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  عشر الثالثمحضر االجتماع 

 االستراتيجي للمنظمة العربيةللجنة المخطط  

 )االرابوساي(  

 2021يونيو  -حزيران 7 

ستتتتتراتيجي  عقدت لجنة المخطط االتبعا للدعوة الكريمة من معالي األمين العام  
عن بعد باستتتعمات تقنية    2021يونيو    -حزيران  7عشتتر يوم    لثللمنظمة اجتماعها الثا

 االجتماع السيدات والسادة اآلتي ذكرهم: ، وقد شارك في هذا  )  blackboardالفيديو )

 األجهــــــزة  أسمـــاء المشاركـين  الصفــة 

 رئيسة اللجنة 
 الدكتورة/ نوار محمد منير

 
ديوان الرقابة المالية االتحادي 

 بجمهورية العراق 

 نائب الرئيس
مد حعبد الرحمن  /ستاذاأل

 الثنيان 
 ديوان المحاسبة بدولة الكويت 

 اللجنة مقـرر 
 منجـــــــي الّحمامــــــي  /ستاذاأل
 

 األمانة العامة 

 و ــــــــــــعض

 / عمر دباخ  ستاذاأل
 محمد سعيد شيال /ستاذاأل
 ة/ ريم حموديستاذاأل
 ستاذ/ امحمد محمودياأل

مجلس المحاسبة بالجمهورية  
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 عضــــــــــــو 
هللا  علـي بن عبد  /ستاذاأل

 الغامدي
 

ديوان المراقبة العامة بالمملكة  
 العربية السعودية 

 و ـــــــــــعض
 بتول حسن محمد نسة/اآل
 حسين مهجر فرج  دكتور/ال 

ديوان الرقابة المالية االتحادي 
 بجمهورية العراق 

 عضــــــــــــو 
 نورة ربيعة الكواري ة/ستاذاأل
 رجابالمحمد عبد العزيز  /ستاذاأل

 ديوان المحاسبة بدولة قطر 

 عضــــــــــــو 
زيد عيسى حسن  /ستاذاأل

 المسري
 السيدة/ سارة فيصل الدعيجاني 

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت 

 عضــــــــــــو 
 ناصر المهدي أبو منجل   /ستاذألا

    طارق علي العيدودي /االستاذ
 ديوان المحاسبة الليبي 
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 عضــــــــــــو 

االستاذة جيهان عبد  المحاسب/ 
 المنعم منصور 

محمد أحمد محمد المحاسب/  
 طاهر

زينب عبد الرسول  /ةالمحاسب
 غباشي 
 يارا أشرف سليمان   / ةالمحاسب

الجهاز المركزي للمحاسبات  
 بجمهورية مصر العربية 

 عضـــــــــــو 
 عمر الدغيلي  /ستاذاأل
 

بالجمهورية ديوان المحاسبة  
 اللبنانية 

 يوسف حنتش  /ستاذاأل عضــــــــــــو 
 ديـوان الـرقابة المالية واإلدارية

   بـــدولـة فلسطيـــــــن

 األمانة العامة  ستاذ/ منير خليفي األ عضـــــــــــــو 

 

بالوفود المشاركة في اجتماع اللجنة    ت حيث رحب السيدة رئيس اللجنة  افتتح االجتماع  
   .وتمنى لهم موفتتتتتتتتور الصحة والنجاح في أعمالهم باالجتماع

وبعد ذلك شرعت اللجنة في دراسة البنود المدرجة على جدوت أعمالها وانتهت إلى ما  
 يلي: 

 
 البند األول: إقرار مشروع جدول األعمال 

 
وفق    همشروع جدوت األعمات ليتم إقرار  استعرضت رئيسة اللجنة البنود التي تضمنها

 التالي: 

 : اقرار مشروع جدول االعمال.البند األول

ــيات الواردة في تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط   :البند الثاني - ــتعرات التوصــ اســ

  2020 نوفمبر -  الثاني تشـرينالمنعقد خالل شـهر   رابعاالسـتراتيجي في اجتماعها ال

 ودراسة اجراءات هياكل المنظمة بخصوصها

   2020هياكل المنظمة لعام  النظر في نتائج تنفيذ خطط  الثالث:  البند-

 المعدة من قبل هياكل المنظمة.  2021للعام دراسة الخطط التشغيلية    البند الرابع:-
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االســـــتراتيجي لمخطط اإعداد نتائج أعمال الفريق المكلف بالنظر في    البند الخامس:-

 2028-2023للمنظمة للفترة 

 تحديد موعد ومكان االجتماع القادم. البند السادس: -

الثاني   - المخطط   :البند  تنفيذ  متابعة  لجنة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  استعرات 

  2020  نوفمبر  -  الثاني  تشرينالمنعقد خالل شهر    رابع االستراتيجي في اجتماعها ال

 ودراسة اجراءات هياكل المنظمة بخصوصها 

  لجنة متابعة ل  الرابع  خالت االجتماع  التي تم عرضهاتوصيات  ال  استعرضت رئيسة اللجنة

  2020نوفمبر    -تشرين الثاني    خالت شهر  عن بعد تنفيذ المخطط االستراتيجي المنعقد  

تمحورت حوت   الشاملة  والتي  األولويات  تنفيذ  االستراتيجيمتابعة  وتضمين    للمخطط 

  ، وادراجها ضمن انجازات المنظمة  اإلنتوساياالنشطة المنفذة بالتعاون مع مبادرة تنمية  

التشغيلية واعداد تقارير   وكذلك ادراج انشطة الخطة االستثنائية ضمن انشطة الخطط 

المبرمج   للمشاريع  مفاهيم  لمذكرات  اللجان  وتحديد  اللجنة  تعرض على  نصف سنوية 

التقدم في   2020تنفيذها خالت ما تبقى من المخطط وذلك قبت نهاية سنة   ، وعرض 

لتنفيذي العتمادها ودعوة هياكت المنظمة باستكمات  تنفيذ الخطة االستثنائية على المجلس ا

وعرض نتائج تنفيذها على لجنة   2021المتبقي منها قبت نهاية الربع االوت من عام  

 لمخطط االستراتيجي لمتابعتها.

اعاله عند   الواردة  التوصيات  تنفيذ  التحقق من  بانه سيتم  اللجنة  اوضحت رئيسة  وقد 

 من هذا المحضر وايد اعضاء اللجنة ذلك. دراسة البندين الثالث والرابع

 : 2020نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية لعام دراسة البند الثالث:  

 ( الذي نص على: 58م.ت ) 284/2019رقم  تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي

ونتائج    1ضتترورة التزام هياكت المنظمة بتقديم خططها التشتتغيلية وفقا للنموذج رقم  .1

( المعتمد من قبت المجلس التنفيذي للمنظمة  2تنفيذ الخطط التشتغيلية وفقا للنموذج رقم )

 .57العربية في اجتماعه  

الم.2 التشغيلية في المواعيد  حددة من  التزام هياكت المنظمة بتقديم نتائج تنفيذ خططها 

لدراسة  االستراتيجي  المخطط  لجنة  إلى  إرسالها  لألخيرة  ليتسنى  العامة،  األمانة  قبت 

المخطط   تنفيذ  نتائج  عن  الموحد  تقريرها  وإعداد  الخطط  تلك  تنفيذ  نتائج  ومتابعة 

 االستراتيجي قبت انعقاد المجلس التنفيذي.    
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قطة تتعلق بإعداد انجازات كت  قامت األمانة العامة بالتنسيق مع رؤساء اللجان بإدراج ن 

الهياكت هذه  وقد ضمنت  اللجان.  هذه  اجتماعات  أعمات  جداوت  انجازاتها    لجنة ضمن 

أعضاء اللجنة لدراستها    إلىوقامت األمانة العامة بإحالتها  .  ضمن محاضر اجتماعاتها

  وعلى وفق التوزيع الذي اعتمد خالت االجتماع الثاني عشر للجنة المخطط االستراتيجي  

 التالي:  النحو 

 وديوان المحاسبة الليبي  ديوان المحاسبة بدولة قطر: كت من األولوية األولى

  الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية : كت من  األولوية الثانية والثالثة 

 وديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين.   ديوان المحاسبة بدولة الكويتو 

الرابعة من  :  األولوية  الديمقراطيتة  كت  الجزائريتة  بالجمهوريتة  المحاسبة  مجلس 
 وديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية.  الشعبيتتة

وديوان    ديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية : كت من الاألولوية الخامسة
 ابة المالية االتحادي بجمهورية العراق. الرق

 :وخلصت هذه الفرق إلى

( الخاص بمتابعة تنفيذ الخطة التشتتتغيلية  2غياب العناية الكافية لتعبئة النموذج ) -
باجتماعه الستتتتابع والخمستتتتون،    يستتتتبق اعتماده من قبت المجلس التنفيذ  الذي

لم يتم انجازها خالت  فيما يتعلق بالستتتناريوهات البديلة للمشتتتاريع التي خاصتتتة 
 .االنجاز السنة واسباب عدم

المشتتتتاريع المبرمجة خالت الستتتتنة والتي لم تم انجازها الى بعض  عدم ترحيت   -
دون ذكر استتباب ذلك وهت ان هذه   او كانت نستتب انجازها متدنية  الستتنة التالية

 .المشاريع تم الغائها او االستغناء عنها

الخطتة االستتتتتتثنتائيتة مع  نتتائج متتابعتة تنفيتذ    بتدمج  هيتاكتت المنظمتةاغلتب عتدم قيتام   -
 حيث تم عرض نتائج تنفيذ الخطة االستثنائية بشكت منفصت.لخطة التشغيلية  ا

حيث تم    فعال انجازهوما تم    اإلنجاز م امكانية التحقق من التوافق بين نستتتتبعد -

 اي تفاصيل حول االنجاز.  ذكرذكر نسب انجاز عالية لبعض المشاريع دون  
 ( . 4، 3،2،1تفاصيت المالحظات بالمرفقات )  و          

لإلجابة عليها  على رؤستتتتاء الهياكت المعنية    المالحظات هذه  بعرض اللجنة  توصتتتتي
عمال بقرار  وعرض ذلك على لجنة المتابعة لدراستتتتها وتقديم التوصتتتيات في شتتت نها 

 7( النقطة 61/ م.ت )301/2020رقم المجلس التنفيذي  
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 المعدة من قبل هياكل المنظمة.  2021للعام دراسة الخطط التشغيلية  :البند الرابع

التنفيذي رقم    تنفيذا المجلس  فيه    ،(58م.ت )  284/2019لقرار  توصية  الذي اعتمد 
التشغيلية  ب "المخطط االستراتيجي    لجنة بتقديم خططها  المنظمة  التزام هياكت  ضرورة 

المعتمد من قبت المجلس التنفيذي للمنظمة العربية في اجتماعه   .... 1وفقا للنموذج رقم 
التي سيتم تنفيذها خالت سنة  قديم خططهم التشغيلية  رؤساء اللجان ت   منتم الطلب  "  57

ورة ادراج ما تبقى من مشاريع الخطة االستثنائية لتنفيذ ما تبقى منها رمع ض  2021
الربع االوت من عام   نهاية  لذلك  ،2021قبت  بالتنسيق مع    وتبعا  العامة  قامت األمانة 

سيتم تنفيذها    أو   جملة المشاريع التي سيتواصت   رؤساء اللجان بإدراج نقطة تتعلق بإعداد
ضمن جداوت أعمات اجتماعات   ، والتثبت من تغطيتها للمؤشرات التي يرغب تحقيقها

وقد قامت هذه الهياكت بإعداد    .2021هذه اللجان ومن ثمة إعداد الخطة التشغيلية لعام  
 .ظاتوخصتها بجملة من المالحالتي قامت اللجنة بدراستها   هذه القوائم

اللجنة ا  وقد الحظت  انسجام   به المتعلقة األولويات مع  المبرمجة لمشاريع بشكت عام 
بتحقيق   المرتبط  التحسن  واضح  بشكت  تعكس  التي  الموضوعة  للمؤشرات  وضبط 

 األولوية.  
لمؤشرات المقترحة  لعدم تالئم  كان هناك  المبرمجة  اال انه على مستوى بعض المشاريع  

 واضحة عن قياس االنجاز المشروع. كونها ال تعطي صورة  
لم يكن  على مدار السنة    2021أعمات الخطة التشغيلية  توزيع  كما الحظت اللجنة ان  

 في الربع األخير من السنة فقط. المشاريع تركزت متوازناً حيث  
 أمثلة عن ذلك.  (1،2،3،4وتبين المرفقات )

المعنية   الهياكت  اللجنة بعرض هذه المالحظات على رؤساء  لإلجابة عليها  و توصي 
 . وعرض ذلك على لجنة المتابعة لدراستها وتقديم التوصيات في ش نها 

لمخطط االستراتيجي اإعداد نتائج أعمال الفريق المكلف بالنظر في البند الخامس:  

 2028- 2023للمنظمة للفترة 

االتفاق عليه خالت االجتماع الثاني عشر للجنة المخطط االستراتيجي بتشكيت  تبعاً لما تم  
األجهزة    فريق وعضوية  العراق  بجمهورية  االتحادي  المالية  الرقابة  ديوان  برئاسة 

الكويت، قطر، الجزائر، إضافة إلى األمانة العامة لتقديم  األعضاء في كت من فلسطين، 
 . اتيجي للفترة القادمةمقترح منهجية إعداد المخطط االستر

العامة   اللجنة الى قيام االمانة  بتعميم المنهجية المقترحة والتوزيع  وقد اشارات رئيسة 
تلقت إجابة من الجهاز المركزي    الزمني لتنفيذها على أعضاء اللجنة إلبداء الراي حيث

لس  للمحاسبات بجمهورية مصر العربية بالموافقة على مقترح اللجنة في ما اقترح مج 
  الجزائرية تعديت التوزيع الزمني،المحاسبة الديمقراطية الشعبية المحاسبة بالجمهورية  

التنفيذي المجلس  رئاسة  على  المقترحة  المنهجية  تم عرض  واالذن   كما  الراي  إلبداء 
المخطط   بإعداد  سيكلف  الذي  للفريق  لالنضمام  لها  ممثت  بتعيين  اللجان  من  بالطلب 

 . فصادق على المقترح. 2028-2023االستراتيجي للفترة 
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اللجنة على نتائج اعمات الفريق والمتمثلة بمنهجية الخطة والجدوت الزمني    وبعد اطالع 
 على اقرارها بدون تعديت. تم االتفاق 

 
  ديوان ممثت   - الثنيان حمد الرحمن عبد /األستاذ الرئيس نائباشار    المناقشات اثناء و 

تنفيذ    الكويت   بدولة  المحاسبة بنتائج  كاف  اطالع  اللجنة  لدى  يكون  ان  ضرورة  الى 
المشاريع   تنفيذ بعض  التي رافقت  اهم مواطن الضعف  للوقوف على  الحالي  المخطط 

الى ان واسبابها لتالفي ذلك في المخطط القادم وايدت رئيس اللجنة هذا االمر واشارت  
الموض الخاصو المنهجية  التقرير  االطالع على  ان  اعتبرت  المخطط    عة  تنفيذ  بنتائج 

احد ادوات وضع الخطة القادمة واالعتماد على نتائجها في وضع مشاريع    الحالي هو 
وصعبة  جدا  وتجنب وضع مشاريع طموحة    ممكنة التنفيذ وتتناسب مع االمكانيات المتاحة

 . التنفيذ
 

تن  في  اللجنة  اعضاء  جميع  يشارك  ان  اللجنة  رئيسة  المنهجية  واقترحت  فقرات  فيذ 
  الى ممثت عن كت من هياكت المنظمة   باإلضافة  المخطط القادم  لوضعجدوت الزمني  وال

ومن ثم  اللجنة لتبادت الراي    عضاءالية يتنفق عليها الحقاً بين ا  وتقسيم العمت يكون وفق 
 وايد اعضاء اللجنة المقترح. خطوات العمت كافةيتم استطالع راي جميع االعضاء في 

بعرض    وتوصي الزمني    للفترة  االستراتيجي  المخطط   إعداد  منهجيةاللجنة  والتوزيع 
  البرنامج   وفقواإلذن بتنفيذها    يهاعلى المجلس التنفيذي للمصادقة عل  (5)مرفق  لتنفيذها
 .المحدد

 
 تحديد موعد االجتماع القادم  سادس:البند ال

التي تنص على أن   المخطط االستراتيجي للمنظمةعمال ب حكام الالئحة التنظيمية للجنة 
فقد تم االتفاق   األقتتعقد اللجنة اجتماعها قبت عقد اجتماع المجلس التنفيذي بشهر على 

على يتم تحديد تاريخ ومكان االجتماع القادم بالتنسيق بين األمانة العامة ورئيس  
  .اللجنة
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 التوصيات المقترحة 
  مع متابعة إنجازات الخطة االستتتتتثنائية    دمج نتائجضتتتترورة قيام هياكت المنظمة ب  .1

لذي قامت به  الجهد ا  إلبرازوربط المشتاريع مع االولويات الفرعية   الخطة التشتغيلية

 .2020خالت سنة  

تنفذ    الت كيد .2 لم  التي  المشاريع  من  الموقف  توضيح  المنظمة بضرورة  هياكت  على 
هت تم الغائها بشكت نهائي  و   2021ولم يتم ترحيلها الى خطة سنة    2020خالت عام  

 وبيان سبب ذلك. 
رقم   لنموذج وفقاً لالتزام هياكت المنظمة بتقديم نتائج تنفيذ خططها التشغيلية   ضرورة .3

التي حالت   واألسبابفي تفريغ المعلومات السيما في حقلي المعوقات    ( المعتمد2)
المرتبط البرامج  تنفيذ  السيناريوهات    ةدون  وحقت  كامت  بشكت  الفرعية  باألولوية 

 البديلة لتنفيذ تلك البرامج.
ة وضتتتع مؤشتتترات تعكس النتيجة او األثر المرتقب من تنفيذها، والت كيد  بضتتترور .4

دون التركيز في عملية التنفيذ    السنة  على مدارعلى مراعاة توزيع برمجة المشاريع  

 على نهاية السنة.

تزويد لجنة المخطط االستتتراتيجي بتقارير نصتتف  ب هياكت المنظمة   قيامعلى   الت كيد .5

ستنوية تعكس نتائج تنفيذ الخطة التشتغيلية وتضتمينها ب هم المعوقات التي حالت دون  

تنفيذ المشاريع المرتبطة باألولويات اإلستراتيجية الفرعية المكلفة بها، ليتسنى للجنة  

التشتتتتتغيليتتة    إعتتداد الخطط  تنفيتتذ  نتتتائج  متتتا  إلىتقرير حوت  المخطط  لجنتتة  بعتتة 

االولى   أشتهر، على ان يتم تزودينا بنتائج تنفيذ الخطة التشتغيلية للستتة  االستتراتيجي

 . 31/7/2021في موعد اقصاه   2021من سنة 

ضتتتتترورة عرض مالحظتات لجنتة المخطط االستتتتتتراتيجي حوت انجتازات هيتاكتت   .6

رض  التشتتتتغيلية على رؤستتتتاء الهياكت المعنية لإلجابة عليها وع  وخططهاالمنظمة  

 ذلك على لجنة المتابعة لدراستها وتقديم التوصيات في ش نها.
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