء التي قامت بتع يل قوانينها م معذل إتالذة اعتمذاد ا ذلو امراععذةالنظيرا.
 تنفي برناما بشأن امراععة النظيرا م قبل مربعة معهزة مع اء عل األقل. عذ د األنشذ ة ا تىذذالية المنجذذزة مذ قبذذل األمانذة العامذذة لتشذذجيت اعتمذذاد ا ذذلو مراععذذةالنظير.

المشططططططاريع المقترحططططططة لتنفيططططططذ
الهدف

  1.3.3إبرا الجهاز) ا تفاقيات مت بعض األعهزة العربية بشأن امراععة النظيرا.  1.3.3تنظي األمانذذة العامذذة) ورنذذة لفا ذ ة القيذذادات العليذذا لألعهذذزة ت ىذذّ للبحذذث فذذيوم ضمنها مراععة النظير.
التشايلية لت بيا مخ اال الم
ال

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
البيان

العدد

األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي اعتمدت أسلوب "مراجعة النظير"**
األجهزة التي ابرمت اتفاقيات مع األجهزة العربية الزميلة بشأن مراجعة النظير**
األجهزة التي ابرمت اتفاقيات مع األجهزة األجنبية بشأن مراجعة النظير**

11
5
5
1
2

النسبة
المئوية
***
%100
%45
%100
%20
%50

العدد
في عام
2014
14
3
3
1
1

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  5أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
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نسبة التغير
****
) %21%67 )+
%67 )+
%0
%100 )+
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

-

 ت اعتماد مب م امراععة النظيرا تحت انراال خيئة موربية. ت ا عتماد عل التوصيات الىادرة إلع اد واعتمذاد مشذرول التوممذةمت خيئة موربية.

 ل يت اعتماد م لو مراععة النظير متاألعهزة العربية.

 -ت تنفي اتفاقية مراععة النظير مت الجهاز الهولن ف.

 ل يت اعتماد م لو مراععة النظير متاألعهزة العربية.

 عارف لاليا التنوذيا مذت بعذض األعهذزة العربيذة بشذأن تنفيذ مراععذةالنظير.

-

مصر

 يشذذارك الجهذذاز ضذذم فريذذا العمذذل المالذذط بمراععذذة النظيذذر المقذذررالقيا بها في دا رة المحا بات التونوية.

-

األمانة العامة

 ت ا تفذاق مذت منظمذة اإلنتو ذاف لذول تنفيذ برنذاما مراععذة النظيذرإم ذاء الشذروع المرععيذة)و وتذ ا تيذار الجهذاز التونوذي لل ذول
لعملية الرقابة م قبل الجهذازي المىذرف والنموذاوف .و ذيت إعذراء
المراععة المي انية ذالل نذهر فبرايذر  2016وإصذ ار التقريذر ذالل
النىط ال اني م نة .2016
 تذذ ذذالل نذذذهر مكتذذوبر  2015تنظذذذي ملتقذذ علمذذذي لذذول الت ذذذيا تراتيجي بالاويت وت اللق التعرل لموضول مراععة النظير.

-

تونس

 تقذذذ ّمت المحامذذذة بتر ّذذّ
نذذذا إلذذذ عمليذذذة مراععذذذة النظيذذذر فيمذذذا ي ذ ّ
ا ذذتقالليةو وفذذي خ ذ ا اإلعذذار ت ذذت فذذي ذذنة  2016إل ذ عمليذذة
مراقبة النظير يت تنفي خا م قبل عهازي رقابيي .

الجزائر
العراق
الكويت
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

18

الهدف الرئيسي الثال

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

الهدف الفرعي ()4.3

دعوة المنظمة األجهزة األعضاء إلى العمل على تطوير وتحطدي الموقطع الخطا
شبكة اإلنترنت والمساهمة في اثراء موقع المنظمة.

مسئولية التنفيذ

بكطل منهطا علطى

 األعهزة األع اء. األمانة العامة. ع د األعهزة األع اء التي تقواإلنترنت.
 ع د األعهزة األع اء التي تقو نويا بج راء الموقت اإللاتروني للمنظمة. -م ى قيا األمانة العامة بجبراز إنجازات األعهزة األع اء في تقريرخا الونوف.

نويا بت وير وتح يث الموقت ال اج بال منهذا علذ نذباة

مؤشرات قياس األهداف

  1.4.3وضت ة لت وير وتح يث موقت الجهاز) عل نباة اإلنترنت نويا.  2.4.3وضت الجهاز) ة إل راء الموقت اإللاتروني للمنظمة نويا.المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

 1.4.3تنوذذيقاألمانة العامذذة مذذت لجنذذة تنميذذة الق ذ رات المؤ وذذية للنظذذر فذذي اعتمذذاد موذذابقة كذذلتيار مف ل موقت لألعهزة عل نباة ا نترنت.
نتي
  2.4.3تنوذذيقاألمانة العامذذة مذذت لجنذذة تنميذذة القذذ رات المؤ وذذية ل ذذب قا مذذةم المع يذذاتالم لوبم األعهزة تق يمها لت مينها في موقت المنظمة.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي وضعت خطة لتطوير وتحدي موقعها على شبكة اإلنترنت**
األجهزة التي وضعت خطة إلثراء الموقع اإللكتروني للمنظمة سنويا **

11
8
8
4

النسبة
المئوية
***
%100
%73
%100
%50

العدد
في عام
2014
14
10
10
3

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  8أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
54

نسبة التغير
****
) %21) %20) %20%67 )+
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

البحرين

 ت تىمي الموقت اإللاتروني الج يذ والتشذايل التجريبذي لذقو و ذوال يذتتشايلق ر ميا موا ل  2016بع تح يث محتوياتق.
 ت تزوي األمانة العامة للمنظمة العربية بأ بار ومشاركات ال يوان ذاللالونة لنشرخا في مجلة الرقابة المالية العذ د ال ذاني لعذا  2015والتذي مذ
المفترل نشرخا عل موقت المنظمة.
 مشذذاركة مذذ ير تذذ قيا بذذجدارة الرقابذذة النظاميذذة فذذي يونيذذو  2015بمقالذذةمحررة بعنذوان ااإلدارة ا ذتراتيجية فذي معهذزة الرقابذة العليذاا وم ذرى
فذذي ديوذذمبر  2015بعنذذوان اال ذ فت الربذذاعي لألعهذذزة العليذذا للرقابذذة فذذي
مجذذال الحوكمذذةاو ليذذث نشذذرتا فذذي الع ذ دي األول وال ذذاني لوذذنة 2015
لمجلة الرقابة المالية لألرابو اف.

تونس

 تقذذو المحامذذة ذذنويا بوضذذتاإلنترنت نويا.

ّذذة لت ذذوير وتحذ يث موقعهذذا علذ نذذباة

-

-

السعودية

 ت اعادة تىمي وتح يث بوابة ال يوان عل ا نترنت. -يت إد ال وتح يث البيانات بىفة موتمرة.

-

العراق

الجزائر

 -تح يث موتمر للموقت ال اج بالجهاز عل نباة اإلنترنت.

-

 الجهاز موتمر في تح يث موقعق اإللاتروني ونشذر مخذ التقذارير الرقابيذةالىادرة وتقارير الرقابة الت ىىية ونشر المعايير واألدلة الرقابية.
 -توع صفحة اصة للجهاز عل موقت المنظمة العربية.

-
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-

فلسطين

-

تذذذ إعذذذالق الموقذذذت ا لاترونذذذي للذذذ يوان وانذذذتمل علذذذ قاعذذذ ة بيانذذذات
معلوماتية ومعرفية ناملة وتفىيلية.
تح ذ يث الموقذذت اإللاترونذذي لل ذ يوان لزيذذادة التفاعذذل والتواصذذل مذذت كافذذة
األعراال والشركاء.
ت ت وير الموقت إل اللاة اإلنجليزية.
ترعمة تقارير رقابية ومجالت نهرية وم بار ونشاعات.

-

-

مصر

 ت تح يث الموقت اإللاتروني ال اج بالجهاز عل نباة اإلنترنت. -يت موافاة األمانة العامة بالبيانات اإللاترونية كلما تما قلل.

-

األمانة العامة

 فيما يتعلا بالتنويا مت لجنذة تنميذة القذ رات المؤ وذية للنظذر فذي اعتمذادتيار مف ل موقت لألعهزة علذ نذباة ا نترنتوفقذ
موابقة كل نتي
ت إرعاء تحقيا اله ال للونة القادمة.

 تذذذ ترليذذذل الهذذذذ ال إلذذذ الوذذذذنواتالقادمذذة فذذذي انتظذذار مزيذذذ التشذذذاور
لذذول الموذذذألة وم ذذ رمف األعهذذذزة
األع ذذذاء علمذذذا من ع يذذذ األعهذذذزة
بى د ت وير مواقعها.

الكويت

 تذذذ رفذذذت مداء موقذذذت الذذذ يوان علذذذ الشذذذباة العالميذذذة للتوافذذذا مذذذت معذذذاييرالحوكمذذة اإللاترونيذذة وإضذذافة عذذ د مذذ ال ذذ مات الج يذذ ة لتتوافذذا مذذت
مت لبات .E-Governance
 ت ت وير موقذت ذاج لملتقذ الت ذي ا ذتراتيجي للمنظمذات الرقابيذةال ف عق في الاويت في نهر مكتوبر .2015
 -ت تزوي ال موقت اإللاتروني للمنظمة العربية بالبيانات والمعلومات.
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التسلسل

19

الهدف الرئيسي الثال

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

الهدف الفرعي ()5.3

ح األجهزة على تكليف موظف اتصال دائم بهدف التنسطيق مطع األمانطة العامطة واللجطان والفطرق
المختصة لتعزيز عملية نشر وتبادل المعلومات.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

 األعهزة األع اء. األمانة العامة. ع د األعهزة األع اء التي قامت بتعيي موظط اتىال بي الجهذاز واألمانذة العامذة واللجذانوالفرق التابعة للمنظمة.
  1.5.3تفعيل الجهاز) موعق التنويا والتواصل مذت المنظمذة العربيذة واألمانذة العامذة واللجذانوالفرق التابعة للمنظمة.

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف
 1.5.3تنويقاألمانة العامة مت المعنيي م معل إعادة تق ي مشرول قرار إل المجلس التنفي فيوصي األعهزة بتاليط موظط اتىال دا .

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
األجهزة التي اعتمدت موظف اتصال بينها وبين األمانة العامة واللجان والفرق التابعة للمنظمة **

األجهزة التي تتواصل بفاعلية مع األمانة العامة واللجان والفرق التابعة للمنظمة **

11
6
3
5

النسبة
المئوية
***
%100
%55
%50
%83

العدد
في عام
2014
14
8
8
3

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  6أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.
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النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

 يت ّ إنجاز خ ا اله ال اصة م الل ما يقو بذق اإلعذار الوذامي بالذ ا رةال ف يتولّ
ة المشرال العا عل األمانة العامة للمنظمة العربية.

-

 ت تاليط موظط اتىال به ال التنويا مت األمانة العامة واللجان والفذرقالمنب قة عنها.
 يشارك الجهاز في ع وية ع ة فذرق تابعذة للمنظمذة العربيذةو م ذلب فريذاا تراتيجي وفريا البيئة.
الم
 يتواصل الجهاز بشال فعال مت المنظمذة العربيذة مذ ذالل المشذاركة فذياألنش ة التي تقيمها المنظمة.

-

فلسطين

 يقتىر التنويا بأع اء اللجان في المنظمذة العربيذة لجنذة بنذاء القذ راتوا تراتيجي).
لجنة المجلةو فريا الم

-

الكويت

 التنويا موذتمر بذي الجهذاز واألمانذة العامذة للمنظمذة العربيذة عذ عريذاإدارة المنظمات ال ولية وم الل تح ي موظفي اتىال.
 يتواصل الجهاز بفاعلية مت األمانة العامة م الل المجلة و ة البراماالونوية وا ت افة اللقاءات وا عتماعذاتو ومذ ذالل المشذاركة بفاعليذة
في اللجان وفرق العمل التابعة للمنظمة.

-

األردن

 ت تاليط موظط اتىال به ال التنويا مت األمانة العامة واللجان والفذرقالمنب قة عنها.

-

تونس
العراق
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مصر

 يت التنويا والتواصل بي الجهاز واألمانة العامة واللجذان والفذرق التابعذةللمنظمة و م ذالل موافاتهذا باذل مذا خذو ع يذ فذي مجذال المهنذة واقتذراو
موعق الت وير والمواظبة عل ل ور اعتماعاتها.

-

األمانة العامة

 با للمجلس التنفي ف من مص ر قرارا بشأن تعيي موظفي اتىال في كذلعهذاز للتنوذذيا مذت األمانذذة العامذذة واللجذان والفذذرق المنب قذذة عنهذاو وقذ تذ
ت كير األعهزة بقو وغالبية األعهزة تجاوبت مت علب األمانة العامة.

 خنذذذذاك بعذذذذض األعهذذذذزة لذذذذ تحذذذذ دموظفي ا تىال ل يها.
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التسلسل

20

الهدف الرئيسي الرابع

منظمة إقليمية نموذجية.

الهدف الفرعي ()1.4

تعزيز القدرات التنظيمية والبشرية لألمانة العامة على أساس االقتصاد والكفاءة والفاعلية.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

 األمانة العامة تىمي خيال تنظيمي وإع اد توصيط وظيفي لألمانة العامة. تعزيز الموارد البشرية ل ى األمانة العامة م ليث الع د والافاءة. -تأخيل نظا المعلومات وا تىال ل ى األمانة العامة.

  1.1.4ت عي الموارد البشرية ل ى األمانة العامة. 2.1.4 -تأخيل نظا المعلومات وا تىال ل ى األمانة العامة.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
النتيجة
2015

النتيجة
2014

قيام األمانة العامة بإعداد مشروع لتنظيم العمل لدي

نع

نع

قيام األمانة العامة بتعزيز الموارد البشرية لدي من حي العدد والكفاءة

نع

نع

قيام األمانة العامة بتأهيل نظام المعلومات واالتصال لدي

نع

نع

البيان
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

اإلنجازات

-

األمانة العامة

-

المعوقات

بير لتنمية قذ رات التىذرال لذ ى األمانذة العامذة بتمويذل مذ
انت ا
الوكالة األمرياية للتنميةلم ة نتي وت توقيت العق في يوليو .2015
ت ترليل اله ال المتعلا بجع اد نظا م ا ي اج بمذوظفي األمانذة -
العامة إل ال ة القادمة.
ت تشايل الموقت اإللاتروني للمنظمة علذ نذباة اإلنترنتبذاقتراو مذ
ر يس المجلس التنفيذ ف للمنظمذة و ذيت تقييمذق فذي غ ذون ذنة مذ
ب ء ا ت امق.
تمذذت المىذذادقة علذذ مشذذرول مذذ كرة لذذول نظذذا الرقابذذة ال ا ليذذة
باألمانذذة العامذذة وت ذ اص ذ ار م ذ كرات بتوزيذذت المهذذا بذذي المذذوظفي
وت بيا ال ة اعتبارا م ديومبر .2015
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لالت ك افذة األنشذ ة لذ ى األمانذة العامذة
ذذذالل ذذذنة  2015دون تحقيذذذا الهذذذ ال
المتعلذذا بجع ذ اد النظذذا األ ا ذذي اصذذة
ومنذذق يحتاعأل ذ الوقذذت الاذذافي لالعذذالل
عل ذ التجذذار المقارنذذة لذذ ى المنظمذذات
الشبيهة.
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

21

الهدف الرئيسي الرابع

منظمة إقليمية نموذجية.

الهدف الفرعي ()2.4

تعزيز الموارد المالية للمنظمة.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

 المجلس التنفي ف. األمانة العامة. األعهزة األع اء. ع د األعهزة األع اء المتحملة ألعباء مشاركة منتوبيها في اللقاءات الت ريبية. تحو نوبة األعهزة األع اء التي تو د مواخماتها في ا عال المح دة. قيمة تمويل منش ة المنظمة ومىادر ال ع التي تحىل عليها األمانة العامة.  1.2.4ت ور مواخمة الجهاز) في موازنة المنظمة العربية.  2.2.4النظر في زيادة قيمة المواخمات الت وعية م الجهاز) للمنظمة العربية.  3.2.4تحمذذل الجهذذاز) عميذذت معبذذاء مشذذاركة مع ذذا ق فذذي اللقذذاءات الت ريبيذذة التذذي تنف ذ خاالمنظمة العربية.
  1.2.4إع اد األمانذة العامذة) مبذادرة تعذاون تاذون عذاخزة ذنة  2015للعذرل علذ لجنذةالمانحي لإلنتو اف.
  2.2.4إع اد األمانة العامة لمقترو لول تع يل مواخمات األعهزة األع ذاء يعذرل علذمنظار الجمعية العامة نة .2016

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
العدد

البيان
األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
المساهمات التطوعية من األجهزة األعضاء للمنظمة العربية**
تحمل األجهزة األعضاء جميع أعباء مشاركة أعضائ في اللقاءات التدريبية التي تنفذها المنظمة العربية**

11
6
5
6

إعداد األمانة العامة مبادرة تعاون للعرض على لجنة المانحين لإلنتوسام
إعداد األمانة العامة مقترح بتعديل مساهمات األجهزة األعضاء يعرض على الجمعية العامة سنة 2016

النسبة
المئوية
***
%100
%55
%83
%100
-

العدد
في عام
2014
14
7
4
6
نع
نع

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  6أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز (  ،)85-100%جيد جدا (  ،)70-84%جيد (  ،)50-69%مقبول (  ،)35-49%ضعيف (صفر .)% 34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
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-

 يتحمذذذل الجهذذذاز كافذذذة معبذذذاء مشذذذاركة مع ذذذا ق فذذذي اللقذذذاءات الت ريبيذذذةواألنش ة التي تنف خا المنظمة العربية.

-

 يتحمذذذل الجهذذذاز كافذذذة معبذذذاء مشذذذاركة مع ذذذا ق فذذذي اللقذذذاءات الت ريبيذذذةواألنش ة التي تنف خا المنظمة العربية.
 يتحمذذل الجهذذاز مىذذاريط ا ت ذذافة اللقذذاءات وا عتماعذذات العربيذذة التذذيتعق بالجهاز.
 -يت دفت مواخمة نق ية للمنظمة العربية.

-

مصر

 يتحمل الجهاز بعض األعباء نيابة عذ المنظمذة فذي اعتماعاتهذا التذي تعقذبالجهاز.
 يتحمذذذل الجهذذذاز كافذذذة معبذذذاء مشذذذاركة مع ذذذا ق فذذذي اللقذذذاءات الت ريبيذذذةواألنش ة التي تنف خا المنظمة العربية.

-

المغرب

الجزائر

 يقو ال يوان بتو ي لىتق في ميزانية المنظمة في مواعي خا المح دة. يتحمذذذذل الذذذذ يوان كافذذذذة تاذذذذاليط المذذذذوظفي المشذذذذاركي فذذذذي المذذذذؤتمراتوا عتماعات واللقاءات الت ريبية.
 يتحمذذل ال ذ يوان ا ت ذذافة ال ذ يوان اللقذذاءات الت ريبيذذة واعتماعذذات اللجذذانالمت ىىة.

 يتحمذذذل الجهذذذاز كافذذذة معبذذذاء مشذذذاركة مع ذذذا ق فذذذي اللقذذذاءات الت ريبيذذذةواألنش ة التي تنف خا المنظمة العربية.
 تحمذذل الجهذذاز مىذذاريط ا ت ذذافة اللقذذاءات وا عتماعذذات العربيذذة التذذيتعق بالجهاز وخيب
 برناما ت بيا معايير اإلنتو اف بالتعاون مت األرابو ايوآف دف آف.
 اللقاء الت ريبي لول موضول ماافحة الاو والفواد في الق ايا البيئية.

-

السعودية

 يتحمذذذل الجهذذذاز كافذذذة معبذذذاء مشذذذاركة مع ذذذا ق فذذذي اللقذذذاءات الت ريبيذذذةواألنش ة التي تنف خا المنظمة العربية.

-

العراق
الكويت
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

األمانة العامة

 إعذ اد مقتذذرو مذ قبذذل بيذر تنميذذة القذ رات باألمانذذة العامذة تتعلذذا بتنظذذيبرناما ت ريبي لول المعايير المهنية لإلنتو اف وت عرل المقترو عل
لجنة تنمية الق رات المؤ وية.
 إرعاء تق ي مقترو م قبل األمانة العامة لول تعذ يل موذاخمات األعهذزةاألع اء يعرل عل منظار الجمعية العامة نة .2016

64

 تت لذذذب موذذذألة موذذذاخمات األعهذذذزةاألع اء تع يل الفىل المتعلا بهذ ا
الموضذذذول ضذذذم النظذذذا األ ا ذذذي
للمنظمذذةو وتحتذذام الموذذألة للتشذذاور
بي رم اء األعهزة ق يتجذاوز مذ اه
اإلعذذذذار الزمنذذذذي للم ذذذذ الحذذذذالي
اصذذة ومنذذق لذذذ يذذت لمذذس ا ذذذتع اد
بعض األعهزة لتع يل مواخماتها
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل
الهدف الرئيسي الرابع
الهدف الفرعي ()3.4
مسئولية التنفيذ
مؤشرات قياس األهداف
المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

22
منظمة إقليمية نموذجية.
االلتزام بالنظام المؤسسي في عمل اللجان وفرق العمل ،خاصطة فيمطا يتعلطق باختيطار أعضطاء مطن
ذوم الخبرة والتخصص وضمان استقرار عملهم.
 األمانة العامة. اللجان وفرق العمل. األعهزة األع اء. موذتوى عهذذود األمانذذة العامذذة واللجذذان وفذذرق العمذذل واألعهذذزة األع ذذاء فذذي تعزيذذز ا لتذذزابال واب والقواع المنظمة للجان وفرق العمل.
  1.3.4تعزيز ا لتزا بال واب والقواع المنظمة للجذان وفذرق العمذل عنذ ا تيذار الجهذاز)لمنتوبيق كأع اء في اللجان وفرق العمل المشالة م قبل المنظمة العربية.
  1.3.4إعال األمانذذذة العامذذذة) األعهذذذزة بال ذذذواب المهنيذذذة الم لذذذو توفرخذذذا فذذذي مع ذذذاءاللجان.والتنويا مت األعهزة األع اء م معل المحافظة عل مع اء اللجان ألعول فترة.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
البيان

النسبة
المئوية
***
%100
%64

العدد
في عام
2014
14
8

) %21%13 )-

7

%100

8

%13 )-

إل ل
ما

-

نع

صعوبة إلزام
األجهزة

العدد

األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام *
مططدى التططزام األجهططزة األعضططاء بالضططوابط والقواعططد التططي تحططدّدها المنظمططة العربيططة عنططد الترشططي
لمشاركة منتسبي في عمل اللجان والفرق **
إبالغ األمانة العامة األجهزة األعضاء بضرورة االلتزام بالقواعد المعتمدة في تشكيل اللجان والفرق

11
7

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  7أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.
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نسبة التغير
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

 يقذذذو الذذذ يوان بترنذذذيا موظفيذذذق فذذذي اللجذذذان وفقذذذا ً لمعذذذايير وضذذذوابولوب الت ىىات المنا بة ل بيعة اللجان وفرق العمل.

-

 يلتذز الجهذذاز بال ذذواب والقواعذ التذذي تحذ ّدخا المنظمذة العربيذذة عنذترنيا بعض م مع ا ق للمشاركة في عمل اللجان والفرق.

-

 يلتذز الجهذذاز بال ذذواب والقواعذ التذذي تحذ ّدخا المنظمذة العربيذذة عنذترنيا بعض م مع ا ق للمشاركة في عمل اللجان والفرق.

-

 يلتز الجهاز ب واب الترنيا المعتم ة م المجلس التنفيذ ف وفقذا لمذاعاء بالقرار رق .2009/105

-

 يلتذز الجهذذاز بال ذذواب والقواعذ التذذي تحذ ّدخا المنظمذة العربيذذة عنذترنيا بعض م مع ا ق للمشاركة في عمل اللجان والفرق.

-

المغرب

 يلتذز الجهذذاز بال ذذواب والقواعذ التذذي تحذ ّدخا المنظمذة العربيذذة عنذترنيا بعض م مع ا ق للمشاركة في عمل اللجان والفرق.

-

األمانة العامة

 يذذذت إعذذذال األعهذذذزة األع ذذذاء ر ذذذميا بال ذذذواب المهنيذذذة الم لذذذوتوفرخذذا فذذي مع ذذاء اللجذذان عن ذ تاذذوي تلذذل اللجذذان مو عن ذ تج ي ذ مو
تايير تلل اللجان.

 يىذعب علذ األمانذة العامذذة فذرل خذ هال واب عل األعهزةو مت اإلنارة الذ
ان بعذذض األعهذذزة تلتذذز دا مذذا بهذذ ه
ال واب .

تونس

 يلتذز الجهذذاز بال ذذواب والقواعذ التذذي تحذ ّدخا المنظمذة العربيذذة عنذترنيا بعض م مع ا ق للمشاركة في عمل اللجان والفرق.

-

السعودية
العراق
قطر
الكويت
مصر
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

23

الهدف الرئيسي الرابع

منظمة إقليمية نموذجية.

الهدف الفرعي ()4.4

تطبيق المنهجية الحديثة في عقد اللقاءات العلمية والتدريبية على مستوى المنظمة.
 األمانة العامة. -لجنة تنمية الق رات المؤ وية.

مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

 درعة ت ور ع د اللقاءات المنجزة م قبل األمانة العامة وفا المنهجية الح ي ة. الجهذذود المب ولذذة م ذ قبذذل لجنذذة تنميذذة القذذ رات المؤ وذذية فذذي ت بيذذا المنهجيذذة الح ي ذذةللت ريب.

المشاريع المقترحة لتنفيذ
الهدف

  1.4.4التنويا األمانة العامة) مت األعهزة األع اء لتنفي برناما عمذل لتذ ريب المذ ربيوفا المنهجية الح ي ة للت ريب.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
النتيجة
2015

البيان

النتيجة
2014

قيام األمانة العامة ب التنسيق مع األجهزة األعضاء لتنفيذ برنامج عمل لتدريب المدربين وفق
المنهجية الحديثة للتدريب

نع

قيططام األمانططة العامططة بالتنسططيق مططع اآلم دم آم لتنفيططذ برنططامج عمططل لتططدريب المططدربين وفططق
المنهجية الحديثة للتدريب

نع

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات

األمانة العامة

 ت إدرام اله ال في مىفوفة التنفي ضذم األخذ اال التذي يذت تنفيذ خا فذي عذا 2014فق .

التسلسل
الهدف الرئيسي الرابع

24
منظمة إقليمية نموذجية.
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
الهدف الفرعي ()5.4
مسئولية التنفيذ

مؤشرات قياس األهداف

تطوير وتفعيل بنك المعلومات لدى األمانة العامة وح األجهزة األعضاء على إثرائ بالمعلومات.
 األمانة العامة. األعهزة األع اء. موتوى عهود األمانة العامة في ت وير بنل المعلومات ال اج بالمنظمة. ع د األعهزة األع اء المواخمة في تزوي القاع ة بالبيانات. ع د الزيارات لقاع ة بيانات المنظمة ل ى األمانة العامة ودرعة ت ورخا نويا. 1.5.4 -مواخمة الجهاز) في إ راء قاع ة البيانات للمنظمة بالمعلومات الهامة.

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

  1.5.4التنويا األمانة العامة) مت األعهزة األع ذاء بشذال منذتظ لتقذ ي المع يذات الالزمذةوت مي تقرير نشاع األمانة العامة نويا لمع يات لول م ى ا تاالل البنل.

التقييم العام لنتائج تحقيق الهدف الفرعي
البيان

العدد

األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية
عدد األجهزة التي شاركت في تحقيق الهدف بشكل عام *
عدد األجهزة التي ساهمت بفاعلية في إثراء قاعدة البيانات للمنظمة بالمعلومات الهامة **

11
3
3

النسبة
المئوية
***
%100
%27
%100

العدد
في عام
2014
14
3
3

* تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغيلية (وهي  11جهاز).
** تم احتساب النسبة المئوية مقارنة مع عدد األجهزة التي حققت الهدف بشكل عام (وهي  3أجهزة).
*** معدل تقييم النسب :ممتاز ( ،)85-100%جيد جدا ( ،)70-84%جيد ( ،)50-69%مقبول ( ،)35-49%ضعيف (صفر.)%34-
**** تم احتساب نسبة التغير لعام  2015مقارنة مع نتائج الخطة التشغيلية السابقة.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

المعوقات

اإلنجازات
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015

العراق

 يوذذه الجهذذاز فذذي إ ذذراء قاع ذ ة البيانذذات ال اصذذة بالمنظمذذة العربيذذة م ذالل نشر األدلة والمعايير التي يقذو بترعمتهذا إلذ اللاذة العربيذة .كمذا
يقو بنشر الع د الونوف م مجلة الرقابة الحاومية المترعمة إلذ اللاذة -
العربية باإلضافة إل موراق العمذل التذي يوذاخ ب رلهذا م نذاء اللقذاءات
العربية.

فلسطين

 -يت تزوي األمانة العامة م

الل لجنة المجلة بأ بار وانش ة ال يوان.

-

الكويت

 يوه الجهاز بىفة موتمرة في إ راء قاعذ ة البيانذات ال اصذة بالمنظمذةالعربية.

-

األمانة العامة

 ق مت  9معهزة المع يات الم لوبة و يتواصل التنوذيا فذي خذ ا الشذأنمت بقية األعهزة الل نة .2016

-
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تحليل وتقييم نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2015
التسلسل

25

الهدف الرئيسي الرابع

منظمة إقليمية نموذجية.

الهدف الفرعي ()6.4

إرساء مزيد من التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية.

مسئولية التنفيذ

 -المنظمة.

مؤشرات قياس األهداف

 ع د مبادرات التعاون المبرمذة بذي المنظمذة والمنظمذات والهيئذات ال وليذة واإلقليميذة ودرعذةت ورخا نويا.
 ع د البراما واألنش ة المنجزة في إعار مبادرات التعاون بي المنظمة والمنظمذات والهيئذاتال ولية واإلقليمية.

المشاريع المقترحة لتنفيذ الهدف

  1.6.4تنويقاألمانة العامة مت المنظمات والهيئات ال ولية و اصة المنظمات النظيرة م معلإقرار مبادرات تعاون.

النتائج المحققة على مستوى كل جهاز  /المنظمة
اسم الجهاز

اإلنجازات

األمانة العامة

 -ل تت م ال

المعوقات

ة التشايلية لعا  2015مبادرات لتحقيا اله ال.
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التوصيات
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في سبيل تطوير وتفعيل نتائج الخطط التشغيلية للسنوات القادمة وتذليل الصعوبات
التي تواج الفريق ،فإن فريق المخطط االستراتيجي للمنظمة العربية يوصي باآلتي:
ذذتراتيجيةا كوذذبيل لالرتقذذاء بالعمذذل

 .1التأكي ذ عل ذ اخميذذة اعتمذذاد مفهذذو ااإلدارة ا

المؤ وي ل ى األعهزة العليا للرقابة المالية والمحا بة.
ها بشال فاعذل فذي

 .2لث األعهزة العربية العليا للرقابة والمحا بة عل ضرورة ا

توفير و ا ل ال ع البشرف والمالي للمنظمذة العربيذة واألمانذة العامذة وععلهذا قذادرة
علذذذ ادارة وتوعيذذذق مواردخذذذا المتالذذذة ب ريقذذذة كفذذذؤة وفعالذذذة ذذذعيا ً لتنفيذذذ

تهذذذا

ا

تراتيجية  .وفي المقابذلو من تقذو األمانذة العامذة بجعذ اد تىذورخا لميزانيتهذا وفقذا

ل

ة البراما واألداء.

 .3العمذذل عل ذ ت ذ ارك ال اذذرات والىذذعوبات التذذي رافقذذت تنفي ذ ال
الونتي األ يرتي وا

تفادة م نتا ا التقرير م

ذ التشذذايلية فذذي

الل التعرال عل تجار بعض

األعهزة العربية في المجا ت الع ي ة.
 .4التأكي عل ضرورة التذزا ا عهذزة والفذرق واللجذان بالمهذل المحذ دة لإلعابذة علذ
مرا الت ا مانة العامة قات الىلة بموضول الت
ا

 .5ضرورة تشايل فريا دا لمتابعة تنفي ال

ي ا

تراتيجي.

تراتيجية وعل موتوى كل عهاز

رقابي علذ ان ياذون ملذ اع ذاء خذ ا الفريذا مالذط با تىذال مذت فريذا الم

ذ

ذذذذتراتيجي للمنظمذذذذةو وتنذذذذاع بذذذذالفريا المشذذذذال مهمذذذذة تزويذذذذ فريذذذذا الم

ذذذذ

ا
ا

ذذتراتيجي للمنظمذذة بنتذذا ا متابعذذة تنفي ذ ال

ذ التشذذايلية الوذذنوية فذذي التوقيتذذات

المح دة وفقا ً للنماقم المعتم ة واإلرنادات المعممةو علذ من ي
ت ريبية مت ىىة في مجال تنفي ال

ذت الفريذا لبذراما

التشايلية.

 .6دع الجهود المب ولة م عرال الع ي م األعهزة األع اء الواعية لتع يل قوانينهذا
بمذذا ينوذذج مذذت معذذايير اإلنتو ذذاف وفذذي مقذذ متها مبذذ م اا

ذذتقالليةا والتذذي تشذذمل

ا تقاللية الجهاز ماليا وإداريا ولىانة رم اء األعهزة والعاملي فيها.
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هذا بمذا يذتالء مذت الموذتج ات المهنيذة

 .7توعيق األعهزة بجضذفاء المرونذة لتعذ يل

ال ولية وتح ي الفترات الزمنية القابلة لتنفي خ ه الموتج ات ومنهاب ا لتزا بالمعايير
ال ولية لإلنتو افو مراععة النظيرو التقيي ال اتي للنزاخة ا اإلنتو نتا.
.8

ي م فريا الم
الت

ي ا

تراتيجي للمنظمة العربية التوصذيات الىذادرة عذ ملتقذ

ا

تراتيجي ال ف انعق في دولة الاويت في نذهر اكتذوبر  2015ويذ عو

إل تفعيلها اصة التوصيات المتعلقة باألمور التاليةب
 دع ذ األنش ذ ة والمبذذادرات التذذي توذذه فذذي بنذذاء الق ذ رات وتقيذذي األعهذذزة
ألدا هذذذا وتح يذذذ التياعاتهذذذا وإعذذذ اد
الج يذذذ ة اإلدارة ا

هذذذا ا

ذذذتراتيجية وفقذذذا للمفذذذاخي

ذذذتراتيجية) واألعذذذر المعتمذذذ ة مذذذ المنظمذذذة ال وليذذذة

اإلنتو اف) ومبادرة تنمية اإلنتو اف ).(IDI
 ا

ذذتفادة م ذ دليذذل مبذذادرة اإلنتو ذذاف للت

مشرول ال

ةا

ذذي ا

ذذتراتيجي فذذي إعذذ اد

تراتيجية لال عهاز رقابي.

 تعزيذذز الق ذ رات الفنيذذة والمهنيذذة والماليذذة للمنظمذذة العربيذذة لألعهذذزة العليذذا
للرقابة المالية والمحا بة وفقا ل
 الحرج عل م فريا الت

ة معتم ة.

ي ا

تراتيجي بالبيانات ال ورية وفقا ً للىيك

المقررة م قبل المجلس التنفي ف للمنظمة.
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وفي النهاية
ال يسعنا إال أن نشكر األجهزة العربية األعضاء واألمانة العامة
واللجان والفرق التابعة للمنظمة العربية التي ساهمت في
نجاح عمل الفريق واالرتقاء بالعمل الجماعي والمؤسسي.
مع تحيات،
فريق المخطط االستراتيجي للمنظمة العربية
مارس 2016
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