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                                  (1) المرفق رقم                    

                                                  خطة العمل                                                                     

 2019فً مجال التدرٌب والبحث العلمً لسنة 

 :العلمٌة والتدرٌبٌةاللقاءات : أوال

 "رقابة الجودة على االعمال الرقابٌة" حول موضوع IDIوفقا لمنهجٌة الـ  برنامج تدرٌبًـ  1

من قبل فرٌق من الخبراء  دلٌل المدرب ودلٌل المشارك وإلعدادلموضوع التفصٌلٌة لعناصر اللتحدٌد الجهاز المستضٌف للبرنامج  ٌعقده أ ـ لقاء تمهٌدي

 . العامة األمانةالمدربٌن ٌتم التنسٌق بشأنهم مع 

 :وفقا للتفصٌالت التالٌة لقاء تدرٌبًتنظٌم ب ـ 

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 للقاءالعناصر التفصٌلٌة  اللقاءعدد المشاركٌن فً  اللقاءالمشاركون فً  اللقاءموعد  اللقاءمدة 

تحدد االهداف   
خالل اللقاء التمهٌدي 

لفرٌق الخبراء .
   المدربٌن 
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
 قاء للا إدارة

 عملٌة إعداد حاالت
حول موضوع 

 اللقاء
 اللقاءتكالٌف 

طبع وتوزٌع  
 اللقاءوثائق 

الشهادات  اللقاءتقوٌم 
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 " تقارٌر االجهزة العلٌا ودورها فً رفع كفاءة الجهاز المالً للدولة " حول موضوع  علمًاللقاء الـ  2

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء اللقاءعدد المشاركٌن فً  المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تبادل الخبرات 
والمعارف حول 

انواع التقارٌر 
الرقابٌة ومعاٌٌر 

اعدادها  ودورها فً 
فاءة الجهاز كرفع 

 .المالً للدولة

 
مقدمة عن انواع التقارٌر الصادرة  *

 عن االجهزة العلٌا للرقابة
 .المستفٌدة منها واألطراف

 معاٌٌر اعداد التقارٌر الرقابٌة*
اجراءات اعداد واصدار التقارٌر وفقا *

 ISSAI  1700للمعٌار 
اهمٌة التقارٌر الصادرة عن الجهاز *

االعلى للرقابة بالنسبة للجهات 
 .على الجهاز وإثرهاالخاضعة للرقابة 

 عرض تجارب االجهزة االعضاء *
 التوصٌات الخاصة بموضوع اللقاء*
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
اللقاء  إدارة

حاالت عملٌة  إعداد
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء اللقاء تكالٌف 
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 "دور االجهزة العلٌا فً التدقٌق فً ظل الكوارث"اللقاء التدرٌبً حول موضوع ـ  3

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

اكساب المتدربٌن 
الخاصة المعلومات 

بأنواع الكوارث ودور 
االجهزة العلٌا فً 

عملٌة التدقٌق فً ظل 
. الكوارث 

دٌوان المراقبة 
العامة بالمملكة 

العربٌة 
السعودٌة

التقٌٌم القبلً للمشاركٌن *
ـ التعرٌف بالدقٌق فً ظل الكوارث 

  واهمٌته
ـ انواع الكوارث التً ٌمكن ان 

 تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة 
معاٌٌر التدقٌق الدولٌة الصادرة عن ـ 

االنتوساي والمتعلقة بالتدقٌق فً ظل 
 الكوارث واجراءات التدقٌق 

 اجراءات التدقٌق فً ظل الكوارثـ 
ـ الصعوبات التً تواجه االجهزة فً 

 عملٌة التدقٌق فً ظل الكوارث
ـ تمارٌن عملٌة لتعزٌز الجوانب 

 النظرٌة 
 

لألجهزة ) ـ عرض حاالت عملٌة 
 (مهمات رقابٌة ) المشاركة 

ـ اٌة عناصر اخرى ٌرى الجهاز 
 المستضٌف اضافتها

 
 التقٌٌم البعدي للمتدربٌن*
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
اللقاء  إدارة

اعداد حاالت عملٌة 
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 
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 "الدبلوماسٌة فً الخارجالرقابة على البعثات "اللقاء التدرٌبً حول موضوع ـ  4
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 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تزوٌد المشاركٌن 
بالمعارف 

خاصة والمهارات ال
بنظم اعمال البعثات 

الدبلوماسٌة 
واجراءات الرقابة 

على العملٌات المالٌة 
واالدارٌة المتبعة 

 لدٌها

دٌوان 

المحاسبة بدولة 

 الكوٌت 

حدد بالتنسٌق بٌن ت

األمانة العامة 

 والجهاز المستضٌف

ٌحدد بالتنسٌق بٌن 

األمانة العامة 

والجهاز 

المستضٌف 

ٌشارك فً اللقاء موظفون فنٌون 

ممن هم فً درجة مراقب أو 

مدقق وتتوفر لدٌهم خبرة عملٌة 

فً مجال الرقابة المالٌة ال تقل 

عن سنتٌن بالنسبة لحملة الشهادات 

الجامعٌة وال تزٌد عن عشر 

أما بالنسبة لمن ٌحملون . سنوات 

مؤهالت متوسطة ، فال تقل عن 

خمس سنوات وال تزٌد عن خمسة 

وٌتعٌن أن تتوفر لدى . شر سنة ع

استخدام المتدرب خبرة فً مجال 

سنه  ٌتجاوزوأال  الحاسوب

 .الخمسة وأربعٌن سنة

 

 

 

 

متدربا  35و 20ٌتراوح العدد بٌن 

فً  األجهزة األعضاءٌمثلون 

المنظمة ، بحٌث ٌرشح كل جهاز 

وواحد  أصلٌٌنثالثة موظفٌن، اثنٌن 

العامة  األمانةوتستوفً .احتٌاطً

النقص من بٌن االحتٌاطٌٌن وعلٌها 

إعطاء تراعً فً االختٌار  أن

للجهاز الذي لم ٌستفد من  األفضلٌة

.   مثل هذه الفرصة من قبل

 

التقٌٌم القبلً للمشاركٌن *

هامة حول المراكز ـ مفاهٌم 

الدبلوماسٌة والقنصلٌة واختصاصات 

البعثات الدبلوماسٌة وتسٌٌرها المالً 

 واالداري

النظام االداري والمالً والمحاسبً  ـ

اعداد ) للبعثات الدبلوماسٌة 

االحتٌاجات ـ تنفٌذ المٌزانٌات 

 (.ومراقبتها 

ـ منهجٌة برمجة المهام الرقابٌة 

ومسار تطبٌقها على البعثات 

 الدبلوماسٌة

ـ اهداف ومؤشرات قٌاس نجاعة اداء 

 البعثات الدبلوماسٌة

ـ تمارٌن عملٌة لتعزٌز الجوانب 

 النظرٌة 

لألجهزة ) عرض حاالت عملٌة 
 (مهمات رقابٌة ) المشاركة 

ـ اٌة عناصر اخرى ٌرى الجهاز 
 المستضٌف اضافتها

  

 التقٌٌم البعدي للمشاركٌن* 
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
ادارة اللقاء 

اعداد حاالت عملٌة 
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء اللقاء  تكالٌف

 

 

 

 "فحص نظم الرقابة الداخلٌة وفقا لمعاٌٌر االنتوساي"حول موضوع  التدرٌبًاللقاء ـ  5

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء
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تعرٌف المشاركٌن 
بالمعاٌٌر الدولٌة ذات 

الصلة بتقٌٌم انظمة 
الرقابة الداخلٌة 

وتزوٌدهم بالمهارات 
الخاصة بتقٌٌم انظمة 
الرقابة الداخلٌة وفقا 

 . لمعاٌٌر االنتوساي

جهاز الرقابة 
المالٌة 

واإلدارٌة 
للدولة بسلطنة 

 عمان

حدد بالتنسٌق بٌن ت
األمانة العامة 

 والجهاز المستضٌف

ٌحدد بالتنسٌق 
بٌن األمانة العامة 

والجهاز 
المستضٌف

 التقٌٌم القبلً للمتدربٌن*
التعرٌف بالمعاٌٌر الدولٌة ذات الصلة *

 واهدافهابتقٌٌم الرقابة الداخلٌة 
مكونات ومقومات انظمة الرقابة *

 الداخلٌة
اسالٌب وطرق تقٌٌم انظمة الرقابة *

 الداخلٌة
اثر تقٌٌم الرقابة الداخلٌة على المهام *

 الرقابٌة
 تقدٌم حاالت عملٌة *
عرض تجارب االجهزة المشاركة فً *

 اللقاء
 للمتدربٌنالتقٌٌم البعدي *
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
اللقاء  إدارة

حول  بحوثإعداد
موضوع اللقاء 

الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 
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 :البحث العلمً: ثانٌا 

 :ـ المسابقة الثانٌة عشرة للبحث العلمً 1

 .على اللجنة فً اجتماعها القادم القتراح الفائزٌن فً المسابقةالمسابقة الثانٌة عشرة ـ عرض نتائج تقوٌم 

 : ـ الترجمة 2

من قبل كل من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورٌة مصر  2019 سنة المجلة الدولٌة للرقابة المالٌة الحكومٌة الى اللغة العربٌة  ترجمة االعداد الصادرة منـ 

بالمملكة األردنٌة دٌوان المحاسبة  و( ٌولٌو ) ودٌوان الرقابة المالٌة االتحادي بجمهورٌة العراق ( عدد ابرٌل ) ودٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت ( ٌناٌر ) العربٌة 

 . على موقع المنظمة على شبكة االنترنت وإدراجها( اكتوبر ) الهاشمٌة 

انة العامة بها ـ ترجمة بعض األدلة واإلصدارات الصادرة عن الجهات األجنبٌة فً مجال الرقابة المالٌة من قبل األجهزة التً ترغب فً ذلك وموافاة األم

 : قد ابدى كل من وذا المجال ، وفً ه .لتوزٌعها على بقٌة األجهزة

عمل الرقابً، دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي بجمهورٌة العراق استعداده لترجمة أي من المواد العلمٌة والبحوث والمقاالت والمعاٌٌر ذات الصلة بال *

 .من مجلة االنتوساي الى اللغة العربٌة 2019باالضافة الى ترجمة العدد الصادر من شهر ٌولٌو 

ترجمة تابعة لالنتوساي، دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة بمملكة البحرٌن وفً اطار المهام الموكلة الٌه من قبل اللجنة االشراقٌة للجنة المعاٌٌر المهنٌة ال*

 .عدد من المخرجات ذات العالقة بمعاٌٌر االنتوساي

اصدارات مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة على الصناعات االستخراجٌة وذلك ابدى اعتزامه المساهمة فً ترجمة : دٌوان المحاسبة بدولة قطر *

الدعم الفنً ضمن مساعً تفعٌل عضوٌته فً هذه اللجنة وكذلك استعداده للمساهمة قدر االمكان فً ترجمة اصدارات المنظمة العربٌة وذلك فً اطار تقدٌم 

 .لألمانة العامة

 



 2019  الخطة التشغيلية لبرنامج التعلم االلكتروني

ألاولويت الشاملت 

(5 )
ألاماهت العامت للمىظمت بالخعاون مع لجىت املعايير ولجىت جىميت القدراث مصئوليت الخىفيذ جطويز قدراث وحوكمت املىظمت 

ألاولويت الفزعيت   

(2.5 )

وفاعلت  جطويز خبراث املىظمت لضمان إدارة كفؤة

الخعلم إلالكترووي، الخعامل مع املاهحين، ضمان )

( الجودة

الخعلم الالكترووي : 1البرهامج  -

الىخائج املخوقعت 

:  الخعلم الالكترووي كآليت للزفع من قدراث ألاجهزة  ألاعضاء

 جدريبجكوين هواة حعلم الكترووي باملىظمت عبر جوفير مىظومت و

. ميصزين لخأمين اشخعمالها

 

 م

املشاريع املقترحت لخىفيذ 

 ألاولويت

 

 الفترة

(الزبع)  املوارد 

 

 املعوقـاث املخوقعت

 

 مؤشزاث قياس ألاولويت الفزعيت

 
1 2 3 4 

3.1.2.5 
حعلم   جدريب مدربين

  IDIالكترووي مع 
 * * * 

  على دبراء الاعخماد على

IDI وهواة مدربي املىظمت 

  الخكفل بمصاريف

اجزاء جكويً الخكويً في صورة 

. حضوري

   عدم اسخجابت ألاعضاء

 غياب الخمويالث الضزوريت 

 

  عدد املسجلين 

 الخدريب  اعدد املسجلين الذًً أنهو

 بىجاح

 

4.1.2.5 
وماث ظجدريب مسيري مً

 IDIالخعلم الالكترووي مع 
 * * * 

  على دبراء الاعخماد على

IDI وهواة مدربي املىظمت 

  الخكفل بمصاريف

الخكويً في صورة اجزاء جكويً 

 عدم جوفز جمويل مىاسب. 

   عدم اهخمام ألاجهزة

 .ألاعضاء باملشاركت

 

  . عدد املسجلين 

  عدد املسجلين الذًً أنهو الخدريب

 بىجاح

 



. حضوري

5.1.2.5 

بحث الطزيلت املمكىت 

لخفعيل مىظومت الخعلم 

 الالكترووي 

  

* *  دبراء مً آلاي دي آي 

 فزيم عمل مً ألارابوساي 

  جمويل دارجي

  عدم جوفز الخمويل الضزوري 

  ضعف الخيسيم بين

ًً لاملخدخ

 مصادكت املجلس على الحل امللترح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2020  الخطة التشغيلية لبرنامج التعلم االلكتروني

 ألاولويت الشاملت

(5)  
 جطويز قدراث وحوكمت املىظمت

مصئوليت 

 الخىفيذ

العامت للمىظمت بالخعاون مع لجىت املعايير ولجىت جىميت ألاماهت 

 القدراث

 ألاولويت الفزعيت  

(2.5)  

جطويز خبراث املىظمت لضمان إدارة كفؤة وفاعلت 

الخعلم إلالكترووي، الخعامل مع املاهحين، ضمان )

(الجودة  

الخعلم الالكترووي :1البرهامج  -  

الىخائج 

 املخوقعت

جكوين :  الخعلم الالكترووي كآليت للزفع من قدراث ألاجهزة  ألاعضاء

ميصزين  جدريبهواة حعلم الكترووي باملىظمت عبر جوفير مىظومت و

.لخأمين اشخعمالها  

 

 م

املشاريع املقترحت لخىفيذ 

 ألاولويت

 

 الفترة

(الزبع)  
 املوارد

 

 املعوقـاث املخوقعت

 

 

 مؤشزاث قياس ألاولويت الفزعيت

 1 2 3 4 

5.1.2.5 

اعخماد املجلس للحل 

جزح لخفعيل مىظومت قالم

 الخعلم الالكترووي 

*  

    املجلس

 الخىفيذي

 

  عدم جوافم الاكتراحاث  مع

الاهخظاراث  
 مصادكت املجلس على الحل امللترح .

6.1.2.5 
إرساء مىظومت الخعلم 

الالكترووي 
 

   
  اكخىاء

مىظومت جصزف في 

 عدم جوفز الخمويالث الضزوريت 

  مىح املىظمت  آلاي دي آيرفض

  مىظومت حعلم الكترووي حشخغل وفم

 املواصفاث الدوليت



 

* 

 

* 

 

* 

 الخعلم الالكترووي 

  اسخغالل

للخعلم  idiمىظومت 

 الالكترووي

  جوفير جمويل

دارجي 

اسخغالل مىظومتها الخاصت للخعلم 

 الالكترووي

 ضعف الخيسيم 

  عدم احترام أجال الخىفيذ

 



 

1 

 

 م ـؽُت للخىغيـــمشجـالؽشوط اٌ    

 مؽترن للمإجمشاث اإلاؽترهتـاٌ
 

 إلاطار العاّم 

مت ألاوسوظاي التزاما ساسخا بخؾاونها مؿ وّل مىغماث ؤلاهخىظاي 
ّ
وكذ بذأ   ؤلاكلُمُتالتزمذ مىغ

جُا مً خالٌ ؽلذ مإجمشاث مؽترهت بين سؤظاء ألاحهضة الؾلُا للشكابت واإلاحاظبين  َزا الخؾاون جذٍس

ت واإلاعاَمت باإلالاالث  ُّ ي الؾامّين، وهزلً مً خالٌ مبادساث ئطافُت مثل جبادٌ اإلاىاد جىغُم الذوساث الخيٍى

ماث ؤلاهخىظاي ؤلاكل
ّ
 .ًمُت  ألاخشي في اإلايؽىساث الخاّصت بمىغ

مخين 
ّ
وللذ جّم جىغُم مإجمشاث مؽترهت ول ظيخين أو زالر ظىىاث إلاىاكؽت مىاطُؿ تهّم هال اإلاىغ

خين بؾذ أن جّم الخىافم بؽأنها واإلاصادكت ؽليها مً كبل  ِّ تؤلاكلُمُخين اإلاؾى ًّ  ٌ اإلاجالغ الّخىفُز
ّ
ماث إلاىػ

مت ألاوالظفغ ظىت وكذ اهطللذ َزٍ الفؾالُاث مؿ . ؤلاكلُمُت اإلاؾىُت
ّ
، زّم مؿ ألاسابىظاي ظىت 2000مىغ

 .2010، ومؿ ألاظىظاي ظىت 2006

ؽاما مىز الؽشوؼ في  َزا الىىؼ مً الخؾاون، فلذ اسجأث اإلاىغماث  20ًىاَض واؽخباسا إلاض ّي ما 

ت والؾمل مؾا لخحذًذ أوعب ؤلاحش ُّ اءاث كصذ ؤلاكلُمُت اإلازوىسة آهفا أهه مً اإلاالئم الخفىير في َزٍ آلال

ا َش ا وجحذًذ مجاالث جطٍى َض ت التي ًيبغي . حؾٍض ُّ ولهزٍ الغاًت، جخظمً َزٍ الىزُلت الؽشوط اإلاشحؾ

 .اؽخمادَا ؽىذ جىغُم اإلاإجمشاث اإلاؽترهت

ادة الفائذة ؤلاحمالُت  ت َى ٍص ُّ َزٍ اإلاإجمشاث مً ٌئّن الهذف ألاظاس ي مً اؽخماد الؽشوط اإلاشحؾ

ض ؽملُت اخخُاس الم ئجاحت ؛ حمهىس اإلاؽاسهين ألاهثر اخخصاصا واطُؿ؛ الحث ؽلى اظتهذاف خالٌ حؾٍض

ذ مً جىغُمها الخىاصل ب
ّ
وبصفت أَّم، حؾل اإلاإجمش اإلاؽترن ججشبت . في الخىكُذ اإلاىاظبأهثر جفاؽلُت والّخأه

 .للجهاص ألاؽلى للشكابت مً حُث اللُمت اإلاظافت مالئمتأهثر 
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الهدف .1
 

مخا ألاوسوظاي و .1.1
ّ
ت واإلاحاظبت جّخفم مىغ ُّ ت لألحهضة الؾلُا للّشكابت اإلاال ُّ مت الؾشب

ّ
ؽلى ( ألاسابىظاي)اإلاىغ

ت اإلاؽاسهت ُّ   .في جىغُم مإجمشاث مؽترهت، وفلا لهزٍ الؽشوط اإلاشحؾ

اًحّبز أن ًخّم اخخُاس مىطىؼ اإلاإجمش باال. 2.1 َش ى  سجباط بمجاالث الّخؾاون الفّني أو بهذف جطٍى
ّ
والتي جخىل

. اإلاّىغمخان طبطها

وقيت .2ّ
ّ
 الاسحضافة والح

 اظخظافت اإلاإجمشاث بالّذ  جخّم . 1.2
ّ
  .مخين ؤلاكلُمُخين لإلهخىظايهاوب بين اإلاىػ

2.2 . 
ّ
خ اإلاإجمشمىطىؼ اإلاإجمش والجهاص ألاؽلى للّشكابت اإلاعخظُف مت اإلاعخظُفت جلترر اإلاىػ  .وميان وجاٍس

طماها ألن ًيىن مىاظبا وممىىا لىال  اإلاإجمشاث،ًخّم الخفاوض بين اإلاىغمخين ؤلاكلُمُخين حٌى جىكُذ . 3.2

ت  جيعُم و. الطشفين ُّ ت مىخغمت دون أن جيىن بالظشوسة زابخت مّما ًدُح ئمياه ٍّ ًخّم جىغُم اإلاإجمشاث وفم دوس

 .ًًاإلاؾنيّ الخىكُذ مؿ بشامج  ؤلاهخىظاي والطشفين 

ت ًجب ؽلى. 4.2 ُّ وبىاءا ؽلى رلً،   .الجهاص ألاؽلى للشكابت اإلاعخظُف أن ًلتزم صشاحت بهزٍ الؽشوط اإلاشحؾ

ه مً الظشوسي أن ًظّمً َزا الالتزام في سظالخه الشظمُت للخؾبير ؽً سغبخه في جىغُم اإلاإجمش اإلاؽترن
ّ
 .فاه

الجمهور املستهدف واملوضوع  .3

لين  للمإجمشاث اإلاؽترهت مشوهت بخصىص الجمهىس اإلاعتهذف ظُيىن . 1.3
ّ
ً مً مؽاسهت اإلاذك

ّ
ؽلى بما ًمى

، كط سؤظاء ألاحهضة الؾلُا للشكابتوفي َزا الصذد، ًيبغي أن ًيىن مً طمً  اإلاؽاسهين ال ف. هطاق أوظؿ

م
ّ
للمشاكبين ؽمىما ًخّم ومً اإلامىً أًظا اؽخماد حل مؽترن بحُث ًخّم مثال جىغُم بشامج . نيبل هزلً اإلاذك

لىن )اظخىمالها ببرامج مخّصصت للمجىؽخين اإلاعتهذفخين 
ّ
أو بذال ؽً ( سؤظاء ألاحهضة الؾلُا للشكابت واإلاذك

 .ؤظاء واإلاشاكبينرلً، ًمىً الجمؿ في هفغ اإلاإجمش بين أوؽطت مخخلفت للّش 

ت والاجفاق ؽلُه، ورلً طماها  ًخّم . 2.3  
ّ
ومً . لىحاَخهاخخُاس اإلاىطىؼ الشئِس ي للمإجمش اإلاؽترن بيّل دك

الظشوسي أن حعخجُب اإلاإجمشاث لالحخُاحاث الحلُلُت للمؽاسهين وأن حؾالج اإلاىاطُؿ التي جحغى باَخمام 

ت ُّ ألاؽظاء اإلاؽاسهين  ة مًومخىّىؼواظؾت  جىاحذ مجمىؽتومً ؼأن رلً أن ًظمً . هبير ؽىذ الجهاث اإلاؾى

ت  ولخحلُم َزٍ الغاًت،. بما ًفض ي ئلى مىاكؽاث مثمشة وحلعاث جبادٌ الخبراث ُّ مت ؤلاكلُم
ّ
فاّن اإلاىغ

ت وبالّخيعُم مؿ الجهاص الم ُّ . ظخظُفاإلاعخظُفت جلىم بظبط مىطىؼ اإلاإجمش حعب ئحشاءاتها الّذاخل

ىصح    :طىؼ ظدىاد ئلى اإلاؾاًير الخالُت ؽىذ طبط اإلاىباالٍو
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فت بدىفُز كبل  اإلاذخالث الىاسدة مً 
ّ
جان والهُاول اإلايل

ّ
ت والل ًّ أؽظاء مجالعها الّخىفُز

ت والّتي حؾخبر مصذس مؾلىماث  ُّ طاث ؤلاظتراجُج
ّ
 .مت في ما ًخّص مجاالث  الاَخمام يّ اإلاخط

  الاخخصاصاثمجاالث  
ّ
ماث اإلاؽاسهت، فظال ؽً ألاخز بؾين ؤلاؽخباس اإلاجاالث والخبرة للمىػ

يذ الحاحت في التي  ُّ ذؼأنب خين ئلى مٍض ُّ مخين ؤلاكلُم
ّ
 لالظخفادة الخؾاون الثىائي  َا حعب اإلاىغ

 .مً خبرة صمالء ئكلُم ما لفائذة ؤلاكلُم الثاوي

ما اإلاىاطُؿ مً اإلاهّم أن ًخّم اهخلاء اإلاىطىؼ بما ًخماش ى مؿ الجمهىس اإلاعتهذف ال ط  ًّ

  .ةوالخلنيّ  ةؤلاظتراجُييّ 

إلاىغمت ؤلاكلُمُت اإلاعخظُفت و هغيرتها ورلً  اإلاجلغ الّخىفُزي ٌحٌى اإلاىطىؼ النهائي بين  الاجفاقًخّم . 3.3

م أماهتي اإلاىغمخين  .ؽً طٍش

ظخيعم  ًلىم الجهاص ألاؽلى للشكابت اإلاعخظُف بدىغُم َزا الحذر بمعاؽذة أماهخه ؤلاكلُمُت التي. 4.3

رجِباث ومخابؾت . بذوسَا مؿ هغيرتها في َزا الصذد
ّ
ت معإولت ؽً جيعُم الت ُّ مىً حؽىُل لجىت جىغُم ٍو

فت مً الجهاص اإلاظُف وهال أماهتي ألاكالُم
ّ
جىت مإل

ّ
مىً ليّل مً الّشئِعين أن ًىغم  .الحذر وكذ جيىن الل ٍو

جىت ئرا لضم ألامش
ّ
 .ئلى الل

4 . 
ّ

 نسيقاملدد والت

ضفاظ ؽلى وللح. 1.4
ّ
صمت للمإجمش  والّخىغُمي الجضء الخلني ئًالء ، ًجبههج مشه

ّ
ت الال ُّ ال حعخغشق  حّتى ألاَم

اجه أهثر مً ًىم وهصف ئلى ًىمين ُّ ت جحذًذ ما ئرا وان ظِخم ئدساج . فؾال ترن للجهاص اإلاعخظُف حشٍّ ٍو

ام .بشهامج احخماعي طمً بشهامج اإلاإجمش ًّ ت زالزت أ ُّ  .وفي َزٍ الحالت ًىص ى بؾذم ججاوص اإلاّذة الجمل

في ؼيل حصص مخخلفت حعب جىّىؼ اخخصاصاث اإلاؽاسهين مثل احخماؼ حعب جىغُم اإلاإجمش  ًمىً. 2.4

ت لبحث حلٌى  ُّ مام َذلللظاًا راث الااإلاعخىي اإلانهي، أو لذؽم احخماؼ سفُؿ اإلاعخىي، أو لجىت فشؽ

ت . َُاول ممازلت / جماؼ مؽترن بين وعائفاإلاؽترن، أو ؽلذ اج ُّ هما ًمىً جىغُمه باؽخماد صُغ دًىامُى
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ؽاسوي وجلّذم كُمت مظافت لألحهضة الؾلُا للّشكابت مثل وسػ الؾمل، 
ّ
ت والحىاس الد ُّ حشّجؿ اإلاىاكؽاث الّخفاؽل

ت، واإلاإجمشاث التي حعدىذ ئلى الّىلاؼاث  ُّ ً الّشئِع ت والؾىاٍو ُّ  .مً فئت جُذوالجلعاث الخخام

ت. 3.4 ُّ غاث الشظم
ّ
ت ئلى الل الخمغ لألوسوظاي خالٌ الجلعاث الؾاّمت، في  1ًجشي جلذًم الترحمت الؽفٍى

ت خالٌ الذوساث ألاخشي  ت الاهيليًز
ّ
اث  .حين ًخّم اؽخماد اللغ ُّ هما ًمىً الّعمار لألحهضة اإلاؽاسهت بترجِب ؽمل

رحمت التي جخّصها خالٌ الا
ّ
تالت ُّ  .هما جخحّمل اليلفت اإلاىجّشة ؽً رلً. حخماؽاث الفشؽ

جىت ن كبل اإلاعخظُف مؿ ألاخز بؾين الائلى وزُلت مؾّذة مٌعدىذ ئؽذاد اإلاإجمشاث .  4.4 
ّ
ؽخباس ملحىعاث الل

ت واإلاؾاًير ُّ هما ًمىً أن ٌعدىذ ئؽذاد اإلاإجمشاث . والتي جخظّمً مؾطُاث حٌى ؤلاطاس وألاَذاف واإلاىهج

ت  ُّ ا مً طشف الجهاص ألاؽلى اإلاؽترهت ؽلى ملاالث وطى ٌؾّذَا اإلاؽاسوىن، وفي صىسة ما ئرا اؽخبر رلً طشوسٍّ

 ًخج
ّ

ه ًيبغي أال
ّ
جذس الّخأهُذ ؽلى أّن (. 5)خمغ صفحاث  اوص ؽذد صفحاث اإلالاٌللشكابت اإلاعخظُف، فاه ٍو

 .الهذف مً اإلاإجمش َى مىاكؽت اإلاىاطُؿ

حائج واملحابعة . 5
ّ
 الن

مثل )ًجب أن تهذف اإلاإجمشاث اإلاؽترهت ئلى الخّىصل ئلى ئحشاءاث ملمىظت وهخائج كابلت لللُاط . 1.5

وفي ...(. الخؾاووي، وجبادٌ اإلاؾلىماث بؽأن مجاالث ملمىظت ة اإلاؽترهت، الخذكُم ة الخلنيّ الحللاث الذساس يّ 

بؽأن مىاطُؿ اإلاإجمش ) اإلالمىط الؾمليالخؾاون راث الّعُاق، ًمىً أن تهذف اإلاإجمشاث ئلى ئكامت هىؼ مً 

 .للفترة الخالُت للمإجمش( أو مىاطُؿ أخشي 

حاث . 2.5 يبغي . بُاهاث سظمُت هىدُجت نهائُت للمإجمشاث اإلاؽترهتأو ال ًيبغي ئصذاس جصٍش ؽً  الاظخغىاءٍو

ظها َزٍ البُاهاث  صاث الاظخيخاحاث والاجفاكاث الشئِعُت بؽأن اإلابادساث اإلالمىظت التي ًختيّ وحؾٍى
ّ
ن بملخ

 .اجخارَا

                                                 
1
غىي للمؽاسهين  

ّ
سجُل الخُاس الل

ّ
ت ًجب أن ًخّم جلذًمها، ًىص ى بأن جخظّمً همارج الد ُّ  .لخحذًذ أّي لغت سظم
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، ؽً مخابؾت ؤلاحشاءاث ولما دؽذ الحاحتٌ اإلاإٍّ  ؤلاكلُميجيىن ألاماهخين معإولخين، بمعاهذة الهُيل .3.5

ؿ التي ظِخم ئطالكها هما  .جىلُان جبلُغها إلاجلعيهما الخىفُزيظذواإلابادساث واإلاؽاَس

ى جلاظم  .4.5 
ّ
خىل ًلىم الجهاص اإلاعخظُف باحشاء جلُُم للمإجمش بين اإلاؽاسهين مباؼشة بؾذ اوؾلاد اإلاإجمش ٍو

ى بذوسَا جحلي
ّ
  .ٌ َزٍ الىخائج الحلا مؿ ألاماهت الىغيرة ألاخشي الىخائج مؿ ألاماهت اإلاعخظُفت التي جخىل

ولخلُُم اإلاإجمش ًخّم الاظدىاد ئلى اظخبُان ًخظّمً ؽذدا مً ألاظئلت اللاّسة ورلً طماها لخلُُم جطّىس هخائج 

 .اإلاإجمشاث

 املسؤوليات املشتركة .6

ورلً سغم حصىله  ًلتزم الجهاص اإلاعخظُف بخىفير حمُؿ اإلاىاسد الالصمت لخىغُم اإلاإجمش اإلاؽترن بىجار .1.6

ت لهزا الغشض ُّ مخه ؤلاكلُم
ّ
  .ؽلى دؽم مالّي مً مىغ

ه مً اإلاىاظب .  ديجظُف ئلغاء اإلاإجمش مً حاهب أحاال ًمىً للجهاص اإلاغ . 2.6
ّ
 ٍؤلغااوفي صىسة ما اسجأي أه

ت ألاظباب ٌ مً الظشوسّي الدؽاوس مؿفاّن ، أو جأحُله ُّ جىت التي جلىم بذساظت مىطىؽ
ّ
جىت وئرا أكّش . الل

ّ
  ث الل

حؾشض الخغُيراث ؽلى مصادكت سوف مؾلىلت ًيخج ؽنها حغُيراث في بىىد اإلاإجمش اإلاخطط له، ظبىحىد 

مخين
ّ
 .اإلاجلغ الّخىفُزي ليل مً اإلاىغ

ى الجهاص ألاؽلى للشكابت اإلاغ. 3.6
ّ
ورلً بىاء  ،اإلاؽترن وجىفُزٍجظُف  جيعُم ؤلاؽذاد اللىحعتي للمإجمش ًخىل

اث الّذهُا للخذماث اإلاّخفم  َاث التي جلذمها ألاماهت ؤلاكلُمُت الشاحؿ لها بالّىغشيؽلى الخىج مؿ احترام اإلاعخٍى

 .ؽليها مً كبل ألاماهخين

 الحعديل وجسوية النزاعات -7

ت   .1.7 ُّ م ًىكؾه اًمىً حؾذًل َزٍ الؽشوط اإلاشحؾ
َّ
 .لطشفينمً خالٌ صُاغت حؾذًل مشك
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ت   .2.7 ُّ ت حمُؿ الىاصؽاث التي كذ جيؽأ فُما ًخؾلم بخفعير َزٍ الؽشوط اإلاشحؾ ًحاٌو الطشفان حعٍى

ت، بما في رلً الاجفاكاث اللائمت ؽلى الىظاطت ًّ  .وجىفُزَا مً خالٌ اجفاكاث ود

 .جين، واحذة ليل طشفحّشس في وسخخين أصليّ 

 

 :وثاريخ الحوقيعاملوقعون 

 

:  لألرابوساي مين العاماأي                                                                                          :لألوروسايألامين العام          

ض  سامىن          اسي ــًب اللطـهج                                                                                                 دي ميراهذا ألفاٍس

 



 (1)نموذج                       للجنة تنمية القدرات المؤسسية -م 2019الخطة التشغيلية لألولويات االستراتيجية لسنة 
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ت ص جىاضل ( 2)الشاملت  ألاولٍى اللدزاث املؤطظُت  لجىت جىمُتذ مظئىلُت الخىفيأصحاب املطالح  مع  ألاحهصةحعٍص

 بالخعاون مع ألاماهت العامت

ت ص زفع مظخىي الىعي بأهمُت  الىخائج املخىكعت  أصحاب املطالحالخىاضل مع  اطتراجُجُت إعدادعلى  ألاعضاء ألاحهصةمظاعدة ( 2.1)الفسعُت  ألاولٍى حعٍص

 واضل مع أصحاب املطالح لذا

 ص كدزة على بىاء ألاحهصة ألاعضاء  حعٍص

لخىاضل مع اطتراجُجُاتها الخاضت ل

 أصحاب املطالح

ع امللترحت لخىفُر م  املشاَز

ت  ألاولٍى

الفترة 
تمؤشساث كُاض املخىكعت املعىكاث املىازد  الفسعُت  ألاولٍى

1 2 3 4 

 

2.1.1 

فُتوشسة إعداد   حعٍس

لسفع  تهدف (إلكتروهُت)

مظخىي الىعي بأهمُت 

  الخىاضل مع أصحاب املطالح

      م عمل ألاحهصة مً اثىين مً فٍس

 ، ، وممثل ألاماهت العامتألاعضاء

 م ًل الالالخمى شم الطخضافت احخماع فٍس

 .العمل

  ل فُت في إجمٍى خساج اليشسة الخعٍس

 ضىزتها النهائُت

 م العملعدم جىفس الىكذ الكافي ل  فٍس

 بين أعضاء  والخيظُم جأخس املكاجباث

م العمل ومع ألاماهت العامت  فٍس

  ل الالشم الطخضافت عدم جىفس الخمٍى

م العمل وإخساج اليشسة في  احخماع فٍس

 ضىزتها النهائُت

  فُت لألحهصة ألاعضاء إزطال اليشسة الخعٍس

مً العام ضىزتها النهائُت في السبع الثالث  في

2019 

 الخاضت  جحظً هخائج اطدباهت الخلُُم

بلُاض مظخىي املعسفت بأهمُت الخىاضل مع 

 ( اللبلي والبعدي) أصحاب املطالح

بالخعاون مع  وزشت عملعلد  2.1.2

مبادزة جىمُت إلاهخىطاي 

لللُادًين في ألاحهصة ألاعضاء 

ص كدزة ألاحهصة  تهدف لخعٍص

ألاعضاء على بىاء اطتراجُجُاتها 

الخاضت للخىاضل مع أصحاب 

 املطالح

      مً اللجىت بئدازة مشسوع جكلُف ً عضٍى

علد وزشت العمل والخيظُم في ذلك مع 

 .ألاماهت العامت

 ل الالشم الطخضافت وزشت جىفير الذ مٍى

 .العمل

  لخلدًم مً مبادزة جىمُت إلاهخىطاي خبراء

 وزشت العمل

  ل الالشم الطخضافت عدم جىفس الخمٍى

 .وزشت العمل

 ة العدد الكافي مً ألاعضاء م مىافمعد

 وزشت العملفي على املشازكت 

 عدم جىفُر الىزشت في الىكذ املىاطب 

 مً  علد وزشت العمل في السبع ألاخير

 2019العام 

  مً % 70 جخجاوش  مشازكتجحلُم وظبت

 .وزشت العملألاحهصة ألاعضاء في 

  في وزشت  مً املشازكين %80جطبُم

إعداد هحى لخطىاث عملُت  العمل

لخىاضل مع اطتراجُجُاتهم الخاضت با

 ألاطساف ذاث العالكت
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ت الشاملت  ص جىاضل ألاحهصة مع أصحاب املطالح  ( 2)ألاولٍى لجىت جىمُت اللدزاث املؤطظُت مظئىلُت الخىفُر حعٍص

ت الفسعُت   (2021 -2020)مظتهدف في الىخائج املخىكعت . الخىاضل مع أصحاب املطالح اطتراجُجُتمظاعدة ألاحهصة ألاعضاء في جطبُم ( 2.2)ألاولٍى

ع امللترحت لخىفُر م  املشاَز

ت  ألاولٍى

املىازد الفترة 

 

ت الفسعُت املعىكاث املخىكعت  مؤشساث كُاض ألاولٍى

1 2 3 4 

2.2.1            

2.2.2            

 

ت الشاملت  ص جىاضل ألاحهصة مع أصحاب املطالح  ( 2)ألاولٍى لجىت جىمُت اللدزاث املؤطظُت مظئىلُت الخىفُر حعٍص

ت الفسعُت   (2022 -2020)مظتهدف في الىخائج املخىكعت  .إلزطاء مفهىم الاطخلاللُت هصة في الخىاضل مع أصحاب املطالحدعم كدزاث ألاج( 2.3)ألاولٍى

ع م  امللترحت لخىفُر املشاَز

ت  ألاولٍى

املىازد الفترة 

 

ت الفسعُت املعىكاث املخىكعت  مؤشساث كُاض ألاولٍى

1 2 3 4 

2.3.1            

2.3.2            
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ت الشاملت  لجىت جىمُت اللدزاث املؤطظُت مظئىلُت الخىفُر . وجطبُم إطاز كُاض ألاداء وإلابالغ الاطتراجُجُتدعم ألاحهصة ألاعضاء في إلادازة ( 3)ألاولٍى

 بالخعاون مع ألاماهت العامت

ت الفسعُت  املىظمت كل حهاش زكابي ملمازطت مخخلف ضالحُاجه بطىزة مخكاملت في هطاق اللىاهين التي  مدع( 3.1)ألاولٍى

. ٌعمل في ظلها ووفم املعاًير املخعازف عليها

ادة الىعي بأهمُت إلادازة الاطذ الىخائج املخىكعت  زاجُجُت ٍش

 .كُاض ألاداء وإلابالغو

  ججازب ألاحهصة ألاعضاء في الخعسف

 ودوزه إطاز كُاض ألاداء وإلابالغجطبُم 

س أداء ألاحهصة العلُا  في جحظين وجطٍى

 .للسكابت وجطبُم املعاًير الدولُت

  ص كدزة ألاحهصة ألاعضاء على إلادازة حعٍص

الاطتراجُجُت وجطبُم إطاز كُاض ألاداء 

 .وإلابالغ

ع امللترحت لخىفُر م  املشاَز

ت  ألاولٍى

املىازد الفترة 

 

ت الفسعُت املعىكاث املخىكعت  مؤشساث كُاض ألاولٍى

1 2 3 4 

للُاداث ألاحهصة هدوة إكامت  3.1.1

حىل إلادازة ألاعضاء 

وججازب جطبُم الاطتراجُجُت 

 كُاض ألاداء وإلابالغإطاز 

      مً اللجىت بئدازة ً مشسوع جكلُف عضٍى

إكامت الىدوة والخيظُم مع ألاماهت العامت في 

 .هرا الخطىص

  مً مبادزة إلاهخىطاي للخىمُتخبير. 

  أفسوطاي)خبراء مً املىظماث إلاكلُمُت-

E ) (.أطىطاي)و 

  الطخضافت الللاء املىازد املالُت

 .الخحضيري إلكامت الىدوة

 عدم جىفس الىكذ الكافي الوعلاد الىدوة. 

  الىدوة على هامش أحد ضعىبت إكامت

 .الللاءاث أو الفعالُاث السئِظُت للمىظمت

  عدم جىفس املىازد املالُت الالشمت

 .الطخضافت الىدوة ومشازكت الخبراء

  جأخس املكاجباث والخيظُم بين أعضاء

م الخحضير للىدوة وألاطساف ذاث  فٍس

 .الطلت

  ًعلد وزشت العمل في السبع ألاخير م

 2019العام 

  مً % 70مشازكت جخجاوش جحلُم وظبت

 .ألاحهصة ألاعضاء في وزشت العمل

  ًمً ألاحهصة ألاعضاء ( 5)مشازكت أكثر م

في إلادازة الاطتراجُجُت وجطبُم ججازبها ب

 .إطاز كُاض ألاداء وإلابالغ

  جىفُر ألاحهصة ألاعضاء املشازكت لخطىاث

عملُت لخطبُم إلادازة الاطتراجُجُت وإطاز 

 .كُاض ألاداء وإلابالغ
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ت الشاملت  لجىت جىمُت اللدزاث املؤطظُت مظئىلُت الخىفُر . وجطبُم إطاز كُاض ألاداء وإلابالغ الاطتراجُجُتدعم ألاحهصة ألاعضاء في إلادازة ( 3)ألاولٍى

ت الفسعُت  ص كدزاث ألاحهصة ألاعضاء في مجال إلادازة ( 3.2)ألاولٍى  2022-2020الىخائج املخىكعت . الاطتراجُجُتحعٍص

ع امللترحت لخىفُر م  املشاَز

ت  ألاولٍى

املىازد الفترة 

 

ت الفسعُت املعىكاث املخىكعت  مؤشساث كُاض ألاولٍى

1 2 3 4 

3.2.1            

3.2.2            
 

ت الشاملت  لجىت جىمُت اللدزاث املؤطظُت الخىفُر مظئىلُت . وجطبُم إطاز كُاض ألاداء وإلابالغ الاطتراجُجُتدعم ألاحهصة ألاعضاء في إلادازة ( 3)ألاولٍى

ت الفسعُت   2022-2020الىخائج املخىكعت  مظاعدة ألاحهصة ألاعضاء في جطبُم إطاز كُاض ألاداء وإلابالغ (3.3)ألاولٍى

ع امللترحت لخىفُر م  املشاَز

ت  ألاولٍى

املىازد الفترة 

 

ت الفسعُت املعىكاث املخىكعت  مؤشساث كُاض ألاولٍى

1 2 3 4 

3.3.1            

3.3.2            

 



 

  
  2019 عبمل االستزاتيجيت ولىيبثلأل التشغيليتالخطت 

 نموذج  

(1) 
 

 

 الشبملت األولىيت

(4) 
لجنت المعبييز المهنيت والزقببيت  التنفيذ مسئىليت مساندة األجهزة في تطبيق المعايير

   الفزعيت األولىيت

(1.4) 
 سيبدة معزفت و قذرة األجهشة األعضبء على تطبيق المعبييز النتبئج المتىقعت مساندة جهود األجهزة األعضاء في تطبيق المعايير

 

 

 م

 لتنفيذ المقتزحت المشبريع

 األولىيت

 

 الفتزة 2019

 المىارد (الزبع)

 

 المعىقـبث المتىقعت

 

 

 األولىيت الفزعيت قيبص مؤشزاث

 1 2 3 4 

1.1.4 

متابعة المستجدات في 
 المعايير المهنية الثالثة

 (مصر والكويت: المالية)
المغرب : االلتزام)

 (واألردن
 (السعودية والعراق: األداء)

وتوفيرها لألجهزة 
 األعضاء

ومطالبتهم بإبداء الرأى 
 بشأنها

X X X X 

 اعضاء اللجنة 
 وسائل االتصال لدى األمانة العامة 

 

  المستجدات توافر عدم
 .للجنة

 قدرة أعضاء  عدم
اللجنة بإجراء المتابعة 

الالزمة فى ظل 
 ضغوط عملهم

 

 أتاحتها تم يير الجديدة التى المعا عدد
 .لألعضاء

 تفاعل األعضاء مع اللجنة. 
 

2.1.4 

 اعداد عدد أربع مقاالت
 

 X X X 
 االعتماد على األعضاء. 
  (تقييم المقاالت)أعضاء اللجنة 

  األعضاء عدم استجابة
الفنيين للمسابقة 

 وفاء أعضاء  عدم
 .اللجنة اللتزاماتهم

 

 المقاالت التي تصدر على موقع  عدد
 المنظمة

 عدد القراءات والتحميل من الموقع. 
 



3.1.4 

التعاون مع مبادرة األنتوساى 
فى مراجعة جودة ترجمة 
األدلة اإلرشادية ونشرها 
على الموقع االلكترونى 

 للمنظمة

X X X X 

 اعضاء اللجنة 
 وسائل االتصال لدى األمانة العامة 
 

  عدم صدور إرشادات
 .جديدة

 قدرة أعضاء  عدم
لمتابعة اللجنة بإجراء ا

الالزمة فى ظل 
 .ضغوط عمله

 مراجعة ترجمته االدلة ما تم  عدد
 .األرشادية

 

 



 

  
  2019لسنة  االستزاتيجية ولىيبتلأل التشغيليةالخطة 

 نموذج  

(1) 
 

 

 الشبملة األولىية

(4) 
 التنفيذ مسئىلية مساندة األجهزة في تطبيق المعايير

لجنة المعبييز المهنية والزقببية 

 

 

   الفزعية األولىية

(2.4) 
مساندة األجهزة األعضاء في توثيق العمل وفق 

 متطلبات المعايير
 تنفيذ المهبم القببية بمب يتفق مع معبييز االنتىسبي النتبئج المتىقعة

 

 

 م

 لتنفيذ المقتزحة المشبريع

 األولىية

 

 الفتزة 2019

 المىارد (الزبع)

 

 المعىقـبت المتىقعة

 

 

 األولىية الفزعية قيبس مؤشزات

 1 2 3 4 

1.2.4 

ليل دال دادعإ1,2,4
 .المالية العربي للرقابة

االعتماد   3,1,2,4
النهائى لمرحلة 

التخطيط ونشرها على 
 موقع المنظمة

X X 

  

 اعضاء اللجنة 
 وسائل االتصال لدى األمانة العامة 

 

  االعتمادعدم   دراسة جميع المالحظات في شأن مسودة
 .الدليل مرحلة التخطيط من 

 اعتماد مرحلة التخطيط. 
 

1.2.4 

متابعة تعقيبات  2,1,2,4
األجهزة األعضاء على 

مرحلة التنفيذ مسودة 
من دليل الرقابة  المالية 

 صورته النهائيةوتعديله ل

  X X 

 اعضاء اللجنة 
 وسائل االتصال لدى األمانة العامة 
 
   

  عدم أنجاز العمل
المطلوب فى التاريخ 

 .المحدد
  تأخر اللجنة عن

االستجابة لتعقيبات 
 األعضاء

 إنجاز العمل فى المواعيد المحددة. 

  جهزة مع هذا النشاط بإبداء األتفاعل
 .الرأى بشأنها

1,2,4 

مسودة عداد إ 2,1,2,4
مرحلة التقرير من دليل 

 الماليةالرقابة 

  X X 

 اعضاء اللجنة 
 وسائل االتصال لدى األمانة العامة 

 نجاز العمل عدم إ
التاريخ المطلوب فى 

 .المحدد

تاحته مرحلة التقرير وإمسودة اعداد 
 .2020للمناقشة في اجتماع اللجنة عام 



 

  
  2019لسنت  االستزاتيجيت ولىيبثلأل التشغيليتالخطت 

 نمىذج  

(1) 
 

 

 الشبهلت األولىيت

(4) 
لجنة المعايير المهنية والرقابية  التنفيذ هسئىليت مساندة األجهزة في تطبيق المعايير

   الفزعيت األولىيت

(3.4) 
مساندة األجهزة األعضاء في إرساء آليات ضمان 

 الجودة
 النتبئج الوتىقعت

إطالع أعضبء األجهزة العليب علً الوستجذاث في هجبل هعبييز 

 .االنتىسبي وتبنيهب هن قبل أجهزتهن
 

 م

 لتنفيذ الوقتزحت الوشبريع

 األولىيت

 

 الفتزة 2019

 الوىارد (الزبع)

 

 الوعىقـبث الوتىقعت

 

 

 األولىيت الفزعيت قيبس هؤشزاث

 1 2 3 4 

1.3.4 

عداد مقال عن آليات إ
 ضمان الجودة 

 العراق
  X  

 االعتماد على األعضاء. 
 األمانة العامة لدى االتصال  وسائل

 (.لنشر المسابقة)
  (تقييم المقاالت)أعضاء اللجنة 

  عدم استجابة األعضاء
الفنيين للمسابقة 

 وفاء أعضاء اللجنة عدم 
 .اللتزاماتهم

 

 صدور المقال ونشره على الموقع 
  والتحميل من  مرات اإلطالععدد

 .الموقع
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 ألاماهت العامت  

  2019لظىت  ؤلاطتراجيجيت ولىياثلأل الدشغيليتالخطت 

  

 

 

 

ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 وحىلمت اإلاىظمتقدزاث جطىيس 

مظئىليت 

الخىفير 
ألاماهت العامت للمىظمت 

   ألاولىيت الفسعيت

(1.5 )

جطىيس الىظام ألاطاس ي والهيكل الخىظيمي والقىاعد 

ؤلاجسائيت للمىظمت بما ًخالءم مع الخعدًالث ألاخيرة 

 .للىظام ألاطاس ي إلاىظمت ؤلاهخىطاي

 لىائح وإجساءاث مخالئمت مع لىائح ؤلاهخىطايالىخائج اإلاخىقعت 

 

 

م 

اإلاشازيع اإلاقترحت 

لخىفير ألاولىيت 

 

الفترة 

اإلاىازد ( السبع)

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

3.1.1.5 

  مصاصكت اإلاجلـ

على الىغام  الخىـُظي

الهُيل ألاؾاس ي و 

 الخىغُمي

 *   
  ألاماهت العامت واإلاجلـ

الخىـُظي 

  صعىبت الخيؿُم بين الىخضاث اإلايلـت

  عضم جىاؿم زُاعاث اإلاىغمت مع زُاعاث

العالكت ألاطغاؾ طاث 

  ش الخىـُظ عضم الالتزام بخىاٍع

 

 

 

  مىاؿلت الهُاول اإلاضعحت بالهُيل الخىغُمي

على الصالخُاث اإلامىىخت لها والالػمت لخىـُظ 

ع اإلاسطط  مهامها وؿم ؤهضاؾ ومشاَع

  .الاؾتراجُجي

  إبضاء عؤيها خٌى ألاعضاء بمطالبت ألاحهؼة

 مؿىصة الىغام ألاؾاس ي والهُيل الخىغُمي

  مؿىصة  الىغام ألاؾاس ي والهُيل اعخماص

 .الخىغُمي مً كبل اإلاجلـ الخىـُظي

 

 



2 

 

4.1.1.5 

  عغض مؿىصة

الىغام ألاؾاس ي 

الهُيل الخىغُمي على و

 العالكتألاطغاؾ طاث 

 

 

 *   
 لجهاػ اإلايلف بغئاؾت ا

م ؤو ألاماهت الع  امتالـٍغ

  ش الخىـُظ عضم الالتزام بخىاٍع

 

  مطالبت عُىت مً ألاطغاؾ طاث العالكت

خٌى مدخىي الىغام  بضاء الغؤي بئللمىغمت 

  ألاؾاس ي والهُيل الخىغُمي

 

5.1.1.5 

  مصاصكت اإلاجلـ

والجمعُت  الخىـُظي

العامت على اإلاؿىصة 

النهائُت للىغام 

الهُيل ألاؾاس ي و 

الخىغُمي 

   * 

 امت واإلاجلـ ألاماهت الع

الخىـُظي والجمعُت 

 العامت

  عضم جىاؿم الاكتراخاث  مع الاهخغاعاث
اعخماص مؿىصة  الىغام ألاؾاس ي والهُيل 

 الخىغُمي مً كبل الجمعُت العامت

1.2.1.5 

  حعضًل اللىائذ

الخىغُمُت للجان 

إعضاص واإلاىغمت 

ألاهغمت الضازلُت ليل 

مً الجمعُت العامت 

واإلاجلـ الخىـُظي 

 وألاماهت العامت

 

 * * 

 

 

 *

 

 

  الجهاػ اإلايلف

م   بغئاؾت الـٍغ

  م اإلايلف الـٍغ

 بخعضًل الىغام ألاؾاس ي 

 ألاماهت العامت 

 لجان اإلاىغمت 

 عضم الخيؿُم بين اإلاخضزلين. 

 ازخالؾ في ضبط اللىاعض. 

  ش الخىـُظ عضم الالتزام بخىاٍع

 

 ألاحاٌب لتزامالا 

  لىائذ صازلُت معضة ومىاؿم عليها مً كبل

 الهُاول اإلاعىُت

2.2.1.5 

  مصاصكت

اللجان و اإلاجلـ 

الخىـُظي على اللىائذ 

الخىغُمُت للجان 

اإلاىغمت 

    *
اللجان 

اإلاجلـ الخىـُظي 
 عضم جىاؿم الاكتراخاث  مع الاهخغاعاث 

  مً كبل لىائذ جىغُمُت معضة ومىاؿم عليها

 الهُاول اإلاعىُت
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1.3.1.5 

 حعضًل  -

الاحغاءاث اإلاالُت 

واإلاداؾبُت  

 

  * * *

 

 

 

العامت ألاماهت 

 عضم جىؿغ اإلاىاعص لضبط ؤلاحغاءاث 

  ش الخىـُظ عضم الالتزام بخىاٍع

 ألاحاٌلتزام بالا 

 اعخماص ؤلاحغاءاث مً كبل اإلاجلـ الخىـُظي 

  ػُاب مالخغاث خٌى إحغاءاث الخصغؾ

الضازلي لألماهت العامت في إطاع جلُُم مهىُت 

 اإلاىغمت

4.1.1.5 

إعضاص - 

إحغاءاث الخصغؾ 

في الخصغؾ )ألاصاعي 

 –مىخب الضبط 

الخصغؾ في ألاعشُف 

الخصغؾ في مىكع  –

(. اإلاىغمت

   * *

 

 

 

 

 

 

 

ألاماهت العامت 

  ش الخىـُظ عضم الالتزام بخىاٍع
 ألاحاٌلتزام بالا 

اعخماص ؤلاحغاءاث 

 

 

 

 

 

 

 

ألاولىيت الشاملت 

(5 )
مظئىليت الخىفير  جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

بالخعاون مع لجىت اإلاعاًير ولجىت جىميت  ألاماهت العامت للمىظمت

القدزاث 
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ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

جطىيس خبراث اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

الخعلم الالكترووي : 1البرهامج  -

الىخائج اإلاخىقعت 

:  قدزاث ألاجهصة  ألاعضاءالخعلم الالكترووي لأليت للسفع مً 

جكىيً هىاة حعلم الكترووي باإلاىظمت عبر جىفير مىظىمت 

. ميظسيً لخإمين اطخعمالها جدزيبو

 

م 

اإلاشازيع اإلاقترحت لخىفير 

ألاولىيت 

 

الفترة 

اإلاىازد ( السبع)

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 
1 2 3 4 

3.1.2.5 
ب مضعبين حعلم   جضٍع

  IDIالىترووي مع 
  ** * 

  على زبراء الاعخماص على

IDI وهىاة مضعبي اإلاىغمت 

  الخىـل بمصاٍعف

 ً ً في صىعة احغاء جيٍى الخيٍى

. خضىعي

   عضم اؾخجابت ألاعضاء

 ت الث الضغوٍع  ػُاب الخمٍى

 

  عضص اإلاسجلين 

  ب عضص اإلاسجلين الظًً ؤنهى الخضٍع

 بىجاح

 

4.1.2.5 
ب مؿيري مً وماث ظجضٍع

 IDIالخعلم الالىترووي مع 
  ** * 

  على زبراء الاعخماص على

IDI وهىاة مضعبي اإلاىغمت 

  الخىـل بمصاٍعف

 ً ً في صىعة احغاء جيٍى الخيٍى

. خضىعي

 ل مىاؾب  .عضم جىؿغ جمٍى

   عضم اهخمام ألاحهؼة

 .ألاعضاء باإلاشاعهت

 

  . عضص اإلاسجلين 

  ب عضص اإلاسجلين الظًً ؤنهى الخضٍع

 بىجاح

 

5.1.2.5 

لت اإلامىىت  بدث الطٍغ

لخـعُل مىغىمت الخعلم 

الالىترووي  

  

* *  زبراء مً آلاي صي آي 

 م عمل مً ألاعابىؾاي  ؿٍغ

  ل زاعجي جمٍى

  ل الضغوعي  عضم جىؿغ الخمٍى

  ضعف الخيؿُم بين

ًً ٌاإلاخضر

 مصاصكت اإلاجلـ على الحل اإلالترح .
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ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
ألاماهت العامت للمىظمت بالخعاون مع لجىت اإلاعاًير ولجىت جىميت القدزاث 

ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

جطىيس خبراث اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

إزطاء مىظىمت ضمان جىدة العملياث  :2البرهامج  -

 السقابيت

 عمال السقابيت  لألجهصة ألاعضاءألادعم جىدة الىخائج اإلاخىقعت 

 

م 

اإلاشازيع اإلاقترحت لخىفير 

ألاولىيت 

 

الفترة 

( السبع)
اإلاىازد 

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

2.2.2.5 

 

الىاحب  جدضًض اإلاهاعاث- 

  * * . جىؿغها في الخبراء
واللجىت  ألاماهت العامت

اإلاسخصت 

 ضعف الخيؿُم بين اإلاخضزلين 

 ازخالؾ في ضبط اللىاعض. 

 

  كائمت في اإلاهاعاث وؿم اإلاعاًير الضولُت

 

3.2.2.5 

 

ضبط إحغاءاث عملُت  -

 ضمان الجىصة
 * *  

  ألاماهت

الخيؿُم مع )العامت

و آلاي صي  Eؤلاكغوؾاي 

 (آي

  جىؿير مىاعص

مالُت للطباعت وإزغاج 

 صلُل إحغاءاث

  ضعف الخيؿُم بين اإلاخضزلين

  العضاص الاحغاءاثاإلاالُت عضم جىؿغ اإلاىاعص 

   م عضم جـغغ ؤعضاء الـٍغ

 

  إحغاءاث وؿم اإلاعاًير الضولُت

   ػُاب مالخغاث في إطاع جلُُم مهىُت اإلاىغمت

 خٌى مؿاع ضمان الجىصة
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4.2.2.5 
م و  - ضبط ازخُاع الـٍغ

ب وجىـُظه  بغهامج للخضٍع
  * * *

ألاماهت العامت 

جىؿير مىاعص مالُت 

لخىغُم الللاء 

  عضم جىؿغ زبراء

  عضم جىؿغ اإلاىاعص اإلااصًت لخىـُظ

 اليشاط

  م إلاخابعت عضم جـغغ ؤعضاء الـٍغ

 مغاخل اليشاط

  ًعضم بغمجت مهماث ضمان حىصة م

ىت  كبل اإلاىغماث الشٍغ

 

  م جخىؿغ لضيهم على ألاكل ؤعضاء ؿٍغ

مً اإلاهاعاث اإلاطلىبت % 80

  احخُاػ الخبراء لالزخباعاث التي حعخمضها

 Eول مً آلاي صي آي وألاؿغوؾاي 

 الزخُاع زبرائها في هظا اإلاجاٌ

  م في مهماث مشاعهت ؤعضاء مً الـٍغ

ضمان حىصة همىطحُت جلىم بها ول مً 

 Eآلاي صي آي و ألاؿغوؾاي 

5.2.2.5 

جدضًض ألاحهؼة التي  -

جغػب في الاؾخـاصة بمهمت 

ضمان حىصة  

    *
ألاماهت العامت 

 
  ػُاب جغشحاث للخضىع إلاهمت ضمان حىصة  بئحغاء مهمت عكابت حىصة ً كبٌى حهاٍػ
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م  : عامل مع اإلااهحينالذ  .مالُا اإلاىغمت لضعم حضًضة لخىؿير مصاصع اإلااهدين مع الخيؿُم مهام ًخىلى باإلاىغمت حشىُل ؿٍغ

ل ليل مً اإلاىغمت وألاحهؼة : مالخغت  ل للمىغمتًخضمً الخعامل مع اإلااهدين مجالين ازىين وعضة مغاخل خُث ؾِخم الؿعي  لخىؿير الخمٍى باإلضاؿت . وؾِخم في مغخلت ؤولى الترهيز على جىؿير الخمٍى

: ًمغ ول طلب باإلاغاخل ألاؾاؾُت الخالُتإلى طلً 

 جدضًض الحاحُاث -

لا -  لبدث عً الخمٍى

 مخابعت الخىـُظ -

والخلُُم النهائي  -

: ًًٌجضروحؿخضعي هظه الىضعُت وحىص صىـين مً الم

ل   - ل صاخبت اإلاشغوع الظي ؾِؿخـُضًضطلع بهظا الضوع هُاول اإلاىغمت ٌعهض إلُه  الجاهب الـني لخدضًض الحاحُاث ومخابعت الخىـُظ وو اإلاؿخـُض مً الخمٍى  مً الخمٍى

م    - ل اؾدشاعي وجيؿُلي له صعاًت بشغوط اإلااهدين في إعضاص ومخابعت ملـاثؿٍغ ضطلع  الخمٍى ألاماهت العامت ؤو لجىت اإلاخابعت  جخىـل به هظا الضوع بغبط الصلت مع اإلااهدين وٍو

 

ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
بالعالقت مع اإلااهحين ؤو مً طيكلف ألاماهت العامت للمىظمت 

ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

جطىيس خبراث اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

 

حشكيل فسيق خاص باإلاىظمت ًخىلى مهام  :3البرهامج  -

الخيظيق مع اإلااهحين لخىفير مصادز جدًدة لدعم 

 جىفير الخمىيل الالشم إلاشازيع اإلاىظمتالىخائج اإلاخىقعت 



8 

 

 اإلاىظمت ماليا

 

م 

اإلاشازيع اإلاقترحت لخىفير 

ألاولىيت 

 

الفترة 

( السبع)
اإلاىازد 

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

1.3.2.5 

ؤلاطالع على ججاعب اإلاىغماث 

الاكلُمُت في حعاملها مع 

 اإلااهدين

 *

* * 

 

 ألاماهت العامت 

  ًزبراء م

 اإلامىلين

 مىغماث مثُلت 

  ل زاعجي جمٍى

  عضم جـغغ زبراء  

  مع ا ؤطغاؾ اإلاعىُتصعىبت الخىاصل 
 مؿىصة مىغىمت الخعامل مع اإلااهدين معضة 

 

ع  - جدضًض كائمت مشاَع

 وحباإلاىغمت التي حؿذ

ال زاعحُا  جمٍى

 

* 

 

   
 لجان اإلاىغمت 

  ألاماهت العامت

  ش الخىـُظعضم الالتزام  بخىاٍع

 ضعف الخيؿُم بين اإلاخضزلين 

 خاحُاث ػير صكُلت 

 

  ع مصاصق عليها مً كبل اإلاجلـ كائمت مشاَع

ت الخىـُظي  ومغجبت خؿب ألاولٍى

2.3.2.5 

 
مصاصكت اإلاجلـ   -

 

 *

 

  
  اإلاجلـ

الخىـُظي 
 عضم جىاؿم الاكتراخاث  مع الاهخغاعاث  

3.3.2.5 
م مً الخبراء شىُل ث ؿٍغ

بهم للخعامل مع  اإلااهدين وجضٍع
  **  *

 ألاماهت العامت 

 عاء مً بر

 اإلامىلين

  ل زاعجي جمٍى

  عضم بغمجت اإلااهدين الوشطت مىحهت

 2019لألحهؼة العغبُت زالٌ ؾىت 

 

 ٌ ل م الخبراء  جضٍعبعضم جىؿغ الخمٍى ؿٍغ

  م مً الخبراء له اللضعة على إصاعة ملـاث ؿٍغ

ل  الخمٍى
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4.3.2.5 
عبط الصلت مع اإلااهدين 

ل  وجلضًم طلباث الخمٍى
  **  *

 ألاماهت العامت 

  لجىت  هخابت

 اإلااهدين

  ًزبراء م

 اإلامىلين

  ل زاعجي جمٍى

  ججاوػ عضص الطلباث اإلالضمت خالٌ ؾىت

م اإلايلف 2019  طاكت الـٍغ

  ل  وشاطؿُظ اٌنلذعضم جىؿغ الخمٍى

  زطت لغبط الصلت مع اإلااهدين 

  ًل م ع التي الكذ كبٌى الخمٍى عضص اإلاشاَع

وشاط اإلاىغمت في الخـاوض مع . )الهُئاث اإلااهدت

ل زطتها ؤو  الجهاث اإلااهدت الؾخلطابها لخمٍى

ل  ع اإلاضعحت  %50الخىصل لخمٍى مً اإلاشاَع

ل باليؿبت لؿىت   2019بلائمت البدث عً الخمٍى

 2020باليؿب لؿىت  %60و 

5.3.2.5 

ءاث إعضاص ضبط إحغا

ومخابعت ملـاث طلباث 

ل اإلاىغمت  جمٍى

 

 

 

 

 

 

* 

 ألاماهت العامت 

  م زبراء ؿٍغ

اإلاىغمت في مجاٌ 

ل  الخمٍى

  جىىع شغوط اإلااهدين

  عضم جىؿغ اإلاىاعص لضبط ؤلاحغاءاث

 ش الخىـُظ  عضم الالتزام بخىاٍع

   عضم جـغغ الخبراء

  مصاصكت اإلامىلين على الاحغاءاث 

  ل  "ؤلاصاعي "وؿبت اللبٌى إلالـاث طلب الخمٍى

%  80جـىق 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشاملت ألاولىيت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
ألاماهت العامت للمىظمت بالخيظيق مع لجان اإلاىظمت 
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ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

جطىيس خبراث اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

مىصت لجىت جبادل اإلاعسفت اإلاشازلت في  :4البرهامج  -

 وخدماث اإلاعسفت  وآلاي دي آي

 جطىيس قىىاث جىاصل اإلاىظمت مع ألاطساف ذاث العالقتالىخائج اإلاخىقعت 

 

م 

اإلاشازيع اإلاقترحت لخىفير 

ألاولىيت 

 

الفترة 

( السبع)
اإلاىازد 

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

1.4.2.5 

 

 ضبط إطاع  -

اإلاشاعهت في مىصت لجىت 

جباصٌ اإلاعغؿت وزضماث 

صـدت –اإلاعغؿت  وآلاي صي 

مصاصكت :  اللؼت العغبُت

 اإلاجلـ

*      ألاماهت العامت

 

 

  جىاؿم الخُاعاث مع الاهخغاعاثعضم 

 

 

 

 

 

 

إبغام اجـاكُت مع الجهت اإلاؿؤولت بئصاعة اإلاىكع 

مصاصق عليها مً كبل اإلاجلـ الخىـُظي 

 

 

 

2.4.2.5 

ضبط كائمت  -

ؾدشاعن في ألاحهؼة التي 

جلضًم الضعم في مجاٌ 

جغحمت وإزغاج اإلاىخجاث 

 هصتالتي ؾخضعج بالم

 *     ألاماهت العامت
 آلاحاٌب لتزامعضم ا 

  ضعف اإلاشاعهت مً كبل ألاحهؼة

  إلصاعة صعم اٌ جلضًم  حهؼة اإلاشاعهت فيألاكائمت

وآلاي مىصت لجىت جباصٌ اإلاعغؿت وزضماث اإلاعغؿت  

صي آي 
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3.4.2.5 

ضبط إحغاءاث  -

إهجاػ عملُاث إعضاص وجغحمت 

و إزغاج ومخابعت مسغحاث 

  هُاول اإلاىغمت 

 *     ألاماهت العامت
  عضم مصاصكت ألاحهؼة على ؤلاحغاءاث

اإلالترخت 

  إحغاءاث إهجاػ عملُاث إعضاص وجغحمت و إزغاج

مصاصق عليها مً  ومخابعت مسغحاث هُاول اإلاىغمت 

اإلاجلـ الخىـُظي كبل 

 
ؽ ٌمصاصكت اإلاج -

الخىـُظي  
 *   

  ألاماهت العامت

واإلاجلـ الخىـُظي 
  جىاؿم الخُاعاث مع الاهخغاعاثعضم  

4.4.2.5 

جغحمت الصـداث  -

 وألازباع الهامت اللاعة باإلاىكع

 

 *  * *

  ألاماهت العامت

وألاحهؼة اإلاشاعهت في 

اإلاشغوع 

 ضعف الخيؿُم بين اإلاخضزلين 

  ت واإلااصًتعضم جىؿغ  اإلاىاعص البشٍغ

 آلاحاٌ لتزامعضم ا 

  صعحت مالصـداث اللاعة للمىكع باللؼت العغبُت
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ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
 ألاجهصة ألاعضاءألاماهت العامت للمىظمت بالخيظيق مع 

ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت جطىيس خبراث 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

جطىيس اإلاىقع ؤلالكترووي للمىظمت وإثسائه  :5البرهامج  -

 .بإهم ؤلاصدازاث والخجازب السائدة

الىخائج 

اإلاخىقعت 
 جطىيس قىىاث جىاصل اإلاىظمت مع ألاطساف ذاث العالقت

 

 

 

 

م 

اإلاقترحت لخىفير اإلاشازيع 

ألاولىيت 

 

الفترة 

( السبع)
اإلاىازد 

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

1.5.2.5 

 

مىكع صـدت جدضًث 

ت  باللؼت اإلاىغمت  الاهلليًز
 * * * *

 ألاحهؼة ألاعضاء 

  ألاماهت العامت

 

 عملُت ألاحهؼة في  ضعف مشاعهت

 الترحمت

 آلاحاٌبلتزام  عضم ا 

 جغحمت الصـداث اللاعة للمىكع 

2.5.2.5 

 

جغحمت البدىر ؤو اإلالاالث 

الـائؼة في إطاع مؿابلت 

البدىر ؤو اإلاجلت للمىغمت  

  * * *
 ألاحهؼة ألاعضاء 

  ألاماهت العامت

 آلاحاٌبلتزام  عضم ا  

  عضم جىؿغ اإلاىاعص لللُام بعملُت

 الترحمت

 ضعف حىصة الترحمت. 

 

  اعضص اإلالاالث  اإلاترحمت ؾىٍى
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ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
ألاماهت العامت للمىظمت ؤو مً طيكلف بالعالقت مع اإلااهحين 

ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

جطىيس خبراث اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

الاطخفادة مً عدد مً الخبراء في ألاجهصة  :6البرهامج  -

ألاعضاء باإلاىظمت لخطىيس مهازاث وقدزاث العاملين 

 .اإلاىظمتؤعضاء ب

 السفع مً جىدة ؤوشطت اإلاىظمت والاطخغالل ألامثل للمىازدالىخائج اإلاخىقعت 

 

م 

اإلاشازيع اإلاقترحت لخىفير 

ألاولىيت 

 

الفترة 

( الظىت)
اإلاىازد 

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

1.6.2.5 

 

بط مجاالث الخبرة طاث ض -

ت واإلاهاعاث الضهُا  ألاولٍى

الىاحب جىؿغها في الخبراء 

 

  * * *
 ألاماهت العامت 

  لجىت جىمُت اللضعاث

 حاٌ الخىـُظبأ لتزام عضم ا 

  عضم عػبت ألاحهؼة في اإلاشاعهت في

جىـُظ العمل اإلاطلىب 

  ت واإلاهاعاث الضهُا مجاالث الخبرة طاث ألاولٍى

الىاحب جىؿغها في الخبراء مدضصة وجم إبضاء 

الغؤي في شإنها مً كبل ألاحهؼة ألاعضاء ومىاؿم 

 عليها مً كبل اإلاجلـ الخىـُظي

  مً اإلاهاعاث  %70مع  اإلادضصةجىاؿم اإلاهاعاث

 اإلاعخمضة على اإلاؿخىي الضولي
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ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
ألاماهت العامت للمىظمت بالخيظيق مع لجان اإلاىظمت 

ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

جطىيس خبراث اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

حعصيص طبل الخىاصل مً خالل شيادة  :7البرهامج  -

الحضىز باإلاحافل الدوليت وخلق مجاالث للخعاون 

والخيظيق مع ألاقاليم ألاخسي لإلهخىطاي وخصىصا 

 .باإلاىاضيع ذاث الاهخمام اإلاشترك

 مىظمت مظاًسة لخطىز الهيئاث اإلاثيلت إلفادة ؤجهصتها ألاعضاءالىخائج اإلاخىقعت 

 

م 

ع اإلالترخت  لخىـُظ اإلاشاَع

ت  ألاولٍى

 

الـترة 

( الغبع)
اإلاىاعص 

 

اإلاعىكـاث اإلاخىكعت 

 

 

ت الـغعُت  مؤشغاث كُاؽ ألاولٍى

 1 2 3 4 

3.7.2.5 

غ خٌى مضي  - إعضاص جلٍغ

جلضم ألاحهؼة العغبُت في 

الغكابت على ؤهضاؾ الخىمُت 

اإلاؿخضامت 

 *   
ألاماهت العامت 

ألاحهؼة 

 عضم الحصٌى على اإلاعطُاث الالػمت 

مً ألاحهؼة 

 غ في مؿخىي مجخمع الاهخىؾاي  وشغ الخلٍغ

  إعضاص زطت عمل لضعم كضعاث ألاحهؼة في

اإلاجاٌ 

 
مصاصكت اإلاجلـ   -

 
 *   

ألاماهت العامت 

 اإلاجلـ الخىـُظي 

 

  جىاؿم الخُاعاث مع الاهخغاعاثعضم  

 
زطت عمل لضعم  إعضاص

كضعاث ألاحهؼة في اإلاجاٌ 
  **  

  ألاماهت العامت

 اإلاىغمتلجان 

 ألاحهؼة ألاعضاء

 ضعف مشاعهت ألاحهؼة 

 باآلحاٌ لتزامعضم  الا 
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على  مصاصكت اإلاجلـ  -

 زطت العمل

 

  جىاؿم الخُاعاث مع الاهخغاعاثعضم  اإلاجلـ الخىـُظي *    

4.7.2.5 

 

ت في احخماع  اإلاشاعهت الؿىٍى

اإلاىغماث ؤلاكلُمُت وآلاي 

صي آي 

  * * 
  ألاماهت العامت مع

جىمُت اللضعاث لجىت 

  ش الخىـُظ في إعضاص عضم الالتزام بخىاٍع

العمل اإلاطلىب 

  ضعف الخيؿُم بين الهُاول اإلاخضزلت

  ضعف اإلاىاعص

 ضعف مخابعت الخىصُاث .

  إعضاص وعكاث العمل التي ًخم جلضًمها في

الاحخماع بالخيؿُم مع الهُاول اإلاعىُت للمىغمت  

  غ خٌى ؤهم الاؾخيخاحاث والخىصُاث إعضاص جلٍغ

 وحعمُمه على الهُاول اإلاعىُت للمىغمت

4.2.7.5 

 

في اللجان  اإلاىغمتجىاحض 

الغئِؿُت لالهخىؾاي 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 ألاماهت العامت 
 عضم جىؿغ اإلاىاعص. 

 ضعف مشاعهت ألاحهؼة ألاعضاء 

  حؼطُت وشاط لجىت على ألاكل مً لجان

ؤلاهخىؾاي 

 غ حٌى مشاعواث ألاماهت العامت  إعضاص جلاٍع

  إبالغ اللجىت بمغئُاث ألاحهؼة خٌى اإلاىاضُع

 اإلاخضاولت

  إعالم ألاحهؼة  ألاعضاء بيخائج ؤعماٌ اللجان

 وؾبل جـعُلها
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ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
ألاماهت العامت للمىظمت ؤو مً طيكلف بالعالقت مع اإلااهحين 

ألاولىيت الفسعيت   

(2.5 )

جطىيس خبراث اإلاىظمت لضمان إدازة لفؤة وفاعلت 

الخعلم ؤلالكترووي، الخعامل مع اإلااهحين، ضمان )

( الجىدة

 .جقييم مهىيت اإلاىظمت :8البرهامج  -

جحدًد مجاالث الخحظين في وشاط اإلاىظمت الىخائج اإلاخىقعت 

 

م 

ع اإلالترخت لخىـُظ  اإلاشاَع

ت  ألاولٍى

 

الـترة 

( الغبع)
اإلاىاعص 

 

اإلاعىكـاث اإلاخىكعت 

 

 

ت الـغعُت  مؤشغاث كُاؽ ألاولٍى

 1 2 3 4 

غ  4.8.2.5     *جىـُظ اإلاهمت وإعضاص الخلٍغ

الخبراء 

ألاماهت 

ل زاعجي  جمٍى

  ضعف الخيؿُم

 جىـُظ اإلاهمت لتزام بأحاٌ عضم الا

  ل عضم جىؿغ الخمٍى

اإلاجلـ مظهغة مـاهُم مصاصق عليها مً كبل  -

 الخىـُظي

غ جلُُم مهىُت اإلاىغمت مصاصق علُه -  جلٍغ

  زطت عمل لخدؿين ؤصاء اإلاىغمت -

5.8.2.5 
غ مً  اإلاصاصكت على الخلٍغ

كبل هُاول اإلاىغمت 
اإلاجلـ الخىـُظي    * 

 آلاحاٌلتزام بعضم الا 

 عضم الخىاؿم خٌى هخائج مهمت الخلُُم 

 

 غ خٌى الم لخلُُم مهىُت عخمضة المههجُت جلٍغ

 اإلاىغمت

6.8.2.5 
غ  إعضاص زطت العمل والخلٍغ

 خٌى اإلاىهجُت اإلاعخمضة 
 * *  

 ألاماهت العامت

م الخلُُم  ؿٍغ

 لجان اإلاىغمت

 ضعف الخيؿُم بين اإلاخضزلين

 جىؿغ الخبرة الالػمت

 عضم الالتزام باآلحاٌ

 

  والاهخغاعاثعضم الخىاؿم بين الازخُاعاث اإلاجلـ الخىـُظي  *    مصاصكت اإلاجلـ 7.8.2.5
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ألاولىيت الشاملت 

(5 )
 جطىيس قدزاث وحىلمت اإلاىظمت

مظئىليت 

الخىفير 
ألاماهت العامت للمىظمت 

ألاولىيت الفسعيت   

(3.5 )

دعم اإلاىازد البشسيت للمىظمت  

جىميت مهازاث وقدزاث اإلاىازد البشسيت  :1البرهامج  -

 .باإلاىظمت

 اإلاىظمتجحظين جىدة خدماث الىخائج اإلاخىقعت 

 

م 

اإلاشازيع اإلاقترحت لخىفير 

ألاولىيت 

 

الفترة 

( الظىت)
اإلاىازد 

 

اإلاعىقـاث اإلاخىقعت 

 

 

مؤشساث قياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

1.1.3.5 

 

ت باألماهت  صعم اإلاىاعص البشٍغ

. العامت باإلطاع الخلني

 

* 

 

* 

 

* 

 

*  ألاماهت العامت 

 ي صي آيآلا 

  عضم جىؿغ اإلاىاعص

 م اإلاؿاهضة  عضم جـغغ ؤعضاء ؿٍغ

  عضص ألاوشطت التي جضطلع بدىـُظها ألاماهت

العامت 

  غ التي حعضها وحعممها ألاماهت جطىع عضص الخلاٍع

العامت 

 م اإلاؿاهضة باألماهت بي لـٍغ  .جىـُظ بغهامج جضٍع

2.1.3.5 

 

ب مىعـي  على  اإلاىغمتجضٍع

اإلاىغىماث اإلاعلىماجُت 

اإلاؿخؼلت 

 

 

* 

 

* 

 

* 

  العامتألاماهت 

 ألاحهؼة ألاعضاء .

  صعىبت جإكلم اإلاىعـين مع اإلاىغىماث

. الجضًضة

  جدؿً وؿبت اإلاؿاعاث التي ًخم الخصغؾ ؿيها

 عبر اإلاىغىماث اإلاعلىماجُت

3.1.3.5 

 

وشغ اإلاؿخجضاث على 

. الصعُض اإلانهي والغكابي
      

  صعىبت اًجاص كىىاث للخىاصل مع

 صعبت بغغوؾألاحهؼة التي جمغ 

 اإلاىاعص ضعف .

 80  % بُت جم مً اإلااصة العلمُت للضوعاث الخضٍع

إًصالها لألحهؼة اإلاعىُت 

  التركُع في مبلؽ اإلاؿاهمت في هـلاث هلل وإكامت

اإلاشاعهين مً ألاحهؼة  التي حعغؾ صعىباث 

 اؾخثىائُت

 



 

     2019لظىت  إلاطتراجيجيت ولىياثلأل الدشغيليتالخطت   
 

 

( 1)ولىيت الشاملتألا
دعم قدرات ألاجهزة ألاعضاء فى الرقابة على أهداف التنمية 

املستدامة 
لجىت السكابت البيئيت مظئىليت الخىفير 

  الىخائج املخىكعت. التوعية بأهمية الرقابة على أهداف التنمية املستدامة (1.1) ةالفسعيويت ألاوو 

 (2.1)  الفسعيت ألاولىيت
مساعدة ألاجهزة ألاعضاء على ثقييم مدى جاهزية حكوماتها 

. لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وإلابالغ عن نتائج عملها
 الىخائج املخىكعت

جلييم مدي جاهصيت حكىماتها لخحليم أهداف الخىميت على كادزة ألاجهصة 

 .بجىدة مىاطبت حىو ذلكزيس اجمإعداد واملظخدامت 
 

 

م 
املشازيع امللترحت لخىفير 

 الفسعيت ألاولى ألاولىيت

( السبع)  الفترة

املعىكـاث املخىكعت املىازد 

 

مؤشساث كياض ألاولىيت الفسعيت 

 1 2 3 4 

 X  X ملاالث  1.1.1

 والخبراء الدوليين الاعخماد على ألاعضاء. 

 ليشس )ألاماهت العامت لدي الاجصاو  وطائل

 (املظابلت

  (جلييم امللاالث)أعضاء اللجىت 

 جلدًم مكافآث ماليت .

  ألاعضاء  اطخجابتعدم

الفىيين للمظابلت 

  للخبراءجكلفت عاليت، 

  الخبراء  اماحترعدم

 .اللتزاماتهم

 

  على مىكع عدد امللاالث التي جصدز

 املىظمت

 عدد اللساءاث والخحميل مً املىكع 

  عدد امللاالث الصادزة باملجالث الدوليت

2.1.1 
وزش جدزيبيت 

 لألعضاء الفىيين
 X   

 مدزبين 

 خدماث لىجظديت. 

 مً كبل أحد ألاجهصة اطخضافت الللاء الخدزيبى 

 مصازيف وبدالث طفس  ) جىفير الخمىيل الالشم

. ...( للمدزبين

  جىافس جمىيل مىاطبعدم. 

  جهصةهخمام ألاعدم ا 

 عضاء باملشازكتألا

 عدم اطخضافت الللاء 

  عدم جاهصيت املادة

. العلميت

  جيد جدا"جلدًس  علىحصىو الدوزة "

املشازكين في الدوزة الظادة  فما فىق مً

 .الخدزيبيت

  جلييم كبلي )جحظً مظخىي املعازف

 (وجلييم بعدي

  مشازكت املخدزبين في جىفير املهماث



 السكابيت لخلييم الجاهصيت

  جطىز عدد العملياث السكابيت

م 
املشازيع امللترحت لخىفير 

 الفسعيت الثاهيت ألاولىيت

 (السبع)  الفترة
املعىكـاث املخىكعت املىازد 

 

مؤشساث كياض ألاولىيت الفسعيت 

 
1 2 3 4 

1.2.1 

جلدًم إطاز للسكابت 

الخىميت  على

املظخدامت 

إطار املراجعة )

البيئية ذات الصلة 

بالتغير املناخي 

 (وبمكافحة التصحر

  X  

 وإلاكليميتألاعضاء واملىظماث الدوليت  ألاجهصة 

 (لخجميع ألادلت املعخمدة)

 خبراء في الترجمت 

  (ئيت لإلطازالخحدًد الصيغت الىه)أعضاء اللجىت 

 

  والسكابيتالخيظيم مع لجىت املعاًير املهىيت 

 

   مىازد ماليت لعملياث الترجمت وعلد الاجخماعاث

 حعاون ألاجهصة  عدم

واملىظماث بمد اللجىت 

 في خصىص إطاز ابمىخجاجه

 السكابت على الخىميت

 .املظخدامت

 عدم جىفس الخمىيل الالشم 

 

 ًس إلاطازجىف. 

 عضاء لإلطاز في وظبت اطخخدام ألاجهصة ألا

 همىذجيت زكابتجىفير مهام 

 

2.2.1 

حظــهيل عمليــت 

جلييــم مــدي جاهصيــت 

الحكىمــاث 

واطــخعدادها 

لخحليــم أهداف 

 الخىميت املظخدامت

 X X X 

  زصد ججازب الخلييم التي بادزث بها بعض ألاجهصة

 .ألاعضاء والحصىو على مخسجاتها

  حعميم جلك الىخائج مً خطط جلييم وجلازيس وما

بليت ألاجهصة  جخضمىه مً مالحظاث وجىصياث على

 .متى كاهذ صالحت لرلك

  إعداد وزكت جخضمً مؤشساث الخلييم واللياض

 .وحعميمها على ألاجهصة ألاعضاء

  عدم حعاون ألاجهصة

واملىظماث بمد اللجىت 

في خصىص إطاز  ابمىخجاجه

السكابت على الخىميت 

 .املظخدامت

 عدم جىفس الخمىيل الالشم 

 

  عليها عدد الخلازيس التي طيخم الحصىو

 .وحعميمها

 إعداد وحعميم وزكت املؤشساث. 

  ًعدد ألاجهصة ألاعضاء التي اطخفادث م

 .ذلك الخعميم الري طدخىاله اللجىت

 

 

 




