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 0202التشغيلية للجنة خطة ال

 التقدم في االنجاز مسؤولية التنفيذ محتوى املشروع رقم املشروع

  البعد البيئيكتابة مقال متخصص:  .أ1.1.1 1
الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر 

 العربية

ديل املقال وسيتم مّد األمانة العامة بالنسخة تّم تع -

 املعّدلة لتعميمها في أقرب وقت

 البعد االقتصاديكتابة مقال متخصص:  .ج1.1.1 2
ديوان الرقابة املالية االتحادي بجمهورية 

 العراق

 بالنسخة العامة األمانة مّد  وسيتم املقال تعديل تّم  -

 وقت أقرب في لتعميمها املعّدلة

3 3.1.1 
اختيار تجربة من التجارب املقارنة في األقاليم األخرى 

 لترجمتها ونشرها سنويا على موقع املنظمة

 فريق العمل األول 

 )عمان/قطر/موريتانيا/لبنان(

تم اختيار تجربة ومّد األمانة العامة بها لتعميمها على  -

  أعضاء اللجنة قبل ترجمتها

رسلة على تعميم الوثيقة املباألمانة العامة  قامت -

 األجهزة األعضاء باللجنة إلبداء الرأي

4 1.2.1 

إعــداد املنظمــة لتقريــر موحــد لتقييــم الجاهزيــة علــى 

مســتوى األجهــزة األعضــاء ومــدى تنفيــذ التوصيــات 

)تقرير جهوي يضم التوصيات املنبثقة  الــواردة فيهــا

 عن التقارير التي سبق نشرها(

 عمل الثاني فريق ال

 )العراق/مصر/تونس/األردن(

تّم التطّرق لهذا املشروع من خالل البند الثاني من  -

جنة
ّ
 جدول أعمال االجتماع االستثنائي الرابع لل

5 1 
الهدف الثالث: الصحة مهمة رقابية تعاونية حول 

 الجيدة والرفاه

 آي-دي-اآلي

ديوان الرقابة املالية االتحادي بجمهورية 

 العراق

التي  آي-دي-ترجع مسؤولية تنفيذ املشروع إلى اآلي -

حول منهجية  مرحلة التدريب في تنفيذ عن بعد شرعت 

 الرقابة



6 1-3-8  .  
إعداد ورقة بحثية حول مراجعة التقارير الوطنية 

 الطوعية

جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة 

 لسلطنة عمان

غة العربية الورقة البحثية: امللخص التنفيذي بالل -

 جاهز، وسيتم ترجمته ومّد األمانة العامة به

تم تعميمه على األجهزة وبصدد تجميع االستقصاء:  -

 الردود

7 1-3-9.  
نشر قصص نجاح األجهزة في رقابتها على تنفيذ 

 أهداف التنمية املستدامة
 األمانة العامة

سيتم  تذكير  ستتولى األمانة العامة إعداد خطاب -

هزة األعضاء لدعوتهم إلى مدها بقصص توجيهه لألج

 النجاح للنشر

8 1-3-11.  

ترجمة وتكييف األدلة ل عملتكوين فريق 

في  إي-املعتمدة من قبل منظمة األفروساي

 الرقابة على أهداف التنمية املستدامة، مجال

 .إشراف األمانة العامة وذلك تحت

 األمانة العامة

ميع األدلة إي لتج-في طور التنسيق مع األفروساي -

 تمهيدا لترجمتها

 

 لّلجنة الخطة االستثنائية

 التقدم في االنجاز  مسؤولية التنفيذ محتوى املشروع رقم املشروع

 النشاط الثاني 9

دراسة وتحليل أهم املؤشرات املستخدمة في القطاع الصحي 

والتي يمكن استخدامها كمعايير في برامج ومهام التدقيق في هذا 

 :ها في إطار قاعدة بياناتوتجميع املجال

الفريق الثاني 

 )العراق/مصر/تونس/األردن(

تّم ارسال مقترح أولي من الجهاز املصري، وطلبت 

األمانة العامة تدارسه مع بقية أعضاء الفريق 

  0101-11-11ومدها بنسخة نهائية قبل 



األسبوع بين أعضاء الفريق خالل سيتم التنسيق  -

 األول من شهر فبراير

 النشاط الثالث 11

 ( املتعلق باالستعانة بخبير1201املعيار )إيساي  حول  ويبينار

من خالل تقديم الجانب النظري للمعيار وتقاسم تجارب 

 األجهزة في مجال االستعانة بخبراء وخاصة في قطاع الصحة

الفريق األول )عمان / 

 قطر/لبنان/موريتانيا(
 للويبينا ر  االستعدادفي طور  -

 ط الخامسالنشا 11

االستفادة من املخرجات التي تضمنتها الورشات التدريبية التي 

( بالتعاون مع املنظمة IDIنظمتها مبادرة تنمية اإلنتوساي )

العربية حول رقابة أداء اإلطار املؤسس ي ملكافحة الفساد والذي 

استعرض تجارب األجهزة العليا للرقابة املشاركة فيما يتعلق 

املؤسس ي ملكافحة الفساد في بعض  برقابة أداء اإلطار

 القطاعات وخاصة منها قطاع الصحة

الفريق الثاني 

 )العراق/مصر/تونس/األردن(

سيتم التنسيق بين أعضاء الفريق للقيام  -

 باملطلوب

 

 

 


