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  عشررابع المحضر االجتماع 

 للجنة المخطط االستراتيجي للمنظمة العربية

 ( األرابوساي)

 2022فبراير  13-15

وبعد التشاااااااوئ مة ئلاجااااااة الل  ة    تبعا للدعوة الكريمة من معالي األمين العام 
  خالل الفترة الممتدةعشاار   رابةجااتراتي ي للم ةمة امتماع ا ال عقدت ل  ة المخطط اال

   blackboard)) م صة الم ةمة باجتعمال   (عن بعد) 2022فبراير / 15 - 13من 
 وقد شائك في هذا االمتماع السيدات والسادة اآلتي ذكرهم:

 األجهــــــزة أسمـــاء المشاركـين الصفــة

 رئيسة اللجنة
 الدكتورة/ نوار محمد منير

 
ديوان الرقابة المالية االتحادي 

 بجمهورية العراق

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت مد الثنيانح/ عبد الرحمن ستا األ الرئيسنائب 

 ألمانة العامةا / منجـــــــي الّحمامــــــيستا األ مقـرر اللجنة

 وــــــــــــعض

 / عمر دباخ ستا األ
 / محمد سعيد شيالستا األ
 ة/ ريم حموديستا األ
 ستا / امحمد محمودياأل

بالجمهورية مجلس المحاسبة 
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 / علـي بن عبد اهلل الغامديستا األ عضــــــــــــو
ديوان المراقبة العامة بالمملكة 

 العربية السعودية

 وـــــــــــعض
 بتول حسن محمد نسة/اآل
 حسين مهجر فرج دكتور/ال 

ديوان الرقابة المالية االتحادي 
 بجمهورية العراق

 عضــــــــــــو
 نورة ربيعة الكواري ة/ستا األ
 رجابالمحمد عبد العزيز  /ستا األ

 ديوان المحاسبة بدولة قطر

 عضــــــــــــو
 هيفاء عبد اهلل البعيجاني /ةستا األ
 مريم جاسم المصيبيح /ةستا األ

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت

 عضــــــــــــو
 ناصر المهدي أبو منجل / ستا ألا

    طارق علي العيدودي/ االستا 
 ديوان المحاسبة الليبي

 عضــــــــــــو

ب    زينب عبد الرسبببببببول      /ةالمحاسببببببب
 غباشي
 محمد أحمد محمد طاهر/ األستا 
 يارا أشرف سليمان / ستا ةاأل

الجهاز المركزي للمحاسبات 
 بجمهورية مصر العربية
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 عضـــــــــــو
 الخوري القاضي/ أفرام

 / عمر الدغيليستا األ
 يوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانيةد

 عضــــــــــــو
 ستا / يوس  حنت األ

 شاهر يوس  قاللوةاألستا / 
 ديـوان الـرقابة المالية واإلدارية

  بـــدولـة فلسطيـــــــن

 األمانة العامة ستا / منير لليفياأل عضـــــــــــــو

 

ة بالوفود المشائكة في امتماع الل   تحيث ئحبالسيدة ئليس الل  ة افتتح االمتماع 
  .ل م موفــــــــوئ الصحة وال  اح في أعمال م باالمتماع توتم 

وبعد ذلك شرعت الل  ة في دئاجة الب ود المدئمة على مدول أعمال ا وانت ت إلى ما 
 يلي:
 
 

 جدول األعمالالبند األول: إقرار مشروع 
 

وفق  هاجتعرضت ئليس الل  ة الب ود التي تضم  ا مشروع مدول األعمال ليتم إقرائ

إعادة وبعد حذف الب د السادس باعتبائ عدم عرض ملفات إضافية على الل  ة  التالي

 :ترتيب الب ود

 : اقرار مشروع جدول االعمال.البند األول

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

 .2021 يونيوالمنعقد لالل شهر  خامساالستراتيجي في اجتماعها ال

   2021هياكل المنظمة لعام  النظر في نتائج تنفيذ لطط الثالث: البند-

 المعدة من قبل هياكل المنظمة. 2022للعام دراسة الخطط التشغيلية  البند الرابع:-

لمخطط االسبببببببتراتيجي اإعداد نتائج أعمال الفريق المكل  بالنظر في  البند الخامس:-

 2028-2023للمنظمة للفترة 

 تحديد موعد ومكان االجتماع القادم. البند السادس: -
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استعراض التوصيات الواردة في تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط  :الثانيالبند  -

 .2021يونيوالمنعقد لالل شهر  خامساالستراتيجي في اجتماعها ال

 ة ل ل خامسال خالل االمتماع التي تم عرض اتوصيات ال اجتعرضت ئليس الل  ة

والتي  2021 يونيو خالل ش ر عن بعدت فيذ المخطط االجتراتي ي الم عقد  متابعة

متابعة ت فيذ األولويات الشاملة للمخطط االجتراتي ي ونتالج أعمال ل  ة تمحوئت حول 

  ويات األولعشر حول التقدم في تحقيق هذه ثالث المخطط االجتراتي ي في امتماع ا ال

ت فيذ التوصيات الوائدة اعاله ع د  وقد اوضحت ئليس الل  ة بانه جيتم التحقق من

 من هذا المحضر وايد اعضاء الل  ة ذلك. دئاجة الب دين الثالث والرابة

 :2021لعام  هياكل المنظمةنتائج تنفيذ لطط  النظر فيالبند الثالث:  

تتولى "على أن الذي ي ص ( 57)م.ت  267/2019ئقم  الم لس الت فيذي قرائب عمال

سيق بين مة الت  إلي ا ُأج دتالتي  األولويةمسؤولية ت فيذ وكذلك األمانة العامة كل ل  ة 

( 58م.ت ) 284/2019 ئقمقرائ لت فيذًا لو ."مر ذلكمختلف الل ان كلما اجتدعى األ

 "الذي نص على:

ونتالج   1ضااروئة التمام هياكل الم ةمة بتقديم خطط ا التشااةيلية وفقا لل موذم ئقم  .1

شةيلية وفقا لل موذم ئقم )  ( المعتمد من قبل الم لس الت فيذي للم ةمة  2ت فيذ الخطط الت

 .57العربية في امتماعه 

فيذ خطط ا التشةيلية في المواعيد المحددة من التمام هياكل الم ةمة بتقديم نتالج ت  .2

قبل األمانة العامة  ليتس ى لألخيرة إئجال ا إلى ل  ة المخطط االجتراتي ي لدئاجة 

ومتابعة نتالج ت فيذ تلك الخطط وإعداد تقريرها الموحد عن نتالج ت فيذ المخطط 

 االجتراتي ي قبل انعقاد الم لس الت فيذي. 

مة بضروئة وضة مؤشرات األداء وإعادة ال ةر في المومود توميه هياكل الم ة. 3

قامت األمانة العامة "  ن الوضوح وجالمة القياس ل تالج ت فيذ الخطةم  ا بما يؤّم

بالت سيق مة ئؤجاء الل ان بإدئام نقطة تتعلق بإعداد ان ازات كل ل  ة ضمن مداول 

ان ازات ا ضمن محاضر  أعمال امتماعات هذه الل ان. وقد ضم ت هذه ال ياكل

ذي وفق التوزية الأعضاء الل  ة لدئاجت ا  إلىوقامت األمانة العامة بإحالت ا . امتماعات ا

 ي:التال وعلى ال حوعشر لل  ة المخطط االجتراتي ي  نياعتمد خالل االمتماع الثا

 وديوان المحاجبة الليبي ديوان المحاجبة بدولة قطركل من  :األولىاألولوية 

 ال  از المركمي للمحاجبات ب م وئية مصر العربيةكل من  :والثالثةاألولوية الثانية 

 وديوان الرقابة المالية واإلدائية بدولة فلسطين. ديوان المحاجبة بدولة الكويتو
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م لس المحاجبة بال م وئيـة ال مالريـة الديمقراطيـة كل من  :الرابعةاألولوية 
 ال م وئية اللب انية.وديوان المحاجبة ب الشعبيــة

وان ودي ديوان العام للمحاجبة بالمملكة العربية السعوديةكل من ال :الخامسةاألولوية 
 الرقابة المالية االتحادي ب م وئية العراق.

 المالحةات التالية: إلىوخلصت هذه الفرق 

 :األولوية األولى

 :"المستدامة الت مية أهداف على الرقابة بأهمية التوعية" األولى االولوية الفرعية -

مشائية( لم يتم ان از أي مشروع بشكل كامل حيث كانت نسب        4تضم ت االولوية ) 
  اآلخر ب سااااابة( و 90)ب سااااابة  ين واحدان از مشاااااروعين م  ا )صااااافر ( واآلخر

(30 ). 

ثانية   االولوية الفرعية     -   ماهمية    مدى  تقييم على األعضاااااااااء األم مة مساااااااااعدة " ال
 ":عمل ا نتالج عن واإلبالغ المستدامة الت مية أهداف لتحقيق حكومات ا

( واآلخر ب ساااابة   100تضاااام ت االولوية مشااااروعين تم ان از واحد م  ا ب ساااابة )  
(10 ) 

  يةالت م أهداف على الرقابة في األعضاااااء األم مة مساااااندة" الثالثةاالولوية الفرعية  -
 ":(األهداف تحقيق) المستدامة

مشااائية( دون   5  في حين ان المتابعة إشااائات الى )(مشااائية 6) االولوية تضاام ت
   ميةللت اإلنتوجااااااي مبادئة إطائ حول إقليمي فريق تدئيب"بيان الموقف من ال شاااااا  

 البرامج تقييم ( وحولISAM) المساااااااتاادامااة  الت ميااة أهااداف على بااالرقااابااة الخااا 
 (1)مرفق "الحكومية والسياجات

 :األولوية الثانية والثالثة

قام ممثل ال  از المصااري باجااتعراض مالحةات الفريق الذي تولى دئاجااة األولوية    
والتي تمحوئت حول اقتصاااائ المؤشااار على قياس ت فيذ ال شاااا  وليس    الثانية والثالثة 

 (.2.3.1و 2.2.1)أثره إضافة إلى عدم ت فيذ عدة مشائية على غرائ مشائية 

والـ  2022ضااااامن إن ازات  2021إعادة إدئام أنشاااااطة م فذة بالكامل خالل جااااا ة  -

 .يبين ذلك ويحيل على مالحةات أخرى( 2مرفق)

 :األولوية الرابعة

قام ممثل ال  از ال مالري باجااتعراض مالحةات الفريق الذي تولى دئاجااة األولوية    
 والتي تعلقت باألجاس بـ: الرابعة
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- 

- 

 (  3)مرفقعدم الت سيق خالل ترحيل ت فيذ المشائية من ج ة إلى أخرى   -

 الخامسة:   األولوية

باااألولويااة الخااامسااااااااة  تالوة مالحةااات الفريق المكلف  العراقي تولى ممثاال ال  اااز

  تعلقت باألجاس والتي 2021ت فيذ خطط األمانة العامة للعام ال ةر في نتالج والمع ية ب

ب اإلن از  تحقيق نسااا صااال إلىبتحديد جاااي ائيوهات بديلة بال سااابة للمشاااائية التي لم ت

 (4)مرفق المبرم ة 

لإلمابة علي ا  على ئؤجاااااااء ال ياكل المع ية  المالحةات هذه بعرض الل  ة توصااااااي 
التي من شاااأن ا أن تحث   وعرض ذلك على ل  ة المتابعة لدئاجااات ا وتقديم التوصااايات

 ال ياكل على تفادي تكرائها مستقبال.

 المعدة من قبل هياكل المنظمة. 2022للعام دراسة الخطط التشغيلية  :البند الرابع

(  الذي اعتمد فيه توصية  58) م.ت 284/2019ت فيذا لقرائ الم لس الت فيذي ئقم 

ل  ة المخطط االجتراتي ي بضروئة التمام هياكل الم ةمة بتقديم خطط ا التشةيلية وفقا 

( المعتمد من قبل 2ونتالج ت فيذ الخطط التشةيلية وفقا لل موذم ئقم ) (1)لل موذم ئقم 

من قبل األمانة في المواعيد المحددة  57الم لس الت فيذي للم ةمة العربية في امتماعه 

إئجال ا إلى ل  ة المخطط االجتراتي ي لدئاجة ومتابعة نتالج ت فيذ  ل االعامة  ليتس ى 

تلك الخطط وإعداد تقريرها الموحد عن نتالج ت فيذ المخطط االجتراتي ي قبل انعقاد 

أعدت ل ان الم ةمة واألمانة العامة خطط ا التشةيلية لعام وقد الم لس الت فيذي  

ولت فيذ  .مالحةات اهذه الخطط على الل  ة لدئاجت ا وابداء وتم عرض  .2022

رق أن تواصل نفس الف تمت الموافقة علىمطلوب  وبعد الت سيق مة ئليس الل  ة  ال

  وفقا للتوزية المذكوئ في الب د 2021التي تكفلت بدئاجة إن ازات هياكل الم ةمة لعام 

 وأبدت هذه الفرق مالحةات ا التالية: .2022 الثالث  ال ةر في الخطط التشةيلية لعام

اجااااتعرض ممثل ال  از القطري مالحةات الفريق المع ي بدئاجااااة    :األولوية األولى
 األولوية األولى والمتمثلة في ال قا  التالية:

  (التوعية بأهمية الرقابة على أهداف الت مية المستدامةاألولوية الفرعية االولى بشأن ) -
  دبالبع عالقة في المسااتدامة الت مية مؤشاارات حول مقال اإلشااائة الى إعدادحيث تمت 

( وتم وضاااااة معوق   90) 2021البيئي  علما ان ال شاااااا  كانت نسااااابة ان ازه في 
بخصااااااو  عدم الحصااااااول على المعلومات في حين انه تقريبا في مرحلة المرامعة   
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  2021نشااااااطة خالل جاااااا ة كما ان اغلب المعوقات التي حالت دون ت فيذ األ ال  الية.
 .2022كانت بسبب ال الحة اال انه لم يتم ذكرها كمعوق في 

 أهداف على الرقابة في األعضاااااء األم مة الفرعية الثالثة بشااااأن )مساااااندة االولوية -
 :(األهداف تحقيق) -المستدامة(  الت مية

ن ونرى ابعض األنشاااطة لم يتم تحديد المكلف ب ا وجااايتم مخاطبة االم مة بشاااأن ا     -
 هذا االمر قد يؤدي الى تأخر في اإلن از.

 لثانية والثالثة:األولوية ا

لذي اممثل ال  از المصري  تيناألولوي اتينقام باجتعراض مالحةات الفريق المكلف ب 

قدم مملة من المالحةات تمحوئت أجاجا حول المواعيد المبرم ة لت فيذ المشائية اذ 

وهو ما قد يؤدي إلى تأميل ا للعام  2022من العام تركمت مل ا خالل الربة األخير 

من مشائية االولوية الثالثة لم يتم تحديد ال  از   80نسبة الموالي إضافة إلى كون 

المسئول عن الت فيذ مما يميد من احتمال عدم ت فيذها ويتعين ادئام ذلك كمعوق في كافة 

اح لمستضيف بالتوازي مة اقترالمشائية ويراعي ان يتم الت سيق مة االم مة لتحديد ا

 إن ازهاالمشائية لضمان 

 زيع اتو إمكانية دئاجةمما يتطلب  الس ة  من الرابة الربة في محصوئة األنشطةكما ان 

 (.5)مرفق .الس ة مدائ على

اجتعرض ممثل ال  از ال مالري مالحةات الفريق المع ي بدئاجة  األولوية الرابعة:

ل  ة المعايير  المعدة من قبل 2022للعام الخطط التشةيلية باألولوية الرابعة المتعلقة 

الم  ية والرقابية للم ةمة والتي تمحوئت أجاجا حول عدم اجتكمال البيانات المطلوبة 

في نموذم اعداد الخطط التشةيلية وكذلك تةير مؤشرات المشائية المحولة من ج ة إلى 

 (.3)مرفقإضافة إلى تقديم معوقات غير مق عة أخرى 

 :األولوية الخامسة

لعام لالخطط التشاااااةيلية قام ممثل ال  از العراقي باجاااااتعراض مالحةات الفريق حول 

 والمتمثلة في: األمانة العامة المعدة من قبل 2022

كما تم تحديد المعوقات  2021تضاااام ت الخطة المشااااائية التي لم ت  م خالل جاااا ة    -

 .يروالمؤشرات كميا بشكل م اجب الى حد كب



 

8 

تم توزية ت فيذ االنشااطة على مدائ الساا ة وعدم حصاارها في الربة االخير من الساا ة    -

شاطات في الفصل االول باعتبائ تم مضي نصف المدة من            فضاًل عن ت  ب برم ة ن

 .هذا الفصل باجتث اء بعض االنشطة التي

: تعميم جاااابل التواصاااال من خالل زيادة الحضااااوئ بالمحافل  7 بخصااااو  البرنامج -

الدولية وخلق م االت للتعاون والت سااايق مة األقاليم األخرى لإلنتوجااااي وخصاااوصاااا    

لم يتم ادئام المعوقات ونرى ان المعوق قد يتمثل    بالمواضااية ذات االهتمام المشااترك 

 .2021في عدم عقد االمتماع كما حدث في ج ة 

لإلمابة علي ا  بعرض هذه المالحةات على ئؤجاااااااء ال ياكل المع ية  وتوصااااااي الل  ة

 .وعرض ذلك على ل  ة المتابعة لدئاجت ا وتقديم التوصيات في شأن ا

لمخطط االسبببببببتراتيجي اإعداد  نتائج أعمال الفريق المكل  ب   النظر في البند الخامس:   

 .2028-2023للمنظمة للفترة 

عرضااات ئليس الل  ة خالصاااة لما تم ان ازه من قبل الفريق المكلف والتقائير المعدة  

باجاااااااتث اء التقرير الخا  باالجاااااااتبيان العالمي والذي هو قيد الترتيب حاليًا   وتقدمت  

شكر والث اء ل مية اعضاء المخطط وممثلي هياكل الم ةمة على ما بذلوه من م ود      بال

 لتقائير االتية:في ان از العمل والمتمثل با

 امابات االم مة على االجتبيان الداخلي  

 القالمة ال  الية بال  ات ذات العالقة  

 ال اطقة باللةة االنكليمية. Eاالفروجاي   و اليوئجاي  -الم ةمات االقليمية 

 تقرير م  ية الم ةمة   

ة  ل     ل  ة ت مية القدئات المؤجاااااساااااية    االمانة العامة  -تقييم المخطط الحالي 

 الت مية المستدامة الرقابة على اهداف  ل  ة  المعايير الم  ية 

سية   وبيان ال قا  الرل اعضاء الفريق المكلف وتم تقديم خالصة عن كل تقرير من قبل   ي

 التي تضم ت ا.

 : توصي اللجنةوبعد مناقشة ما ورد في التقارير المذكورة 

اعتماد التقائير والمخرمات اعاله لتحديد االولويات الرليسية والفرعية والمشائية  .1

المحددة لت فيذ تلك االولويات في المخطط القادم وعلى وفق المحاوئ الرليسية الوائدة 

في إطائ م  ية الم ةمات اإلقليمية والتي اعتمدت ع د اعداد االجتبيان الداخلي 
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 نفقًا لل دول المبيوتقسيم العمل بين الفريق المكلف   واالعضاء لألم مةالمومه 

 ادناه :

الدعم المؤسبببسبببي لاجهزة العليا   
 للرقابة

 ممثل لجنة تنمية القدرات المؤسسية   -
 ديوان المحاسبة في دولة قطر -
 ديوان المحاسبة الليبي  -
الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر     -

 العربية  
بجمهوريببة  ديوان الرقببابببة المبباليببة االتحببادي   -

 العراق
 االمانة العامة للمنظمة   -

 الدعم المهني والمنهجي
 

 ممثل لجنة المعايير المهنية -
 ممثل لجنة التنمية المستدامة  -
مجلس المحاسبة بالجمهوريـببببببة الجزائريـببببببة   -

 الديمقراطيـة الشعبيــة
ية               - كة العرب بالممل بة  عام للمحاسببببببب لديوان ال ا

 السعودية
 ية اللبنانيةديوان المحاسبة بالجمهور  -
ديوان الرقببابببة المبباليببة االتحببادي بجمهوريببة    -

 العراق
 االمانة العامة للمنظمة  -

  ممثل لجنة تنمية القدرات المؤسسية - التواصل
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين -
 ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية  -
 ديوان المحاسبة بدولة الكويت    -
ديوان الرقببابببة المبباليببة االتحببادي بجمهوريببة    -

 العراق  
 للمنظمة االمانة العامة -

ية                 - مهنية المنظمة كة العرب بالممل بة  عام للمحاسببببببب لديوان ال ا
 السعودية

 ديوان المحاسبة الليبي -
الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر     -

 العربية
ديوان الرقببابببة المبباليببة االتحببادي بجمهوريببة    -

 العراق
 للمنظمة االمانة العامة -
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ان تقدم نتائج العمل لالل مدة اقصاها اسبوع من تاريخ انتهاء اجتماع نوصي اللجنة 

 .15/2/2022اللجنة في 

ذات العالقة  وبشاااااااكل مبدلي تم تحديد تلك           االطرافالية لعقد امتماع مة      اعتماد  .2

تم ابرام مذكرات    وامسااااااابق  ودعم التي لدي ا تعاون   االطراف ال  ات مة مراعاة   

  -:وكما مبين ادناهمفاهيم مع ا 

  مبادئة اإلنتوجاي للت ميةIDI . 

   الم ةمة األفريقية لألم مة العليا للرقابة المالية والمحاجبة ال اطقة باإلنكليمية
 (.E)االفروجاي 

 .)الم ةمة اآلجيوية لألم مة العليا للرقابة المالية والمحاجبة )االجوجاي 

  األوئوبية لألم مة العليا للرقابة المالية والمحاجبة )اليوئوجاي(.الم ةمة 

       الل  ة االقتصادية واالمتماعية لةربي اجيا )اإلجكوا( / لومود مذكرة تعاون
 .2021مع ا خالل ج ة 

 .)الب ك الدولي)وحدة الحوكمة 

   هياكل م ةمة االنتوجاي ذات الصلة ) ل  ة المعايير الم  يةPSC ل  ة  
(  KSC  ل  ة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة  CBCالقدئات الم  يةب اء 

وفرق العمل الم بثقة عن مثل الفرق المع ية بالرقابة على الص اعات 
االجتخرامية والرقابة على تك ولوميا المعلومات وبمكافحة غسيل األموال  

 ( .FIPPوم تدى التصريحات الم  ية لإلنتوجاي )
ئلة االستبيان الخارجي وتعديلها بما ينسجم مع الهدف من عقد مع امكانية اعتماد اس

 تلك اللقاءات.

 (2028-2023)عداد المخطط االستراتيجي للمنظمة التعديل البرنامج الزمني  .3

 (.6)وفق المرفق 

 تحديد موعد االجتماع القادمالبند السادس: 

لى أن التي ت ص ع للم ةمةالمخطط االجتراتي ي  عمال بأحكام الاللحة الت ةيمية لل  ة 
م االتفاق  فقد ت األقلتعقد الل  ة امتماع ا قبل عقد امتماع الم لس الت فيذي بشاااا ر على 

  .على يتم تحديد تائيخ ومكان االمتماع القادم بالت سيق بين األمانة العامة وئليس الل  ة
 التوصيات المقترحة

كيد ارورة وضع مؤشرات تعكس النتيجة او األثر المرتقب من تنفيذها، والتض .1
على مراعاة توزيع برمجة المشاريع على مدار السنة دون التركيز في عملية 

 التنفيذ على نهاية السنة.
 تراتيجي بتقاريراالسالمنظمة بتزويد لجنة المخطط  هياكلكيد على قيام االت .2

عوقات التي هم المامينها بوتض التشغيليةالخطة  نوية تعكس نتائج تنفيذس  نص
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تنفيذ المشاريع المرتبطة باألولويات اإلستراتيجية الفرعية المكلفة  حالت دون
سيما واننا بصدد اعداد المخطط القادم للمنظمة ليتسنى للجنة المخطط   بها،

إعداد تقرير حول نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية إلى لجنة متابعة المخطط 
الستراتيجي وتحديد المشاريع التي سيتم ترحيلها الى المخطط القادم او ا

هر أشلستة ل التشغيليةنا بنتائج تنفيذ الخطة د، على ان يتم تزوياالستغناء عنها
 .2022/  7/  31في موعد اقصاه  2022من سنة  االولى
 
 هياكلازات انج حولتراتيجي االسة المخطط لجنات مالحظرورة عرض ض .3

 المعنية لإلجابة عليها وعرض الهياكلاء رؤسغيلية على التشالمنظمة ولططها 
 .نهاا لك على لجنة المتابعة لدراستها وتقديم التوصيات في ش

 
 بإنجازمراعاة االلتزام بالجدول الزمني من قبل االطراف المعنية  ضرورة .4

نعقاد المخطط القادم للمنظمة لضمان انجازه بصيغته النهائية قبل موعد ا
 الجمعية العامة .

 
 
 

 

 

  
 
 
 

                                                                                                                                              

                    


