
اإلطار العام
 لتنفيذ الندوات واملؤمترات وتنفيذ ورش عمل وبرامج للتعريف 

بقرارات العمل املشرتك لدواوين املراقبة واحملاسبة
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

2019م



جملس التعاون لدول اخلليج العربية. األمانة العامة أ ت   
5 أ ع      اإلطــار العــام لتنفيــذ النــدوات واملؤمتــرات وتنفيــذ ورش عمــل وبرامــج 
واحملاســبة  املراقبــة  لدواويــن  املشــرك  العمــل  بقــرارات  للتعريــف 
مبجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة. - الــرايض: األمانــة العامــة؛ 

2019م
8 ص؛ 20 سم  

ك   - ح   -  091/0581 اجمللــس:  ملطبوعــات  املوحــد  الرقــم   
. -م 2 0 1 9

ديــوان احملاســبة// املراقبــة// القــرارات// النــدوات// املؤمتــرات// الربامــج//   
العربيــة. اخلليــج  لــدول  التعــاون  جملــس  دول 

العنوان 
الوطين

6725 طريق جدة - حي اهلدا
رقم الوحدة: 1

الرايض: 12324 - 3147
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متهيد
يعــد اإلطــار العــام لتنفيــذ النــدوات واملؤمتــرات وتنفيــذ ورش عمــل وبرامــج 
للتعريــف بقــرارات العمــل املشــرك خطــة ودليــًا إرشاديـــاً يســاعد علــى تســهيل 

وتنظيــم عمليــة التنفيــذ.

موضوع املؤمتر/ ورش العمل 

1.   يتــم حتديــد موضوعــات للمؤمتــرات وورش عمــل للتعريــف بقــرارات العمــل 
املشــرك ووضع حماور ونقاط تكون مرتبطة ارتباطــــاً مباشــراً أو غري مباشــر 
ابألحــداث واملهــام املتعلقــة بدواويــن احملاســبة لــدول جملــس التعــاون لــدول 

اخلليــج العربيــة.

2.   يتــم حتديــد املوضوعــات املقرحــة عــن طريــق اجلهــاز املســتضيف للمؤمتــر 
الختيــار  الدواويــن  علــى  املقرحــة  املوضوعــات  وعــرض  العمــل  وورش 

األنســب مــن بينهــا.

نوع املؤمتر/ ورش العمل:

يتــم حتديــد نــوع املؤمتــر بعــد حتديــد احملــاور اخلاصــة بــه، فإمــا أن يكــون علــى 
شــكل نــدوة، أو حلقــة نقاشــية، أو ورشــة عمــل، أو مجيــع األنــواع الســابقة يف 

تنظيــم واحــد. 
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حتضريات ما قبل املؤمتر/ ورش العمل

ــم التطــرق إىل تفاصيــل وبنــود  ــة ونوعهــا يت ــار موضــوع وحمــاور الفعالي بعــد اختي
ــار التــايل:  تلــك احملــاور ويؤخــذ ابالعتب

1.   اجلهاز املستضيف: 

-     يتوىل اجلهاز املستضيف رائسة املؤمتر ويقوم ابالستعانة مبنسقني من 
ذات اجلهــاز لإلشــراف علــى أعمــال املؤمتــر، حيــث تتــم االســتضافة 

ابلتنــاوب بــني األجهــزة األعضاء.

-    يف حالة ورش العمل والربامج التعريفية تكون االســتضافة بناًء على 
رغبــة أحــد األجهــزة األعضــاء.

اإلعـام:    .2

يتــم اإلعــان عــن الفعاليــة يف موقــع األمانــة العامــة والبوابة االلكرونية      -
للجهــاز املســتضيف، ووســائل التواصــل االجتماعــي للجهــاز أو مــن 
خــال إرســال دعــوات للجهــات احلكوميــة أو اهليئــات ذات العاقــة 

الســتقطاب شــرحية مــن املتحدثــني. 

3.  املتحدثون الرئيسيون:

يتــم اختيــار متحدثــني مــن مســتوايت وظيفيــة خمتلفــة وإرســال دعــوات      -
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هلــم ســواء كان املتحــدث يشــغل وظيفــة يف دواويــن املراقبــة واحملاســبة 
أو جهــات حكوميــة أو هيئــات ذات صلــة مبوضــوع الفعاليــة.

-   ال يقل عدد املتحدثني عن 3 أشخاص يف حالة املؤمتر.

العمــل  -   ال يزيــد عــدد املتحدثــني عــن 3 أشــخاص يف حالــة ورش 
التعريفيــة. والربامــج 

4.   أوراق العمل: 

يقــوم املتحدثــون الرئيســيون إبرســال العــروض التقدمييــة وأوراق العمــل      -
ونبــذة عمــا ســيتم طرحــه خــال الفعاليــة بفــرة ال تقــل عــن شــهر مــن 

انعقــاد الفعاليــة وذلــك ليتــم دراســته مــن قبــل اجلهــة املســتضيفة. 

5.   الفرة الزمنية:

يتــم إعــداد مؤمتــر كل ســنتني )يومــني كحــد أقصــى(، تكــون ورش      -
العمــل والربامــج التعريفيــة وقــت احلاجــة حبيــث تكــون مــدة الفعاليــة 

مائمــة للمواضيــع املطروحــة فيــه.

-    تكــون مــدة اجتماعــات املؤمتــر 6 ســاعات يوميــاً و 5 ســاعات لــورش 
العمــل والربامــج التعريفيــة.

يتم حتديد التاريخ املناسب للجهاز املستضيف.    -
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6.  الشرحية املستفيدة:

-  يف حالة املؤمتر: 

-    تكــون املشــاركة علــى شــكل وفــود رمسيــة، وأن يكــون رئيــس الوفــد 
بدرجــة مديــر إدارة أو أعلــى.

-    يكون احلضور من خمتلف املستوايت الوظيفية.

-    ال يقل عدد املشاركني من اجلهاز الواحد عن مخسة أعضاء.

-   يف حالة ورش العمل والربامج التعريفية:

-    يكون عدد املشاركني 3 مشاركني من كل جهاز.

-    حيدد املستوى الوظيفي وفقــاً للموضوع املقرح.

احملــاور  الصلــة يف  اجلهــات احلكوميــة واهليئــات ذات  -    ميكــن دعــوة 
للحضــور. املطروحــة 

7.  التسجيل:

-   إنشــاء بوابــة يف موقــع األمانــة العامــة ختــص الفعاليــات حبيــث تتيــح 
التســجيل يف الفعاليــة ومعرفــة التفاصيــل املتعلقــة ابملؤمتــرات احلاليــة 

والــي ســتقام مســتقبا. 

إرســال مناذج التســجيل للشــرحية املســتفيدة )أعضاء دواوين احملاســبة     -
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احلكوميــة  اجلهــات  العربيــة،  اخلليــج  لــدول  التعــاون  جملــس  لــدول 
واهليئــات ذات الصلــة يف احملــاور املطروحــة للحضــور(.

-    يرسل املنسقون أتكيدات للمشاركني )املتحدثني – احلضور(.

8.   جدول أعمال املؤمتر/ ورش العمل:

-   حتديد املوضوع الرئيسي للفعالية واحملاور املتعلقة هبا.

-   حتديــد أمســاء املتحدثــني الذيــن مت اســتام ترشــيحاهتم واختصاصاهتــم 
واملواضيــع الــي ســيتم طرحهــا.

-    حتديد املدة الزمنية املطلوبة لكل متحدث وكل حمور.

-    حتديد أوقات االسراحة.

)مــكان  املثــال  ســبيل  علــى  للفعاليــة  التقديريــة  التكلفــة  -    حتديــد 
عامــة(. وخدمــات  ضيافــة  خدمــات   – القرطاســية   – االســتضافة 

حتضريات خال املؤمتر/ ورش العمل

عــرض احملــاور الرئيســية مــن قبــل املتحدثــني الرئيســيني وميكــن االســتعانة     -
بوســائل تقنيــة علــى ســبيل املثــال: )برانمــج عــرض الشــرائح - فيديــو ...(.

-    توزيع جدول الفعالية واهلوايت على املشاركني. 

-   إمكانية القيام بزايرة ميدانية تسهم بزايدة املعرفة يف موضوع املؤمتر. 
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-   تعزيــز التواصــل االجتماعــي والتعــارف واالســتفادة مــن اخلــربات خــال 
فــرات االســراحة.

-    تشكيل فريق خمتص إلعداد التوصيات وتقييم الفعالية.

بعد املؤمتر/ ورش العمل

-   نشــر اســتبانة يف البوابــة االلكرونيــة لألمانــة العامــة ليقــوم املشــاركون بتقييــم 
الفعالية.

حتميــل العــروض التقدمييــة اخلاصــة ابملشــاركني يف البوابــة االلكرونيــة لألمانــة     -
العامة.

-   عــرض تفاصيــل الفعاليــة املقامــة مــن صــور وبرانمــج الفعاليــة يف البوابــة 
العامــة.  لألمانــة  االلكرونيــة 

عرض ومناقشة تقرير فريق التوصيات على جلنة التدريب والتطوير.     -


