محضر االجتماع الثاني عشر عن بعد
للجنة المخطط االستراتيجي
للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(االرابوساي)
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محضر االجتماع الثاني عشر
للجنة المخطط االستراتيجي للمنظمة العربية
(االرابوساي)

 9نوفمبر 0202
تبعا للدعوة الكريمة من معالي األمين العام عقدد لنةدة المط د ارادتراتيني
للمةظمة انتماعها الثاةي عشر يدوم  9ةدوممبر  0202عدن بعدد باادتعماق تقةيدة الويدديو
( ،( blackboardوقد شارك مي هذا ارنتماع الايدا والاادة اآلتي ذكرهم:
األجهــــــزة

أسمـــاء المشاركـين

الصفــة

ديوان الرقابة المالية االتحادي الدكتورة /نوار محمد منير
بجمهورية العراق

رئيسة اللجنة

ديوان المحاسبة بدولة الكويت السيد /عبد الرحمن حمد الثنيان

نائب الرئيس

األمانة العامة

السيد /منجـــــــي ال ّحمامــــــي

مقـرر اللجنة

السيد /عمر دباخ
مجلس المحاسبة بالجمهورية
السيد /محمد سعيد شيال
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السيدة /ريم حمودي

عضــــــــــــو

ديوان المراقبة العامة بالمملكة السيد /سلطان بن مرزوق العتيبي
العربية السعودية
السيد /علـي بن عبد هللا الغامدي

عضــــــــــــو

ديوان الرقابة المالية االتحادي اآلنسة/بتو حسن محمد
بجمهورية العراق
دكتور/حسين مهجر فرج

عضـــــــــــو

السيدة/نورة ربيعة الكواري
ديوان المحاسبة بدولة قطر

ديوان المحاسبة بدولة الكويت

ديوان المحاسبة الليبي
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السيد/محمد عبد العزيز الجابر
السيد/عبد هللا علي المرزوقي
السيدة/سارة فيص الدعيجاني
الدكتور /يوسف خليفة حسين
الدكتور /طارق مصطفى الحطاب
السيد /عاد مفتاح قصار

عضــــــــــــو

عضــــــــــــو

عضــــــــــــو

الجهاز المركزي للمحاسبات
بجمهورية مصر العربية

ديوان المحاسبة بالجمهورية
اللبنانية

الدكتور /عاد محمد أحمد رزق
المحاسب /سامي علي محمد زغلو
المحاسب/خالد فاروق صالح
المحاسب/أحمد محمد أبو القاسم
السيدة/فرح أيمن أحمد رضا
السيد/وسيم أبو سعد
السيد/عمر الدغيلي

ديـوان الـرقابة المالية
واإلدارية بـــدولـة فلسطيـــــــن السيد/شاهر قالولة
السيد/يوسف حنتش

عضــــــــــــو

عضـــــــــــو

عضــــــــــــو

* كما حضر األستاذ /عبد الحكيم باالزرق عن مبادرة تنمية االنتوسايIDI
امتتح ارنتماع معالي األاتاذ /رامــــــق يااين طضير رئيس ديـوان الرقابة المالية
ارتحادي وكالة بنمهوريـة العـراق والةائب األوق لرئيس المنلس التةويـــــــــــذي
للمةظمـــ ة حيث رحب بالومود المشاركة مي انتماع اللنةة وتمةى لهم مومــــــــور
الصحة والةناح مي أعمالهم بارنتماع .كما شكر كق من الدكتورة /آرء كاظم
واألاتاذ محمد الدواري على المنهودا التي بذلوها مي مااةدة أعماق اللنةة
ورحب باألعضاء الندد مي اللنةة وثمن نهود األماةة العامة مي هذا الظرف
اراتثةائي رانيا من اللنةة وضع توصيا تااهم مي تةويذ ما تبقى من مشاريع
المط اراتراتيني.
وبعد ذلك شرع
يلي:

اللنةة مي درااة البةود المدرنة على ندوق أعمالها واةته

إلى ما

البند األو  :إقرار مشروع جدو األعما
ااتعرض
التالي:
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رئياة اللنةة البةود التي تضمةها مشروع ندوق األعماق ليتم إقراره ومق

البةد األوق  :إقرار مشروع ندوق األعماق.
 البةد الثاةي :ااتعراض التوصيا الواردة مي تقرير لنةة متابعة تةويذ المطاراتراتيني مي انتماعها الثالث المةعقد طالق شهر كاةون الثاةي-يةاير 0202/
ودرااة إنراءا هياكق المةظمة بطصوصها
البةد الثالث :الةظر مي ةتائج تةويذ طالبةد الرابع:درااة الطالمةظمة .

هياكق المةظمة لعام 0209

التشغيلية للاةوا

( )0200-0202المعدة من قبق هياكق

البةد الطامس :درااة المؤشرا والطاصة بقياس مدى التقدم مي تةويذ البرامجالمرتب ة باألهداف اإلاتراتينية التي تم وضعها من قبق رؤااء اللنان.
 البةد الاادس:الةظر مي األعماق التي كلف بها أعضاء اللنةة والواردة مي محتوىالبةد الطامس من المحضر ارنتماع  00للنةة.
 -البةد الاابع :الةظر مي اإلعداد للمط

اراتراتيني للمةظمة للوترة 0202-0202

 -البةد الثامن:تحديد موعد ارنتماع القادم.

 البند الثاني  :استعراض التوصيات الواردة في تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخططاالستراتيجي في اجتماعها الثالث المنعقد بالدوحة خال شهر كانون الثاني -يناير
 0202/ودراسة إجراءات هياك المنظمة بخصوصها
ااتعرض رئياة اللنةة المواضيع التي تم مةاقشتها طالق ارنتماع الثالث للنةة
اراتراتيني المةعقد بالدوحة طالق شهر يةاير  0202والتي
متابعة تةويذ المط
اراتراتيني وةتائج أعماق
تمحور حوق متابعة تةويذ األولويا الشاملة للمط
اراتراتيني مي انتماعها الحادي عشر والتقدم مي تحقيقها كما تم
لنةة المط
إحا ة الرؤااء الندد لكق من لنةة تةمية القدرا المؤااية للمةظمة ولنةة المعايير
اراتراتيني للمةظمة ليتوصق ارنتماع
المهةية والرقابية للمةظمة بعةاصر المط
إلى التوصيا التالية:
 التأكيد على توصيابانتماعها الحادي عشر.
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لنةة المتابعة بانتماعها الثالث ولنةة المط

اراتراتيني

التشغيلية
 تكليف رؤااء اللنان الندد بإعادة الةظر بالبرامج المدرنة مي الطالموضوعة للنان بما يتالءم مع األولويا اإلاتراتينية مع مراعاة المدد المتبقية
اراتراتيني
إلمكاةية تةويذ هذه األولويا وتوصيا لنةة المتابعة ولنةة المط
الواردة مي محاضرهم بهذا الصدد.
الورعية للمةظور الماتقبلي للبرامج

 على رؤااء اللنان إعادة الةظر بالمؤشراالمقترحة.
 تتولى لنةة المط اراتراتيني تقديم ةتائج متابعة تةويذ الط التشغيلية الاابقة وألغراض تةظيمية تم التأكيد على ضرورة قيام رؤااء اللنان تقديم ط همالتشغيلية لاةة  0202وتوزيع بقية البرامج على الاةوا المتبقية للمط مع تحديد
اراتراتيني بعد
الحانة لتمويق تلك البرامج مشووعة بتقرير إلى لنةة المط
انتماعاتهم مع أعضاء لناةهم وقبق انتماع المنلس التةويذي.
التأكيد على اللنان بتقديم تقريرها للمنلس التةويذي بما يتالءم مع الةظام الداطليللنةة مع ةاطة من التقرير إلى لنةة المتابعة.
 قيام رؤااء اللنان بدرااة آليا عمق لناةهم ووضع المقترحا لتعزيز العمقالتشاركي بين هياكق المةظمة لتةويذ أولوياته اإلاتراتينية.
 للنةة المتابعة لب تقرير ةصف اةوي من اللنان الورعية لبيان ماتوى التةويذللط التشغيلية ولها عقد إن ت لب األمر ومقا لرؤية لنةة المط اراتراتيني.
وطالق المةاقشا أشار ممثق ديوان المحاابة الليبي إلى أةه تبعا للتوصية الثاةية
قام لنةة الرقابة على أهداف التةمية الماتدامة بتغيير أغلب المشاريع المبرمنة
اابقا كما تااءق ممثق ديوان المحاابة بدولة الكوي حوق دور لنةة المتابعة وقد
أوضح رئياة اللنةة أن تغيير المشاريع يعتبر مة قيا مي ضوء ما رحظته اللنةة
مي انتماعها الاابق من عدم تةااق المشاريع مع أولويا المط  .كما أشار إلى
أن لنةة المتابعة تعتبر اللنةة التي تضم رئااة المنلس التةويذي و رؤااء هياكق
المةظمة وارماةة العامة وتض لع بدور التةايق والتحكيم بين الهياكق المكلوة بتحقيق
األولويا .
البند الثالث :دراسة نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية لعام :0209
تبعا لما تم ارتواق عليه طالق ارنتماع الثالث للنةة المتابعة الذي عقد يومي  01و
 01يةاير  0202حيث تم ال لب من هياكق المةظمة بإعداد نداوق تةويذ البرامج
المدرنة بالط ة التشغيلية لاةة  0209ومقا للةماذج المعدة لذلك ،قام األماةة العامة
بالتةايق مع رؤااء اللنان بإدراج ةق ة تتعلق بإعداد اةنازا كق لنةة ضمن نداوق
أعماق انتماعا هذه اللنان .وقد ضمة هذه الهياكق اةنازاتها ضمن محاضر
انتماعاتها .وقام األماةة العامة بإحالتها إلى أعضاء اللنةة لدرااتها وتبعا لمقترح
رئياة اللنةة تشكيق مرق عمق لدرااة هذه ارةنازا متم اعتماد التوزيع التالي:
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األولوية األولى  :كق من ديوان المحاابة بدولة ق ر وديوان المحاابة الليبي
األولوية الثانية والثالثة  :كق من النهاز المركزي للمحاابا بنمهورية مصر
العربية وديوان المحاابة بدولة الكوي وديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة
ملا ين.
األولوية الرابعة  :كق من منلس المحاابة بالنمهوريـة النزائريـة الديمقرا يـة
الشعبيــة وديوان المحاابة بالنمهورية اللبةاةية.
األولوية الخامسة  :كق من الديوان العام للمحاابة بالمملكة العربية الاعودية وديوان
الرقابة المالية ارتحادي بنمهورية العراق.
وطلص هذه الورق إلى :
 ضعف ارةنازا بالةابة للمشاريع المدرنة طالق اةة  0209مما أدى إلى اةنازعدد محدود من المشاريع طالق الاةة.
 غياب العةاية الكامية لتعبئة الةموذج ( )0الطاص بمتابعة تةويذ الط ة التشغيلية التيابق اعتماده من قبق المنلس التةويذي بانتماعه الاابع والطماون.
 عدم وضوح التوامق بين ةابة اإلةناز وما تم برمنته معال.وتواصيق المالحظا بالمرمقا (. )2،0،0
وتوصي اللنةة بدعوة هياكق المةظمة إلى رمع ماتوى اةنازاتها لتحقيق األولويا
المبرمنة مع ارلتزام بالةماذج المعتمدة لتقديم ةتائج أعمالها.
ومي موضوع هذا البةد قدم األاتاذ /عبد الحكيم باألزرق مداطلة ارد طاللها نملة
من ارةنازا مي إ ار برامج التعاون بين المةظمة العربية (اررابوااي) و مبادرة
اراتراتيني
تةمية ارةتوااي وأشار الى عالقة هذه األةش ة بأهداف المط
لألرابوااي حيث تم تةويذ البرامج التالية طالق الوترة :0202-0202
 مكامحة الوااد التعلم ارلكتروةي اإلاتراتينية قياس األداء واإلبالغ الرقابة على ااتعماق التمويق ال ارئ لكوميد 09كما ايتم طالق الوترة المتبقية من المط اراتراتيني للمةظمة تةويذ برامج تتعلق
بالمنار التالية:
 الرقابة على تةويذ أهدف التةمية الماتدامة ( الهدف الثالث المتعلق بالصحة ) كتابة م الب التمويق إدارة المطا ر واألزماوتقدم رئياة اللنةة بالشكر لمبادرة تةمية ارةتوااي على دعمها الماتمر لقدرا
العربية لالرتقاء بأدائها.
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البند الرابع :دراسة الخطة التشغيلية لسنة  0202والمشاريع المبرمجة خال
سنوات ( )0200-0202المعدة من قب هياك المنظمة
تبعا لما تم ارتواق عليه طالق ارنتماع الثالث للنةة المتابعة الذي عقد يومي  01و
 01يةاير 0202حيث تم ال لب من رؤااء اللنان تقديم ط هم التشغيلية لاةة
 .0200-0202وتبعا
 0202وتوزيع بقية البرامج على الاةوا المتبقية للمط
لذلك قام األماةة العامة بالتةايق مع رؤااء اللنان بإدراج ةق ة تتعلق بإعداد نملة
المشاريع التي ايتواصق أو ايتم تةويذها طالق الوترة  0200-0202والتثب من
تغ يتها للمؤشرا التي يرغب تحقيقها ،ضمن نداوق أعماق انتماعا هذه اللنان
ومن ثمة إعداد الط ة التشغيلية لعام  .0202وقد قام هذه الهياكق بإعداد هذه القوائم
التي قام اللنةة بدرااتها وطصتها بنملة من المالحظا .
مقد انق اةانام للمشاريع المبرمنة مع األولويا المتعلقة به وضبط للمؤشرا
الموضوعة التي تعكس بشكق واضح التحان المرتب بتحقيق األولوية .و رحظ
اللنةة عدم توامق بين قائمة المشاريع  0200-0202والط ة التشغيلية لاةة 0202
كما رحظ عدم تحديث للط ة التشغيلية للمةظمة لاةة  0202باعتبار الط ة
اراتثةائية التي مرضتها الظروف ال ارئة.
كما رحظ اللنةة تعدد المشاريع التي قد يتناوز تةويذها قدرا اللنان وتبين
المرمقا (  0و 0و ) 2أمثلة عن ذلك.
التوصية :توصي اللنةة بالحرص على متابعة تةويذ المشاريع المبرمنة رةنازها مي
آنالها طاصة أمام تعددها وقصر المدة المتبقية مي تةويذها مي ظق الظرف الماتند.
البند الخامس :دراسة المؤشرات الخاصة بقياس مدى التقدم في تنفيذ البرامج
المرتبطة باألولويات اإلستراتيجية.
تبعا لما تم ارتواق عليه طالق ارنتماع الثالث للنةة المتابعة الذي عقد يومي  14و
 15يةاير 2222حيث تم ال لب إلى رؤااء اللنان بااتكماق ضب المؤشرا التي
تمكن من قياس تحقيق األولويا .وقد اطتلو هذه الهياكق مي مةهنية ضب ها مقد قام
البعض بإمرادها بقوائم مةوصلة عن األةش ة على غرار لنةة الرقابة على أهداف
التةمية الماتدامة مي ما أدرنها البقية ضمن نداوق الط التشغيلية أو مشاريع البةد
الرابع .وقد قام أعضاء اللنةة بدرااة هذه المؤشرا للتأكد من تحديد مؤشرا لنميع
األولويا ومن مدى تةااقها مع هذه األولويا وان األةش ة المبرمنة تمكن من
تحقيق األولوية .كما لوحظ بالةابة لالولويتين  2و 3أن هذه المؤشرا تتعلق بالةشا
وليس بالةتينة أو األثر مما ر يامح بقياس ندوى الةشا المةنز.
التوصية :توصي اللنةة بإضامة مؤشرا متعلقة باألولويا ضمن ندوق المشاريع
 2222-2222وتحديد مؤشرا تعكس الةتينة او األثر المرتقب من تةويذها.
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البند السادس :النظر في األعما التي كلف بها أعضاء اللجنة والواردة في محتوى
البند الخامس من المحضر االجتماع  00للجنة.
ةص المادة الطاماة من الالئحة التةظيمية للنةة على أن " تقوم اللنةة بتقديم الرأي
والمشورة للمةظمة ولألنهزة األعضاء مي مناق التط ي اراتراتيني" وتبعا لذلك
تم طالق ارنتماع الحادي عشر ارتواق على :
 إعداد مقاق حوق اإلدارة اإلاتراتينية من قبق ممثلي ديوان الرقابة الماليةارتحادي بنمهورية العراق و ديوان المحاابة مي دولة ق ر وديوان المحاابة
الليبي.
 إعداد درااة حوق مةهنية أحد المةظما اإلقليمية مي التط ي اراتراتينيومااةدتها مي هذا المناق ألنهزتها األعضاء ومقارةتها بتلك المعتمدة من قبق
المةظمة العربية .ويكلف ممثلي ديوان المحاابة الليبي و منلس المحاابة بالنزائر
بتةويذ هذه الدرااة.
 وضع محاور للورشة التدريبية مي مناق اإلدارة اإلاتراتينية لألنهزة وتمريرهاللنةة تةمية القدرا باعتبار أةها المكلوة بتةويذ األولوية الشاملة الثالثة للمط
اراتراتيني للمةظمة .ويكلف ممثلي النهاز المركزي للمحاابا بنمهورية
مصر العربية و ديوان المحاابة بدولة الكوي بتقديم مقترح محاور الورشة.
وتقدم ةتائج هذه األعماق مي ارنتماع القادم.
وتبعا لذلك أعد هذه الورق ما يلي:
 الةشا األوق :اعد ديوان الرقابة المالية ارتحادي مي نمهورية العراق مقاربعةوان اإلدارة اإلاتراتينية ودورها مي تعزيز عملية التط ي اراتراتيني واعد
ديوان المحاابة الليبي مقار بعةوان التوامق بين التط ي اراتراتيني والتط ي
للموارد البشرية وأثره على نودة أداء األنهزة العليا للرقابة المالية والمحاابة
 النشاط الثاني :أعد مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورقةبحثية حول (منهجية المنظمة األوروبية للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبية
"األوروساي" في التخطيط االستراتيجي)
 الةشا الثالث :اعد النهاز المركزي للمحاابا بنمهورية مصر العربية مذكرةحوق الورشة التدريبية وأعد ديوان المحاابة بدولة الكوي مذكرة.
وبعد التداوق مي الورقا المقدمة تم ارتواق على مةح الورق المكلوة باألةش ة مزيدا
من الوق إلعادة صياغتها وإعداد ورقة واحدة لكق ةشا يتم تعميمها على بقية
األعضاء قبق يوم الطميس  0202 /00/00إلبداء مالحظاتهم قبق يوم ارثةين
 . 0202/00/01كما تعهد الورق المكلوة بتقديم هذه الورقا مي صيغتها الةهائية
قبق يوم .0202/00/01
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توصية :توصي اللنةة بعرض أوراق العمق على المنلس التةويذي رعتمادها مع
اإلذن بةشر المقاق حوق اإلدارة اإلاتراتينية على موقع المةظمة ،وتعميم الدرااة
حوق مةهنية المةظمة األوروبية مي التط ي اراتراتيني على األنهزة األعضاء
وعرض مذكرة الورشة التدريبية مي مناق اإلدارة اإلاتراتينية على لنةة تةمية
القدرا لبرمنتها .
البند السابع :النظر في اإلعداد للمخطط االستراتيجي للمنظمة للفترة 0208-0202
ةص المادة الثالثة من الالئحة التةظيمية للنةة على أن تهدف اللنةة إلى"وضع
اإلاتراتينية للمةظمة ومقا ألمضق المماراا الدولية مي مناق
مشاريع الط
التط ي اراتراتيني بما من شأةه أن يااعد على اررتقاء بماتوى أداء المةظمة
واألنهزة األعضاء" و تبعا لذلك و ااتعدادا لالة الق مي إعداد المط اراتراتيني
للمةظمة للوترة  0202-0202على غرار المةظمة األم التي اة لق مي إعداد
مط ها لةوس الوترة مةذ يةاير المةقضي وباعتبار أن الوترة التي ااتغرقها اإلعداد
الحالي ةاهز الاةتين مقد عرض رئياة اللنةة مذكرة تبين المراحق التي
للمط
يتم إتباعها لإلعداد للمط اراتراتيني للوترة القادمة وبعد التداوق مي هذا الشأن تم
ارتواق على تشكيق مريق برئااة ديوان الرقابة المالية ارتحادي بنمهورية العراق
وعضوية األنهزة األعضاء مي كق من ملا ين ،الكوي  ،ق ر ،النزائر ،إضامة إلى
األماةة العامة لتقديم مقترح مةهنية إعداد المط اراتراتيني للوترة القادمة يعرض
على أعضاء اللنةة مي ارنتماع القادم.
البند الثامن :تحديد موعد االجتماع القادم
عمال بأحكام الالئحة التةظيمية للنةة المط اراتراتيني للمةظمة التي تةص على أن
تعقد اللنةة انتماعها قبق عقد انتماع المنلس التةويذي بشهر على األقق مقد تم ارتواق
على يتم تحديد تاريخ ومكان ارنتماع القادم بالتةايق بين األماةة العامة ورئيس
اللنةة.
التوصيات المقترحة
 .0التةادديق بددين هياكددق المةظمددة مددي تةويددذ البددرامج والمشدداريع الطاصددة باألولويددا
الورعية من نهة ومع األماةة العامة للمةظمة باعتبار أن لها دور مدي التواصدق مدع
المةظما اإلقليمية والمهةية.
 .0ضرورة قيدام هياكدق المةظمدة باألطدذ بةظدر ارعتبدار المشداريع التدي ورد ضدمن
األولويا اإلادتراتينية الورعيدة والتدي تدم تةويدذها بالتةاديق مدع مبدادرة ارةتواداي
للتةمية ،عةد إعداد ةتائج تةويذ ط تها التشغيلية للاةة التي نرى تةويذ البرةدامج ميهدا
وعةد وضع مؤشرا قياس مدى التقدم المحرز مي تةويذ تلك األولويا .
 .2ال لب إلى هياكق المةظمة تزويد لنةة المط اراتراتيني بتقارير ةصف ادةوية
تعكس ةتائج تةويذ الط ة التشغيلية وتضميةها بأهم المعوقدا التدي حالد دون تةويدذ
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المشدداريع المرتب ددة باأل ولويددا اإلاددتراتينية الورعيددة المكلوددة بهددا ،ليتاددةى للنةددة
إعدددداد تقريدددر حدددوق ةتدددائج تةويدددذ الط ددد التشدددغيلية إلدددى لنةدددة متابعدددة المط ددد
اراتراتيني.
 .1ضم إةنازا الط ة اراتثةائية إلى المط اراتراتيني ربراز النهد الذي قام
به الهياكق طالق اةة .0202
 .1إبداء اللنان المروةة الكامية مي التعامق مع الماتندا مي بيئة العمق من طالق
إدراج مشاريع نديدة تلبي مواكبة الت ورا وتةانم مع األولوية اإلاتراتينية
المكلوة بتةويذها.
.1ضرورة التزام
للةموذج رقم ()0
واألاباب التي حال
وحقق الايةاريوها
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هياكق المةظمة بتقديم ةتائج تةويذ ط ها التشغيلية ومقا ً
المعتمد ،مي توريغ المعلوما رايما مي حقلي المعوقا
دون تةويذ البرامج المرتب ة باألولوية الورعية بشكق كامق
البديلة لتةويذ تلك البرامج.

